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ΚικήΔημουλά

«Eγώ θα μιλώ ακόμα και όταν θα έχω πεθάνει  
και δεν θα υπάρχει πια ούτε μία συλλαβή μέσα μου.  

Και αυτό είναι η πίστη μου στις λέξεις.»

Είναι πραγματική πρόκληση να προσπαθεί κανείς να γράψει μια εισαγωγή για 
τη συνέντευξη της κορυφαίας εν ζωή Ελληνίδας ποιήτριας, της κυρίας Κικής 
Δημουλά. Πόσο μάλλον, όταν πρόκειται για μαθητές Λυκείου, που βίωσαν μια 
μοναδική εμπειρία ζωής και είχαν την τεράστια τιμή να συνομιλήσουν μαζί 
της. Δύο ώρες γεμάτες από «το πολύ του κόσμου» της αγαπημένης μας ποιή-
τριας, με εμάς να κρεμόμαστε κυριολεκτικά από τα χείλη της, ακούγοντας τα 
όσα όμορφα μοιράστηκε μαζί μας και νιώθοντας τη ζεστασιά της ψυχής της.

Η Βασιλική Ράδου, όπως είναι το πατρικό όνομα της Κικής Δημουλά, γεννήθηκε 
το 1931 στην Αθήνα, με καταγωγή από την Καλαμάτα. Εργάστηκε επί 25 χρό-
νια στην Τράπεζα της Ελλάδος. Παντρεύτηκε τον ποιητή και πολιτικό μηχανικό 
Άθω Δημουλά, ο οποίος τη μύησε στην ποίηση και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά. 

Κάποιες από τις ποιητικές της συλλογές είναι «Το λίγο του κόσμου», «Το τε-
λευταίο σώμα μου», «Χαίρε ποτέ», «Η εφηβεία της λήθης», «Ενός λεπτού 
μαζί», «Μεταφερθήκαμε παραπλέυρως», «Άνω τελεία». Έργα της έχουν με-
ταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών 
στην έδρα «Λογοτεχνία - Ποίηση» και έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία σε εθνι-
κό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Βασικά χαρακτηριστικά του ποιητικού λόγου της Κικής Δημουλά είναι η ακού-
ραστη επιμέλεια των λέξεων, η λογοπλαστική της ικανότητα και η ασυνήθιστη 
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χρήση κοινών λέξεων. Ο προβληματισμός της Δημουλά, σαφώς υπαρξιακός, 
εκφράζει την αγωνιώδη αναζήτησή της για το νόημα της φθαρτής ανθρώπι-
νης ζωής, ενώ τα θέματα που κυριαρχούν στα ποιήματά της είναι η απουσία, 
η απώλεια, η μοναξιά και ο χρόνος. 

Πώς γράφετε ένα ποίημα; Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε; Είναι 
κάτι αιφνίδιο ή κάτι που το επεξεργάζεστε πολύ;

Ναι, βέβαια το επεξεργάζομαι, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς 
θα σχηματιστεί το ποίημα. Η αλήθεια είναι μία, ότι η ποίηση είναι μία μυστηριώ-
δης λειτουργία, περισσότερο από όσο η πεζογραφία. Το να γράψει κανείς ποί-
ημα είναι θέμα διαθέσεως. Το τελευταίο βιβλίο που έγραψα ήταν μία αστραπή. 
Αμέσως. Το θέμα είναι να φτιάξετε έναν καινούριο κόσμο με ένα ποίημα. Είναι 
ένας καινούριος, απείραχτος κόσμος. Εάν υπάρχει μια κεντρική ιδέα αρχίζεις 
να παλεύεις πραγματικά. Γιατί η ποίηση δεν είναι μόνο θέμα αισθημάτων. Εί-
ναι η μουσική που δίνουν κάποιες λέξεις, και οι οποίες δηλώνουν με αυτό τον 
τρόπο ότι είναι κατάλληλες για την ποίηση. Γιατί δεν είναι όλες οι λέξεις κα-
τάλληλες. Υπάρχουν λέξεις που δεν ταιριάζουν στο ποίημα, ή δεν ταιριάζουν 
μεταξύ τους, δηλαδή δεν μπορείς να τις βάλεις τη μία δίπλα στην άλλη. Έχουν 
μία μουσική που άλλοτε είναι καλή, άλλοτε είναι παρατονισμένη. Αυτά, όμως, 
τα αντιλαμβάνεται κανείς από ένστικτο. Δεν διδάσκεται αυτό το πράγμα. 

Πόσα περίπου από αυτά που γράφετε εκδίδονται; 

Πολύ επιλεγμένα. Η κόρη μου είναι εκείνη, που τα κοιτάζει αφού τα γράψω 
και τα αξιολογεί. Είναι πραγματικό λαχείο να βγει το ποίημα. Δεν το ορίζεις 
εσύ, δεν έχεις τους κανόνες στο χέρι, δεν τους κρατάς. Έρχεται μια στιγμή 
που είναι γενναιόδωρη και φέρνει αυτή τη διάθεση για μια επαφή με αυτό 
που λέγεται δημιουργία. Δημιουργία είναι μεγάλη λέξη. 

Κι αυτός που έχει ήδη το ταλέντο πώς θα καταφέρει να γράψει;

Εάν έχεις το ταλέντο μέσα σου, έχεις τον καλύτερο καθηγητή. Το μεγαλύτερο 
δάσκαλο. Δεν θέλεις άλλον. Αυτός θα σου τα πει όλα. Δηλαδή καταλαβαίνεις 
τι πρέπει να πεις, τι δεν πρέπει να πεις. Είναι ένα μυστηριώδες πράγμα, όπως 
είναι και η δημιουργία του κόσμου. Η ποίηση είναι «μίζερη». Έχει μια αυστη-
ρότητα που δεν περιγράφεται. Θέλει όμως και το μεράκι της. 

Η δημιουργία, που αναφέρατε πριν, είναι κάτι το οποίο υπόκειται στη θέληση 
ή στην ανάγκη; Από πού προέρχεται η δημιουργία;

Η δημιουργία είναι ανάγκη. Όπως η δίψα για να πιεις νερό. Έρχεται «ένα 
πράγμα» και σε σπρώχνει, σε κατευθύνει προς το να επιχειρήσεις να δημι-
ουργήσεις κάτι δικό σου. Είναι, βέβαια, φιλόδοξο πράγμα. Αν δεν υπάρχει 
φιλοδοξία, δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω ότι εκεί βρίσκονται όλα. 

Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσουν ποιήματα οι νέοι;

Πιστεύω πως έχει μεγαλοποιηθεί το θέμα της ποίησης και ίσως επηρεάζει 
αυτό και τα παιδιά. Είναι θέμα κατατάξεως των λέξεων. Τα αισθήματά σας τα 
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ορίζετε. Δεν μπορεί κανείς να σας τα πει. Αυτά τα αισθήματα θα σας υποδεί-
ξουν ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσετε για το ποίημα. Δηλαδή μην ψάχνετε, 
μην σκέφτεστε πολύ. Να είστε λίγο πιο ελεύθεροι, πιο «αφημένοι» με αυτό 
που λέγεται λόγος, με αυτό που λέγεται ποίηση. Ποίηση τι θα πει; Ποιώ, δη-
μιουργώ, είναι μια δουλειά και αυτή, σαν αυτή που θα κάνετε μεθαύριο. Το 
«ποιώ» βέβαια έχει μέσα του μεγάλη έπαρση, σημαίνει κάτι που μπορώ να το 
κάνω εγώ και όχι εσείς ενδεχομένως, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι 
κάτι τόσο τρομερό, που κάνω εγώ ή κάποιος άνθρωπος και δεν μπορεί να 
το κάνει άλλος. Είναι ένα μεράκι για αυτούς που το αγαπούν και το ασκούν. 
Εσείς έχετε μπροστά σας αυτό το μεγάλο ποιητικό δώρο που είναι η νεότητα. 
Πρέπει να το καταλάβετε αυτό πριν τελειώσει η νεότητα. Να το ευχαριστηθεί-
τε, να λέτε «είμαι νέα», «είμαι νέος». Δεν ξέρετε τι δυσάρεστο πράγμα είναι 
να προχωρεί ο χρόνος με αυτό τον ταχύ ρυθμό. 

Είναι εξάρτηση η ποίηση;

Φυσικά και είναι. Προσωπικά, εξαρτώμαι από αυτό. Εάν καταφέρω να γράψω, 
είμαι χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, όσο δεν είμαι σε καμία άλλη 
περίπτωση. Άλλωστε, είναι απίστευτο, πόσοι ποιητές υπάρχουν πλέον. Πολ-
λοί από αυτούς θεωρούν ότι τα ποιήματα είναι κάτι εύκολο, ότι το κατέχουν. 
Δεν είναι πάντα έτσι. Ωστόσο, η συμβουλή μου είναι να ακολουθήσετε αυτό 
που αγαπάτε. Αλλά πρέπει να το αγαπάτε πραγματικά. Να μην είναι δηλαδή 
αγγαρεία. 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι το περιβάλλον μπορεί να μας επηρεάσει στο να 
είμαστε δημιουργικοί;

Πολύ. Άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Βέβαια, ακόμα και την αρνητική επιρ-
ροή μπορεί κάποιος να τη μετατρέψει σε ποιήματα. Δεν σημαίνει ότι για να δημι-
ουργήσεις ποιήματα, ή τέχνη γενικώς, πρέπει να έχεις ομαλές συνθήκες. Σε κάθε 
περίπτωση θέλει μία «χορδή» να υπάρχει μέσα σας και κάπως να «πάλλεται». 

Η επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα θεωρείται ότι είναι θέμα περισσότερο 
τύχης ή δουλειάς;

Νομίζω ότι είναι ζήτημα δουλειάς. Τώρα σε σχέση με την τύχη, υπάρχει ένα 
ποσοστό ατυχίας, αλλά είναι κυρίως θέμα δουλειάς. 

Αυτός που θα δουλέψει πολύ θα δικαιωθεί;

Όχι πάντα.

Πρέπει να είναι και τυχερός ή συντρέχουν και άλλοι παράγοντες; 

Πρέπει να είναι τυχερός, αλλά πρέπει και οι κριτές του να είναι άξιοι. Πάντως, 
φαίνεται ότι είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι στο άγνωστο. Το επόμενο δευτε-
ρόλεπτο είναι το μεγάλο άγνωστο. 
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Θεωρείτε πως η τύχη είναι ένα τέχνασμα των ανθρώπων; 

Για μένα δεν είναι τέχνασμα. Συμβαίνει. Όπως συμβαίνει ένα κανονικό πράγ-
μα. Παίρνεις λόττο εκατό πενήντα χρόνια και δεν κερδίζεις, παίρνεις ένα και 
κερδίζεις, δεν είναι τύχη αυτό; Καλό είναι να μπείτε σε αυτόν τον χώρο του 
ανεξήγητου, αλλά εγώ λέω να κάτσετε λίγο απ' έξω και να αρκεστείτε σε αυτά 
που μπορείτε να εξηγήσετε. Αυτά μόνο θα σας χρειαστούν. Τα ανεξήγητα 
είναι μόνο για ρεμβασμό και για έρωτα. Γι' αυτά τα ανεξήγητα θα σας πληρο-
φορήσει, όταν γίνετε λίγο πιο μεγάλοι, ο έρωτας.

Στα ποιήματα σας ο χρόνος, η 
φθορά, η απώλεια είναι στην 
αγαπημένη σας θεματολογία. 
Εσείς σαν άνθρωπος είστε αι-
σιόδοξος ή απαισιόδοξος;

Εγώ είμαι απαισιόδοξη. Και το 
έχω αιτιολογήσει. Δεν είμαι αι-
σιόδοξη, διότι δεν είμαστε αιώ-
νιοι. Αυτό το θέμα του θανάτου, 
όποιος το επινόησε, αν είναι ο 
Θεός έκανε πολύ άσχημα, αν 
είναι η φύση έκανε πολύ άσχη-
μα, αν είναι άγνωστος ο δημι-
ουργός να πάει στην ευχή. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη. Ακόμα και στην 
ηλικία σας ήμουν πολύ «βαριά». Δεν μπορούσα να χαρώ. Δεν νομίζω ότι τότε 
σκεφτόμουν το θέμα του θανάτου. Ίσως είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. 

Βοηθάει η απαισιοδοξία έναν καλλιτέχνη; 

Δεν βοηθάει πολύ. Αλλά από την άλλη η αισιοδοξία δεν βοηθάει καθόλου 
ίσως. Η ποίηση είναι μία έρευνα κατά βάθος. Σκάβεις εκεί που δεν ξέρεις τι 
υπάρχει μήπως και το βρεις. Σκάβοντας ανακαλύπτεις διάφορα πράγματα. 
Βρίσκεις τις δυνάμεις σου, βρίσκεις και τις αδυναμίες σου. Λοιπόν, δεν μπο-
ρώ να φανταστώ έναν άνθρωπο καταχαρούμενο να γράφει ποιήματα. Ειδικά 
ποιήματα. Να γράψει σατυρικά τραγούδια, ναι, αλλά ποιήματα, όχι. Αυτή η 
τέχνη είναι αιματηρή. Πρέπει να τρυπήσεις πάρα πολύ, και πράγματα που δεν 
αγγίζονται και δεν είναι και καθόλου εύκολο να λέγονται για να αρθρώσεις 
κάποια αλήθεια, πικρή πάντοτε. 

Παρόλα αυτά, σίγουρα έχετε ζήσει και ευτυχισμένες στιγμές. Καταλαβαίνατε 
εκείνη την στιγμή ότι ήταν ευτυχισμένες ή τώρα αναπολείτε και συνειδητο-
ποιείτε την ευτυχία;

Τώρα αναπολώ, διότι τώρα δεν υπάρχουν. Και μπορεί να τα επηρεάζω τα 
πράγματα, να τα κάνω πλαστά, κάλπικα, να μην είναι δηλαδή πραγματικότητα 
αυτό που εγώ σκέφτομαι για εκείνες τις στιγμές. 

Εσείς γράφετε ποίηση στις ευτυχισμένες περιόδους της ζωής σας;

Ποτέ. Ποτέ ευτυχισμένος άνθρωπος δεν ξοδεύει αλλού την ώρα του, παρά 
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μόνο απολαμβάνοντας την ευτυχία του. Αλίμονο. Από την άλλη, δεν θα βρεις 
κανένα ποιητή να υμνεί την ζωή του, τι ωραία που είναι.

Θεωρείτε ότι και ο πόνος που βιώνουμε έχει κάποιο σκοπό; Δηλαδή, ότι αν δεν 
ζούσαμε τις άσχημες στιγμές δεν θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε τις καλές;

Βεβαίως και έχει σκοπό. Ο πόνος καταρχάς μας ωριμάζει. Μας κάνει λίγο 
σκεπτικούς. Η χαρά είναι τόσο παράφορο πράγμα, που μας ξεμυαλίζει. Αλλά 
ο πόνος έχει προορισμό. Ωστόσο, δεν παύει να είναι τραγικός. 

Έχετε αναφερθεί κατά καιρούς στο ζήτημα του θανάτου και θα ήθελα να 
σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη του Ν. Καζαντζάκη, ο οποίος είχε 
πει: «Αλάτι ο θάνατος, τη ζωή πολύ τη νοστιμίζει».

Εμένα δεν την νοστιμίζει, τι να σας πω; Επινοούμε κάθε τόσο κάτι με την ποί-
ηση το οποίο νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο και πρωτότυπο. Εκεί 
την πατάμε όλοι. Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ σας τον θάνατο;

Ναι, φυσικά. Μάλιστα, με αφορμή ένα ποίημα σας από τη συλλογή «Άνω 
Τελεία», όπου μιλάτε για την ύπαρξη.

Ούσα φανατική της ύπαρξης, εγώ θα μιλώ ακόμα και όταν θα έχω πεθάνει και 
δεν θα υπάρχει πια ούτε μία συλλαβή μέσα μου. Και αυτό είναι η πίστη μου 
στις λέξεις. 

Ας περάσουμε σ’ ένα άλλο προσφιλές θέμα της ποίησής σας, τη γυναίκα. 
Στο «Σημείο Αναγνωρίσεως» αναφέρεστε στη «δεμένη πισθάγκωνα γυναί-
κα», την καταπιεσμένη γυναίκα. Θεωρείτε ότι στη σημερινή εποχή η γυναίκα 
έχει καταφέρει να λύσει τα χέρια της; 

Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά νομίζω ότι αυτή την απελευθέρωση την έχει πληρώ-
σει ακριβά και όσο προχωρεί θα την πληρώνει. Δεν γίνεται μια γυναίκα να 
είναι άντρας. Να έχει τις ελευθερίες ενός φύλου, που είναι τελείως διαφορε-
τικό. Μια γυναίκα έχει τους προορισμούς της, τους συγκεκριμένους. Έχει να 
κάνει παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να λείπει από την σκέψη της και τις διαθέσεις 
της. Υπάρχουν βέβαια γυναίκες που μεγαλούργησαν, δεν έκαναν παιδιά και 
δεν παντρεύτηκαν, αλλά νομίζω ότι είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. 

Πάντως, καθώς αναλύσαμε το ποίημά σας αυτό στην τάξη, υπήρχαν πολλές 
αντιδράσεις από αγόρια, τα οποία ισχυρίζονταν πως μιλάτε για μια κοινωνία 
παλαιότερη και ότι πλέον οι γυναίκες έχουν εξισωθεί πλήρως. 

Πολύ σωστό είναι αυτό από τη μια πλευρά, αλλά το «πλήρως» δεν είναι σωστό. 
Βεβαίως τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά σε σχέση με ό,τι ίσχυε παλιό-
τερα. Εγώ έζησα τον περιορισμό της γυναίκας και ίσως γι’ αυτό δεν σπούδασα. 
Για εμένα το ότι δεν σπούδασα είναι ένα κενό. Πριν από ένα χρόνο, όταν ανα-
κηρύχθηκα επίτιμη διδάκτορας στο πανεπιστήμιο, στην αρχή της ομιλίας μου, 
αφού ευχαρίστησα, είπα το εξής αληθινό: «Δεν είμαι ασυνήθιστη στα ανεξήγη-
τα πράγματα, αλλά αυτό με ξαφνιάζει, να έχω δηλαδή περάσει μόνο έξω από 
το πανεπιστήμιο και ξαφνικά σε μία στιγμή να γίνομαι επίτιμη». Πιστεύω πολύ 
στην επιστήμη και πιστεύω πολύ ότι επηρεάζει τις γυναίκες καλά. Τις κόβει από 
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την απομόνωση που νιώθουν από το 
αντρικό φύλο, το οποίο είναι εφοδια-
σμένο με κάποιες σπουδές, ενώ πάρα 
πολλές γυναίκες δεν είναι. Λοιπόν – 
αναφέρομαι στις κοπέλες - οπλιστείτε 
σαν να είστε άντρες, αλλά κρατήστε 
την γυναίκα μέσα σας ατόφια. Αυτή 
μην την πειράξετε καθόλου, ούτε να 
την ξεχάσετε. Δεν σημαίνει ότι ακόμα 
και αν γίνετε υπουργός, δεν πρέπει να 
είστε γυναίκες. 

Θα θέλαμε τη γνώμη σας για τη λογοτεχνία, όπως διδάσκεται στο σχολείο. 
Πολλές φορές οι καθηγητές μάς δίνουν κάποιες σημειώσεις για την ερμη-
νεία ενός ποιήματος. Εσείς έχετε δει κάποια ερμηνεία ποιήματος σας με την 
οποία δεν συμφωνείτε;

Ο Γεωργουσόπουλος είχε δηλώσει παλιότερα (αναφερόμενος προφανώς 
στους φιλόλογους): «Πως διδάσκετε τη λογοτεχνία;». Εγώ, αν με βάλετε να 
σας την διδάξω, δεν ξέρω». Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Προσωπικά φοβάμαι 
ότι γίνονται κάποιες «παραμορφώσεις» με αυτή την παρέμβαση. Εκείνο που 
θα ωφελούσε πάρα πολύ θα ήταν μία ώρα κάποιος να διαβάζει ποίηση στα 
παιδιά. Χωρίς να κάνει αναλύσεις. Γιατί θα μπορούσα να έρθω εγώ να σας 
κάνω μία διαφορετική. Και πράγματι υπάρχει περιθώριο. Νομίζω ότι πρέπει να 
πάρουν το άρωμα μη γνωρίζοντας το όνομα του αρώματος. 

Ποιες αξίες και ποια ιδανικά θεωρείτε ότι πρέπει να έχουν οι σύγχρονοι νέοι και 
οι άνθρωποι κατ’ επέκταση, προκειμένου να πορευθούν στη σημερινή εποχή;

Να ελέγχεις αυτό που λέγεται χαρακτήρας και το οποίο μόνο εσύ ξέρεις ποιος 
είναι. Εμένα ό,τι και να μου πεις, όπως και να μου τον περιγράψεις δεν τον 
ξέρω. Αλλά εσύ να ελέγχεις το χαρακτήρα σου. Και εάν είσαι ειρηνικός και 
ήσυχος μετά τον έλεγχο θα πει ότι τα πας πολύ καλά. Διότι δεν είμαστε και τέ-
λειοι για να ξέρουμε τα μύχια που υπάρχουν μέσα μας. Ούτε και είναι ανάγκη 
να είμαστε τέλειοι, δεν υπάρχει τίποτα πάνω στη γη που να είναι τέλειο. Έχουμε 
και τα ελαττώματα μας, τα οποία καμιά φορά μας κάνουν δημιουργικούς.

Πώς μας προτρέπετε να αξιοποιήσουμε τη νεότητα;

Νομίζω ότι και μόνο ζώντας την, την έχετε αξιοποιήσει. Γιατί αυτή είναι η 
αξίωση της νεότητας, να τη ζήσετε. Από εκεί και πέρα, αν της βάλετε και 
μία ανθοδέσμη στο βάζο της είναι πολύ σπουδαία. Η ανθοδέσμη αυτή είναι 
πράγματα κομμένα από τον αγρό που λέγεται ποίηση.

Την κ. Δημουλά συνάντησαν οι : Μαρία Κόλλια, Α4, Κωνσταντίνα Τσάμπρα, Α10,
 Διονύσης Κουδιγκέλης, Α10, Γεωργία Καποπούλου, Β3, 

Αλεξία Θεοδωροπούλου, ΓΑ1, και Ειρήνη Κουρή, ΓΑ1.
Την απομαγνητοφώνηση έκανε η Ειρήνη Κουρή. 




