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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Η ποίηση είναι η τέχνη που αμφισβητεί την ίδια την πραγματικότητα για να 
προτείνει μιαν άλλη, περισσότερο ανθρώπινη στη θέση της. Είναι  η τέχνη που 
δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου, καθώς  του αποκαλύπτει τις κρυμμένες, 
σκοτεινές πλευρές  αυτής της πραγματικότητας, παρακινώντας τον να τις 
ανατρέψει, αν επιθυμεί  να ζήσει σ έναν καλύτερο κόσμο.   
Μέσα σ' αυτό το μαγικό, ας το ονομάσω έτσι, αλλά και ανατρεπτικό κατά ένα 

τρόπο σύμπαν της ποίησης βρίσκεται και ταξιδεύει και δημιουργεί ο ποιητής 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Αποκαλύπτει ενώπιον  μας την πραγματικότητα 

που τον πληγώνει, την μεταμορφώνει σε τέχνη, σε ποίηση, για να την 

ξορκίσει, να την υποτάξει,  κι αν  μπορέσει  να  την αλλάξει.  

Ο ποιητής Δασκαλόπουλος με μια βαθιά ειλικρίνεια μετριοφροσύνη και 

ωριμότητα στοχασμού,  μέσα  από λέξεις, μέσα από ρήματα και εικόνες 

(σκοτεινές το πιο συχνά),  καταγίνεται  να μας μιλήσει για τις τύχες των 

ανθρώπων, για τις τύχες αυτού του τόπου , αυτής της έρημης πατρίδας  θα 

έλεγα,  στην οποία όλοι εμείς ζούμε και υπάρχουμε. Ο Δασκαλόπουλος, μέσα 

από έναν  ώριμο και πυκνό σε νοήματα  ποιητικό λόγο, προσπαθεί να μας 

κάνει να αναρωτηθούμε προς τα που βαδίζουμε ως κοινωνία και ως άνθρωποι. 

Επιθυμεί  ακόμα να μας κάνει κοινωνούς των  φόβων  του για τη  φθορά και 

την παρακμή, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν ξεχάσει ή κινδυνεύουμε 

να ξεχάσουμε όλο το παρελθόν μας, ως κοινωνία, με έναν πολιτισμό και μια 

ιστορία.  

Και στις εννέα ποιητικές συλλογές του  Δασκαλόπουλου, από την πρώτη με 

τον τίτλο «Απόπλους» ( 1963) ως και την τελευταία με τον τίτλο « Με δίχτυ 

τον άνεμο» (2015), τα αισθήματα που κυριαρχούν και διατρέχουν τον ποιητικό 

του λόγο είναι αισθήματα  μελαγχολίας, πίκρας αλλά και απογοήτευσης γιατί 

τα ωραία και τα σημαντικά χάνονται για πάντα.   

Ωστόσο, την ίδια στιγμή,  πίσω από τα αισθήματα αυτά μπορεί κανείς να  

διακρίνει και μια έμμεση και  υπόγεια διαμαρτυρία  και ίσως έναν σιωπηλό 

θυμό για τον κατήφορο που ακολουθούν τα ανθρωπινά πράγματα, για την 

βαθιά κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Θέλω να πω ότι αυτά τα αρνητικά φορτισμένα αισθήματα του ποιητή τα 

συνοδεύει και μια συνείδηση που δεν ησυχάζει  ποτέ .  
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Αυτό το μελαγχολικό  τοπίο το προϊδεάζουν άλλωστε και τα διάφορα moto 

(αποφθέγματα) που υπάρχουν σε μερικές  συλλογές του ποιητή.Στον 

«Απόπλου» π.χ. διαβάζω: 

     Σφίξανε πλέον οι καιροί  

         Γινήκανε σκληρά και αγέλαστα τα χρόνια 

 

Στο «Αλφαβητάρι», την 3η συλλογή υπάρχει  ένας στίχος από το ποίημα του 

Σεφέρη «Θερινό Ηλιοστάσι»: 

Φυραίνει ο τόπος ολοένα/Χωματένιο σταμνί 

Στο ποίημα του με τον τίτλο «Έγκλειστοι», από τη δεύτερη συλλογή των 

ποιημάτων του με το τίτλο « Επιστροφές»,  η οποία κυκλοφόρησε το 1973 , ο 

Δακαλόπουλος μας δίνει μια εφιαλτική εικόνα της σύγχρονης καθημερινής 

πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας χαοτικής και παράλογης. Και 

σκέφτομαι ότι αυτός ακριβώς είναι και σπουδαίος ρόλος του αληθινού ποιητή: 

να φέρει στο φως το χάος που βρίσκεται γύρω μας αλλά και μέσα μας . Χάος 

το οποίο  η καθημερινότητα με τις συμβάσεις της μας εμποδίζει να το δούμε 

και να το εξετάσουμε. Και μπορώ να πω ακριβώς, ότι  με έναν τρόπο ο 

Δασκαλόπουλος ακυρώνει, παραγκωνίζει   αυτές τις συμβάσεις και ως ποιητής 

που είναι δεν παρηγορεί ούτε διδάσκει αλλά με το ποιητικό  του έργο δίνει 

μορφή στο Χάος αυτό. Αυτή ακριβώς η μορφοποίηση του Χάους είναι και η 

"κάθαρσις" της τέχνης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει  ο φιλόσοφος 

Κορνήλιος Καστοριάδης. 

Γράφει:  

/ Όπου και να γυρίσεις το μάτι σκοτάδι και σιωπή/Σε λευκές φλέβες των 

διαδρόμων αντιχτυπούν  οι ακονισμένες κόψεις της καθημερινότητας./Τα 

αντικείμενα κινούνται εναντίον σου/Τα παράθυρα θρέφουν αναρριχώμενα  

ερπετά/  

Και λίγο πιο κάτω συνεχίζει: 

Βουλιάζοντας στον κόσμο σου, προδομένος από τον κόσμο σου  

Απροφύλαχτος, ανυπεράσπιστος, εκτεθειμένος 

Στο σκοτάδι και στη σιωπή  

Μέσα στο σκοτάδι και στη σιωπή. 
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Εδώ η επανάληψη στο σκοτάδι και στη σιωπή δεν είναι τυχαία. Ο 

Δασκαλόπουλος καταδεικνύει με τρόπο σαφή την απογοήτευσή του γι αυτόν 

τον δικό του κόσμο που νιώθει ότι τον προδίδει. 

Για την ανησυχία και την αγωνία του για τη γλώσσα γράφει στο ποίημα 

«Επιστροφές» από τη δεύτερη πάλι συλλογή: 

/Και τώρα που κάθομαι σιωπηλός και αδέξιος 

Ανάμεσα σε τεράστιους λευκούς τοίχους 

/αισθάνομαι την ανάσα αυτών που έφυγαν  

/….το κυμάτισμα των ψυχών που αγωνίστηκαν 

/να ψελλίσουν άγνωστες λέξεις 

/μιας γλώσσας ακατανόητης και οδυνηρής. 

 

Τα δύο τελευταία επίθετα ακατανόητη και οδυνηρή  μπορούμε να τα 

διαβάσουμε  ως μια έκφραση βαθιάς αγάπης και θαυμασμού, από την πλευρά 

του ποιητή, για μια γλώσσα που παραμένει ζωντανή και ακμαία τρεις χιλιάδες 

χρόνια αλλά και ως μια γλώσσα που απαιτεί μόχθο,  φροντίδα  για να την 

γνωρίσεις στην βαθύτερη ουσία της. Ωστόσο προβληματίζεται κανείς και ίσως 

αναρωτιέται "οδυνηρή και ακατανόητη" γιατί; Επιχειρώντας να προσεγγίσω  

κάπως τις σημασίες που ο Δασκαλόπουλος ίσως να είχε κατά νου να 

προσδώσει στα επίθετα αυτά,  θα σκεφτόμουν τα εξής: οδυνηρή γιατί είναι 

γλώσσα που κατά βάθος σε παιδεύει για να μάθεις τα μυστικά της αλλά και σε 

βασανίζει μ' έναν τρόπο,  καθώς εκφράζει την ίδια την οδυνηρή ελληνική 

πραγματικότητα, ως κοινωνία  και ως ιστορία. Ακατανόητη πάλι γιατί η 

ελληνική γλώσσα δεν αναφέρεται στον εαυτό της αλλά καλείται να εκφράσει 

νοήματα  και σημασίες του εσωτερικού ψυχικού μας κόσμου και κυρίως  

νοήματα και σημασίες του κόσμου που μας περιβάλλει  ή του πολιτισμού που 

μας παιδαγωγεί και μας διαμορφώνει. Νοήματα αυτά καθεαυτά δύσβατα, 

δυσνόητα, σχεδόν απρόσιτα κάποιες φορές. Π.χ. Ποιος εύκολα μπορεί να 

εξηγήσει και σήμερα ακόμα, χωρίς να κινδυνεύσει να βρεθεί σ έναν απέραντο 

λαβύρινθο σημασιών, τι σημαίνει η λέξη  ύβρις ,τι σημαίνει λέξη κάθαρσις, τι 

σημαίνει ελευθερία ή θάνατος, ή τι σημαίνουν  οι  στίχοι: σε γνωρίζω από την 

κόψη του σπαθιού την τρομερή ή ο άλλος στίχος  του Σολωμού  πλήθος αίμα 

ελληνικό,  στίχος δραματικά «ακατανόητος»  που δεν ξέφυγε από το έμπειρο 

μάτι του Δασκαλόπουλου και που ο ίδιος τον καταθέτει με πόνο ψυχής 

πιστεύω στο ποίημα της τελευταίας συλλογής του,  «Με  δίχτυ τον άνεμο» με 
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τον τίτλο « Θερμοπύλες» . Αλλά θα σας αναφέρω και τους στίχους του 

Σεφέρη αγαπημένου ποιητή του Δασκαλόπουλου. Από το ποίημά του «Ο 

τελευταίος σταθμός» 

 «Στα σκοτεινά πηγαίνουμε στα σκοτεινά προχωρούμε,,,Οι  ήρωες προχωρούν 

στα σκοτεινά.» 

Επομένως:  οδυνηρή και ακατανόητη η ελληνική γλώσσα, γιατί καλείται να 

σηκώσει  το βάρος μιας ιστορικής πραγματικότητας  που μας καθορίζει ως λαό. 

Που καλείται να διατηρήσει ακέραιη μια παράδοση αιώνων.  Όλα αυτά τα 

γνωρίζει ο Δασκαλόπουλος, τα βιώνει καθημερινά  ως ποιητής,  ως άνθρωπος 

της τέχνης, κι αυτό φανερώνει τη μεγαλοσύνη του, την αξία του. Γιατί 

ακριβώς ως ποιητής δεν καταφεύγει σε κάποια εσωστρέφεια, δεν κλείνεται 

στον εαυτό του αλλά παραμένει διαρκώς ανοιχτός στην κοινωνία,   

παρακολουθεί από κοντά και διαλέγεται με τον κόσμο γύρω του.  Διότι ο 

Δασκαλόπουλος έχει αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή δουλεύοντας πάνω στη  

γλώσσα , ερευνώντας σχολαστικά και επίμονα τις πολλαπλές σημασίες και 

συναρμογές των λέξεων , όχι ως σχήματα λόγου μόνο, ως μέτρο ή αρμονία 

μορφής ,  αλλά κυρίως  ως μέσα  έκφρασης βιωμάτων , εμπειριών και 

νοημάτων  δύσκολων,   που συνδέονται απολύτως με την ελληνική  

πραγματικότητα. Και θα έλεγα εδώ, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω,πως ο 

Δασκαλόπουλος δεν είναι ποιητής για τον εαυτό του, δεν πρόκειται για μια 

ποίηση με επίκεντρο την υπαρξιακή αναζήτηση αλλά πρόκειται για μια ποίηση 

που  έχει διαρκώς στραμμένο το βλέμμα προς την  κοινωνία  και στους 

εφιάλτες της  και προς στα οδυνηρά αδιέξοδά της.  

Σε όλη σχεδόν την έκταση της ποίησης του Δασκαλόπουλου, και στις εννιά 

ποιητικές συλλογές του, υπάρχει διάχυτη μια ανησυχία, μια ενδόμυχη ψυχική 

αναστάτωση. Ανάμεσα στις λέξεις , στους στίχους και στις στροφές βλέπεις να 

κυκλοφορεί υπόγεια ένα παράπονο και μια απογοήτευση,  που σιγά- σιγά 

γυρίζουν  σε απαισιοδοξία ή σε σκεπτικισμό. 

Ο ι φίλοι του οι ποιητές φεύγουν ένας-ένας  και νιώθει ανυπόφορη τη μοναξιά. 

Οι άνθρωποι πάλι γύρω του βουλιάζουν μέσα στην απραξία. Το τοπίο της 

καθημερινότητας  είναι μια έρημος, μια απουσία ζωής. Εγκατάλειψη παντού, τα 

ωραία και τα καλά χάνονται  για πάντα.  
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Την απραξία των ανθρώπων που ανέφερα πιο πάνω ο Δασκαλόπουλος την 

σχολιάζει  με δηκτικό τρόπο σ' ένα σύντομο ποίημά του με τίτλο                        

« Καθημερινότητα», από την πρώτη του συλλογή με τον τίτλο « Απόπλους». 

Γιατί ο ποιητής το γνωρίζει καλά, πως οι  άνθρωποι διανύουν το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής τους στην επιφάνεια,   αιχμάλωτοι των φροντίδων για τα 

ασήμαντα πράγματα.               

 Ο ήλιος δεν ξέχασε ποτέ ν ανατείλει 

Εμείς όμως συχνά λησμονηθήκαμε 

Στα δίχτυα της απραξίας  κι εγκαταλείπουμε 

Μια απολογία  με πολλές λευκές σελίδες. 

Ωστόσο αυτή η λανθάνουσα απαισιοδοξία, αυτός ο σκεπτικισμός ή το αίσθημα 

της μοναξιάς που νιώθει ο ποιητής,  που επανέρχονται πάλι και πάλι στα 

ποιήματά του,    δεν θέλουν να πουν πως όλα χάθηκαν . Δεν παραπέμπουν  σ' 

ένα αίσθημα ήττας ή παραίτησης από τα δρώμενα της καθημερινής κοινωνικής 

μας ζωής. Βέβαια τολμώ να εικάσω ότι ο Δασκαλόπουλος, ως άνθρωπος που 

στοχάζεται και φιλοσοφεί τη ζωή ,ως ποιητής και άνθρωπος της τέχνης που 

διαθέτει μια ολική οπτική της κοινωνίας που ζούμε, ενδεχομένως να κλείνει, να 

έχει μια ροπή  προς τη μοναχικότητα  και τη μελαγχολία, αισθήματα που 

γίνονται περισσότερο ορατά  στους «Υπαινιγμούς του», την 8η κατά σειρά 

συλλογή του, αισθήματα  τα οποία όμως κατά βάθος  αρνείται να τα αποδεχθεί 

αλλά και τα οποία διαρκώς τον καταβάλλουν.  

 Από εκείνο το εξαιρετικό ποίημα  τους «Πελταστές», από τη συλλογή 

«Επιστροφές», που με συγκίνησε  ιδιαίτερα γιατί το είδα σαν μια εκ βαθέων 

εκμυστήρευση μιας εσωτερικής πάλης του Δασκαλόπουλου να πει το Ναι ή να 

πει το Όχι στην ποίηση, σας διαβάζω μερικούς στίχους για να καταλάβετε τι 

θέλω να πω: 

   Οι φίλοι έφυγαν ένας, ένας. 

   Στη θέση τους έμεινε μια ακαθόριστη αίσθηση 

   Του χώρου που άδειασε 

   Πλάνεμα των ματιών σε μια απέραντη έρημο 

   Αμφίβολοι ιριδισμοί στο φως της μνήμης 

   Τη νύχτα κατέβηκα στο πεζούλι της αυλής. 

    Ο άνεμος σφύριζε μια παλιά επωδό 

    Ανάμεσα σε δέντρα καψαλιασμένα από τους / Κεραυνούς 
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Αυτή η επώδυνη απουσία των φίλων ποιητών που φεύγουν , προκαλεί στην 

ψυχή του ποιητή την ανάδυση ενός σκληρού διλήμματος. 

 

 Να γίνω αναχωρητής σκέφτηκα  θάταν μια λύση 

Ένα γυμνό σπαθί που θάκοβε στα δυο το είναι σου 

 Μα τη ζωή σου δεν την θέλησες εκεί 

 

Στους στίχους αυτούς  είναι φανερή η άρνηση του Δασκαλόπουλου   να 

ιδιωτεύσει, να κλειστεί στον εαυτό  του, να γίνει ένας ερημίτης της πόλης. 

Αντίθετα θέλει να παραμείνει παρών στη δημόσια σφαίρα, να είναι ακουστός 

και ορατός από τους συμπολίτες του. Πιο κάτω διαβάζουμε:  

 

Θυμήσου το μυστικό ακρογιάλι 

Μ' εκείνα τα ελάχιστα συντρίμμια  της τρικυμίας.  

Το φαγωμένο από την αρμύρα καραβόσκοινο 

 

Ο ποιητής στην προσπάθειά του να οπλιστεί  με  θάρρος και κουράγιο βρίσκει 

αρωγό του τη μνήμη, γυρίζει τη σκέψη του στις απαρχές, στις ρίζες της 

ποίησης.   Θυμάται τον Όμηρο, τον Οδυσσέα, το μυστικό ακρογιάλι. 

Θέλω εδώ να τονίσω  ότι αυτές  οι επιστροφές του Δασκαλόπουλου στο 

ποιητικό παρελθόν της πατρίδας του, « στα χώματα, στους ορίζοντες που 

γέννησαν την ψυχή μου» όπως γράφει ο ίδιος σε  άλλο ποίημά του,   

συνιστούν μια βαθιά ανάγκη του ποιητή  να αντλήσει από τις δεξαμενές αυτού 

του παρελθόντος  τους ανεκτίμητους θησαυρούς   της ελληνικής   γλώσσας  

αλλά και για να μας  υπενθυμίσει,  να μας  φωνάξει, αν θέλετε, με όλη τη 

δύναμη της ψυχής  του ότι χωρίς αυτούς τους ανεκτίμητους θησαυρούς του 

γλωσσικού και ιστορικού παρελθόντος και με τη μνήμη μας σε χειμέρια νάρκη 

κινδυνεύουμε να χαθούμε ως κοινωνία, ως λαός. 

Λίγο πιο κάτω  όμως ακολουθεί το ερωτηματικό σαν δίκοπο μαχαίρι. 

   Σε ποιον Θεό να τάξεις την καρδιά σου;. 

Για ν ακουστούν   στην συνέχεια δύο εξίσου μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη: δεν 

είμαστε πολύτροποι και πολλά παθόντες όπως ο Οδυσσέας. Και η δεύτερη : 

ωστόσο είμαστε φρουροί στο οστεοφυλάκιο των ονείρων.   
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   Δεν είμαστε από την μαγιά εκείνων των πολύτροπων  

   Που πολλά πάθαν στη θάλασσα μετά το δεκάχρονο  μακελειό 

   Μα κι εδώ που ταχτήκαμε να φρουρούμε 

   Το οστεοφυλάκιο των ονείρων  

   Οι ίδιες μάγισσες, οι ίδιοι κύκλωπες τα ίδια στοιχειά 

   Παραμονεύουν τη ζωή μας  

 

Το ποίημα κλείνει με την ελπίδα ότι κάποτε όχι μόνο ο ποιητής αλλά όλοι εμείς:  

 

Ίσως κάποτε θα βρούμε τον τρόπο να συναντήσουμε το φως 

Γλιστρώντας σαν ανερμήνευτα  φυτά 

Ανάμεσα απ αυτούς που μας στερήσαν την γαλήνη. 

 

Είναι φανερό ότι ο ποιητής αρνείται να καταθέσει τα όπλα.   

Εξαιρετική πραγματικά ποίηση που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα 

μεγάλο ποιητή. Στάθηκα στον στίχο : Τη νύχτα κατέβηκα στο πεζούλι της 

αυλής. Δεν ξέρω να σας πω γιατί  ένιωσα μια μεγάλη συγκίνηση. Ίσως αυτή η 

εικόνα της σιωπής και της περισυλλογής του ποιητή να φταίει. 

Στα ποιήματα  του Δασκαλόπουλου βασιλεύει ένας αργός και ήρεμος ρυθμός. 

Τόνοι χαμηλοί, χωρίς εξάρσεις, που φανερώνουν ωριμότητα  και 

μετριοφροσύνη. Με σοφά μελετημένα βήματα βαδίζει προς την ουσία των 

πραγμάτων. Ζυγίζει καλά τα λόγια του, δεν του αρέσουν οι περιττολογίες, οι 

υπερβολές και νοιάζεται να είναι ακριβολόγος.  

 Πάνω σ' ατές τις αρετές του λόγου του,  πάνω σ' αυτήν την απολύτως άρτια 

γλωσσική έκφραση  εμπιστεύεται τα συναισθήματα του, τη νοσταλγία  για τα 

ουσιώδη που δεν υπάρχουν πια, το παράπονο για όσα ωραία χάθηκαν 

ανεπιστρεπτί αλλά και τη μελαγχολία του,  γιατί όπως γράφει ο ίδιος  στον 

"Ερμόλαο", ποίημα που ανήκει στην  πέμπτη συλλογή "Γράμματα στον 

Ερμόλαο", που κυκλοφόρησε το 1981,τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα 

περιμένουμε γιατί και οι άνθρωπο σέρνονται από τις έγνοιες και η ζωή 

κατρακυλάει σαν βότσαλο. 
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Γράμματα στον Ερμόλαο 

  Γιατί σου γράφω;     

   Σε τι ωφελούν όλες αυτές οι κουβέντες; 

   Κανείς δεν προσέχει κανείς δεν ακούει 

   Πήγαινε στους δρόμους και κοίταξε  

   Πώς σέρνονται οι άνθρωποι  από έγνοιες 

   Κι εσύ ο ίδιος δεν νιώθεις την ανάγκη  

   Να καταλάβεις πως ξεκίνησαν τα πράγματα 

   Να δεις πώς κατρακυλάει η ζωή 

   Σαν βότσαλο που αποκόβεται απ το βράχο 

   Και πέφτει στη θάλασσα 

   Η βαριά σιωπή δεν λογαριάζει τέτοιες κινήσεις.  

 

Όσο  για την απαισιοδοξία που ανέφερα, παρουσιάζεται πολύ έντονα, 

αγγίζοντας σχεδόν τα όρια μιας προφητικής καταστροφής στο  εξάστροφο 

ποίημα με τίτλο «Τα χρόνια που θα΄ρθουν» ,ποίημα που ανήκει στη 7η 

συλλογή του ποιητή με τον τίτλο « Κλειδούχος μοίρα». Να σημειώσω πως 

κάθε στροφή αρχίζει με την ίδια επίμονη σκοτεινή φράση τα χρόνια που 

θα΄ρθουν. Σκέφτομαι πως δεν είναι τυχαία αυτή η εφιαλτική επανάληψη. Η 

Συλλογή "Κλειδούχος μοίρα" κυκλοφόρησε το 1993. Μια εποχή έντονης 

πολιτικής και πολιτιστικής σύγχυσης στην Ελληνική κοινωνία  αλλά και μια 

εποχή απότομων  κοινωνικών ανακατατάξεων και   κοινωνικών μεταβολών, 

αποτέλεσμα ανορθόδοξων οικονομικών σχεδιασμών. Σας διαβάζω μερικούς 

χαρακτηριστικούς στίχους: 

                 Κλειδούχος μοίρα (1993) 

   Τα χρόνια που θα΄ρθουν 

   Έχουν ένα πρόσωπο που δεν μας μοιάζει 

   Λιγότερα δέντρα περισσότερες σκιές 

   Αναποφάσιστα ποτάμια και βουρκωμένες  

   Θάλασσες. 

   Μόνο τα δάχτυλα κρατούν  σφιγμένη 

   Την δική τους αμετάφραστη γλώσσα 

   

   Τα χρόνια που θα΄ρθουν 

   Τα έχουμε κιόλας ζήσει σε βαθιά σιωπή 
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   Νυχτώνει πάνω στην πόλη. Ετοιμάσου 

   Μεταναστεύουμε σε άλλα τοπία 

   Ταξιδεύοντας μέσα στα νεύρα 

   Ενός γέρου πλάτανου στο κελάρυσμα του νερού 

   Στην παιδική αθωότητα 

       

       Τα χρόνια  

      Που θα ‘ρθουν 

      Έφτασαν  

  Η πιο συγκλονιστική θα έλεγα στιγμή αυτού του προφητικού σχεδόν 

ποιήματος είναι η στιγμή όπου όλα τα μελλούμενα, που σύμφωνα με τον 

ποιητή πρόκειται να ενσκήψουν στη ζωή μας, γίνονται παρόντα.Τα χρόνια τα 

φοβερά που περιμένουμε  έφτασαν.    

 Ο Δασκαλόπουλος χρησιμοποιεί αρκετά συχνά στα  ποιήματά του το πρώτο 

ενικό πρόσωπο. Άλλοτε πάλι χρησιμοποιεί το δεύτερο ενικό, όταν συνομιλεί  

με τον Ερμόλαο ή κι αλλού και άλλοτε πρώτο πληθυντικό, γιατί η επιθυμία του 

είναι όλοι μαζί εμείς να διώξουμε τον εφιάλτη, να κάνουμε καλύτερο τον 

κόσμο. 

Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πρόσωπο απαιτεί  ευθύνη,  θάρρος,  τόλμη και 

γενναιότητα ψυχής. Και θα συμπλήρωνα και στοχασμό.  

Θα σας  διαβάσω μερικά αποσπάσματα, ένα ποίημα από τη Συλλογή 

«Επιστροφές» που το θεωρώ κορυφαίο, γιατί το διακρίνει  μια αμεσότητα που 

ξαφνιάζει  στον τρόπο που περιγράφει τις σκοτεινές και αδιέξοδες πλευρές της 

σύγχρονης ζωής. 

      Τα πράγματα είναι όπως τα γνώρισες 

      Λίγο χειρότερα ίσως, γιατί 

      Ο άνθρωπος συνηθίζει τις συφορές 

      Η συφορά είναι το σκληρό προσκεφάλι όπου  

                                                πλαγιάζω 

      Και δε λέει να με πάρει ο ύπνος 

      ------------------------------------------------ 

       Κι όταν ανέβει ο ήλιος 

      Πρέπει να στύψω δυνατά μιαν αχτίδα 

      Για να κατεβάσει μια σταγόνα φως 
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      Ύστερα αρχίζω τα πάρε δώσε με τις λέξεις 

      Σαν παραποιημένη είδηση 

    ----------------------------------------------------- 

       Κάποτε  

       Με λιγοστές φράσεις μπορούσες 

       Να ταξιδέψεις μιαν απόσταση πολλών χρόνων 

      Τώρα βάζω τις λέξεις στη σειρά 

      Φράζω την έξοδο με μιαν ολοστρόγγυλη τελεία 

      Μα εκείνες δραπετεύουν  

                                       Γλιστρώντας 

      Πάνω στον άσπρο τοίχο της σελίδας 

      Προτιμούν να γίνουν σύνθημα σε διαδήλωση 

      Διαφημιστικό μήνυμα 

      Ουρλιαχτό ζώου 

      Την ώρα που σωριάζεται ο κατάδικος 

                                                    Πυροβολημένος 

      Βρίσκομαι πάνω σ ένα κάρο 

      Κατηφορίζοντας σε στενά καλντερίμια 

      Τα άλογα αφήνιασαν και σπάσαν τα γκέμια 

      Πώς να σου γράψω; 

      Οι λέξεις που μου απόμειναν μυρίζουν  

      σφαγείο 

      Τις αποθέτω με τρυφεράδα στο χαρτί 

      Μα κείνες αφορμίζουνε και στάζουν αίμα 

      Όπως οι τρυπημένες παλάμες 

      Του Εσταυρωμένου. 

      

Μέσα στις λίγες και λιτές γραμμές ενός ποιήματος ο Δασκαλόπουλος 

περιγράφει το αλλοπρόσαλλο και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. 

Ο Ποιητής ομολογεί την παρακμή , την αποσύνθεση ενός κόσμου  που έχει 

συνηθίσει στη συμφορά. Καταφεύγει τότε στα όνειρα και στις λέξεις για να 

σωθεί από τη φθορά. 

 Όμως όχι!!  οι λέξεις γίνονται ανυπάκουες,  εγκαταλείπουν τον ποιητή 

μεσοστρατίς,  προτιμούν να γίνουν διαφήμιση σύνθημα, κάτι τέλος πάντων 

που να ταιριάζει στον παράλογο «αφηνιασμένο» κόσμο που ζούμε. Στους 
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πέντε τελευταίους στίχους το παράλογο του κόσμου ολοκληρώνεται :  οι  

λέξεις «μυρίζουν σφαγείο» , Ο ποιητής τις αποθέτει με τρυφερότητα όμως 

εκείνες   στάζουν αίμα.  

Θα μπορούσα εδώ να ισχυριστώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κορυφαία 

στιγμή της ποίησης του Δασκαλόπουλου.  Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι 

έχουμε μπροστά μας μια απολύτως σκοτεινή ποιητική καταγραφή της 

πραγματικότητας που αφορά την ίδια την κοινωνία και την ιστορία της. 

Στο ποίημα αυτό ο Δασκαλόπουλος διαλέγεται με τον εαυτό του, πράγμα όχι 

και τόσο εύκολο αν το καλοσκεφτεί κανείς. Γιατί στον διάλογο αυτόν υπάρχει 

μια απόλυτη κατάθεση των πιο ενδόμυχων σκέψεων του,  τις οποίες ο ίδιος 

θέτει ενώπιον του κόσμου, ενώπιον του εαυτού του αλλά και ενώπιον και της 

ιστορίας που τον κρίνει.  

Όμως ταυτόχρονα ο Δασκαλόπουλος διαλέγεται και με τον κόσμο, διαλέγεται 

με μας. Μας  απευθύνει με τρόπο έμμεσο τον λόγο, μας  αποκαλύπτει το Χάος 

και την άβυσσο που μας πολιορκούν και μας  καλεί να απαντήσουμε, να 

πάρουμε θέση. Αυτό που καταξιώνει σήμερα έναν ποιητή είναι το γεγονός ότι 

βρίσκεται μέσα στον κόσμο, ότι ακούει και βλέπει τον κόσμο γύρω του και από 

τη θέση αυτή γράφει ποίηση και στοχάζεται .  

Η Τρίτη  ποιητική συλλογή του Δασκαλόπουλου έχει τον τίτλο «Αλφαβητάρι» 

και όλα τα ποιήματα της συλλογής, είκοσι τέσσερα στο σύνολό τους , είναι όλα 

αφιερωμένα στους αγώνες των ανθρώπων για την ελευθερία, στους αγώνες 

ενάντια στις όποιες σκοτεινές δυνάμεις που υπονομεύουν την ελεύθερη και 

δημοκρατική ζωή. Το μότο της συλλογής  μας προϊδεάζει για το δραματικό   

περιεχόμενο της συλλογής. Πρόκειται για ένα δίστιχο από ένα ποίημα του 

Σεφέρη , αγαπημένου ποιητή του Δασκαλόπουλου :  

 Φυραίνει ο τόπος ολοένα /Χωματένιο σταμνί 

Όλα τα ποιήματα αυτής της συλλογής μέσα από συγκλονιστικές μεταφορές 

αποτυπώνουν  και καταγράφουν  τον θάνατο,  τη θλιβερή απώλεια 

αγαπημένων αγωνιστών,  ηρώων που θυσίασαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της 

ελευθερίας και της δημοκρατίας. 

Στη συλλογή αυτή το ένα ποίημα είναι εκατό φορές καλύτερο από το άλλο, 

ίσως γιατί ο Δασκαλόπουλος βιώνει ο ίδιος μέσω της τέχνης του όλο αυτό το 
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ανθρώπινο δράμα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Και μαζί του ασφαλώς το 

βιώνουμε κι εμείς οι αναγνώστες διαβάζοντας αυτά τα εξαιρετικής τέχνης 

ποιήματα. Σας διαβάζω το πρώτο: 

      Αυγή μαρμαρωμένη Στον αιώνα σου 

      Πάλι με χρόνους με καιρούς 

 Παλεύει ο άγγελος με τον Δαίμονα 

      Σκελετοί ψυχών- σκιές καταντημένοι 

      Κι ο τριγμός της πέτρας 

       Που πάει να γίνει άγαλμα 

      Σαν δέντρο που το ξεριζώνει ο κεραυνός, 

Κι αλλού 

      Σκοτείνιαζε όταν ξεκαθάρισαν τα μαντάτα 

      Κλείσαμε τα παράθυρα κι ανοίξαμε όλα  

                                              τα φώτα 

Να κρατηθεί η μέρα στο ύφος που ξέραμε 

      Κι όμως ένας βαθύς κραδασμός μας  

                                         συγκλόνιζε 

      Σαν έφτασε η νύχτα δίχως τους ώριμους  

                                                ήχους 

      Νιώσαμε για τα καλά ότι  η πολιτεία 

      Σκάλωσε στον ύφαλο της μοίρας. 

 

Πόνος , θλίψη κι ένα σφίξιμο στην καρδιά. Εικόνες θανάτου  παντού γύρω. Η 

συλλογή γραμμένη το 1976, τρία μόλις χρόνια μετά τα γεγονότα του 

Πολυτεχνείου  αποτίει φόρο τιμής  στους σκοτωμένους, στους  έφηβους 

νεκρούς στα πεζοδρόμια. 

  

      Έκλεισαν οι τέσσερις πόρτες 

      Του Ορίζοντα. Αναποδογύρισε η μέρα 

      Οι αχτίδες του ήλιου στέρεψαν 

      Οι βρύσες της μνήμης 

      Τα όνειρα των παιδιών 

      Τα χέρια τα χείλη τα μάτια     έκλεισαν 
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Έχω την αίσθηση διαβάζοντας αυτούς τους στίχους, πως οι μεταφορές, οι 

λέξεις, τα επίθετα, τα ουσιαστικά  φανερώνουν μια πραγματικότητα 

περισσότερο αληθινή από την ίδια την πραγματικότητα στην οποία ζούμε,  

καθώς αποκαλύπτουν τη ζοφερή εικόνα, όχι μόνο μιας αλλά πολλών 

τραγωδιών που εναλλάσσονται  στην οθόνη της ελληνικής ιστορίας. 

Όταν ο Δασκαλόπουλος γράφει τον συνταρακτικό ομολογουμένως στίχο:Τα 

χέρια τα χείλη, τα μάτια έκλεισαν, επιχειρεί πρώτα να δώσει μορφή και να  

καταγγείλει με  όλη τη δύναμη του ποιητικού του λόγου αυτήν την 

ολοκληρωτική καταστροφή κάθε ανθρώπινης αξίας και ύστερα να μας 

συγκινήσει, να μας αφυπνίσει , και να μας κάνει κοινωνούς , αυτού του 

ιστορικού δράματος. 

Θα σταθώ για λίγο και στην συλλογή «Υπαινιγμοί « που κυκλοφόρησε το 

2007. 

Ο Δασκαλόπουλος βρίσκεται στα ώριμα χρόνια της ζωής του. Γνωρίζει πια 

καλά τον κόσμο: την αδικία, την κακία, τις πιο σκοτεινές όφεις του. Αισθάνεται 

επομένως την ανάγκη να καταφύγει στον στοχασμό που θα του επιτρέψει να 

εκφράσει με τη βοήθεια της συντομίας του υπαινιγμού και της αφαίρεσης 

σκέψεις από τον κόσμο της βιωμένης μέσω της τέχνης εμπειρίας του. 

Πρόκειται για μια συλλογή με 29 ποιήματα (τα περισσότερα είναι τρίστιχα) 

γραμμένα με στοχαστική διάθεση. Τα διακρίνει κυρίως μια βαθιά αυτογνωσία 

που επιτρέπει στον ποιητή να μιλήσει για τις πικρές αλήθειες της ζωής, τις 

απογοητεύσεις, τις απουσίες  αγαπημένων φίλων. 

.Επικρατεί ωστόσο ένα κλίμα μελαγχολίας και θλίψης καθώς ο ποιητής 

διαπιστώνει ότι λίγο πολύ το παιχνίδι μοιάζει να έχει χαθεί ή ίσως κινδυνεύει να 

χαθεί. Βασικό ακόμα χαρακτηριστικό των ποιημάτων είναι η βαθιά 

περισυλλογή. Διαβάζω:  

     Το οικογενειακό πιάνο  

     Πουλήθηκε για λίγο λάδι 

      Στα χρόνια της Κατοχής 

 

Πιο κάτω 
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      Αμέτρητοι φίλοι πεθαμένοι  

      Πως τους χωράει ο κάτω κόσμος 

      Η  υπερηφάνεια του δέντρου  

      Την ώρα που πλησιάζει 

      Ο ξυλοκόπος. 

      Το παρελθόν  

      Που βρίσκεται  πάντα  

       Εδώ 

Αβασίλευτο στον ουρανό 

Το ματωμένο 

Εμφύλιο φεγγάρι. 

 

Αλλά και ένα υπέροχο ποίημα για την αγάπη. 

             Μονοπάτι 

      Η αγάπη 

      Μονοπάτι κακοτράχαλο 

      Το άλφα της, το γάμα και το ήτα 

Στροφές φουρκέτες 

      Σε πετάει έξω ο δρόμος 

      Και πώς να σε προστατεύσει 

       Το ένα και μοναδικό πι 

      Κι αυτό ούτε καν κεφαλαίο. 

 

Την τελευταία ποιητική συλλογή του Δασκαλόπουλου με τον τίτλο «Με  δίχτυ 

τον άνεμο»,  την διατρέχει ένα διαφορετικό πνεύμα  θέασης των ανθρώπινων 

πραγμάτων, πνεύμα που θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω φιλοσοφικό.. Ο 

Δασκαλόπουλος  μελετά και στοχάζεται πάνω στην έννοια τους χρόνου.  

Παρόν, μέλλον, παρελθόν.  Η ζωή και ο θάνατος. Εδώ και ο ρόλος της μνήμης. 

Ο τίτλος ενός ποιήματος  «Εφήμερη αιωνιότητα". Αυτό το οξύμωρο  μπορεί να 

είναι αινιγματικό αλλά σκέφτομαι πως θέλει να πει πως οι άνθρωποι πεθαίνουν 

αλλά  παραμένουν ζωντανοί στην  μνήμη μας. Στο ποίημα Αλεξάνδρεια   

ζωντανεύουν ο Σεφέρης κι ο Καβάφης.  Κι εκείνος ο γέρων ο Καβάφης 

άφαντος και παρών, αμίλητος και λαλίστατος. Σας διαβάζω το πρώτο ποίημα 

με τον τίτλο: Στιγμή  
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Δίπλα σε μια έφηβη ανθισμένη ροδιά  

Φυλλομετρούσε οικογενειακές φωτογραφίες. 

Τον σταμάτησε αυτή η άγνωστη μορφή 

Της τέλεια ερωτικής γυναίκας 

Με το Μαύρο χωρίς έλεος βλέμμα που τον κοιτάζει 

Χωρίς να κατεβάζει τα μάτια της 

Αγέννητη κι αγέραστη 

Δίχως αφή και σώμα 

Λένε πως έχασε σε ένα βράδυ δύο νήπια 

Σε λίγο έσβησε και η ίδια ξεχείλισε είπαν η χολή της 

Και πέθανε μια μέρα της Άνοιξης 

Γύρω στα 1920 

Τα δέντρα παραδομένα στη σιωπή 

Ο αγέρας πηχτός το τοπίο ακίνητο 

Μόνο το πέρασμα της σαύρας στην ξερολιθιά 

Και το πέταγμα ενός πουλιού  

Στον αγέρα. 

 

Ένα απλό άλμπουμ με φωτογραφίες,  εικόνα μιας ζωής που τρέχει αλλά τώρα 

σταματημένης στο θάνατο μιας  τέλεια ερωτικής γυναίκας. Αλλά το βλέμμα 

μαύρο χωρίς έλεος. Η εικόνα του έρωτα δίπλα στην εικόνα του θανάτου.  

Επανέρχονται οι φοβερές αντιθέσεις  που συνθέτουν εντέλει την ανθρώπινη 

μοίρα. Από τη μια η τέλεια ερωτική γυναίκα από  την άλλη και πέθανε μια μέρα 

της Άνοιξης. Ύστερα σιωπή και ακινησία..Ναι,  όλα αυτά σε μια φευγαλέα 

στιγμή αλλά όλα αυτά ειδομένα από την πλευρά της ποίησης μαγεύουν και 

μένουν.  Δεν ξεχνάς εσύ, ο αναγνώστης ,ούτε το βλέμμα ούτε το θάνατο από 

το ξεχείλισμα της χολής. Η δύναμη της ποίησης παρούσα, θέλω να πω η 

εξουσία του ποιητή. 

Κλείνω αυτήν την παρουσίαση θέτοντας το ερώτημα τι αποκομίζει ο 

αναγνώστης από την ποίηση του Δ. Δασκαλόπουλου. 

Τι αποκομίζει, λοιπόν, ο αναγνώστης από την ποίηση του ποιητή Δ. 

Δασκαλόπουλου; 

Αποκομίζει πρώτα τη συγκίνηση που χαρίζει ή ίδια ποίηση. Ύστερα το αίσθημα 

μιας βαθιάς ικανοποίησης  από  την αμεσότητα  και την καθαρότητα του 

ύφους αλλά και από το στοχαστικό πνεύμα που το συνοδεύει. 
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Η ποίηση του Δασκαλόπουλου επιτρέπει στον αναγνώστη  να δει τον κόσμο, 

να θεωρήσει τη ζωή την ίδια, υπό μια άλλη ευρύτερη και ωριμότερη οπτική. 

Ύστερα τον οδηγεί με σοφία θα έλεγα σε μια εκ νέου ιχνηλάτηση της 

κοινωνικής και ιστορικής ταυτότητάς του. 

Τον σπρώχνει βέβαια είναι αλήθεια προς τη θλίψη, τη μελαγχολία και προς την 

απογοήτευση.  Αλλά αυτά τα έχει η ζωή κι αλλοίμονο αν ο αληθινός λόγος του 

ποιητή δεν τα φανέρωνε 

Αν ρωτούσα τον εαυτό μου τι αποκόμισα από την ποίηση του Δασκαλόπουλου 

θα απαντούσα χωρίς κανένα δισταγμό πως αποκόμισα ένα αίσθημα 

πληρότητας κι ένα αίσθημα αυτογνωσίας. 

Σκυμμένος δυο βδομάδες πάνω στους στίχους, τις λέξεις , στα νοήματα, στις 

απογοητεύσεις, τους θυμούς, τις  θλίψεις και τις διαψεύσεις  του ποιητή, 

βυθισμένος με άλλα λόγια μέσα στην ανθρώπινη  άβυσσο που μου 

αποκάλυπτε ευθέως ο ποιητής μιλώντας με τη γλώσσα της αλήθειας,  μια 

ταραζόμουν και μια ηρεμούσα..Ομολογώ ωστόσο ότι το τέλος αυτού του 

υπέροχου  ταξιδιού με βρήκε σοφότερο και ωριμότερο  

Εύχομαι από καρδιάς ο αγαπημένος ποιητής Δ. Δασκαλόπουλος να είναι πάντα 

καλά και να συνεχίσει να γράφει ποίηση. Γιατί έχει ακόμα πολλά να μας πει . 

                       Μάρτιος 2016 

Ο ποιητής Δ. Δασκαλόπουλος είναι εντέλει ο ποιητής που τολμά ν αντικρίσει 

κατά πρόσωπο μια κοινωνία που σιγά- σιγά φυλλορροεί που κινδυνεύει να 

χαθεί μέσα  σ τον ορυμαγδό μιας πολύβουης αλλά στερημένης νοήματος 

πραγματικότητας . Μιας πραγματικότητας   όπου οι άνθρωποι διανύουν το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους  στην επιφάνεια των πραγμάτων αιχμάλωτοι   

εφήμερων φροντίδων 

Απέναντι σ αυτήν την πραγματικότητα αλλά και ενώπιον αυτής της σκληρής 

πραγματικότητας υψώνει τον ποιητικό του λόγο με την ελπίδα να την 

μεταμορφώσει . να την αλλάξει. 

Σταύρος Τσαγκαράκης 

από την τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή στην Καλαμάτα, στις 18 -3- 2016 
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