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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Ασηµακόπουλος, γεννήθηκε στις Σειρές Καλαβρύτων, το 1936.
Με µεγάλη δυσκολία καταφέρνει να τελειώσει το δηµοτικό σχολείο λόγω της 

κατοχής και του εµφυλίου πολέµου τότε στην Ελλάδα. Το 1952 ήρθε στην Αθήνα και 
αποφοίτησε στο Γυµνάσιο. Το 1962 βρέθηκε στην ∆.Γερµανία, ανάµεσα στις χιλιάδες 
Ελλήνων µεταναστών και φοιτητών µε σκοπό να σπουδάσει. Εκεί πρωτοεµφανίστηκε 
στα γράµµατα το 1964 από τις στήλες των Ελληνικών εφηµερίδων "ELLINIKH" και 
του Αουγτισµπούργκ "ELLINIKO WIMA" δηµοσιεύοντας ποιήµατά του, αλλά και 
σαν δηµοσιογράφος έγραψε άρθρα και ρεπορτάζ για τους Έλληνες εργάτες και 

φοιτητές. Το 1967 έλαβε µέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα µε εργάτες, φοιτητές και 
διανοούµενους Έλληνες και Ευρωπαίους κυρίως στη ∆.Γερµανία. Στην πόλη του 
Ντούϊσµπουργκ έκδιδε το αντιστασιακό περιοδικό "ΛΕΥΤΕΡΙΑ". Επίσης στο 

πολιτικό-αντιδικτατορικό περιοδικό "∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" στο BAD CODESBERG της 
Βόννης, (η γνωστή οµάδα της ∆ηµοκρατίας από αντιστασιακούς, στην οποία ανήκε) 
δηµοσίευε άρθρα και αντιδικτατορικά ποιήµατά του. Για τον αγώνα εναντίον της 
δικτατορίας, διώχθηκε µαζί µε πολλούς Έλληνες φοιτητές και διανοούµενους, µε 

αφαίρεση Ιθαγένειας και διαβατηρίων. Ποίησή του έχει µεταφραστεί στα Γερµανικά 
και Ιταλικά. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα µε την µεταπολίτευση, συνεργάζεται µε 

λογοτεχνικά περιοδικά και εφηµερίδες. Ποιήµατά του έχει µελοποιήσει ο 
µουσικοσυνθέτης Λουκάς Νταράλας. Έχει εκδώσει 7 ποιητικές συλλογές, διηγήµατα 
και µια νουβέλα. Πολύ λογοτεχνικό του έργο είναι ανέκδοτο. Ποικίλη είναι η δράση 
του στο πολιτιστικό κίνηµα µε διαλέξεις για την ποίηση και την λογοτεχνία. Είναι 

µέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Ν.∆. Ελλάδος και της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών και µέλος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ: 

• Στα Γερµανικά. 

• Στα Ιταλικά.

http://v-asimakopoulos.blogspot.gr/
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