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Ερώτηση: Οµολογώ  ότι µε εκπλήσσεις. 
Αλλά όλα αυτά τα νοιώθω και εγώ βασα-
νιστικά µέσα µου και ιχνηλατώ σαν δη-
µοσιογράφος την ίδια  ανησυχία στους 
αναγνώστες µου, στους απλούς και ανυ-
ποψίαστους πολίτες. Αλλά, γιατί διάλεξες 
ως τελευταία γραµµή άµυνας την Γυναί-
κα; Αυτή η επιλογή σου, οδηγεί στην δι-
απίστωση, ότι, όλα τα κάστρα άµυνας τις 
Πατρίδας και του Κόσµου, έχουν γκρεµι-
στεί;

Απάντηση: Η Γυναίκα είναι πράγµατι, το πρώ-
το ΟΝ του Σύµπαντος. Στον Μύθο του Σισύφου 
αναφέρεται ως η Μούσα και Θεά της Γνώσης, 
της Σοφίας, του Έρωτα, της ∆ηµιουργίας και 
της Πραότητας. Αυτήν επέλεξαν οι Θεότητες, 
οι πέραν του Ολύµπου, να στείλουν στην Γη 
µε την εντολή, να βρει τον πρώτον Άνδρα που 
ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, που ήταν ο Σί-
συφος, ο πρώτος Βασιλιάς την Κορίνθου. Το 
ενδιαφέρον του για το κοινό καλό, προκάλε-
σε την µήνιν του ∆ία ο οποίος τον τιµώρησε 
να κουβαλά τον Βράχο στους ώµους του, µέχρι 
να τον εναποθέσει στην κορυφή του Βουνού. 
Αυτός όµως, πάντα, κατρακυλούσε από την κο-
ρυφή στα ριζά του Βουνού. Και ο Σίσυφος συ-
νεχίζει στο διηνεκές το σισύφειο δράµα του. Το 
ανθρώπινο δράµα. 
Η Μερόπη έλαβε την εντολή των Θεών να κα-
τέβει στη Γη, να γητέψει τον Σίσυφο µε τον 
έρωτά της, να τον ανεβάσει στα φτερά της και 
από κοινού να ανεβάσουν το βράχο στην κορυ-
φή του Βουνού. 
Όφειλε µέσα από τον έρωτά της να εξηµερώσει 
τον Άνδρα και από άγριο Ον να τον ανατάξει σε 
ήµερο. Να τον καταστήσει ίδιον µε αυτήν Ον, 
δηλαδή, κυνηγό της Γνώσης, της Σοφίας, του 
Έρωτα, της ∆ηµιουργίας και της Πραότητας. 
Να συντήξουν, ένα δίπολο, άτµητο και αδιαίρε-
το, του οποίου η δύναµη δεν θα είναι το αλγε-
βρικό άθροισµά τους, αλλά το άθροισµά τους, 
υψούµενον σε ένα εκθέτη, που ισούται µε το 
άθροισµα των γνώσεων των δύο πόλων.  Όσο 
οι γνώσεις τους, θα τείνουν προς το άπειρο, 
τόσο και η δύναµή τους θα τείνει επίσης προς 
το άπειρο, τόσο δηλαδή θα εξανθρωπίζονται 
ανυψούµενοι σε επίπεδα θεότητας.   
Η Μερόπη, σύζυγος του Σισύφου, είναι άγνω-
στη από την Ελληνική και παγκόσµια διανόη-

ση. Ίσως γιατί έτσι, η Γυναίκα ήταν εύκολο να 
σκλαβοποιηθεί από τις Θρησκείες και τα Κοι-
νωνικά συστήµατα. Να µεταλλαχθεί σε δοχείο 
ηδονής και δούλα, σε Ον ακάθαρτο, βδελυρό 
και δαιµονικό, που µόνο η εξιλέωσή του από 
τους αντιπροσώπους όλων των Θεών θα επε-
τύγχανε την µερική κάθαρσή του. Οι γραπτές 
αποδείξεις της ρυπαρής Γυναίκας είναι κατα-
γραµµένες στα Ιερά βιβλία όλων των Θρησκει-
ών και σε όλα τα εγχειρίδιά της Ιστορίας. Η 
σκλαβοποίηση όµως της Γυναίκας οδήγησε και 
στην σκλαβοποίηση του Άνδρα και στο σηµε-
ρινό, εφιαλτικό αδιέξοδο της Ελλάδας και του 
Κόσµου. 

Ερώτηση: Ο µύθος του Σίσυφου και της 
Μερόπης θα έπρεπε να διδάσκεται για να 
κατανοηθεί το µεγαλείο του Ελληνικού 
Λόγου. Γιατί κατά τη γνώµη σου παραµέ-
νει στη Λήθη;

Απάντηση: Ο µύθος του Σίσυφου είναι γνω-
στός στην συντριπτική πλειοψηφία των διανο-
ητών του κόσµου κατά το ήµισυ. Είναι όµως 
άγνωστη στην συντριπτική πλειοψηφία των 
διανοητών του πλανήτη όλων των εποχών, η 
σύζυγός του Μερόπη. 
Η Μερόπη εκτίει φυλάκιση επί χιλιετίες στα 
βάθη της Λήθης. Γιατί; Ίσως γιατί η απουσία 
της, ενισχύει και θωρακίζει εις το διηνεκές 
την σκλαβοποίηση του Άνδρα και επιτυγχάνε-

ται, έτσι, ο έλεγχος της Ανθρωπότητας, διά της 
εχθρότητας, της έριδος, της διχόνοιας και της 
διάστασης των δύο φύλων. 
Στο βιβλίο, ΓΥΝΑΙΚΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΝ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ∆ΕΣΜΩΤΙΣ, 
αναπτύσσεται ο παραπάνω µύθος και δίνονται 
οι σχετικές απαντήσεις.  
Επίσης στο βιβλίο µου, ΗΘΙΚΟ ΣΥΝΕΧΕΣ, 
ΧΩΡΟ ΧΡΟΝΟΣ, ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΟΠΗ, 
που πρόκειται να κυκλοφορήσει προσεχώς, 
επεξεργάζοµαι και άλλους µύθους και θεότητες 
και ανασύρω ταφόπλακες, κάτω από τις οποί-
ες κρύβονται επί χιλιετίες, οι σκελετοί και τα 
σκιάχτρα που προκαλούν φόβο και Αγνωσία 
στους Ανθρώπους. 

Ερώτηση: Είναι κατανοητή και συγκλονι-
στική η βεβαιότητά σου, ότι, η Πατρίδα 
µας και ο Κόσµος αναµένουν στο προθά-
λαµο οδυνηρών εξελίξεων. Αλλά η προ-
σφυγή σου στην µυθολογία µας, για να 
αντλήσεις δυνάµεις για την αντιµετώπιση 
την επερχόµενης καταστροφής, αποτελεί 
οµολογία αδυναµίας ανεύρεσης άλλων 
δυνάµεων για να επικαλεστείς  για την 
σωτηρία της Πατρίδας. 

Απάντηση: Η επισήµανσή σου είναι καίρια. 
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έγραψα το 
βιβλίο – ποιητική συλλογή, εξυµνώντας την Γυ-
ναίκα, και επικαλούµενος την Μερόπη να επα-
νακάµψει στη Γη.
Επικαλούµαι την Γοργώ, την σµιλεύτρα της 
ΑΣΠΙ∆ΑΣ του Λεωνίδα, µε την εντολή, ΤΑΝ ή 
επί ΤΑΣ, να επανακάµψει µε την εντολή στον 
άνδρα, να πολεµήση τις νέες ορδές, στις νέες 
Θερµοπύλες, µε υπερόπλο του την υπερθυσία 
της ζωής του, έναντι υπέρτερου ιδανικού, την 
Πατρίδας και την Ελευθερία.
Η Γυναίκα είναι η Μάνα που γεννά αυτό το 
ανώτερο είδος Ανθρώπου, τους Ήρωες, τους 
Σοφούς, τους Θεανθρώπους και τους Θεούς. Γι’ 
αυτό και επικαλούµαι την πρώτη και µοναδική 
δύναµη, την Γυναίκα, που πέρα από σµιλεύτρα 
της Ασπίδας του ΤΑΝ ή επί ΤΑΣ, είναι και γη-
τεύτρα του Έρωτα. Της δύναµης εκείνης, που 
ανδρειώνει τον Άνδρα και τον καθιστά Οδυσ-
σέα και Ίκαρο, Λεωνίδα και Μέγα Αλέξανδρο, 
που όλοι αυτοί σπρώχνουν τους ορίζοντες όλο 
και πιο µακριά και υπερβαίνουν τα άβατα και 
τις λεγεώνες.




