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Θα μιλήσει
Ο Θεόδωρος Δάλμαρης
Για το τελευταίο του βιβλίο

«Γυναίκα, Το Πρώτο Ον του Σύμπαντος και
η πρώτη Δεσμώτις»

Θεόδωρος Δάλμαρης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
Γεννήθηκε στο Θάνα, Τριπόλεως. Σπούδασε Μαθηματικά στό
Παν/μιο της Αθήνας. Μετείχε στο φοιτητικό κίνημα της γενιάς του
1.1.4. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ο.Ν.Ε.Κ.

(Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου) καί μέλος του Σπουδαστικού της
Γραφείου, ως εκπρόσωπος της Φυσικομαθηματικής Σχολής.
Εργάστηκε, ως φροντιστής, ιδιοκτήτης φροντιστηρίων και στη
Σιβιτανίδειο Σχολή στην οποία εκλέγετο μετά την μεταπολίτευση
συνεχώς, ως Πρόεδρος των καθηγητών της.
Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο, δραστηριοποιήθηκε ως
επιχειρηματίας. Συμμετείχε στην ομάδα έκδοσης, των μηνιαίων
πολιτικών και κοινωνικών επιθεωρήσεων, «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
και ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ».
Υπήρξε συνιδρυτής μιάς από τις μεγαλύτερες και σύγχρονες, καθετοποιημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στους τομείς παραγωγής,
σφαγής, τυποποίησης και εμπορίας κρέατος.
Επίσης, υπήρξε συνιδρυτής Ανώνυμης εταιρείας Συμβούλων
Επενδύσεων, με κύριο στόχο, την προώθηση συνεργασιών και
επενδύσεων στις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, του Καναδά.
των Η.Π.Α., κλπ.
Είναι παντρεμένος με την Δέσποινα Ρίζογλου και έχουν αποκτήσει
τρία παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη και την Ελευθερία, τα οποία
διαθέτουν Πανεπιστημιακά, μεταπτυχιακά καί διδακτορικά
διπλώματα. 0 Παναγιώτης και ο Γιάννης δραστηριοποιούνται με
επιτυχία στο εξωτερικό και η Ελευθερία ως ερευνήτρια στην Ελλάδα.
Έργα του ιδίου:

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

1. «Προμηθεύς» Από την Αυγή του Ανθρώπου, Ελλάδα: Ο
Αιώνιος Δεσμώτης

2.«Δυστυχία ή Ευτυχία να είσαι Έλληνας»

3.Ωδές στην Ελευθερία στην Ελλάδα και στην Οικουμένη

4.Γυναίκα, Το Πρώτο Ον του Σύμπαντος και η πρώτη Δεσμώτις

Υπό Έκδοση: Ηθικό Συνεχές, Χωροχρόνος, Σίσυφος και η
Μερόπη.

Λίγα Λόγια για αυτό το Βιβλίο
Το νέο βιβλίο που εξέδωσε, ο κ. Δάλμαρης με τίτλο, «ΓΥΝΑΙΚΑ, το
ΠΡΩΤΟ ΟΝ του ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ και η ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΩΤΙΣ»
είναι ίσως, το πρώτο που γράφεται πριν από την εξελισσόμενη
καταστροφή της Πατρίδας μας. Είναι ίσως, ο πρώτος Ύμνος στο
πρώτο Ον του Σύμπαντός, την ΓΥΝΑΙΚΑ, στην εν δυνάμει Μάνα,
Σοφών, Ηρώων, Θεανθρώπων και Θεών. Είναι η πρώτη επίκληση,
που απευθύνεται σ’ αυτήν, να εγερθεί ως η τελευταία γραμμή άμυνας
του Ανθρώπου, ενάντια στον αυτοκαταστροφικό Μινώταυρο της
Παγκοσμιοποίησης.
Είναι όπως επίσης γράφει σε σχετική επιστολή του, ο Δημήτρης
Σκαρβέλης, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ένα έργο που απαιτεί
χρόνο για βαθιά μελέτη.
Δεν είναι εύκολο κείμενο. Απαιτεί προσοχή και σκέψη.
Δεν είναι απλά μία ωδή προς την Γυναίκα, αλλά ένα φιλοσοφικό
δημιούργημα επικεντρωμένο σ’ αυτήν. Εργασία πρωτότυπη και
πρωτόγνωρη, λογοτεχνικού μεγαλείου και φιλοσοφικής ενατένισης.
Ενώ ο γνωστός δικηγόρος των Αθηνών, Κώστας Γκέκας, ποιητής,
Λογοτέχνης, δοκιμιογράφος και κριτικός, γράφει στην πολυσέλιδη
κριτική του, ότι το έργο αυτό είναι τεράστιο και ανεξερεύνητο. Είναι
πέρα από ένα φιλοσοφικό έργο και ένα λυρικό ποίημα, πρωτότυπο και

αντάξιο του Ερωτόκριτου, παράλληλα δε και σπάνιο, γιατί ελάχιστα
τέτοια ποιήματα γράφονται στην εποχή μας, στην εποχή των μεγάλων
ταχυτήτων.
Είναι ένα ΕΠΟΣ για την Γυναίκα την οποία ανατάσσει σε Θεά και
απελευθερωτική δύναμη.
Ενώ ο γνωστός καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυριάκος Θ.
Νικολάου-Πατραγάς συμπληρώνει, ότι, το πόνημα αυτό, είναι ύμνος
προς την Γυναίκα. Είναι κείμενο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο
συνδυάζει το ευγενές πρόταγμα της συνειδητής ενορμήσεως περί
καταξιώσεώς της, με την ανάτασή της σε Θεότητα.
Αλλά όπως γράφει ο ποιητής μας, η Γυναίκα είναι η πρώτη δεσμώτης
από την Αυγή της Ιστορίας και η Πατρίδα μας και ο Κόσμος
ευρίσκονται σήμερα στην επικράτεια του παραλόγου και
περιδινούνται στο χωρίς πάτο πηγάδι της καπιταλιστικής και
κομουνιστικής λαίλαπας.
Αγωνιά ο ποιητής μας μέσα από αυτό το πόνημα, αλλά, και τα
προηγούμενα και τα επόμενα να υπερβεί τις βεβαιότητες του για την
επερχόμενη καταστροφή και να επιτύχει μια ακόμα υπέρβαση των
άβατων.
Αγωνιά να καταδείξει τον τεράστιο κίνδυνο αφανισμού της Πατρίδας
μας, από τα μνημόνια και τις προδοτικές πολιτικές που εφαρμόζονται
από την μεταπολίτευση.
Και προσπαθεί να συνεγείρει την Γυναίκα, η οποία ανεξάρτητα από
την επί χιλιετίες υποβάθμισή της, εξακολουθεί και θα συνεχίζει στο
διηνεκές να διατηρεί το μητρικό φίλτρο, άρα και το πηγαίο, ένθεο και
ακατάλυτο ενδιαφέρον της, για ένα ειρηνικό και φωτεινό κόσμο, μέσα
στον οποίο θα ζήσουν και θα δημιουργήσουν τα παιδιά της.
Μέσα από αυτό το βιβλίο εκφράζει την δική του βεβαιότητα αλλά και
την υπόκωφη πάνκοινη βεβαιότητα, ότι, κάτι πολύ σοβαρό
συντελείται στην Πατρίδα μας και στον Κόσμο. Κάτι, που οι δυνάμεις

του σκότους, βυσσοδομούν στα έγκατα της ψυχής μας, με σκοπό,
πέρα από τον αφανισμό μας, να επιτύχουν την μετάλλαξή μας, σε ένα
άλλο τύπο ανθρώπου. Τον όλο και περισσότερο σκλαβοποιούμενο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και της
επίσκεψης στο Σίδνεϋ του φίλου συγγραφέα και ποιητή Θεοδώρου
Δάλμαρη, και την παρουσίαση του Βιβλίου του – Ποιητική Συλλογή,
με θέμα: «ΓΥΝΑΙΚΑ, το ΠΡΩΤΟ ΟΝ του ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ και η
ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΩΤΙΣ», στην Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, Lakemba
Σίδνεϋ, την Κυριακή 8.3.2020 και ώρα 4.00 μ.μ., θα δώσει
συνέντευξη στο «Ράδιο Σύμπαν», στο πρόγραμμα Βιβλίο
-Τέχνη-Πολιτισμος που επιμελείται ο Δημήτρης Συμεωνίδης στις 2
Μαρτίου 2020 και ώρα 8.00μμ

Μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα από το διαδίκτυο στην παραπάνω διεύθυνση
καθώς και από άλλες συχνότητες στην Αυστραλία

http://www.radiosymban.com.au
επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μου
για βιβλία
http://hellenicbookclub.blogspot.com
για νομικά θέματα

http://nomika-themata.blogspot.com
και διάφορα ενδιαφέροντα άρθρα στην ιστοσελίδα μου
http://dsymeonidis.blogspot.com

για προσωπική επικοινωνία
dsymeonidis@outlook.com
Δημήτρης Συμεωνίδης
Dimitri Symeonidis
Sydney Correspondent

