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Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ   Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν   Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ  

Ενημερωτικό σημείωμα 
 

     Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας υποδέχεται την παγκόσμια ημέρα 
ποίησης στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 19:30 
αφιερωμένη στο  

  Δημήτρη Δασκαλόπουλο. 

Θα μιλήσουν οι: Σταύρος Τσαγκαράκης, φιλόλογος-συγγραφέας & 
 ο Βασίλης Μπαζάνης, φιλόλογος, γενικός γραμματέας του ΣΦΜ. 

 

Ποιήματα θα διαβάσει η Μίνα Σταθοπούλου,φιλόλογος & αντιπρόεδρος του ΣΦΜ. 
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από μαθητές της τάξης της 

Κατερίνας Παλαιολόγου. 
 

Στο τέλος της παρουσίασης ο ποιητής θα συνομιλήσει με το κοινό. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

   Δίπλα στο όνομα του Δημήτρη Δασκαλόπουλου συναντούμε συνήθως τους 

χαρακτηρισμούς «ποιητής» και «βιβλιογράφος». Χαρακτηρισμούς ανεπαρκείς, ωστόσο, 

για να αποδώσουν το μέγεθος της πολυσχιδούς προσωπικότητας ενός ανθρώπου που 

σπούδασε νομικά, εργάστηκε επί 34 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνοντας την 

έκδοση του πολιτιστικού περιοδικού της «Εμείς», ενώ ταυτόχρονα ήταν υπεύθυνος του 

τομέα Εκδόσεων και Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας, αλλά και Διευθυντής Δημοσίων 

Σχέσεων.  
 

   Δεν είναι, ωστόσο, γι’ αυτό ή έστω μόνο γι’ αυτό που το 2006 ανακηρύχτηκε επίτιμος 

διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

το 2010 του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το 2015 βραβεύτηκε 

από το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του. Ο 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος έχει συμβάλει τα μέγιστα στα νεοελληνικά γράμματα, τόσο με 

την ποιητική παραγωγή του, όσο και με την επιστημονική του εργογραφία, η οποία 

εντυπωσιάζει με τον όγκο της και την ποιότητά της. 

   Σε σχέση με τα επιστημονικά του πονήματα, πλήθος ξεπροβάλλουν οι μελέτες του, οι 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι εισηγήσεις σε συνέδρια, οι βιβλιοκριτικές 

του, μερικές από τις οποίες θα βρούμε στις «Ανισόπεδες διαβάσεις». Δεν  πρέπει να 

μας διαφεύγει ότι είναι ο άνθρωπος που έχει συντάξει τις εργογραφίες των Ζήσιμου 

Λορεντζάτου, Ρόδη Ρούφου Αλέξανδρου Κοτζιά,  Γιώργου, Σεφέρη, Άγγελου Σικελιανού, 

Οδυσσέα Ελύτη, Νόρας Αναγνωστάκη και Κωνσταντίνου Καβάφη. Επιπλέον, έχει 

συμμετοχή στην Μεσοπολεμική και Μεταπολεμική Λογοτεχνία των εκδόσεων Σοκόλη κι 

έχει επιμεληθεί τον τόμο «και σ’ αγαπώ παράφορα: γράμματα στη Λένα», για τον 

Νίκο Εγγονόπουλο. 
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Για το Δ.Σ. 

          Η πρόεδρος                           Ο γενικός γραμματέας 

     Μαρία  Τσαγκαράκη                     Βασίλειος  Μπαζάνης  


