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Δημήτρης Τσινικόπουλος
30 Χρόνια Λόγου και Τέχνης
(1982 - 2012)

Το Νοέμβριο του 2012 ο Δημήτρης Τσινικόπουλος
συμπλήρωσε 35 χρόνια μάχιμης δικηγορίας και
30 χρόνια ενεργού συμμετοχής στον Λόγο και
την Τέχνη. Στο παραπάνω διάστημα συμμετείχε σε ομαδικές εκδόσεις και εκπόνησε
23 αυτοτελή βιβλία (μελέτες, μονογραφίες, δοκίμια, ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μεταφράσεις) και συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής.
Αποχωρώντας από την ενεργό δικηγορία, στις 21 Νοεμβρίου, έγινε μια αποχαιρετιστήρια λογοτεχνική βραδιά στην αίθουσα του
Δ.Σ.Θ. και ακολούθησε ατομική έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής του ιδίου με 100 έργα του.
Για το έργο του μίλησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. Νίκος Βαλεργάκης, ο πρώην
πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. Μανώλης Λαμτζίδης, ο ποινικολόγος Μιχάλης Παναγιωτόπουλος, ο δικηγόρος – συγγραφέας Γιώργος Κούβελας και Δρ. φιλολογίας-Αντιπρόεδρος
της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, Γιάννης Τζανής. Την εκδήλωση συντόνισε το μέλος του Δ.Σ.Θ. Ρωξάνη Κωστατζίκη. Για το ζωγραφικό και φωτογραφικό
του έργο μίλησε η δικηγόρος – ζωγράφος Παρασκευή Κουντούρη. Ποιήματα διάβασαν οι δικηγόροι Φάνης Σβες, Ελευθέριος Μυλωνάς, Βαρβάρα Φελεκίδου και ο
ίδιος ο ποιητής.
Για την προσφορά του στα γράμματα τιμήθηκε με βραβείο δοκιμίου από τον
Δήμο Θεσσαλονίκης, από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, από την Χριστιανική Εταιρία Ελληνικών Γραμμάτων, από τον Δ.Σ.Θ. κ.α.
Για την πολύπλευρη αυτή δραστηριότητά του το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δ.Σ.Θ. τον ανακήρυξε επίτιμο δικηγόρο.
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Για το βιβλίο του Δ. Τσινικόπουλου

Ανάμεσα σε Δύο Αιώνες
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Γιώργος Χατζηαθανασίου
Δικηγόρος-Συγγραφέας

Ε

ίχα την ευχαρίστηση να διαβάσω, στην ουσία να μελετήσω (γιατί μερικές
φορές πρόκειται περί μελέτης, όταν διαβάζεις κάτι παρόμοιο), το βιβλίο με
τίτλο Ανάμεσα σε Δύο Αιώνες του Δημήτρη Τσινικόπουλου), από το οποίο
απεκόμισα όχι μόνο μια παραπέρα γνωριμία από την παμπλούσια γλώσσα μας, την
οποία με σεβασμό αλλά και ποικιλότητα χρησιμοποιεί στα κείμενά του ο εκλεκτός συγγραφέας, αλλά και μια εκπληκτική αίσθηση της δυναμικής που μετέρχεται δεξιότεχνα ο ομότεχνος και συνάδελφος Δημήτρης Τσινικόπουλος, αναλύοντας ή υπεισερχόμενος και διεισδύοντας -θα έλεγα- στα δύσβατα μονοπάτια των
δοκιμίων, που με γλαφυρότητα αναλύει και επεξηγεί και διανθίζει και επιβάλλει
στον αναγνώστη του.
Είναι μια πραγματική απόλαυση η διαδρομή μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, το οποίο θα χαρακτήριζα πόνημα και ποίηση και ενημέρωση, για όλες
τις τεκταινόμενες και μη απόψεις, σκέψεις και γεγονότα της καθημερινής ζωής,
που σε πολλούς περνούν απαρατήρητα ή και μη αναγνωρίσιμα για τους περισσότερους από εμάς.
Ειλικρινά ήθελα σαν άλλος Λέων Τολστόϊ, όταν διάβαζε Τσέχωφ, να κάψω τα
δικά μου γραπτά, αφού νομίζω ότι είμαι συγγραφέας και ποιητής.
Όμως ο Δημήτρη Τσινικόπουλος δεν με τρόμαξε μόνο με το γράψιμό του.
Δεν μ’ ενθουσίασε απλά.
Με συγκίνησε ως τα κατάβαθα της ψυχής μου.
Μ’ έκανε να πιστέψω ότι, στον παραλογισμένο και σαστισμένο κόσμο μας, δεν
χάθηκε ακόμα η ελπίδα, ούτε τελείωσε η ιστορία του ανθρώπου. Αφού υπάρχουν
ακόμη άνθρωποι που μπορούν να γράφουν έτσι, να μετακινούν τα απολιθώματα, να ανασταίνουν τις κοιμισμένες συνειδήσεις και να ορμούν στις καρδιές, δίνοντας νέο αίμα και νέα όρεξη για ζωή και γνώση, υπάρχει ακόμη ελπίδα να επιζήσει το ανθρώπινο γένος και ο πολιτισμός, τον οποίο έφτιαξε μέσα από χιλιάδες χρόνια προσπαθειών, αγώνων και μέριμνας για σωστή συμβίωση των ατόμων.
Άρα δεν χάθηκε η ευθύνη, δεν χάθηκε η τρυφερότητα, η αυτογνωσία, το πάθος και ο έρωτας για τη ζωή, που είναι τόσο σύντομη.
Ένιωσα στ’ αλήθεια ξανανιωμένος, ασφαλής και έτοιμος να ζήσω παραπέρα.
Τον ευχαριστώ.
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Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος
ως Ζωγράφος και Φωτογράφος
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Παρασκευή Κοντούρη
Δικηγόρος - Ζωγράφος

Ο

Δημήτρης Τσινικόπουλος εκφράζεται με ποικίλους τρόπους. Δεν μένει στατικός ή μονολιθικός. Ακόμη κι όταν εκφράζεται ποιητικά ή ζωγραφικά, αναζητά νέες φόρμες, νέες
μορφές. Γι’ αυτό και στην ποίηση γράφει είτε λυρική ποίηση, είτε χάι κάι (γιαπωνέζικη ποίηση με
5-7-5 συλλαβές), είτε σατιρική, είτε μεταφυσική και υπαρξιακή.
Στη συζήτηση που είχαμε, μου είπε ότι είχε
σταματήσει να ζωγραφίζει λόγω έλλειψης σταθερού χώρου (studio). Στη ζωγραφική του, κυρίως ρεαλιστική, παρουσιάζονται σχέδια και πίνακες που ζωγραφίστηκαν εδώ και μια τριακονταετία. Πρόσωπα με μολύβι ή κάρβουνο, γυμνό
και, κυρίως, τοπία με λάδι. Ζωγραφίζει συνήθως
από φωτογραφία και σπανιότερα εκ του φυσικού.
Όπως μου εξομολογήθηκε, αναζητάει παντού
της ομορφιά. «Η ομορφιά είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι ομορφιά», όπως είπε ο Κιτς. Αναζητά
πάντα τον μυστικό ρυθμό που υπάρχει σ’ ένα τοπίο ή σε μια απλή κίνηση. Τον ενδιαφέρει η αποτύπωση της στιγμής. Συλλέγει πολλές στιγμές. Τον
ενδιαφέρει κυρίως το φως, το ηλιοβασίλεμα. Στη
φωτογραφία είδα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ
από τότε που είδα την τελευταία του δουλειά.
Οι φωτογραφίες του έχουν τραβηχτεί σε εκδρομές, αλλά και σε περιπάτους στη Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίες από το Νέστο, την Άθυτο, τα
Μουδανιά, τα νησιά, την Κυανή Ακτή κ.τ.λ., οι
περισσότερες από το κινητό του τηλέφωνο!
Ασχολείται κυρίως με το τοπίο. Τον ενδιαφέρουν τα έντονα χρώματα και σχήματα, όσα μπορεί να συλλάβει περπατώντας, και φωτογραφίζει

ό,τι τον εντυπωσιάζει από πλευράς φόρμας ή χρώματος. Όπως μου είπε, μπορεί να τον εντυπωσιάσει μια ηλιαχτίδα που μπορεί να χτυπάει έναν
όγκο και να τον φωτίζει περίεργα, ή το πώς παίζει το φως του ήλιου με τα σύννεφα. Προσπαθεί
να ανακαλύψει την ομορφιά οπουδήποτε, όπως
σε ένα φυλλαράκι, σ’ ένα σκελετωμένο δέντρο,
σε μια συστάδα θάμνων ή σε μια αράχνη. Θέλει
να διασφαλίσει μια όμορφη στιγμή. «Η καθοσίωση της στιγμής,» όπως είπε ο Οκτάβιο Παθ (Λα
κοθανγκραθιόν ντελ ινστάντε). Έτσι νιώθει ότι
«καθαγιάζεται» η στιγμή.
Η φωτογραφία με τη ζητιάνα ήταν μια στιγμή
που τον συγκίνησε, γιατί είδε ένα πρόσωπο που
προσεύχεται και ζητά βοήθεια από τον Θεό μέσω
των ανθρώπων. Η στάση με το σκυμμένο κεφάλι
μέσω της προσευχής τού θύμισε το Περιμένοντας
τον Γκοντό του Μπέκετ, για τους ανθρώπους που
περιμένουν το θαύμα στη ζωή τους. Έτσι επαληθεύεται το αρχαίο ρητό που λέει ότι η ποίηση
είναι ομιλούσα ζωγραφική και η ζωγραφική ποίηση του χρωστήρα και των χρωμάτων.

Oblatio

Δημήτρης Τσινικόπουλος

Καθ’ Άπερ Πέλεκυς
Κόπτων Πέτρα

Μια Σύντομη Παρουσίαση του Έργου του Δημήτρη Τσινικόπουλου
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Γιώργος Κούβελας
Δικηγόρος-Συγγραφέας
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ο έργο του Δημήτρη Τσινικόπουλου είναι ένα τσουνάμι, ένας ποταμός, ένα πέλαγος, μία θύελλα. Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος είναι λόγιος Νομικός, έγκριτος Δικηγόρος, βαθυστόχαστος
ερευνητής, δόκιμος ποιητής, εμβριθής μελετητής, αξιόλογος διηγηματογράφος, αναγνωρισμένος δοκιμιογράφος. Μελέτησε φιλοσοφία και βιβλική Θεολογία. Επάξια ασχολήθηκε και με τη
φιλολογία και τη φωτογραφία. Χειρίζεται άριστα τον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Ο λόγος του
Δημήτρη Τσινικόπουλου είναι καθ’ άπερ πέλεκυς κόπτων πέτρα. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει 17 βιβλία. Απ’ αυτά τα 17 βιβλία θα σας παρουσιάσω τρία: τον Ανεξερεύνητο Θεό, το Βίβλος, ένα Βιβλίο
Επαναστατικό και το Ανάμεσα σε 2 Αιώνες.

Ανεξερεύνητος Θεός
Το έργο του Δημήτρη Τσινικόπουλου Ανεξερεύνητος Θεός είναι ένα διήγημα προβληματισμού,
που παρουσιάζει τρεις συνομιλητές σ’ ένα δωμάτιο να προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο
μυστηριώδες ερώτημα του κακού και του πόνου
στη φύση, ερώτημα που η φιλοσοφία το ονόμασε
«βράχο του αθεϊσμού». Ο ένας συνομιλητής είναι
πιστός με απορίες, ο άλλος χριστιανός σοφός με
αρκετές απαντήσεις και ο τρίτος είναι σκεπτικιστής και αγνωστικιστής, που θέτει τα παρακάτω
ερωτήματα πυροδοτώντας τη συζήτηση.
Λέει στους φίλους του: «Μου λέτε ότι ο Θεός
είναι Θεός αγάπης και πάνσοφος Δημιουργός. Λοιπόν, σας ερωτώ:
» Α. Γιατί υπάρχουν στη φύση καταστροφές, τυφώνες, πλημμύρες, λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν κάθε χρόνο
χιλιάδες άνθρωποι;
» Β. Γιατί τα ζώα να αλληλοσπαράζονται σε ένα
σκληρό αγώνα επιβίωσης;
» Γ. Γιατί να υπάρχει τόσος πόνος στη δημιουργία, αφού όλα έγιναν από το Θεό καλά λίαν;

» Δ. Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει για να σώσει
τους ανθρώπους από την ανθρώπινη ζούγκλα,
αλλά αφήνει τα πλάσματά Του στη φρίκη του
σπαραγμού και έτσι αφήνει να θριαμβεύει το
κακό, η φθορά, ο πόνος και ο θάνατος;
» Για όλα αυτά», καταλήγει ο τρίτος συνομιλητής, «εγώ είμαι αγνωστικιστής και σκεπτικιστής, γιατί δεν βλέπω καμιά αγαθότητα του Θεού. Αντίθετα, βλέπω ένα σκληρό και αδυσώπητο αγώνα, ένα φοβερό ανταγωνισμό για επιβίωση. Βλέπω να επιβιώνουν τα πιο ικανά όντα.
Βλέπω φώκιες να τρώνε ψάρια. Και τις φώκιες
να τις τρώνε καρχαρίες. Βλέπω κροκόδειλους
σαρκοβόρους, που μερικές φορές αλληλοτρώγονται. Βλέπω τίγρεις και λιοντάρια να κατασπαράζουν τα πάντα. Βλέπω ο άνθρωπος να είναι για τον άνθρωπο λύκος. Βλέπω ότι υπάρχει
πολύς πόνος στην ανθρωπότητα, που λειτουργεί με τον κανόνα της ζούγκλας και το δίκαιο
του ισχυροτέρου.»
Το διήγημα περιστρέφεται πάνω σ’ αυτά τα
ερωτήματα, η δομή του ρέει, το κείμενο διαβάζεται με εξαιρετική άνεση, κυριολεκτικά απνευ-
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στί. Οι συνομιλητές συζητούν και καταθέτουν τα
συμπεράσματά τους.
Αξίζει να το μελετήσετε και να οδηγηθείτε
κι εσείς στα δικά σας συμπεράσματα. Πάντως,
ο κύριος πρωταγωνιστής του διηγήματος, ο σοφός επισκέπτης, επισημαίνει ορθά ότι ο άνθρωπός αδυνατεί να επιλύσει το πρόβλημα του φυσικού κακού, γιατί ο ίδιος αποτελεί μέρος του προβλήματος και το βλέπει ανθρωποκεντρικά και όχι
θεοκεντρικά, όπως θα έπρεπε, αφού τούτο είναι
πρόβλημα που ενυπάρχει μεταξύ Θεού και φύσης (κτίσης).

Βίβλος, Ένα Βιβλίο
Επαναστατικό
Είναι ένα εξαιρετικό
δοκίμιο για τη μεταφυσική της Βίβλου και για
τη συμβολή της στη διαμόρφωση του Δυτικού
Πολιτισμού. Ο Δημήτρης
Τσινικόπουλος αποδεικνύει με εξαιρετικά επιχειρήματα ότι η Βίβλος δεν
θα διαμόρφωνε το Δυτικό Πολιτισμό, αν δεν είχε
κάτι ουσιαστικό να προσφέρει, ένα μήνυμα πρωτοποριακό, ένα άγγελμα
Επαναστατικό. Η έννοια
Του Ενός Εμπροσώπου
Θεού-Πνεύματος, η έννοια της Δημιουργίας από
το Μηδέν και όχι από προϋπάρχουσα ύλη, η ιδέα
ότι ο κόσμος και η ύλη είναι «καλά λίαν», η ιδέα
της προόδου της Ιστορίας και της ευθύγραμμης
κίνησης του Χρόνου, ο προσωποκεντρισμός, η
διδασκαλία της ανθρώπινης αγάπης και ευσπλαχνίας και η Βασιλεία του Θεού είναι μερικές από
τις 14 ιδέες της Βίβλου που συγκλόνισαν τον αρχαίο κόσμο και συνεχίζουν να τροφοδοτούν το
σύγχρονο κόσμο.
Μ’ αυτό του το έργο ο Δημήτρης Τσινικόπουλος μάς καλεί να δούμε τη Βίβλο με άλλα μάτια.
Και μας τονίζει ότι η Βίβλος δεν είναι βιβλίο με
ιστοριούλες για μικρά παιδιά ή για θρησκόληπτα
γραιΐδια. Αλλά ήταν, είναι και θα είναι ένα βιβλίο μοναδικό, ένα βιβλίο Επαναστατικό. Θα αναφερθώ κατ’ ανάγκη πολύ περιληπτικά και άκρως
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αποσπασματικά στις πιο κάτω Ιδέες της Βίβλου,
όπως μας τις παρουσιάζει ο αγαπητός σε όλους
μας Δημήτρης Τσινικόπουλος:
1:: Η Ιδέα της εργασίας

Στην αρχαιότητα -Αρχαία Ελλάδα και αλλού- η
σωματική εργασία απεφεύγετο. Αυτή ήταν για τους
δούλους. Γι αυτό ο μεν Αριστοτέλης ονόμαζε τη
χειρωνακτική εργασία δουλικότατη, ενώ ο Ξενοφών ονόμαζε όλες τις χειρωνακτικές εργασίες κακόφημες και βάναυσες. Σύμφωνα με την ελληνική
φιλοσοφική ανθρωπολογία ο Έλληνας, ως Ελεύθερος Άνθρωπος, οφείλει να
δημιουργήσει στο πνεύμα, όχι όμως να εργαστεί
με το σώμα, που είναι το
«καταισχύνον μέρος» της
ανθρώπινης ύπαρξης! Αυτό το κλίμα ανέτρεψε η
Βίβλος. Ο Ιησούς τόνιζε
ότι «ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι» και ότι ο εργάτης είναι πάντοτε άξιος του μισθού του. Ο δε Απόστολος Παύλος έλεγε «ο μη
εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω» και «να ζείτε ήσυχα
και να εργάζεστε με τα χέρια σας».
2:: Η Ιδέα ότι ο Θεός αναζητεί τον άνθρωπο και
ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό

Η έννοια του Θεού είναι πια αποδεδειγμένο
ότι είναι γραμμένη στα γονίδια του ανθρώπου,
είναι έμφυτη, όπως δέχονται ακόμη και οι εξελικτικοί βιολόγοι. Γι αυτό ο άνθρωπος αναζητεί
με πάθος τον Θεό και δεν ησυχάζει μέχρι να τον
βρει, όπως υποστηρίζει ο Αυγουστίνος. Τη φυσική ροή και τάση των ανθρώπων προς τη θρησκεία επισήμαναν και οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς: ο Όμηρος έγραφε «Πάντες θεών χατέουσιν
(=έχουν ανάγκη) άνθρωποι.» Ο Πλάτων δίδασκε
«Πάντες Έλληνές τε και βάρβαροι νομίζουσι είναι θεούς» και ο Αριστοτέλης διακήρυττε «Πάντες γαρ άνθρωποι περί θεών έχουσιν υπόληψιν
και βάρβαροι και Έλληνες.»
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Είναι χαρακτηριστικά τα όσα σημειώνει ο Γ.
Φλορόφσκυ: «Στη Βίβλο μένουμε κατάπληκτοι από
τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον Θεό. Μόνο στη Βίβλο έχουμε την
ιστορία του Θεού που, ως στοργικός ποιμήν, αναζητάει το χαμένο πρόβατο, αναζητά τον άνθρωπο
που έχει χάσει το δρόμο του για να τον σώσει. Γι
αυτό και η Βιβλική Θρησκεία δεν μπορεί να θεωρηθεί θρησκεία σαν τις άλλες, αλλά χαρακτηρίζεται ως αλήθεια, ως πίστις, ως οδός!»
3:: Η Ιδέα της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω της
Βασιλείας του Θεού

Το δόγμα της Βασιλείας των Ουρανών αποτελεί τον κορμό της διδασκαλίας του Ιησού και είναι ένα από τα επαναστατικότερα δόγματα που
συντάραξαν και άλλαξαν τον κόσμο και την ανθρώπινη σκέψη. Εκλεκτοί και ευνοούμενοι λαοί
δεν υπάρχουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι
οι άνθρωποι είναι αδέλφια και οι αμαρτωλοί είναι τα αγαπημένα τέκνα του Θεού Πατέρα. Στη
Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχουν ούτε προνόμια, ούτε εκπτώσεις, ούτε υπεκφυγές. Όλοι είμαστε τέκνα του Ιησού Χριστού.

Στην Καινή Διαθήκη η έννοια της Ελευθερίας αναπτύσσεται, εξατομικεύεται και θριαμβεύει οριστικά. Ο Ιησούς Χριστός είναι απελευθερωτής του ανθρώπου όχι μόνο από την εξωτερική
ανθρώπινη δουλεία, αλλά και από την εσωτερική δουλεία, την αμαρτία, την πλάνη, τη δεισιδαιμονία, τις σατανικές δυνάμεις, το φόβο του θανάτου και τον ίδιο το θάνατο. Γι αυτό μας διδάσκει: «Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικοί μαθητές μου.
Τότε θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα
σας ελευθερώσει.» Και ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: «Όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί
και η Ελευθερία.» Δηλαδή το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου είναι μήνυμα Ελευθερίας, μήνυμα Απελευθερωτικό και μήνυμα διαχρονικής εμβέλειας και αξίας.
5:: Η Ιδέα της Ειρήνης ως πληρότητα και αρμονία

Το μήνυμα της Βίβλου είναι μήνυμα Ειρήνης.
Γι αυτό οι Άγγελοι υμνούσαν στη γέννηση του
Χριστού: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Και ο Ιησούς άφησε στους ανθρώπους τη δική του Ειρήνη: «Ειρήνην αφίημι υμίν, Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν.
4:: Η Ιδέα της Ελευθερίας του ατόμου και των Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν. Εγώ δίδωμι υμίν».
λαών
Και ακόμη «πάντα λελάληκα υμίν ίνα εν εμοί ειΗ Βίβλος είναι ένα βιβλίο που διακηρύττει εξ ρήνην έχετε»
αρχής την Ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κατά τη Βίβλο είναι όχι ον δίποδον, άπτε- 6:: Η Ιδέα της Αγάπης
ρον και λογικόν, όπως υποστηρίζει ο Πλάτων,
Ο Χριστός δίδαξε, επεζήτησε και εμπράκτως
ούτε ζώο εξελιγμένο, όπως δέχεται ο δαρβινι- απέδειξε την Αγάπη όχι μόνον στον πλησίον, αλσμός, ούτε σφάλμα της φύσης, όπως ισχυρίζεται λά και στον Σαμαρείτη, και στις πόρνες και στους
ο νεοδαρβινισμός, αλλά είναι θεϊκό δημιούργη- αμαρτωλούς, αλλά ακόμη και προς τους εχθρούς,
μα ελεύθερο, διαχειριστής της δημιουργίας, της κάτι το πρωτάκουστο για την εποχή εκείνη: «Αγακτίσης του Θεού.
πάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους κατα-
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ρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τους μισούντας τική φωνή και κίνηση.
Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος μ’ αυτά τα δοκίυμάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων
μιά του:
υμάς και των διωκόντων υμάς»!
Σ’ αυτό το σημείο ο Δημήτρης Τσινικόπουλος i) Προτρέπει τους όπου Γης πνευματικούς ανθρώπους να αγωνιστούν για την Ειρήνη, για
επισημαίνει με νόημα: «Εδώ έχουμε να κάνουμε
να πάψουν οι πολεμοκάπηλοι να μακελεύουν
με μια Επανάσταση της Αγάπης προς πάντας, από
τους Λαούς με τη βία, με την αυθάδεια, με
έναν επαναστάτη χωρίς όπλα. Είναι χαρακτηριστιτην υποκρισία, με τους πολέμους. Και προεικό ότι στη Βίβλο γίνεται λόγος για Αγάπη 500 φοδοποιεί ότι αυτός ο αγώνας θα ναι τραχύς και
ρές! Αυτή την Αγάπη υμνεί και ο Απόστολος Παύδύσκολος, γιατί οι μακελάρηδες οργανώνονται,
λος στον περίφημο Ύμνο της Αγάπης: ‘Εάν ταις
οπλίζονται και ετοιμάζουν πολέμους, επιθέγλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,
σεις και Υπουργεία πολεμικά. Μάλιστα αυτά τα
Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαΥπουργεία τα ονομάζουν «Υπουργεία Άμυνας»
λον αλαλάζον και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα
και όχι επίθεσης. Προσπαθούν έτσι να παραμυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν και εάν έχω
πλανήσουν τους Λαούς ότι τάχα ασχολούνται
πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, Αγάπην
με την Ειρήνη, ενώ ετοιμάζουν πόλεμο.
δε μη έχω, ουδέν ειμί…’.»
ii) Εξεγείρεται γιατί οι πολεμοκάπηλοι και οι κάθε λογής υποστηρικτές τους πλουτίζουν σε
Ανάμεσα σε Δύο Αιώνες
βάρος των απλών ανθρώπων των Λαών, γιαΤο βιβλίο αυτό περιέχει 33 δοκίμια άκρως επίτί δεν ακούν τους όπου Γης πνευματικούς ανκαιρα και διαχρονικά. Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος
θρώπους, που κηρύττουν και αγωνίζονται για
άρχισε να γράφει αυτά τα δοκίμια τον περασμέτην Ειρήνη, γιατί δεν ακούν τον μεγάλο βάρνο αιώνα και τα συνεχίζει μέχρι σήμερα! Ο συγδο της ελληνικής ποίησης Κωστή Παλαμά, που
γραφέας πιστεύει ότι τα δοκίμια γράφονται πεμε δύο έξοχους στίχους δίνει το στίγμα της
ρισσότερο για να προβληματίζουν και όχι να δίπολεμοκαπηλείας των ισχυρών:
νουν οριστικές απαντήσεις στα επίμαχα και δύΔεν θέλουν πόλεμο οι λαοί, θέλουν της Γης τη
σκολα θέματα που διαπραγματεύονται.
χάρη με τα χλωρά τριαντάφυλλα και το ξανθό
Πιστεύει ακόμη ότι τα δοκίμια πρέπει να σπέρσιτάρι!
νουν αμφιβολίες εκεί που οι άλλοι έχουν βεβαιότητες, αφού δεν υπάρχει μια μοναδική και οριστική iii) Καλεί τους πνευματανθρώπους ν’ αγωνιστούν
για την ανθρώπινη πρόοδο. Γιατί, δυστυχώς,
λύση στα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας.
ανθρώπινη πρόοδος δεν υπάρχει. Και δεν υπάρΑκόμη πιστεύει ότι οι ερωτήσεις είναι εκείνες που
χει ανθρώπινη πρόοδος όταν:
προκαλούν τις νέες απαντήσεις στο ατέλειωτο παι1. Όταν ένα δισεκατομμύριο φθάνουν σήμεχνίδι της διαλεκτικής (θέση-αντίθεση-σύνθεση).
ρα οι άστεγοι και οι πεινασμένοι στην υφήλιο
Ο συγγραφέας αγωνίζεται με τα δοκίμιά του να
και μάλιστα ακόμη και σε χώρες και πόλεις του
ακούγεται η φωνή των πνευματανθρώπων, που
λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου.
πνίγεται από τη φωνή των πλουτοκρατόρων και
2. Όταν με ένα δολάριο την ημέρα ζουν 1,2
των πολεμοκάπηλων. Σ’ αυτόν τον αγώνα δεν είδισεκατομμύρια άνθρωποι, τη στιγμή που η
ναι καθόλου σίγουρο ότι τελικά το πνεύμα θα νιπεριουσία των 225 πλουσιοτέρων ανθρώπων
κήσει το χρήμα, γιατί οι πνευματάνθρωποι συστον κόσμο ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο
γκρούονται με τους πλουτοκράτες και με τους
δολάρια και οι τρεις πλουσιότεροι από αυτούς
πολεμοκάπηλους, επιδιώκουν το κέρδος και όχι
έχουν περιουσία που υπερβαίνει το συνολικό
την ευημερία, την ευτυχία και την πρόοδο. ΑυΑΕΠ των 48 φτωχότερων χωρών του κόσμου.
τοί οι πλουτοκράτες-πολεμοκάπηλοι έχουν με το
3. Όταν οι «ανεπτυγμένες χώρες» καταβροχθίμέρος τους τις Κατεστημένες Δυνάμεις της εποζουν τα αγαθά των πτωχών, όταν το 20% των
χής μας –τα ΜΜΕ, τις εφημερίδες, τα περιοδικατοίκων στις πλουσιότερες χώρες καταναλώκά- που ασχολούνται με το χρήμα, την πολιτική
νει το 86% των παγκοσμίων αποθεμάτων.
και τους πολιτικούς. Έτσι πνίγουν κάθε πνευμα-
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Μετά από τόση σύγχυση, μετά από τόσα αδιέξοδα, υπάρχει διέξοδος;
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει, γιατί όπου επερίσσευσε η παραπληροφόρηση,
η υπεραφθονία των πληροφοριών, η πληροφορική έκρηξη, τα κούφια λόγια,
η τυφλή βία, η εικονική πραγματικότητα και η σαχλαμάρα υπερεπερίσσευσαν
οι πνευματικοί άνθρωποι και οι Τσινικόπουλοι
72
4. Όταν κάθε δευτερόλεπτο που περνάει εξαφανίζεται κι ένα κομμάτι τροπικού δάσους μεγάλο όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου λόγω της
άφρονος υλοτόμησης, της βοσκής και των πυρκαγιών.
5. Όταν πεθαίνουν από την πείνα 12 νήπια
παγκοσμίως κάθε λεπτό και όταν, για να επιβιώσουν στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, άθελά τους εκπαιδεύονται στα όπλα παιδιά ηλικίας 8 ετών!
iv) Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος κάνει έκκληση
στους πνευματικούς ανθρώπους ν’ αντισταθούν στη θύελλα των ΜΜΕ, του Διαδικτύου,
των εφημερίδων και περιοδικών, που με τον
τρομακτικό, ακατάσχετο και χωρίς μέτρο όγκο
των γεγονότων, τις ατεκμηρίωτες ειδήσεις, την
υπεραφθονία των ανέλεγκτων και ανακριβών
πληροφοριών, την πληροφορική έκρηξη, την
παραπληροφόρηση, τις αντιφατικές πληροφορίες, τους ήχους, τα βομβητά, τις μεγάλες λέξεις, τα κούφια λόγια, την τυφλή βία, τις μεγαλοστομίες, την αριθμολατρεία, τη συνομωσιολογία, τις διαφημίσεις και ανακοινώσεις, που
είναι διανθισμένες με ανοησίες και βωμολοχίες, τα ιδεολογήματα και την εικονική πραγματικότητα, που σε τελευταία ανάλυση δημιουργούν το άγχος της υπερπληροφόρησης, το
φόβο, τις φοβίες, τη σύγχυση, την απογοήτευση και τελικά την κατάθλιψη και τη σύγχυση φρενών στους πολίτες. Μ’ όλα αυτά, αντί
να πλουτίζουμε τις γνώσεις και τη σοφία μας,
παραπαίουμε μέσα στην πληθώρα των άχρηστων, των ανούσιων, των σαχλών, των επικίνδυνων, των ψυχοφθόρων προϊόντων που μας
σερβίρουν. Και ο συγγραφέας, μαζί με τον Τ.
Σ. Έλιοτ, διερωτάται: «Που είναι η Σοφία που
χάσαμε μέσα στη γνώση;»
v) Τέλος, ο Δημήτρης Τσινικόπουλος διαμαρτύρεται, γιατί οι πολίτες δεν διαβάζουν, δεν μελε-

τούν, δεν έχουν καλές σχέσεις με το βιβλίο,
αφήνονται στη σύγχυση των ΜΜΕ και του Διαδικτύου, που μόνο ποίηση, λογοτεχνία και
τέχνη δεν προβάλουν, αλλά απαξιώνουν τις
ανθρώπινες αξίες και ευτελίζουν κάθε είδους
πολιτισμό και κάθε αλήθεια. Έτσι φτάσαμε στα
λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Έσται γαρ καιρός ότε… από μεν της αληθείας την ακοή αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται.» Δηλαδή θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την αλήθεια, δεν θα
τους αρέσει η αλήθεια, αλλά «από μεν της αληθείας θα αποστραφούν και εις τους μύθους θα
εκτραπούν.»
Αλλά και εμείς που θέλουμε να αποφύγουμε
την εκτροπή και τους μύθους και να στραφούμε
προς την αλήθεια και τον πολιτισμό, πόσοι είμαστε; Πόσοι είμαστε σήμερα εμείς που επιθυμούμε να μην αποστρέψουμε την ακοή μας από την
αλήθεια και να μην εκτραπούμε στους μύθους;
Σας είπα στην αρχή ότι το έργο του Δημήτρη
Τσινικόπουλου είναι ένα τσουνάμι, ένας ποταμός,
ένα πέλαγος, μία θύελλα. Στον ελάχιστο χρόνο
που είχα στη διάθεσή μου, απ’ αυτό το πέλαγος
άντλησα μία σταγόνα μόνο. Εύχομαι στον αγαπητό σ’ όλους μας Δημήτρη Τσινικόπουλο να είναι πάντοτε καλά. Και να μπορεί για πολύ-πολύ
χρόνο ακόμη να μας προβληματίζει. Και να μας
εμπνέει με τα Έργα του.
Μετά, λοιπόν, από τόση σύγχυση, μετά από
τόσα αδιέξοδα, υπάρχει διέξοδος; Ναι, πιστεύω
ότι υπάρχει, γιατί όπου επερίσσευσε η παραπληροφόρηση, η υπεραφθονία των πληροφοριών, η
πληροφορική έκρηξη, τα κούφια λόγια, η τυφλή
βία, η εικονική πραγματικότητα και η σαχλαμάρα
υπερεπερίσσευσαν οι πνευματικοί άνθρωποι και
οι Τσινικόπουλοι.
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Τάσος Φάλκος-Αρβανιτάκης
Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Λογοτέχνης

Τ

ο βιβλίο του Δημήτρη Τσινικόπουλου Ιησούς, ο Ποιητής των Ποιητών (2006) είναι ένα πρωτότυπο και ενδιαφέρον βιβλίο. Με «κράτησε» στο διάβασμα και με
προβλημάτισε σε αρκετά σημεία του.
Το έργο παρουσιάζει τον Ιησού να μιλάει ως ποιητής, ως δάσκαλος που χρησιμοποιούσε το ρυθμικό τρόπο σκέψης και έκφρασης, ανάλογο με αυτόν των παλιών Εβραίων προφητών και του γνωμικού λόγου της σοφιολογικής γραμματείας (Παροιμίες, Ιώβ,
Εκκλησιαστής), που περιέχουν αυθεντική ποίηση.
Παρόλο που ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Παπίνι, ο Μαξ Γιάκομπ και άλλοι επεσήμαναν
ότι ο Ιησούς ήταν ποιητής ή κοντά στους ποιητές και ότι η ίδια η ζωή του ήταν ένα
υπέροχο ποίημα, η εργασία του Δημήτρη Τσινικόπουλου είναι πρωτότυπη, γιατί για
πρώτη φορά -στον ελληνικό χώρο τουλάχιστον- δείχνει με πολλά παραδείγματα και
πειστικά επιχειρήματα ότι ο Ιησούς στη μητρική του γλώσσα (Εβραιο-Αραμαϊκή) έκαμε χρήση της ποιητικής γλώσσας για λόγους αισθητικούς και μνημονοτεχνικούς.
Η εργασία τυπώνεται σε δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη και αρκετά βελτιωμένη
σε σχέση με την πρώτη, που κυκλοφόρησε το 1993 με τον τίτλο Ποίηση στα Λόγια
του Ιησού. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν καλύτερα να άφηνε τον ίδιο τίτλο και στη
δεύτερη έκδοση.
Το γεγονός ότι ο συγγραφέας επανήλθε στο θέμα και το ξαναδούλεψε αποδεικνύει ότι δεν ήταν ικανοποιημένος απόλυτα με την πρώτη εργασία και ότι το θέμα τον
απασχολούσε διαρκώς. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι στην επανέκδοση δεν αρκέστηκε στην ανατύπωση του βιβλίου, αλλά το αναδημιούργησε εκ βάθρων, πράγμα
που φανερώνει ακοίμητο ενδιαφέρον και πραγματική επιστημοσύνη. Γι’ αυτό και μας
έδωσε τη δεύτερη έκδοση, με περισσότερα και νεότερα στοιχεία, με χάρτες, πίνακες
και έγχρωμες φωτογραφίες του χώρου όπου έδρασε ο Ιησούς.
Το βιβλίο είναι αποκύημα μακροχρόνιας πίστης και θαυμασμού για το πρόσωπο του
Ιησού, αλλά και καρπός εκτεταμένης και επίμονης έρευνας, αγάπης και επιστημοσύνης. Και εφόσον δεν είναι έργο λογοτεχνικό (για το οποίο εφαρμόζεται κυρίως το κριτήριο του «γούστου», αν αρέσει και αν συγκινεί), αλλά δοκιμιακής και επιστημονικής
υφής, αντικειμενικό κατά το δυνατό, κερδίζει άνετα τον αναγνώστη με τα επιχειρήματά του και δίνει ερεθίσματα για σκέψη και ενδεχομένως επανατοποθέτηση τόσο
πάνω στο θέμα που πραγματεύεται, όσο και στο Πρόσωπο που ο συγγραφέας αποκαλεί -ίσως όχι άδικα- «ποιητή των ποιητών», όχι τόσο υπό στενά τεχνοκριτική άποψη,
αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνολική επίδραση των λόγων του Ιησού στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού.
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Μανόλης Λαμτζίδης,
Δικηγόρος,
μέλος του Δ.Σ. και πρ. Πρόεδρος του ΔΣΘ
m.lamtzidis@gmail.com

O

εκλεκτός συνάδελφος και φίλος μου Δημήτρης Τσινικόπουλος αποτελεί, θα έλεγα, ένα σπάνιο φαινόμενο.
Την ίδια στιγμή με επιτυχία δραστηριοποιείται
ως δικηγόρος, δημοσιογράφος, ποιητής, μελετητής και δοκιμιογράφος. Ένας σπάνιος και μοναδικός συνδυασμός, δηλαδή.
Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε νόημα και περιεχόμενο στην έννοια «δημιουργός».
Παλαιότερα τον γνώριζα σα δικηγόρο και ποιητή. Στη συνέχεια ανακάλυψα ότι ήταν και συγγραφέας.
Μου έκανε, μάλιστα, την ιδιαίτερη τιμή στις
6.5.2011 να παρουσιάσω το βιβλίο του Βίβλος:
Ένα Βιβλίο Επαναστατικό (εκδόσεις Άγνωστο).
Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι έχει και άλλες ιδιότητες και ενασχολήσεις, αυτές που αποκαλύπτονται σήμερα, οι οποίες όμως όλες έχουν ένα κοινό
παρονομαστή, τη δημιουργική διάθεση και δράση, πράγμα σπάνιο σε αυτήν την άνυδρη εποχή.
Αυτή του η πολυσχιδής δραστηριότητα περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στο σώμα των δικηγόρων
της Θεσσαλονίκης, από τα σπλάχνα του οποίου
προέρχεται. Αν και προσωπικά δεν διακατέχομαι
από μεταφυσικές ανησυχίες, από την πρώτη στιγμή μου κίνησε την προσοχή και το ενδιαφέρον
ο ιδιαίτερα διεισδυτικός τρόπος που προσέγγιζε
ζητήματα θρησκευτικά-πνευματικά- φιλοσοφικά.
Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος δεν πραγματεύε-

ται τα θέματα που «αγγίζει» με ένα στείρο «ιησουιτισμό» μεσαιωνικού τύπου.
Εξαιτίας της ευρύτατης μόρφωσής του έχει
ένα τρομακτικό βάθος και ένα εύρος στον τρόπο
που προσεγγίζει αυτά που πραγματεύεται, ώστε
αφήνει τον αναγνώστη και τον ακροατή κυριολεκτικά άφωνους.
Οι σπουδές του εδώ και στο εξωτερικό, καθώς και η μελέτη της φιλοσοφίας, της φιλολογίας και της θεολογίας, προσδίνουν ένα διαφορετικό «άρωμα» στα δεκάδες βιβλία και δοκίμια που
έγραψε και δημοσίευσε.
Επισημαίνω την ιδιαίτερη ενασχόλησή του με
θέματα δικαίου και φιλολογίας της αρχαίας Εγγύς
Ανατολής, τη μετάφραση βιβλικών κειμένων και
κειμένων λογοτεχνίας της αρχαίας Ανατολής, καθώς και έργων σύγχρονων συγγραφέων.
Τα δεκαπέντε και περισσότερα αυτοτελή βιβλία και οι ισάριθμες συμμετοχές του σε τέσσερα
συλλογικά έργα συνθέτουν το προφίλ ενός πνευματικού ανθρώπου ιδιαίτερα ευαίσθητου, αφού
μέσα στα έργα του περιλαμβάνονται και ποιητικές συλλογές, που εξυμνούν τον έρωτα και την
αγάπη. Όλα αυτά χαρακτηρίζονται από έντονο
βίωμα και την απόδοσή του με λιτούς στίχους.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο Δ. Τσινικόπουλος που
έγραψε αυτόν τον δυνατό ερωτικό στίχο «Στην
καταιγίδα του έρωτα, η ομπρέλα της λογικής λυγίζει..»

Δημήτρης Τσινικόπουλος
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Αναδεικνύοντας, εκτός από τον έρωτα και την
Είναι ο ίδιος, όμως, επίσης που γράφει στο
αγάπη, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία ως άξονες
ποίημα «Οι ελεύθεροι»:
της δημιουργικής δράσης του και πηγές έμπνευσης, στηριζόμενος δηλαδή σε ένα τρίπτυχο αξι…Οι ελεύθεροι,
ών (αγάπη-ελευθερία-δικαιοσύνη).
Όντας απελεύθεροι
Όμως, όπως γράφει κι ο ίδιος «…περισσότεαπό τη δουλεία της διαφθοράς,
ρο από την αγάπη» πηγή έμπνευσης για το δημιΟυδέποτε απαρνούνται
ουργό είναι «…να δημιουργήσει έργα αγάπης …»
τις τρίβους της δικαιοσύνης.
Εύχομαι, λοιπόν, στον αγαπητό φίλο μου Δη…………………………
μήτρη να διατηρήσει την έμπνευσή του αναλλοίΟι ελεύθεροι ελευθερωθέντες
ωτη και να την διατηρήσει ακέραιη στο διηνεκές.
από το σώμα της αμαρτίας
Αλλά και, όπως ο ίδιος το διατυπώνει, να δημιΕναγκαλίζονται
ουργεί αέναα «έργα αγάπης», αυτά που στην άνυτα όπλα της δικαιοσύνης
δρη εποχή μας έχει ανάγκη ο κόσμος και εμείς οι
και Βαδίζουν άφοβα το δρόμο τους
φίλοι του, γιατί «ουκ επ’ άρτω
Γενόμενοι δούλοι της ελευθερίας
ζήσεται» μόνον ο κόσμος μας!
Άχρι θανάτου…
Δημήτρη Τσινικόπουλε,
Σε ευχαριστώ που είσαι φίλος μου!
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