
 

 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ 
Μάιος 1967, 1967 
από τη σειρά Των δε κακών μνήμη… 1967-1997 
Ακρυλικό σε χαρτόνι συσκευασίας κολλημένο σε 
κοντραπλακέ θαλάσσης  
(δύο τμήματα) 
116,9 x 60,5 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη, 2002  
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Aρ. Εισ. 234/02 
 
Σημαντικός ζωγράφος και επί μακρόν δάσκαλος πολλών 
νεότερων καλλιτεχνών (διετέλεσε και πρύτανης της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών), ο Δημοσθένης 
Κοκκινίδης  παρουσίασε ήδη από τις αρχές του ΄60 ένα 
σώμα έργων με έντονα κριτικό, πολιτικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο.  Ζωγράφισε το μεγαλύτερο μέρος της 
σειράς των 12 έργων με τίτλο …των δε κακών μνήμη…  
από το Μάιο του 1967 έως την άνοιξη του 1968, τους 
πρώτους δηλαδή μήνες της Χούντας των 
Συνταγματαρχών. Ανακάλυψε σε μια γωνιά του 
εργαστηρίου του ένα δέμα από χαρτόνια συσκευασίας και 
αποφάσισε να δουλέψει πάνω τους εικόνες που 
προέκυπταν από τα αποκόμματα των εφημερίδων, που 
ήταν γεμάτα από φωτογραφίες ένστολων αξιωματικών. 
Απέδωσε τις μορφές τους παραμορφωμένες, συχνά 
σχεδόν τερατόμορφες άλλοτε αφαιρετικά, χωρίς 
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες, κι άλλοτε 
εξπρεσιονιστικά. Κεφάλια με πηλήκια, πολιτικοί 
ανδρείκελα, καρικατούρες ανθρωποειδών, σημαίες, 
τανκς, μορφές φιμωμένες μετατρέπονται από την 
εξπρεσιονιστική γραφή του Κοκκινίδη σε κραυγή πόνου 
και καταγγελία της εφιαλτικής πραγματικότητας που 
επεβλήθη από την βίαια ανατροπή της δημοκρατίας στην 
Ελλάδα.  
 
Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1952-1958). Από τη 
δεκαετία του 1960 υπήρξε μέλος της «Ομάδας Τέχνης Α´» 
και της «Ομάδα για την επικοινωνία και την εκπαίδευση 
στην Τέχνη». Εκλέχτηκε καθηγητής στην ΑΣΚΤ το 1976, 
όπου δίδαξε ζωγραφική διατελώντας επίσης αντιπρύτανης 
(1978-1980) και πρύτανης (1980-1982). Ζει και εργάζεται 
στην Αθήνα. 
 
Κείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Τίνα Πανδή, Σταμάτης Σχιζάκης – 
Επιμελητές ΕΜΣΤ 



 

 
 
 
 
Dimosthenis Kokkinidis 
May 1967, 1967 
from the And regarding the remembrance of evils …1967-
1997 series  
Acrylic on conservation cardboard stuck on sea-water 
resistant plywood  
116.9 x 60.5 cm 
Donated by the artist, 2002 
National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST), 
Inv. No. 234/02 
 
Being a great painter and professor of many younger 
artists for a long time (he also served as Dean at ASFA), 
Dimosthenis Kokkinidis had already presented since the 
beginning of the 1960’s, a group of artworks with a deeply 
critic, politicized and social content. From May 1967 until 
spring of 1968 –during the first months of the Greek 
Military Junta- he completed the largest part of the group 
of 12 works entitled “….regarding the remembrance of 
evils…” At some point, he found a parcel of cardboards in 
a corner of his workshop and decided to put pictures on 
them derived from clippings including photos of fully-
uniformed officers. The artist presented a distorted image 
of these figures, almost grotesque either in an abstract 
way, without any distinct features and details or in a more 
expressionist way; heads on service caps, political 
puppets, humanoid caricatures, flags, tanks, muted 
figures are transformed through Kokkinidis’ expressionist 
writing to screams full of pain and denounce that horrible 
reality Greece had been experiencing due to the violent 
overthrown of the democratic government.    
 
 
Dimosthenis Kokkinidis was born in 1929 in Athens. He 
studied at Athens School of Fine Arts (ASFA) (1952-
1958). Since the 1960’s, he had been member of the “Art 
Group Alpha” and the “Group for Communication and 
Education in Art”. In 1976, he was elected professor at 
ASFA (Athens School of Fine Arts) where he taught 
painting and also served as Associate Dean (1978-1980) 
and Dean (1980-1982) of the School. He lives and works 
in Athens.  

Text: Tina Pandi, Stamatis Schizakis, Daphne Vitali – EMST 
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