
 

 

ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:   

Ο Μεσσιανισμός αναφέρεται στη δουλική αναμονή λύτρωσης από εξωτερικούς 

παράγοντες.  Ειδικότερα, πρόκειται για την εσφαλμένη εντύπωση του λαού σχετικά με την 

έλευση ενός ‘χαρισματικού’ ηγέτη – σωτήρα, ο οποίος, ως δια μαγείας και μόνο με την 

παρουσία του, θα απαλλάξει την κοινωνία από τα προβλήματά της.  Παρουσιάζεται με τις εξής 

μορφές: 

 Πολιτικός: παρατηρείται τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον υπανάπτυκτο κόσμο 

 Θρησκευτικός: επικρατεί ιδιαίτερα σε θεοκρατικές κοινωνίες και καθεστώτα 

 Οικονομικός – πολιτιστικός: παρουσιάζεται όπου επικρατεί η ξενομανία 

 Αθλητικός: προκαλεί την καταστρατήγηση του φίλαθλου πνεύματος και τη 

δημιουργία οπαδών. 

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: 

1. Μεταβατική παράγραφος: 

Ιδιαίτερα διαδεδομένος ήταν στους λαούς της Ανατολής, καθώς η ιδιοσυγκρασία, η 

νοοτροπία και η παράδοσή τους καλλιεργούσε πρόσφορο έδαφος για το Μεσσιανισμό.  

Δημιούργημα της Ανατολής είναι και ο όρος Μεσιάχ, δηλαδή ‘χρισμένος’: πρόκειται για 

εβραϊκό όρο.  Ο θεοκρατισμός και ο δεσποτισμός πουυ επικρατούσαν σ’ αυτούς τους λαούς, η 

πνευματική δουλεία, η μοιρολατρεία και η παθητικότητα, ο σκοταδισμός και η βαρβαρότητα 

εξέθρεφαν την προσδοκία του Μεσσία.  Αντίθετα, τα γνωρίσματα της αρχαίας Ελλάδας με τα 

δημοκρατικά ιδεώδη, τη στροφή στον ανθρωποκεντρισμό, την ελευθερία σκέψης, έκφρασης και 

δράσης, τον ορθολογισμό, την εσωτερική ελευθερία και το σεβασμό, την επιδίωξη του μέτρου 

και του ήθους και τη συνολική φιλοσοφική θεώρηση της ζωής δεν καθιστούσαν τον έλληνα 

ευάλωτο στη δουλοπρέπεια του μεσσιανισμού. 

2. Αιτίες: 

Καθώς ο μεσσιανισμός αποτελεί ένα εκφυλιστικό, αλλοτριωτικό φαινόμενο και συνιστά 

υποσύνολο του λαϊκισμού, παρουσιάζει αντίστοιχες μ’ αυτόν αιτίες.  Συγκεκριμένα, φαινόμενα 

Μεσσιανισμού οφείλονται: 

 Στην έντονη μοιρολατρεία, τη μειωμένη αυτοεκτίμηση, την εσωτερική ανελευθερία, 

την αδράνεια και την παθητικότητα στην πολιτική και κοινωνική ζωή – μ’ ένα λόγο, στην 

έλλειψη παιδείας και πνευματικής καλλιέργειας 

 Στα Μ.Μ.Ε. που προετοιμάζουν το έδαφος με τη συγκαλυμμένη προπαγάνδα, την 

παραπληροφόρηση και τη διαφήμιση. 

 Στον ατέρμονο υλικό ευδαιμονισμό, που καλλιεργεί η υπερκατανάλωση της εποχής. 

 Στα πολιτικά κόμματα που δημιουργούν πόλωση με μικροπολιτικές και κομματικές 

επιδιώξεις, που προωθούν μια συγκεντρωτική δομή της εξουσία με κόμματα προσωποπαγή και 

ισχυρά αρχηγικά πρότυπα 

 Στις θρησκευτικές αιρέσεις που προβάλλουν ως η ‘μόνη’ αλήθεια 

 Στην επιστήμη και την τεχνολογία, που παρουσιάζουν τον εκσυγχρονισμό και τα 

επιτεύγματά τους ως την πανάκεια για όλα τα προβλήματα του ανθρώπου 

 Σε οποιονδήποτε παράγοντα ευαγγελίζεται τηη ‘λύση’ χωρίς προσπάθεια. 

 Σήμερα, δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αναγάγει την Ενωμένη Ευρώπη σε Μεσσία 

και περιμένουν να λύσει αυτός ο συνασπισμός όλα τα αδιέξοδα της ελληνικής πραγματικότητας. 

3. Αποτελέσματα: 

 Επικράτηση ιδεοληψιών και ιδεολογημάτων που διαταρράσσουν την ψυχική ηρεμία 

της κοινωνίας και προκαλούν φαινόμενα φανατισμού 

 Καλλιέργεια φαινομένων ολοκληρωτισμού και δεσποτισμού με θεοκρατικό 

χαρακτήρα 



 

 

 Πνευματική υποδούλωση και διαμόρφωση ετερόφωτων πολιτών, μισαλλόδοξων και 

φανατικών που γίνονται υποχείρια σε πολιτικά ή θρησκευτικά συμφέροντα 

 Παθητικοποίηση και αδρανοποίηση μπροστά στα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά 

προβλήματα 

4. Λύσεις: 

 Η απαλλαγή από το Μεσσιανισμό βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο.  Για τον 

ελεύθερο άνθρωπο δεν υπάρχει δουλική αναμονή μιας έξωθεν σωτηρίας. Αντίθετα, μεσσίας 

είναι ο Λόγος, η ελεύθερη ψυχή.  Γι’ αυτό δεν επαιτεί τη σωτηρία, αλλά τη διεκδικεί.  

  Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει ν’ ανακαλύψει τις εσωτερικές δυνάμεις του 

 Ανθρωποκεντρική παιδεία: ολόπλευρη καλλιέργεια, κριτική ματιά, γόνιμη 

αμφισβήτηση. 

 Κατάκτηση αυτογνωσίας, αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού. 

 Αγωνιστικό φρόνημα, συμμετοχή στα κοινά, συνεργατικό πνεύμα 

 Εδραίωση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

 Ανάληψη των ευθυνών τους από τους πολιτικούς 

 Ουσιαστική γνωριμία με την παράδοση και τον πολιτισμό μας και απεγκλωβισμός 

από ξένες επιρροές. 

 Δεοντολογική λειτουργία και χρήση των Μ.Μ.Ε. 

 Κινητοποίηση των πνευματικών ανθρώπων. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Ο Μεσσιανισμός, όπως και ο λαϊκισμός, γεννιέται όταν η απόσταση ανάμεσα στην 

πολιτική προσφορά και τη λαϊκή ζήτηση διευρύνεται, όταν οι πολιτικοί αποδεικνύονται ανίκανοι 

ν’ αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, όταν οι δημοκρατικές ματαιώσεις είναι 

μεγάλες.  Ο Μεσσιανισμός, ως νοοτροπία και παρακτική, εκτός του ότι ευθύνεται για μεγάλα 

δεινά, αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη απελπισίας έναντι των θεσμών και των φορέων που 

αδυνατούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ 

 

Πρωσοποπαγής = που στηρίζεται στο προσωπικό κύρος του αρχηγού και όχι σε 

συλλογικές διαδικασίες. 

Προσωπολάτρης, προσωπολατρεία 

Διαβουκολώ = παραπλανώ με ψεύτικες ελπίδες / διαβουκόληση 

Δεσπότης, δεσποτικός, ασύδοτος, ασυδοσία 

Σκοταδισμός, φανατισμός, μισαλλοδοξία, ιεροί πόλεμοι 

Μοιρολάτρης, μοιρολατρεία, παθητικότητα 

Έλευση του μεσσία 

Ευνοώ, υποθάλπω το μεσσιανισμό 

Απορρίπτω, αντιτίθεμαι, εναντιώνομαι στο μεσσιανισμό 

Οι οπαδοί του μεσσιανισμού ευαγγελίζονται τη σωτηρία του ανθρώπου, του λαού, του 

έθνους 

Όπου επικρατούν μεσσιανικές αντιλήψεις, οι λαοί γίνονται ποίμνιο και ποιμένας τους ο 

μεσσίας. 

Τρέφω ή εναποθέτω ελπίδες ή προσδοκίες 

Οι ελπίδες πως κάποιος χαρισματικός ηγέτης θα σώσει το λαό είναι χιμαιρικές  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ, ΠΕ2. 

 

                      

 

 


