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Θεωρία των αριθµών

"Ώδε η σοφία εστίν.. ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθµόν του θηρίου.. αριθµός
γαρ ανθρώπου εστί.. και ο αριθµός αυτού χξς'.". (Εδώ είναι αναγκαία η σοφία.
Εκείνος που έχει νόησιν άς λογαριάση τον αριθµόν του θηρίου.. είναι αριθµός
ανθρώπου και ο αριθµός του είναι χξς' (666).) (Αποκ. Ιωάν. 13.18).
Απ’ αυτήν τη φράση της Αποκάλυψης ξεκινά ένας µεγάλος προβληµατισµός. Όποιος
δέχεται την Αποκάλυψη ως θείο έργο, δέχεται και τα όσα γράφονται σ’ αυτή στο σύνολό
τους. Εδώ µας βεβαιώνει, ότι υπάρχει αριθµός, που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, καθώς
και µία έννοια όπως το “θηρίον”. Ο κάθε άνθρωπος όµως ως χαρακτηριστικό, απ’ όσα
γνωρίζουµε, έχει µόνον τ’ όνοµα του. Με τ’ όνοµα ξεχωρίζουµε έναν άνθρωπο από
έναν άλλο. Άρα, εφόσον το µόνο χαρακτηριστικό είναι τ’ όνοµα, από εκεί πρέπει να
βρούµε τον αριθµό, που είναι κι αυτός χαρακτηριστικός. Ένα όνοµα είναι µία λέξη και
µία λέξη αποτελείται από γράµµατα. Συνεπώς το ζητούµενο είναι να βρούµε τη σχέση,
που υπάρχει µεταξύ αριθµών και γραµµάτων.
Η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένη η Αποκάλυψη και τα Ευαγγέλια, πλην του
Ματθαίου, είναι η ελληνική. Έτσι τα γράµµατα είναι τα 24 της ελληνικής. Τα γράµµατα
ενός αλφαβήτου όµως, είναι χαρακτηρισµένα µε κάποιον αριθµό. Έτσι: το άλφα είναι
πάντα πρώτο και χαρακτηρίζεται από τον αριθµό 1, ενώ το γιώτα είναι ένατο και
χαρακτηρίζεται από τον αριθµό 9. Εδώ θα συναντήσουµε ένα άλλο πρόβληµα. Ενώ τα
γράµµατα είναι 24, οι αριθµοί είναι εννέα. Το µηδέν δεν υπολογίζεται, γιατί δεν
αντιπροσωπεύει κανένα γράµµα. Εφόσον λοιπόν προσπαθούµε να βρούµε έναν τύπο ή
έναν πίνακα, που να δείχνει τη σχέση αυτή, πρέπει ν’ αποφασίσουµε για την ακριβή
αντιστοιχία —αν το κάπα είναι 1 ή 10, όπως και το ωµέγα 6 ή 24—.
Εδώ, είναι ανάγκη να γυρίσουµε πίσω στο Λόγο του Χριστού, που είναι Γνώστης. Το
ζητούµενο στην όλη διδασκαλία Του είναι να γεννηθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Για να
γεννηθεί ένας άνθρωπος, πρέπει να συµπληρωθούν 9 µήνες. Επίσης µας διαβεβαιώνει
ότι πριν να γίνουν όλα, όσα πρέπει να γίνουν, δε θ’ αλλάξει ούτε ένα “Ιώτα”, που
αντιστοιχεί στο 9. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι κάθε φορά, που ένα γράµµα ξεπεράσει το 9
γυρνά πίσω στην αρχή. Αυτό συµβαίνει, γιατί κάθε αριθµός είναι ένα βήµα, που πρέπει
να γίνει και το βήµα είναι σηµαντικό. Τα γράµµατα είναι αυτά, που γεµίζουν τον κάθε
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αριθµό. Έτσι το κάπα είναι 1 και το λάµδα, που είναι το αµέσως επόµενο, είναι 2 και η
αντιστοιχία συνεχίζεται.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά αυτήν την αντιστοιχία µεταξύ γραµµάτων και
αριθµών.

Αντιστοιχία µεταξύ γραµµάτων και αριθµών
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Όλα τα παραπάνω έχουν µόνο φιλολογική αξία κι όσο εύκολα µπορεί κάποιος να τα
δεχτεί, παρόµοια, αν όχι µε µεγαλύτερη ευκολία, µπορεί και να τ’ απορρίψει. Για να
έχει βάση µία οποιαδήποτε θεωρία, πρέπει να έχει κι εφαρµογή. Πώς µπορούµε όµως
να διαπιστώσουµε ότι τα παραπάνω έχουν κάποιο νόηµα ή κάποια εφαρµογή; Πάλι
πρέπει ν’ ανατρέξουµε στο Λόγο του Χριστού και στο Ευαγγέλιο γενικότερα. Πρέπει να
βρούµε µερικά στοιχεία, τα οποία θα µας βοηθήσουν να βρούµε τα κλειδιά, για να
ξεκλειδώσουµε τις έννοιες. Όταν διαβάζουµε την Αποκάλυψη, φτάνουµε σ’ αδιέξοδο,
προσπαθώντας να φανταστούµε τους δράκους, την πάρδαλη ή τις ακρίδες. Κι αν ακόµα
η φαντασία µας οδηγήσει κάπου, έχουµε το ίδιο ακριβώς πρόβληµα. Άλλοι µπορούν να
δεχτούν την άποψή µας κι άλλοι όχι. Η ύπαρξη αυτών των εννοιών αποδεικνύει αρχικά
ότι το κείµενο αυτό —και θα δούµε και ποια άλλα κείµενα— είναι κλειδωµένο.
Καθώς αναζητούµε µία άκρη µέσα από το Ευαγγέλιο, φτάνουµε στο χωρίο, όπου ο
Ιησούς µ’ επιµονή δε δέχεται το επίθετο “αγαθός”. Αγαθός, κατά τον Ιησού, είναι µόνον
ο Θεός.. (Ματθ. 19.16-19.17) "Και ιδού είς προσελθών είπεν αυτώ.. διδάσκαλε
αγαθέ, τί αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον; ο δε είπεν αυτώ.. τί µε λέγεις
αγαθόν; ουδείς αγαθός ει µή είς ο Θεός." (Ένας πλησίασε καί τού είπε,
"∆ιδάσκαλε αγαθέ, τί καλό πρέπει νά κάνω διά νά έχω αιώνιον ζωήν;". Αυτός
δέ τού είπε, "Γιατί µε λές αγαθόν; Κανείς δέν είναι αγαθός παρά ένας, ο
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Θεός.). Αν προσθέσουµε τους αριθµούς, που αντιστοιχούν στα γράµµατα των δύο
αυτών λέξεων, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει µία “σύµπτωση”. Σύµφωνα µε τον παραπάνω
πίνακα ισχύει:
Θ+ε+ό+ς = Α+γ+α+θ+ό+ς = 28
8+5+6+9 = 1+3+1+8+6+9 = 28
και άρα Θεός = 28 = Αγαθός. Στην ίδια φράση δεν αρνείται τον προσδιορισµό
“διδάσκαλος”. Βλέπουµε πάλι την ταύτιση: Χριστός = 46 = ∆ιδάσκαλος. Ο Χριστός
µιλώντας µε τους Ιουδαίους, ισχυρίστηκε ότι αν γκρεµίσουν το ναό, θα τον ξαναχτίσει σε
3 ηµέρες και οι µαθητές Του το συνδύασαν µε την Ανάστασή Του. Ο ναός, κατά τους
Ιουδαίους, απαίτησε 46 χρόνια για ν’ ανεγερθεί. Ο προφήτης Ησαίας, προφητεύοντας,
λέει ότι η Παρθένος Μαρία θα γεννήσει Υιόν, που θα θυσιαστεί για τις αµαρτίες του
κόσµου και θα ονοµάζεται Εµµανουήλ = 33. Το 33 µας παραπέµπει απευθείας στην
ηλικία του Χριστού κατά τη στιγµή της Θυσίας.. άρα ο Χριστός τη στιγµή εκείνη είναι ο
Εµµανουήλ = 33. Ο Χριστός µέσα στο Λόγο Του δεν αποκαλύπτει απευθείας την
ταυτότητά Του, αλλά χρησιµοποιεί µυστηριώδεις προσδιορισµούς. Ταυτίζει τον Εαυτό
Του µε το φως ή την αλήθεια. (Ιωάν. 8.12) “Εγώ ειµί το φώς τού κόσµου”. Ο
Χριστός είναι το φως κι εµείς πρέπει να διερευνήσουµε τι ακριβώς εννοεί. Φως παράγει
ένας λύχνος και φως παράγει επίσης ο ισχυρότερος των φωστήρων ο Ήλιος. Την
ταυτότητά Του την αναζητούµε, όχι στην έννοια του φωτός που είναι σχετική, αλλά στην
έννοια του φωστήρα που είναι η απόλυτη. Ο Ήλιος παράγει απόλυτα ισχυρότερο φως
από µία λυχνία. Αν ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε το φως Του µόνο µ’ αυτό του
Ηλίου µπορεί να παραλληλιστεί και άρα ο Ίδιος µε τον Ήλιο. Ήλιος = 33 =
Εµµανουήλ, και, Φωστήρας Ήλιος = 77 = Υιός του Ανθρώπου. Επίσης στο (Ιωάν.
18.37) αναφέρει τα εξής δυσνόητα: "Εγώ είς τούτο γεγέννηµαι καί είς τούτο
ελήλυθα είς τόν κόσµον, ίνα µαρτυρήσω τη αληθεία. Πάς ο ώς εκ της αληθείας
ακούει µου της φωνής" (Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα καί γι’ αυτό ήλθα εις τόν
κόσµον, διά νά µαρτυρήσω τήν αλήθειαν. Όποιος είναι από τήν αλήθειαν,
ακούει τήν φωνήν µου.). Ο Λόγος Του σ’ αυτό το σηµείο είναι σε µεγάλο βαθµό
σύνθετος και περίπλοκος. Αποκαλύπτει το λόγο γέννησής Του που είναι η µαρτυρία της
αλήθειας, αλλά ταυτόχρονα µας βεβαιώνει ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Η ταύτιση µε
την αλήθεια είναι έµµεση γιατί Αυτός λέει την αλήθεια και Αυτόν ακούει όποιος είναι
από την αλήθεια. Ο Ίδιος είναι η Αλήθεια και αυτή είναι η Μαρτυρία Του. Αυτά είναι
αληθινά εφόσον ο Ίδιος τα βεβαιώνει. Αλήθεια = 33 = Μαρτυρία = Μάρτυρας. Αυτός
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που αναφέρεται εκείνη τη στιγµή στην αλήθεια είναι ο Χριστός. Χριστός = 46 =
Αληθινός = Παναληθής. Ο Παναληθής είναι ο Υιός του Ανθρώπου που γεννήθηκε για
να σώσει τον κόσµο µε τη µαρτυρία της Αλήθειας. Υιός του Ανθρώπου = 77 = Σωτήρας
του κόσµου = Λάµψη της Αλήθειας. Στην παραβολή της αµπέλου ο Χριστός
αυτοχαρακτηρίζεται “Άµπελος” = 33. Απ’ αυτό βγάζουµε το συµπέρασµα ότι γνώριζε τα
κλειδιά και τα χρησιµοποίησε στην αποστολή Του.
Αυτό που θα εξετάσουµε αργότερα είναι, γιατί ο άγγελος υπέδειξε στους γονείς Του να
τον ονοµάσουν Ιησού = 42. Ο Χριστός πολύ συχνά αναφέρεται στη λέξη “κοιλιά”. Ό,τι
µπαίνει στον άνθρωπο δεν µπορεί να τον κάνει ακάθαρτο, γιατί δεν µπαίνει στην καρδιά
αλλά στην κοιλιά. Εκεί επεξεργάζεται κι αν είναι άχρηστο, αποβάλλεται. Η λέξη
“κοιλιά”, υπολογισµένη όπως προηγουµένως, είναι ίση µε το 28, που ισοδυναµεί µε τη
λέξη “Θεός”. Πώς όµως συνδέονται αυτά µεταξύ τους; “Ώδε η σοφία εστίν”. Με τη
σοφία του ο άνθρωπος ξεχωρίζει το καλό από το κακό, το χρήσιµο από τ’ άχρηστο. Η
λέξη “σοφία” είναι κι αυτή 28. Ο Θεός, εφόσον είναι Πνεύµα, πρέπει να είναι το
σύνολο της σοφίας. Ας πούµε Σοφία µε κεφαλαία. Σ’ άλλη αναφορά πάνω στη λέξη
“κοιλιά”, ο Χριστός λέει ότι, όποιος διψά, µπορεί να πάει σ’ Εκείνον και τότε θα τρέξουν
από την κοιλιά του “ποταµοί ύδατος ζώντος”. Κατ’ αναλογία λόγω οµοιότητας, αφού ο
Θεός είναι η Σοφία, ο Υιός Του πρέπει να έχει σχέση µε τη λέξη “ποταµός”. Ο Χριστός
µάς έδωσε πληροφορίες για τον Πατέρα Του, εποµένως από την άπειρη Σοφία του
Θεού έρευσε, µέσω του Χριστού, σοφία και στους ανθρώπους. Η λέξη “ποταµός” είναι
ίση µε 33, για το οποίο γνωρίζουµε τι σηµαίνει. Ο Χριστός επίσης, πολλές φορές,
αναφέρει ότι είναι “εκ των άνω”. Άνωθεν γεννηµένος. Με τη λέξη “Άνωθεν”
χαρακτηρίζει την προέλευσή Του. Άνωθεν = 28. Άρα αυτός που είναι γεννηµένος
Άνωθεν, είναι γεννηµένος από τη Σοφία, εποµένως από το Θεό. Εξαιτίας αυτής της
ταύτισης µεταξύ Θεού και Σοφίας, φυσικό είναι ο Υιός να ταυτίζεται επίσης µε την
έννοια “σοφός”. Σοφός = 33.
Στο νόµο των Ιουδαίων είναι γραµµένο: “Εγώ είπα, είσθε Θεοί”. Αυτό σηµαίνει ότι ο
Θεός βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν Θεοί. Όµως πριν τη γενική Θέωση όλων των
ανθρώπων, λόγω του θἐκού ενδιαφέροντος για όλους, κάποιοι έχουν θεωθεί. Αυτοί
είναι εκείνοι, που στέκονταν επάνω στο Όρος Σιών = 28, δηλαδή, Άνωθεν = 28. Το
χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι Άµωµοι = 28, δηλαδή, Θεοί = 28. Αυτοί βοηθούν
το Αρνίον.. το ακολουθούν κι είναι Εργάται = 28. Ο Χριστός πολύ συχνά κατακρίνει
τους Ιουδαίους, γι’ αυτά που διδάσκουν και γι’ αυτά που λένε. Όλα αυτά τα
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χαρακτηρίζει πρὀόντα της καρδιάς. Η καρδιά όµως είναι γεµάτη Αίµα = 14. Αυτό το 14
έχει σχέση µε την καταγωγή των Ιουδαίων µέχρι και την έλευση του Χριστού. Είναι 3
οµάδες γενιών από 14 γενιές η κάθε µία. 3χ14 = 42 = Ιησούς.
Αν και βλέπουµε όλες αυτές τις “συµπτώσεις”, ο προβληµατισµός όχι µόνο δε
λιγοστεύει, αλλά γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Γιατί είναι κλειδωµένες οι λέξεις, κι
αυτό πού εξυπηρετεί; Έχει σηµασία που η λέξη “Θεός” χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό
28 και ποια θα ήταν η διαφορά, αν το 28 ήταν 29; Γιατί η επίµονη άρνηση του Χριστού
να δεχτεί το χαρακτηρισµό “αγαθός”, ενώ ως έννοια έχει συνώνυµα, που Του
αποδίδονται και τα δέχεται; Ο Χριστός, σε πολλές συζητήσεις, άφησε διφορούµενη την
πραγµατική Του ταυτότητα. Ο Πέτρος “οµολόγησε” ότι Αυτός ήταν ο Χριστός. Χριστός
άραγε σηµαίνει και Μεσσίας; Γιατί ο Χριστός ταυτίστηκε σχεδόν µε το Μεσσία στη
συζήτηση µε τη Σαµαρείτιδα και µόνον εκεί, ενώ και µόνον που συζήτησε µ’ αυτή τη
γυναίκα, ήταν κάτι, που φάνηκε περίεργο στους µαθητές Του; Η Σαµαρείτιδα
προσδιορίζει το Μεσσία µ’ έναν τρόπο που ο Χριστός αποδέχεται.. θα είναι Αυτός, που
θα κάνει τα πάντα γνωστά στον κόσµο. Θα µιλήσει για το Θεό, για τον Υιό Του, για τον
άνθρωπο. ∆εν αναφέρεται σε Θυσία. Όλη όµως η προσφορά και το έργο του Χριστού,
αναδεικνύονται µε την κορυφαία πράξη Του, τη Θυσία.
Αν δεχτούµε ότι ο Μεσσίας είναι Αυτός, που παρουσιάζει τα µυστήρια του κόσµου στους
ανθρώπους, ποιος ήταν πραγµατικά ο Χριστός; Γιατί ονοµάστηκε Ιησούς; Όσο είναι
ζωντανός, επιµένει ότι εκεί που πάει δεν µπορούν να Τον ακολουθήσουν και θα Τον
αναζητούν, αλλά δε θα Τον βρίσκουν. Νεκρός δηλώνει ότι θα είναι για πάντα µαζί µε
τους µαθητές Του. Πού πηγαίνει; Γιατί ο Πιλάτος, παρά τις έντονες διαµαρτυρίες, δεν
αλλάζει την επιγραφή του Σταυρού; Γιατί γράφει: “Ιησούς ο Ναζωραίος, Βασιλεύς των
Ιουδαίων” και δε γράφει: “Ιησούς Χριστός”; Λιγότερη αντίδραση θα προκαλούσε από
το: “Βασιλεύς των Ιουδαίων”. Γιατί οι Μάγοι αναζητούν το “Βασιλέα των Ιουδαίων”;
Κάνουν λάθος; Ο Χριστός κρυβόταν, στην κυριολεξία, για να µην Τον αναδείξουν
Βασιλέα. Οι πειρασµοί στην έρηµο αυτό ακριβώς Του πρόσφεραν. ∆εν έγραψε ο
Πιλάτος αυτό που έπρεπε, επειδή δε λειτούργησε κάτι καλά; Για να κατανοήσουµε όλα
αυτά, πρέπει να καταλάβουµε πρώτα, γιατί ο Χριστός έχει κι άλλα ονόµατα και πώς
ενεργεί µε το κάθε όνοµα. Αλλιώς ενεργεί ως Χριστός, αλλιώς ως Ιησούς κι ως
Ναζωραίος.
Καθώς συνεχίζουµε τον προβληµατισµό µε τις λέξεις, καταλήγουµε σε µεγαλύτερα
αδιέξοδα, γιατί δεν µπορούµε να κατανοήσουµε τη σηµασία των αριθµών. Μέσα στο
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Ευαγγέλιο υπάρχουν επίσης αριθµοί, που κι αυτοί προβληµατίζουν. Το “πνεύµα το
ακάθαρτον” βρίσκει στην επιστροφή του άλλα επτά. Στις παραβολές χρησιµοποιεί
επίσης αριθµούς. 40 ηµέρες έµεινε στην έρηµο για ν’ αντιµετωπίσει τους πειρασµούς. 8
ηµέρες πέρασαν για να δει ο Θωµάς τις πληγές του. Πάµπολλα τέτοια παραδείγµατα
υπάρχουν µέσα στο Ευαγγέλιο κι ακόµα περισσότερα στην Αποκάλυψη, στην οποία οι
αριθµοί είναι µεγαλύτεροι πρωταγωνιστές από τις λέξεις.
Η σηµασία των αριθµών απασχόλησε από πολύ νωρίς τους φιλοσόφους κι ορισµένοι
απ’ αυτούς, όπως ο Πυθαγόρας, πίστευαν ότι µέσα σ’ αυτούς και τις σχέσεις τους,
κρυβόταν η ουσία των όντων και η δοµή του κόσµου. Επίσης ξεχώριζαν και τους
αριθµούς µεταξύ τους, από τις ιδιότητες που παρουσίαζαν, µέσα στα πλαίσια της
δεκάδας. Για τον Πυθαγόρα και τους µαθητές του, το 7 είναι ο αειπάρθενος αριθµός κι
αυτό, γιατί περιλαµβάνει τους δύο τέλειους αριθµούς 3 και 4 και µέσα στα πλαίσια της
δεκάδας ούτε πολλαπλασιάζεται ούτε διαιρείται. Αναφερόµαστε στον αριθµό 7, γιατί
ειδικά στην Αποκάλυψη, είναι ο κυριότερος αριθµός. Είναι επίσης ο αριθµός που
χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον και σ’ άλλες θρησκείες. Όταν ο Σόλωνας είχε επισκεφτεί
την Αίγυπτο, οι ιερείς που συνάντησε του δηµιούργησαν ένα τεράστιο ερωτηµατικό.
Ισχυρίστηκαν ότι αυτός κι οι υπόλοιποι Έλληνες γνωρίζουν ελάχιστα για τη γλώσσα
τους και τη σηµασία της. Αυτά τα είπαν σ’ έναν από τους καλύτερους χειριστές της
ελληνικής γλώσσας. Αυτό που πραγµατικά εννοούσαν, ήταν η σχέση, που
αποκαλύπτεται στην Καινή ∆ιαθήκη µεταξύ γραµµάτων κι αριθµών. Όταν δηλαδή µία
λέξη περάσει στο χώρο των αριθµών, αποκαλύπτει µία άλλη ταυτότητα, απ’ αυτή που
περιγράφει µε τα γράµµατα. Έτσι η λέξη “αµαρτία”, που όλοι νοµίζουµε ότι γνωρίζουµε
τη σηµασία της, µπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, που µε τη χρήση του αριθµού
αποκαλύπτεται.
Όταν ξεκινήσαµε την υπόθεση για τους αριθµούς, δεχτήκαµε ότι κάθε αριθµός είναι κι
ένα βήµα, που πρέπει να γίνει. Κάθε βήµα έχει και µία ιδιαίτερη σηµασία. Θα
χαρακτηρίζεται απ’ ορισµένα στοιχεία κι όπως οι αριθµοί έχουν σειρά µεταξύ τους, έτσι
και τα βήµατα αυτά, θα έχουν µία σειρά. Επίσης θα είναι αλληλοεξαρτώµενα και θα
υπηρετούν όλα µαζί µία στρατηγική. Αλληλοεξαρτώµενα θα είναι, για να µην έχουµε το
φαινόµενο της επανάληψης. Αυτό σηµαίνει ότι το κέρδος ή η κατάκτηση, που
επιτεύχθηκε στο προηγούµενο βήµα, πηγαίνει απευθείας στο επόµενο. Η στρατηγική
έχει σχέση, µε το σύνολο των όσων πρέπει να γίνουν στο χώρο και στο χρόνο, για να
επιτύχουµε το ζητούµενο. Απ’ αυτό συµπεραίνουµε —κι αυτό θα είναι το αρχικό µας
δεδοµένο— ότι γύρω µας συµβαίνουν διάφορα πράγµατα, των οποίων την ουσία εµείς
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αγνοούµε, αλλά κι αν ακόµα τα κατανοούσαµε, δε θα µπορούσαµε να τ’ αποτρέψουµε.
Αυτό δεν είναι αυθαίρετο, αλλά προέρχεται από το Λόγο του Χριστού, που µας
βεβαιώνει ότι δε θ’ αλλάξει τίποτε, ούτε το παραµικρό, ώσπου να γίνουν αυτά που
πρέπει να γίνουν. Στην Αποκάλυψη επίσης γράφει για ένα Μυστικό Σχέδιο του Θεού,
που βρίσκεται σ’ εφαρµογή.
Εποµένως, δική µας δουλειά είναι πρώτα να βρούµε το ζητούµενο και µετά να
ξεχωρίσουµε τα όσα έγιναν, µε µία σειρά προτεραιότητας, όσον αφορά τη σπουδαιότητά
τους και να προσπαθήσουµε να βρούµε πού ακριβώς εξυπηρετούν αυτήν τη στρατηγική.
Αυτά τα γεγονότα πρέπει να τα συνδέσουµε µεταξύ τους σε µία αλυσίδα, ώστε να δούµε,
αν πράγµατι έγιναν µε τη σειρά που έπρεπε να γίνουν, γεγονός που θ’ αποδεικνύει τη
θἐκή ευφυ˙α και την προσφορά του Θεού προς τον άνθρωπο. Αν αυτά τα γεγονότα
συνέβησαν τυχαία, τότε το βέβαιο είναι ότι δε θα συνδέονται κι οποιαδήποτε συσχέτιση
µεταξύ τους, θα ήταν δική µας αυθαιρεσία. Μ’ αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουµε ένα
επίπεδο, πάνω στο οποίο θα κινούµαστε. Έχουµε τα δεδοµένα από την ιστορία του
ανθρώπου και προσπαθούµε να βρούµε πού θα καταλήξουµε, υπηρετώντας —εν γνώση
ή εν αγνοία µας— κάποια σχέδια που κι αυτά υπηρετούν τη θἐκή επιθυµία. Ένας
έµπειρος λύτης προβληµάτων θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτά και µόνο φτάνουν.
Έχουµε τα δεδοµένα, έχουµε ακριβώς τη χρονολογική τους σειρά, ώστε να ξέρουµε τη
διαδοχή τους και µπορούµε να µελετήσουµε τις συνέπειές τους, που θα µας βοηθήσουν
να κάνουµε µε κάποια ασφάλεια προβλέψεις και για το δικό µας µέλλον, αν όχι ν’
αποκαλύψουµε το Σχέδιο στην ολότητά του.
Όλα αυτά είναι σωστά, όταν το πρόβληµα είναι δηµιούργηµα ανθρώπινο.. όµως εδώ
έχουµε θἐκή επέµβαση. Πώς είναι δυνατό ν’ αποκαλύψουµε κάτι κρυµµένο από τον
Ίδιο το Θεό, όταν αυτό δεν είναι επιθυµητό από τον Ίδιο; Πώς είναι δυνατό να
µπορέσουµε να ξεχωρίσουµε µέσα στο λαβύρινθο της ιστορίας µε τα δισεκατοµµύρια
των όσων έχουν γίνει αυτά που πραγµατικά έγιναν από τον Ίδιο το Θεό κι υπηρετούν το
Σχέδιό Του; Η παγκόσµια σηµερινή κατάσταση της έντασης και της ανασφάλειας, το
εκπληκτικά υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας, που έχει αναπτυχθεί, καθώς και η κόπωση
της ανθρωπότητας στο να υποβάλλεται σε θυσίες, δείχνουν ότι οι συνθήκες πραγµατικά
ωρίµασαν. Από το σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε σήµερα, η µόνη διέξοδος είναι να
βρεθεί µία µόνιµη κι αποδεκτή λύση για όλους. Η λύση αυτή θ’ αφορά και θα στρέφεται
αποκλειστικά γύρω από τον άνθρωπο. Λύση που θα έχει να κάνει µε έθνη, κράτη και
φυλές είναι σ’ αυτό το σηµείο αδύνατη κι αυτό, γιατί οι επί µονίµου βάσεως καταπιεσµένοι σ’ αυτόν τον κόσµο έχουν —κι αυτό είναι το σωστό— τα µέσα να
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καταστρέψουν τον κόσµο ολόκληρο. Με τα λόγια: “αυτό είναι το σωστό”, ο αναγνώστης
πρέπει να καταλάβει ότι µία παγκόσµια κοινωνία, που στηρίζεται αποκλειστικά στη
συστηµατική αδικία κι εκµετάλλευση, είναι προτιµότερο να µην υπάρχει.
Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι θα πρέπει να σταυρώσουµε τα χέρια και να περιµένουµε το
τέλος. Όποιος πιστεύει στο Θεό, έχει και τη βεβαιότητα ότι από Εκείνον θα προέλθει και
η λύση. Μία λύση όµως που προέρχεται από το Θεό ξεχωρίζει από τις άλλες, γιατί
πραγµατικά βοηθά τον άνθρωπο. ∆ε βοηθά ούτε τις δοµές ούτε τα συστήµατα, αλλά τον
άνθρωπο, που γεννιέται ως Θεός “κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν” και δίνεται σ’ αυτόν η
ζωή ως δώρο, για να την απολαύσει και όχι σαν χρόνος που θα τον περάσει στο µεγάλο
θυσιαστήριο, υπηρετώντας ό,τι του υποδεικνύουν αυτοί, που ευνοούνται από τη δουλεία.
Οι άνθρωποι σ’ αυτήν τη λύση πρέπει πραγµατικά να είναι ίσοι και να έχουν τη
δυνατότητα να γευθούν ό,τι νοµίζουν αυτοί ότι πρέπει να γευθούν και όχι ό,τι
περισσεύει. Ο πλούτος της ανθρωπότητας πρέπει να είναι σε κάθε στιγµή διαθέσιµος να
τον απολαύσει ο καθένας από εµάς.. είτε αυτός ο πλούτος είναι πνευµατικός είτε υλικός.
Αυτό δεν πρέπει να σηµαίνει ότι είναι αναγκαίο ν’ αρχίσουµε να παίρνουµε απ’ αυτούς
που τον έχουν —προφανώς χωρίς τη θέλησή τους— και να τον µοιράζουµε στον
κόσµο. Θα πρέπει απλά να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, κάτω από τις
οποίες η εργασία του ανθρώπου, ανεξάρτητα από το ποιόν της, θ’ αποφέρει στον
άνθρωπο τους καρπούς που αυτός επιθυµεί. ∆εν υπάρχει λύση για τον άνθρωπο µε την
οποία η εργασία να καταργείται. Πρέπει απλά η κάθε εργασία, από την πιο σηµαντική
µέχρι και την πιο ασήµαντη, να εκτιµηθεί µ’ ένα διαφορετικό τρόπο. Εφόσον µία πράξη
από τα δεδοµένα αποτελεί εργασία, σηµαίνει ότι καλύπτει ορισµένες ανάγκες. Η
κάλυψη των αναγκών και η απαραίτητη ανθρώπινη παρουσία δίνουν αξία στην εργασία
και όχι η οποιαδήποτε ιδιαιτερότητά της.
Όλα αυτά που προαναφέρθηκαν και δεν αποτελούν ανάλυση σε βάθος, αναφέρθηκαν
µόνο για να δείξουν τα σηµερινά αδιέξοδα. Προηγµένες κοινωνίες µε δυνατές
οικονοµίες και τεράστια πεδία δραστηριοτήτων, έχουν αυτήν τη στιγµή κοινωνικά
προβλήµατα, των οποίων µία ενδεχόµενη έκρηξη απειλεί ολόκληρο τον κόσµο κι εµείς
µιλάµε για µία λύση, που θα ικανοποιεί τον άνθρωπο σ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη της
Γης, ανεξάρτητα από χρώµα και θρησκεία; Θα ήταν πρὀόν πολύ µεγάλης φαντασίας κι
αν µόνον το υποθέταµε. Αλλά εδώ δεν µιλάµε γι’ ανθρώπινες λύσεις, εδώ µιλάµε για το
Θεό. Αυτό που φαίνεται αδύνατο για τον άνθρωπο, είναι δυνατό για το Θεό. Έτσι
πρέπει ν’ αφήσουµε όλες τις γνωστές ανθρώπινες µεθόδους πάνω στην επίλυση
προβληµάτων και ν’ αναζητήσουµε τη λύση στο Θεό. Για να ζητήσουµε όµως κάτι από
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το Θεό, πρέπει να έχουµε και µία επαφή. Αυτή η επαφή µεταξύ ανθρώπου και Θεού,
γίνεται µέσω του Ευαγγελίου. Ο Ίδιος ο Χριστός µας βεβαιώνει ότι, αν ζητήσουµε, θα
µας δοθεί κι αυτό πρέπει να κάνουµε.
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να συγκεντρώσουµε απόλυτα τη σκέψη µας, για να βρούµε
αυτό που θέλουµε. Βασική αρχή για έναν άνθρωπο που ζητάει, είναι να ξέρει αρχικά τι
είναι αυτό που έχει ανάγκη. ∆εν µπορεί δηλαδή να ζητά κάποιος έτσι, γενικά κι αόριστα
κι ό,τι προκύψει. Πρέπει να κατανοήσει πρώτα τα προβλήµατά του, να βρει τα αίτια κι
όταν αυτό στο οποίο καταλήξει γίνει συγκεκριµένο, τότε και µόνο θα του δοθεί.
Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουµε δύο επίπεδα: το πρώτο επίπεδο είναι να ζητά κάποιος για
τον εαυτό του και το µικρό του περιβάλλον και το δεύτερο επίπεδο είναι να ζητά για την
ανθρωπότητα στο σύνολό της. Είναι γνωστό στο Θεό ότι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά
έχει ανάγκες, και το Ευαγγέλιο είναι πηγή χαράς, που ξεδιψά τον καθένα µας. Το
πρώτο επίπεδο καλύπτεται από τη στιγµή που εµφανίστηκε ο Υιός και παρέδωσε τη
γνώση Του. Όµως το δεύτερο επίπεδο προκύπτει µόνον, όταν ωριµάσουν οι συνθήκες
που αναφέραµε στην αρχή. Εφόσον υπάρχει Μυστικό Σχέδιο είναι αδύνατο να δοθεί
οτιδήποτε, γιατί είναι αδύνατο να βρεθεί άνθρωπος να ζητήσει. Η ιδιαιτερότητα σ’ αυτό
το σηµείο βρίσκεται όχι στο ότι δεν δίνει ο Θεός, αλλά στο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος µε
δυνατότητα να ζητήσει. Η ανθρωπότητα αυτήν τη στιγµή ζει σε µία δυσάρεστη
κατάσταση, γιατί πρέπει κάπου να οδηγηθεί. Η κατάσταση αυτή θυµίζει καταδίκη.
Επιστρέφουµε πάλι στο Ευαγγέλιο και συγκεκριµένα στο χωρίο (Ιωάν. 3.19), όπου ο
Χριστός µας εξηγεί τι σηµαίνει κρίσις ή καταδίκη. Τα λόγια Του είναι: "αύτη δε εστίν η
κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσµον, και ηγάπησαν οι άνθρωποι
µάλλον το σκότος ή το φως.. ην γαρ πονηρά αυτών τα έργα." (Η καταδίκη
συνίσταται εις τούτο: ότι τό φώς έχει έλθει εις τόν κόσµον αλλ' οι άνθρωποι
αγάπησαν µάλλον τό σκοτάδι παρά τό φώς, επειδή τά έργα τους ήσαν
πονηρά.). Το φως ήρθε κι αυτό το λέει ο Ίδιος ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο
Μονογενής. Το µόνο φως όµως, απευθείας από το Θεό στον άνθρωπο, είναι ο Λόγος
του Χριστού. Εποµένως το Φως πρέπει να είναι η λύση κι αυτήν πρέπει ν’ αναζητήσουµε
απευθείας και όχι να προσπαθήσουµε να τη βρούµε µέσω των απείρων δεδοµένων,
χρησίµων κι αχρήστων.
Το Φως υπήρχε όλους αυτούς τους αιώνες και φώτισε πολλούς από τους ανθρώπους
στο πρώτο επίπεδο που αναφέραµε, το προσωπικό. Αυτό που µας ενδιαφέρει όµως
είναι το δεύτερο επίπεδο, το γενικό. Όταν ο Χριστός αναφέρεται σ’ αυτό, µας
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πληροφορεί ότι υπάρχει άνω και κάτω κόσµος και ότι θα έρθει η στιγµή της γενικής
ανάστασης, που θα µας οδηγήσει όλους στον άνω κόσµο.. για να γίνουν όµως αυτά,
πρέπει να γεννηθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Το τελευταίο είναι η απαραίτητη
πρὁπόθεση.. µέχρι να συµβεί αυτό, δεν πρόκειται ν’ αλλάξει ούτε ένα “Ιώτα” ούτε µία
στιγµή, γιατί απαιτείται ο απαραίτητος χρόνος της ωρίµανσης που αναφέραµε πριν, για
να φτάσουµε στο δεύτερο επίπεδο. Αυτόµατα συµπεραίνουµε ότι αυτός, που θα ζητήσει
από το Θεό για όλους τους ανθρώπους, είναι αυτός που ο Χριστός ονοµάζει “Υιός του
Ανθρώπου”.
Όπως ο Χριστός ορίζει το επίπεδο, πάνω στο οποίο κινείται, µε τη φράση: (Ιωάν. 8.288.29) "και απ' εµαυτού ποιώ ουδέν, αλλά καθώς εδίδαξέ µε ο πατήρ µου," (καί
ότι δέν κάνω τίποτε από τόν εαυτόν µου αλλά καθώς ο Πατέρας µου µέ
εδίδαξε,), έτσι ορίζει και το επίπεδο, πάνω στο οποίο θα κινείται κι ο Υιός του
Ανθρώπου: (Ιωάν. 14.25-14.26) "ο δε παράκλητος, το Πνεύµα το Άγιον ό
πέµψει ο πατήρ εν τω ονόµατί µου, εκείνος υµάς διδάξει πάντα και υποµνήσει
υµάς πάντα α είπον υµίν." (άλλ' ο Παράκλητος, τό Πνεύµα τό Αγιον, τό οποίον
θά στείλη ο Πατέρας εις τό όνοµά µου, εκείνος θά σάς διδάξει όλα καί θά σάς
υπενθυµίσει όλα όσα σάς είπα.). Αυτές οι δύο φράσεις ειπώθηκαν από το Χριστό,
όσον αφορά το ρόλο που διαδραµατίζει. Η πρώτη στην οποία µιλά για τον Εαυτό Του,
δηλώνει ότι δεν κάνει τίποτε από τον Εαυτό Του, αλλά πράττει ό,τι επιθυµεί ο Θεός
Πατέρας Του. Μέχρι εδώ δε συµβαίνει τίποτε περίεργο.. έχοντας προσδιορίσει τις
σχέσεις Πατέρα και Υιού, είναι εντελώς φυσικό να εκτελεί τις επιθυµίες Του. Το
αφύσικο είναι πότε θα µάθει ο άνθρωπος ότι συµβαίνουν όλα αυτά.. (Ιωάν. 8.28)
"όταν υψώσητε τόν Υιόν τού ανθρώπου, τότε γνώσεσθε ότι εγώ ειµί," (Όταν θα
υψώσετε τόν Υιόν του ανθρώπου, τότε θά γνωρίσετε ότι εγώ είµαι). Εφόσον
δεχόµαστε το Χριστό, δεχόµαστε και το Λόγο Του κι αυτό σηµαίνει ότι όλα θα γίνουν
όπως λέει, όταν και µόνον όταν υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου.
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση για το θἐκό Μυστικό Σχέδιο, στο οποίο
πρωταγωνιστής είναι ο Υιός του Θεού, αλλά η αποκάλυψη θα γίνει από το Άγιο
Πνεύµα. Η Σαµαρείτιδα αναφέρει για το Μεσσία ότι Αυτός θα είναι, που θ’ αποκαλύψει
τα πάντα κι αυτό ο Χριστός το δέχεται. Τι συµβαίνει τότε; Πολύ απλά ο Μεσσίας = 45,
και το Άγιον Πνεύµα = 45, ταυτίζονται. Το Άγιο Πνεύµα, δηλαδή ο Μεσσίας, θα σταλεί
από τον Πατέρα στ’ όνοµα του Χριστού και όχι µόνο θα τ’ αποκαλύψει όλα, αλλά θα
υπενθυµίσει και τα όσα είπε ο Χριστός. Αυτό το τελευταίο µας δείχνει τη βεβαιότητα του
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Χριστού ότι σ’ εκείνον το χρόνο, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη την υπενθύµιση. Κάνει
λάθος; Θα επανέλθουµε στα παραπάνω αργότερα. Αυτό που κάνει η ανθρωπότητα
τώρα, είναι να περιµένει να γεννηθεί ο Υιός του Ανθρώπου, να συµπληρωθούν εννέα
µήνες ή εννέα βήµατα. Όταν όµως γεννηθεί Αυτός, θα “παρασύρει” όλη την
ανθρωπότητα στη Θέωση. Αυτό σηµαίνει ότι τα εννέα βήµατα θα τα βαδίσει η
ανθρωπότητα και η ωρίµανσή της θα είναι αυτή, που θα οδηγήσει στη γέννηση του Υιού
του Ανθρώπου.
Βήµατα της ανθρωπότητας µπορούν να χαρακτηριστούν µόνον οι µεγάλοι πολιτισµοί και
όχι τα σηµαντικά γεγονότα που τους χαρακτηρίζουν. Αυτό σηµαίνει ότι, αν ο ∆υτικός
πολιτισµός µελετηθεί στο σύνολό του, θα είναι ένα βήµα και δε θα ληφθούν ως
σηµαντικά τα γεγονότα, που τον χαρακτηρίζουν. Ο κάθε πολιτισµός που δηµιουργήθηκε
από τον άνθρωπο µε τη βοήθεια του Θεού, χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό κι έχει
ορισµένα χαρακτηριστικά. Το κοινωνικό µοντέλο τού κάθε πολιτισµού έχει την ιδιότητα
να προσφέρει διαφορετικά πρὀόντα από τους υπόλοιπους. Τα πρὀόντα των πολιτισµών
κινούνται πάντα ανάµεσα σε δύο άκρα: το ένα είναι η τεχνική ανάπτυξη κι οι
εφαρµογές, που απαιτούν άµετρες θυσίες και το άλλο άκρο είναι η ανάπτυξη του
ανθρώπου ως ατόµου και η υποταγή της γνώσης και των τεχνικών επιτευγµάτων σ’
αυτόν, µ’ αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση της προσωπικής του ζωής. Οι µεγάλοι
πολιτισµοί του ανθρώπου κινούνται αποκλειστικά ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο άκρα και µε
κατεύθυνση πάντα από το πρώτο στο δεύτερο. Για να κλείσει τον κύκλο του ένας
πολιτισµός, πρέπει το σύνολο των ανθρώπων να κυριαρχήσει στη φύση και το κέρδος
να µοιραστεί στους ανθρώπους που τον συνθέτουν. Ο κάθε πολιτισµός που
εµφανίστηκε πάνω στη Γη, προσέγγισε από διαφορετική απόσταση —απ’ ότι οι άλλοι
πολιτισµοί— το άκρο, που βοηθά τον άνθρωπο. Όλοι όµως ξεκινούν κάτω από την
πρὁπόθεση ότι το σύνολο των ανθρώπων, που τους αποτελούν, θα πειθαρχήσουν και
θα υπηρετήσουν το σύστηµα, ώσπου να υλοποιηθούν κάποιοι µεγάλοι στόχοι, που είναι
τη δεδοµένη στιγµή ορατοί. Άρα η κοινή αρχή είναι ο εξαναγκασµός των ανθρώπων να
υπηρετήσουν κάποιους στόχους, ανεξάρτητα από την προσωπική τους βούληση κι
επιλογή.
Θα έλεγε κάποιος ότι αυτό είναι και το πρώτο σηµαντικό βήµα.. το βήµα νούµερο 1 από
τα 9 συνολικά. ∆εν είναι όµως έτσι. Αυτό συµβαίνει γιατί όλοι οι πολιτισµοί κι όλες οι
θρησκείες µιλούν για το χαµένο Παράδεισο, που είναι µία µορφή κοινωνίας η οποία
υπήρξε και µέσα σ’ αυτήν έζησε πρώτα ο άνθρωπος.. εκεί γνώρισε ο άνθρωπος τα
πάντα: το Θεό, το διάβολο, τη Θέωση και την καταδίκη. Αυτό ήταν και το πρώτο βήµα
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της ανθρωπότητας. Ο Παράδεισος αυτός, βέβαια, δε χαρακτηριζόταν από τα
τεχνολογικά του επιτεύγµατα, αλλά είχε ένα χαρακτηριστικό πολύ βασικό, την
Ελευθερία = 45. Ο καθένας ήταν ο Μεσσίας = 45 του εαυτού του. Αυτό σηµαίνει ότι ο
άνθρωπος µπορεί να ήταν γυµνός, µπορεί να ήταν απροστάτευτος, αλλά ήταν
αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος για τον εαυτό του. Ήταν ελεύθερος να ζει όπου θέλει,
µ’ όποιους θέλει και να κάνει ό,τι θέλει.
Όταν µιλάµε σήµερα για ελευθερία και δυνατότητα να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, µιλάµε
αποκλειστικά γι’ αυθαιρεσία, για εκµετάλλευση και κλοπή. Αυτό συµβαίνει, γιατί ο
άνθρωπος τώρα είναι γαλουχηµένος κι ανεπτυγµένος µέσα σε µία κοινωνία, στην οποία
η επίτευξη των παραπάνω θεωρείται προσόν κι εξυπνάδα. Τα πράγµατα όµως δεν ήταν
έτσι.. τότε επικρατούσε αυτό που ο Χριστός ονοµάζει “χρυσός κανών”. Όλοι οι νόµοι
περικλείονται σ’ αυτόν τον κανόνα. Ο άνθρωπος δεν κάνει στο συνάνθρωπό του τίποτε
απ’ αυτά που, αν τα έκαναν άλλοι σ’ αυτόν, θα τον ενοχλούσαν. Φέρεται µε τέτοιον
τρόπο, ώστε αν του ανταποδοθεί, θα τον ευχαριστήσει. Ο άνθρωπος ζούσε κοντά στη
φύση και διδασκόταν απ’ αυτή. Ακόµα και τα θηρία της ζούγκλας δε σκοτώνονται
µεταξύ τους.
Στη δική µας κοινωνία αυτός που θα σκοτώσει, αν αυτό ευνοεί το σύστηµα, ονοµάζεται
ήρωας. Αρέσκονται οι άνθρωποι να θαυµάζουν τους ήρωες. Αυτό που δεν
καταλαβαίνουν, είναι ότι κάποια φορά που αυτοί δε γνωρίζουν, θα είναι στην άλλη
πλευρά και οι φονιάδες θα σκοτώσουν κι αυτούς και τα παιδιά τους. Οι φονιάδες θα
ονοµαστούν πάλι ήρωες κι αυτήν τη φορά θα βρεθούν κάποιοι άλλοι για να τους
θαυµάζουν. Από την κοινωνία των ανθρώπων ποτέ δε λείπουν ούτε οι φονιάδες ούτε οι
χειροκροτούντες. Πώς όµως έφτασε ο άνθρωπος σ’ αυτήν την κατάσταση; Πώς από τον
Παράδεισο των πρωτόγονων µέσων και των ελευθέρων ανθρώπων, φτάσαµε στην
Κόλαση των άπειρων µέσων, όπου οι άνθρωποι είναι δούλοι; Τι µεσολάβησε κι ο
άνθρωπος ανέπτυξε µία κοινωνία που είναι ο Τάφος = 20 του;
Αν ψάξουµε πολύ βαθιά στην ιστορία του ανθρώπου, φτάνουµε σε µία πόλη µύθο, µία
πόλη, όπου εµφανίζεται για πρώτη φορά πλήρης οργάνωση της κοινωνίας µε νόµους,
που είναι οι ρίζες των δικών µας νόµων και στην οποία υποτάσσεται, για πρώτη φορά
πλήρως και οικειοθελώς, ο άνθρωπος θύµα. Είναι η Βαβυλώνα = 20. Αυτή που
αναφέρεται στην Αποκάλυψη ως µητέρα των πορνών και των βδελυγµάτων της Γης. Η
Βαβυλώνα αποτέλεσε την Αρχή = 20 των δεινών. Από εκεί ξεκινούν όλοι οι µεγάλοι
πολιτισµοί που δηµιούργησε ο άνθρωπος. Η Ασία = 20 είναι ο τόπος. Εκεί εµφανίζεται
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για πρώτη φορά η ∆οµή = 20 που ο άνθρωπος είναι αναγκασµένος να υπηρετεί, ενώ
θεωρητικά τη δηµιουργεί για να υπηρετείται. Η Βαβυλώνα = 20 είναι το Στόµα = 20,
που από τότε µέχρι και τις ηµέρες µας δε σταµάτησε να καταπίνει ανθρώπους.
Φτάνουµε µέχρι και την εποχή µας, γιατί το κοινωνικό µοντέλο εκείνης της εποχής δεν
έφυγε ποτέ από την ανθρωπότητα.
Από τα µέχρι τώρα προκύπτουν τα ακόλουθα. Πρώτο βήµα είναι ο χρόνος και τα
επιτεύγµατα του ανθρώπου, από τη στιγµή που πρωτοεµφανίστηκε πάνω στη Γη, ως την
εµφάνιση της πρώτης οργανωµένης κοινωνίας στη Βαβυλώνα. ∆εύτερο βήµα, είναι η
δηµιουργία του κοινωνικού µοντέλου που αναπτύχθηκε στη Βαβυλώνα. Η επικράτησή
του, η τεράστια ισχύς και τα επιτεύγµατα που πέτυχε, καθώς και η επιβολή αυτής της
ισχύος στο γύρω χώρο, δηµιούργησε για πρώτη φορά την έννοια του Κράτους. Από τη
στιγµή που υπήρξε η Βαβυλώνα, έκλεισε οριστικά ο δρόµος προς τα πίσω. Ενώ, όπως
θα δούµε, τα βήµατα έχουν σχέση µεταξύ τους κι αλληλοεπηρεάζονται, το πρώτο βήµα
τέθηκε εντελώς στο περιθώριο. Αυτός ήταν κι ο λόγος για τον οποίο επίµονα οι αρχαίοι
λαοί µε πρόσφατες µνήµες αναζητούσαν τον Παράδεισο. Κατά τη διάρκεια του πολιτισµού της Βαβυλώνας, η ανθρωπότητα µπήκε οριστικά κι αµετάκλητα στη φάση της
πατριαρχίας. Τρίτο βήµα της ανθρωπότητας ήταν ο µεγάλος πολιτισµός της Αιγύπτου.
Αυτό το βήµα είναι το τρίτο, γιατί η κοινωνία είναι πιο εξελιγµένη, λιγότερο αιµοβόρα,
µε βελτιωµένη τη θέση της γυναίκας και η γνώση είναι τόσο ανεπτυγµένη, που αγγίζει
το µυστήριο. Τέταρτο βήµα κι ίσως το πιο σηµαντικό για το ∆υτικό πολιτισµό, είναι ο
πολιτισµός της Κρήτης. Ένας πολιτισµός, που δέχεται τις επιρροές όλων των
προηγούµενων πολιτισµών κι αυτές τις πολλαπλές επιρροές τις µετατρέπει σε
πολυπλοκότητα, που µπορεί να παγιδεύσει κάθε πνεύµα. Το σύµβολό του, ο
λαβύρινθος, έχει σχέση µ’ αυτήν την πολυπλοκότητα, που αναπτύσσεται µέσα στο
κοινωνικό του µοντέλο και διέπει τις σχέσεις µεταξύ των υπηκόων και προπάντων τις
σχέσεις εξουσιάζοντος κι εξουσιαζοµένου.
Πέµπτο βήµα είναι ο πιο λαµπρός, ο πιο φωτεινός πολιτισµός, που εµφανίστηκε πάνω
στη Γη. Ο πολιτισµός που υπηρετεί τον άνθρωπο. Η χαρά επιστρέφει στον άνθρωπο, για
ελάχιστο χρονικό διάστηµα, όσο διαρκεί ο πολιτισµός της Αθήνας. Ό,τι ωραίο και
υψηλό έχει να επιδείξει η ανθρωπότητα σήµερα, παρουσιάστηκε κι εφαρµόστηκε για
πρώτη φορά στην Αθήνα του 5ουαιώνα. Οι τέχνες, τα γράµµατα, είχαν ως επίκεντρο τον
άνθρωπο και στόχο τη σωστή διαπαιδαγώγησή του ως ον ελεύθερο κι ανεξάρτητο,
µέλος µίας κοινωνίας φωτεινής, που ως στόχο της είχε να υπηρετεί τους ανθρώπους.
Όλες οι εκδηλώσεις αυτών των ανθρώπων, που σήµερα χαρακτηρίζονται µε τον
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ταπεινωτικό όρο “ειδωλολάτρες”, είχαν µέσα τους µία ευλάβεια και µία ευχαριστία προς
το Θεό, µοναδική. Είναι η µόνη κοινωνία ελευθέρων ανθρώπων, στην οποία µε
δηµοκρατικές διαδικασίες, ανάληψη προσωπικών υποχρεώσεων, αλλά και στερήσεων,
προσφέρουν στους Θεούς ναούς µεγάλους και λαµπρούς, γνήσιο αποτύπωµα της
οµορφιάς και της φωτεινότητας της ψυχής τους.
Άλλοι λαοί, και πριν και µετά, µπορεί να ξεπέρασαν σε κόπο τα έργα των Αθηναίων του
5ου αιώνα, αλλά οι αποφάσεις για τα έργα αυτά, πάρθηκαν ερήµην αυτών, που
εργάστηκαν και θυσιάστηκαν για την επίτευξή τους υλικά και σωµατικά. Ένας
θεοµίσητος ηγεµόνας µπορεί ν’ αντλήσει εργατικό δυναµικό µέσα από τη δουλεία και
πόρους µέσα από την κλοπή, για να κτίσει ένα τέτοιο έργο.. όµως δεν ξανἁπήρξαν
άνθρωποι, που να έχουν ζήσει κάτω από τέτοιο καθεστώς ελευθερίας κι ευηµερίας και
να έχουν αποτίσει τέτοιο φόρο τιµής προς το Θεό.
Ο πολιτισµός της Αθήνας δηµιούργησε το κορυφαίο κοινωνικό µοντέλο. ∆εν υπήρξε
στο σύνολο του χρόνου όµοιό του. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που ο άνθρωπος
υπηρέτησε τόσο πιστά την κοινωνία κι αυτή τον προστάτεψε στην αγκαλιά της όµοια µε
βασιλιά. Μία σχέση ερωτική, για την οποία, όσες θυσίες και να κάνει ο άνθρωπος του
φαίνονται γλυκές, γιατί η ανταπόδοση είναι µεγάλη. Η Αθήνα έγραψε το µέλλον του
ανθρώπου. Αν οι σηµερινές κοινωνίες έχουν τη δύναµη να ελπίζουν, το οφείλουν στην
Αθήνα και σ’ αυτούς που δήλωναν µ’ όλη την ψυχή τους Έλληνες και όχι βάρβαροι.
Απ’ αυτό το βήµα και πέρα έχουµε τη θεία επέµβαση. Ο άνθρωπος έφτασε στο
επιθυµητό αποτέλεσµα, γνώρισε το µέλλον, αλλά υπάρχει ένα µεγάλο “αλλά”. Κοινωνία
σαν των Αθηνών δεν µπορούσε να επιβιώσει για πολύ σ’ έναν κατασκότεινο περίγυρο,
που επιβουλεύεται τον πλούτο και διψά για εξουσία. Το επίπεδο των ανθρώπων µπορεί
να είχε φτάσει στο µέγιστο ύψος, αλλά η τεχνολογία ήταν χαµηλά. Οι Αθηναίοι µπορεί
να ευχαριστούσαν τους Θεούς τους, όχι όµως οι δούλοι. ∆εν ήταν δυνατόν ο Θεός,
εφόσον είναι υπαρκτός, ν’ αφήσει άλλους στο φως κι άλλους στο σκοτάδι. Ο Θεός
αγάπησε τον Ικτίνο, αλλά αγάπησε και το δούλο. Το δούλο ακόµα περισσότερο γιατί, αν
ο πρώτος απόλαυσε κι απολαµβάνει τιµές, ο δούλος, ο αγαπητός, δοκίµασε µόνον οργή
και πόνο. Οι άνθρωποι αγαπούν τους σηµαντικούς ανθρώπους, ο Θεός το σύνολο των
παιδιών Του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τους ναούς ούτε τους απαίτησε ποτέ.. οι
άνθρωποι απλά κρίνονται µεταξύ τους µε µέτρο τη θυσία. Αυτός είναι κι ο µόνος λόγος,
για τον οποίο συγκρίθηκαν τα έργα των Αθηναίων µ’ αυτά των άλλων. Στο πέµπτο βήµα
τελειώνει η πορεία του κόσµου µε τη µορφή της ελεύθερης ροής. Από εδώ και πέρα

14

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Θεωρία των αριθµών

εµφανίζονται καθαρά άνθρωποι µε υπερφυσικές δυνάµεις, στους οποίους δίνεται η
δυνατότητα ν’ αλλάξουν από µόνοι τους την ιστορία της ανθρωπότητας.
Έκτο βήµα ο Αλέξανδρος. Ένας άνθρωπος που εµφανίστηκε σαν αστραπή, έζησε
ελάχιστα και θεωρητικά απέκτησε τη µεγαλύτερη εξουσία που έχει αποκτήσει
άνθρωπος. Είναι ο µόνος άνθρωπος που υπήρξε εν ζωή Κοσµοκράτορας = 60. Κάτω
από την εξουσία του είχε ό,τι καλύτερο διέθετε η ∆ύση και κατέκτησε την Ανατολή.
Επεκτάθηκε σ’ όλους τους χώρους που καταλάµβαναν οι πολιτισµοί της Ανατολής.
Θεωρητικά αναφέραµε παραπάνω, γιατί ο Αλέξανδρος δεν άσκησε εξουσία
κοσµοκράτορα ούτε για µία µέρα. Πέθανε 33 ετών, γεγονός που µας συνδέει µε το
αρχικό 33, σε µία πόλη στην οποία οι ιερείς της τού είπαν να µην εγκατασταθεί. Η πόλη
είναι η Βαβυλώνα = 20, και υπήρξε ο Τάφος = 20 του. Το έργο του ήταν να µοιράσει
Φως στους λαούς της Ανατολής. Ό,τι κατέκτησαν οι Έλληνες το διοχέτευσε στην
Ανατολή. Ο Αλέξανδρος νίκησε τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις της Ανατολής και
συνδέθηκε µε τις προσδοκίες των λαών, για την έλευση του Μεσσία. Ο Μεσσίας
χαρακτηρίζεται από τον αριθµό 45, που είναι κι ο αριθµός του Αλεξάνδρου. Αλέξανδρος
= 45.
Αµέσως µετά τον Αλέξανδρο, εντελώς απροσδόκητα, εµφανίζεται ένας νεαρός που
ονοµάζεται Ιησούς κι είναι Ιουδαίος. Πεθαίνει κι Αυτός 33 ετών και όσο είναι ζωντανός
επιδιώκει —κι Αυτός µε τη σειρά Του— να φωτίσει και να λυτρώσει τον κόσµο. ∆ε
γεύεται καµία δόξα, καµία χαρά και σταυρώνεται.. νεκρός, είναι ο κυρίαρχος της Γης.
∆εν υπάρχει άνθρωπος, που ν’ αµφισβητεί την εξουσία Του. Είναι ο σηµερινός
Παντοκράτορας, ο Κύριος ουρανού και Γης. Ό,τι έκανε ζωντανός Τον φέρνει στο βήµα
νούµερο 6, που προσδιορίζεται κι από τ’ όνοµά Του, Ιησούς = 42, 4+2=6, κι από την
ηλικία που µαρτύρησε: 33, 3+3=6. Η κοσµοκρατορία Του είναι το νούµερο επτά. Ο
µόνος πολιτισµός, που επιβλήθηκε ολοκληρωτικά στον άνθρωπο και τη φύση, είναι ο
∆υτικός χριστιανικός πολιτισµός. Τα επιτεύγµατά του είναι τεράστια, το επίπεδο της
τεχνολογίας σε ύψη, που τροµάζουν ακόµα και τους ανθρώπους, που έχουν γνώση των
όσων συµβαίνουν.
Το όγδοο βήµα δεν το γνωρίζουµε, µπορούµε απλά να υποθέσουµε ότι έχει σχέση µε
την έλευση του Υιού του Ανθρώπου και το ένατο είναι το τελικό βήµα, όπου όλοι οι
άνθρωποι ανεξαιρέτως θα γευθούν, τη Θέωση και θα γνωρίσουν το Θεό και τα έργα
Του.
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Όλα τα παραπάνω, όσο κι αν φαίνονται λογικά, δεν ξεφεύγουν από τα πλαίσια µίας
υπόθεσης.. µίας υπόθεσης που φέρει µία κάποια λογική, ακολουθεί µία σειρά, αλλά δεν
µπορεί να σταθεί ακόµα και στην πιο καλοπροαίρετη κριτική. Πρέπει να βρούµε: τι
κοινό έχουν τα βήµατα, γιατί υπάρχουν µ’ αυτήν τη σειρά και πώς επεµβαίνει το θείο
στοιχείο. Πώς ο ελεύθερος και γενικά απείθαρχος άνθρωπος εµφανίζεται να υπηρετεί
µία δοµή, που εδώ και χιλιάδες χρόνια τον στέλνει κατευθείαν στο θάνατο.. το θάνατο
που αφορά την ψυχή του, αλλά και το βιολογικό θάνατο, όταν αυτό απαιτείται. Γιατί η
Βαβυλώνα να είναι η πόλη, όπου δηµιουργείται η πρώτη δοµή και όχι µία άλλη πόλη σε
µία άλλη ήπειρο από τις τόσες άλλες, που κατά καιρούς ήκµασαν πάνω στη γη; Ποια
στοιχεία της Βαβυλώνας ήταν τα προσόντα της γι’ αυτήν την επιλογή; Αν ο Θεός
επενέβη, πώς επενέβη; Κι αν είναι ο Ίδιος υπαίτιος αυτού του πολιτισµού, που σκόρπισε
τον όλεθρο κι έπνιξε στο αίµα τον κόσµο, γιατί πρέπει να είναι η Βαβυλώνα ο πρώτος
σταθµός του ανθρώπου και όχι µία από τις πόλεις της Αιγύπτου στις οποίες επίσης έχει
επέµβει ο Θεός σύµφωνα µε τη θεωρία µας; Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο πολιτισµοί,
που επιλέχθηκαν από το Θεό, µε κριτήρια τη γεωγραφική τους θέση και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των χώρων που καταλαµβάνουν; Αυτά τα ερωτηµατικά είναι που µας
προβληµατίζουν στο δεύτερο και τρίτο βήµα.
Το τέταρτο βήµα ήταν θέµα χρόνου να πραγµατοποιηθεί, εφόσον οι µετακινήσεις του
ανθρώπου στη γη ήταν φυσικό να σηµαίνουν ταυτόχρονα και µετακινήσεις συστηµάτων
και ιδεών. Το πέµπτο βήµα ήταν κι αυτό φυσιολογικό, εφόσον είναι πάντα θέµα χρόνου
ο άνθρωπος, ο πλασµένος “κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν”, να βρει την επιθυµητή λύση
και να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Το έκτο κι έβδοµο βήµα σκεπάζονται κι
αυτά από ένα µυστήριο, που µας αναγκάζει να καταφύγουµε πάλι στη θεία γνώση για
να πάρουµε τις απαντήσεις. Ειδικά σ’ αυτά τα δύο βήµατα, όσο κι αν προσπαθήσει
κάποιος από µόνος του, είναι αδύνατο να εξάγει κάποιο συµπέρασµα το οποίο να
στέκεται, έστω κι ελάχιστα, σε κάποια λογική. Αν τα δύο πρώτα έχουν κάποιο µυστήριο,
που στο µεγαλύτερο µέρος του έχει αποκαλυφθεί από την επιστήµη και την ιστορία, τα
δύο τελευταία που µελετάµε, δεν τα έχει προσεγγίσει ο άνθρωπος ούτε στο ελάχιστο. Η
µόνη δυνατή εξήγηση γι’ αυτά, πρέπει να προέρχεται απ’ Αυτόν που τα γνωρίζει, απ’
Αυτόν που τα δηµιούργησε, δηλαδή απευθείας από το Θεό. Καθορίσαµε έτσι τα επίπεδα
στα οποία θα κινηθούµε. Στα πρώτα βήµατα θ’ αναζητήσουµε τις λύσεις, µε τρόπους
που έχουν χρησιµοποιηθεί, ενώ στα δύο τελευταία θ’ αναζητήσουµε τις λύσεις από το
Λόγο του Θεού, που είναι τα ιερά κείµενα που έχουµε κληρονοµήσει.
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“Βαβυλών η µεγάλη, η µήτηρ των πορνών και των βδελυγµάτων της γης”. Η γυναίκα
που προκάλεσε την οργή του Θεού σύµφωνα µε την Αποκάλυψη. Ο “τάφος” που
βρήκαµε εµείς, η “δοµή” το “στόµα”. Η Βαβυλώνα είναι ο πρώτος µεγάλος σταθµός του
ανθρώπινου πολιτισµού, το απόλυτο δεύτερο βήµα, ο αριθµός 20. Μία πόλη που,
σύµφωνα µε τη θεωρία µας, δηµιουργήθηκε από το Θεό, αλλά παράλληλα είναι η ίδια,
που θα κριθεί στο τέλος. Γιατί δηµιουργήθηκε όµως; Γιατί προκάλεσε την οργή του
Θεού; Γνώριζε ο Θεός πού θα καταλήξει κι αν γνώριζε, γιατί το επέτρεψε; Τι επιδίωκε ο
Θεός µε τη δηµιουργία της; Η Βαβυλώνα πρόσφερε τελικά στον άνθρωπο; Αυτά κι άλλα
πολλά ερωτήµατα στροβιλίζουν τη σκέψη κάποιου, που προσπαθεί να συνδέσει µε το
Θεό την πιο αιµοβόρα και την πιο σκληρή µορφή κοινωνίας, που εµφανίστηκε ποτέ στη
Γη.. την κοινωνία που χωρίζει τους ανθρώπους —για πρώτη φορά στην ιστορία— σ’
ελεύθερους και δούλους κατά σύστηµα.. την κοινωνία που σε καµία περίπτωση δε
λογάριασε —για την επιτυχία κάποιου στόχου της— το κόστος σ’ ανθρώπινο αίµα.. την
κοινωνία όπου οι πλούσιοι απολάµβαναν τα πάντα κι οι φτωχοί απλά επιβίωναν,
συνέχεια στα όρια της εξαθλίωσης. Η κοινωνία αυτή ήταν τόσο άρτια οργανωµένη σε
σηµείο µάλιστα, ώστε να νοµίζει κάποιος ότι η ανθρωπότητα δεν έχει βαδίσει ούτε ένα
βήµα από τότε.
Μία κοινωνία χαρακτηρίζεται πάντα, πρώτον: από τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η
εξουσία στα µέλη της κι από τον τρόπο µε τον οποίο αυτή αλλάζει χέρια, και δεύτερον:
από το πώς δηµιουργείται, αλλά και πώς λειτουργεί η οικογένεια στα πλαίσια αυτής της
κοινωνίας. Η οικογένεια αποτελεί πάντα τον πυρήνα της κοινωνίας. Αν η κοινωνία έχει
άσχηµα χαρακτηριστικά, αυτά µεταβιβάζονται µε τη σειρά τους στην οικογένεια κι αυτή,
ως βάση της κοινωνίας, διαιωνίζει µε τη σειρά της τ’ άσχηµα χαρακτηριστικά. Έτσι
βλέπουµε ότι η κοινωνία και η οικογένεια αποτελούν ο ένας τον καθρέφτη του άλλου.
Υγιής οικογένεια γεννά υγιείς ανθρώπους και η κοινωνία που συντίθεται απ’ αυτούς,
γεννά υγιείς οικογένειες. Είναι αδύνατο µία σκοτεινή οικογένεια να γεννά φωτεινούς
ανθρώπους και φωτεινοί άνθρωποι να δηµιουργούν σκοτεινή κοινωνία. Όλα αυτά
αναφέρονται, γιατί παραπάνω εντοπίσαµε χαρακτηριστική οµοιότητα της κοινωνίας µας
µε την κοινωνία της Βαβυλώνας.
Το πολίτευµα της Βαβυλώνας ήταν απολυταρχικό. Ο βασιλιάς συγκέντρωνε στο
πρόσωπό του όλες τις εξουσίες κι όπως ήταν φυσικό ήταν ανεξέλεγκτος. Η ιδιοµορφία,
σε σχέση µε τα όσα γνωρίζουµε, ήταν η ταύτιση στο πρόσωπό του της πολιτικής και
θρησκευτικής εξουσίας. Οι τίτλοι που τον συνόδευαν, ήταν οι καθ’ όλα “ταπεινοί”:
“Βασιλεύς των τεσσάρων µερών της γης” ή “Βασιλεύς του κόσµου”. Στον ουρανό
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θεωρείται σαν ο αντιπρόσωπος των υπηκόων του. Η εξουσία ήταν κληρονοµική,
εφόσον αυτός πέθαινε, αλλά εν ζωή µεταβίβαζε το θρόνο, σ’ όποιον από τους γιους του
ήθελε. Από εδώ ο αναγνώστης, µπορεί να καταλάβει πόσο µεγάλη εξουσία ασκούνταν
στο γιο από τον πατέρα και πόσα πράγµατα ήταν διατεθειµένος ο πρώτος να υποστεί,
µέχρι να καταλάβει το θρόνο. Πέρα απ’ αυτό, εύκολα µπορούµε ν’ αντιληφτούµε και τις
“τρυφερές σχέσεις” που χαρακτήριζαν τ’ αδέρφια µεταξύ τους.
Μιλήσαµε προηγουµένως για καθρέφτες και σ’ αυτό το σηµείο ακριβώς συµβαίνουν τα
παραπάνω. Όταν η πρώτη οικογένεια της κοινωνικής πυραµίδας έχει αυτά τα
χαρακτηριστικά, τότε αυτά µεταβιβάζονται και στις υπόλοιπες. Όταν το σύνολο της
κοινωνίας είναι αυτού του είδους, τέτοια θα είναι και η ηγεσία της. Το ένα συντηρεί
πάντα το άλλο. Η πατριαρχία σ’ όλο της το µεγαλείο. Ο άντρας βασιλιάς, απόλυτος
κυρίαρχος του κράτους και της οικογένειάς του. Ο απλός άντρας, κυρίαρχος της
οικογένειάς του. Η απόλυτη κυριαρχία του πατέρα φαίνεται στη σύναψη νοµίµων
γάµων. Πρώτα συµφωνούσαν οι γονείς και µετά οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. Η γυναίκα
ήταν απαραίτητο να διαθέτει και προίκα, δίνοντας έτσι ένα “ύφος” εµπορικής
συναλλαγής στην όλη διαδικασία. Από το γάµο αυτόν ή την εµπορική συναλλαγή
καλύτερα και µετά, την όποια ελευθερία, τη διαδεχόταν η συζυγική πίστη, η οποία
επιβαλλόταν και διατηρούνταν µ’ αυστηρούς νόµους. Σε µία απόλυτα ανδροκρατούµενη
κοινωνία εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ποιο από τα δύο µέλη αφορά η συζυγική πίστη
κι οι νόµοι. Όλα αυτά βέβαια συνέβαιναν εφόσον υπήρχε προίκα. Αν δεν υπήρχε
προίκα και η γυναίκα ανήκε στις κατώτερες τάξεις, τότε καθόλου δε διέφερε από τους
δούλους. Οι γυναίκες αυτές θεωρούνταν “µηχανές παραγωγής παιδιών”. Επειδή βέβαια
υπάρχει πάντα ανάγκη ανθρώπινου δυναµικού, είτε για πολέµους είτε για µεγάλα έργα,
οι γεννήσεις ενθαρρύνονταν και οι εκτρώσεις θεωρούνταν εγκλήµατα.. κατά τη διάρκεια
του πολιτισµού των Ασσυρίων, που κληρονόµησαν τη νοµοθεσία για το γάµο από τους
Βαβυλωνίους,

οι

ανασκολοπισµού”.

εκτρώσεις

τιµωρούνταν

Αν

τα

όλα

παραπάνω

µε

την

ποινή

“ξεπερασµένα”

του

θανάτου

“δι’

προβλήµατα

µίας

“ξεπερασµένης” κοινωνίας θυµίζουν στον αναγνώστη τίποτε, καλώς. Αν όχι, θα
επανέλθουµε. Αυτή σε γενικές γραµµές ήταν η δοµή της κοινωνίας της Βαβυλώνας.
Όλα αυτά βασίζονται σ’ αληθινά γεγονότα που τα έχει καταγράψει η ιστορία, µε βάση
τις πηγές που αυτή θεωρεί αξιόπιστες.
Από εδώ και πέρα προσπαθούµε να εφαρµόσουµε τη θεωρία µας. Ο Θεός υπηρετεί
πάντα τον άνθρωπο κι αυτό είναι η βάση µας. Συνεπώς αυτόµατα πρέπει να δεχτούµε
ότι το έκανε από αγάπη προς τον άνθρωπο. Αγάπη = 19 = Βαβυλών. Αυτό που έκανε ο
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Θεός ήταν η Βαβυλών. Ο άνθρωπος το µετέτρεψε σε Βαβυλώνα = 20. Αυτό γίνεται ως
εξής: ο Θεός δίνει από αγάπη γνώση σε κάποιους συγκεκριµένους ανθρώπους, µε
σκοπό αυτοί να υπηρετήσουν τους υπόλοιπους. Αυτή όµως η επιλογή δηµιουργεί µία
ξεχωριστή µερίδα ανθρώπων, τους “εκλεκτούς”. Αυτό µας το βεβαιώνει ο Χριστός στο
Λόγο Του και το επιβεβαιώνει στο έργο Του, σαν Υιός που ταυτίζεται µε τον Πατέρα, όχι
µόνο στη γνώση, αλλά και στις πρακτικές. Από την τεράστια γνώση Του ο Θεός δίνει
τµήµα της κι αυτή από µόνη της τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου να προσπαθεί να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατά του έναντι
των άλλων. Ένα τόσο σοβαρό πλεονέκτηµα θα ήταν λοιπόν αδύνατο να µην το
εκµεταλλευτεί για το προσωπικό του συµφέρον. Πώς θα µπορούσε όµως να
εκµεταλλευτεί αυτήν τη γνώση κι αυτήν την προσωπική επιλογή του Θεού, όταν δεν
υπάρχει ένα συγκεκριµένο µεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβληµα;
Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, που ν’ αφορά το σύνολο των
ανθρώπων, που θα παγιδευτούν στη δοµή και να είναι εύκολα κατανοητό. Αν η δωρεά
γνώσης γινόταν στην περιοχή της Αθήνας, δε θα απέφερε σπουδαία αποτελέσµατα,
γιατί δε θα υπήρχαν οι απαιτούµενες συνθήκες. Στη Βαβυλώνα όµως αυτές οι συνθήκες
υπήρχαν. Στην περιοχή παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού, εξαιτίας της
ευφορίας του εδάφους. Η γη αποδίδει τα µέγιστα και η ζωή των ανθρώπων βελτιώνεται
και γίνεται πολύ άνετη κι ευχάριστη. Ο άνθρωπος ζει πιο ξεκούραστα κι εξασφαλίζει
περισσότερο χρόνο, για ν’ ασχοληθεί µε πράγµατα ανώτερα σε σύγκριση µε τον αγώνα
για την επιβίωσή του. Υπήρχε όµως στην περιοχή ένα σηµαντικό πρόβληµα: οι
πληµµύρες του Ευφράτη. Αυτός ο µεγάλος ποταµός πληµµύριζε και γινόταν τροµερά
επικίνδυνος και καταστροφικός για τους ανθρώπους. Η ευφορία της γης ήταν
αποτέλεσµα αυτών των πληµµύρων. Το µέγεθος του ποταµού και τα τεράστια φαινόµενα
που προκαλούσε, καθιστούσαν απαγορευτική τη λύση σε προσωπικό επίπεδο. Μέχρι
τότε ο άνθρωπος αντιµετώπιζε ο καθένας ξεχωριστά τις δυσκολίες του.. κατόπιν αυτή η
γνώση µεταδιδόταν και στους υπολοίπους και η ανθρωπότητα βάδιζε µ’ αυτόν τον
τρόπο. Σ’ αυτήν την περίπτωση όµως απαιτείται συλλογική προσπάθεια, που σηµαίνει
ότι ο καθένας πρέπει ν’ αναλάβει το ρόλο του.
Πώς όµως µπορεί να υπάρξει µία συλλογική προσπάθεια χωρίς ηγεσία και χωρίς
γνώσεις; Τα δεδοµένα µας λοιπόν αρχίζουν και εµφανίζονται.. πρώτον: το πρόβληµα
είναι κατανοητό απ’ όλους κι όλοι αντιλαµβάνονται ότι είναι δυνατόν να λυθεί µε
συλλογική προσπάθεια.. δεύτερον: το µέρος είναι πολύ πλούσιο για να εγκαταλειφθεί,
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που σηµαίνει ότι ο πληθυσµός δεν έχει καµία πρόθεση να µετακινηθεί. Αυτό που λείπει
τώρα είναι να βρεθούν οι ηγέτες και η γνώση. Ακριβώς εκείνη τη χρονική περίοδο
εµφανίζονται άνθρωποι µε υπερφυσικές γνώσεις, που δεν µπορούν να δικαιολογηθούν
σε καµία περίπτωση. Έχουν γνώσεις που, ακόµα και µε τα σηµερινά δεδοµένα, είναι
σηµαντικές. Γνωρίζουν µηχανική, υδραυλική, µαθηµατικά κι αστρονοµία. Ό,τι
χρειάζεται δηλαδή να γνωρίζει κάποιος για να λύσει τέτοια προβλήµατα. Οι απλοί
άνθρωποι τους ακολουθούν κι εντάσσονται σε µία δοµή που ξεκινά γι’ αυτούς
ευεργετικά. Για πρώτη φορά εργάζονται όλοι µαζί για κοινά προβλήµατα. Είναι η πρώτη
µορφή κοινωνίας, που παράγει έργο για τη γενιά που υπάρχει, αλλά και για τις
µέλλουσες. Τα έργα είναι τεράστια κι ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται ότι µε την κοινή
προσπάθεια, µπορεί να πραγµατοποιήσει µεγάλα επιτεύγµατα.
Σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο σταµατά η έννοια του “19”. Ό,τι έγινε από εκεί κι ύστερα
είναι δηµιούργηµα των ανθρώπων. Βαβυλώνα = 20. Οι “εκλεκτοί” µε τις γνώσεις
αντιλήφθηκαν ότι µπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο µέλλον γι’ αυτούς και τα
παιδιά τους και να δηµιουργήσουν συνθήκες, που διασφαλίζουν τα συµφέροντά τους
στο µέλλον. Ο άνθρωπος, από την εποχή της ∆ηµιουργίας µέχρι τώρα, δεν έχει αλλάξει
καθόλου. Έχει τα χαρακτηριστικά που του έχει δώσει ο ∆ηµιουργός του. Ποιος
άνθρωπος στη σηµερινή εποχή δε θα έκανε το ίδιο ακριβώς πράγµα; Όταν αντιληφθεί
ένα πλεονέκτηµά του, το εκµεταλλεύεται στο έπακρο. Πόσο µάλιστα, όταν αυτό το
πλεονέκτηµα έχει να κάνει µε το Θεό και τις επιλογές Του.
Σ’ αυτό το σηµείο εµφανίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου τα
πνευµατικά δικαιώµατα, που υπηρετούν την εξουσία και χωρίζουν τους ανθρώπους σε
σηµαντικούς κι ασήµαντους, σ’ ελεύθερους και δούλους. Οι άνθρωποι αυτοί µοιράζουν
κατά βούληση αυτά τα δικαιώµατα κι ανοίγουν τον τάφο της ανθρωπότητας. Η γνώση
που τους δόθηκε για να υπηρετήσουν τους ανθρώπους, έγινε µέσον για να τους
εκµεταλλεύονται. Εδώ ξεκινά η πατριαρχία, αφού όλοι αυτοί είναι άντρες και
δηµιουργείται η µόνιµη κατάσταση για την κοινωνία. Από τους “σηµαντικούς” άντρες,
που ελέγχουν την κοινωνία απολυταρχικά, ρέουν δικαιώµατα και προς τους
“ασήµαντους” κι έτσι ελέγχουν κι αυτοί απολυταρχικά τις οικογένειές τους. Πάντα µε
φορά από την κορυφή προς τη βάση µεταβιβάζονται δικαιώµατα και γνώσεις σε
ποσότητα, που εξυπηρετούν την κεντρική εξουσία κι έτσι δηµιουργείται µία δοµή
πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας. Όταν στην κορυφή το πρόσωπο είναι ένα, έχουµε
το απόλυτο σκοτάδι.
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Από το σηµείο αυτό κι ύστερα, όλη η κοινωνία υπηρετεί συγκεκριµένους ανθρώπους.
Όποιος αρνείται, είναι στο έλεος της εξουσίας. Όλη αυτή η εκµετάλλευση έχει ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλούτου. Ο πλούτος αυτός σε πρώτη φάση, βοηθά να
δηµιουργηθεί ένας µισθοφορικός στρατός. Αργότερα κι όταν ωριµάσουν οι συνθήκες, η
εξουσία δηµιουργεί τέτοιες συνθήκες, ώστε η επιστράτευση ανδρών να γίνεται πάντα
δωρεάν από το λαό, για να “υπηρετούν” τον ίδιο το λαό. Βλέπουµε µ’ αυτόν τον τρόπο,
πόσο λίγα πράγµατα χρειάζονται, για να δηµιουργηθεί µία κοινωνία πρωτόγονη σαν της
Βαβυλώνας και µία κοινωνία σύγχρονη σαν τη δική µας. Η Βαβυλώνα τελειώνει εδώ. Η
εξουσία στηρίζεται στο ιερατείο και την ύπαρξη στρατού. Η εξουσία ελέγχει τον ίδιο το
λαό µε το στρατό. Το ιερατείο φοβίζει “εν ονόµατι του Θεού” τους ανθρώπους και τους
αναγκάζει να σέβονται τον ιερό στρατό, προστάτη των ιερών και αγίων.
Τελευταίο από τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν είναι ο οικονοµικός βίος και οι τρόποι
λειτουργίας του. Το σύστηµα κι εδώ λειτουργούσε “σύγχρονα”, αφού υπήρχαν
υποτυπώδεις τράπεζες και µάλιστα ανήκαν σε ιδιώτες, που ειδικεύονταν στις τραπεζικές
εργασίες. Οι αγοραπωλησίες γίνονταν µε τον ίδιο περίπου τρόπο που γίνονται και
σήµερα, αφού υπάρχουν οι µαρτυρίες των συµβολαίων. Η φορολογία ήταν βαρύτατη
και κανένας δεν µπορούσε να την αποφύγει, ούτε ακόµα κι οι ναοί. Το βήµα αυτό είναι
ίσως το πιο σηµαντικό, κι αυτό όχι γιατί πρόσφερε στον άνθρωπο συνθήκες µε τις
οποίες µπορούσε να ζήσει άνετα, αλλά γιατί αποτελεί τη βάση του πολιτισµού και των
επιτευγµάτων που ζούµε σήµερα. Για τον άνθρωπο που ζει µέσα σ’ αυτό και το υπηρετεί
είναι θάνατος και καταστροφή. Η εξουσία δεν κλέβει µέσα σ’ αυτό το σύστηµα µόνον
υλικά αγαθά από τον άνθρωπο, αλλά την ίδια του την ψυχή. Ο ελεύθερος άνθρωπος σ’
αυτό το σύστηµα γίνεται δούλος από την κορυφή ως τη βάση της κοινωνικής πυραµίδας.
Στο σηµείο που διαφέρουν µεταξύ τους είναι η ταυτότητα του κυρίου που υπηρετούν. Ο
τεράστιος άνθρωπος, ο “κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν”, αγωνίζεται να µπει όσο πιο
πολύ µπορεί µέσα στο σκοτάδι για να γίνει ένας δούλος, που όταν πεθάνει κανένας δε
θα καταλάβει γιατί υπήρξε και τι επιδίωκε. Για την ανθρωπότητα στο σύνολό της, αυτό το
βήµα είναι και η µεγάλη κατάθεση από το Θεό προς τον άνθρωπο.
Όταν φτάσουµε σ’ αυτό το σηµείο, εύκολα µπορούµε ν’ αναρωτηθούµε: “Αν αυτή είναι
η µορφή της κοινωνίας που ζούµε σήµερα κι αν, όπως υποστηρίζει αυτή η θεωρία, αυτό
το βήµα είναι και το βασικό, γιατί αναπτύχθηκαν και τα υπόλοιπα µοντέλα των
πολιτισµών;”. Θα έπρεπε, όταν στην αρχή αναφέραµε γενικά τα βήµατα που έχει κάνει
η ανθρωπότητα, να είναι στο σύνολό τους τρία και όχι πέντε. Το πρώτο, που ακολουθεί
τη ∆ηµιουργία, το δεύτερο της Βαβυλώνας και το τρίτο και τελευταίο της Αθήνας. Τι
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προσφέρουν τα βήµατα τρία και τέσσερα; Το λογικό κι ανθρώπινο είναι αυτό.. στην
περίπτωσή µας όµως δεν πρέπει ν’ αναζητούµε ούτε το λογικό ούτε το ανθρώπινο.
Ας ξεκινήσουµε µία υπόθεση για το τι θα γινόταν, αν τα βήµατα ήταν τρία. Υπάρχει η
Βαβυλώνα της οποίας ο πολιτισµός φτάνει σ’ επίπεδο τεχνικής προόδου έστω Χ. Οι
λαοί έχουν κάποια όρια µέσα στα οποία µπορούν να παρασυρθούν και να κάνουν
θυσίες. ∆εν µπορεί ένας λαός να κάνει θυσίες από τη ∆ηµιουργία µέχρι σήµερα. Όταν
λοιπόν φτάσει σ’ ένα επίπεδο, που είναι και το όριο, υπάρχουν δύο πιθανότητες: ή να
γίνει µία επανάσταση βίαιη και καταστροφική, για όσα δηµιουργήθηκαν, ή ο κόσµος ν’
αναγκαστεί να µεταναστεύσει, αλλάζοντας έτσι τις αρχικές συνθήκες που στηρίζουν αυτό
το µοντέλο. Αν γίνει επανάσταση, υπάρχουν πάλι δύο πιθανότητες: ή να µπει η κοινωνία
στο τρίτο βήµα ή να επέλθει το χάος. Το πιο πιθανό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι
σχεδόν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί, γιατί η δηµοκρατία απαιτεί παιδεία, απαιτεί µία
ελάχιστη βάση γνώσης, διαφορετικά δε λειτουργεί.
Η προηγούµενη κοινωνία αφήνει πίσω της µόνον ανθρώπους, που διψούν για εξουσία
κι ανθρώπους, που αναζητούν καλούς κυρίους. Η θεία Σοφία εδώ ακριβώς φαίνεται.
Πάντα δίνει στους “εκλεκτούς” ακριβώς τόση γνώση, όση χρειάζονται για να φτάσουν
σ’ ένα επίπεδο, ούτε πιθαµή πιο πάνω. Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Ξεκινάµε τη σκέψη
µας ανάποδα. Αν τους έδινε συνεχώς γνώση και τους καθόριζε στόχους, θα φτάνανε
οπωσδήποτε στο στάδιο της επανάστασης. Το επικίνδυνο για το θἐκό Σχέδιο θα ήταν η
αποκάλυψή του, επειδή θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν συνολική γνώση του
θέµατος και δε θα µπορούσαν να επιστρατευτούν φρέσκες και υγιείς δυνάµεις, που µε
τη σειρά τους θα βυθίζονταν σε µία νέα αυτού του είδους κοινωνία. Η κοινωνία και οι
άνθρωποί της εργάζονται έντονα, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, όταν
δηµιουργείται κάτι το νέο, κάτι το διαφορετικό. Έπρεπε πάντα να προκύπτει κάτι και να
δίνεται πάντα λύση, µέσω του Θεού. Αν όµως αυτό µπορεί να συµβαίνει συνέχεια και να
δηµιουργούνται συνεχώς κοινωνίες σαν της Βαβυλώνας, δε συµβαίνει το ίδιο και µε το
τρίτο βήµα. Η κοινωνία της Αθήνας µία φορά µπορεί να δηµιουργηθεί. Όταν αυτή η
κοινωνία αρχίζει και παράγει ανθρώπους, ο καθένας µόνος του µπορεί να νικήσει τη
Βαβυλώνα. Αυτό θα γίνει επηρεάζοντας τους ανθρώπους της και δίνοντάς τους γνώση
για τις αξίες της ζωής.
Όπως αναφέραµε πριν, ο Θεός δίνει τόση γνώση, όση ακριβώς χρειάζεται για να
φτάσουµε σ’ ένα επίπεδο κι από εκεί και πέρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία εκ νέου
σε άλλο χώρο, σε άλλους ανθρώπους, για να µοιράζεται ο κόπος και η θυσία. Αυτό
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γίνεται, επειδή ο Θεός είναι Πνεύµα και εκµεταλλευόµενος τη δυνατότητα µεταφοράς
της γνώσης, κατευθύνει την ανθρωπότητα προς κάποιο συγκεκριµένο στόχο. Μ’
επιλογή ξεχωρίζει ορισµένους ανθρώπους.. όχι µε κριτήρια πραγµατικής αξίας ή πίστης,
αλλά µε µόνο κριτήριο να έχουν τη δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά για να φέρουν σε
πέρας την αποστολή τους. ∆ιαφορετικοί άνθρωποι κάνουν διαφορετικά πράγµατα µε τα
ίδια δεδοµένα. Ο Θεός όµως γνωρίζει τι µπορεί να κάνει ο καθένας. Έτσι µπορεί αυτή
η γνώση, να δοθεί ακόµα και σ’ έναν υπάνθρωπο, δηλαδή έναν άνθρωπο, που, και
µόνον που υπάρχει, είναι προσβολή για το ανθρώπινο είδος. Όταν συµβούν όλα αυτά,
τα πράγµατα παίρνουν µία τροπή, που είναι γνωστή στο Θεό από πριν, αλλά ο Ίδιος δε
συµµετέχει.
Έτσι στο παράδειγµα της Βαβυλώνας δόθηκε γνώση, λύθηκαν τα προβλήµατα, αλλά µε
το πέρασµα του χρόνου ο απλός άνθρωπος βρέθηκε σε δυσµενέστερη θέση. Αυτό
έγινε, γιατί αυτοί, που κλήθηκαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους,
εκµεταλλεύτηκαν τη γνώση για το προσωπικό τους συµφέρον. Έκαναν τη γνώση
εξουσία και µ’ αυτήν την εξουσία λεηλάτησαν τον κόσµο. Με την πάροδο του χρόνου
όµως η γνώση αυτή ξεπερνιέται. ∆ε δίνει καµία λύση σε κανένα πρόβληµα κι απ’ αυτό
το σηµείο και µετά δηµιουργείται µία κοινωνική ένταση, που είναι απλά θέµα χρόνου
πότε θα ξεσπάσει. Από τη στιγµή που δίνεται η γνώση σε κάποιον συγκεκριµένα, µέχρι
και το τελευταίο στάδιο της έντασης, υπάρχει µία µεροληπτική διαδικασία, όσον αφορά
τη µεταφορά της απ’ άνθρωπο σ’ άνθρωπο και των πνευµατικών δικαιωµάτων, µέσω
των οποίων µεταφέρεται εξουσία.
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης. Για ν’ αντιληφθεί κάποιος ότι µία
κοινωνία, τύπου Βαβυλώνας, φτάνει στο στάδιο της πτώσης, πρέπει να κατορθώσει να
διακρίνει τι ακριβώς µπορεί ν’ απολαύσει κάποιος µε πνευµατικά δικαιώµατα, όσον
αφορά τον πλούτο και την εξουσία. Αν αυτοί που έχουν αυτά τα προσόντα είναι
περισσότεροι απ’ όσους µπορεί ν’ αντέξει η κοινωνία κι ο κόσµος που εργάζεται ως
µισθωτός, τότε η έκρηξη είναι πολύ κοντά. Πιο απλά, αν ένας µορφωµένος δεν µπορεί
να εξασφαλίσει τα παραπάνω αγαθά από το σύστηµα και δε διαφέρει από έναν απλό
δούλο, τότε πρέπει να περιµένουµε το χειρότερο. Η εξουσία µπορεί να κρατήσει τον
αγράµµατο στην εξαθλίωση, για όσο καιρό αυτή επιθυµεί, τους όµοιούς της όµως δεν
µπορεί να τους διατηρεί στη φτώχεια. Όταν διαµαρτύρεται ο απλός µισθωτός, η εξουσία
αδιαφορεί και µπορεί µάλιστα να πάρει σκληρά µέτρα, εφόσον είναι χρήσιµο γι’ αυτή.
Αν όµως αυτοί, που διαµαρτύρονται, ανήκουν σ’ ισχυρές συντεχνίες (γιατροί, δικηγόροι,
µηχανικοί) και δεν µπορεί να τους προστατεύσει καθορίζοντας από µόνη της κι
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αυθαίρετα τις αµοιβές τους, τότε επιστρατεύονται άλλες µέθοδοι, πολύ πιο επικίνδυνες.
Η εξουσία δεν αυτοκαταργείται, µέχρι το τέλος και του τελευταίου ανθρώπου, που
µπορεί να την υπηρετήσει. Είναι σε θέση να πνίξει τον κόσµο στο αίµα αρκεί να
ωφεληθεί. Απ’ αυτό το σηµείο και πέρα, εµφανίζεται µία κατάσταση που οι ιστορικοί
ονοµάζουν παρακµή. Ο Θεός δεν επεµβαίνει εκ νέου δίνοντας τη Σοφία Του κι
αρχίζουµε ν’ αναζητούµε, ποιος είναι ο επόµενος. Έτσι καταλαβαίνουµε, γιατί υπήρξαν
τόσο µεγάλοι πολιτισµοί και γιατί εξαφανίστηκαν ο ένας πίσω από τον άλλο.
Το κύριο πρόβληµα όµως εξακολουθεί να είναι το αρχικό. Πότε πρέπει να σταµατήσει η
Βαβυλώνα να υπάρχει; Το µοντέλο της δηµιουργεί υποδοµή, το ύψος της οποίας
συνεχώς µεταβάλλεται προς το καλύτερο. Ποιο είναι όµως το τελικό επιθυµητό ύψος;
Πώς µπορεί να φτάσει κάποιος στην παγκοσµιότητα της Βαβυλώνας, γνωρίζοντας τα
χαρακτηριστικά της κι ανεχόµενος την εξουσία της; Εδώ ακριβώς είναι η τελειότητα του
θἐκού Σχεδίου. Εδώ µπορεί να καταλάβει κάποιος, πόσο απαραίτητα είναι τα βήµατα
τρία και τέσσερα, για ποιο λόγο δηµιουργήθηκαν και ποιο σκοπό εξυπηρετούν.
Το βήµα τρία, όπως αναφέραµε και στην αρχή, είναι ο αιγυπτιακός πολιτισµός. Αποτελεί
το τρίτο βήµα, γιατί είναι πιο εξελιγµένος, όσον αφορά τον άνθρωπο και την οικογένεια,
κι έχει ορισµένα χαρακτηριστικά µέσα στα οποία πρέπει ν’ αναζητήσουµε την επέµβαση
του Θεού. Η περιοχή της Αιγύπτου ως χώρος, πληρεί τις ίδιες πρὁποθέσεις µ’ αυτόν
της Βαβυλώνας. Βλέπουµε ότι υπάρχει κι εδώ συγκέντρωση πληθυσµού λόγω της
ευφορίας του εδάφους κι υπάρχει επίσης ένα µεγάλο και κοινό για όλους πρόβληµα: οι
πληµµύρες του Νείλου. Η γνώση δόθηκε και στους Αιγυπτίους για να λύσουν τα
προβλήµατά τους. Κι εδώ, όπως και στη Βαβυλώνα, η συνέχεια έδειξε ότι η γνώση
δηµιουργεί πάντα εξουσία. Οι δοµές αυτής της εξουσίας αναπτύχθηκαν µ’ έναν τρόπο
όµοιο και φτάσαµε σ’ ένα µοντέλο κοινωνίας, σύµφωνα µε το οποίο ο Φαραώ ήταν
απόλυτος άρχων, πολιτικός, αλλά και θρησκευτικός, εξαιτίας της υποτιθέµενης θἐκής
καταγωγής του. Μέχρι αυτό το σηµείο τα δύο αυτά διαφορετικά βήµατα, πρὀόντα δύο
διαφορετικών πολιτισµών, είναι τόσο όµοια µεταξύ τους, ώστε µας προβληµατίζουν.
Ποιες είναι οι ιδιοµορφίες του κάθε πολιτισµού, που µας κάνουν να τους ξεχωρίζουµε
και να τους µελετάµε σε διαφορετική βάση; Φαινοµενικά οι δύο αυτοί πολιτισµοί είναι
ίδιοι, έχουν κοινά δεδοµένα και µία απολύτως όµοια πορεία στο χρόνο. Η διαφορά
τους είναι, σ’ ό,τι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα της γνώσης που τους δόθηκε. Η
Βαβυλώνα δηµιουργήθηκε ως µοντέλο, που επαναλαµβάνεται συνεχώς στο χώρο και
στο χρόνο. ∆εν έχει ποτέ συγκεκριµένο µέγεθος και συγκεκριµένη θέση. Κάθε
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κοινωνία µικρή ή µεγάλη µπορεί, σε κάθε στιγµή, να µετατραπεί σε κοινωνία τύπου
Βαβυλώνας. Αρκεί να υπάρχει ένα οποιοδήποτε πρόβληµα και να υπάρχουν άνθρωποι,
οι οποίοι κρατούν τα πνευµατικά δικαιώµατα των λύσεων αυτών, που είναι και τα
κλειδιά της εξουσίας. Αν όµως η Βαβυλώνα επαναλαµβάνεται, η Αίγυπτος κι ο
πολιτισµός της είναι µοναδικός. Ο πολιτισµός της Αιγύπτου δεν έγινε µε σκοπό ν’
αποτελέσει µοντέλο οποιασδήποτε µορφής. Ο πολιτισµός αυτός δηµιουργήθηκε για να
δηλώσει ο Θεός την παρουσία Του. Στην Αίγυπτο ο Θεός παρουσιάστηκε για µοναδική
φορά στον άνθρωπο ως Πνεύµα κι έδωσε στους Αιγυπτίους —που υπήρξαν ιερείς
Του— γνώση.. γνώση ανυπέρβλητη, που αγγίζει το µυστήριο. Αν µία ποσότητα γνώσης
είναι ικανή να θέσει σε λειτουργία την κοινωνία της Βαβυλώνας, όλη η ποσότητα της
γνώσης που έχει αυτήν τη στιγµή ο κόσµος δεν αρκεί για να επαναληφθεί η µεγάλη
Αίγυπτος. Ό,τι µπορούσε να δώσει ο Θεός ως στοιχείο για τον Ίδιο τον Εαυτό Του και
για το µέλλον του ανθρώπου, χωρίς ν’ αποκαλύψει κατευθείαν το Μυστικό Του Σχέδιο,
το παρέδωσε στους Αιγυπτίους ιερείς. Η γνώση αυτή ήταν τόσο µεγάλη και
πολύπλευρη, ώστε ήταν αρκετή για να κρατήσουν οι ιερείς κι οι βασιλιάδες τα
πνευµατικά δικαιώµατα που χρειάζονταν, αλλά και να δηµιουργήσουν το πρώτο
οργανωµένο σύστηµα παιδείας στον κόσµο. Το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο του
αιγυπτιακού πολιτισµού είναι η µεταφορά της γνώσης, µέσα από ένα οργανωµένο
δίκτυο.
Όταν µιλήσαµε για δηµοκρατία, θεωρήσαµε ως ικανή και αναγκαία συνθήκη µία
ελάχιστη γνώση. Αυτή η ποσότητα είναι αδύνατο να δοθεί στον κόσµο, χωρίς την
οργάνωση που παρέχει ένα σύστηµα παιδείας. Όπως πάντα, έτσι και στην περίπτωση
της Αιγύπτου, η γνώση δε δόθηκε από αγάπη για τον κόσµο, αλλά για τη µέγιστη
δυνατή εκµετάλλευσή του. Αν µέχρι τότε το σύστηµα εκµεταλλευόταν τον άνθρωπο µόνο
σωµατικά, τώρα µπορούσε να µπει και στο χώρο της πνευµατικής εκµετάλλευσης. Όλη
την κοπιαστική δουλειά, που απαιτούσε τις βασικές γνώσεις της ανάγνωσης και της
γραφής, την αναλάµβαναν αυτοί που εκπαιδεύτηκαν µέσα απ’ αυτό το σύστηµα.
Ανταµοιβή τους ήταν, µετά το πέρας των σπουδών, να διορίζονται υπάλληλοι του
κράτους. Αυτό είναι άλλο ένα “αρχαίο” φαινόµενο, που παρατηρείται στη “σύγχρονη
κοινωνία” µας.
Για να εξασφαλίζει την ασφάλειά του ένα τέτοιο σκοτεινό σύστηµα από επίδοξους
επαναστάτες, που θα έστρεφαν τη γνώση που απεκόµιζαν ενάντια στο ίδιο το σύστηµα,
βασιζόταν στην πειθαρχία. “Τα παιδιά, για να ακούσουν, πρέπει να τα κτυπήσουν, διότι
έχουν τα αυτιά εις την ράχιν των”. Αυτό το “αρχαίο” φαινόµενο είχε στόχο να µάθει

25

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Θεωρία των αριθµών

στον άνθρωπο —γιατί είναι αποδεδειγµένο από τότε— να πειθαρχεί και να υπακούει.
Θεωρητικά για την καλή σχολική λειτουργία, πρακτικά όµως για να µη στρέφεται
εναντίον αυτών, που έχουν τη δυνατότητα να τον κτυπήσουν. Όταν ένα παιδί µαθαίνει
να φοβάται και να µην έχει άποψη µπροστά στο δάσκαλό του, τότε µπορεί να θεωρηθεί
ότι δηµιουργήθηκε ένα τέλειο σύστηµα παραγωγής δούλων, που είναι έτοιµοι να
εκτελέσουν τις επιθυµίες των κρατούντων. Οι σύγχρονες κοινωνίες, σ’ εποχές που
παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, προσπαθούν πάντα να περάσουν την άποψη ότι τα
κοινωνικά προβλήµατα έχουν τις ρίζες τους στη χαλάρωση της πειθαρχίας του
συστήµατος παιδείας. Η αναβάθµισή της βέβαια, έχει µία φρεσκάδα ως ιδέα χιλιάδων
ετών.
Στην Αίγυπτο αποδείχθηκε για πρώτη φορά ότι µπορεί η γνώση να µεταδοθεί µέσω
ενός συστήµατος στον απλό άνθρωπο, χωρίς να κινδυνεύει η δοµή της εξουσίας. Αυτό
βέβαια συµβαίνει, όταν τ’ αποθέµατα της υπάρχουσας γνώσης είναι τεράστια και
υπάρχει γνώση, που παραµένει καλά κρυµµένη. Η ανάγνωση και η γραφή, που είναι
και η βάση της µόρφωσης, µπορεί να µην αρκούν για να δώσουν τη σοφία σε κάποιον,
αλλά είναι αρκετές για να ξεχωρίσουν τους ανθρώπους µεταξύ τους, όταν αυτοί
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γνώσης.
Από το σηµείο αυτό και µετά έχουµε την εµφάνιση µίας νέας ενδιάµεσης τάξης, των
ευγενών και του λαού, οι οποίοι, χωρίς να υπάρχει µία συνέχεια όσον αφορά την
καταγωγή τους, µπορούν κι απολαµβάνουν ζωή πολύ πιο άνετη και πιο ευχάριστη, απ’
αυτή του απλού ανθρώπου, που αποτελεί και τη βάση της κοινωνίας. Αυτή η τάξη είναι
κι ο φύλακας των πνευµατικών δικαιωµάτων του συστήµατος κι αυτή αγωνίζεται για να
παραµείνει αιωνίως ο λαός στο σκοτάδι. Είναι οι “ακρίτες” του πνεύµατος, που
κινδυνεύουν πρώτοι να χάσουν τα δικαιώµατά τους σε περίπτωση που το πνεύµα αφεθεί
ανεξέλεγκτο. Το σύστηµα γνωρίζει αυτήν την αδυναµία τους και κάθε φορά που
κινούνται µέσω της γνώσης που τους δόθηκε εναντίον του, αυτό αµύνεται
αµφισβητώντας τα κεκτηµένα δικαιώµατα που απολαµβάνουν. Αυτό γίνεται δίνοντας
γνώση πάλι επιλεκτικά σε άλλους, που µε τη σειρά τους βελτιώνουν τη ζωή τους,
έχοντας “συν τοις άλλοις” και γνώση της άσχηµης κατάληξης αυτών που αµφισβητούν.
Έτσι δηµιουργείται µία πειθαρχηµένη τάξη, που υπακούει πάντα στην ηγεσία της
κοινωνίας και µπορεί, αν της ζητηθεί, να κάνει και τα χειρότερα εγκλήµατα σε βάρος
του λαού, αφού είναι ζήτηµα εύνοιας να βελτιώσει ή να δυσχεράνει τη θέση της. Είναι η
τάξη των δούλων, που αρέσκεται στη δουλεία της και µπορεί να κάνει τα πάντα για τη
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διατήρηση των καρπών αυτής της δουλείας. Ο πολιτισµός της Αιγύπτου είχε ακριβώς
αυτήν την προσφορά στην ιστορία του ανθρώπου. ∆ίδαξε µαζικά τους ανθρώπους,
ανεξάρτητα από το αν αυτοί που διδάχθηκαν επωφελήθηκαν υλικά σε βάρος του λαού.
Παγίωσε µ’ αυτόν τον τρόπο την άποψη ότι το σύστηµα δεν κινδυνεύει από την
ελεγχόµενη ροή γνώσης προς το λαό και τέλος δηµιούργησε ένα µεγάλο απόθεµα
ανθρώπων που είχε γνώση και µπορούσε να τη σκορπίσει σ’ άλλους λαούς και έθνη. Η
Αίγυπτος υπήρξε το µεγάλο σχολείο όλων των λαών αυτού του κόσµου.
Όλα τα παραπάνω είναι αποδεκτά στο µεγαλύτερο µέρος τους κι από την επιστήµη της
ιστορίας. Εµείς όµως πρέπει να δούµε πώς συνδέονται αυτά όλα µεταξύ τους και πού
υπηρετεί αυτό το βήµα τη γενική στρατηγική που αναζητούµε. Είναι απαραίτητο να
καταλάβουµε γιατί επιλέχθηκε η Αίγυπτος από το Θεό για τη µοναδική και πλήρη
εµφάνισή Του ως Πνεύµα, ως Πατήρ και γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η εµφάνιση. Για
τους αρχαίους η Αίγυπτος ήταν δώρο του Νείλου. Είναι µία τεράστια όαση µέσα στην
έρηµο. Όλη η ζωή της περιοχής, οφείλεται στην ύπαρξη του Νείλου. Όταν ο άνθρωπος
βρίσκεται σε µία φάση της ιστορίας του, κατά την οποία θεοποιεί τα πάντα, η θεοποίηση
του Νείλου είναι το πλέον φυσικό. Όταν όµως, στην περίπτωση της Αιγύπτου, ο Νείλος
θεοποιηµένος ή όχι είναι αναµφισβήτητα ζωοδότης και µάλιστα αποκλειστικός και
τεράστιος, τότε φυσικό είναι ο Θεός ο Ίδιος να εµφανιστεί σ’ αυτόν το λαό. Αυτό δεν
µπορούσε να γίνει σ’ οποιοδήποτε άλλο σηµείο της Γης. Μόνον αυτός ο λαός, εκείνη
την εποχή, µπορούσε να κατανοήσει ότι ο Θεός είναι Ένας και το µέγεθός Του
δυσθεώρητο κι απρόσιτο για τον απλό άνθρωπο. Ο Θεός εµφανίστηκε σ’ ένα λαό που
θεοποίησε έναν τεράστιο ποταµό, ο οποίος είναι αναµφισβήτητα ευεργέτης, αλλά και
καταστροφέας λόγω µεγέθους και λόγω των φαινοµένων που προκαλεί. Ο λαός αυτός
ήταν ο µόνος σ’ εκείνη τη φάση, που µπορούσε να κατανοήσει µία τεράστια δύναµη, η
οποία ήταν ταυτόχρονα και µοναδική και προκαλούσε µία σειρά θετικών κι αρνητικών
φαινοµένων.
Αν συγκρίνουµε την Αίγυπτο µε τη Μεσοποταµία, τότε θα καταλάβουµε τι σηµαίνει
µοναδικότητα. Ο Ευφράτης µπορεί να ήταν κι αυτός ζωοδότης, αλλά όχι µοναδικός. Ο
λαός δεν εγκατέλειπε το µέρος για τον πλούτο του και όχι, γιατί δεν υπήρχαν άλλες
επιλογές. Στην περίπτωση της Αιγύπτου όµως δεν υπήρχαν επιλογές. Μεταξύ ερήµου
και όασης, προτιµάται πάντα η όαση, αφού το αντίθετό της, η έρηµος, είναι καταδίκη.
Αυτή είναι η διαφορά αυτών των δύο γεωγραφικών χώρων, που µας οδηγεί στο ν’
αντιληφθούµε την επιλογή του Θεού. Έτσι, έχουµε ένα λαό, που µπορεί να κατανοήσει
ορισµένα πράγµατα, των οποίων η φύση είναι κατ’ αναλογία όµοια µε τη Φύση του
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Θεού. Κατανοεί ο άνθρωπος λοιπόν τη µοναδικότητα, το µέγεθος κι ορισµένα
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Στα τελευταία οφείλεται η ευεργεσία προς τον άνθρωπο,
αλλά σ’ αυτά τα ίδια οφείλονται κι ορισµένα αρνητικά φαινόµενα. Γυρνώντας ξανά στον
ποταµό Νείλο, βλέπουµε ότι το δώρο του, η Αίγυπτος, ζει κι υπάρχει χάρη στις
πληµµύρες. Εξαιτίας αυτών των πληµµύρων όµως προκαλούνται καταστροφές. Έτσι ο
άνθρωπος µόνον εκεί αντιλαµβάνεται ότι για να γευθεί το καλό πρέπει να υπάρξουν κι
ορισµένα αρνητικά φαινόµενα. Ο άνθρωπος δεν µπορεί να ζει σε µία όαση, που
οφείλεται στις πληµµύρες ενός ποταµού, χωρίς να µάθει να ζει µ’ αυτές.
Εδώ ακριβώς είναι το ζητούµενο. Όταν λέµε ότι ο Θεός έχει Μυστικό Σχέδιο αυτό
ακριβώς εννοούµε: σκοπός Του είναι να πληµµυρίσει τον άνθρωπο και να τον κάνει
Θεό, αλλά όσο θα συµβαίνει η πληµµύρα, πρέπει ο άνθρωπος να µάθει να ζει. Ένας
λαός µ’ αυτήν την αντίληψη αποτυπωµένη µέσα στο µυαλό και την ψυχή του, είναι
πλέον έτοιµος να λατρέψει τον Έναν, Μεγάλο και Μοναδικό Θεό. Ο Θεός βέβαια δεν
έχει ανάγκη λατρείας, ούτε ενεργεί για να υπηρετείται. Υπάρχει κι επιθυµεί να υπηρετεί.
Έτσι προχωρά παραπέρα και δίνει λύσεις, µέσω των γνώσεων που προσφέρει, ώστε ο
άνθρωπος να πειθαρχήσει το ζωοδότη ποταµό προς όφελός του.
Στο σηµείο αυτό είναι το µεγαλείο του Θεού. Ταυτίζεται µε το Νείλο για να δείξει την
ταυτότητά Του, αλλά και δίνει λύσεις στον άνθρωπο, για να του δώσει ελπίδες για τη
Θέωσή του. Οι λύσεις αυτές έχουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Ενώ το πρόβληµα και η
ζωή είναι στη Γη, η προσοχή του ανθρώπου στρέφεται στον ουρανό και στα φαινόµενά
του. Του υποδεικνύει να στρέφεται στον ουρανό και να περιµένει λύσεις για κάτι, που
συµβαίνει και τον αφορά στη Γη. Όταν ο άνθρωπος περιµένει ν’ ανατείλει ο Σείριος
µαζί µε τον Ήλιο για να προβλέψει φαινόµενα της Γης, σηµαίνει ότι βγαίνει από τη
φύση του και το φυσικό χώρο των αισθήσεων και µπαίνει σ’ ένα χώρο αιώνιο, όπου, αν
ο άνθρωπος είναι µικρός σε σχέση µε το Νείλο, εκεί είναι απλά ανύπαρκτος.
Εδώ είναι και η θεία παγίδα. Η λύση µπορεί να προέρχεται από τον ουρανό, αλλά ο
άνθρωπος δεν πρέπει να ξεκολλάει από τη Γη και τη ζωή. Ο άνθρωπος ζει στη Γη κι
όταν ζει µία ζωή ικανοποιητική, δε φοβάται το θάνατο κι αναζητά την ευχαρίστηση,
όπως είναι δικαίωµά του. Αυτοί όµως, που στρέφονται στον άπειρο ουρανό, νιώθουν
θνητοί κι ο φόβος του θανάτου τούς πληµµυρίζει, γιατί τα φαινόµενα τ’ ουρανού µπορεί
να είναι περιοδικά, αλλά η ζωή του ανθρώπου είναι περιορισµένη για να µπορεί να τα
παρακολουθήσει. Αυτοί ακριβώς είναι οι άνθρωποι, που είναι έτοιµοι να δεχτούν τη
θεωρία για τη µετά θάνατο ζωή. Επειδή δεν υπολογίζουν τη ζωή, που τους προσφέρεται
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πάνω στη Γη, στρέφονται σε χώρους, όπου µόνον ο Θεός υπάρχει κι ο Υιός Του ο
άνθρωπος ως δηµιούργηµα, που είναι η ανθρωπότητα στο σύνολό της. Αυτοί είναι οι
“νεκροί επί της γης”, που ακούν και διδάσκουν θεωρίες που δεν καταλαβαίνουν και
δεν µπορούν να τις αποδείξουν, παρά µόνο µε µυστήρια.
Στην Αίγυπτο εµφανίζονται έννοιες και θεωρίες, όπως η “ψυχή” και η “ανάσταση των
νεκρών”, που εξακολουθούν να υπάρχουν µέχρι και σήµερα. Από εδώ και πέρα, ενώ
µέχρι τότε οι ιερείς εκµεταλλεύονταν την έννοια του Θεού για να βελτιώνουν τη ζωή
τους, πραγµατοποιούν και τις πιο απάνθρωπες θυσίες, για να εξασφαλίσουν πράγµατα
που ούτε καλά-καλά αντιλαµβάνονται. Μόνοι τους ανοίγουν τους τάφους τους και
οικειοθελώς θυσιάζονται. Αυτό ακριβώς είναι, που εξυπηρετεί τα σχέδια του Θεού.. να
υπάρχουν άνθρωποι µε εξουσία, που θα θυσιάζονται οικειοθελώς, να ζουν χειρότερη
ζωή απ’ αυτή των καταπιεσµένων και ν’ αναπτύσσουν χαρακτηριστικά, που οδηγούν σε
συγκεκριµένη κατεύθυνση. Ο άνθρωπος αγαπήθηκε από το Θεό κι υπηρετήθηκε απ’
Αυτόν. Οι δούλοι όµως ιερείς κι άρχοντες, καταδικάστηκαν. Η καταδίκη τους τίθεται σε
λειτουργία από τη στιγµή που αγνοούν τα χαρακτηριστικά που τους έδωσε από αγάπη ο
∆ηµιουργός, κι αναπτύσσουν προσωπική άποψη για τη Θέωση. Καµία από τις θυσίες
που πραγµατοποιούν δεν τους ζητήθηκε.. µόνοι τους τις αποφάσισαν και µόνοι τους
καταδικάστηκαν. Καµία αµοιβή δεν προβλέπεται γι’ αυτούς τους αχρείους δούλους.
Όταν ο Θεός δίνει στον άνθρωπο ζωή και χαρακτηριστικά Θεού για να την απολαύσει
κι αυτός την υποτιµά, τότε µετατρέπεται σε δούλο κάποιου άλλου, που κι αυτός είναι
δούλος. Αυτά δεν είναι αυθαίρετα και υπάρχουν στο Λόγο του Υιού του Θεού, του
Μονογενούς, που τα εξηγεί, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να τα δεχτεί, γιατί δεν
τον αφήνουν.
Ο Θεός παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο για τους λόγους που αναφέραµε πιο πάνω.
Προβληµατιζόµαστε όµως για την αναγκαιότητα αυτής της εµφάνισης στην όλη
στρατηγική. Για να καλύψει ο άνθρωπος τις εσωτερικές του ανάγκες, πίστευε πάντα σε
µία ανώτερη δύναµη, όπως είναι ο Θεός. Μπορούσε ο Θεός να δώσει λιγότερα και να
βαδίσουµε πάλι την ίδια πορεία; Η απάντηση είναι και πάλι απλή: δεν µπορούσε να
δώσει λιγότερα. Αυτό συµβαίνει, γιατί στην αρχή παραδεχθήκαµε ότι η Αίγυπτος ήταν το
µεγάλο σχολείο των λαών. Όλοι οι λαοί άντλησαν γνώση που την πολλαπλασίασαν µε
το πέρασµα του χρόνου.
Όταν ένας από τους λαούς, που άντλησαν γνώση από την Αίγυπτο, είναι κι οι Έλληνες
του βήµατος πέντε, απαιτείται η γνώση, που δόθηκε από το Θεό, να είναι ανίκητη. Όταν
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η γνώση της Αθήνας άγγιξε το τέλειο, όσον αφορά τη µελέτη του ανθρώπου και της
κοινωνίας, έπρεπε να υπάρχει µία γνώση ακόµα πιο µεγάλη, για να µην καταλήξει ο
άνθρωπος στην αθε˙α. Οι ελεύθεροι άνθρωποι θέλουν αποδείξεις και όχι µυστήρια.
Όταν ο άνθρωπος ψάχνει µέσα στον εαυτό του, βρίσκει το Θεό, αλλά παράλληλα
βελτιώνει και τη ζωή του, αφού ανακαλύπτει και τις ανάγκες του. Όταν όµως έχει αυτήν
τη γνώση, αµφισβητεί συστήµατα που ταπεινώνουν τον άνθρωπο. Έτσι, αν η γνώση της
Αιγύπτου δεν ήταν τεράστια, θα είχε νικηθεί κι ο άνθρωπος δε θα µπορούσε ν’
ακολουθήσει τα επόµενα βήµατα. Αν οι Έλληνες είχαν παγιώσει την άποψη ότι τα
πάντα ξεκινούν και καταλήγουν στον άνθρωπο κι ότι αυτός ο ίδιος είναι υπεύθυνος για
το µέλλον του, δε θα εισχωρούσαν στο χριστιανισµό, µ’ αποτέλεσµα να παραµείνει µία
ιουδἀκή αίρεση και τίποτε παραπάνω.
Η πάλη των γνώσεων πραγµατοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το
αποτέλεσµα της οποίας είναι η γνώση που έχουµε σήµερα. Αυτός ήταν ο σκοπός της
εµφάνισης του Θεού στην Αίγυπτο, η οποία ήταν ο χώρος, όπου ο Θεός επέλεξε τους
εκλεκτούς του. Εκλεκτός = 30. Έδωσε γνώση άπειρη, που απετέλεσε το Κλειδί = 30,
για όσους Τον αναζήτησαν και Βίβλος = 30, γι’ αυτούς που προσπάθησαν να µάθουν
το µέλλον. Αυτοί που καρπώθηκαν τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτής της γνώσης,
γνώρισαν το θάνατο και στη συνέχεια έγιναν οι ίδιοι ο θάνατος για την ανθρωπότητα.
Θάνατος = 30. Η γνώση αυτή και η δύναµή της ήταν το Τέρας Μέδουσα = 30 για τον
άνθρωπο. Σηµαντικότατο στοιχείο του αιγυπτιακού πολιτισµού ήταν και οι πυραµίδες. Η
µεγάλη πυραµίδα του Χέοπα, όπως θα δούµε σ’ άλλο κεφάλαιο, είναι από µόνη της µία
Βίβλος, που περιγράφει όλη την πορεία της ανθρωπότητας.
Το τρίτο βήµα λοιπόν, για να συνοψίσουµε, προσφέρει γνώση στον άνθρωπο, µέσω
ενός οργανωµένου συστήµατος. Η Αίγυπτος είναι η πηγή της σοφίας, αφού εκεί
εµφανίστηκε ο Θεός κι εκεί επιβεβαιώνονται οι γραφές για το θάνατο σε περίπτωση
επαφής µε το θείο. Στην Αίγυπτο κλείνει κι ο πρώτος µεγάλος κύκλος που διανύει η
ανθρωπότητα. Η τριαδικότητα του Θεού εµφανίζει το µεγαλύτερο µέρος της.. αυτό του
Πατέρα ως Πνεύµα.
Χαρακτηριστικό αυτού του κύκλου είναι η µετατροπή του ελεύθερου και δυνατού
ανθρώπου —“κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν”— σε άβουλο ον. Ο απείθαρχος
άνθρωπος, που κυριάρχησε στο ζωικό βασίλειο, χάρη στην ατοµική ευφυ˙α του, έγινε
µέλος ενός µεγάλου ποιµνίου, που περιµένει να έρθει ένας σωτήρας. Ένας σωτήρας,
που θα του ξαναδώσει πίσω τη χαµένη του ταυτότητα. Στην Ασία = 20 γίνεται η Αρχή =

30

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Θεωρία των αριθµών

20 της πορείας για τη Θέωση όλης της ανθρωπότητας. Ο Πατέρας όµως εµφανίζεται
στην Αίγυπτο κι εκεί παραδίδει στον άνθρωπο το Κλειδί = 30, και τη Ράβδο = 30, µε
την οποία θα ποιµάνει ο Υιός Του τα έθνη. Μέχρι να συµβεί αυτό, ο άνθρωπος έχει
χαρακτηριστικά προβάτου που οι εκάστοτε κρατούντες τ’ οδηγούν στη σφαγή. Όταν ο
Χριστός µιλά για ποίµνιο, δηλώνει καθαρά ότι αυτό δεν είναι ένα. Ο πρώτος κύκλος
κλείνει έτσι µε τη δηµιουργία του ενός από τα ποίµνια, αυτό των προβάτων. Πρέπει
λοιπόν ν’ αναζητήσουµε και τα υπόλοιπα. Από την παρακµή της Αιγύπτου και µετά, το
κέντρο βάρους του ανθρώπινου πολιτισµού δεν ξαναγύρισε στην Ασία. Ακολούθησε µία
πορεία από την Ανατολή προς τη ∆ύση.
Τέταρτο µεγάλο βήµα και βάση του ∆υτικού πολιτισµού είναι ο Μινωικός πολιτισµός.
∆εν µπορεί να συγκριθεί σε ισχύ και πλούτο µε τη µεγάλη Βαβυλώνα, ούτε σε γνώση µε
τη µοναδική Αίγυπτο. Τα κύρια στοιχεία που διακρίνουν τον πολιτισµό αυτό είναι η
πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι κι αυτό που ζητά ο
Θεός, απ’ αυτόν τον πολιτισµό. Ο Θεός στον κύκλο αυτό, το δεύτερο του Υιού, δεν
κάνει καµία απολύτως εµφάνιση ως Πνεύµα. ∆εν εµφανίζεται καθόλου µ’ αυτήν τη
µορφή κι αυτό, γιατί δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να τροµάξει τον άνθρωπο. Ο
άνθρωπος πρέπει ν’ αναπτύξει τα χαρακτηριστικά του από µόνος του. Όλη η γνώση της
Ανατολής µεταφέρθηκε στην Κρήτη. Είναι ο πολιτισµός, που πάντρεψε το µυστικισµό
της Βαβυλώνας, τη γνώση της Αιγύπτου και τα χαρακτηριστικά του ελεύθερου
ανθρώπου. Όλα αυτά τα στοιχεία αφέθηκαν στα χέρια του ανθρώπου. Όποια µεταφορά
στοιχείων έγινε, έγινε από ανθρώπους. ∆εν εµφανίστηκε ο Θεός ως Πνεύµα για να
δώσει λύσεις. Υπήρχαν απλά κάποιοι, που µετέφεραν γνώση, είτε σωστή είτε
λανθασµένη, απ’ όλη την Ανατολή κι όλες αυτές οι γνώσεις είχαν ως αποτέλεσµα το
Μινωικό πολιτισµό.
Αναφέρουµε παραπάνω ότι οι γνώσεις µπορεί να ήταν είτε σωστές είτε λανθασµένες.
Μήπως άφησε ο Θεός να µεταφερθεί λανθασµένη γνώση; Αυτό ακριβώς είναι και το
µυστικό. Όταν η γνώση µεταφέρεται, µέσω των ανθρώπων, τότε µπορεί να είναι
λανθασµένη. Αυτό ακριβώς επιδίωκε κι ο Θεός. Η λανθασµένη γνώση ανατρέπεται,
ξεπερνιέται κι ο άνθρωπος παγιδεύεται, προσπαθώντας να βρει µία λύση. Αν η γνώση
ήταν τέλεια, όπως της Αιγύπτου, ο άνθρωπος δε θα µπορούσε ν’ αγωνιστεί, γιατί δε θα
µπορούσε να βελτιωθεί µε τον καιρό, κάνοντας ορισµένα άλµατα. Επίσης δε θα
µπορούσε ν’ αµφισβητήσει. Όταν αµφισβητεί ο άνθρωπος, τότε παράγει και τότε
αισθάνεται δυνατός κι ελεύθερος. Όταν η επιρροή της Ασίας και των πολιτισµών της
ωθεί στη δηµιουργία ενός συστήµατος που στηρίζεται στη γνώση, τότε ωφέλιµο και
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θἐκή επιθυµία είναι η λανθασµένη γνώση. Το συγκεκριµένο σύστηµα στηρίζει τη
δύναµή του πάνω στη γνώση, αλλά αυτή η γνώση δεν είναι τέλεια για να σκοτώσει τον
άνθρωπο. Ο άνθρωπος εργάζεται και το σύστηµα τον εκµεταλλεύεται, µέχρι να
εµφανιστεί µία νέα γνώση, που θ’ ανατρέψει την προηγούµενη. Το σύστηµα όµως δεν
έχει φόβο, γιατί το µόνο που έχει να κάνει, είναι ν’ αλλάξει τη γνώση του και όχι τη
δοµή του. Έτσι ο άνθρωπος ζει σε µία κατάσταση δουλείας, µε την ψευδαίσθηση της
ελευθερίας, επειδή ακριβώς δεν εµφανίζεται ο Θεός σ’ ορισµένους “εκλεκτούς”, οι
οποίοι µε τη γνώση τους θ’ αποτελέσουν τ’ αρχικά κύτταρα της δοµής. Οι άνθρωποι
ξεκινούν µία πορεία µε σχεδόν κοινά δεδοµένα. Όταν όµως υπάρχουν κοινά
δεδοµένα, οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν εξουσία κι ειδικότερα εξουσία που τους
εκµεταλλεύεται. Τι συµβαίνει όµως όταν υπάρχουν µερικοί, που έχουν κάποιες γνώσεις
και θέλουν να τις χρησιµοποιήσουν; Αυτοί, στην προκειµένη περίπτωση, εξαιτίας της
πονηριάς τους, δηµιουργούν συνθήκες που να τους εµφανίζουν σαν εκλεκτούς ενώ δεν
είναι. Οι συνθήκες αυτές είναι πρὀόντα γνώσης της Ανατολής και άµεσα εξαρτώµενες
από το περιβάλλον που είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα. Αυτοί είναι οι “εκλεκτοί” όχι
από το Θεό, αλλά από τον εαυτό τους.
Η Αίγυπτος —στο προηγούµενο βήµα— αναφέραµε ότι δηµιούργησε ένα ανθρώπινο
δυναµικό, που είχε γνώσεις. Οι παραπάνω ψευδοεκλεκτοί εκµεταλλεύτηκαν αυτούς και
τις γνώσεις τους. Οι Φοίνικες από την ανατολική πλευρά της Μεσογείου µε την
υπερκινητικότητα, που τους διέκρινε στον τοµέα του εµπορίου πρόσφεραν τις εµπειρίες
της Βαβυλώνας, παιδιά της οποίας ήταν κι οι ίδιοι. Έτσι τα βασικά συστατικά δόθηκαν
στους Κρήτες. Από την Αίγυπτο δόθηκε γνώση ατελούς ποιότητας, κι από τη Βαβυλώνα
εµπειρία στη διοίκηση. Το πρόβληµα όµως ήταν αλλού. Πώς θα µπορούσαν οι
ψευδοεκλεκτοί να διατηρούν τα πνευµατικά τους δικαιώµατα; Μπορεί κάποιος να δώσει
λύση στο πρόβληµα ενός ελεύθερου ανθρώπου κι έτσι να τον κάνει να τον αγαπήσει, δε
µπορεί όµως να τον κλέβει συστηµατικά και να τον θυσιάζει, όταν το επιθυµεί.
Ήταν αναγκαίο να βρεθεί ένας τρόπος να παγιδευτεί ο απλός άνθρωπος. Ο τρόπος
βρέθηκε κι ήταν ο λαβύρινθος. Ανέπτυξαν µία τροµερά πολύπλοκη δοµή και
γραφειοκρατία, η οποία σε συνδυασµό µε τη µεταφορά της γνώσης, µέσα απ’ αυτή,
ήταν αδύνατο να µην παγιδεύσει και τον πιο σοφό άνθρωπο. Τεράστια γνώση
αµφίβολης ποιότητας, αλήθειες, ψέµατα, δεισιδαιµονίες, προλήψεις, υλικές απολαβές,
εξουσίες, ήταν οι πρωταγωνιστές του όλου σκηνικού. Οι ταυροµαχίες, που ήταν το
αγαπηµένο θέµα της µινωικής Κρήτης, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά µία αναπαράσταση
της κοινωνίας της. Ο ταύρος, που συµβολίζει το δυνατό άνθρωπο ξεγελιέται από τον
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ταυροµάχο, που συµβολίζει το σύστηµα, και στο τέλος σκοτώνεται. Εδώ πρέπει ν’
αναζητήσουµε το άλλο ποίµνιο του Θεού.. το ποίµνιο των βοδιών. Είναι δυνατοί,
ανεξάρτητοι µέσα στα πλαίσια του ποιµνίου, αλλά ελέγχονται. Το σύστηµα τους ελέγχει
και τους σκοτώνει, όποτε θέλει.
Η ανατροπή της γνώσης που αναφέραµε παραπάνω, δείχνει —το γνωστό και στις µέρες
µας— ότι δε νικά πάντα ο ταυροµάχος. Σηµασία έχει όµως ότι βρίσκεται πάντα κάποιος
άλλος να τον αντικαταστήσει. Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν το βήµα, είναι οι λέξεις
Πορνεία = 40, και ∆ιαφθορά = 40. Οι ψευδοεκλεκτοί εκµεταλλεύονται την αγάπη του
ανθρώπου για το Θεό κι επειδή δεν µπορούν να χειριστούν το θέµα όµοια µε την
Ανατολή, των µεγάλων και δυσεπίλυτων προβληµάτων, παριστάνουν τους ταπεινούς
δούλους του Θεού. Επειδή έχουν αρκετή γνώση του Θεού, µεταφέρουν τις δήθεν
βουλές Του στους ανθρώπους. “Υπηρετούν” οι ίδιοι το Θεό, αλλά αυτό γι’ αυτούς δεν
είναι αρκετό κι έτσι πρέπει να Τον υπηρετήσουν και οι υπόλοιποι. Μ’ αυτόν τον τρόπο
αρχίζει και χτίζεται το σύστηµα, δηλαδή η πόρνη, που παίρνει θηλυκή µορφή, για να
παρουσιάζεται σαν µητέρα και ο λαός σαν παιδί της. Ο απών Θεός είναι ο µεγάλος
Πατέρας, που οργίζεται, όταν δεν τον υπηρετούν. Επειδή όµως την εξουσία της πόρνης
τη διαχειρίζεται άντρας, εµφανίζεται και µία άλλη λέξη που χαρακτηρίζει το βήµα, η λέξη
Πόρνος = 40. Μία µητέρα δηλαδή, που φέρεται σαν άντρας, είναι “πόρνη” κι ο άντρας
που υποδύεται τη γυναίκα µητέρα, “πόρνος”. Αναφερόµαστε σ’ αυτές τις λέξεις, γιατί
είναι λέξεις που εµφανίζονται στο Λόγο του Χριστού κι ειδικότερα σε στιγµές οργής.
Εµφανίζονται άνθρωποι, που υποβάλλονται σε προσωπικές θυσίες, για να δείξουν ότι
υπηρετούν το Θεό. Οι θυσίες αυτές ποτέ δεν τους ζητήθηκαν κι ήταν αποτέλεσµα της
αµάθειας, του φόβου και της αναζήτησης της δόξας, µέσω του Θεού. Είναι οι
Καταραµένοι = 40 αυτού του κόσµου, που αναπτύσσουν τη Θεολογία = 40, βάζοντας
µέσα την προσωπική τους άποψη κι είναι Εχθροί = 40, και του Θεού και των
ανθρώπων.
Ο Μινωικός πολιτισµός επιβεβαιώνει σε πρώτη φάση το µύθο της “Αρπαγής της
Ευρώπης”. Εδώ έχουµε την πρώτη µεγάλη πορνεία στους ουρανούς. Ο ταύρος, ο
οποίος συµβολίζει τον ελεύθερο άνθρωπο, ζήλεψε το σύστηµα της Ανατολής και τ’
άρπαξε, χωρίς να µεσολαβεί ο Έρως = 28 = Θεός. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη
εκτελεί πορνεία. Αυτό γίνεται, γιατί δίνει συνεχώς την εξουσία σε διάφορα χέρια, σε
διάφορους πόρνους. Ευρώπη = 35 = Πύργος = Εκκλησία. Χτίζεται σιγά-σιγά µία δοµή
τεράστια της οποίας το στόχο πρέπει ν’ αναζητήσουµε στην παραβολή της αµπέλου.
Πορνεία επίσης έχουµε και στην ιστορία της Πασιφάης και του ταύρου του Ποσειδώνα.
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Η Πασιφάη = Μοιχεία = Εξουσία = 37, σύζυγος του Μίνωα ερωτεύτηκε τον ταύρο.
Πάλι χωρίς τη µεσολάβηση του έρωτα —που ταυτίζεται µε το Θεό— αλλά µε τη βοήθεια
του ∆αιδάλου, απολαµβάνει ανόσιο έρωτα. Καρπός αυτού του έρωτα είναι ο
Μινώταυρος. Αυτό στη θεωρία των αριθµών σηµαίνει ότι ο Ταύρος = Άνδρας = Άρσεν
= Όφις = 27, έρχεται σ’ επαφή µε την εξουσία, χωρίς να µεσολαβεί ο έρως. Έρως =
Θεός = 28. Έρωτας υπάρχει µόνον όταν αυτός που διαχειρίζεται την εξουσία έχει
πλήρη γνώση κι αυτό είναι δυνατό µόνο για τον Υιό του Θεού. Σηµασία έχει ότι, όταν η
εξουσία έχει τα παραπάνω µέσα, που τα βρίσκουµε στην Καινή ∆ιαθήκη, παράγει
Μινώταυρους. Απ’ αυτό το σύνθετο προέρχεται κι ο άνθρωπος, που θα οδηγηθεί στη
Θέωση.
Ο Μινώταυρος είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του ανθρώπου, που γεννιέται και
ζει µέσα στο σύστηµα, χάνεται µέσα στους άπειρους διαδρόµους µ’ ένα σχετικό βαθµό
ελευθερίας, αλλά ποτέ έξω από το λαβύρινθο. Όταν ο Μινώταυρος βγει από το
λαβύρινθο, τότε θα είναι ο άνθρωπος, που θα θεωθεί. Θα είναι ο άνθρωπος, που θα
βγάλει και τους υπόλοιπους από το σκοτάδι που γνωρίζει τόσο καλά. Ο Μινώταυρος ως
ον, είναι σύνθετος. Είναι µισός ταύρος, µισός άνθρωπος. Τα χαρακτηριστικά του ταύρου
τον βάζουν στο ποίµνιο µ’ όλες τις γνωστές συνέπειες, ενώ τα χαρακτηριστικά του
ανθρώπου είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού-ανθρώπου. Ο άνθρωπος που θα γνωρίσει
τη Θέωση, θα προέρχεται απ’ αυτό το βήµα κι όχι από το τρίτο. Μινώταυρος =
Μυστήριον = Άνθρωπος = Μνηστήρας = 49, και Θεός άνθρωπος = 77 = Υιός του
Ανθρώπου = Αποφώλιον βρέφος = Ταύρος της Κρήτης.
Είναι απαραίτητο στην πορεία του ανθρώπου να υπάρξει ο Μινώταυρος. Ο Θεός, αν
ήθελε, θα µπορούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο πιο γρήγορα, χωρίς να υποστεί για
γενιές αυτήν την ταπείνωση κι αυτήν την εκµετάλλευση. Αυτό όµως θα σήµαινε την
τεχνολογική καθυστέρηση της ανθρωπότητας και άρα, όπως θα δούµε παρακάτω, θα
σήµαινε την εγκατάλειψη από την πλευρά του ανθρώπου κάθε προσπάθειας για Θέωση.
Ο άνθρωπος έπρεπε να µπορεί να πετά, να µπορεί να επικοινωνεί µ’ όποιο σηµείο του
πλανήτη επιθυµεί, να µπορεί να κινείται µε ταχύτητα πάνω από τη θάλασσα, µέσα σ’
αυτήν κλπ. Όλα αυτά δε θα τα κατάφερνε ποτέ, σε περίπτωση που ο Θεός λύτρωνε τους
ανθρώπους νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραµµατίσει.
Επανερχόµενοι στη θεωρία µας, πρέπει να διαπιστώσουµε τι προσφέρει αυτό το βήµα
στο σύνολο του θἐκού Σχεδίου και γιατί δηµιουργήθηκε. Στα προηγούµενα βήµατα
διαπιστώσαµε ορισµένα χαρακτηριστικά, που τα διαφοροποιούν µεταξύ τους, αλλά και
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τα κάνουν απαραίτητα. Ο πολιτισµός της Βαβυλώνας εκµηδενίζει τον άνθρωπο και
δηµιουργεί ισχυρά συστήµατα εξουσίας. Ο πολιτισµός της Αιγύπτου µεταφέρει τη γνώση
για το Θεό οργανωµένα. ∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι το µοντέλο της Βαβυλώνας είναι
συνεχώς επαναλαµβανόµενο, ενώ αυτό της Αιγύπτου µοναδικό. Ξεκαθαρίσαµε, γιατί το
ένα είναι πριν από τ’ άλλο και πώς λειτουργούν. Και γι’ αυτό το βήµα, πρέπει να βρούµε
πώς συνδέεται µε την αλυσίδα. ∆εχτήκαµε προηγουµένως, κι αυτό το δέχεται και η
ιστορία, ότι είναι η αρχή του πολιτισµού της Ευρώπης. Ο σύγχρονος πολιτισµός της
∆ύσης ξεκίνησε από την Κρήτη. Εµφανίζεται µετά από τα προηγούµενα βήµατα όχι
λόγω συγκυριών αλλά, γιατί δανείζεται τα στοιχεία που τον συνθέτουν. ∆εν µπορούσε
να υπάρξει και να λειτουργήσει, χωρίς την έτοιµη γνώση που του παρείχε η Ανατολή.
Με απλά ανθρώπινα εφευρήµατα δεν είναι δυνατό να στηθεί ένας τέτοιος πολιτισµός.
Αν αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους δηµιουργήθηκαν οι προηγούµενοι πολιτισµοί,
ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δηµιουργήθηκε ο Μινωικός πολιτισµός; Όπως
αναφέραµε πιο πριν, όπου εµφανίζεται ο Θεός, ο άνθρωπος πεθαίνει, όχι βέβαια
βιολογικά, αλλά ως ον που αγωνίζεται. Ο άνθρωπος, όταν γίνεται µοιρολάτρης, χάνει το
ψυχικό του σθένος ν’ αγωνιστεί. Πώς µπορεί ν’ αγωνιστεί και να παλέψει, όταν
αντιλαµβάνεται ότι όλα είναι προκατασκευασµένα, όταν αντιλαµβάνεται την έννοια του
“απείρου” και του “αιωνίου” κι αυτός ο ίδιος αισθάνεται θνητός, µικρός κι ανίκανος;
Μέσα από το ποίµνιο των προβάτων είναι αδύνατο να ξεπηδήσει δύναµη, ικανή ν’
ανατρέψει το σύστηµα την κατάλληλη στιγµή. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο το
ποίµνιο του Θεού δεν είναι οµοιογενές. Το ποίµνιο των βοδιών είναι αυτό, που έχει
αποστολή ν’ αγωνιστεί. Από τη στιγµή που το ποίµνιο αυτό είναι δυνατό να καταστρέψει
το σύστηµα, δηµιουργείται η ανάγκη ελέγχου του. Το σύστηµα πρέπει να συντηρηθεί
όσο διάστηµα είναι αυτό απαραίτητο για την ολοκλήρωση τού Σχεδίου. Άρα το
ζητούµενο είναι να δηµιουργηθεί ένα νέο σύστηµα, που να παγιδεύει κι αυτό το
ποίµνιο. Πρέπει να είναι πανίσχυρο ως δοµή, αλλά να µη σκοτώνει τον άνθρωπο.. να
µπορεί προοδευτικά ν’ αυξάνει τη δυσκολία του να ξεπεραστεί και όχι να υψώνεται σαν
αδιαπέραστος τοίχος µπροστά στον άνθρωπο.. να δίνει στον άνθρωπο γνώση κι αυτός
να δουλεύει και να τη βελτιώνει. Το σύστηµα πρέπει αυτήν τη βελτιωµένη γνώση να τη
χρησιµοποιεί πάλι και να γίνεται πιο δυνατό, ώστε ν’ αναγκάσει τον άνθρωπο να
κυνηγάει τη σκιά του.. να τον αναγκάσει να χτίσει διαδρόµους για να βγει, χωρίς να το
κατορθώνει.. να τον αναγκάσει δηλαδή να χτίσει το λαβύρινθο. Το µοντέλο του
Μινωικού πολιτισµού είναι κι αυτό συνεχώς επαναλαµβανόµενο. Αν η Βαβυλώνα
παγιδεύει το πρώτο ποίµνιο, η µινωική Κρήτη παγιδεύει το δεύτερο. Το µοντέλο αυτό
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φτιάχτηκε για να δοθεί στο σύστηµα η δυνατότητα να µεταλλάσσεται. Κάθε ανατροπή
του, αντί να το εξασθενεί, το ισχυροποιεί. Νέα γνώση ανατρέπει την παλιά και γίνεται
ολοένα και πιο σύνθετο. Είναι ένα σύστηµα ανίκητο. Μπορεί ο άνθρωπος να φωνάξει
µέσα στους διαδρόµους, όσο θέλει ότι “ο βασιλιάς πέθανε” και το µόνο που θα
σηµαίνει είναι: “ζήτω ο νέος βασιλιάς”.
Η σηµασία αυτού του βήµατος είναι τεράστια, γιατί, ελέγχοντας τους ανθρώπους,
συσσωρεύει γνώση. Αν αυτή η γνώση βρεθεί στα χέρια της εξουσίας, όχι µόνον ελέγχει
τους ανθρώπους που πολεµούν το σύστηµα, αλλά είναι δυνατό να παγιδεύσει κι αυτούς
που το νίκησαν. Αυτό βέβαια θα το δούµε σε άλλο σηµείο, όπου θα αναλυθεί η
περίπτωση της παγίδευσης των Ελλήνων. Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι,
εξαιτίας των µεταλλάξεων, παράγεται γνώση και συγκεντρώνεται στα χέρια της εξουσίας.
Για να µπορέσει ο αναγνώστης να καταλάβει τι σηµαίνει µετάλλαξη, που αντί να
εξασθενεί το σύστηµα το ισχυροποιεί, πρέπει να δει την περίπτωση της Γαλλικής
Επανάστασης. Είχαµε ένα σύστηµα απάνθρωπο, που στήριζε την εξουσία του βασιλιά
και του κλήρου. Οι εκµεταλλευτές ήταν απόλυτα ορατοί. Τα πρόβατα δεν τους έβλεπαν,
τους έβλεπαν όµως τα βόδια. Ανατρέπεται το σύστηµα, τα βόδια αλλάζουν θέσεις µεταξύ
τους και δε δηµιουργείται καµία νέα κατάσταση για το σύνολο του κόσµου. Κανένας δεν
κέρδισε τίποτε, αυτό που έχασαν όµως, ήταν αυτό που είχαν, δηλαδή την οπτική επαφή
µε τους εκµεταλλευτές και τη λύση του προβλήµατος. Το σύστηµα χωρίς ν’ αλλάξει
τίποτε, όσον αφορά τη δοµή του, έγινε πολύ πιο ισχυρό, εφόσον εξαλείφθηκαν
ορισµένα µειονεκτήµατά του. Ο απλός κόσµος νοµίζοντας ότι κατάφερε κάτι σηµαντικό,
ξανάσκυψε το κεφάλι κι υποτάχθηκε εκ νέου, αυτήν τη φορά οικειοθελώς, για να
στηρίξει την υποτιθέµενη κατάκτηση. Μπορεί εύκολα να φανταστεί κάποιος, πόσο πολύ
διασκέδασαν στα παλάτια τους αυτοί, που εξουσίαζαν τον κόσµο, βλέποντάς τον να
ξεχύνεται στους δρόµους και να πανηγυρίζει τη µεγάλη κατάκτησή του. Άνθρωποι µε
χιλιάδες προβλήµατα, ακόµα κι αυτό της επιβίωσης, στήθηκαν σε δρόµους και πλατείες
ν’ ακούν ανθρώπους να µιλούν για τη νίκη του λαού.. ανθρώπους, που είναι κλέφτες,
που έχουν εξασφαλίσει το µέλλον τους και το µέλλον των παιδιών τους. Εδώ είναι η
τραγική ειρωνεία, εδώ είναι το µεγάλο προσόν του µοντέλου αυτού. Αναγκάζει τα
θύµατα να χειροκροτούν τους ψεύτες και τους κλέφτες. Στη Βαβυλώνα τουλάχιστον, ο
άνθρωπος µισεί τους άρχοντες και δεν τους χειροκροτεί οικειοθελώς.
Μελετώντας το σύστηµα αυτό, προσπαθούµε να καταλάβουµε πού στηρίζεται και πώς
είναι δοµηµένο. Είπαµε στην αρχή ότι είναι πολύπλοκο και γραφειοκρατικό. Πώς το
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εξυπηρετούν αυτά τα χαρακτηριστικά; Όταν ένας λαός επαναστατεί, τότε θεωρητικά όλα
ανατρέπονται, πώς όµως ξαναδηµιουργείται το σύστηµα αυτό ίδιο κι ακόµα πιο ισχυρό;
Είπαµε ότι αυτό το µοντέλο είναι δηµιούργηµα των δύο προηγουµένων βηµάτων.. εκεί
πρέπει ν’ αναζητήσουµε τη λύση. Η λύση πράγµατι έρχεται από την Αίγυπτο. Το
σύστηµα αυτό, όπως και της Αιγύπτου, µοιράζει γνώση. Γνώση όχι αρκετή για να κάνει
κάποιον σοφό, αλλά να τον ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους, που δεν τη διαθέτουν. Σ’
αυτούς δίνει ψίχουλα υπεραξίας, µπροστά στην υπεραξία που εισπράττουν οι άρχοντες,
αλλά αρκετή ώστε να βελτιώσουν αισθητά το επίπεδό τους. Αυτοί είναι πρόθυµοι ν’
αγωνιστούν σε κάθε στιγµή γι’ αυτά τα δικαιώµατα υπέρ του συστήµατος. Όταν τυχαίνει
το σύστηµα να είναι πολύπλοκο, τότε υπάρχει µεγάλη ανάγκη εξειδίκευσης. Οι
υπεραξίες µοιράζονται σ’ ανθρώπους ειδικευµένους σ’ ορισµένες εργασίες, που
εξυπηρετούν βασικές λειτουργίες του συστήµατος. Αυτή η εξειδίκευση τους κάνει
απαραίτητους. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν σκεφτεί κάποιος, πώς σε περίπτωση
απεργίας µπορούν να παραλύσουν ένα ολόκληρο κράτος µερικές µόνον εκατοντάδες
ανθρώπων. Αυτό γίνεται, γιατί δεν µπορούν ν’ αντικατασταθούν αυτόµατα. ∆εν
υπάρχουν άλλοι, που να έχουν τις ειδικές εκείνες γνώσεις που θα έπρεπε να έχουν ως
αντικαταστάτες. Η εκπαίδευση απαιτεί χρόνο και η µόνη λύση είναι η διαπραγµάτευση,
εφόσον οι κίνδυνοι από µία παράλυση είναι µεγάλοι.
Ας υποθέσουµε ότι γίνεται µία επανάσταση και οι επαναστάτες ανατρέπουν την
υπάρχουσα ηγεσία, επειδή αυτή παρουσιάζει φαινόµενα διαφθοράς κι εκµετάλλευσης.
Αν αποφασίσουν να καταργήσουν την υπεραξία λόγω πνευµατικών δικαιωµάτων,
έρχονται σε σύγκρουση µε τους παραπάνω κυρίους. Αν δε διαπραγµατευτούν,
επέρχεται το χάος και κινδυνεύει σε κάθε στιγµή η επανάσταση, λόγω της δυσφορίας
που θα προέλθει από το λαό, αφού θα παραλύσουν τα πάντα. Πάντα σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, εµφανίζονται πονηροί άνθρωποι, που εκµεταλλεύονται αυτήν τη δυσφορία.
Αν διαπραγµατευτούν και δεν ξεριζώσουν την υπεραξία, τότε επανερχόµαστε στην παλιά
κατάσταση µε νέα πρόσωπα. Ένας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, που θ’ αναλάβει
εξουσία η οποία στηρίζεται σε τέτοια δοµή, είναι αδύνατο να µη διαφθαρεί. Είναι
αδύνατο να µη γίνει δούλος της εξουσίας, είναι αδύνατο να µην κάνει και το χειρότερο
συµβιβασµό, για να κρατηθεί ψηλά.
Αυτό είναι το µοντέλο, που φτιάχτηκε για να µετατρέψει τους Εκλεκτούς (-οι) = 30, σε
Πόρνους (-οι) = 40. Μόνον απ’ αυτό το µοντέλο µπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο
βήµα 5, στο βήµα της δηµοκρατίας και της ελευθερίας. Για να γίνει όµως αυτό, πρέπει
πρώτα να συµβούν ορισµένα πράγµατα, που είναι απολύτως αναγκαία. Πρέπει το
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µοντέλο να παγιδεύσει τους Αχαιούς (-οι) = 30, και να τους κάνει Πόρνους (-οι) = 40.
Πρέπει να παγιδεύσει τον αρχηγό τους µε τ’ όνοµα Αγαµέµνων = 30, και να το
µετατρέψει σε Αγαµέµνονας = 40. Να οδηγήσει τους Τιτάνες = 30, στην Τιτανοµαχία
= 40. Πρέπει όλοι να γίνουν Καταραµένοι = 40.
Στα προηγούµενα βήµατα βασικό µας µέληµα ήταν να συνδέσουµε το Θεό, µε τα όσα
συνέβησαν. Αυτό πρέπει να γίνει και στο συγκεκριµένο βήµα. Αν απλοί άνθρωποι
δηµιούργησαν αυτήν τη δοµή, τότε πού βρίσκεται η θεία παρέµβαση; Αν ο Θεός ήθελε
συγκεκριµένα αποτελέσµατα, πώς θα µπορούσε να τα πάρει και ποια ακριβώς θα ήταν;
Είναι ανάγκη να υπάρχει µία προκαθορισµένη πορεία για να έρθουν τα συγκεκριµένα
αποτελέσµατα.. να γίνουν ορισµένα πράγµατα µε τη σειρά που πρέπει και να υπάρχει
µία γνώση. Αν υποθέσουµε ότι το βήµα 4 είναι ο λαβύρινθος, τότε πρέπει να υπάρξει κι
ο αντίστοιχος Μινώταυρος. Ποιος είναι όµως ο Μινώταυρος και τι του ζητείται να κάνει;
Εφόσον ιστορικά ο Μινωικός πολιτισµός µετά την ακµή του αποτέλεσε τη βάση του
Μυκηνἀκού πολιτισµού, τότε υποθέτουµε ότι ο Μινώταυρος είναι οι άνθρωποι, που
ανέπτυξαν αυτόν τον πολιτισµό. Πρέπει να περιµένουµε να συµβούν σ’ αυτόν τον
πολιτισµό συγκεκριµένα πράγµατα, αν δεχτούµε ότι ο Θεός επεµβαίνει. Ο Μινώταυρος
έχει µία αποστολή και είναι αναγκαίο να την εκπληρώσει. Πρέπει ν’ αναζητήσουµε
γεγονότα που προηγήθηκαν, για να πάρουµε κάποια συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Όλα
αυτά είναι απαραίτητο να τ’ αξιολογήσουµε και να τα συνδέσουµε µεταξύ τους. Η
αξιολόγηση πρέπει να γίνει µε κριτήριο µία παγκοσµιότητα, εφόσον η επέµβαση από
πλευράς Θεού δεν µπορεί να έγινε µόνον και µόνο για ν’ αποκτήσει ένα βασίλειο
µεγαλύτερη αίγλη και δύναµη από ένα άλλο. Η επέµβαση πρέπει να δείχνει τον
άνθρωπο, πρέπει να τον βοηθά. Χωρίς να χρειαστεί να ψάξουµε ιδιαίτερα, εύκολα
µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το πιο σηµαντικό γεγονός, που
πραγµατοποιήθηκε σ’ αυτόν τον πολιτισµό, είναι ο Τρωικός πόλεµος.
Τι όµως µπορεί να επιδιώκει ο Θεός µέσα απ’ αυτόν τον πόλεµο και πώς κατορθώνει να
το πάρει; Η ιστορία δέχεται τη διεξαγωγή αυτού του πολέµου και υπάρχουν
επιστηµονικά στοιχεία, που το αποδεικνύουν. Ήθελε ο Θεός να καταστρέψει την Τροία
και να βοηθήσει τους Αχαιούς; Τι ακριβώς µπορεί ν’ αναζητά, µέσα από έναν πόλεµο;
Πάλι πρέπει να σκεφτούµε µ’ αντίθετη φορά, για να βρούµε κάποια εξήγηση. Είπαµε ότι
το κάθε βήµα εξαρτάται άµεσα από το προηγούµενο κι αν ακολουθούµε τη σωστή
σειρά, πρέπει να βρούµε αυτήν την εξάρτηση. Η µεγάλη Αθήνα δηµιούργησε έναν
πολιτισµό, που δεν είχε καµία σχέση ποιοτικά µε τον πολιτισµό της Κρήτης και των
Μυκηνών. Αν συγκρίνουµε τους πολιτισµούς µεταξύ τους, φτάνουµε ξανά σ’ αδιέξοδο.
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Εποµένως πρέπει ν’ αλλάξουµε επίπεδο και να δούµε άλλα στοιχεία, δευτερεύοντα.
Ποιοι ήταν αυτοί, που έφτιαξαν αυτόν τον πολιτισµό; Τι κοινό έχουν µεταξύ τους οι
άνθρωποι που τον δηµιούργησαν και πώς είναι δυνατό να επηρεάζονται σαν σύνολο
από το Μυκηνἀκό πολιτισµό;
Όλοι οι Αθηναίοι ήταν Έλληνες κι είχαν κοινή θρησκεία και κοινή παιδεία. Όταν
σκεπτόµαστε την αρχαία Ελλάδα, σκεπτόµαστε κατ’ αρχήν τη θρησκεία της. Εµείς
γνωρίζουµε ότι ο Θεός είναι Ένας. Αυτοί που δηµιούργησαν το µεγάλο αυτόν
πολιτισµό, που είναι ανώτερος από το σύγχρονο, πώς ήταν δυνατό να είναι
ειδωλολάτρες και πολυθἐστές; Αν ο Θεός, ο Ένας, δηµιουργεί τα πάντα, τι σχέση
µπορεί να έχει µ’ αυτόν τον πολιτισµό; Για να έχει κάποιος γνώση για το Θεό, πρέπει να
του την έχει δώσει ο Ίδιος ο Θεός. Πώς ανακάλυψαν οι Έλληνες το ∆ωδεκάθεο και
πώς αυτό, αν δεν έχει σχέση µε τον αληθινό Θεό, επικράτησε και φώτισε ένα λαµπρό
πολιτισµό; Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η λύση. Οι Έλληνες στηρίζουν την εθνική τους
ταυτότητα, στο ότι είναι απόγονοι των Αχαιών. Τα στοιχεία της θρησκείας και της
παιδείας τους τ’ αντλούν από δύο συγκεκριµένα έργα. Την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Ο
µεγάλος τραγικός της Αθήνας του φωτός, ο Αισχύλος, είπε για τον εαυτό του και τους
υπόλοιπους δηµιουργούς ότι παίρνουν από τα ψίχουλα του µεγάλου τραπεζιού του
Οµήρου. Τα δύο αυτά Έπη περιγράφουν κάτι συγκεκριµένο. Το συγκεκριµένο γεγονός
είναι ο Τρωικός πόλεµος. Έτσι βρίσκουµε κάτι κοινό ανάµεσα στα δύο βήµατα.
Επιστρέφοντας πάλι στο τέταρτο και γνωρίζοντας ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές,
αναρωτιόµαστε τι µπορεί να ήθελε ο Θεός. Με την Τροία βέβαια δεν είχε πρόβληµα,
αλλά Αυτός ήταν, που προκάλεσε τον πόλεµο. Τα πράγµατα τώρα πλησιάζουν το ένα τ’
άλλο και µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο Θεός προκάλεσε το συγκεκριµένο πόλεµο,
για να υπάρξουν τα δύο Έπη που προαναφέραµε. Το ζητούµενο δεν είναι ο πόλεµος,
αλλά η περιγραφή του από το µεγάλο Όµηρο. Το δώρο του Θεού είναι ο Όµηρος και
όχι η νίκη στην Τροία.
Σ’ αυτό το σηµείο όµως αντιµετωπίζουµε πάλι ένα γνωστό µας πρόβληµα: άλλοι
µπορούν να δεχτούν την άποψή µας κι άλλοι όχι. Γι’ αυτό πρέπει ν’ αποδείξουµε
ορισµένα πράγµατα. Αν ο Όµηρος πρόσφερε ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο, τότε
πρέπει να µιλά την ίδια γλώσσα µ’ Αυτόν. Πρέπει να βρούµε, αν αυτά τα Έπη είναι
γραµµένα µε τον ίδιο τρόπο, µε τον οποίο είναι γραµµένη η Αποκάλυψη ή το
Ευαγγέλιο. Αν αποδειχθεί αυτό, τότε θα διαπιστώσουµε ότι και το ∆ωδεκάθεο είναι
δοσµένο στον άνθρωπο από τον Ίδιο το Θεό. Πρέπει να δούµε τι ακριβώς επιδιώκει ο
Θεός µέσα απ’ αυτά τα έργα και τι προσφέρουν αυτά τα έργα στον άνθρωπο. Αφού ο

39

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Θεωρία των αριθµών

Θεός είναι Παντοδύναµος, γιατί προκάλεσε έναν πόλεµο, στον οποίο σκοτώθηκαν
τόσοι άνθρωποι και δεν έδωσε τα έργα αυτά απευθείας πάλι µέσω του Οµήρου; Γιατί
έπρεπε να γίνει αυτή η θυσία; Μήπως, για να παγιώσει την άποψη στους ανθρώπους ότι
είναι η περιγραφή κάποιου ιστορικού γεγονότος, ενώ τα Έπη είναι κάτι άλλο; Μήπως τα
Έπη είναι µία προφητεία ακριβείας; Μήπως οι Έλληνες δεν έπρεπε να έχουν γνώση
των όσων κακών ακολουθούν; Εδώ επιβεβαιώνεται η θεωρία µας ότι ο Θεός δε θέλει
να τροµάξει τους Έλληνες.
Η ανάλυση των δύο Επών θα γίνει σ’ άλλο κεφάλαιο. Εδώ αναφερθήκαµε απλά, για να
συνδέσουµε δύο βήµατα µεταξύ τους. Για να πάρει όµως µία ιδέα ο αναγνώστης, θ’
αναφερθούµε στους δύο ήρωες των δύο Επών. Ο αγαπηµένος των Ελλήνων, που είναι
κι ο πρωταγωνιστής στην Ιλιάδα, είναι ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας όµως που θυσιάζεται για
να πέσει η Τροία, ως αριθµός ισούται µε 33, που γνωρίζουµε πού παραπέµπει. Ο άλλος
µεγάλος ήρωας, που είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την πτώση της Τροίας, αλλά κι ο πιο
βασανισµένος, είναι ο Οδυσσέας. Το όνοµά του ισούται µε 45. Ο αριθµός αυτός µας
οδηγεί κατευθείαν στο Μεσσία, ενώ ο άλλος αριθµός του ήρωα ισούται µε 46, που
γνωρίζουµε επίσης πού οδηγεί: Οδυσσεύς = 46 = Χριστός.
Αφού δεχόµαστε ότι τα Οµηρικά Έπη είναι γραµµένα στη γλώσσα των αριθµών, για να
µπορέσουµε να συνεχίσουµε την περιγραφή των βηµάτων, φτάνουµε στο πέµπτο και
τελευταίο βήµα. Είναι το τελευταίο, γιατί, όπως αναφέραµε στην αρχή και µε βάση τη
θεωρία µας, είναι το πιο υψηλό σηµείο στο οποίο µπορεί να φτάσει η κοινωνία ως
σύνολο ανθρώπων. Τα υπόλοιπα βήµατα δεν έχουν σχέση µε µορφές και µοντέλα
κοινωνιών, όπως τα βήµατα που περιγράψαµε. Το ένατο βήµα, η Θέωση, που αφορά
θεωρητικά το σύνολο των ανθρώπων, έχει να κάνει µε τον κάθε άνθρωπο-Θεό ως µία
µονάδα, ενώ η κοινωνία που προβλέπεται γι’ αυτόν, είναι αυτή του βήµατος πέντε. Η
κοινωνία της Αθήνας του 5ου αιώνα είναι δηµιούργηµα του ανθρώπου. Ο Θεός δηµιούργησε τις συνθήκες, που οδήγησαν τον άνθρωπο στο σηµείο αυτό. Έδωσε γνώση
στον άνθρωπο να δηµιουργήσει διάφορα µοντέλα κοινωνιών. Παγίωσε την άποψη,
µέσα στο µυαλό του ανθρώπου, ότι µόνον οι δοµές δίνουν τη δύναµη στον άνθρωπο να
λειτουργεί ως σύνολο και ν’ αναπτύσσει τεράστιες δυνάµεις, που µπορούν να δαµάσουν
ακόµα και τα φυσικά φαινόµενα.
Η Αθήνα, µε τον τρόπο που λειτουργούσε, ποτέ δε θα ήταν σε θέση να δαµάσει το
Νείλο, τον Ευφράτη, να κτίσει πυραµίδες και γενικά ν’ αναπτύξει τεχνολογία υψηλής
στάθµης. Όλα αυτά απαιτούν “εξουσία” κι αυτή είναι µία λέξη, που δεν ταιριάζει στον
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πολιτισµό της Αθήνας. Για ν’ αναπτυχθεί µία δοµή, πρέπει να ταπεινωθεί ο άνθρωπος,
να χάσει ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του και να µάθει να ζει σαν ένα απλό
όργανο. Ένας διοικητικός υπάλληλος δεν πρέπει να σκέφτεται, παρά να κάνει µία
συγκεκριµένη εργασία και να εκτελεί εντολές. Αν σκεφτεί κι αναλάβει µία πρωτοβουλία,
ως πρὀόν αυτής της σκέψης, το πιο πιθανό είναι να χάσει τη δουλειά του. Ο ελεύθερος
άνθρωπος έχει βασικό χαρακτηριστικό να σκέφτεται, εποµένως ο υπάλληλος αυτός δεν
είναι ελεύθερος άνθρωπος. Περιορίζεται. Όσο πιο σκληρή κι αυταρχική είναι η
κοινωνία, τόσο πιο περιορισµένος είναι ο άνθρωπος. Όµως ο άνθρωπος της Αθήνας
είναι Ελεύθερος = 50. Μπορεί να σκέφτεται και να κρίνει. Αυτή η ελευθερία είναι αυτή,
που παράγει τη δηµοκρατία.
Για να φτάσει κάποιος στη δηµοκρατία, πρέπει να εξασφαλίσει αρχικά συνθήκες
ελευθερίας κι έπειτα ν’ αναζητά το σύνολο των όσων είναι δυνατό να προσφέρει ένα
κοινωνικό σύστηµα. Μόνον κατ’ αυτήν τη φορά δηµιουργείται δηµοκρατία. Οι
σηµερινές δηµοκρατίες είναι ψεύτικες δηµοκρατίες, γιατί δεν ακολουθούν τη σωστή
φορά. Οι άνθρωποι της εξουσίας, αφού εξασφαλίσουν την επιβίωση του συστήµατος —
και άρα τα δικαιώµατά τους— όταν δεν έχουν άλλες επιλογές κάτω από τις πιέσεις του
λαού, ονοµάζουν “διά νόµου” το πολίτευµα δηµοκρατικό και βάζουν τον άνθρωπο να
παλεύει µέσα στις δοµές του για ελευθερία. Όταν όµως, όπως συµβαίνει συνήθως, οι
δοµές κι οι εξουσίες είναι πανίσχυρες, τότε την ελευθερία την καθορίζουν στο επίπεδο
που τις βολεύει. Το πρότυπο της δηµοκρατίας είναι η Αθήνα, µοναδική κι αξεπέραστη.
Κανένα δηµοκρατικό πολίτευµα, από τότε µέχρι σήµερα, δεν έχει καταφέρει ούτε να την
πλησιάσει. Όλα αυτά αναφέρονται όχι σαν έπαινος για την Αθήνα, που δεν έχει αυτήν
την ανάγκη, αλλά για να καθορίσουµε ένα πεδίο σκέψης. Να βρούµε, γιατί δεν
ξεπεράστηκε και πώς µπορούµε να την πλησιάσουµε. Πρέπει να εντοπίσουµε ορισµένα
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, που µπορεί να καθιστούν αδύνατη αυτήν την
προσέγγιση.
Η δηµοκρατία είναι πρὀόν ελευθερίας. Η ελευθερία έχει άµεση σχέση µε το πνεύµα. Ο
ελεύθερος άνθρωπος είναι σκεπτόµενος άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει κι ένα άλλο
βασικό χαρακτηριστικό, είναι κοινωνικό ον. Ζει σε κοινωνίες, γιατί εκεί αισθάνεται
ευτυχισµένος, εκεί µπορεί να βρει ό,τι αναζητά, από τον έρωτα µέχρι και την προστασία.
Είναι αδύνατο να ζήσει µόνος του, γιατί τότε είναι δυστυχισµένος κι ανελεύθερος. Αυτό
µε µία πρώτη σκέψη φαίνεται άτοπο, αλλά είναι έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος µόνος
είναι σίγουρα “ανελεύθερος”. Χρησιµοποιούµε αυτόν τον όρο και όχι τον όρο
“σκλάβος”, για να εντοπίσουµε τη διαφορά. Όταν ο άνθρωπος ζει µόνος, τότε όλα όσα
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τον αφορούν, πρέπει να τα κάνει µόνος του. Η επιβίωση όµως είναι δύσκολη υπόθεση.
Για ν’ αντιµετωπίσει αυτήν τη δυσκολία, είναι απαραίτητο να δαπανήσει πολλαπλάσιο
χρόνο απ’ ό,τι θα δαπανούσε, αν ζούσε µέσα σε µία κοινωνία ανθρώπων. Η έλλειψη
χρόνου τον µετατρέπει σ’ ανελεύθερο. Γίνεται σκλάβος των αναγκών του. Ο ελεύθερος
άνθρωπος πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο για να καλύπτει τις ανάγκες του σχετικά
εύκολα και να ζει απαραίτητα µέσα σε µία κοινωνία.
Μέχρι τώρα είδαµε όλα τα µοντέλα των κοινωνιών, που έχουν αναπτυχθεί. Εφόσον ο
άνθρωπος πρέπει να ζει σε µία κοινωνία, ας υποθέσουµε κι ας πούµε ότι παίρνουµε
έναν τέτοιο ελεύθερο άνθρωπο και τον βάζουµε απευθείας σε µία από τις
προηγούµενες κοινωνίες. Η κοινωνία που εξετάζουµε σε πρώτη φάση, είναι η τύπου
Βαβυλώνας. Ο ελεύθερος άνθρωπος σκέφτεται και κατά συνέπεια κρίνει. Αν ο
αυταρχικός βασιλιάς τού ζητήσει παραπάνω φόρους, θ’ αρχίσει να φωνάζει. Αν του
ζητήσει να πολεµήσει, γιατί έτσι έκρινε το σύστηµα, θ’ αρνηθεί. Αν αµείβεται λιγότερο
από έναν ηλίθιο, επειδή έχει πνευµατικά δικαιώµατα κι είναι δούλος, θα κατακρίνει το
σύστηµα. Όταν όµως το σύστηµα, στηρίζει τη δύναµή του στη δοµή του, µέσω των
πνευµατικών δικαιωµάτων και βαστά τη µεγάλη µάζα του λαού στη φτώχεια, τότε
υπάρχουν δύο ενδεχόµενα: ή ο ελεύθερος άνθρωπος να πείσει το λαό, µε συνέπεια την
επανάσταση και την ανατροπή του συστήµατος, ή το σύστηµα να τον σκοτώσει. Το
πρώτο είναι απίθανο, το δεύτερο σίγουρο. Ο ελεύθερος άνθρωπος σ’ αυτήν την
κοινωνία όχι µόνον είναι δυστυχισµένος, αλλά δεν κατορθώνει ούτε καν να επιβιώσει.
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει κι αν µπει στο βήµα τρία.
Μελετώντας αυτόν τον άνθρωπο στο τέταρτο βήµα, βλέπουµε ότι µπορεί να επιβιώσει,
αλλά κάτω απ’ ορισµένες συνθήκες. Υπάρχει µία σχετική ελευθερία στο να σκέφτεται
και να κρίνει, αλλά πρέπει να είναι και τυχερός. Αυτό σηµαίνει ότι, αν το σύστηµα είναι
αρκετά ισχυρό και µοιάζει µε τα πρώτα, τότε θα τον εξοντώσει σίγουρα. Αν είναι σε
περίοδο χαλάρωσης και µεταλλάσσεται, τότε ο ελεύθερος άνθρωπος θα το νικήσει προς
στιγµήν, αλλά αµέσως µετά αυτός ή κάποιος άλλος θα εξοντωθεί, από το νέο και πιο
ισχυρό πρὀόν της µετάλλαξης. Ελεύθεροι και σκεπτόµενοι άνθρωποι νίκησαν το
σύστηµα της φεουδαρχίας, αλλά οι ίδιοι είναι, που εξοντώνονται από το σύστηµα, µέσα
στο οποίο ζούµε µέχρι σήµερα.
Απ’ όλα τα παραπάνω βγαίνει το συµπέρασµα ότι ο ελεύθερος άνθρωπος ζει µόνο στη
δηµοκρατία. Αυτός την παράγει κι αυτή δηµιουργεί συνθήκες για να τον προστατεύσει.
Εδώ ακριβώς φαίνεται η ανάγκη ύπαρξης και δηµιουργίας του βήµατος τέσσερα. Μόνον

42

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Θεωρία των αριθµών

απ’ αυτό, και κάτω από συνθήκες ωρίµανσης, γεννιέται η δηµοκρατία. Εποµένως είναι
εντελώς φυσικό να εµφανιστεί αυτή στο συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο. ∆ε
δηµιουργήθηκε στην Ανατολή, όχι επειδή οι άνθρωποι ήταν ανίκανοι ή κατώτεροι, αλλά
επειδή δεν πρὁπήρχαν οι συνθήκες. Η δηµοκρατία απαιτεί ταυτόχρονα και παιδεία. Η
παιδεία όµως από µόνη της πρέπει να ενθαρρύνει τον άνθρωπο να τολµά και ν’
αγωνίζεται, να κρίνει και ν’ αµφισβητεί. Αν είναι ελεγχόµενη από το σύστηµα, τότε
παράγει δούλους. Η παιδεία των Ελλήνων βασίζεται στα Οµηρικά Έπη, εποµένως εκεί
πρέπει ν’ αναζητήσουµε το σπέρµα που γεννά τον ελεύθερο άνθρωπο. Αν βρεθεί το
σπέρµα, τότε αποδεικνύεται εν µέρει κι αυτό που αναφέραµε για το θείο δώρο. Στη
γλώσσα των αριθµών υπάρχει ταύτιση, αφού Οµηρικά Έπη = ∆ωρεά του Θεού = 54.
Πώς µπορεί κάποιος απ’ αυτά τα Έπη ν’ αρχίσει να σκέφτεται ως ελεύθερος άνθρωπος;
Πού βοηθούν αυτά τα Έπη το σύστηµα και πού τον άνθρωπο; Αν αµφισβητούσαν το
σύστηµα, τότε θα τα είχε εξαφανίσει. Άρα εκεί µέσα υπάρχει µία τόσο λεπτή ισορροπία,
που µπορεί να βοηθά το σύστηµα στις επιδιώξεις του, αλλά να διατηρεί µία άσβεστη
φλόγα, που να είναι ικανή να το ανατινάξει. Το σύστηµα επωφελείται, γιατί τα Έπη είναι
µία περιγραφή ενός πολέµου, του οποίου τα κέρδη είναι η γενεσιουργός αιτία της
προόδου των Ελλήνων κι αυτό έγινε µέσα από µία κοινή προσπάθεια. Θαυµάσιοι
αρχηγοί οδήγησαν απλούς ανθρώπους στη νίκη. Ο κόσµος αγαπάει πάντα τους ήρωες
κι αυτή η αγάπη µεταφέρεται και στους εκάστοτε κρατούντες, που είναι υποτίθεται
απόγονοί τους. Αν καταφέρει το σύστηµα να περάσει στον κόσµο την ιδέα ότι είναι
αναγκαία η εξουσία για την πρόοδο, µέσω µίας συγκεκριµένης παιδείας, τότε τη
διατηρεί και την καλλιεργεί. Αυτός ήταν κι ο λόγος της λεπτής ισορροπίας που
αναφέραµε και πριν. Το σύστηµα καλλιέργησε και διατήρησε µία βόµβα στα θεµέλιά
του.
Αναφέρουµε απλά τα λεπτά σηµεία των δύο Επών, που θ’ αναλυθούν καλύτερα στο
αντίστοιχο κεφάλαιο. Στην Ιλιάδα, όταν ο αγαπηµένος Αχιλλέας σηκώνει το σπαθί του
εναντίον του αρχηγού Αγαµέµνονα, τρίζει συθέµελα η δοµή του συστήµατος. Αν η
Αθηνά τον σταµατάει τότε, δε σηµαίνει ότι θα τον σταµατάει πάντα. Στην Οδύσσεια, το
βασικότερο σηµείο είναι ότι ο θἐκός Οδυσσέας γυρνάει στην Ιθάκη µόνος του. Όταν ο
κόσµος αποτυπώνει ότι η µεγαλύτερη νίκη είναι αυτή του µοναχικού Οδυσσέα, τότε
παύει να περιµένει —αν υπάρξουν οι συνθήκες— τη βοήθεια του συστήµατος. Οι
Ιουδαίοι της Παλαιάς ∆ιαθήκης φτάνουν όλοι µαζί στη γη Χαναάν υπό την ηγεσία του
Μωυσή. Από εδώ συµπεραίνει κάποιος ότι η παιδεία είναι αυτή, που προκαθορίζει τις
τάσεις που έχει ο άνθρωπος µέσα σε µία κοινωνία. Όταν η γνώση που γεννά την
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παιδεία προέρχεται αποκλειστικά και µόνον από το Θεό, τότε εύκολα διαπιστώνει
κάποιος ότι δίνοντας ο Θεός γνώση διαφορετική στους ανθρώπους, επιδιώκει να τους
ωθήσει σε συγκεκριµένες, διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτές οι κατευθύνσεις
αναγκάζουν τους ανθρώπους να παράγουν διαφορετικά πράγµατα, το σύνολο των
οποίων είναι απαραίτητο για την ώθηση του ανθρώπου στο βήµα εννέα. Αν δεχτούµε τη
θεωρία για τις κατευθύνσεις, τότε δεχόµαστε ότι στους Έλληνες δόθηκαν τα
συγκεκριµένα Έπη, για να δηµιουργήσουν το πέµπτο βήµα. Έτσι πρέπει απαραίτητα να
βρούµε κι άλλους λαούς που τους δόθηκαν διαφορετικά δεδοµένα.
Αγνοώντας το τελευταίο, θ’ ασχοληθούµε µε το πέµπτο βήµα, που είναι αποκλειστικά
δηµιούργηµα των Ελλήνων. Πρέπει να βρούµε το λόγο για τον οποίο δηµιουργήθηκε
τόσο άκαιρα, ώστε να εξαφανιστεί τόσο νωρίς όπως ήταν φυσικό και σε τι εξυπηρετούσε
αυτή η παρουσία. Αν αυτό το βήµα είναι το τέλειο από πλευράς κοινωνίας, γιατί
αφέθηκε από το Θεό να σβήσει τόσο εύκολα; Μήπως δηµιουργήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς
το λόγο; Πού και πώς συνέβαλε η Αθήνα στον πολιτισµό του ανθρώπου; ∆εχτήκαµε
στην ανάλυση των βηµάτων ότι µία τέτοια κοινωνία, από τη στιγµή που παράγει
ανθρώπους, απειλεί κοινωνίες τύπου Βαβυλώνας. Αν σήµερα δεχόµαστε ότι η κοινωνία
µας µοιάζει εξαιρετικά µε τον παραπάνω τύπο, τι απέγινε το κέρδος της Αθήνας; Αν δεν
υπάρχουν σήµερα άνθρωποι της ίδιας ποιότητας και του αυτού µεγέθους, δε σηµαίνει
ότι η γνώση της Αθήνας δεν µπορεί να βοηθήσει. Εφόσον είναι γνωστές οι θεωρίες των
φιλοσόφων, αυτό σηµαίνει ότι οι άνθρωποι, που κατανοούν τις θεωρίες τους και τις
υιοθετούν, είναι όµοιοί τους. Ποιοι είναι όµως αυτοί οι άνθρωποι και γιατί δε βοηθούν
τον κόσµο; Μήπως είναι κι αυτοί θύµατα του συστήµατος; Μήπως µπήκαν κι αυτοί στο
σύστηµα διανοµής υπεραξίας; Ό,τι και να συµβαίνει, αυτό που έχει σηµασία, είναι ότι η
γνώση υπάρχει, αλλά δε χρησιµοποιείται για το γενικό συµφέρον.
Αυτό που µας ενδιαφέρει τώρα, είναι να βρούµε πώς λειτουργούσε η Αθήνα τι ακριβώς
πρόσφερε στον άνθρωπο και γιατί ήταν ένας από τους κρίκους της αλυσίδας που
µελετάµε. Σύµφωνα µε τη θεωρία των αριθµών, βλέπουµε ότι το βήµα πέντε είναι ένας
Θησαυρός = 50, είναι ένας Μαργαρίτης = 50. Από εδώ συµπεραίνουµε ότι το βήµα
αυτό δηµιουργήθηκε για να υπάρξει ως θησαυρός. Ο θησαυρός όµως δεν είναι
απαραίτητο ότι δίνεται αµέσως και υπάρχει πάντα η δυνατότητα να µείνει κρυµµένος
από κάποιους που µπορούν να τον κρύψουν, αποκοµίζοντας οφέλη. Αυτοί που
µπορούν να τον κρύψουν, είναι πάντα αυτοί που έχουν εξουσία, όλοι αυτοί που σε
περίπτωση πρόσβασης του ανθρώπου σ’ αυτόν το θησαυρό χάνουν δικαιώµατα,
εξουσίες κι υλικό πλούτο. Εφόσον δεχόµαστε ότι οι κοινωνίες ποτέ δεν άγγιξαν το
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πρότυπο της Αθήνας, τότε στην καλύτερή τους µορφή, βρίσκονται στο βήµα τέσσερα.
Έτσι καταλαβαίνουµε ότι, εφόσον υπάρχει παγκόσµιος φορέας εξουσίας, αυτοί που
έχουν τα ηνία, µέσω αυτού του θησαυρού, ελέγχουν τις µεταλλάξεις του βήµατος
τέσσερα. Κάποιος που έχει τη γνώση των συνθηκών, που οδήγησαν στο βήµα πέντε,
είναι δυνατό να ελέγχει την κοινωνία και να µην αφήνει τις συνθήκες να οδηγήσουν
προς την κατεύθυνση εκείνη. Αν συνέβησαν τότε κάποιες µεταλλάξεις που εκτόνωσαν
τη δυναµική φόρτιση, η γνώση τους και µόνον κάνει προβλέψιµες όλες τις πιθανές
εκδοχές, µετά από ένα σηµαντικό γεγονός που συµβαίνει στην κοινωνία µας. Αν
κάποιοι προσπαθούσαν να φανταστούν, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσµος µετά τη
Γαλλική Επανάσταση, κάποιοι άλλοι γνώριζαν την ακριβή εικόνα του µέλλοντος. Η
µόνη διαφορά είναι ότι η πορεία αυτή δεν είναι ατέρµονη, αλλά κάπου εξαντλούνται τα
περιθώρια. Όταν εξαντληθούν παντελώς, τότε η κατάσταση είναι αυτή που περιµένουµε.
Επέρχεται κατάσταση ωρίµανσης.
Όλα αυτά µας οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι η Αθήνα δηµιουργήθηκε µ’ αποκλειστικό
σκοπό τη γνώση. Αν ο Θεός έδωσε στην Αίγυπτο τη γνώση για τον Εαυτό Του, η Αθήνα
έδωσε στον κόσµο τη γνώση για τον Υιό Του, τον άνθρωπο. Για να υπάρξει εξουσία
γενική και παγκόσµια, δεν αρκεί από µόνη της καµία γνώση. Οι γνώσεις είναι δύο. Η
γνώση του Θεού δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που εξουσιάζουν, να διατηρούν
τα πνευµατικά τους δικαιώµατα και η γνώση της φύσης του ανθρώπου δίνει τη
δυνατότητα ελέγχου του. Όλες οι ενέργειές του είναι προβλέψιµες και γι’ αυτό, τις
περισσότερες φορές, κατευθύνεται µ’ ασφάλεια από το σύστηµα. Η Αθήνα
δηµιουργήθηκε αρκετά νωρίς, για να µπορέσει να βοηθήσει µ’ αυτόν τον τρόπο στην
πραγµατοποίηση του Μυστικού Σχεδίου. Αν δεν είχε δηµιουργηθεί τότε και συνέβαινε
αυτό σε µία εποχή χρονικά πιο κοντά στη δική µας, όταν ο κόσµος ήταν ολόκληρος
γνωστός και η επικοινωνία εύκολη υπόθεση, θα ήταν το τέλος. ∆ε θα µπορούσε καµία
δύναµη ν’ αναγκάσει τον άνθρωπο να µπει ξανά στ’ άλλα βήµατα. ∆ηµιουργήθηκε κάτω
από συνθήκες σκότους και φόβου, ώστε να µη µπορεί να ξαναλειτουργήσει. Κοινωνία
αυτής της µορφής δεν µπορεί να επιβιώσει κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες. Οι
µετακινήσεις των αρχαίων πληθυσµών µε σκοπό τη λεηλασία και την εγκατάσταση σε
καλύτερες γεωγραφικές θέσεις, έκαναν την Αθήνα τρωτή. Ο πλούτος της προκαλούσε
το φθόνο και δεν µπορεί η δηµοκρατία να λειτουργεί κάτω από την εξουσία του φόβου
και των πολέµων. Ήταν θέµα χρόνου να καταρρεύσει η Αθήνα.
Η δηµοκρατία στην Αθήνα λειτούργησε µε τρόπο άψογο. Αυτό δε σηµαίνει όµως
απαραίτητα ότι κι οι θεσµοί ήταν άψογοι. Η δηµοκρατία λειτουργεί µέσα σε καθεστώς
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ισότητας κι ελευθερίας. Αυτά υπήρχαν ως δεδοµένα, αλλά όχι για όλους. Υπήρχαν
δούλοι, υπήρχε εκµετάλλευση κι ό,τι αυτά συνεπάγονται. Η θέση των γυναικών, λόγω
των αναγκών του συστήµατος, ήταν επίσης ισχνή. Μεταξύ των Αθηναίων υπήρχε
ισότητα, υπήρχε ελευθερία, αλλά όλοι οι άνθρωποι, που κατοικούσαν την Αττική και τις
πόλεις που έλεγχε η Αθήνα, δεν ήταν Αθηναίοι. Έτσι βλέπουµε ότι η πόλη αυτή είχε
δύο πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο που µας ενδιαφέρει είναι αυτό της δηµοκρατίας,
αλλά για ν’ αναπτυχθεί, ήταν αναγκαίο να υπάρξουν πρώτα ορισµένες συνθήκες. Είναι
αναγκαίο ο ελεύθερος άνθρωπος να διαθέτει χρόνο και η επιβίωσή του να είναι εύκολη
υπόθεση. Εκείνη την εποχή όµως, τίποτε απ’ αυτά τα δύο δεν ήταν δυνατό για τον απλό
άνθρωπο. Ήταν απαραίτητο η κοινωνία της Αθήνας ν’ αποκτήσει σκληρό πρόσωπο, να
εκµεταλλευτεί τους ανθρώπους γύρω της, να καρπωθεί τους κόπους της δουλειάς τους,
ώστε να µπορούν στη συνέχεια να ζουν µεταξύ τους µε τρόπο δηµοκρατικό οι
άνθρωποι, των οποίων το επίπεδο πληρούσε τις παραπάνω πρὁποθέσεις.
Η Αθήνα, αργά ή γρήγορα, θα έπεφτε στην παρακµή κι αυτό γιατί ελεύθεροι άνθρωποι
και µε δηµοκρατικές διαδικασίες δεν παίρνουν αποφάσεις θυσίας και σε χρόνο µηδέν,
όπως απαιτείται σε κοινωνίες που εκµεταλλεύονται. Αν χρειαζόταν πόλεµος, για να µη
χαθεί ένας βασικός οικονοµικός πόρος για την πόλη, οι άνθρωποί της φοβούµενοι τη
θυσία και µέσω των διαδικασιών, που είναι από τα δεδοµένα χρονοβόρες, θα έχαναν
τον πόρο αυτό. Ο πολλαπλασιασµός του πληθυσµού από την άλλη µεριά, θ’ απαιτούσε
πρόσθετους πόρους για τη συντήρησή του. Έτσι, αργά ή γρήγορα, η πόλη θα παρέπαιε,
γιατί δε θα µπορούσε να συντηρηθεί. Με δεδοµένο ότι η Αθήνα δεν υπήρξε ένα
µοντέλο για να επιβιώσει ως το τέλος, πρέπει να δούµε τι άφησε ως κληρονοµιά στις
επόµενες γενιές, γιατί προφανώς υπήρξε µόνο γι’ αυτόν το λόγο. Η Αθήνα υπήρξε το
παγκόσµιο πνευµατικό κέντρο της εποχής της και η κληρονοµιά της είναι απαραίτητη,
γιατί είναι γνώση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους
Συγκρίναµε παραπάνω την Αίγυπτο µε την Αθήνα και όχι άδικα. Τα δεδοµένα που τις
συνδέουν, είναι ότι τα βήµατα τα οποία αντιπροσωπεύουν είναι µη επαναλαµβανόµενα
κι αναπτύσσουν και τα δύο συστήµατα παιδείας, που γνωρίζουµε πού οδηγούν. Η
Αίγυπτος πήρε γνώση για το Θεό Πατέρα κι αφού ο Θεός είναι Ένας κι Αµετάβλητος, η
γνώση αυτή ισχύει ακόµα και σήµερα. Η απευθείας γνώση µέσω του Θεού οδηγεί στο
θάνατο του ανθρώπου και την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του. Εφόσον γνωρίζουµε
πού οδηγεί αυτή η µέθοδος, τότε στην Αθήνα πρέπει να διαφοροποιείται. Αυτό ακριβώς
συµβαίνει, και γι’ αυτόν το λόγο ο Θεός τούς παρέδωσε το ∆ωδεκάθεο. Τους έδωσε
γνώση των χαρακτηριστικών Του και των σχεδίων Του, αλλά µε τρόπο που να µην τους
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τροµάζει. Ως Πνεύµα δεν εµφανίστηκε σε κανέναν. Όλοι οι Έλληνες ξεκινούσαν
ακριβώς από το ίδιο επίπεδο κι ο καθένας, σύµφωνα µε τις δυνατότητές του, ανέπτυσσε
τις όποιες θεωρίες κι απόψεις. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί δεν έχουµε την ξεχωριστή
τάξη των εκλεκτών, των οποίων οι αναµφισβήτητες γνώσεις τρόµαζαν τον απλό
άνθρωπο και τον ανάγκαζαν να υποταχθεί. Όταν υπάρχουν κοινά δεδοµένα για όλους,
η γνώση µεταξύ των ανθρώπων είναι σχετική. Αυτή η σχετικότητα είναι το ζητούµενο. Ο
Σωκράτης µπορεί ως πνεύµα να ήταν δυνατός, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι, κι αν ακόµα
το επιδίωκε, µπορούσε ν’ αποκτήσει την ισχύ και το κύρος ενός Αιγυπτίου ιερέα. Ο
συνοµιλητής του Σωκράτη µπορούσε µε την ίδια άνεση να συµφωνήσει ή να
διαφωνήσει µαζί του.
Όλοι αυτοί, που πρόσφεραν στο βήµα 5 τις γνώσεις τους και την κρίση τους, είναι οι
Οικοδόµοι = 50 του σηµερινού πολιτισµού. Εφόσον ο Θεός είναι Πνεύµα κι όλοι αυτοί
Τον λάτρεψαν µε τη γνώση τους, αυτό που οικοδόµησαν είναι ο Ναός του Θεού = 50.
Βασικό στοιχείο αυτών των ανθρώπων ήταν η ελευθερία που διέκρινε τη σκέψη τους.
Αυτό έγινε κατορθωτό µόνο µε τη βοήθεια του Θεού. Σ’ αυτό το σηµείο µπορεί να
κατανοήσει κάποιος γιατί ο Θεός τούς έδωσε το ∆ωδεκάθεο. Μέσα από το ∆ωδεκάθεο
περνούν στον άνθρωπο γνώσεις για τη φύση του Θεού, που σ’ οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση, θα του στερούσαν την ελευθερία στη σκέψη. Ό,τι γνώριζαν οι Αιγύπτιοι για
το Θεό και τα σχέδιά Του, που αφορούσαν τον άνθρωπο, το γνώριζαν κι οι Έλληνες,
αλλά µ’ άλλο τρόπο.
Ο Υιός του Θεού, ο Απόλλωνας, σκότωνε τους ανθρώπους —εφόσον το επιθυµούσε—
κι ήταν αντίπαλος των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεµο. Οι άνθρωποι όµως δε φοβούνταν
—ανεξάρτητα αν τον εξευµένισαν µε θυσίες— γιατί είχαν άλλους Θεούς πανίσχυρους
στο πλευρό τους. Αυτός ο διαχωρισµός ήταν που προστάτευε τους Έλληνες. Αν
γνώριζαν ότι ο Θεός είναι ένας, και σε κάποιο σηµείο της πορείας του ανθρώπου θα
φερόταν σαν τον Απόλλωνα, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους ν’
αντισταθούν, αφού κανένας δε θα µπορούσε να τους βοηθήσει, τότε ο φόβος θα
εµπόδιζε τη σκέψη. Πολλοί και δυνατοί Θεοί δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να
πιστεύει, όπως κι αν σκέφτεται, ότι κάποιος τον προστατεύει. Όταν υπάρχουν και τα
Έπη, που περιγράφουν τις διαφορετικές ιδιότητες του κάθε Θεού και τον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργεί σε µία γενική στρατηγική, τότε αισθάνεται κάποιος πιο ασφαλής. Οι
Θεοί έχουν ανθρώπινη µορφή κι αυτή η εικόνα τους κάνει πιο οικείους. Τα ανθρώπινα
αισθήµατά τους, έρωτας, οργή, µίσος, συµπάθεια, αντιπάθεια, δίνουν στον άνθρωπο την
άνεση να σκέφτεται φιλικά προς το θείο και όχι να βρίσκεται κάτω από το φόβο, που
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σκοτώνει την ψυχή. Επειδή ακριβώς είναι πολυάριθµοι και πολλές φορές συγκρούονται
µεταξύ τους, καταργείται αυτόµατα η δυνατότητα ύπαρξης πνευµατικών δικαιωµάτων
που αφορούν το θείο, σύµφωνα µε τα πρότυπα της Ανατολής. Ο αρεστός της Αθηνάς δε
σήµαινε αυτόµατα και αρεστός του θείου γενικά, εφόσον οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται
τα παραπάνω αισθήµατα µεταξύ των Θεών τους.
Αυτή η κατάσταση βέβαια δεν είναι τυχαία, ούτε εφεύρηµα των Αθηναίων. Τους δίνεται
µέσω της παιδείας τους, που προέρχεται από το Θεό. Μέσα στην Ιλιάδα, ο
Αγαµέµνονας όχι µόνον αγνοεί, αλλά και απειλεί απευθείας το Χρύση, που είναι ιερέας
του Απόλλωνα. Μόνον, εφόσον υπάρξει τιµωρία από τον Ίδιο το Θεό, δέχεται να τον
ικανοποιήσει. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν δεν υπάρχει έµπρακτη κι οφθαλµοφανής τιµωρία,
ένας ιερέας δεν υπολογίζεται. Όταν αυτό αποτυπώνεται µέσα στις ψυχές των νεαρών
Αθηναίων, µέσω της παιδείας, αναλογίζεται κάποιος πόσο ασθενής γίνεται η θέση του
ιερατείου µέσα στην κοινωνία και το σύστηµα γενικότερα. Αυτό δίνεται από το Θεό για
να µην υπάρξει σε καµία περίπτωση εκτροπή προς το µοντέλο της Ανατολής. Ο
άνθρωπος µπορεί να έχει προσωπική σχέση µ’ όποιο Θεό επιθυµεί, χωρίς να
παρεµβάλλεται µία ξεχωριστή τάξη ανθρώπων, αυτή των ιερέων. Ο Οδυσσέας βοηθιέται
από τους Θεούς, γιατί τον εκτιµούν προσωπικά κι από τη δική του στάση εξαρτάται το
µέλλον του. Όλοι οι άνθρωποι της Αθήνας —κι εφόσον έχουν τη συγκεκριµένη
παιδεία— αναπτύσσουν προσωπική σχέση µε το Θεό. Όταν ο Χριστός, για να
συνδεθούµε µε την Καινή ∆ιαθήκη, αναφέρεται στα κρυφά και τα µυστήρια, ενθαρρύνει
την προσωπική σχέση λέγοντας: “ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε”. Το
γεγονός ότι δε ζητάει ο άνθρωπος από το Θεό κι εναποθέτει τις ελπίδες του στη διάθεση
της εκκλησίας, είναι ένα άλλο θέµα.
Ένα άλλο στοιχείο, ιδιαίτερα σηµαντικό αυτής της κοινωνίας, είναι η εκτίµηση και η
αποδοχή του έρωτα ως ένα πρωταρχικό στοιχείο που οδηγεί στην ευτυχία. Ούτε κι αυτό
είναι τυχαίο. Η παιδεία, µέσω των Επών, ενθαρρύνει την αναζήτηση του έρωτα και τον
ανεβάζει στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, όταν ο Πάρης αγνοεί µεγαλεία και βασίλεια για
χάρη του. Όσον αφορά τους Θεούς, από τον ανώτερο θεωρητικά ως τον κατώτερο,
πέφτουν συχνά πυκνά στα δίχτυα του και φέρονται σαν απλοί άνθρωποι. Οι Θεοί
ευχαριστιούνται πραγµατικά τρία πράγµατα: το νέκταρ, την αµβροσία και τον έρωτα.
Έτσι, όταν ο απλός άνθρωπος τα δύο πρώτα δεν τα γνωρίζει και τα θεωρεί αποκλειστικό
προνόµιο των Θεών, θεωρεί ότι γίνεται όµοιός τους µόνο στην τρίτη περίπτωση, αυτή
του έρωτα. Εκεί ο άνθρωπος, σύµφωνα µε τα Έπη γεύεται κάτι, που προκαλεί την
ευχαρίστηση ακόµα και των Θεών. Όταν ο άνθρωπος πλάθεται µ’ αυτά τα
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χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να δεχτεί ανισότητες και δοµές που τον περιορίζουν.
Έτσι δίπλα σε µία καθαρά πατριαρχική δοµή, όπως αυτήν της Ασίας, αναπτύσσεται ένας
φωτεινός πολιτισµός, που ικανοποιεί τον άνθρωπο και θέτει τις βάσεις για δηµιουργία.
Όµως, εφόσον οι δοµές παράγουν έργα µεγάλης κλίµακας, όλες αυτές οι συνθήκες
έχουν ως πρὀόν τους τη γνώση. Γνώση παρήγαγε η Αθήνα κι αυτήν τη γνώση την
εκµεταλλευόταν για τους ανθρώπους της κι εναντίον των υπολοίπων.
Όταν στην αρχή αναζητήσαµε τα παιδιά των φιλοσόφων, υποθέσαµε ότι πιθανόν να
µπήκαν κι αυτοί στο µηχανισµό διανοµής υπεραξίας. Τώρα, αντιλαµβανόµενοι το διπλό
αυτό πρόσωπο της Αθήνας, αυτή η υπόθεση γίνεται βεβαιότητα. Εδώ έγκειται η
προσφορά αυτού του µοντέλου στη γενική στρατηγική. Καθορίζει σχέσεις µεταξύ
ανθρώπων του αυτού επιπέδου, µε βάση την ελευθερία, αλλά κρύβει µέσα της µία
συνωµοσία σε βάρος των κατωτέρων. Αυτό είναι αποτέλεσµα του συνόλου της γνώσης,
που είναι διαθέσιµη και όχι µόνον των Επών, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη
της φιλοσοφίας. Το σύνολο φιλοσοφίας κι Επών δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ν’
ακολουθεί πρακτικές, που δεν ελέγχονται. Το σύνολο των ανθρώπων της εξουσίας
έχουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να προστατεύονται. Μ’ αυτό ως δεδοµένο
αντιλαµβανόµαστε ότι κάποιοι µπορούν να πάρουν αυτή τη γνώση και κάποιοι όχι.
Έχουµε παιδεία υψηλής στάθµης, για την οποία απαιτούνται ορισµένα προσόντα. Αυτοί,
κατά τον ίδιο τρόπο µε το βήµα τρία, αποτελούν µία ξεχωριστή τάξη µε υψηλές γνώσεις.
Επειδή µεταξύ τους αυτή η γνώση είναι κοινή κι αποκτάται µε τον ίδιο τρόπο,
συνυπάρχουν µέσα σ’ ένα πλαίσιο, που διακρίνεται από καθεστώς ελευθερίας. Επειδή
όµως αυτή η γνώση, όπως και κάθε γνώση, δίνει δυνατότητες εκµετάλλευσης σε
προσωπικό επίπεδο, αυτοί µεταξύ τους λειτουργούν στο βήµα πέντε, αλλά τη µεγάλη
µάζα του λαού την υποβιβάζουν στο βήµα που τους βολεύει.
Στη θέα της σηµερινής κοινωνίας πρέπει ν’ αναζητήσουµε αυτό το βήµα στην κορυφή
της ψεύτικης δηµοκρατίας που ζούµε. Οι άνθρωποι, που κυβερνούν τις διάφορες
χώρες, έχουν την ελευθερία της άποψης και µπορεί να προτείνουν τελείως αντίθετα
πράγµατα, ως λύσεις για την πρόοδο των ανθρώπων. Πολλές φορές υπάρχει θανάσιµο
µίσος µεταξύ τους, που µετατρέπεται σ’ ατελείωτη αγάπη, όταν απειλούνται τα
δικαιώµατά τους ή όταν ενώνουν τις δυνάµεις τους για να τα επεκτείνουν. Ένας
πολιτικός, που πρεσβεύει τον κοµµουνισµό, µπορεί να µισεί έναν άλλο, που ιδεολογικά
δεν ανήκει στον ίδιο χώρο. Αυτό όµως δεν τους εµποδίζει να ενώνουν τις δυνάµεις
τους, όταν πρόκειται για µία αύξηση των µισθών τους. Η κοινωνία των εκλεκτών ζει στην
ελευθερία, ενώ οι υπόλοιποι είναι θύµατα εκµετάλλευσης, µέσω της γνώσης που οι
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ελεύθεροι άνθρωποι δηµιούργησαν για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα. Η κοινωνία
που ο Θεός επιδιώκει να χαρίσει στον άνθρωπο, είναι η κοινωνία όπου όλοι οι
άνθρωποι θα είναι εκλεκτοί. Αυτό είναι και το τελευταίο βήµα που δηµιουργήθηκε από
το Θεό, πριν µπει η ανθρωπότητα στη φάση των µυστηρίων του έξι και του επτά.
Ενώ βλέπουµε όλα αυτά τα µοντέλα, προσπαθούµε να καταλάβουµε γιατί
δηµιουργήθηκαν και πώς λειτουργούν όλα µαζί. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους
και τα διαφορετικά πρὀόντα που παράγουν, µας ωθούν να φανταστούµε ένα τεράστιο
κύκλωµα. Έτσι φανταζόµαστε ότι στη θέση της µπαταρίας, που τροφοδοτεί αιώνια την
ανθρωπότητα, είναι η Αίγυπτος. Στη θέση του κινητήρα είναι ο πολιτισµός της
Βαβυλώνας, ενώ τα βήµατα τέσσερα και πέντε λειτουργούν σαν ένας τεράστιος
ροοστάτης, που ελέγχεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το βήµα 3 είναι αυτό, που
πιστοποιεί τη γνώση του Θεού και στηρίζει τη γνώση και την εξουσία των ιερατείων του
κόσµου. Μέσα απ’ αυτές τις συνθήκες αναπτύσσονται τα βήµατα 2 και 4. Με το βήµα 5
και τη γνώση πάνω στον άνθρωπο, διατηρεί κάποιος την ισορροπία µεταξύ των βηµάτων
2 και 4. Όταν το 4 τείνει να µεταλλαγεί σε 5, το 5 έχει τη γνώση να το παγιδεύσει και να
το γυρίσει στο 2, που µε τον καιρό θα γίνει πάλι 4, µε µία διαρκώς επαναλαµβανόµενη
διαδικασία.
Για να καταλάβει ο αναγνώστης, θα περιγράψουµε ένα παράδειγµα. Έστω ένα κράτος
Χ δηµιουργείται µετά από έναν πόλεµο. Αυτά που υπάρχουν ως δοµές που ασκούν την
εξουσία είναι το βήµα 3, δηλαδή ένα ιερατείο, και το βήµα 5, µία πολιτική εξουσία. Για
να λειτουργήσει το κράτος πρέπει να δηµιουργήσει έργα. Μπαίνουµε στη φάση της
ανασυγκρότησης και η κοινωνία των απλών ανθρώπων µπαίνει στο βήµα 2. Με το
χρόνο αρχίζει να εµφανίζεται το βήµα 4, η παιδεία λειτουργεί, οι δοµές του συστήµατος
απαιτούν διοικητικούς υπαλλήλους κι αρχίζει να µοιράζεται η υπεραξία σε
περισσότερους ανθρώπους. Όταν η ανάπτυξη αρχίζει και φτάνει σ’ οριακό σηµείο, το
επίπεδο τού απλού ανθρώπου στο βήµα 2 βρίσκεται στο βέλτιστο επίπεδο. Από εκεί και
µετά η περαιτέρω αύξηση του γραφειοκρατικού µηχανισµού, είναι δυσβάσταχτη για τον
κόσµο. Η εξουσία όµως δεν µπορεί να σταµατήσει αυτήν την αύξηση, γιατί ο
µηχανισµός που δηµιουργεί υπαλλήλους συνεχίζει να λειτουργεί. Οι άνθρωποι αυτοί,
που έχουν την ανώτερη παιδεία που προσφέρει το σύστηµα, είναι για το ίδιο φοβερά
επικίνδυνοι. Έτσι είναι αδύνατο να σταµατήσει να διογκώνει το δηµόσιο τοµέα. Όταν
πια έχει φτάσει σ’ οριακό σηµείο και η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, τότε
ακολουθεί γνωστές εφαρµογές. Προσπαθεί να τροµάξει τον κόσµο, επικαλούµενη
εθνικούς κινδύνους που η ίδια η εξουσία προκαλεί, επικαλείται εθνική οµοψυχία και
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σκληραίνει τη στάση της εναντίον αυτών, που δεν είναι “πατριώτες” κι εξακολουθούν να
διεκδικούν. Αν αυτό λειτουργήσει θετικά γι’ αυτή, τότε η µάζα του κόσµου πέφτει πάλι
στο βήµα 2, δίνοντας παράταση στην εξουσία. Αν δε βρεθούν λύσεις, τότε ο πόλεµος µ’
ένα γείτονα, που συνήθως αντιµετωπίζει τα ίδια προβλήµατα, είναι η γνωστή λύση. Αν
γίνει πόλεµος, τότε αναγκαστικά µετά το πέρας του, θα µπούµε ξανά στην ίδια φάση,
αυτήν της ανάπτυξης και πάλι από την αρχή. Αυτοί που ανήκουν στο βήµα 3 και στο
βήµα 5 κι είναι υπαίτιοι της κατάστασης, δε θίγονται καθόλου, αντίθετα ενισχύονται κι
έτσι διαιωνίζουν τα συµφέροντά τους.
Αυτό το παράδειγµα δείχνει ότι, εφόσον µε κάποιο τρόπο µπουν τα βήµατα αυτά στην
ίδια κοινωνία, λειτουργούν αυτόνοµα και χωρίς επέµβαση από το Θεό, για να
οδηγηθούν σε κάποιο συγκεκριµένο τέλος. Αν υποθέσουµε ότι στα βήµατα 6 κι 7
συνέβη αυτή η επέµβαση, τότε ο Χριστός έλεγε την αλήθεια, όταν έλεγε στους µαθητές
Του ότι θα Τον αναζητούν αλλά δε θα Τον βρίσκουν, χωρίς να χαθεί ο έλεγχος της
πορείας της ανθρωπότητας. Από το σηµείο αυτό κι έπειτα συµβαίνουν γεγονότα, που
είναι δύσκολο να κατανοηθούν, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Η βοήθεια αυτή έρχεται
µέσω των Γραφών, που έχουν δοθεί από το Θεό στους ανθρώπους.
Εδώ βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτηµα για το λόγο για τον οποίο είναι
κλειδωµένες οι Γραφές. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό, είναι πια προφανής. Αν
δεν ήταν κλειδωµένες, οι άνθρωποι θ’ αντιλαµβάνονταν νωρίτερα απ’ ό,τι έπρεπε το
Μυστικό Σχέδιο του Θεού κι άµεση συνέπεια αυτού θα ήταν, να µη µπορέσουν να
φτάσουν στο επιθυµητό επίπεδο από πλευράς τεχνολογίας. Η τεχνολογία είναι το
ζητούµενο στην προκειµένη περίπτωση. Ο Θεός µπορούσε να δώσει τη γνώση για τον
Εαυτό Του κατευθείαν σ’ όλους, όπως και τη γνώση που αφορά τον άνθρωπο. Αν
γινόταν όµως αυτό σε άλλες εποχές, δε θα ωφελούσε σε τίποτε. Ο άνθρωπος θα ζούσε
µέσα στη φτώχεια, σοφός µεν αλλά αδύναµος και πάλι θα ήταν δούλος του πλούτου,
που θα του εξασφάλιζε µία άνετη ζωή. Έτσι, για να µπορέσει ν’ αναπτυχθεί τεχνολογία,
θεωρείται αναγκαία η υποβολή του ανθρώπου σε θυσία. Ο Θεός όµως δεν είναι ο
άµεσος υπεύθυνος αυτής της θυσίας. Ποτέ και σε κανέναν άνθρωπο δεν εµφανίστηκε
ζητώντας του τη θυσία. Αντίθετα, προέτρεπε τον απλό άνθρωπο να την αποφύγει. Οι
άνθρωποι θυσιάζουν ανθρώπους επειδή ωφελούνται απ’ αυτό. Ο Θεός στην ανάγκη
αυτής της Θυσίας πρόσφερε τον Υιό Του, που δεν είναι άλλος παρά ο Ίδιος. Η ταύτιση
αυτή φαίνεται σ’ όσους έχουν µάτια να δουν, µέσα στον ίδιο το Λόγο του Υιού Του. Ο
Θεός για τον άνθρωπο, που τόσο πολύ αγάπησε και τόσο πολύ υπηρέτησε, θυσίασε τον
Υιό Του, που είναι ο Εαυτός Του µε την ανθρώπινη µορφή. Οι θυσίες των ανθρώπων,
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που δεν τους επιβάλλονται από το σύστηµα, οφείλονται σε παρανόηση, µία παρανόηση
ελεγχόµενη και προγραµµατισµένη. Όλα αυτά τ’ αναφέραµε, γιατί στο βήµα 6 είναι η
Θυσία που κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο.
Όπως είδαµε στο βήµα 5, η Αθήνα δηµιουργήθηκε µε συγκεκριµένο στόχο από το
Θεό. Ο στόχος αυτός πραγµατοποιήθηκε και δηµιουργήθηκε ο Θησαυρός = 50. Από τη
στιγµή που η Αθήνα φτάνει στο απόγειο της δόξας της, που είναι πνευµατική, αρχίζει γι’
αυτήν η αντίστροφη µέτρηση. Εκείνη ακριβώς τη στιγµή εµφανίζεται ο Αλέξανδρος =
45, που µε όπλο αυτήν τη γνώση, ξεκινά να κατακτήσει την Ανατολή της Βαβυλώνας και
της Αιγύπτου. Αυτό που προσέφερε ο Αλέξανδρος στον κόσµο δεν ήταν οι σηµαντικές
κατακτήσεις, ούτε οι στρατιωτικές του επινοήσεις. Ήταν το µοίρασµα αυτού του
θησαυρού στους λαούς της Ανατολής. Ως κοινωνικό βήµα, η ύπαρξή του και µόνον ως
βασιλιά, υποβίβαζε το βήµα 5 σε βήµα 4. Όταν υπάρχει βασιλιάς και δοµή να τον
υπηρετεί, παύει να υφίσταται η έννοια της “δηµοκρατίας”. Η διαφωνία, που είναι
χαρακτηριστικό της, παύει να υπάρχει, όταν υπάρχει βασιλική θέληση, που δεν είναι
τίποτε άλλο από ανθρώπινη θέληση. Ο Αλέξανδρος υποβιβάζει την κοινωνία της
Αθήνας, µία ολιγάριθµη κοινωνία, κι αναβαθµίζει την κοινωνία της Ασίας. Η Ασία και το
περσικό κράτος που κατέλυσε ο Αλέξανδρος, λειτουργούσαν στο πρότυπο της
Βαβυλώνας.
Όταν σ’ αυτό το πρότυπο, µπουν άνθρωποι της Αθήνας, το µεταλλάσσουν σε βήµα
τέσσερα. Στο βήµα πέντε δεν µπορούσε να πάει η Ανατολή, γιατί δεν υπήρχε αυτό που
δεχόµαστε ως δεδοµένο, την ελάχιστη γνώση στο σύνολο των ανθρώπων. Το βήµα
τέσσερα λειτουργεί λυτρωτικά στον κόσµο, που καταπιέζεται, και του δίνει ελπίδες, αφού
τον αφήνει και σκέφτεται πιο ελεύθερα. Αν ο “Μεσσίας” είναι αυτός, που κάνει γνωστά
τα πάντα στους ανθρώπους, τότε ο Αλέξανδρος σωστά συνδέθηκε µ’ αυτήν την έννοια
στην Ανατολή. Πρόσφερε γνώση και, µέσω αυτής της γνώσης, έδωσε χαρά στους
ανθρώπους. Η θεωρία των αριθµών επιβεβαιώνει την ταύτιση: Μεσσίας = Αλέξανδρος
= 45. Όσο ο Αλέξανδρος µέσα από τις κατακτήσεις σκορπά τη γνώση, είναι πράγµατι ο
Μεσσίας. Από τη στιγµή όµως που µπαίνει στη Βαβυλώνα για ν’ ασκήσει εξουσία, που
από τη φύση της απαιτεί πνευµατικά δικαιώµατα, παύει να έχει αυτήν την ιδιότητα. Εδώ
επεµβαίνει ο Θεός και πραγµατοποιεί τη Θυσία. Η ανθρωπότητα µπήκε στο βήµα 6,
αλλά η κοινωνία έφτασε στο ύψος του 4. Η Αθήνα υποβιβάστηκε και θυσιάστηκε για το
καλό της ανθρωπότητας, αλλά ο κόσµος όλος προχώρησε. Ο Αλέξανδρος πέθανε
αήττητος, νέος και δοξασµένος, όσο κανένας µέχρι τώρα. Η ηλικία του προσδιορίζει το
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βήµα 6, ετών 33. Είναι ο µόνος άνθρωπος, που εν ζωή ένιωσε Παντοκράτορας και οι
λαοί τον τίµησαν ως Παντοκράτορα.
Για να συνδεθούµε µε το µύθο του Μινώταυρου και ν’ αρχίσει ο αναγνώστης ν’
αντιλαµβάνεται τη σηµασία των γραφών, αναφέρουµε τ’ ακόλουθα. Η Αθήνα
ισχυροποίησε το Μινώταυρο και του έδωσε τη δυνατότητα να δει τον κόσµο έξω από τα
πλαίσια που του είχαν επιβληθεί. Εκείνη τη στιγµή εµφανίζεται ο Αλέξανδρος και τον
εξοντώνει, εντάσσοντάς τον και πάλι σε συνθήκες όµοιες µ’ αυτές που είχε νικήσει.
Θησέας = Βασιλεύς = 39, όταν, Αλέξανδρος = Ταυροκτόνος = 45
Συνεχίζοντας την ανάλυση βλέπουµε ότι σ’ αυτό το βήµα συµµετέχει κι ένας άλλος Υιός,
που είναι παιδί ενός άλλου σηµαντικού λαού της αρχαιότητας.. το όνοµά Του: Ιησούς =
42. Ζει µία ζωή γεµάτη βάσανα και στενοχώριες κι αποκορύφωµα του έργου Του, είναι
η Θυσία Του. Εν ζωή γνώρισε µόνον πίκρα κι αχαριστία, αλλά αυτό, που τον
χαρακτηρίζει, είναι η άπειρη αγάπη για τον άνθρωπο. Μετά θάνατον γίνεται Κύριος
ουρανού και Γης. Η παγκόσµια εξουσία Του είναι αναµφισβήτητη κι αιώνια. Εδώ είναι
και το επόµενο βήµα που πραγµατοποιεί η ανθρωπότητα. Όσο ζει και µέχρι τη Θυσία
Του, βρίσκεται στο βήµα 6. Ο Αλέξανδρος σκορπούσε τη γνώση της Αθήνας για τον
άνθρωπο, ενώ ο Ιησούς σκορπούσε την ακόµα πιο σηµαντική γνώση, αυτή του Θεού
Πατέρα Του. Η ηλικία Του, κατά τη στιγµή της οικειοθελούς Θυσίας Του, είναι το τέλος
του βήµατος 6 και η αρχή του βήµατος 7. Στο βήµα έξι έχουµε µία συγκατοίκηση δύο
σηµαντικότατων ανθρώπων. Πώς είναι δυνατό δύο άνθρωποι, που υπήρξαν µε διαφορά
300 ετών περίπου, να λειτουργούν στο ίδιο βήµα που από τα δεδοµένα απαιτεί την
ανθρώπινη παρουσία του κοσµοκράτορα; Πώς είναι δηλαδή δυνατό να υπάρξει
διαδοχή µεταξύ των κοσµοκρατόρων, πράγµα απαραίτητο για την εξέλιξη του Σχεδίου.
Επιπλέον, όταν αναλύουµε τα βήµατα, πρέπει να βρίσκουµε και τη θεία παρέµβαση, για
να πιστοποιείται µ’ αυτόν τον τρόπο η συνέχεια του Σχεδίου του Θεού. Οι ιδιότητες που
είχαν αυτοί οι δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, θ’ αναλυθούν σ’ άλλο κεφάλαιο.. στο σηµείο
αυτό προέχει να βρούµε πώς µεταβιβάζεται η κοσµοκρατορία κι αν αυτοί οι δύο είχαν τη
δυνατότητα να συναντηθούν για να γίνει αυτή η µεταβίβαση. Αυτό και πάλι φαίνεται
αδύνατον, αλλά για το Θεό όλα είναι δυνατά.
Θα αναφερθούµε σ’ ένα θεωρητικά ασήµαντο συµβάν απ’ αυτά, που περνούν
απαρατήρητα συνήθως, αλλά έχουν τεράστια σηµασία. Τα δεδοµένα είναι ασήµαντα ή
σχεδόν ασήµαντα. Όταν ο Αλέξανδρος, κι αυτό το λέει η ιστορία, επέστρεψε στη
Βαβυλώνα µε κύριο σκοπό να κυβερνήσει, οι ιερείς της Βαβυλώνας τού ανακοίνωσαν
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άσχηµα πράγµατα. Οι οιωνοί δεν ήταν µε το µέρος του Αλεξάνδρου και οι προβλέψεις
ήταν σκοτεινές και στενάχωρες. Μέχρι εδώ επιβεβαιώνεται η θεωρία µας, που
ισχυρίζεται ότι ο Θεός τα έδωσε όλα στον Αλέξανδρο, αλλά δεν τον άφησε να
κυβερνήσει ούτε λεπτό ως επικεφαλής µίας δοµής, που στηρίζεται στην υπεραξία. Αυτές
οι προβλέψεις των ιερέων άλλαξαν τη διάθεση του Αλεξάνδρου και τον έκαναν νευρικό
κι αγχώδη. Θέλοντας ν’ αλλάξει αυτήν τη διάθεση, πήγε στον ποταµό Ευφράτη να
επιθεωρήσει ορισµένα έργα. Ο αέρας αφαίρεσε από το κεφάλι του το βασιλικό κάλυµµα
και το έριξε στον Ευφράτη. Απ’ όλους τους εργάτες, που βρίσκονταν εκεί, ένας νεαρός
Φοίνικας κολύµπησε στον ποταµό για να το φέρει πίσω. Για να κολυµπάει πιο άνετα,
φόρεσε το αυτοκρατορικό σύµβολο στο κεφάλι του. Οι ιερείς όµως είχαν πει στον
Αλέξανδρο πως αυτός, που θα φορέσει το αυτοκρατορικό έµβληµα, θα είναι ο διάδοχός
του, Κοσµοκράτορας. Αυτός ήταν κι ο λόγος για τον οποίο —αφού πήρε πίσω το
έµβληµά του— σκότωσε αµέσως το νεαρό Φοίνικα, αφού τον αποζηµίωσε µ’ ένα
τάλαντο.
Με τη γλώσσα των λέξεων δε σηµαίνει αυτό το συµβάν απολύτως τίποτε, µε τη γλώσσα
όµως των αριθµών, αποκαλύπτει πολλά πράγµατα κι επιβεβαιώνει την προφητεία των
ιερέων. Ο νεαρός Φοίνικας του οποίου τα στοιχεία δεν είναι γνωστά, είναι κάποιος που
τον γνωρίζουµε, είναι ο Κοσµοκράτορας. Αυτό γιατί: Φοίνικας = 42 = Ιησούς. Η
προφητεία έλεγε ότι Κοσµοκράτορας θα ήταν αυτός, που θα φορούσε το σύµβολο. Ο
Φοίνικας το φόρεσε µόνο µέσα στον Ευφράτη. Ο Ευφράτης όµως ισούται µε 36, µε τη
λέξη: Σταυρός = 36. Ο Ιησούς είναι Κοσµοκράτορας µόνο Εσταυρωµένος, µόνον πάνω
στο Σταυρό. Ο αριθµός όµως 42, “Τεσσαράκοντα δύο” στη γλώσσα των αριθµών, είναι
59 δηλαδή έχουµε, Τεσσαράκοντα δύο = Άρχων του κόσµου = Εσταυρωµένος = Φως
αληθινόν = 59. Η αµοιβή του ενός ταλάντου είναι κι αυτή µία επιβεβαίωση των όσων
βλέπουµε. Ένα τάλαντον = 30 = Εκλεκτός = Ράβδος. Με το τάλαντο αυτό ο Ιησούς
νεκρός γίνεται Κοσµοκράτορας και παίρνει τη ράβδο της κοσµοκρατορίας. Στο συµβάν
αυτό αποκαλύπτεται η συνεχής παρακολούθηση του ανθρώπου από το Θεό και η
βεβαιότητά µας για την παρέµβασή Του και σ’ αυτό το σηµαντικότατο βήµα. Άνθρωποι,
που υπήρξαν µε διαφορά 300 ετών, είναι δυνατό να συναντηθούν, εφόσον το θέλει ο
παντοδύναµος Θεός. Ο Αλέξανδρος = 45, παρέδωσε την κοσµοκρατορία στον Ιησού(ς)
= 42, ο οποίος και σταυρώθηκε. Οι τρεις ηµέρες που έµεινε νεκρός ασκώντας την
εξουσία Του, αν προστεθούν στον αριθµό Του, τον µετατρέπουν σε Μεσσία(ς) = 42+3
= 45. Η εξουσία πάνω στους ανθρώπους, δε δίνεται ποτέ από το Θεό σε ζωντανούς.
Εποµένως µόνο µετά την Ανάστασή Του, ο Χριστός µετατρέπεται σε Μεσσία. Ο Θεός
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δεν υποχρέωσε ποτέ τους ανθρώπους ν’ ανεχθούν καµία εξουσία, ούτε καν αυτή του
Υιού Του, δηλαδή του Ιδίου του Εαυτού Του.
Η συνάντηση αυτών των δύο κοσµοκρατόρων µας οδηγεί και σ’ άλλες σκέψεις. Η
ηλικία τους 33 προσδιορίζει και µία άλλη λέξη. Σπέρµα = 33. Ο τόπος της συνάντησης
είναι η Βαβυλώνα, όπου κι οι δύο βρίσκουν το θάνατο. Βαβυλώνα = 20 = Μήτρα..
συνεπώς εκεί είναι ο προκαθορισµένος τόπος του θανάτου τους. Η προσφορά τους
στην ανθρωπότητα είναι ότι υπήρξαν σπέρµα κι αν έχει κάποιος υπόψη του τους Λόγους
του Χριστού, αρχίζει να καταλαβαίνει γιατί υπήρξαν. Η Βαβυλώνα, ως µορφή κοινωνίας,
είναι και η µήτρα, όπου αρχίζει το σπέρµα κι αναπτύσσεται. Αν το βήµα 5 είναι ο Ναός
του Θεού = 50, το βήµα 6 είναι ο Χρυσός του ναού = 60. Απ’ αυτό το βήµα και πέρα
εµφανίζονται οι Χριστιανοί = 60. Αν το βήµα 5 είναι ο Ιµατισµός = 50, που
µοιράστηκαν οι στρατιώτες µεταξύ τους, το βήµα 6 είναι ο Χιτών άρραφος = 60. Τα
πνευµατικά δικαιώµατα των δύο αυτών αντρών είναι αυτά που οδηγούν στην παγκόσµια
εξουσία. Η απόλυτη γνώση για τον άνθρωπο δοσµένη από τον Αλέξανδρο και η επίσης
απόλυτη γνώση για το Θεού και τον Υιό Του, από το Χριστό. Το βήµα 7 χαρακτηρίζεται
από την καθολική γνώση. Όποιος έχει αυτήν τη γνώση, και θα δούµε ποιος την έχει,
κυβερνά τον άνθρωπο σ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη της Γης. Πνευµατικά δικαιώµατα =
70.
Έτσι µε τη γλώσσα των αριθµών οδηγούµαστε σε δύο κυρίαρχους της εξουσίας για
αιώνες. Είναι η Καθολική εκκλησία = 70, και η Κωνσταντινούπολη = 70. Η διαφορά
αυτή παρουσιάζεται, γιατί η Ορθόδοξη εκκλησία δεν ήταν ποτέ συµπαγής όγκος
άσκησης εξουσίας, λόγω των λαών που περιλαµβάνει στο ποίµνιό της. Η
Κωνσταντινούπολη όµως, ως κέντρο αυτής της εκκλησίας, είχε απόλυτη εξουσία και τα
απόλυτα πνευµατικά δικαιώµατα. Το βήµα 7 χαρακτηρίζεται επίσης από τον όρο
“δεύτερος θάνατος” και θα δούµε γιατί. Στην προσπάθειά µας ν’ αντιληφθούµε τι
συµβαίνει στο Μυστικό Σχέδιο µ’ αυτά τα δύο βήµατα, βλέπουµε ότι πρόθεση του Θεού
ήταν ν’ αφήσει πνευµατικά δικαιώµατα. Αν δεν υπήρχε αυτή η πρόθεση, ποιος ο λόγος
της Θυσίας; Ο Χριστός, κι αν ακόµα έπαιρνε εξουσία, δε θ’ άλλαζε ως χαρακτήρας και η
εξουσία Του θα ήταν γλυκιά για τον άνθρωπο, εφόσον θα του πρόσφερε γνώση που θα
τον λύτρωνε. Μέσα από το Λόγο Του προκύπτει ότι ως Υιός του Θεού, ενός Θεού που
υπηρετεί τον άνθρωπο, θα τον υπηρετούσε κι Αυτός. Όλα αυτά όµως δεν έγιναν και
είµαστε πλέον σίγουροι γιατί. Ο Υιός του Θεού εµφανίστηκε για ν’ αφήσει τέλεια γνώση
και µαζί µ’ αυτή τα πνευµατικά της δικαιώµατα σε συγκεκριµένους ανθρώπους. Οι
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άνθρωποι αυτοί επιλέχθηκαν από τον Ίδιο τον Ιησού, που σηµαίνει ότι γνώριζε από
πριν ποια θα ήταν η εξέλιξη.
Η δηµιουργία εκ νέου τάξεως εκλεκτών, δηµιουργεί συνθήκες επανάληψης της
Βαβυλώνας. Η συσσώρευση γνώσης, που θεωρήσαµε σηµαντική, σ’ αυτό το σηµείο
αποκαλύπτει την αξία της. Παγιδεύονται οι άνθρωποι σαν σύνολο, χωρίς να είναι
δυνατό να τους προστατεύσει οποιαδήποτε µορφή γνώσης. Η µόνη διαφορά, που
υπάρχει µεταξύ τους, είναι ότι οι φτωχοί κι αγράµµατοι µπαίνουν στο βήµα της
Βαβυλώνας, ενώ οι υπόλοιποι στο βήµα τέσσερα. Ένα άλλο σηµείο επίσης, που πρέπει
να προσέξουµε, είναι και η καταγωγή των δύο αντρών. Ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας,
ενώ ο Ιησούς Ιουδαίος. Στην Καινή ∆ιαθήκη αναφέρονται µόνον αυτοί οι δύο λαοί και
δεν είναι τυχαίο. Γιατί συµβαίνει όµως αυτό; Είναι αδικία για τους άλλους λαούς και τ’
άλλα έθνη, που συνέβαλαν στην πρόοδο της ανθρωπότητας; Ή µήπως µε τους όρους
αυτούς, ευνοούνται τύποι ανθρώπων και όχι συγκεκριµένοι λαοί; Αυτά θα εξεταστούν
µαζί µε τους Αλέξανδρο και Ιησού. Απλά πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης ότι για να
υπάρξει παγκόσµια εξουσία, δηλαδή το βήµα 7, είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να
υπάρχουν αυτές οι δύο έννοιες. Εδώ τελειώνει και η περιγραφή των βηµάτων, που
έχουν εµφανιστεί µέχρι τώρα.
Ο άνθρωπος ζει σε µία κοινωνία, η οποία είναι µία µεικτή κοινωνία από άποψη
µοντέλων κι είναι τώρα πιο φανερό τι συµβαίνει, κάθε φορά που υπάρχει µία
δυσλειτουργία στο σύστηµα, από πλευράς κατανοµής υπεραξίας. Όταν περιγράφαµε το
σύστηµα του βήµατος 4, είδαµε ότι λειτουργεί σαν ροοστάτης και πρέπει να υπάρχουν
απόλυτα πνευµατικά δικαιώµατα κι απόλυτη γνώση για να λειτουργήσει σε παγκόσµια
κλίµακα. Βρήκαµε επίσης από ποιους δόθηκαν τα δικαιώµατα, και µε τους αριθµούς
εντοπίσαµε ορισµένους φορείς αυτών των δικαιωµάτων. Με δεδοµένο ότι το βήµα 4 δε
διαρκεί επ’ άπειρον αλλά σε κάποια στιγµή οδηγεί στο βήµα 5, µπορούµε να
καταλάβουµε, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση, ότι δεν αργεί
αυτή η στιγµή. Το βήµα 8 θα είναι —µε βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από το
Χριστό— η στιγµή που θα υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Θα είναι Μεσσίας, γιατί θα
προσφέρει γνώση κι ως άνθρωπος του Θεού δε θα πάρει εξουσία. Η εξουσία, αφού θ’
ανέβει η κοινωνία στο βήµα 5, θα δοθεί στους ανθρώπους που τη συνθέτουν κι ο απλός
άνθρωπος, ο αγαπητός στο Θεό, θα πάρει τη θέση του στο βήµα 9. Εφόσον όµως, η
µετάβαση της κοινωνίας από το βήµα 4 στο βήµα 5 θα γίνει, όταν οι καταστάσεις
ωριµάσουν και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, τότε ο Υιός του Ανθρώπου = 77 θα
εµφανιστεί ως Αποµηχανής Θεός = 77. Θα συµβεί αυτό που προείπε ο Χριστός. Οι

56

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

Θεωρία των αριθµών

άνθρωποι δε θα χρειαστεί να Τον αναζητήσουν σ’ απόκρυφα δώµατα, αφού θα γίνει
αντιληπτός από Ανατολή έως ∆ύση ως Αστραπή αστράπτουσα = 80. Αυτός θα είναι,
που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σ’ αυτό που ονοµάζουµε Βασιλεία των Ουρανών =
80. Σ’ αυτό το βήµα θ’ ασκηθεί η ελάχιστη, πλην όµως αναγκαία εξουσία, έχοντας ως
στόχο να δαµάσει τη γνώση και όχι τους ανθρώπους. Αυτό το βήµα θα είναι το τελευταίο
βήµα εξουσίας, έστω κι αν αυτή η εξουσία είναι πάνω στη γνώση και υπέρ του
ανθρώπου.
Όλη αυτή η πολύ σύντοµη ιστορική αναδροµή και κατάταξη ορισµένων σηµαντικότατων
γεγονότων σε βήµατα έγινε, για να µπορέσουµε ν’ αντιληφθούµε ορισµένα πράγµατα.
Είναι σύντοµη, γιατί αυτό είναι και το ζητούµενο, ν’ αντιληφθούµε µόνον τι συµβαίνει. Η
πρόκληση του προβληµατισµού είναι η επιδίωξη αυτής της αναδροµής. Ο καθένας
µπορεί µόνος του να µελετήσει καλύτερα και σε µεγαλύτερο βάθος, όλα όσα γράφηκαν
µέχρι τώρα. Η συγκεκριµένη κατάταξη των γεγονότων, µε βάση στοιχεία που τα δέχεται
η επιστήµη της ιστορίας, µας βοηθά να µπούµε µέσα στο µυστήριο κόσµο των αριθµών.
Στην αρχή της θεωρίας διαπιστώσαµε ορισµένες “συµπτώσεις” αριθµών, που
αντιπροσωπεύουν έννοιες. Ανακαλύψαµε λόγου χάρη, ότι η λέξη “Θεός”, η λέξη
“Σοφία” και η λέξη “Αγαθός” αντιπροσωπεύονται από τον ίδιο αριθµό, από τον αριθµό
28. Εµείς µπορούµε να υποθέσουµε ότι ταυτίζονται κι αυτό να το κάνουµε µε µεγάλη
ασφάλεια, εφόσον βλέπουµε ότι έννοιες, που ταυτίζονται στη γλώσσα των γραµµάτων,
ταυτίζονται και στη γλώσσα των αριθµών. Αυτό όµως δεν είναι αρκετό. Επιδίωξή µας
είναι να βρούµε το µυστικό στη λειτουργία τους.
Αναρωτηθήκαµε στην αρχή γιατί η λέξη “Θεός” είναι ο αριθµός 28 κι όχι ο αριθµός 29.
Αυτό είναι σηµαντικό κι απ’ αυτό πρέπει να ξεκινήσουµε, για ν’ αποδείξουµε ότι ο Θεός
τα έχει δώσει όλα, ώστε να πραγµατοποιήσει το Σχέδιό Του. Εµείς υποθέσαµε στη
θεωρία µας, κι εν µέρει µπορέσαµε αν όχι να τ’ αποδείξουµε, τουλάχιστον να το
κάνουµε να φαίνεται απλά πιθανό, ότι ο Θεός οδηγεί µία κατάσταση, που έχει στόχο να
βοηθήσει τον άνθρωπο. Μία κατάσταση, που δεν επιτρέπει την ύπαρξη δούλων ή
εκλεκτών, που θα εξαφανίσει την εκµετάλλευση και την εξουσία για πάντα. Όλα αυτά
όµως έχουν κάποιο κόστος που η ανθρωπότητα πρέπει να πληρώσει. ∆εν πληρώνει στο
Θεό, ο οποίος δεν έχει αυτήν την ανάγκη, αλλά στον ίδιο της τον εαυτό. Όταν
δεχόµαστε όµως ότι υπάρχει Μυστικό Σχέδιο και µία θἐκή παρέµβαση, που δεν
επιτρέπει απόκλιση, τότε δεχόµαστε ότι όλα όσα δόθηκαν µέσω του Θεού έχουν σχέση
µεταξύ τους. Αυτό γιατί πρέπει ν’ αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι Ένας, αλλά και γιατί στο
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τέλος πρέπει ν’ ανοίξουν διάπλατα όλες οι πόρτες. Τα κλειδιά γι’ αυτές τις πόρτες είναι
οι αριθµοί.
Ένας αριθµός περιγράφει πάντα κάτι συγκεκριµένο και δεν αφήνει περιθώρια για
υποκειµενική κρίση. Το 33 είναι πάντα µεγαλύτερο από το 32 και µικρότερο από το 34.
Στις λέξεις δε συµβαίνει όµως το ίδιο. Η λέξη “αµαρτία” έχει για τον καθένα ξεχωριστά,
διαφορετική σηµασία. Όταν προσπαθούµε να βρούµε την πραγµατική της σηµασία,
πρέπει να λάβουµε υπόψη όλα τα υποκειµενικά στοιχεία που συντρέχουν τη
συγκεκριµένη στιγµή. Η λέξη “αµαρτία” όµως, αν µπει στον κόσµο των αριθµών και
πάρει έναν αριθµό, δεν µπορεί να µελετηθεί υποκειµενικά. Ο αριθµός δεν έχει τη
γενικότητα µίας λέξης, έχει ορισµένες ιδιότητες που είναι σταθερές. Αν τώρα οι έννοιες
έχουν δοθεί από το Θεό και η κάθε έννοια έχει συνώνυµο, τότε το πραγµατικό
συνώνυµό της, θα πρέπει να έχει και τον ίδιο αριθµό. Έτσι, για τη λέξη “αµαρτία”
βρίσκουµε τον αριθµό 24 και στο χώρο των αριθµών συνώνυµό της είναι η λέξη
“ανοµία”, που είναι κι αυτή 24. Η λέξη “καρδιά” είναι κι αυτή επίσης 24. Αν ο Χριστός
δεν είπε τι ακριβώς είναι η αµαρτία, είπε τι είναι καρδιά και πώς λειτουργεί. Όταν
θεωρούµε ότι τα κείµενα είναι κλειδωµένα, θα δουλεύουµε µ’ αυτόν τον τρόπο. Μέσω
των αριθµών, θα βρίσκουµε τις πραγµατικά συνώνυµες λέξεις, που έχουν περιγραφεί
από το Χριστό, είτε σε παραβολές είτε στο Λόγο Του. Ο Χριστός είναι Γνώστης, αφού
είναι ο Υιός του Θεού. Όταν όλα είναι δοσµένα από το Θεό στον άνθρωπο, τότε ο Υιός
τα γνωρίζει όπως ο Πατέρας.
Τα βήµατα είναι απαραίτητα, γιατί αντιπροσωπεύουν το καθένα κάτι διαφορετικό κι αυτό
εκφράζεται µ’ έναν αριθµό. Το 2 είναι πάντα Βαβυλώνα κι ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει. Οι
λέξεις χαρακτηρίζονται από αριθµούς κι απ’ αυτό µπορούµε να καταλάβουµε ποιος
ακριβώς είναι ο ρόλος τους και σε τι εξυπηρετούν το Μυστικό Σχέδιο του Θεού. Έτσι
στο παράδειγµά µας, η λέξη “αµαρτία”, που ισοδυναµεί µε το 24, πρέπει σύµφωνα µε
τη θεωρία µας να έχει τη βάση της στο επίπεδο του 20 της Βαβυλώνας κι από εκεί να
οδηγεί στον αριθµό 4 κι ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει. Απαιτείται η ύπαρξή της για να
προχωρήσει ο άνθρωπος από το 2 στο 4. Αυτή η λέξη όµως σταµατά στο 4 και δεν
οδηγεί σ’ ανώτερο βήµα.. έτσι βλέπουµε ότι, εφόσον πρόκειται για µοντέλα κοινωνιών, η
λέξη αµαρτία δεν οδηγεί στην Αθήνα του 5 της δηµοκρατίας. Άρα εκεί δε θα υπάρχει.
Ως σύνολο όµως (2+4) βρίσκεται στον αριθµό 6. Ο Χριστός λέει µέσα στην Καινή
∆ιαθήκη ότι, αν δεν ερχόταν και δεν έλεγε τα όσα είπε, δε θα είχαν “αµαρτία”.
Συνεπώς η έννοια αυτή λειτουργεί και υπάρχει στο βήµα 6 εκεί, όπου είναι ζωντανός ο
Χριστός. Ο Ίδιος λέει ότι, αν δεν υπήρχε, δε θα είχαν αµαρτία. Αν δεν υπήρχε όµως, δε
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θα υπήρχε και το βήµα 6. Εποµένως βλέπουµε ότι και το άθροισµα των αριθµών µίας
λέξης, προσδιορίζει το βήµα στο οποίο εµφανίζεται στη βέλτιστη µορφή της και οι
αριθµοί που τη συνθέτουν, το εύρος στο οποίο κινείται. Ο αριθµός 24 εµφανίζεται στο
βήµα 6 και κινείται από το βήµα 2 ως το 4. Η φορά µε την οποία κινείται, καθορίζεται
από τη σειρά που έχουν οι αριθµοί και δείχνει πρόοδο, εφόσον ανεβαίνει βήµατα κι
οπισθοδρόµηση, εφόσον κατεβαίνει. Η λέξη “Θεός” ισοδυναµεί µε το 28, ως σύνολο
ανήκει στο βήµα 1. Αυτό σηµαίνει ότι η έννοια “Θεός”, υπάρχει από τότε που υπάρχει κι
ο άνθρωπος. Οι αριθµοί 2 κι 8 δείχνουν πώς ενεργεί και πού οδηγεί. Βάζει τον
άνθρωπο στο βήµα 2, στην κοινωνία της Βαβυλώνας, και τον οδηγεί µέχρι και το βήµα
8, τη Βασιλεία των Ουρανών. Στο βήµα 9 δεν µπαίνει, γιατί τότε πια δε θα οδηγεί τον
άνθρωπο, αφού ο κάθε άνθρωπος θα έχει θεωθεί.
Αν αυτή είναι λογική των αριθµών, όπως προκύπτει από τα παραδείγµατα, τότε αυτή
πρέπει να λειτουργεί και κατά τις δύο φορές. Έχουµε µία λέξη που αντιστοιχεί σ’ έναν
αριθµό κι απ’ αυτόν τον αριθµό προκύπτουν ορισµένα συµπεράσµατα, όπως τα
παραπάνω. Στην περίπτωση όµως της θεωρίας µας, πρέπει και η θεωρία να
επιβεβαιώνεται από τους αριθµούς. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν ισχυριζόµαστε κάτι µέσω της
θεωρίας, όπως ο στόχος που έχει θέσει ο Θεός για τον άνθρωπο, η λέξη “άνθρωπος”
πρέπει να επιβεβαιώνει τη θεωρία. Όταν η θεωρία περιγράφει την έννοια του “Μεσσία”,
η λέξη πρέπει ν’ αποδεικνύει την ορθότητά της.
Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, θ’ αναφερθούµε σ’ ένα παράδειγµα, αυτό του Μεσσία.
Μεσσίας είναι, όπως υποστηρίζει η θεωρία, ένας άνθρωπος που προσφέρει γνώση.
Αυτή η γνώση θα έχει στόχο να βοηθήσει τον άνθρωπο και ως µονάδα, αλλά και ως
κοινωνία. Πρέπει να είναι Αυτός, που θα φέρει την κοινωνία στην υψηλότερή της
βαθµίδα και τον άνθρωπο στη Θέωση. Η θεωρία υποστηρίζει ότι η ανώτερη βαθµίδα
που µπορεί ν’ ανέβει η κοινωνία ως σύνολο, είναι η βαθµίδα 5. Εποµένως πιθανοί
αριθµοί είναι το 15, το 25, το 35, το 45.. αριθµοί που κατευθύνονται προς το 5. Ο
Μεσσίας όµως θα έχει ένα χαρακτηριστικό: θα είναι γεννηµένος “Άνωθεν”, δηλαδή
από τη “Σοφία” και σύµφωνα µε το Λόγο του Χριστού, θ’ αρκεί στους ανθρώπους να
γίνουν όµοιοί Του. Ο Μεσσίας θα βρίσκεται στο βήµα εννέα κι εκεί θα οδηγήσει τους
όµοιούς Του. Η θεωρία όµως υποστηρίζει και κάτι ακόµα: για να φτάσει η κοινωνία στο
βήµα 5, πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στο βήµα 4 και να µην υπάρχουν περιθώρια
µετάλλαξης. Έτσι εξετάζουµε τους παραπάνω αριθµούς. Το 15 δεν µπορεί να είναι ο
αριθµός του Μεσσία, γιατί ως άθροισµα βρίσκεται στο 6. Αν ο Μεσσίας είναι ο αριθµός
15, δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει. Αν εξοµοιωθεί ο κάθε άνθρωπος µ’ Αυτόν,
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πηγαίνει στο βήµα 6 και όχι στο 9. Αυτό είναι άτοπο, εφόσον το βήµα αυτό έχει ήδη
ξεπεραστεί. Επιπλέον η κοινωνία µε την παρέµβαση ενός ανθρώπου, οποιαδήποτε
γνώση κι αν έχει στην κατοχή του, δεν µπορεί να µεταπηδήσει από το βήµα 1 στο βήµα
5. Τα ίδια ισχύουν και για τα νούµερα 25 και 35. Σύµφωνα µε τη θεωρία µας το 45 είναι
το πιο πιθανό, γιατί ως σύνολο βρίσκεται στο βήµα 9. Συνεπώς αν Αυτός, που έχει
αυτόν τον αριθµό οδηγήσει τον άνθρωπο, θα τον κάνει όµοιό Του.. θα τον ανεβάσει
στον αριθµό 9. Οι αριθµοί, όπως ισχυρίζεται η θεωρία, 2 µέχρι 5 είναι µοντέλα
κοινωνιών. Όµως µόνον το 4 οδηγεί στο 5 κι εποµένως ο Μεσσίας, αφού θα κάνει
όµοιους µ’ Αυτόν τους ανθρώπους, θα τους εντάξει και στην καλύτερη µορφή
κοινωνίας.. δηλαδή ο αριθµός που αναζητούµε σύµφωνα µε τη θεωρία µας είναι το 45.
Βλέπουµε λοιπόν πράγµατι ότι Μεσσίας = 45.
Για να έχουµε καλύτερη εµπειρία, ας πάρουµε άλλο ένα παράδειγµα. Είδαµε στη
θεωρία µας ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον, “κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν” του Θεού
Πατέρα. Αυτό όµως συµβαίνει, όταν δεν είναι νεκρός, όταν δεν είναι τροµαγµένος και
δούλος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Ελεύθερος όµως, σύµφωνα
µε τη θεωρία µας, είναι ο σκεπτόµενος, που µπορεί να κρίνει. Αυτός ο άνθρωπος
επιβιώνει µόνο στην κοινωνία του βήµατος 4. Στο βήµα 5 υπήρξε για πολύ λίγο και θα
ξαναπάει µε την έλευση του Μεσσία. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον αναζητήσουµε
στο βήµα 4 και άρα ο αριθµός του να έχει άθροισµα το 4. Ένα άλλο στοιχείο, που
πρέπει ν’ αναζητήσουµε, είναι οι δυνατότητές του. Ο ελεύθερος άνθρωπος ζει στην
κοινωνία του 4, αλλά είναι αυτός που θα οδηγηθεί στη Θέωση.. ως άτοµο πρέπει να
κινείται µέσα στα πλαίσια µίας κοινωνίας κι εφόσον η Θέωση είναι προσωπική
υπόθεση, να µπορεί να πάει στο 9. Εποµένως ο ζητούµενος αριθµός είναι το 49.
Πράγµατι βλέπουµε ότι Άνθρωπος = 49.
Υποθέτουµε ότι η θεωρία µας ισχύει. Επειδή όµως µε µερικά παραδείγµατα δεν µπορεί
ποτέ ν’ αποδειχθεί τίποτε, από εδώ και πέρα η εργασία µας είναι να συλλέξουµε
ονόµατα κι εκφράσεις µέσα από τα κείµενα που θεωρούµε δοσµένα από το Θεό και να
τα οµαδοποιήσουµε σε αριθµούς. Στα µαθηµατικά, όπως και σ’ άλλες επιστήµες, ισχύει
πολλές φορές το γνωστό: “η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα”. Στην προκειµένη
όµως περίπτωση —κι επειδή έχουµε να µελετήσουµε το έργο του Θεού— δεν υπάρχει
καµία εξαίρεση. Η επιβεβαίωση της ορθότητας της θεωρίας, θα είναι η τελειότητα του
θείου έργου.
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Τα στοιχεία που θα βρούµε και θα πινακοποιήσουµε, προέρχονται από τα ιερά βιβλία
των χριστιανών, Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη, κι από τα δύο Έπη του Οµήρου, για τα
οποία η θεωρία µας θα προσπαθήσει ν’ αποδείξει ότι είναι προφητείες και µάλιστα
ακριβείας. Από τα κείµενα αυτά παίρνουµε τις λέξεις και τις εκφράσεις που µας
ενδιαφέρουν και τις ταξινοµούµε σε οµάδες. Σε κάθε αριθµό αντιστοιχεί ένα βήµα κι
αυτός ο αριθµός επιτυγχάνεται µε διάφορους συνδυασµούς. Έτσι, στον αριθµό 2
βρίσκουµε τους συνδυασµούς 20, 29, 38, 47 κλπ. ( 20 (2+0=2), 29
(2+9=11=1+1=2), 38 (3+8=11=1+1=2), 47 κλπ.) Μ’ αυτούς τους πίνακες
τελειώνει το συγκεκριµένο µέρος της εργασίας, µε την οποία είχαµε σκοπό να δείξουµε
τις σχέσεις µεταξύ γραµµάτων κι αριθµών και το λόγο για τον οποίο υπάρχουν.
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