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ΟΚενΤΡιΚΟΣ ΠυΡηνΑΣ ΣΤην ΠΟιηΣη τῆς Κικῆς Δημουλᾶ –ὅπως εἶχα ἤδη τὴν
εὐκαιρία νὰ τὸ τονίσω ἀλλοῦ– τροφοδοτεῖται πάντοτε ἀπὸ τὴ λογικὰ ἀδύνατη

συμπαρουσία δύο ἀντίθετων πραγµατικοτήτων1, ἀπαρχὴ τῆς γλωσσικὰ παραβατικῆς ἰδι-
αιτερότητας στὸ ἔργο της. Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κανεὶς τὸ ποίηµα ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀπροσδο-
κίες», τίτλο ποὺ αὐτὴ ἡ ἴδια σχολίασε ὡς ἑξῆς µπρὸς στὴ μεταφραστικὴ ἀµηχανία μου:
«Ἡ λέξη [ἀπροσδοκία] δὲν ὑπάρχει στὸ λεξικό. Κανονικά, σηµαίνει πράγµατα ποὺ δὲν
µποροῦν νὰ συµβοῦν, ποὺ εἶναι ἀδύνατα. Ὅµως ἐγὼ ἤθελα νὰ διατηρήσω τὴ λέξη προσ-
δοκίες, διότι παρὰ τὸ ὅτι δὲν µποροῦν νὰ συµβοῦν, ἐπιµένω νὰ προσδοκῶ [...] Γι’ αὐτὸ
καὶ βάζω µπροστὰ τὸ στερητικὸ ἀ-προσδοκίες. ναὶ καὶ ὄχι»2. 

Ἐκεῖνο πού, θαρρῶ, συµβαίνει µὲ τὴ µνήµη, ἀποτελεῖ –ὅλοι συµφωνοῦν ἐπ’ αὐτοῦ3–
ἕνα ἀπὸ τὰ ἐξέχοντα θεµατικὰ στοιχεῖα τῆς ποίησης τῆς Δηµουλᾶ, ὄχι ὄµως λιγότερο
σηµαντικὸ ἀπὸ τὸ ἀντίθετό του, τὴ λήθη, ἡ ὁποία ἔδωσε καὶ τὸν τίτλο σὲ μία ποιητικὴ
συλλογή της, τὴν Ἐφηβεία  τῆς λήθης4. Μνήµη καὶ λήθη λοιπὸν ἀντάµα, µνήµη ὡς λήθη,
ἀφοῦ –ὅπως ἡ ἴδια ἔχει γράψει– «ἡ λήθη εἶναι ἡ μόνη ὁδός»5· καὶ τότε ἡ ἀνάµνηση τοῦ
παρελθόντος, ἡ ἀνασύστασή του στὴν ποίησή της µήπως εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ τὸ με-
ταβάλει καὶ νὰ τὸ λησµονήσει στὴν ἀντικειµενική του ἀλήθεια; Σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτηµα, ἡ
ἴδια καὶ πάλι Δηµουλᾶ ἀπoκρίνεται: 

«Ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν µᾶς λένε πάντα ὅλη τὴν παλιὰ ἀλήθεια τους τὰ βιώµατα ποὺ
ξεµάκρυναν στὸ παρελθόν. Τὴν παραποιοῦν µάλιστα»6. 

Μὲ αὐτὸ ἰδιαίτερα τὸ ζήτηµα προτίθεµαι νὰ ἀσχοληθῶ σὲ τοῦτο τὸ κείµενο, ἐπιζητώ -
ντας νὰ κατανοήσω τὸ ρόλο καὶ τὴ σηµασία τῆς µνήµης στὸ ἔργο τῆς Κικῆς Δηµουλᾶ.
Ὑπάρχει ἕνα ποίηµά της ποὺ ἀπὸ χρόνια µὲ ἀπασχoλεῖ ἐπίμονα, ἕνα ποίηµα τὸ ὁποῖο
ἀποτελεῖ, κατὰ τὴ γνώµη μου, ποιητικὴ δήλωση καὶ µὲ τὸ ὁποῖο ἡ Δηµουλᾶ µᾶς ἐπιτρέπει
νὰ εἰσχωρήσουµε στὸ δηµιουργικὸ ἐργαστήρι της, ἀποκαλύπτοντάς µας τί ἀντιπροσωπεύει
ἡ µνήµη καὶ συνάµα ἡ λήθη γι’ αὐτήν. Τὸ ποίηµα στὸ ὁποῖο ἀναφέροµαι εἶναι τὸ «Γενεὰ
ὑπάγει καὶ γενεὰ ἔρχεται»7.

* Τὸ ἄρθρο αὐτὸ (στὰ ἰταλικά: Ρ. Μ. Minucci, «Μemoria come oblio nella poesia di Κikì Dimoulà») γράφτηκε
προκειµένου νὰ δηµοσιευτεῖ στὸν τόµο Alle gentili arti ammaestra. Studi in onore di Alkistis Proiou, ἐπιµ. Α. Armati – Μ.
Cerasoli – C. Luciani, Testi e Studi Bizantino-Neoellenici, Dipartimento di Filologia Greca e Latina, Sapienza – Università
di Roma, Ρώµη 2010, σσ. 565-581. 
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ΓενεΑ υΠΑΓει ΚΑι ΓενεΑ εΡΧεΤΑι 

Ἐρασιτέχνης ἄνθρωπος εἶµαι 
πόσο καλύτερα παράπονα νὰ φτιάξω; 

Ἔχει θαµπώσει. νυχθηµερὸν τὸ ψαχουλεύει 
µὲ τὰ βρωµόχερά του ὁ χρόνος. Θέλει γυάλισµα. 
Βύθισέ το σὲ ἀραιωµένο ὀξὺ τῆς ἀνάκλησης 
κι ὕστερα µ’ ἕνα µαλακὸ φανελένιο φωνῆεν. 

Μικρὸ ἀγγεῖο χάλκινο ποὺ σὰν παγούρι µοιάζει 
(γιά δυνάµωσε λίγο τὸν ἦχο τῆς παροµοίωσης 
δὲν ἀκούγεται καθόλου τὸ νερό). 

Ἀµφορέας λήκυθος ἀρύβαλλος θήκη 
γιὰ ἀρώµατα ἢ λάδι πρὶν τὸ ἀγώνισµα 
ν’ ἀλείφουν οἱ ἀθλητὲς τὰ σώµατά τους 
δὲν ἔµαθα ποτὲ τὴν ὀνοµασία του
ἀνοιχτὴ µοῦ ἀφέθηκε ἡ χρήση του
πάρ’ το εἶναι παλιὸ πολὺ παλιὸ 
ἀπ’ τὸ βυθὸ τῆς θάλασσας βγαλµένο 
εἶπες καὶ µοῦ τὸ χάρισες 
παραµονὴ ποὺ θά ’φευγες ταξίδι –
κι ἐγὼ γιατί τὸ πέρασα γιὰ ὅρκο; 

Ἀπ’ τὸ βυθὸ παραµονῆς ποὺ θά ’φευγες. 
Μήπως δακρυοθήκη; 

Στὸ ἀγώνισµα – γιὰ σώµατα. 
Σώµατα; Γιά ξαναπές το. Σώµατα. 
Ἔχει θαµπώσει δὲν ἀκούγεται. Ρώτα τὴν ἁφὴ 
θυµᾶται πρόφερε ποτὲ αὐτὴ τὴ λέξη; 
– προσεκτικὰ συδαύλισε, ξέρεις 
ἡ ἀπορία ξαναθλίβει τοὺς θανάτους. 
Δὲν βολιδοσκοπεῖς καλύτερα τὰ ὄνειρα; 
Ξέρουν αὐτά. Συµπράξαν στὶς ληστεῖες. 

Ἢ µᾶλλον ἄσε τώρα 
ποῦ νὰ φυτεύουµε νερὸ πάνω σὲ δάκρυα. 

Ὁ τίτλος µᾶς εἰσάγει στὴ θεµατικὴ τοῦ ποιήµατος, δηλαδὴ τὸ χρόνο, καθὼς καὶ τὸ
ἀναπόδραστο πέρασµά του ἀπὸ τὴ μιὰ γενεὰ στὴν ἄλλη. Ὁ βιβλικῆς προέλευσης τίτλος
τοῦ ποιήµατος τοῦ προσδίδει τὴν αὔρα ἀρχαίας ἱερῆς σοφίας8. Ἡ Δηµουλᾶ µοιάζει νὰ
ὑπoκλίνεται µὲ δέος ἐνώπιον αὐτῆς τῆς ἀναπόδραστης συνθήκης τοῦ χρόνου. Ἴσως στὸ
σύµπαν της, τὸ ὁποῖο συντίθεται ἀπὸ ἀµφιβολίες καὶ ἀβεβαιότητες, ἀπὸ ὀξύµωρες
πραγµατικότητες, ὁ χρόνος καὶ τὸ πέρασµά του εἶναι ἡ μόνη βέβαιη πραγµατικότητα, τὸ
µόνο σταθερὸ σηµεῖο ἀναφορᾶς. 

Ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀδιαφιλονίκητη πραγµατικότητα ὁ ἄνθρωπος συνθλίβεται, καὶ τὸ µόνο
ποὺ τοῦ ἀποµένει εἶναι νὰ ἐκφράζει τὸν πόνο του καὶ τὴ διαµαρτυρία του. Ὁ πρῶτος
ὡστόσο στίχος τοῦ ποιήµατος µᾶς λέει καθαρά: «ἐρασιτέχνης ἄνθρωπος εἶµαι»˙ καὶ
γι’ αὐτὸ τὸ παράπονο µοιάζει νὰ µὴν ἐκφράζεται ἐπαρκῶς: «πόσα καλύτερα παράπονα
νὰ φτιάξω;» Τὸ ρῆµα «φτιάχνω» ποὺ χρησιµοποιεῖ ἡ Δηµουλᾶ παραπέµπει σὲ κάτι τὸ
συγκεκριµένο, καὶ τὰ καλύτερα παράπονα µοιάζουν νὰ ἀναφέρονται στὴν τέχνη τῆς συ-
νοµιλίας. Ὁ ἐρασιτέχνης ἄνθρωπος θὰ εἶναι λοιπὸν ὁ πρωτεργάτης αὐτῶν τῶν μέτριων
παραπόνων, καὶ ὁ ποιητὴς ἕνας πλάστης τοῦ λόγου. 

Ἡ δεύτερη στροφὴ («Ἔχει θαµπώσει») µᾶς εἰσάγει σὲ μία φράση χωρὶς νὰ µᾶς δίδεται
τὸ ὑποκείµενο. Τί ἔχει ὅµως θαµπώσει; Τὸ ἀπροσδιόριστο αὐτὸ ὑποκείμενο ποὺ δὲν δη-
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λώνεται ἐδῶ θὰ γίνει στὴν ἀµέσως ἑπόµενη πρόταση τὸ ἄµεσο ἀντικείµενο τοῦ χρόνου:
«νυχθηµερὸν τὸ ψαχουλεύει / µὲ τὰ βρωµόχερά του ὁ χρόνος». Τὸ ὅτι ὁ χρόνος µπορεῖ
νὰ τὸ «ψαχουλεύει» σηµαίνει πὼς τοῦτο ἔχει νὰ κάνει µὲ κάτι ποὺ βουλιάζει στὸ παρελ-
θόν. Ὅµως ἡ σηµασία τοῦ χρόνου σὲ ὁλόκληρο τὸ ἔργο τῆς Δηµουλᾶ – τὸ γνωρίζουµε
ἄλλωστε ἀπὸ τόσα ἄλλα ποιήµατά της – δὲν ἔχει θετικὴ συνδήλωση˙ εἶναι ἕνας χρόνος
ποὺ φέρνει µαζί του, ὅπως καὶ στὸν Καβάφη9, τὰ γηρατειά, τὴν παρακµή, τὸν θάνατο,
καὶ ἡ µνεία του ἔχει, καθὼς θὰ τὸ δοῦµε στὴ συνέχεια, τὸν δικό της λόγο ὕπαρξης. Ἐδῶ
ὁ χρόνος, µὲ τὸ «ψαχούλεµά» του, µοιάζει νὰ ρυπαίνει καὶ καταλήγει σχεδὸν νὰ βιαιο-
πραγεῖ˙ καὶ ὑπάρχει συσχετισµὸς ἀνάµεσα στὸ θάµπωµα καὶ τὸ ψαχούλεµα τοῦ χρόνου,
ποὺ µὲ τὰ «βρωµόχερά του» θαµπώνει ἀντὶ νὰ κάνει πιὸ διαυγὲς καὶ στιλπνὸ τὸ ἀντι-
κείµενο ποὺ δὲν γνωρίζουµε τὸ ὄνοµά του καὶ ποὺ ἡ χρήση του ὄχι µόνο παραµένει ἀκόµη
ἀδιευκρίνιστη, ἀλλὰ –ὅπως διαβάζουµε πιὸ µπροστὰ– ἔχει ἀφεθεῖ ἀνοιχτή («ἀνοιχτὴ µοῦ
ἀφέθηκε ἡ χρήση του»). Τὸ ἂν λοιπὸν εἶναι θαµπωµένο ὀφείλεται στὸ ὅτι εἶναι παλαιό, ἢ
µᾶλλον ἀρχαῖο, καὶ στὸ ὅτι ἔχει περάσει τόσο πολὺς χρόνος ἀπὸ πάνω του. Ἐφόσον εἶναι
βρόµικο, φυσικὸ εἶναι νὰ θέλει γυάλισµα («Βύθισέ το σὲ ἀραιωµένο ὀξύ...») Ἀπὸ ὅ,τι ἔχει
προαναφερθεῖ, γίνεται φανερὸ πὼς θὰ πρέπει νὰ πρόκειται γιὰ κάποιο μεταλλικὸ –χάλ-
κινο ἢ µπρούντζινο– ἀντικείµενο, θαµπωµένο ἀπὸ τόσα πολλὰ χέρια ποὺ τὸ ἄγγιξαν, ἕνα
ἀντικείµενο ποὺ περικλείει κάποιο µυστικό, τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται νὰ φανερωθεῖ μέχρις
ὅτου τὸ ἀντικείµενο νὰ ἔχει βρεῖ τὴ στιλπνότητά του. 

Ποιὸ εἶναι ὅµως τὸ ὀξὺ ἐκεῖνο ποὺ µπορεῖ νὰ µᾶς βοηθήσει νὰ τὸ γυαλίσουµε; 
Ἐν προκειµένω, θέλω νὰ σταθῶ παρενθετικὰ στοὺς τρόπους τῆς ποιητικῆς ἀλλὰ καὶ

συγκινησιακῆς δοµῆς αὐτοῦ τοῦ ποιήµατος καθὼς καὶ στὸ ἐν γένει ἔργο τῆς Κικῆς
Δηµουλᾶ. Μέχρι τὴ στιγµὴ ἐτούτη ὅλα εἶναι βυθισµένα σὲ ἀτµόσφαιρα µυστηρίου καὶ
σασπὲνς ποὺ ἀποκαλύπτονται προοδευτικά, κι ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη ζητεῖται νὰ καταστεῖ
κάτι σὰν ντετέκτιβ στὴν προσπάθειά του νὰ φανερώσει τὴν ἀληθινή, σηµασιολογικὴ ἀξία
τοῦ λόγου. Πρόκειται γιὰ μιὰ τεχνικὴ ποὺ τὴν ἀνευρίσκουµε σὲ πολλὰ ἄλλα ποιήµατα
τῆς Δηµουλᾶ καὶ ποὺ παραπέµπει λόγω ὁµοιότητας σ’ ἕναν τυπικὸ καὶ ἐπαναλαµβανόµενο
στὸν Καβάφη τρόπο, ὅπως λόγου χάριν στὰ ποιήµατα «Δέησις», «Περιµένοντας τοὺς βαρ-
βάρους», καθὼς καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα10.

Ὁ Καβάφης, ὅπως καὶ ἡ Δηµουλᾶ, κρατᾶ στὰ κείµενά του ζωντανὴ καὶ αὐξανόµενη
τὴν ἔνταση ποὺ συνάδει µὲ τὴν ἀρετὴ ἑνὸς µυστηρίου, τὸ ὁποῖο δὲν ἀποκαλύπτεται παρὰ
µονάχα στὸ τέλος, ὅπως συµβαίνει στὰ ἀστυνοµικὰ µυθιστορήµατα ποὺ τόσο πολὺ τοῦ
ἄρεσε νὰ διαβάζει11.

Σύµφωνα µὲ τὴν τεχνικὴ τῆς Δηµουλᾶ, τὴ μιὰ εἶναι τὸ µυστήριο καὶ τὴν ἄλλη εἶναι τὸ
σηµασιολογικὸ βάρος ποὺ ἀποκαλύπτεται στὸ τέλος τοῦ ποιήµατος µὲ µικροὺς τελικοὺς
στίχους, ὅπως συµβαίνει καὶ στὸ ποίηµα ποὺ ἐξετάζουµε. Ἡ ἴδια ἡ Δηµουλᾶ, σὲ μιὰ χει-
ρόγραφη µαρτυρία της γιὰ τὴ σχέση της µὲ τὴν ποίηση τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ, ἀναγνωρίζει σὲ
αὐτὴ τὴν τεχνικὴ ἕνα κατάλοιπο τῆς καβαφικῆς ἐπιρροῆς: 

«Ὑποπτεύοµαι σὰν καβαφικὸ κατάλοιπο, ὅτι ἀρκετὰ ποιήµατά µου τελειώνουν µ’ ἕνα
συµπέρασµα. Τὸ διακινοῦν δυὸ ἢ τρεῖς ἢ καὶ ἕνας µόνο στίχοι ποὺ τοὺς ἀποµονώνω λίγο,
στὸ χαρτί, ἀπὸ τὸ ποίηµα ὥστε καὶ σὲ κεῖνο ν’ ἀνήκουν ἀλλὰ καὶ στὴ δική τους ἀποκλει-
στικὰ µοναξιά. Μοιάζουν µὲ µικρὰ ἐπιτύµβια τοῦ ἴδιου τους τοῦ νοήµατος. Ποὺ δὲν εἶναι
διδακτικὸ πιεστικά, ἀλλὰ ὑπαινίσσεται»12.

Ἂς ἐπανέλθουµε ὅµως στὸ ποίηµα. Ὁ προσδιορισµὸς τῆς οὐσίας αὐτοῦ τοῦ ὀξέος, ἡ
ὁποία δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν «ἀνάκληση», µᾶλλον µᾶς αἰφνιδιάζει, καὶ ξαναβρισκόµαστε
σὲ ἕνα σηµασιολογικὸ πλαίσιο ποὺ εἶναι καὶ πάλι κατεξοχὴν καβαφικό. Μὲ τὸν προσδιο-
ρισµὸ αὐτόν, ἡ προσοχὴ μετατοπίζεται ἀπὸ τὸν πραγµατικό, φυσικὸ καὶ συγκεκριµένο
χῶρο, σ’ ἕνα χῶρο ἐσωτερικὸ καὶ μεταφορικό, σύµφωνα µὲ μία πολὺ οἰκεία καὶ συνήθη
στὴ Δηµουλᾶ ποιητικὴ διαδικασία, ἡ ὁποία δίνει ἀκριβῶς τὸ ἰδιαίτερο στίγµα τῆς ποι-
ητικῆς φωνῆς της13.

Βρισκόµαστε λοιπὸν στὸ χῶρο τῆς µνήµης, µιᾶς µνήµης ποὺ εἶναι ἤδη λήθη, στὸ χῶρο
τῆς ἀπουσίας καὶ τῆς λύπης. Ἡ φορὰ αὐτῆς τῆς πορείας, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ ἐπα-
ναφωτίσει καὶ νὰ ἐπανεµφανίσει κάτι ἀπὸ τὸ βίωµά της ἤ, γιὰ νὰ µιλήσουµε µὲ τὸν δικό
της μεταφορικὸ τρόπο, στὸ νὰ καθαρίσει, νὰ γυαλίσει, νὰ ἀφαιρέσει τὴ σκουριὰ τοῦ χρό-

3



νου, ἡ φορὰ λοιπὸν αὐτῆς τῆς πορείας εἶναι κάθετη καὶ ὁδεύει ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια πρὸς
τὰ κάτω («Βύθισέ το...»), µὲ τὴν ἴδια κίνηση τοῦ µαγγανιοῦ ποὺ βυθίζει τὸν κουβὰ στὸ
πηγάδι γιὰ νὰ ξαναφέρει στὴν ἐπιφάνεια κάτι ποὺ ὑπῆρχε ἀλλὰ ἦταν κρυµµένο. Ἡ κα-
τάπληξη τοῦ ἀναγνώστη αὐξάνεται στὸν ἑπόµενο στίχο: «κι ὕστερα µ’ ἕνα µαλακὸ φα-
νελένιο φωνῆεν». 

Στὴ συνέχεια τῶν ἐπιθέτων «µαλακὸ φανελένιο» τοῦ παραπάνω στίχου, θὰ περιµέναµε
λογικὰ νὰ ἀκολουθεῖ ἡ λέξη «πανὶ» ἢ κάτι παραπλήσιο˙ ὅµως κι ἐδῶ, γι’ ἄλλη μία φορά,
µᾶς ἐκπλήσσει ἡ ποιητικὴ τεχνικὴ τῆς Δηµουλᾶ, ποὺ µὲ τὴ µεγαλύτερη ἄνεση προσεγγίζει
δύο τοµεῖς τῆς ἀνθρώπινης πραγµατικότητας καὶ ποὺ µὲ μιὰ παρέκκλιση καὶ μιὰ αἰφνίδια,
μεταφορικὴ καὶ ὑπερρεαλιστικὴ «σούζα» περνάει ἀπὸ τὸ συγκεκριµένο στὸ ἀφηρηµένο,
ἀπὸ τὸ λογικὸ στὸ παράλογο, κι ἔτσι ὁ κόσµος τῶν ἀντικειµένων ἀρχίζει νὰ µιλάει τὴ
γλώσσα τοῦ ἐσωτερικοῦ της κόσµου. 

Ἂς σταθοῦµε γιὰ λίγo στὰ τρία ἐπίθετα ποὺ χρησιµοποιεῖ ἡ ποιήτρια: «ἀραιωµένο»,
«µαλακὸ φανελένιο». Μὲ αὐτὰ τὰ ἐπίθετα προσδιορίζονται οἱ τρόποι ποὺ χρειάζονται
προκειµένου νὰ καθαριστεῖ τὸ ἀντικείµενο. εἶναι τρία ἐπίθετα ποὺ κινοῦνται στὸν ἴδιο
χῶρο τῆς µετριοπάθειας, τῆς µὴ βίας. Στὸ σηµεῖο ἐτοῦτο ἔρχεται ἀρωγός µας αὐτὸ ποὺ ἡ
Δηµουλᾶ ἔγραψε στὸ προαναφερθὲν κείµενό της γιὰ τὸν Καβάφη, κάνοντας λόγο ἀκριβῶς
γιὰ τὸ ποίηµα «Ἐπέστρεφε»14, δηλαδὴ τὸ κατεξοχὴν ποίηµα τῆς ἀνάκλησης. Ἂς ξανα-
διαβάσουµε αὐτὴ τὴ σελίδα. Στὴν προσπάθειά της νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐσφαλµένη προ-
στακτικὴ «ἐπέστρεφε» ἀντὶ τῆς ὀρθῆς «ἐπίστρεφε», ἡ Δηµουλᾶ δηλώνει: «Μία σοφή,
τολµηρή, “αἰσθηµατοποιηµένη” παραβίαση τοῦ γραµµατικοῦ τύπου, γιὰ νὰ παρακάµψει
τὴν ἠχητικὴ ἀγριότητα τοῦ ἰῶτα μέσα στὴ λέξη, ἐνῶ συγχρόνως μεταπλάθει τὴν ἀνεδαφικὴ
γιὰ τὴν περίπτωση προστακτικὴ σὲ εὐχετική». Μὲ αὐτὴν τὴν παραβίαση, ὁ Καβάφης κα-
ταφέρνει, λοιπόν, νὰ μεταπλάσει τὴν «ἄγρια» προστακτική, θεωρώντας την ἀνάρµοστη
καὶ ἀδικαιολόγητη: ὅταν κανεὶς ἀνακαλεῖ ἐκεῖνο ποὺ ἐπιθυµεῖ καὶ τείνει νὰ τὸ ἀνα-
δηµιουργήσει αἰσθητηριακά, δὲν διατάζει, ἀλλὰ µόνο νὰ ἱκετεύει καὶ νὰ ἐλπίζει µπορεῖ. 

Κι ἔτσι ἐξηγεῖται, λοιπόν, τὸ νόηµα καὶ τὸ γιατί τῶν ἐπιθέτων: «ἀραιωµένο», «µαλακὸ
φανελένιο». Τώρα πιά, ἔχοντας ἀποσαφηνίσει ὅτι βρισκόµαστε στὸ χῶρο τῆς µνήµης ἑνὸς
παρελθόντος τὸ ὁποῖο θέλουµε νὰ ἀνακαλέσουµε, µποροῦµε νὰ ἐπανέλθουµε πρὸς στιγµὴν
στὸ στίχο: «µὲ τὰ βρωµόχερά του...» Γιατί ὅµως «βρωµόχερα»; Ἡ Δηµουλᾶ µᾶς ἀπαντάει
καὶ πάλι µὲ τὸ ἴδιο πάντοτε κείµενο, στὸ ὁποῖο προσδιορίζει τοὺς τρόπους τῆς ἀνάκλησης
καὶ συνάµα τῆς ἀξίας καὶ αὐτῆς καθεαυτῆς τῆς πραγµατικότητας τοῦ παρελθόντος. Ἀντα-
ποκρινόµενη σὲ αἴτηµα νὰ γράψει περὶ τοῦ ρόλου ποὺ διαδραµάτισε ὁ Καβάφης γιὰ τὴν
ἴδια καὶ γιὰ τὴν ποίησή της, καὶ ἑποµένως νὰ ἀναφερθεῖ στὴ γέννηση τῆς ποίησής της,
γυρίζοντας πίσω στὸ χρόνο, δηλώνει µὲ ἀποκαλυπτικὸ τρόπο: 

«[...] πρέπει νὰ γκρεµίσω ἀλλεπάλληλα τείχη χρόνου, νὰ γυρίσω πίσω σὲ πράγµατα
καὶ αἰσθαντικότητες, ποὺ κι ἂν ἀκόµα σώζεται τὸ περίγραµµά τους, τὰ χρώµατα καὶ ἡ
διέγερσή τους ἔχουν ξεθωριάσει. Κοντὰ σ’ αὐτά, φοβᾶμαι µήπως ἔχει ἀλλοιωθεῖ ἡ
εὐκρίνειά τους, ἄρα καὶ ἡ εἰλικρίνειά τους [...] Ἴσως γιὰ νὰ ταράζεται λιγότερο ἡ
µνήμη, ἡ συνειδητότητα καὶ ν’ ἀπoθηριώνεται τὸ ὑπoσυνείδητο»15.

Κι ἐδῶ, µιλώντας γιὰ τὸν ἑαυτό της ἡ Δηµουλᾶ, µιλάει καὶ γιὰ τὸν Καβάφη καθὼς καὶ
γιὰ τὴν κεκαλυµµένη, ἂς τὸ ποῦµε ἔτσι, διαδικασία τῆς «µνήµης σὲ πολλὰ ποιήµατά του
(στὸ «Μακρυὰ» καὶ σὲ τόσα ἄλλα)16. Ὅσα ὡστόσο γράφει, µᾶς βοηθοῦν νὰ διαβάσουµε
καὶ τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ποίηµα: ὁ χρόνος µὲ τὸ πέρασµά του καταστάλαξε πάνω στὰ ἐξω-
τερικὰ τοιχώµατα τοῦ ἀντικειµένου µας καὶ τὸ λέρωσε µὲ τὶς διαδοχικὲς διαστρωµατώσεις
του, αὐτὰ καθαυτὰ τὰ τείχη ποὺ ἐµποδίζουν τὴν ὁρατότητα κι ἔτσι «ἔχει ἀλλοιωθεῖ ἡ
εὐκρίνειά τους, ἄρα καὶ ἡ εἰλικρίνειά τους»˙ ἢ µήπως –προσθέτω ἐγὼ– ὑπῆρξε ἡ θέληση
νὰ ἀλλοιωθοῦν; 

Ἂς ἐπιστρέψουµε ὡστόσο στὸ ποίηµα τῆς Δηµουλᾶ. Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ µαλακὸ φανε-
λένιο «πανὶ» τῆς ἀνάκλησης; Ἀντὶ νὰ βροῦµε τὴν αὐτονόητη ἀναφορὰ σὲ κάποιο «πανί»,
βρίσκουµε, ὅπως εἴδαµε, τὴν ἀναφορὰ στὸ φωνῆεν. Τί σημαίνει τοῦτο; Τὴν ἑρµηνευτικὴ
ἀκριβῶς κλείδα µᾶς τὴν προσφέρει ὁ Καβάφης, στὴν ὁποία κλείδα ἔχει ἐξάλλου ἡ
Δηµουλᾶ σαφῶς ἀναφερθεῖ καὶ ἔχει στρέψει καθαρὰ τὴν προσοχή µας µ’ ἕνα ὑποβλητικὸ
κείµενο. Ἂν ξαναδιαβάσουµε τὰ ποιήµατα «Μέρες τοῦ 1908», «Μακρυὰ» καὶ «Καισα-
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ρίων»17, γιὰ νὰ περιοριστῶ σὲ κάποια παραδείγµατα18, βρίσκουµε πὼς τὸ ἐπιφώνηµα «ἂ»
ἀντιστοιχεῖ στὴ στιγµὴ ἐντονότερης ἀνάκλησης, στὴ στιγµὴ ὅπου ἐκεῖνο ποὺ θέλαµε νὰ
ἀνακαλέσουµε ἐπιστρέφει σχεδὸν µαγικὰ στὸ παρόν:

Ἂ μέρες τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ ἐννιακόσια ὀκτώ, 
ἀπ’ τὸ εἴδωµά σας, καλαισθητικά, 
ἔλειψε ἡ κανελιὰ ξεθωριασµένη φορεσιὰ 

«Μέρες τοῦ 1908» 

Μόλις θυµοῦµαι πιὰ τὰ µάτια˙ ἦσαν, θαρρῶ, µαβιά... 
Ἂ ναί, µαβιά, ἕνα σαπφίρινο µαβί. 

«Μακρυὰ»

Ἂ, νά, ἦρθες σὺ µὲ τὴν ἀόριστη 
γοητεία σου. Στὴν ἱστορία λίγες 
γραµµὲς µονάχα βρίσκονται γιὰ σένα, 
κ’ ἔτσι πιὸ ἐλεύθερα σ’ ἔπλασα µὲς στὸ νοῦ μου. 

«Καισαρίων» 

Γιὰ νὰ φτάσει ὁ Καβάφης σὲ αὐτὴ τὴ στιγµὴ ἔντονης ἀνάκλησης, ἀνατρέχει πότε στὴν
ἀφήγηση («Ὁ καθρέφτης στὴν εἴσοδο»)19, πότε στὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς ὅλης σκηνῆς («Ὁ
ἥλιος τοῦ ἀπoγεύµατoς»20, «Μία νύχτα»)21, πότε στὴν περιγραφὴ ἑνὸς ἀγάλµατος («Ἐνώ-
πιον τοῦ ἀγάλµατος τοῦ Ἐνδυµίωνος»)22 καὶ πότε σὲ μιὰ φωτογραφία («Ἀπ’ τὸ συρ-
τάρι»)23˙ ἄλλες φορὲς ἡ στιγµὴ αὐτὴ ὑποκινεῖται ἀπὸ κάποιαν ἀπόχρωση («Μέρες τοῦ
1908»24, «Μακρυὰ»25) κι ἄλλες πάλι φορὲς ἡ τυχαία συνάντηση, σὰν ἀσήµαντη λε-
πτοµέρεια, ἀφυπνίζει κάτι μέσα µας, φωτίζοντας ἀστραπιαῖα τὸ σκοτάδι τῆς µνήµης καὶ
δωρίζοντας στὸ παρὸν εἰκόνες, ἀναµνήσεις ποὺ ἀπoτελoῦν πιὰ τὴ λεία τῆς λήθης: 

Ὅταν κατόρθωσα τὴν ἐποχὴ νὰ ἐξακριβώσω 
θ’ ἄφινα τὸ βιβλίο ἂν μία µνεία µικρή, 
κι ἀσήµαντη, τοῦ βασιλέως Καισαρίωνος 
δὲν εἵλκυε τὴν προσοχή µου ἀµέσως 

«Καισαρίων» 

Τοῦ ἴδιου στίγµατος εἶναι ἡ αἰτιότητα ποὺ ἀνευρίσκουµε σὲ ἕνα πρώιµο ποίηµα τῆς
Δηµουλᾶ, τὸ ὁποῖο περιλαµβάνεται στὴν ποιητικὴ συλλογή της ὑπὸ τὸν τίτλο Ἐπὶ τὰ ἴχνη,
ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1963. Ἐννοῶ τὸ ποίηµα «Τί προκαλεῖ μία συζήτηση κι ἕνα φθινόπωρο»26,
ὅπου διαβάζουµε: 

Σὲ γλίτωσε ἀπ’ τὸ παρελθὸν 
µία ἄσχετη ἐντελῶς συζήτηση
[...] 
Καὶ κάπου ἐκεῖ ἀνάµεσα 
ἔπεσε τὸ φευγάτο ὄνοµά σου 
–χρόνια τῆς λήθης ὑποχείριο–
πάνω στὴν ἀπροφύλαχτη στιγµή. 
[...] 
καὶ σ’ ἔφερε, παρὰ τὴ θέλησή σου 
[...] 

Αὐτὴ ὅµως ἡ διαδικασία, ποὺ ἐδῶ ἐκφράζεται καθαρὰ καὶ συνδέεται µὲ τὴ µνήµη, θὰ
ἀπoτελέσει κατόπιν τὴ βάση τῆς ἔµπνευσής της. Ὁλόκληρη ἡ ποίησή της γεννιέται ἀπὸ
ἕνα τυχαῖο καὶ «διαφορετικὸ» βλέµµα µέσ’ ἀπὸ ἀσήµαντες ὀπτικὲς γωνίες τῆς πραγµατι-
κότητας, ἱκανὲς νὰ ἀφυπνίσουν ἀπρόοπτα σκέψεις καὶ αἰσθήσεις, οἱ ὁποῖες ἀναδύονται
ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ ἑαυτοῦ της καὶ γίνονται σηµασιολογικὰ σπουδαῖες καὶ ἀποκαλυπτικές.

Ἡ ἀπoυσία γίνεται ἔτσι παρουσία, ἡ λήθη γίνεται µνήµη, καὶ δὲν ἔχει µεγάλη σηµασία
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τὸ ἂν ἡ παρουσία αὐτὴ ποὺ ἔχει ἐπαναποκτηθεῖ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς µνήµης (ἢ µήπως τῆς
λήθης;), ἀνταποκρίνεται ἢ ὄχι στὴν πραγµατικότητα˙ «πιὸ ἐλεύθερα σ’ ἔπλασα µὲς στὸ
νοῦ μου»27 µοιάζει νὰ λέει ἡ Δηµουλᾶ μέσω τοῦ Καβάφη, µὲ τὴ συνενοχὴ τῆς φαντασίας.
Ἡ µαγική, σχεδὸν θαυµαστὴ στιγµὴ εἶναι ἡ στιγµὴ τῆς κατάπληξης, τοῦ ἐπιφωνήµατος,
τοῦ φωνήεντος «ἄ», ἡ στιγµὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἐσωτερικὸ βλέµµα ἀναδύεται ἀπὸ τὸ
σκοτάδι ξαναβρίσκοντας τὴν ὅρασή του. 

Τὸ μέσον στὸ ὁποῖο καταφεύγει ἡ ποίησή της εἶναι συχνὰ ἡ φωτογραφία (βλ. «Ἀπροσ-
δοκίες», «Φωτογραφία 1948», «Ὑποκατάστατο», «Μοντάζ»)28. Κάνοντας λόγο γιὰ τὸ
ποίηµά της «Ἀπροσδοκίες», ἡ Δηµουλᾶ γράφει σὲ µιὰν ἀνέκδοτη σελίδα της: 

«Ἡ ἔµπνευση γιὰ τὸ ποίηµα εἶναι φυσικὰ ἡ ἀπουσία. Τὴν ὁποία θέλω, προσπαθῶ, νὰ
διαψεύσω, δίνοντας ὀντότητα στὴ φωτογραφία, µιλώντας στὸν ἀπόντα μέσω αὐτῆς, μέσω
τῆς στασιμότητάς της, μέσω τῆς διφορούµενης ἔκφρασής της: κοιτάζεις ζωντανά, σὰ νὰ
ἔρχεσαι, χαµογελᾶς ὅµως σὰ νὰ µὲ ἐµπαίζεις, σὰ νὰ µὴν ἔρχεσαι». 

Στὴν ποίηση τῆς Δηµουλᾶ –ὅπως τὸ τόνισε σωστὰ ὁ νίκος Δήµου– γίνεται ἀµφίβολη ἡ
αὐθεντικότητα τῆς φωτογραφίας, καὶ τοῦτο πάει νὰ πεῖ ὅτι «γίνεται ἀµφίβολη ἡ ἀλήθεια
τῆς µνήµης – γιατί ὄχι καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ ὄντος»29. Παραδόξως θὰ µποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς
πὼς ἡ µνήµη στὴ Δηµουλᾶ καταλήγει νὰ συµπίπτει µὲ τὴ λήθη, πὼς γίνεται τὸ μέσον γιὰ
τὴν ἐξάλειψη ἢ τὴ μεταβολὴ τοῦ παρελθόντος. Τότε ἡ καταφυγὴ σὲ αὐτὴν γίνεται ὁ τρόπος
γιὰ τὴ λησµοσύνη ἢ τὴν ἀναδηµιουργία. Ὅπως ἔχει γράψει ὁ νίκος Δήµου: «Ἡ φωτογρα-
φία µοιάζει νὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα σωσίβια στὸν ὠκεανὸ τοῦ Τίποτα»30˙ ἢ µήπως
ἐκείνου ποὺ βούλιαξε στὸ σκοτάδι τῆς λήθης καὶ τοῦ ὑποσυνείδητου; Ἡ φωτογραφία, τὸ
ὄργανο ἐτοῦτο τῆς µνήµης, δὲν ἀποτελεῖ παθητικὴ ἀπεικόνιση τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ πα-
ρεµβαίνει δραστικὰ στὸ παρόν. Ἔτσι διαβάζουµε: 

Ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τιµόνι 
ἢ ἔκανε µοντὰζ ὁ φωτογράφος 
κι ἀπόκτησε τιµόνι 
τὸ ἀκυβέρνητο, 
ὅπως βρέθηκαν οἱ ἀγρότες οἱ παπποῦδες µας 
στὰ κάδρα 
µὲ γραβάτα; 

«Μοντὰζ»31

Δὲν ξέρει πῶς συνέβη, ἀλλὰ ἡ φωτογραφία ἐνηµερώνεται: 

Πῶς ἐνηµερώθηκε ἡ φωτογραφία 
χρόνος ἀληθινὸς σὲ χρόνο χάρτινο πῶς µπῆκε. 

«Passe-partout»32

Ἂν λοιπὸν ἀπὸ ὅλα ὅσα ἐπεζήτησα νὰ φανερώσω προκύπτει πὼς ἡ ποιητικὴ διαδικασία
καὶ ὁ δηµιουργικὸς τρόπος τῆς Δηµουλᾶ πρόσκεινται οὐσιαστικὰ στὴ διαδικασία καὶ τὸν
τρόπο τοῦ Καβάφη, τὸ ποιητικὸ καὶ σηµασιολογικὸ πλαίσιο γίνεται κατόπιν διαφορετικό.
Οἱ δρόµοι τῆς ποίησής τους ἀποκλίνoυν. Στὸν Καβάφη τὸ παρὸν καὶ τὸ παρελθὸν κατα-
λήγουν νὰ συµπίπτουν καὶ νὰ συγχέονται, ἐνῶ στὴ Δηµουλᾶ παραµένουν ἡ λήθη καὶ ὁ
ἐπαµφοτερισµός, ἂν τὸ παρελθὸν ποὺ ἐπιστρέφει παραµένει πιστὸ στὸ παρελθὸν ἢ ἀπε-
ναντίας ἀλλοιώνεται, κακοποιηµένο ἀπὸ τὸ παρόν. Τελικά, τὸ παρελθὸν καὶ ἡ µνήµη τοῦ
παρελθόντος εἶναι γιὰ τὴ Δηµουλᾶ διακριτὲς ὀντότητες, διαφορετικὲς πραγµατικότητες.
Πρωταγωνιστὴς τῆς ποίησής της εἶναι ἐντέλει αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ ἐπαµφοτερισµός, ὄχι πιὰ
τὸ παρελθὸν καὶ ἡ µνήµη τοῦ παρελθόντος στὸ παρόν, ἀλλὰ ἡ λήθη καὶ ἡ µνήµη ἀντάµα.
Ἂν ὁ Καβάφης πηγαίνει πέρα ἀπὸ τὸν πεζολογικὸ ρεαλισµό, κερδίζοντας στιγµὲς ἀληθινῆς
λυρικῆς ἔµπνευσης, στὴ Δηµουλᾶ ἀπεναντίας δὲν ὑπάρχει λυρισµός˙ ὑπάρχει τὸ πολὺ κά-
ποια στιγµὴ χάριτος ποὺ τὴ λυτρώνει ἀπὸ τὸ δῆγµα τῆς ἀβεβαιότητας, δίνοντας µιὰν
ὅραση, ἡ ὁποία µὲ τὴ συµβολὴ τῆς φαντασίας καθίσταται πιὸ διαπεραστική. 

Ἐπιστρέφοντας πράγµατι στὸ ποίηµά µας, ἀφοῦ τὸ µυστηριῶδες ἀντικείµενο ἔχει προ-
ηγουµένως ἐµβαπτιστεῖ στὸ ὀξὺ τῆς ἀνάκλησης καὶ λειανθεῖ µὲ ἕνα «µαλακὸ [...] φωνῆεν»,
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µοιάζει νὰ ἀναδύεται κάποια ἄτολµη, ἀκαθόριστη ἀποσαφήνιση: «Μικρὸ ἀγγεῖο χάλκινο
ποὺ σὰν παγούρι µοιάζει». Συνειρμικὰ ἡ λέξη «παγούρι» παραπέµπει ἄµεσα στὸ νερό,
τὸ ὁποῖο περιέχεται σὲ αὐτό, καὶ ἡ ποίηση πιθανῶς µᾶς διευκρινίζει τὴν ἔννοια αὐτῆς τῆς
παροµοίωσης, ποὺ ἡ ἀξία της ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ ἐπίµονο, ἐντὸς παρενθέσεως, κέλευσµα:
«(γιά δυνάµωσε λίγο τὸν ἦχο τῆς παροµοίωσης / δὲν ἀκούγεται καθόλου τὸ νερό)».

Τὸ µικρὸ αὐτὸ ἀγγεῖο εἶναι χάλκινο33, εἰδάλλως θὰ εἶχε σκουριάσει, ὅπως γίνεται φα-
νερὸ διαβάζοντας στὴν ἑπόµενη στροφὴ τὸ στίχο: «εἶναι παλιὸ πολὺ παλιὸ / ἀπ’ τὸ βυθὸ
τῆς θάλασσας βγαλµένο». Ἡ παλαιότητά του, ποὺ τονίζει τὴν πολυτιμότητά του, προβάλ-
λει ἀπὸ τὸ βυθὸ τῆς θάλασσας, ποὺ γι’ ἄλλη μία φορὰ παραπέμπει, κατὰ γενικὸ τρόπο,
μεταφορικά, στὴ θάλασσα τοῦ ὑποσυνειδήτου, ἔτσι ὅπως ἴσως καὶ τὸ νερὸ τοῦ παγου-
ριοῦ – ἡ παλαιότητά του ποὺ ἔχει ἄλλωστε ἤδη σηµανθεῖ στὴν προηγούµενη στροφή:
«νυχθηµερὸν τὸ ψαχουλεύει / [...] ὁ χρόνος». 

Στὸ τέλος µονάχα τῆς τέταρτης στροφῆς ἐµφανίζεται ὡς γραµµατικὸ ὑποκείµενο τὸ
πρόσωπο, στὸ ὁποῖο καταλαβαίνουµε, ἔµµεσα καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων, πὼς ἀναφέρεται ὁλό-
κληρο τὸ ποίηµα: 

εἶπες καὶ µοῦ τὸ χάρισες 
παραµονὴ ποὺ θά ’φευγες ταξίδι. 

Τελικὰ εἶναι σαφὲς ὅτι τὸ ἀντικείµενο ποὺ δὲν προσδιορίζεται εἶναι ἕνα δῶρο ποὺ τὸ
ἄφησε τὸ «ἐσὺ» τοῦ ποιήµατος τὴν παραµονὴ τῆς ἀναχώρησής του, δηλαδὴ τῆς ἀπoυσίας
του. Αὐτὸ τὸ δῶρο – τὸ ξέρουµε πιὰ – εἶναι ἡ µνήµη, μιὰ «µνήµη» ποὺ ἀβέβαια περι-
στρέφεται, στὴν τέταρτη στροφή, ἀνάµεσα στὸν ἀµφορέα καὶ τὶς ὀνοµασίες διαφόρων
ἀγγείων («ἀµφορέας λήκυθος ἀρύβαλλος θήκη / γιὰ ἀρώµατα ἢ λάδι πρὶν τὸ ἀγώνισµα»),
καὶ τελικὰ τὸ ἀγγεῖο καθορίζεται, πλὴν ὅµως ἐρωτηµατικὰ –στὴ Δηµουλᾶ δὲν ὑπάρχει
ποτὲ ἕνα βέβαιο καὶ µονοσήµαντο ναὶ ἢ ὄχι– ὡς «δακρυοθήκη», ἕνα ἀγγεῖο δηλαδὴ ποὺ
δέχεται τὸν πόνο καὶ τὴν ἔκφρασή του. 

Ἐνῶ τὸ αἰσθησιακὸ κάλεσµα τῶν γυµνῶν σωµάτων τῶν ἀθλητῶν πέφτει στὸ κενὸ καὶ
ἐκπέµπει ἕναν πνιχτὸ ἦχο, ἡ ἁφὴ µοιάζει ἀνεπαίσθητη καὶ σβησµένη στὸ κάλεσµα τοῦ
σώµατος: 

Σώµατα; Γιά ξαναπές το. Σώµατα. 
Ἔχει θαµπώσει δὲν ἀκούγεται. Ρώτα τὴν ἁφὴ 
θυµᾶται πρόφερε ποτὲ αὐτὴ τὴ λέξη; 

Ὕστερα ἀπὸ ἕνα ὁλόκληρο ποίηµα ποὺ παραπέµπει, ἄµεσα ἢ ἔµµεσα, στὴν ἔννοια τῆς
µνήµης, δίχως νὰ κατορθώνει νὰ τὴν προσδιορίσει καὶ σχεδὸν νὰ τὴν κατονοµάσει, ἐκτὸς
ἀπὸ μία φορὰ μέσω τῆς «ἀνάκλησης», ἐµφανίζεται «ἅπαξ» στὸ τέλος τὸ ρῆµα «θυµᾶται»,
καὶ µάλιστα σὲ μία ἐρωτηµατικὴ πρόταση ποὺ χρωµατίζεται ἀπὸ πικρὴ εἰρωνεία, ἡ ὁποία
ἀρνεῖται ἐντέλει τὴν ὕπαρξή του. Ἐκεῖνο ποὺ ὑπάρχει µόνο εἶναι ἡ µὴ θύµηση, ἡ λήθη.
Κι ἂν ὑπῆρξε ποτὲ τὸ ἀντικείµενο αὐτῆς τῆς «µὴ θύμησης», θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ συδαυλίσει
κανείς˙ ἡ δύναµή του θὰ ἀναζητηθεῖ στὰ ὄνειρα ποὺ πρέπει νὰ βολιδοσκοπηθοῦν προ-
κειµένου νὰ τὸ ἐπαναφέρουν στὸ φῶς, ὅπως ἀκριβῶς δηλώνεται στὴν τέταρτη στροφή
(«ἀπ’ τὸ βυθὸ τῆς θάλασσας βγαλµένο»). Γι’ αὐτό, εἶναι φυσικὴ ἡ χρήση τοῦ ρήµατος
«βολιδοσκοπῶ», τὸ ὁποῖο ὅµως ἔρχεται αἰφνιδιαστικὰ ἐδῶ νὰ συσχετιστεῖ µὲ τὰ ὄνειρα.
Θάλασσα καὶ ὄνειρα ἀλληλοπροστίθενται, συµπίπτοντας σὲ μιὰ βαθιὰ ἔννοια, ἡ ὁποία
παραπέµπει στὸ ὑποσυνείδητο. 

Ἡ µνήµη ὡστόσο µοιάζει νὰ συµπίπτει – καὶ ἐδῶ καὶ σὲ τόσα ἄλλα ποιήµατα τῆς Κικῆς
Δηµουλᾶ – µὲ τὸν πόνο («Μήπως δακρυοθήκη»)34, καὶ ἡ μόνη ὁδὸς διαφυγῆς ἀπὸ τὸν
πόνο τὸν ὁποῖο τῆς προξένησε ἐκεῖνος ποὺ ἦταν κάποτε ζωντανός, δὲν εἶναι ἡ µνήµη ἀλλὰ
ἡ λήθη («ἡ λήθη εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς») – ὅπως τὸ ἔχω ἐπισηµάνει στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐν λόγω
κειµένου35 – μιὰ µνήµη-λήθη λοιπὸν ποὺ ἐπενεργεῖ στὴν πραγµατικότητα γιὰ νὰ τὴ μετα-
βάλει ὅπως σ’ ἕνα φωτοµοντάζ. 
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