
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Το  Πρόσωπο κα ι  το  Έργο:   

Δημοσθένης Κοκκ ιν ίδης  

 

 
 

Ο Δημοσθένης Κοκκινίδης  

συνομιλεί με 

τον Ανδρέα Ιωαννίδη, τον Γιώργο Χαρβαλιά  

και τον Θανάση Χατζόπουλο 

 

 

Τρίτη 11.12.2018, ώρα 18:30 

 

Χώρος εκδηλώσεων: 

Πολυχώρος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1 

 



Δημοσθένης Κοκκινίδης Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1929. Φοίτησε δύο χρόνια στην                

ΑΣΟΕΕ αλλά την εγκατέλειψε για να αφιερωθεί στη ζωγραφική. Σπούδασε στην Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών (1952-1957) με δασκάλους τους Σπύρο Παπαλουκά και Γιάννη Μόρα-

λη. Μελέτησε τη λαϊκή και τη βυζαντινή τέχνη στο Άγιο Όρος και τη Λέσβο. Ως υπεύθυνος 

του καλλιτεχνικού τμήματος του ΕΟΕΧ (1959-1961) ασχολήθηκε με την παραγωγική αξιοποίη-

ση της νησιώτικης αγγειοπλαστικής. Ήταν ιδρυτικό μέλος της «Ομάδας Τέχνης Α» (1960-

1967) και της «Ομάδας για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη» (1974-1981). Το 

1967 εξελέγη τακτικός καθηγητής στην ΑΣΚΤ, όπου ανέπτυξε αξιόλογο διδακτικό έργο, μέχρι 

το 1997 (διετέλεσε και πρύτανης της σχολής, 1980-1982). Είναι μέλος του ΔΣ του Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης από το 1995 και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Σπουδών Ν.Π. 

& Γ.Π. από το 1997. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ατομικές εκθέσεις· πιο πρόσφατη η 

έκθεση Κυκλάδες, στον Εικαστικό Κύκλο Sianti (16.10.2018 έως 8.12.2018), με δημιουργίες της 

τελευταίας διετίας.   
 

Ανδρέας Ιωαννίδης Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1950. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία 

της τέχνης στο Παρίσι, όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Εργάστηκε ως επιμελη-

τής στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου είχε και την ευθύνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το 

2006 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Νεοελληνικής Τέχνης στην ΑΣΚΤ. Τα ε-

ρευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του κινούνται στους τομείς: αισθητική, ιστο-

ρία της τέχνης, τέχνη και εκπαίδευση. 

Γιώργος Χαρβαλιάς Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ (1976-1983), με 

δασκάλους, στο προκαταρκτικό, τους Δημήτρη Μυταρά και Λευτέρη Κανακάκη, και στα 

εργαστήρια, τον καθηγητή Δημοσθένη Κοκκινίδη. Αργότερα, ως επιστημονικός συνεργάτης 

της ΑΣΚΤ, συνέχισε τη μαθητεία του δίπλα στον Νίκο Κεσσανλή. Καθηγητής Ζωγραφικής 

στην ΑΣΚΤ και διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Ψηφιακές Μορφές 

Τέχνης», εξελέγη το 2006 αντιπρύτανης και το 2009 πρύτανης του Ιδρύματος (20.01.2010 έως 

31.08.2014). Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές, θεματικές και ομαδικές εκθέσεις. Έργα 

του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Από το 1996 μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει 

σημαντική ερευνητική δράση σε πολλά πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα και έργα. 

Θανάσης Χατζόπουλος Ποιητής και μεταφραστής, παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής, 

μέλος της Société de Psychanalyse Freudienne και της International Winnicott Association, 

επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς «Γραφές της ψυχανάλυσης» στις εκδόσεις Γαβριηλί-

δης. Έχει δημοσιεύσει δεκατέσσερα βιβλία ποίησης και δύο βιβλία ποιητικής, δύο νουβέλες και 

ένα παραμύθι για παιδιά. Μετέφρασε Γάλλους ποιητές και Άγγλους ψυχαναλυτές. Τιμήθηκε 

από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του και ονομάστηκε από τη Γαλλική 

Δημοκρατία «Ιππότης στην τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών». 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ  



 

  Κυκλάδες  



 

 ΤΟ ΘΗΛΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

 Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ. ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ  

 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ  

Τόνια Όκου  

210 679 5000 | 210 679 5090 (φαξ) | espoudon@moraitis.edu.gr | tokou@moraitis.edu.gr 

 

Ουρανία Καϊάφα  

 210 363 9979 | espoudon@moraitis.edu.gr |okaiafa@moraitis.edu.gr 

Κατιάννα Μίχα   Πρόεδρος  

   Σάββας Κονταράτος   Αντιπρόεδρος  

Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη   Διευθύνουσα Σύμβουλος  

Χριστίνα Αγριαντώνη   

Γιάννης Βούλγαρης   

Ελισάβετ Κοτζιά   

Νίκη Μαρωνίτη   

Ιωάννα Πετροπούλου    

Θανάσης Χατζόπουλος   

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο   

Το πρόγραμμα καθώς και πληροφορίες για την Εταιρεία Σπουδών υπάρχουν στην                            

ιστοσελίδα της Σχολής Μωραΐτη: www.moraitis.edu.gr 

    Σχολή Μωραΐτη | Αλ. Παπαναστασίου & Αγ. Δημητρίου | 154 52 Ψυχικό  

  Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς / Γ ρ α μ μ α τ ε ί α   

  Π ρ ό σ φ α τ ε ς  ε κ δ ό σ ε ι ς  

  Ε π ό μ ε ν ε ς  ε κ δ ό σ ε ι ς  


