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0 Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλο
νίκης, στις 24 Νοεμβρίου 2010, τί
μησε, για το συγγραφικό τους έρ
γο, δύο δικηγόρους, μέλη του, τον 
Γιάννη Γρηγοράκη και τον Δημή- 
τρη Τσινικόπουλο.

Την τελετή, στην αίθουσα του 
κτιρίου της διαγώνιου, οργάνωσε 
η Επιτροπή Πολιτισμού του Δ.Σ.Θ..

Τους τιμώμενους προσφώνησε 
ο πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. Μανόλης 
Λαμτζίδης, ο οποίος, μεταξύ των 
άλλων, ανέφερε: [«Ουκ επ' άρτω 
μόνω ζήσεται άνθρωπος». Χρειά
ζεται και πνευματική τροφή. Πο
λύ περισσότερο και οι δικηγόροι, 
των οποίων το επάγγελμα έχει κυ
ρίως πνευματικά χαρακτηριστικά, 
αλλά εργάζονται μέσα σε συνθή
κες «άνυδρες»....

0 Δημήτρης Τσινικόπουλος με 
κύρια κατεύθυνση το δοκίμιο δι
αθέτει χαρακτηριστικά μία πολύ 
διεισδυτική ματιά. Από τη μετα
φυσική πίστη του, η οποία δεν 
επιδέχεται επαλήθευση η διά
ψευση με εμπειρικό τρόπο οδη
γείται επαγωγικά σε κρίσεις, δια
πιστώσεις και απόψεις που αφο
ρούν άμεσα, στην καθημερινότητά 
μας. Και εκεί συναντιόμαστε όλοι 
πιστοί και μη. Δεν έχει σημασία 
τι πιστεύουμε και από ποια αφε
τηρία ξεκινάμε, αλλά ποιες αξίες 
μοιραζόμαστε. Και με το Δημήτρη

Τσινικόπουλο αισθάνομαι και προ
σωπικά ότι μοιράζομαι τις κοινές 
πανανθρώπινες αξίες, των οποί
ων θαυμαστές δύσκολα συναντά
με στις μέρες μας. Αυτή είναι η 
μεγάλη του προσφορά. Από την 
υψηλή σφαίρα της θεολογίας και 
της φιλοσοφίας μας οδηγεί επα
γωγικά στην υιοθέτηση ανθρωπί
νων αξιών, που μπορούν να κά
νουν τη ζωή μας καλύτερη, την 
καθημερινότητά μας να «ανθίζει».

Για το Γιάννη Γρηγοράκη οφεί
λω να επισημάνω ότι ειδικότερα 
στο τελευταίο βιβλίο του, που επι
γράφεται «0 διαβήτης του Πλά
τωνα» εντυπωσιάζει η ικανότητα 
και η ευκολία του, με την οποία 
«μπαινοβγαίνει» σε διάφορες ιστο
ρικές περιόδους και η ικανότητα 
αναπαράστασης της κάθε ιστορι
κής εποχής, σαν να ανεβάζει ένα 
κινηματογραφικό ή θεατρικό έρ
γο, στο οποίο μετέχουν οι ίδιοι 
οι αναγνώστες. Είναι τόσο αληθι
νά όσα γράφει. Εκείνο που χαρα
κτηρίζει το έργο του αυτό είναι 
η ανάδειξη της φιλοσοφικής σκέ
ψης του Πλάτωνα, η τελειότητα 
της φιλοσοφικής του σκέψης, η 
οποία στην αρχαία Ελλάδα - και 
αυτό το λέω χωρίς να είμαι εθνι- 
κιστής ή αρχαιολάτρης - έφτασε 
στην ύψιστη τελειότητα. Έλειπαν 
όμως τα τεχνικά μέσα, η τεχνο-
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λογία, ώστε προβλήματα δύσκο
λα ακόμη και στη σύλληψή τους 
να είχαν λυθεί.

Τελειώνοντας θέλω να τους 
ευχαριστήσω διότι κάτω από το 
σκληρό «κέλυφος» της δικηγορίας 
κρύβουν μία ευαίσθητη ψυχή, την 
οποία μας προσφέρουν μέσα από 
τα έργα τους χωρίς καμία επιφύ
λαξη ή αναστολή....]

Για την προσωπικότητα και το 
έργο των τιμώμενων μίλησε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτι
σμού του Δ.Σ.Θ και μέλος του δ.σ. 
του Δ.Σ.Θ. Ελευθέριος Μυλωνάς, 
ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: 

[Πρόκειται για πιστούς και αφο- 
σιωμένους υπηρέτες της τέχνης 
του λόγου,... Οι τιμώμενοι, καθέ
νας στον τομέα του, πεζογράφος, 
ποιητής, μυθιστοριογράφος κυρί
ως, ο Γιάννης Γρηγοράκης, ποιη
τής, ζωγράφος, καλλιτέχνης, φω
τογράφος, κριτικός μελετητής, κυ
ρίως δοκιμιογράφος ο Δημήτρης 
Τσινικόπουλος, αποτελούν πρότυ
πα για εμάς και παράγουν, ατομι
κά ο καθένας τους, πολιτισμό. ...

0 Δημήτρης Τσινικόπουλος έγρα
ψε και δημοσίευσε, μέχρι σήμερα 
δέκα πέντε βιβλία, ανάμεσα στα 
οποία πέντε ποιητικές συλλογές. 
Τα θέματά του σχετίζονται με τη 
φιλοσοφία, τη φιλολογία, τη θε
ολογία, τη λογοτεχνία, την κοι-
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νωνιολογία, γενικά τον άνθρωπο 
και τη ζωή. 0 λόγος του στερεός, 
διεισδυτικός, στοχαστικος, ερευ
νητικός γοητευτικος. Η σκεψ" του 
προβληματισμένη, καθαρή, απαλ
λαγμένη απο δογματισμούς και δι
δασκαλίες, γεμάτη ερ_·Γ_ατικα 
που ζητούν τη δίκη _ος απαντηση. 
0 ίδιος αυτοττροσδιοριζομενος με 
κάποιο τροπο, σημειώνει σε ένα 
έργο του: « ... καθήκον του συγ
γραφέα ετνσ να προβληματίζει, να 
αφυπνίζει διάνοιες και συνειδή
σεις, εκεί ποι πολλές κοιμούνται 
ή νομίζουν γ_κ έχουν τις απαντή
σεις» . . .  αναφέρω ενδεικτικά με
ρικά απο τα έργα του, όπως «Ποί
ηση στα Aoyia του Ιησού», «Τρεις 
Νομπελίστες ποιητές», «Φως της 
Ανατολής», «Μέθεξη», «Οι Κλητοί 
και Εκλεκτοί», «Ιησούς, ο Ποιητής

των ποιητών», «Σύφλογο», «Ανά
μεσα σε δύο αιώνες».

Για εμάς τους δικηγόρους της 
Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα για 
την Επιτροπή Πολιτισμού του Δι
κηγορικού Συλλογου Θεσσαλονί
κης, της οποίας ο Δημήτρης Τσι
νικόπουλος αποτελεί διακεκριμέ
νο μέλος, ο τιμώμενος συγγραφέ
ας είναι ένας ιδιαίτερος και ξε
χωριστός άνθρωπος, ένας συνε
πής συνεργάτης, ένας αφοσιωμέ- 
νος φίλος, που θαυμάζουμε και 
αγαπούμε....

Ακούστε τι έγραψαν προσωπικό
τητες του λόγου και του πνεύμα
τος. Για το βιβλίο του «Ποίηση στα 
λόγια του Ιησού» : «...Με εντυ
πώσιασε. Είναι άψογο, από κάθε 
άποψη. Στηρίζεται και σε τεράστια 
βιβλιογραφία.» Τάκης Βαρβιτσιώ-

της «...Σας συγχαίρω για την περι
σπούδαστη και πρωτότυπη μελέ
τη σας.» Μιχαήλ Στασινόπουλος...

Συνεχίζω με το Γιάννη Γρηγορά
κη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, για 
όλους μας, στην Επιτροπή Πολι
τισμού του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, η συμμετοχή του 
και η υποστήριξη, με την αναμφι
σβήτητη συγγραφική αξία και το 
κύρος του, του έργου που προ
σπαθούμε να επιτελέσουμε στα 
πολιτιστικά δρώμενα του Συλλόγου 
μας. 0 Γιάννης Γρηγοράκης, σκε- 
πτόμενος άνθρωπος, βαθυστόχα
στος και ταλαντούχος συγγραφέ
ας, στοχάζεται, προβληματίζεται, 
ερευνά, φιλοσοφεί, διερωτάται και 
πίσω από μια διαφαινόμενη απαι
σιοδοξία και φανερή πίκρα, αφή
νει να αποκαλυφθεί η ελπίδα και gg
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η απόλυτη πίστη του στη ζωή. 0 
λόγος του είναι συναρπαστικός, 
γεμάτος γνώση και σοφία, απο
καλυπτικός μιας ευαίσθητης ψυ
χής στην προσέγγιση του κόσμου.

Ασχολείται κυρίως με το μυθι
στόρημα, χωρίς άλλα είδη του λό
γου να τον αφήνουν αδιάφορο. 
Συνέγραψε και κυκλοφόρησε μέ
χρι σήμερα τέσσερα μυθιστορή
ματα. Αυτά είναι: «Η Μητρόπολη 
του χάους», «Η συνομωσία των

Αγγέλων», «Καφέ Προκόπ», «0 
Διαβήτης του Πλάτωνα»... 0 Γιάν
νης Γρηγοράκης, δεν απευθύνε
ται με το έργο του σε ένα εύκο
λο αναγνωστικό κοινό. Δεν γρά
φει βιβλία για απλή ευχαρίστηση 
του αναγνώστη. Στοχεύει κάπου 
ψηλότερα, ιστορικά, φιλοσοφικά, 
ερευνητικά και προσφέρει πνευ- 

gO ματική λογοτεχνία.

0 ίδιος, φωτογραφίζοντας ίσως 
τη συγγραφική του τάση, μας λέ
ει σε κάποιο κείμενο του: «Τι εί
ναι ελκυστικό και τι όχι, ο καθέ
νας το ορίζει σύμφωνα με τα βιώ- 
ματά του, την κουλτούρα του και 
τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις 
του. Ασφαλώς και υπάρχουν αμήχα
νοι αναγνώστες, φοβισμένοι ή ανυ
ποψίαστοι, που αρκούνται στη σκι
ώδη παιδεία που τους παρασχέθη
κε. Γι' αυτούς σκέφτονται νυχθη
μερόν και επενδύουν πάνω τους οι 
επινοητές της μαζικής κουλτούρας» 
. . . Για το τελευταίο μυθιστόρημα 
του Γιάννη Γρηγοράκη, ο Ταχυδρό
μος στο φύλλο της 23/06/2010, 
γράφει: «0 Διαβήτης του Πλάτω
να, το συναρπαστικό αυτό μυθιστό
ρημα του Γιάννη Γοηγοράκη, συν
δυάζει με δεξιοτεχνία την πολιτι
κή με τα μαθηματικά. Ακόμα μας

ταξιδεύει στο χώρο της επιστήμης 
και μας γνωρίζει τον αρχαίο Ελλη
νικό κόσμο»...]

Οι δικηγόροι Βούλα Κουντούρη 
και Θεοφάνης Ζβες διάβασαν απο
σπάσματα από έργα των τιμώμε
νων συγγραφέων.

Οι τιμώμενοι, ευχαρίστησαν θερ
μά τόσο τον πρόεδρο και τα μέ
λη του Δικηγορικού Συλλόγου και 
της Επιτροπής Πολιτισμού, όσο και 
τους παριστάμενους, για την ιδι
αίτερη τιμή που τους αποδόθηκε.
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