
Κεφάλαιο 1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ;

2012. ∆ύο χιλιάδες δώδεκα. Ή, για να είµαστε πιο ακριβείς, 21

∆εκεµβρίου 2012 K.E.:1 21/12/2012. Η ηµεροµηνία µοιάζει να γί-

νεται ολοένα και πιο σηµαντική στη φαντασία του κόσµου.

Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο µιλάνε τώρα για το 2012, σαν κά-

ποιο φάντασµα που µας έρχεται από την αχλύ του µέλλοντος,

σαν να λένε «Ξέρουµε ότι είναι σηµαντικό, αλλά δεν είµαστε σί-

γουροι τι ακριβώς θα συµβεί». Ποιος ξέρει, λοιπόν –ή τουλάχι-

στον ποιος διατείνεται ότι ξέρει– τι θα συµβεί τότε; Κι από πού

προήλθε αρχικά αυτή η σηµαντική ηµεροµηνία;

Πολλά από τα µυστήρια των Μάγια, του λαού της Κεντρικής

Αµερικής, αποκαλύφθηκαν µόλις κατά τα τελευταία εκατό χρό-

νια. Και ίσως το µεγαλύτερο µυστήριο είναι αυτό του ηµερολογί-

ου του Μακρού Συστήµατος Αρίθµησης,2 ο πιο πρόσφατος Με-

γάλος Κύκλος του οποίου ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου 3114

Π.K.E. και θα κλείσει 5.125 χρόνια και 132 µέρες αργότερα, το

χειµερινό ηλιοστάσιο του 2012. Πέρα από το ότι οι Μάγια ήταν

εξαιρετικοί µαθηµατικοί, απίστευτα ακριβείς αστρονόµοι και

ιδιαίτερα ταλαντούχοι καλλιτέχνες, είναι άραγε πιθανό να είχαν

και µια σχεδόν υπερφυσική ικανότητα πρόβλεψης που βασιζόταν

στην κατανόηση φυσικών κύκλων; Θα ήταν δυνατόν ένας τέτοιος

πολιτισµός –ο οποίος άκµασε πριν από χίλια χρόνια– να έχει στ’

αλήθεια προβλέψει το τέλος του πολιτισµού σ’ αυτή τη φάση της

ιστορίας της Γης, κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας της

τρίτης χιλιετίας;
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Ο χρόνος και οι Μάγια

Πάνω απ’ όλα οι Μάγια ήταν δεξιοτέχνες σε ό,τι αφορά τρία πράγµατα: το χρόνο, την

αστρονοµία και τους αριθµούς. Φυσικά, τα τρία αυτά αλληλοσυνδέονται. Η αντίληψη των

ανθρώπων για το χρόνο ανέκαθεν προέκυπτε από την παρατήρηση ουράνιων αντικειµένων,

και πάντοτε είχαµε ανάγκη τους αριθµούς για να µετρήσουµε τις αστρονοµικές κινήσεις που

ορίζουν το χρόνο.

Μεταξύ 250 και 900 K.E., οι Μάγια της Κλασικής περιόδου (όπως είναι γνωστοί) τελειοποίη-
σαν τις αστρονοµικές, ηµερολογιακές και µαθηµατικές τους γνώσεις σε απίστευτο επίπεδο.
Παρακινηµένοι από µια ανάγκη, σχεδόν ψυχαναγκαστική, να καταλάβουν τη θέση τους στο
σύµπαν και να προβλέψουν την τελική τους µοίρα, οι Μάγια κατέγραφαν τα πάντα µε µαθη-
µατικό και συµβολικό τρόπο. Οι ιερείς-αστρονόµοι τους κατέγραφαν τις κινήσεις του ήλιου,
της σελήνης, της Αφροδίτης, του Άρη και του γαλαξία. Ταυτόχρονα, οι ηγέτες και οι υπηρέ-
τες τους κατέγραφαν τα µεγάλα γεγονότα της ζωής τους: γεννήσεις, πολέµους, καταστρο-
φές πόλεων, αναρρήσεις στο θρόνο και θανάτους.

Τα ηµερολόγια των Μάγια
Με στόχο να κατατάξουν τα γεγονότα σε ένα σαφές χρονολόγιο, οι

Μάγια υιοθέτησαν και εξέλιξαν το ηµερολόγιο του Μακρού Συ-
στήµατος Αρίθµησης το οποίο είχαν κληρονοµήσει από

τους προγόνους τους, τους Ολµέκους. Το Μακρό Σύ-
στηµα Αρίθµησης ήταν, και συνεχίζει να είναι, ένα

αξιοσηµείωτο ηµερολογιακό σύστηµα που επέ-
τρεπε στους Μάγια να κατατάξουν γεγονότα

–είτε επουράνια είτε γήινα– στον απόλυτο
χρόνο. Το σύστηµα καθόριζε πότε ξεκινού-

σαν και ολοκληρώνονταν οι ιστορικές πε-
ρίοδοι, πότε άρχιζε η επιρροή ενός θεού
και πότε τελείωνε.

Αυτό όµως δεν ήταν το µόνο είδος
ηµερολογίου που χρησιµοποιούσαν οι
Μάγια. Για την ακρίβεια, κάποιοι ειδι-
κοί πιστεύουν ότι οι Μάγια χρησιµο-
ποιούσαν µέχρι και 17 διαφορετικά
ηµερολόγια. Ενώ το Μακρό Σύστηµα
Αρίθµησης τους επέτρεπε να κατατά-
ξουν γεγονότα κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου 5.125 ετών και 132 ηµερών,

τα άλλα ηµερολόγια είχαν διαφορετι-
κές εφαρµογές. Τα βασικά ηµερολόγια

που χρησιµοποιούσαν οι Μάγια, σε συν-

Αυτό το πέτρινο ηµερολόγιο Μάγια από
το Τικάλ στη Γουατεµάλα απεικονίζει ιε-
ρείς κατά τη διάρκεια µιας τελετουργίας
που αφορά νεκροκεφαλές και οστά.
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δυασµό µε το Μακρό Σύστηµα Αρίθµησης, ήταν το Τζολκίν, ιερό ηµερολόγιο 260
ηµερών, και το Χαάµπ, διάρκειας 365 ηµερών, το οποίο λειτουργούσε όπως το
δικό µας ηλιακό. Ο συνδυασµός του Τζολκίν και του Χαάµπ συνέβαλε στη δη-
µιουργία ενός κύκλου 52 ετών, του αποκαλούµενου Ηµερολογιακού Κύκλου,
µε την ολοκλήρωση του οποίου πραγµατοποιούνταν µια τελετουργία φωτιάς
για να εξασφαλιστεί η συνέχιση του χρόνου και της ζωής. Κατά τη διάρκεια
αυτής της εορτής, το Χαάµπ επαναρυθµιζόταν ώστε να συµπέσει και πάλι µε
τις παρατηρήσεις των Μάγια, όπως µε τις δίσεκτες χρονιές σήµερα.

Η χρήση του Χαάµπ των 365 ηµερών ως κλίµακας για το ηλιακό έτος
ίσως να δίνει την εντύπωση ότι οι Μάγια δεν ήταν και τόσο ακριβείς αστρο-
νόµοι, αλλά στην πραγµατικότητα το αντίστροφο είναι ακριβές. Όπως θα
δούµε σε επόµενα κεφάλαια, οι παρατηρήσεις των Μάγια –τις οποίες επι-
τύγχαναν χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίων ή άλλων µαθηµατικών εργαλείων–
ήταν σηµαντικά ακριβέστερες από εκείνες πολιτισµών οι οποίοι µελετούσαν
τα άστρα αιώνες µετά τους Μάγια.

Οι πλανήτες ως εργαλεία της Μοίρας
Οι µετρήσεις τους δεν ήταν απλώς µια επιστηµονική διαδικασία µε στόχο τη
γνώση για τη γνώση. Οι Μάγια ζούσαν σ’ έναν κόσµο γεµάτο θρησκευτικά
σύµβολα και µεταφορές. Γι’ αυτούς οι πλανήτες και τα άστρα δεν ήταν νε-
κρά αντικείµενα: ήταν ζωντανές ενσαρκώσεις των θεών, αντιπρόσωποι των
µύθων δηµιουργίας των Μάγια και, πάνω απ’ όλα, δυνάµεις που αποφάσιζαν
τη µοίρα κάθε άντρα και γυναίκας. Παρατηρώντας τους πλανήτες οι Μάγια
έκαναν περίπλοκες και λεπτοµερείς προφητείες για κάθε πλευρά της ζωής
τους – προφητείες που αφορούσαν τις επόµενες µέρες, τα χρόνια αλλά και
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, πέρα από την ίδια τους τη ζωή, το απώτε-
ρο µέλλον. Σήµερα όµως το µέλλον τους είναι το παρόν µας.

Το τέλος του ηµερολογίου του Μακρού Συστήµατος Αρίθµησης –το
οποίο θα επέλθει στις 21 ∆εκεµβρίου 2012– ήταν, και παραµένει, µια ηµερο-
µηνία µε τεράστια σηµασία για τους Μάγια. Συνιστά την κορύφωση της τρέ-
χουσας Πέµπτης Εποχής των Μάγια, την ολοκλήρωση όλων των κύκλων και
το χρόνο κατά τον οποίο οι θεοί προσδοκούν να προχωρήσουν στο θερισµό
της ανθρωπότητας.

Στο τέλος, όµως, οι Μάγια δεν κατάφεραν να εξιστορήσουν τη δική τους
ταχύτατη παρακµή. ∆ιότι τελικά εξαφανίστηκαν, πιο γρήγορα ακόµα κι απ’
όσο άκµασαν. Με µια ασυνήθιστη κατάρρευση, που έχει προκαλέσει αµηχα-
νία στους αρχαιολόγους, οι Μάγια εγκατέλειψαν τις µεγάλες πόλεις τους,
σχεδόν άθικτες, αφήνοντας τη ζούγκλα να θάψει τα ίχνη τους. Ακόµα και
σήµερα υπάρχει ασυµφωνία σχετικά µε τις αιτίες της καταστροφής: ξηρα-
σία, πόλεµοι, στειρότητα, κλιµατική αλλαγή, υπερπληθυσµός. Αυτές και άλ-
λες θεωρίες έχουν προταθεί, και καµιά δεν φαίνεται να κυριαρχεί. Η ειρωνία
είναι ότι ο πολιτισµός τους φαίνεται να τελείωσε πριν την ώρα του.

Αυτή η στήλη στο Τονινά απεικονίζει την αρχή του ηµερολογί-
ου του Μακρού Συστήµατος Αρίθµησης. Η ηµεροµηνία (4
Αχάου, 8 Κούµκου) στο Γρηγοριανό ηµερολόγιο ισοδυναµεί
µε τη 13 Αυγούστου 3114 Π.K.E.
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