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Με την πρώτη του ποιητική συλλογή (αποτελούμενη από έργα που είχαν κυ-
κλοφορήσει σε ηλεκτρονική μορφή) ο Γιώργος Κόκκινος μας καλεί σ’ ένα ταξίδι 
ευαισθησίας, αυτογνωσίας και ευθύνης, όπως μόνο οι ποιητές μπορούν να το 
κάνουν. Οι στίχοι που πατούν στέρεα στο σήμερα και αναφέρονται σε όλα τα 
θέματα που απασχολούν τον ευαίσθητο σκεπτόμενο άνθρωπο προβάλλοντας 
τις πτυχές τους που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ζωή... Οι ανθρώπινες σχέ-
σεις, οι ελπίδες, η ζωντάνια των πρώτων ερώτων, οι απογοητεύσεις, ο χρόνος 
που περνά αμείλικτα, τα χρώματα και οι μυρωδιές της ζωής, όλα συντίθενται 
στο υφάδι της ποίησης του Γιώργου Κόκκινου και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο 
ποιητικό περιβάλλον: ο ποιητής περιπλανάται σ’ ένα ιδιαίτερα δραματικό 
παρόν και καταγράφει με μεγάλη ευαισθησία θέματα που, άμεσα ή έμμεσα, 
μας αφορούν όλους: τον ερωτικό πόθο που παρουσιάζεται, ακμάζει, παρακ-
μάζει αλλά δεν παραιτείται, παραμένει πάντα παρών έστω σαν κραυγή, την 
επιθυμία της συνύπαρξης, τη μοναξιά, την ομορφιά της αναμονής, την ουσία 
των υπάρξεων και των συνυπάρξεων και κυρίως τη ματαίωση των επιθυμιών 
που στραγγίζει τις ευαισθησίες και αφήνει τον άνθρωπο γυμνό και ανυ-
περάσπιστο. Μας καλεί σ’ ένα ταξίδι ζωής και γνώσης (αυτογνωσίας και ετε-
ρογνωσίας) που μιλάει στις καρδιές μας με γνήσια ευαισθησία ώστε να γίνου-
με καλύτεροι.  

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

 

 

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 openbook, στο 
free-ebooks και στο Culture365, έχουν αναρτηθεί τμηματικά 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 ιδιότητα 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 επίσης 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 Βουτσινά 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 
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