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Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Συνοπτική περιγραφή του βιβλίου
Το βιβλίο αυτό έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τον άνθρωπο, φιλοδοξεί ν'
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής, όπως αυτή διαµορφώνεται σήµερα. ∆εν
περιορίζεται σε κάποια συγκεκριµένη µορφή γνώσης, παρά κινείται στο σύνολο του
φάσµατος αυτής. Μέσα σ' αυτό υπάρχουν γνώσεις όλων των ειδών. Γνώσεις
οικονοµικές, κοινωνικές, τεχνολογικές, αλλά και γνώσεις για τα µυστήρια και τον
αποκρυφισµό. Η θεµατολογία του ακολουθεί συγκεκριµένη σειρά, ώστε να είναι δυνατό
να συνυπάρξουν και να λειτουργήσουν υπέρ του ανθρώπου γνώσεις, που τις
περισσότερες φορές είναι εχθρικές µεταξύ τους. Μέσα από τη συγκεκριµένη σειρά και
µόνον είναι δυνατόν έννοιες, όπως η τεχνολογία και η επιστήµη να µην έρχονται σε
σύγκρουση µ' έννοιες όπως τα µυστήρια και τα θαύµατα.
Τα θέµατα που παρουσιάζονται µέσα στο βιβλίο είναι πέντε. Το πρώτο έχει ως
αντικείµενο µελέτης το µυστήριο της ελληνικής γλώσσας και τη σχέση της µε τους
αριθµούς. Αποδεικνύεται ότι η ελληνική γλώσσα είναι µία κλειδωµένη µορφή λόγου,
που αποκαλύπτει µόνον όσα επιθυµεί ο δηµιουργός της ν' αποκαλυφθούν και τίποτε
παραπάνω. Σ' αυτό το θέµα γίνεται αντιληπτό ότι το κυρίαρχο στοιχείο που χαρακτηρίζει
τον άνθρωπο είναι η άγνοια. Η άγνοια αυτή αφορά όχι µόνο τα όσα συµβαίνουν στον
κόσµο, αλλά και τη γνώση που έχει δοθεί στους ανθρώπους για το σύνολο των
παραπάνω, µέσω των προφητειών και των άλλων ιερών βιβλίων. Η άγνοια αυτή
οφείλεται στην παρανόηση των γραφών, εφόσον αυτές είναι γραµµένες µε έναν
συγκεκριµένο όσο και µυστηριώδη τρόπο.
Το δεύτερο µέρος είναι µία κοσµοθεωρία, που προτείνει λύσεις στα προβλήµατα του
ανθρώπου της σύγχρονης εποχής, αναζητώντας την αλήθεια σε λόγους ειπωµένους
χιλιάδες χρόνια πρίν. ∆ε µάχεται τους λόγους των µεγάλων ευεργετών της
ανθρωπότητας, αλλά τους επιβεβαιώνει. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι γραµµένη αυτή η
κοσµοθεωρία είναι ιδιόµορφος για δύο βασικούς λόγους: ο πρώτος είναι, γιατί
εξετάζεται ο άνθρωπος πάντα σε σχέση µε την εξουσία. Αντικείµενο µελέτης είναι ο
άνθρωπος και το πρόβληµα είναι η εξουσία που τον κάνει δούλο. Ο δεύτερος λόγος
έχει σχέση µε τη φύση του ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά που αυτός αναπτύσσει όταν
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ζει µέσα σ' άσχηµες συνθήκες. Οι λόγοι που ακολουθούν είναι πραγµατικά σκληροί κι
ο σύγχρονος άνθρωπος έχει συνηθίσει στην κολακεία που του προσφέρουν αυτοί οι
οποίοι τον εκµεταλλεύονται. Ζει σ' έναν κόσµο τροµερά σκληρό, του οποίου τ' αδιέξοδα
δίνουν αξία στην κολακεία. Είναι άπειρα ταλαιπωρηµένος για να δεχτεί και το βάρος
µίας κρίσης, που όµως είναι απαραίτητη. Είναι αδύνατο σ' έναν κόσµο άσχηµο κι
επικίνδυνο να φταίνε µόνον οι λίγοι που φαίνονται κι όχι το σύνολο.
Το τρίτο µέρος του βιβλίου εξετάζει τα πράγµατα από µία άλλη πλευρά, αυτή του
µυστηρίου. Όταν αντιληφθεί ο αναγνώστης πώς λειτουργεί η κοινωνία, θα δει ότι
υπάρχει εξωτερική επέµβαση. Όλα αυτά που βιώνει δεν προέκυψαν ως διά µαγείας,
αλλά ακολουθήθηκε µία συγκεκριµένη στρατηγική. Οι άνθρωποι δεν µπήκαν στο
Μεσαίωνα επειδή έπεσαν θύµατα των αθλίων και της πονηριάς τους. Οι άνθρωποι
ακολούθησαν την άσχηµη µοίρα τους, επειδή ο Θεός επιδίωκε ορισµένα πράγµατα.
Από τα σπήλαια φτάσαµε στους ουρανοξύστες µέσω µίας απόλυτα ελεγµένης και
ακριβούς πορείας. Συγκεκριµένοι άνθρωποι έδρασαν µε συγκεκριµένο τρόπο σ' επίσης
συγκεκριµένους χρόνους και χώρους. Στο ίδιο αυτό µέρος περιγράφεται και το
Μυστήριο της Μεγάλης Πυραµίδας. Η Μεγάλη Πυραµίδα, όπως αποκαλύπτεται, δεν
είναι τίποτε άλλο παρά µία πέτρινη βίβλος. Ό,τι περιγράφεται στο τρίτο µέρος µε λέξεις,
είναι αποτυπωµένο µέσα στους διαδρόµους της.
Το τέταρτο και πέµπτο µέρος αποδεικνύουν την αλήθεια και την ακρίβεια του
Σχεδιασµού. Αποκαλύπτεται ότι τα πάντα ήταν γνωστά, πριν ακόµα τεθούν σ' εφαρµογή.
Η ιστορία των σύγχρονων ανθρώπων είχε δοθεί πλήρως µε τη µορφή προφητείας
χιλιάδες χρόνια πρίν. Οι άνθρωποι γνώριζαν για τον Υιό του Θεού, το Χριστό, χιλιάδες
χρόνια πρίν την εµφάνισή Του. Πήραν γνώση αιώνες πρίν, για τα σύγχρονα
προβλήµατα των σύγχρονων ανθρώπων, οι οποίοι είναι µέλη µίας κοινωνίας που
έστειλε ανθρώπους της στο φεγγάρι.
Το τέταρτο µέρος είναι η ερµηνεία της Αποκάλυψης στην οποία περιγράφεται το
σύνολο των όσων βίωσε η ανθρωπότητα, από την εποχή περίπου που αυτή δόθηκε
µέχρι σήµερα. Είναι η γνώση, που δόθηκε στους Ιουδαίους µαθητές του Χριστού, που
αποβλήθηκαν από τον ιουδἀκό κορµό.
Το πέµπτο µέρος είναι η ερµηνεία των Οµηρικών Επών, στα οποία αποδεικνύεται
ότι οι Έλληνες είχαν γνώση των όσων συνέβησαν και συµβαίνουν, αιώνες πριν τη
γέννηση της κορωνίδας του πολιτισµού τους, του αθηνἀκού πολιτισµού.
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