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    Η Κικι Δθμουλά υπιρξε ςπάνιο πνεφμα. Διζκετε εμφφτωσ υψθλό δείκτθ 

νοθμοςφνθσ και εγγενϊσ ςπινκθροβόλα ευφυΐα.     

Lumen naturale κα τθν αποκαλοφςαν οι Λατίνοι. Φοίτθςε διαπρεπϊσ ςτο 

ςχολείο του αρχζγονου ενςτίκτου, φζροντασ εντόσ τθσ δυο πολφτιμα 

εφόδια: τθ ςφμφυτθ αγάπθ για τθν ελλθνικι γλϊςςα και μια ςε βάκοσ 

διαιςκθτικι αντίλθψθ των πραγμάτων. Προςθλϊκθκε με ηιλο ςτθ μελζτθ 

του όντοσ και κυρίωσ, του μθ όντοσ. Ατελείωτεσ οι διδακτικζσ ϊρεσ και 

ςυνεχισ θ εξάςκθςι τθσ ςτο μάκθμα των χρόνων – των παρελκοντικϊν 

κυρίωσ χρόνων.  

    Η Δθμουλά ςτο απουςιολόγιο τθσ μζρασ κατζγραφε επί χρόνια ζναν ζναν 

τουσ αναντικατάςτατουσ απόντεσ, όλουσ όςοι ςτο πρωινό προςκλθτιριο δεν 

διλωςαν «παρϊν». Ζτςι θ ςυνεχισ επανάλθψθ και θ τριβι με το κζμα τθσ 

απουςίασ τθν εξοικείωςε τόςο πολφ με τισ ζννοιεσ του χαμοφ, τθσ οδφνθσ 

και του πζνκουσ, που πιρε υποτροφία για ανϊτατεσ ςπουδζσ ςτο μάκθμα 

τθσ απϊλειασ.  

    Η ίδια εκτιμοφςε βακφτατα τθν αξία τθσ μόρφωςθσ και προςανατόλιηε 

ςτακερά τουσ νζουσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ: « … εγϊ δεν ςποφδαςα 

ωραία πράγματα ςαν εςάσ. Όταν εγϊ τελείωςα το Γυμνάςιο, ήξερα μόνο να 

πω “Δαρείου και Παρυςάτιδοσ”. Τίποτε άλλο. Και ςε κακή εποχή τελείωςα. 

Όμωσ η ςπουδή ςασ, τα γράμματα που πρζπει να μάθετε ζχουν μια τεράςτια 

ςημαςία.» Ζτςι ςυμβοφλευςε ςτισ 29/03/2006 μακθτζσ και μακιτριεσ του 

ςχολείου μασ. 

    Η Δθμουλά ζκανε δια βίου επιμορφωτικά ςεμινάρια ςτο μάκθμα τθσ 

Γλϊςςασ για τθν κατάκτθςθ μιασ προςωπικισ γραμματικισ και κυρίωσ, μιασ 

sui generis ςυντακτικισ εκφοράσ του λόγου. Υπιρξε καλι μακιτρια, όπωσ 



αποδεικνφεται από τισ διάςπαρτεσ ςχολικζσ μνιμεσ ςτο ζργο τθσ, αλλά 

ταυτόχρονα διζκετε και τισ αρετζσ μια ιδανικισ δαςκάλασ: επάρκεια, 

φανταςία, δυνατι μνιμθ, μεταδοτικότθτα, χιοφμορ και αγάπθ πολλι για τα 

παιδιά. Το ενδιαφζρον τθσ για τθν παιδεία ςε ςυνδυαςμό με τα αιςκιματά 

τθσ προσ τθν ανκθρι και πολλά υποςχόμενθ νεότθτα τθν ζφερε, ωσ γνωςτό, 

ςε επαφι με πολλοφσ μακθτζσ διαφόρων ςχολείων.  

    Το 2ο ΓΕΛ Κερατςινίου τθν αποχαιρετά ςιμερα και τθν ευχαριςτεί δθμοςία 

για τθν επαναλαμβανόμενθ τιμι που του ζκανε, να ενςταλάξει - όχι μια, 

αλλά ζξι φορζσ - κάτι από τθν μαγεία του ποιθτικοφ λόγου ςε μακθτζσ και 

μακιτριεσ μασ ςτισ ςυναντιςεισ που επί χρόνια είχε μαηί τουσ. 

(29/03/2006, 31/03/2007, 27/03/2009, 23/02/2010, 28/02/2011, 21/02/2012).  

 

 

   Η τοιχογραφία που ακολουκεί διακοςμεί από τισ 12/02/2020 το 

Αμφικζατρο του Σχολείου, με τθν Κικι Δθμουλά πρόωρα και μοιραία 

τοποκετθμζνθ ςτο πάνκεον των ακανάτων. Τθν φιλοτζχνθςε ο 

ςυνεπϊνυμοσ καλλιτζχνθσ Γιϊργοσ Δθμουλάσ (ο γνωςτόσ street artist 

SimpleG), που ωσ μακθτισ του ςχολείου μασ γνϊριςε τθν Κικι Δθμουλά ςε 

μία από τισ ςυναντιςεισ μασ.  

 

 

 

 

 

  



Tζλοσ, ςτθ μνιμθ τθσ μεγάλθσ ποιιτριασ αφιερϊνεται το παρακάτω «ποίθμα». 

 

ΣΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΛΑ 

Τιμήσ ζνεκεν. 

Υπήρξεσ 

χιλιάδεσ ζτη φωτόσ 

απζχεισ. 

Κ.Δ. 

Ποφ να βρίςκεςαι αγαπθμζνθ Κικι;  

Ποφ να ςε αναηθτιςουμε τϊρα που δεν ζχεισ πια επίγεια διεφκυνςθ; 

Μιπωσ ςτθν μακρινι «γη των απουςιϊν»;  

Σε ποια ςφμπαντα περιδινίηεςαι ολομόναχθ, 

ακυβζρνθτθ, «μετζωρη κυρία»; 

Ή μιπωσ δεν είςαι μόνθ; 

Να ςυναντικθκεσ άραγε ςτο άπειρο ςφμπαν των ψυχϊν, 

μ’ εκείνθ που τόςο πρόωρα ςτερικθκεσ; 

Θυμάςαι το ςκθνικό; 

«Ευανάπνευςτα, κρυφά από την ζλξη.  

Κάτω από δυνατή βροχή  

ραγδαίασ ζλλειψησ βαρφτητασ.» 

 
Μιπωσ τϊρα που ζκλειςεσ πίςω ςου το πορτάκι τθσ φωτογραφίασ 

κι ζγινεσ όνειρο κι εςφ,  

ζλυςεσ επιτζλουσ, εκείνο τον παμπάλαιο γρίφο 

που περιζπαιηε χρόνια τθν περιζργειά ςου; 

Δεν το πιςτεφω ότι ζγινεσ θ ίδια πρωταγωνίςτρια των ςτίχων ςου, 

ότι αποχαιρζτθςεσ «το τελευταίο ςϊμα ςου», για να αςπαςτείσ  

μιαν άγνωςτθ που κακόλου δεν εκτιμοφςεσ, τθν Ανυπαρξία.  

 
Ανάβω λοιπόν, ζνα κεράκι ςτθ μεγάλθ απϊλεια 

κι αφινω semprevives δίπλα ςτθ φωτογραφία ςου,  

«όχι μην τφχει και ξεχάςεισ τι δεν είςαι»,  

αλλά για να κυμόμαςτε, όςοι αγαπιςαμε τουσ ςτίχουσ ςου, 

τι ιςουν για τθν Ποίθςι μασ. 

Κυριακι 23/02/2020 

ΚΟΥΝΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

                                                                                                                       Φιλόλογοσ 


