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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του σημαντικού 

Ζωγράφου, Δασκάλου, Ομότιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. 

Δημοσθένη Κοκκινίδη.  

 

Από τους σημαντικότερους ζωγράφους της γενιάς του 60, ο Κοκκινίδης 

σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ (1954-1958), στο εργαστήρι του Γιάννη Μόραλη. 

Το 1962 παντρεύεται τη ζωγράφο Πέπη Σβορώνου και το 1964 πραγματοποιεί την 

πρώτη του ατομική έκθεση στη γκαλερί «Μέρλιν». Έκτοτε και μέχρι τον πρόσφατο 

θάνατό του, θα ακολουθήσουν μια πληθώρα ατομικών εκθέσεων με ταυτόχρονη 

συμμετοχή σε πλήθος ομαδικών. Ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της ελληνικής 

καλλιτεχνικής κοινότητας, εκλέγεται το 1976 καθηγητής στην ΑΣΚΤ και το 1980 

Πρύτανης της Σχολής. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση της Σχολής προς την 

κατεύθυνση της διδακτικής της τέχνης, αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης, καθώς 

και προς την κατεύθυνση της ευρύτερης καλλιέργειας των φοιτητών, διοργανώνοντας 

διαλέξεις από ειδικούς Έλληνες και ξένους σε θέματα λογοτεχνίας, μουσικής, 

εικαστικών τεχνών και θεωρίας της τέχνης. Με την ιδιότητά του ως Πρύτανης 

οργανώνει και το πρώτο διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση μέσω της τέχνης στο σχολείο» 

(1981) με ιδιαίτερη επιτυχία. 

Ταυτόχρονα, καταβάλλει προσπάθεια για το άνοιγμα της ΑΣΚΤ προς τις σχολές 

του εξωτερικού και επεξεργάζεται τη δυνατότητα δημιουργίας νέων τμημάτων, 

θεωρίας της τέχνης και εφαρμοσμένων τεχνών. 

Δραστήριος και τολμηρός καλλιτέχνης κινείται σε όλα τα επίπεδα της 

ανθρώπινης ύπαρξης, ξεκινώντας από τη σχέση του ανθρώπου με τον 

κοινωνικοπολιτικό χώρο (1960-1981), κυρίως μέσω της εναντίωσης του στη Χούντα 

και στον πόλεμο του Βιετνάμ, με το φυσικό χώρο μέσω θαλασσινών κυκλαδίτικων 
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τοπίων (1987-1992) και τέλος με το μεταφυσικό χώρο (Άνθρωπος και Κόσμος), 1992 

και εξής.  

Παράλληλα δεν διστάζει να τροποποιήσει την ίδια την εικαστική του γραφή 

ανάλογα με τα παραπάνω θέματα που διαπραγματεύεται προσβλέποντας «μανιωδώς» 

στη σύγκλιση μορφής και περιεχομένου και ως εκ τούτου, στην ποθητή ολοκλήρωση 

του έργου. Με αυτό τον τρόπο ο Κοκκινίδης υπήρξε, κατά γενική ομολογία, δεινός 

δάσκαλος προς την κατεύθυνση του κατά βάσιν αισθητικού ερωτήματος, ότι δηλαδή 

«ενδιαφέρει λιγότερο το τι κάνει ο καλλιτέχνης και περισσότερο το πως τα μέσα που 

χρησιμοποιεί είναι όντως τα καταλληλότερα για την απόδοση της κοσμοθεωρίας του» 

δίνοντας έτσι βαρύτητα στην ίδια την εικαστική γλώσσα. 

 

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00μ. 

στο Νεκροταφείο της Παιανίας.  

 

Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Α.Σ.Κ.Τ. εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. 

 

 


