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Πότε θα τελειώσει ο κόσμος; Σύμφωνα με τους αρχαίους Μάγια, 
στις 22 Δεκεμβρίου 2012. 

Θα πρόκειται όμως για αποκάλυψη ή για μια νέα αρχή; 
Για καταστροφή ή για αναγέννηση; 

 
Ένα βιβλίο που έρχεται στην ώρα του 

ή που η ώρα του έχει επιτέλους σημάνει. 
 

 
 
«2012. Δύο χιλιάδες δώδεκα. Ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, 21 Δεκεμβρίου 2012. Η 
ημερομηνία μοιάζει να γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στη φαντασία του κόσμου. 
Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο μιλάνε τώρα για το 2012, σαν κάποιο φάντασμα που μας 
έρχεται από την αχλύ του μέλλοντος, σαν να λένε “Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό, αλλά δεν 
είμαστε σίγουροι τι ακριβώς θα συμβεί”. Ποιός ξέρει, λοιπόν –ή τουλάχιστον ποιός 
διατείνεται ότι ξέρει– τι θα συμβεί τότε; Κι από πού προήλθε αρχικά αυτή η σημαντική 
πληροφορία; 
   Πολλά από τα μυστήρια των Μάγια της Κεντρικής Αμερικής διαλευκάνθηκαν μόλις τα 
τελευταία 100 χρόνια. Το μεγαλύτερο απ’ όλα ήταν ίσως το Ημερολόγιο Μακρού Συστήματος 
Αρίθμησης, που ξεκίνησε τον τελευταίο του Μεγάλο Κύκλο στις 13 Αυγούστου 3114 πριν από 
την Κοινή Εποχή μας και φτάνει στο τέλος του 5.125 χρόνια και 132 μέρες αργότερα, στη 
χειμερινή ισημερία του 20112. Γνωρίζουμε πλέον ότι οι Μάγια ήταν λαμπροί μαθηματικοί και 
εκπληκτικά ακριβείς αστρονόμοι, αλλά είναι άραγε δυνατόν να διέθεταν και μια σχεδόν 



 

υπερφυσική διορατικότητα βασισμένοι στην κατανόηση των φυσικών κύκλων;  Μπορεί 
ένας τέτοιος πολιτισμός, που άκμασε πριν από χίλια χρόνια, να είχε προβλέψει το τέλος του 
σημερινού πολιτισμού στη δεύτερη δεκαετία της τρίτης χιλιετίας μας;» 
                                       (από το Κεφάλαιο 1) 

 
 
 
Το βιβλίο αυτό εξερευνά κάθε πλευρά της προφητείας των Μάγια και τις επιπτώσεις της σε 
όλους μας. Παρουσιάζει τους Μάγια στο ιστορικό τους πλαίσιο, εξερευνώντας την καταγωγή 
τους, την κοινωνία τους και την παρακμή τους. Εξετάζει την κοσμοθεωρία, την 
πνευματικότητα και τη μυθολογία τους και τον τρόπο με τον οποίο η προφητεία των Μάγια 
συναρθρώνεται με τη δική μας αντίληψη για το σύμπαν. Παρουσιάζοντας το εξαιρετικό 
επίτευγμα που συνιστά το ημερολόγιο των Μάγια, εξηγεί πώς μετρούσαν το χρόνο με τέτοια 
ακρίβεια και γιατί η καταγραφή του χρόνου αποτελούσε γι’ αυτούς μια ιερή διαδικασία. 
Καταδεικνύει πόσο προηγμένες και ακριβείς ήταν οι παρατηρήσεις των Μάγια και εξετάζει 
τις επιπτώσεις τους στην ακρίβεια των προφητειών τους. Τέλος, συνοψίζει το νόημα και το 
μήνυμα του ημερολογίου, μαζί με τις απόψεις διαφόρων πνευματικών ηγετών γύρω απ’ 
αυτό, και δείχνει, κοιτάζοντας στο μέλλον, τι μπορούμε να συμπεράνουμε από τις αποδείξεις 
της προφητείας των Μάγια; 
                                                         
 
 
«Το γοητευτικό αυτό βιβλίο προσφέρει έναν διεξοδικό οδηγό στην κατανόηση και την 
αποκωδικοποίηση του ημερολογίου των Μάγια και εξετάζει τα επιστημονικά στοιχεία που 
δείχνουν ότι ηλιακές εκλάμψεις, αλλαγές μαγνητικού πεδίου και άλλα εν δυνάμει 
καταστροφικά φυσικά φαινόμενα μπορεί πράγματι να λάβουν χώρα το 2012. Ο Ντέιβιντ 
Ντάγκλας διερευνά την ενδεχόμενη σημασία αυτών των φαινομένων αντλώντας τόσο από 
τη χαμένη σοφία των Μάγια όσο και από τις αντιλήψεις πνευματικών ηγετών των 
σύγχρονων Μάγια, οι οποίοι πιστεύουν ότι το έτος 2012 μπορεί να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς για την ανανέωση και τη ζωή του πλανήτη.»  
                                                                                         (από το εσώφυλλο του βιβλίου) 
 
 
 
Ο David Douglas ερευνά θέματα σχετικά με τα αρχαία μυστήρια, το περιβάλλον και την 
πνευματικότητα. Ταξιδεύει συχνά σε αρχαιολογικούς χώρους όπως η Παλένκε και το Τικάλ. 
Άλλα έργα του είναι The Atlas of Sacred and Spiritual Sites και The Atlas of Lost Cults and Mystery 
Religions. 
 
 


