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«...στους νεότερους 
 ως μία παρακαταθήκη ιδεών...» 

 
 
 

Ευχαριστώ για τη συνεισφορά  
τον αδερφικό φίλο Γιώργο Τσουκλείδη  

επειδή χωρίς την δική του στήριξη  
η συλλογή δεν θα είχε τυπωθεί ποτέ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η επιλογή των ποιημάτων έγινε με κριτήριο 
 τη δημοφιλία τους στο αναγνωστικό κοινό 

 
 

 



 
 
 
Η ατέρμονη απεραντοσύνη του ανέφικτου 
 
  
Κοιτούν τα μάτια μου κι απόψε, μεθυσμένα 
η ώρα φεύγει, σαν το τρένο της γραμμής 
μα το ταξίδι δε θα κάμει, θα το δεις 
κι ούτε στον πιο μικρό σταθμό θα φτάσει 
που ’χει χαράξει η ζωή, για να σταθμεύουν τρένα. 
Κοιτούν τα μάτια μου κι απόψε, απορημένα 
ήσουνα δίπλα μου, σ’ αντάμωσαν νωρίς 
μα ούτε πρόλαβα μια λέξη ν’ απαντήσω. 
‒Σώπα‒ 
και πες μου αν οι μυγδαλιές κι οι παπαρούνες της Άνοιξης 
έχουν ανθίσει στα περβόλια του ονείρου. 
Ξυπνώ νωρίς τα πρωινά 
κι η μόνη σκέψη μου, ν’ ανοίξω το παράθυρο 
να ειδώ τα πρώτα τους μπουμπούκια ‒μπουμπούκι μου‒ 
να ξεπετάγονται σαν κρίνα απ’ τη σιωπή. 
‒Άκου‒ ακόμη και τα ροδοπέταλα, σου έστρωσαν χαλί 
και παίζουν μουσικές οι σάλπιγγες 
συνθέτουν μελωδίες οι καμπανούλες. 
Κι εγώ, έρημο δένδρο, μες στη νυχτιά να σβήνω 
ν’ αργοπεθαίνω, στα λεπτά που χάνονται. 
Μέτρα τους κύκλους στο κορμί μου 
όσα τα χρόνια που ’χω κλάψει, τα μεγάλωσα 
τώρα δεν είμαι πια παιδί, εγώ έχω νόμους 
που μου θερίζουν με δρεπάνια, όλα τα όνειρα. 
‒Πρέπει, δεν πρέπει‒ 
κι έμεινα τίμιος έτσι, έρμος και μόνος. 
 
 
  



 
Αν ήξερα, πως θα χαμογελούσες 
σαν άπλωνα το χέρι, να σ’ αγκαλιάσω 
θα ένιωθα ευτυχισμένος. 
Θα έβλεπα τα λαμπερά σου μάτια να μου γελούν. 
Έτσι θα μου μίλαγαν, χωρίς μήτε γράμματα 
χωρίς ούτε λέξεις, χωρίς έναν τόνο και μία τελεία 
‒θαυμαστικό μου‒ 
Αν ήξερα, πως θα μ’ αναζητούσες 
κάθε φορά που έφτανα, στην επόμενη στάση της ζωής 
θα ερχόμουν τρέχοντας πίσω, πηδώντας 
πάνω από φαράγγια, διασχίζοντας βουνά χιονισμένα 
περπατώντας πάνω στις θάλασσες 
κόβοντας τα πιο κόκκινα τριαντάφυλλα 
να στα φέρω για δώρο. 
‒ Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου; ‒ θα ρώταγα 
κι ύστερα, θα μπορούσες να πάρεις απ’ τα χέρια μου 
τα μοσχομύριστα ρόδινα τριαντάφυλλα 
να τα συνθλίψεις κάτω από τις μπότες σου 
ή απλά να μου χαρίσεις ένα φιλί. 
  
Έχω κάνει τη λατρεία μου, ποίηση 
μα δεν ξέρω πως θα καταλήξει η θεοποίησή σου. 
Γνωρίζω πως τα πάντα, ξεκινούν και τελειώνουν με σένα 
περπατώντας αέρινα, λες και πατάς επάνω 
σε ολόκληρο τον κόσμο 
λες και χορεύεις, και κινείσαι σαν άνεμος του Νοτιά. 
‒Λικνίζεσαι ιδιόμορφα όταν χαμογελάς‒ 
θα μπορούσα να πετάξω, μέχρι τ’ αστέρια 
για ένα τελευταίο χαμόγελο από τα μάτια σου. 
‒Σώπα‒ 
δεν υπερβάλω, έτσι εκφράζω εγώ την αγάπη. 
 
 
 



 
Γράφω στο άψυχο χαρτί, με το μελάνι της ψυχής 
τ’ απωθημένα μου 
κι ύστερα ρίχνω μια κλεφτή ματιά 
στο ύψος των ποδιών σου 
στο τελείωμα των τακουνιών σου 
να πάρω τις εικόνες, για το επόμενο ποίημα. 
  
‒Πρέπει, δεν πρέπει‒ 
αυτοί είναι οι άγραφοι κανόνες 
μα όσο και να ψάξεις, δε θα τους βρεις. 
Γιατί εσύ, δεν έμεινες μόνη τα φτωχικά Σαββατόβραδα 
να ουρλιάζεις, να οδύρεσαι από τον πόνο. 
Δε μάζεψες τα παγωμένα σου δάκρυα 
από το ξύλινο πάτωμα, με τις χούφτες σου 
σαν να ’τανε χρυσά, πεταγμένα νομίσματα. 
Δε ράγισες την καρδιά σου, από ευαισθησίες 
και σκέψεις, τις κρύες νύχτες του Χειμώνα 
μήτε τις καυτές ημέρες του Καλοκαιριού. 
Εσύ μονάχα έμαθες, να περπατάς σαν κυρία 
σε κορμιά ανδρικά, στο χαλί που σου έστρωσε η πλάση. 
Όμορφη, γαληνεμένη, αστείρευτη 
πηγή που τρέχει, χυμούς ερωτικούς από τα χείλη. 
‒Βρήκα το νόημα της ζωής‒ 
εσένα, την ατέρμονη απεραντοσύνη του ανέφικτου. 
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* Το εξώφυλλο κάθε έκδοσης αποτελεί εικαστική δημιουργία  
 του ζωγράφου Γιάννη-Στέλιου Παππά 



 
 
 

Έγραψαν για τα ηλεκτρονικά βιβλία 
του Γιώργου Κόκκινου 

 
 
 

Για το Πρότερον Θνητοί 
 
 
Είναι όμορφο να συναντάς παλιούς γνωστούς. Έτσι λοιπόν ένας 
παλιός γνωστός από το Ανθολόγιο των Εκδόσεων Κηφισιά «Μενε-
ξέδες Εφήμερη Ομορφιά», ο Γιώργος Κόκκινος, ήρθε σε επαφή 
μαζί μας με ένα νέο του έργο, το θεατρικό project «Πρότερον Θνη-
τοί», ποιητικό δράμα σε δύο πράξεις, το οποίο διατίθεται ελεύθερα 
στο διαδίκτυο. Ποιητής κυρίως, η ιδέα για το νέο του έργο γεν-
νήθηκε κάπου μέσα στους χιλιάδες στίχους που είχε ήδη γράψει, 
ενώ το έργο διέπεται από την ελπίδα και την αναζήτηση του νοήμα-
τος της ζωής. Μια σύγχρονη ερωτική ιστορία με μυθολογικά στοι-
χεία που με όπλο το διαδίκτυο επιχειρεί να γίνει γνωστή στο κοινό, 
ευελπιστώντας στην ανάδειξή της κάποτε στη σκηνή, μιας και αυτή 
είναι κανονικά η μοίρα των θεατρικών έργων. 
 

 

 
 
 
Ένα μαγικό ταξίδι συναισθημάτων. Ένα ερωτικό roller-coaster, με 
δυσθεώρητες ανόδους κι αβυσσαλέες βουτιές.Χαστούκι και χάδι 
ταυτόχρονα.M' έκανε να χαθώ και να επιθυμήσω να ερωτευτώ ξανά 
σαν έφηβη, με όποιο κόστος.Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω διαβάσει 



 
ξανά κάτι παρόμοιο, όχι για να συγκρίνω, αλλά για να ανασύρω 
όσα ένιωσα διαβάζοντας το Πρότερον Θνητοί. Σκληρό Rock 
παραμύθι, για μεγάλα παιδιά αληθινό σαν τη ζωή. Με κίνδυνο να 
φανώ υπερβολική ό,τι πιο δυνατό έχω διαβάσει την τελευταία 
δεκαετία, ικανό αυτό και μόνο το έργο, να κατατάξει τον Γιώργο 
Κόκκινο στην πιο περίοπτη θέση στο πάνθεο της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας... 
 

 

 
 
 

Για Tα Ανένταχτα 
(τόμοι Ι & ΙΙ) 

 
 
Διαβάζοντας τις δημιουργίες του Γιώργου Κόκκινου αυτό που 
εντυπωσιάζει είναι η ικανότητά του να ελίσσεται σε διαφορετικά 
στυλ! Άλλοτε  γράφει ερωτικά ποιήματα γεμάτα ευαισθησία και 
ρομαντισμό. Όχι συμβατικά μα οι λέξεις παρασύρονται από τον 
απόλυτο έρωτα. Ο ίδιος σπάει κάθε εγωιστικό ταμπού και παραδί-
δεται ολοκληρωτικά στην εκάστοτε μούσα του... Παρασύρεται από 
το συναίσθημα και αυτό φαίνεται να θέλει. Ισοπεδώνεται στην 
έκφραση της ψυχής του χωρίς να ενδιαφέρεται για τον αντίκτυπο. 
Όλο αυτό έρχεται να ανατρέψει το μύθο που θέλει το γυναικείο 
φύλο επιρρεπές στο ρομαντικό στοιχείο. Ο Γιώργος Κόκκινος μέσα 
από τα ερωτικά του ποιήματα δηλώνει απλώς πως είναι άνθρωπος...       
        Άλλοτε, όταν η ωμή πραγματικότητα τον θέτει προ τετελε-
σμένων καταστάσεων, η ψυχή του δηλητηριάζεται από κυνισμό και 
στωικότητα. Μιλάει με τη γλώσσα του σήμερα και δημιουργεί 
ποιήματα καθρέφτες. Καθρεφτίζεται πάλι η ψυχή του με σκληρές 



 
λέξεις και η αυτοκριτική που κάνει πολλές φορές είναι αυστηρή. 
Κάπως έτσι ο ποιητής προσπαθεί να ξορκίσει όλα τα τεκταινόμενα, 
και αυτά της εσωτερικότητάς του αλλά και αυτά του κόσμου. 
Αντικομφορμιστής ο ίδιος δε διστάζει να ρίξει ψόγο σε ό,τι τον 
ενοχλεί αλλά και να επαινέσει το καλό. Βάζοντας τίτλους όπως: 
«Τα ανένταχτα» δεν μπαίνει σε καλούπια ούτε ενδιαφέρεται για 
τους τύπους! Ξωτικά και φαντάσματα, όλα μαζί σε έναν αέναο χορό, 
με χειμαρρώδη λόγο και χωρίς ανάσα, βρίσκει κανείς στο έργο του 
Γιώργου Κόκκινου. Γοητεύει γιατί είναι αληθινός! 

 

 
 
 

Για το Φυγείν Εστί 
 
Η ποιητική συλλογή του Γιώργου Κόκκινου με τίτλο «Φυγεῖν 
ἐστί» διακλαδώνεται σε πολλαπλά νοηματικά επίπεδα κάθε ένα εκ 
των οποίων διαθέτει την αυτοτέλεια της έκφρασης όχι όμως και 
την ανεξαρτησία της επιλογής ως προς την αποτύπωση ιδιαίτερων 
χαρακτήρων και προσωπείων απ’ τα οποία η ταυτότητα του ποιη-
τού αποκτά θετικό πρόσημο στην κατακλείδα της ερμηνείας. Διότι, 
στην ποίηση του Γιώργου Κόκκινου δεν προέχει η ανάγκη ερμη-
νείας εικόνων και γεγονότων αλλά η διάταξή των σύμφωνα με τα 
προτεταμένα αξιακά δεδομένα τα οποία τίθενται σε διαρκή επα-
ναξιολόγηση. Μία διεργασία η οποία με τη σειρά της δεν αφήνεται 
έρμαιο στην τύχη του χρόνου και των στιγμών που εκείνος ορίζει 
αλλά καθρεφτίζεται στις βιωμένες εμπειρίες του δημιουργού, 
εμπειρίες μέσα απ’ τις οποίες τα καλυπτόμενα, από εξωτερικούς 
παράγοντες, δρώμενα της καθημερινότητας μετασχηματίζονται σε 



 
γνώμονες ζωής. Τα επάλληλα επίπεδα μετατοπίζονται από τον 
θάνατο στη ζωή, από την αγάπη στον έρωτα, από την κοινωνική 
αδικία στην ματαιότητα της ανατροπής, τέλος, από το χρόνο στο 
χώρο. Πρόκειται για αντιθετικά ζεύγη τα οποία συγκρούονται και 
συμφιλιώνουν μέσα απ’ την διαλεκτική σχέση θέσης-άρνησης. Η 
τελευταία αυτή σχέση μοιάζει να καθορίζει τα συνθετικά υλικά του 
αποτελέσματος, ωστόσο, δεν το προσδιορίζει στις κατευθύνσεις τις 
οποίες θα λάβει παρά μόνο οριοθετεί το πλαίσιο στο οποίο ο 
ποιητής κινείται με ευχέρεια βηματισμού υπό το φόβο της συνεί-
δησης. Πράγματι, ο τελευταίος λειτουργεί ανασταλτικά όσον αφορά 
την ολοκληρωτική αποδέσμευση της επιθυμίας στα πλαίσια του 
λόγου. Εξαιτίας αυτού, ο ποιητικός λόγος μετέρχεται έντασης και 
επιθετικών λεκτικών σχημάτων με σκοπό να υπερβεί οριστικά όλα 
όσα οι περιορισμοί και οι κανόνες ευγενείας (υποκριτικοί στην πλει-
οψηφία των) καταλήγουν να ακρωτηριάζουν την βούληση για ζωή.  

«Κι αν φταίω που σ’ αγάπησα κι ακόμα σ’ αγαπώ/συγχώρα 
με/μα έμαθα ν’ αφήνομαι ολόκληρος εγώ/και να ’χω μιαν απαί-
τηση παρέα να ζητώ/να παίρνω όσα κέρδισα με κόπο χωρίς να ‘ναι 
χαρισμένα/ούτε ένα» (σελ. 6). Το πρώτο επίπεδο μας συστήνεται 
με κεντρικό άξονα τον διαψευσμένο έρωτα. Τον έρωτα που μετε-
βλήθη σε αγάπη και από το τέλμα αυτού προήλθε η αποξένωση των 
συμβαλλόμενων μερών. Το αρχικό σκίρτημα της ολοκληρωτικής 
παράδοσης άνευ όρων και ορίων στην απόλαυση των προϊόντων 
αυτού κινητοποιεί την πνευματική, συναισθηματική και σαρκική 
δημιουργία έχοντας τοποθετήσει στο κάδρο το «εγώ» όχι ως 
αλαζονική μορφή ιεραρχίας, στην οποία το βασικό αντικείμενο δεν 
είναι ο έρωτας αλλά το πρόσωπο. Αντίθετα, το «εγώ» στην συγκε-
κριμένη περίπτωση έχει δοθεί εξ ολοκλήρου στην αθωότητα των 
στιγμών και συντριμμένο καθώς εξέρχεται απ’ αυτές παρατηρεί 
την ατομική ήττα την οποία έχει υποστεί δίχως, ωστόσο, να εγκα-
ταλείπει την πρώτη αίσθηση μαγείας και έλξης. Ο ποιητής, με τον 
διακριτό του ρόλο και όχι το ηττημένο εκ  του έρωτος υποκείμενο, 
λαμβάνοντας αποστάσεις από τα τεκταινόμενα πλέον επαναφέρει τη 
μνήμη στο σημείο τομής, το χώρο. Στο επίπεδο αυτό διαπλέκονται 



 
αλληλοσυγκρουόμενες καταστάσεις ακριβώς επειδή ο ίδιος βιώνει 
την απόρριψη των επιθυμιών ως απόρριψη της ζωής. Θα έμοιαζε 
με συνώνυμο μίας ερωτογενούς απολήξεως η άρνηση της ζωής, 
ωστόσο, ο ποιητής δεν αποστρέφεται την τελευταία. Τολμά και 
καταγράφει όλα όσα σκιαγραφούν την εικονοποιία μίας επανέντα-
ξης, όχι στο κοινωνικό σύνολο αλλά στην αυτογνωσία της υπαρ-
ξιακής προοπτικής εκτός αυτού. Οι αποστάσεις τις οποίες σχημα-
τοποιεί δεν είναι αποστάσεις φυγής αλλά διαστολή μίας νέου τύπου 
ηθικής την οποία επιχειρεί να υπερασπιστεί σε πρόσωπα και γεγο-
νότα τα οποία επενεργούν στις χρονικές επεξεργασίες των βιω-
μάτων. Με άλλα λόγια το τρίπτυχο έρως-διάψευση-χώρος μορφο-
ποιούνται στο διάβα της ατομικής ιστορίας έως ότου οδηγηθούν σε 
νέο αδιέξοδο και αναζητήσουν εναλλακτικές οδούς ελευθερίας. 
    «Τώρα κι αν ζω είμαι νεκρός, μακριά απ’ τη φωνή σου/κι απ’ 
των χειλιών σου το φιλί, όσο δεν πίνω, σβήνω» (σελ. 9). Στον εν 
λόγω στίχο επιβεβαιώνεται ο λήθαργος στον οποίο εθελούσια παρα-
δίδεται ο δημιουργός πλέον ως δρών υποκείμενο με συνείδηση των 
ευθυνών που βαραίνουν τις αποφάσεις του. Εδώ, ο έρως δεν αντιμε-
τωπίζεται ισάξια με το πεδίο στόχευσης αλλά ως προορισμός μίας 
πορείας συνδεδεμένης στο παρελθόν. Δεν αφήνεται ελεύθερος να 
επισκεφτεί τις ικανοποιήσεις αυτού αλλά αποκτά νόημα και αξία 
μέσα από την απώλεια καθώς μόνο σε αυτή απογυμνώνονται όλα 
όσα το εξωτερικό περιβάλλον μασκαρεύει εντέχνως προκειμένου να 
καλύψει το εκμαγείο των αισθήσεων, άνευρων και ανέραστων. 
Ακριβώς σε αυτό το σημείο ο έρως, έχοντας αποβάλλει οριστικά το 
μανδύα των κοινωνικών «είθισται», μεταμορφώνεται σε ουσιαστικό 
γνώρισμα της αλήθειας, έστω και διασπασμένο σε πολλαπλές επι-
φάνειες απ’ τις οποίες αναγνωρίζει μία και μοναδική, τον εαυτό του 
στην πρότερη αμόλυντη μορφή. 
    Απ’ το τρίπτυχο των αλληλεπιδράσεων αυτών ο ποιητής μετα-
κινείται στο τμήμα των αναμνήσεων το οποίο λειτουργεί ως πυξίδα 
με πορεία ανάγνωσης του παρελθόντος χρόνου. Πλέον, ο χρόνος δεν 
λογίζεται ως συνισταμένη διαδοχικών μεταβολών με ανθρωπο-
κεντρικό χαρακτήρα αλλά ως συστολή μίας νιότης η οποία κατέ-



 
πεσε υπό το βάρος της μνήμης. «σαφέστατα δεν άντεξα γι’ αλαρ-
γινό ταξίδι/πονέσανε οι ώμοι μου να κουβαλάω τη νιότη/πλη-
γώθηκαν τα πόδια μου να περπατώ στις μύτες/μην τύχει και ξυ-
πνήσουνε του πρότερου αναμνήσεις» (σελ 23).  Επιστρέφει ο ποιη-
τής στον τόπο αφετηρίας μίας ευοίωνης προέκτασης επιθυμιών 
καλπάζοντας στις επιταγές επιβίωσης μέσα από την απόρριψη και 
τα πολλαπλά εμπόδια τα οποία διαρκώς και αδιαλείπτως ορθώνο-
νται ενώπιων του καταρρίπτοντας τα σχέδια για παραμονή στην 
επιφάνεια των πραγμάτων. Τότε, βυθίζεται σε κύκλους εσωστρέ-
φειας μέσα απ’ τους οποίους αντιπαλεύει όλα όσα η φωτογραφική 
ανάμνηση επαναφέρει δριμύτερη στο παρόν για να ετεροκαθορίσει 
από κοινού με την ματαιότητα των αλλεπάλληλων αποτυχιών, σε 
συλλογικό επίπεδο, (βλ. κοινωνική απομόνωση εξαιτίας της μη-
αποδοχής των παραδεδεγμένων αληθειών). Αυτού του είδους η 
εσωστρέφεια είναι εποικοδομητική διότι επιτρέπει στον ποιητή να 
αναδιπλώσει τα κεκτημένα της αδικίας και να τα μετασχηματίσει 
σε πρώτη ύλη επαναξιολόγησης της επιθυμίας για ζωή πρώτο πλά-
νο με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Μία ακρόαση η οποία οδηγεί στην 
αποθέωση της αισιοδοξίας καθώς «ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα /και 
η μορφή του ποιητή πλημμυρίζει το δωμάτιο/‒απ’ το σκοτάδι 
γεννιέται το φως και απ’ τον ήλιο το χάδι‒ /» (σελ 40). Πλέον, ο 
ποιητής υπονομεύει τους πυλώνες που μέχρι πρότινος τον καθι-
στούσαν ανίκανο να οραματιστεί τη ζωή, αναζητώντας απαντήσεις 
στα συμφραζόμενα αυτής, και αναλαμβάνει εκ του μηδενός την 
ευθύνη κατασκευής μία νέας αφετηρίας στα συναισθήματα που 
χρωματίζουν τις λέξεις. 
 

 

 



 
«Αν και δεν είμαι και πολύ αστέρης στις κριτικές, με τον Γιώργο 
έχω 2 μεγάλα βοηθήματα. Το πρώτο είναι πως έχουμε κουβε-
ντιάσει δις, πολύ κι εκ βαθέων και μάλιστα περί παντός επιστητού, 
και το δεύτερο, πως έχω τη τύχη να γνωρίζω το πάθος του με τα 
πτηνά. 
 Με τις κουβέντες, κόβεις ένα πρώτο κοστούμι, με τι άνθρωπο 
έχεις να κάνεις κι έτσι μετά ευκολώτερα διαβάζεις τις ακτινογρα-
φίες της ψυχής του, όπως θεωρώ εγώ πως είναι τα κάθε γραπτά 
του καθενός μας, ανεξαρτήτως πως γράφτηκαν, γιατί και με τι 
τεχνοτροπία κι είδος. Η ενασχόληση δε με τα πτηνά και μάλιστα 
με τόση φροντίδα, σου δίνει έν εύλογο δείγμα του πόσην ευαισθησία 
μπορεί να κρύβει το άτομο εκείνο που ασχολείται. 
      Κι όμως τελικά δεν είναι εύκολο να εντοπίσεις-συλλάβεις, τον 
Κόκκινο, γιατί δεν είναι ένας. Κι εξηγώ: Αν δεν ήτανε περίπου ίδιο 
το ξεδίπλωμα γραφής, κι εννοώ το πώς γράφει τις σειρές των 
στίχων του, θα νόμιζες πως κάθε ένα ποίημα το γράφει κι άλλος 
δημιουργός. Έτσι πάνε περίπατο τα 2 μου βοηθήματα, πράμα λο-
γικό αν σκεφτεί κανείς πως είναι και Παρθένος. (Ό,τι πιο ανάποδο 
κι ακαταλαβίστικο για μένα). 

Σε ένα ποίημά του, νιώθω πως διαβάζω εμένα στη μετεφηβεία 
μου. Σε ένα άλλο, πως διαβάζω Πόε στα τελείως ζόρικά του. Σε 
ένα τρίτο νιώθω στο στόμα μου τη πικράδα του χιούμορ του και σε 
άλλο πάλι, την απογοήτευση ενός έρωτα – τόξερα από τις συζη-
τήσεις, αλλά δε κλέβω, γιατί φαίνεται και μέσα.  

Σε άλλο ανιχνεύεις την απαισιοδοξία για το βιωτικό μας 
γίγνεσθαι, σε άλλο η σκληρή του ειρωνεία.  
 Το ένα είναι απαλό, το άλλο σκληρό, το άλλο πικρό, το άλλο σε 
φέρνει σε επαφή με το υπερπέραν κι άλλο με το υπερδώθε – κι 
εννοώ το μέσα μας. 
      Στις συζητήσεις μας του το ’χα πει, πως δεν μπορώ να πω, 
αυτό είναι ωραίο και κείνο χάλια, όσον αφορά στα δημιουργήματα, 
στα ανθρώπων έργα, γιατί είναι κάτι υποκειμενικό. Επίσης δεν 
μπορώ να πω πως ο Χ γράφει καλά κι ο Ψ όχι. Για μένα όσοι γρά-
φουν είναι μάγκες κι άξιοι άνθρωποι και για προσοχή και για 



 
προστασία. Προσωπικά ο Γιώργος μου αρέσει, ‒αυτό μπορώ να το 
πω‒ και σα μόνο ψεγάδι που θα του ’βρισκα, είναι πως γράφει με-
γάλα ποιήματα κι ίσως αυτό είναι μείον. Αλλά και πάλι δεν μπο-
ρείς να υποδείξεις σε κανένα τι και πώς να γράφει, παρά μόνο να 
κρίνεις το ήδη γραφέν, έτσι μιλώ για ό,τι βλέπω κι όχι ό,τι 
«θα ’θελα εγώ να βλέπω», γιατί με αυτό το σκεπτικό δε πάμε μήτε 
μέχρι τη πλατεία Συντάγματος. 

Μου αρέσει γιατί δεν ξέρω τι να περιμένω στην επόμενη 
«γωνιά» του. Μου αρέσει γιατί μου δείχνει αλλά και μου βγάζει 
μεγάλην ευαισθησία σαν άτομο. Μου αρέσει γιατί δίνεται δυνατά κι 
αυτό φαίνεται. Δίνεται στον έρωτα, στη πίκρα, στα πτηνά, στα 
ποιήματα και στη ποίηση, στην ειρωνεία, στο πάθος, στην απαισιο-
δοξία, σε όλα. Δε θα δεις στο Γιώργο κάτι μικρό και κάτι που να 
μην του ’χει ποτίσει ό,τι είχε και δεν είχε. Στα γραπτά του εννοώ 
φυσικά, γιατί στη πραγματική του ζωή δεν ξέρω, αν και μου ’χει 
μιλήσει… 

Τέλος, μ’ αρέσει που ’ναι ένας «Παρατηρητής» όλων γύρω του 
και τίποτε απ’ αυτά δεν τον αφήνει αδιάφορο, ασυγκίνητο κι ασχο-
λείται.  

Γατί είναι από τα λίγα που μοιάζουμε και ταιριάζουμε, γρα-
πτικώς. Θα του πω λοιπόν αυτό που μου ’χε πει κάποτε μια πρώην 
μου: «Μου αρέσει που ασχολείσαι ακόμα και με τα πιο ασήμαντα 
και τα κάνεις ιστορίες». Και θα προσθέσω τι απάντησα, λέγοντάς 
το στο Γιώργο, επιπλέον: «Όχι δεν δίνω αξία στο ασήμαντο, δια-
κρίνω τη σημαντικότητα στο κάθε τι που ίσως κάποιοι –πολλοί ή 
λίγοι ή κι όλοι‒ το θεωρούν ασήμαντο, και τη περιγράφω»!'' 
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Βιογραφικό σημείωμα 

 
Ο Γιώργος Κόκκινος ξεκίνησε τη συγγραφική του δραστηριότητα το 

2004 κι έκτοτε συνεχίζει να γράφει αποσπασματικά, στίχους, ποιητικά 
κείμενα και άρθρα αποκλειστικά στο διαδίκτυο ως διαδικτυακός εραστής 
της τέχνης του Λόγου. Το 2007 παρακολούθησε μαθήματα Λογοτεχνίας 
στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Στοάς του βιβλίου. Είναι παλαιό μέλος 
της Π.Ε.Λ. (2007) και έχει στο ενεργητικό του το Γ΄ Βραβείο ποίησης 
του διαγωνισμού της Π.Ε.Λ. για το έτος 2006. Είναι μέλος επίσης του 
σωματείου ''Το σπίτι του Καλλιτέχνη'' (2021) και της ''Αμφικτυονίας 
Ελληνισμού'' (2021). Γεννήθηκε στην Κηφισιά Αττικής τον Σεπτέμβρη 
του 1977 και ζει ακόμα στην Αθήνα, έχοντας επιπλέον στο ενεργητικό 
του συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά έντυπα και του διαδικτύου, 
λογοτεχνίας, κινηματογράφου και ποικίλης ύλης.  

Έχει συμμετοχές σε ετήσια ημερολόγια και ανθολογίες ποίησης: 
«Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τεχνών»  
(Αμφικτυονία Ελληνισμού 2021) 
«Ανθολογία – Ποιήματα και τραγούδια για την Φωτογραφία»  
(Fotoart 2021) 
«Μενεξέδες εφήμερη ομορφιά»  
ISBN: 9789608917620 (Κηφισιά 2009) 
«Κι εγώ θα σ’ αγαπάω κάθε μέρα» Ημερολόγιο 2008  
ISBN: 978-960-417-197-2 (Εμπειρία Εκδοτική 2007) 
«Τα λουλούδια της ψυχής μας»  
(Έκδοση stixoi.info 2006) 
Διετέλεσε συντάκτης στο eBooks4Greeks από τον Αύγουστο του 

2018 έως τον Απρίλιο του 2019, ενώ στο eBooks4Greeks, στο open-
book, στο free-ebooks και στο Culture365, έχουν αναρτηθεί τμημα-
τικά από τον Αύγουστο του 2018 έως σήμερα τα ηλεκτρονικά του 
βιβλία: «Φυγείν εστί», «Τα Λυρικά», «Πρότερον Θνητοί», «Πρότερον 
Θνητοί – μεταγραφή σε Μπράιγ», «Κατηγορώ», «Τα Ανένταχτα», 



 
«Τα Ανένταχτα II», καθώς και οι συλλογές «Σκάλες» και «Κλίμακες» 
με το φιλολογικό ψευδώνυμο Προκρούστης.  

Διανέμονται επίσης δωρεάν οι συλλογές στίχων του »Άτλας» και 
»Παράθεση». Η συλλογή «Φυγείν εστί» έχει αξιολογηθεί με κριτική 
αναφορά από τον Αντώνη Χαριστό για τα «Εκδοτικά Νέα» (Τεύχος 2, 
Μάιος 2020). Το βιβλίο «Πρότερον Θνητοί» στην επίτομη έκδοσή του 
έλαβε μέρος, ως θεατρικό έργο γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, στο 
διαγωνιστικό τμήμα του ευρωπαϊκού προγράμματος θεατρικών έργων 
Eurodram 2020 European network for drama in translation. 

Συμμετείχε στη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους «ΜΠΛΕ» 
(25 Απριλίου 2020) με την Σπυριδούλα-Υρώ Γιολδάση, με την ιδιότη-
τα του Παραγωγού της ταινίας, του Κειμενογράφου/ Σεναριογράφου 
και του Τεχνικού ήχου/μοντάζ. Η ταινία μικρού μήκους «ΜΠΛΕ» 
διαγωνίσθηκε στο International Film Festival of Larissa: ‘προβολές 
ταινιών από το διαγωνισμό με θέμα Unlocked 2020’. Συμμετείχε επί-
σης με τρία ποιήματα στην «Μικρή ανθολογία σύγχρονης ανέκδοτης 
ελληνικής σατιρικής ποίησης» σε επιμέλεια Βαγγέλη Παπαδιόχου 
(Τόμος συγκεντρωτικός, Ιούνιος 2020). 

Το 1994 συνεργάστηκε με τον Βάσο Αδριανό και την Ρένα Βου-
τσινά για τις ανάγκες μαθητικής παράστασης στο 2ο Λύκειο Κηφισιάς, 
για το μονόπρακτο των Κιντέρο Σ., Κιντέρο Ι. «Ένα ηλιόλουστο πρωινό». 
Συνεντεύξεις του έχουν φιλοξενήσει οι ιστότοποι: ArtOfLiving, Homo 
Universalis, Θυμοσοφείν, Your e-Articles, Culture365, Free Minds,          
Se-Skepseis. 

Είναι ιδιοκτήτης του Λογοτεχνικού ιστολογίου «Πορφυράδα» 
(στο BlogSpot) που βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία από τον Μάρτιο 
του 2007, καθώς και της αντίστοιχης σελίδας Λογοτεχνικών έργων 
‘Συμβατός Δότης Συναισθημάτων’ (στο FB). Διατηρεί επίσης την 
επαγγελματική του σελίδα στο διαδίκτυο στην διεύθυνση http:// 
www.gkokkinos.net 

 
 
 
 
 




