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ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ 

    ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ 

 

 
- Ανήκει στη συλλογή Το λίγο του κόσμου, 1971 

- Θέμα: Η καταπίεση της γυναίκας 

- Το ποίημα χωρίζεται σε 5 ενότητες: 

o 1
η
 ενότητα (στ.1-2): Εισαγωγή: Η αρχική δήλωση 

της ποιήτριας για τη διαφορετική πρόσληψη του 

γλυπτού. 

o 2
η
 ενότητα (στ. 3-19): Περιγραφή του αγάλματος 

o 3
η
 ενότητα (στ. 20-30): Η αδιέξοδη κατάσταση της 

γυναίκας 

o 4
η
 ενότητα (στ.31-40): Η διαφοροποίηση της 

ποιήτριας – Το σημείο αναγνωρίσεως 

o 5
η
 ενότητα (στ. 41-42) : Επίλογος: Αιτιολόγηση της 

ερμηνείας του αγάλματος 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

 

 Ο τίτλος συνοδεύεται από την επεξηγηματική φράση 

άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια. Η επεξήγηση αυτή κάνει πιο 

συγκεκριμένο τον τίτλο και παράλληλα αποκαλύπτει το 

ερέθισμα της ποιητικής έμπνευσης. Πρόκειται, λοιπόν, για το 

μαρμάρινο γλυπτό του Κωνσταντίνου Σεφερλή «Η Βόρειος 

Ήπειρος» (1951) που βρίσκεται στην πλατεία Τοσίτσα στην 

Αθήνα, στο πάρκο μεταξύ Πολυτεχνείου και Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου. Η αναφορά στο εξωκειμενικό αυτό 

στοιχείο γίνεται, επειδή στο ποίημα η παράσταση της 

αλυσοδεμένης γυναίκας προσλαμβάνεται όχι ως ιστορική και 

εθνική αλληγορία, αλλά ως σύμβολο της καταπίεσης του 

γυναικείου φύλου. Το τελευταίο μπορεί να γίνει αφορμή μιας 

ενδιαφέρουσας συζήτησης γύρω από την πρόσληψη του έργου 

Τέχνης από το κοινό, του οποίου το ρόλο παίζει στην 

προκειμένη περίπτωση η ποιήτρια (σχολ. βιβλ.σελ.100). 
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 Το άγαλμα γενικά είναι θέμα το οποίο συναντάμε αρκετά 

συχνά στην ποίηση της Δημουλά. 

 

 

 

1
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (στ.1-2) 

 

- Η πρώτη ενότητα (πρόλογος του ποιήματος) λειτουργεί ως 

θέση – απόφανση. Ο αναγνώστης στη δεύτερη ενότητα 

αναμένει την αιτιολόγηση, επιχειρηματολογία της 

ποιήτριας, αφού, όπως φαίνεται, δεν αφήνει περιθώριο 

λάθους της και οφθαλμαπάτης. Η ποιήτρια ξαφνιάζει τον 

αναγνώστη-κάτι στο οποίο αρέσκεται- προσλαμβάνοντας 

ένα άγαλμα, όχι όπως ο όλος ο κόσμος ως άψυχο γλυπτό 

γυναίκας, αλλά μ’ έναν προσωπικό τρόπο. Η θέση της αυτή 

και η διαφορετική οπτική γωνία που βλέπει την 

καθημερινότητα κινητοποιεί την περιέργεια του 

αναγνώστη. 

 

- Βρέθηκε το εξωτερικό ερέθισμα το οποίο αποτελεί 

σημείο-λεπτομέρεια της καθημερινότητας και μέσω της 

ποιητικής ευαισθησίας θα γίνει σύμβολο. 

 

 

- Το συγκεκριμένο έργο τέχνης ,το άγαλμα, λειτουργεί ως 

πομπός μηνυμάτων, τα οποία προσλαμβάνονται από το 

κοινό με διάφορους τρόπους που έχουν σχέση με το 

βιωματικό υπόβαθρο και την ευαισθησία του καθενός, ενώ 

η πρόθεση του γλύπτη είναι σαφής και συγκεκριμένη: η 

αλυσοδεμένη γυναίκα συμβολίζει τη σκλαβωμένη Βόρειο 

ήπειρο. Η ποιήτρια όμως παραμερίζει αυτό τον εθνικό 

συμβολισμό και παρατηρώντας το έργο τέχνης δέχεται 

άλλο μήνυμα, εντελώς διαφορετικό από τις προθέσεις τους 

καλλιτέχνη. Το πρώτο στάδιο αυτής της ερμηνείας είναι η 

αναίρεση του αντικειμενικού συμβολισμού: αυτό που για 

τον υπόλοιπο κόσμο είναι άγαλμα, για την ποιήτρια έιναι 

απλώς γυναίκα. Και μια γυναίκα με δεμένα χέρια 



 

 3 

λειτουργεί στο πλαίσιο της ποιητικής ευαισθησίας και του 

βιωματικού υλικού της ποιήτριας ως νέο σύμβολο, 

σύμβολο της κοινωνικής καταπίεσης του γυναικείου 

φύλου. Ύστερα από την αναίρεση της πρόθεσης του 

δημιουργού, το εξωτερικό ερέθισμα που αποτελεί την 

αφετηρία του ποιήματος είναι η αλυσοδεμένη γυναίκα- 

μοντέλο του γλύπτη και όχι το άγαλμα που την παριστάνει. 

Στο ποίημα λοιπόν αναιρείται ο συμβολισμός του γλυπτού 

και ως σύμβολο λειτουργεί το πρότυπο (το μοντέλο) του 

γλύπτη, στο οποίο η ποιήτρια προβάλλει την καταπίεση 

των γυναικών όλων των εποχών, με την εικόνα του 

αγάλματος που έχει δεμένα τα χέρια. Επικεντρώνοντας την 

προσοχή της στα δεμένα χέρια, θεωρεί την αιχμαλωσία που 

βιώνει ανά τους αιώνες το γυναικείο φύλο ως το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της γυναίκας και παρουσιάζει τη 

δική της «γυναικεία» ποιητική κατάθεση στο θέμα αυτό. 

 

 Αντίθεση 

 

Η ποιήτρια διακρίνεται από ένα πείσμον και δυναμικό 

«εγώ» και αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η φανερή 

αντίθεση ανάμεσα στις δύο λέξεις «όλοι»-«εγώ» κάνει 

αισθητή τη διαφορά ανάμεσα στην ποιήτρια και στον 

υπόλοιπο κόσμο. Ως προς τον τρόπο πρόσληψης, νοητικής 

επεξεργασίας και ερμηνείας ενός έργου τέχνης. Έτσι, η 

ποιήτρια με την ερμηνείας της αναιρεί τις προθέσεις του 

δημιουργού και συνθέτει ένα νέο καλλιτεχνικό έργο, το 

ποίημα (που και αυτό με τη σειρά του μπορεί να γίνει 

αφετηρία άλλης καλλιτεχνικής δημιουργίας, με διαφορετικό 

αισθητικό αποτέλεσμα).  

  

Στους στίχους αυτούς το άγαλμα λειτουργεί ως πομπός 

μηνυμάτων τα οποία προσλαμβάνονται από τους δέκτες από 

δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες : 
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 α) Η πρώτη οπτική ανήκει σε όλους (κοινωνία, εποχή μας)
.
 

«σε λένε»  (έχει ένα τόνο αδιαφορίας, απόστασης, 

συνήθειας)
.
 

«κατευθείαν»  (χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, ευαισθησία). 

 

 β) Η δεύτερη οπτική ανήκει στο ποιητικό υποκείμενο 

(«εγώ») και διακρίνεται η ευαισθησία του
.
  

«σε προσφωνώ»  (=απευθύνω χαιρετισμό προς σε)
.
 

Πρόκειται για μια οπτική που προέκυψε μετά από 

πλησίασμα, περίσκεψη). Ταυτόχρονα η χρήση του 

«προσφωνώ» δηλώνει και την απόδοση τιμών
. 
 

«κατευθείαν»  (εδώ το επίρρημα με τη σημασία «ίσια 

εμπρός», ίσια προς τον προορισμό που κατευθύνεται). 

 

Τα δύο «κατευθείαν»δεν είναι στην ίδια σειρά. Το 

πρώτο βρίσκεται πριν την πρόσληψη (άγαλμα-άψυχο 

κατασκεύασμα) για να δηλώσει το βιαστικό της 

σημασιολόγησης, το δεύτερο βρίσκεται μετά την 

πρόσληψη (γυναίκα-έμψυχη παρουσία) για να δείξει ότι 

αυτή η σημασιολόγηση δεν έγινε βεβιασμένα, είναι 

πραγματικά γυναίκα και εκεί θα κατευθυνθεί το 

υποκείμενο (τοπικά). 

Αυτό το ηθελημένο μπέρδεμα ανάμεσα στο άγαλμα 

και στη γυναίκα γίνεται αισθητό με τη χρήση χιαστού 

σχήματος:  

«κατευθείαν»  -  «άγαλμα» 

 

 «γυναίκα»       -    «κατευθείαν» 
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 Χρήση α΄ και β΄ γραμματικού προσώπου 

 

Η αφήγηση γίνεται σε α΄ ενικό πρόσωπο και αυτό 

φαίνεται πολύ καθαρά από το δεύτερο κιόλας στίχο «εγώ 

σε προσφωνώ». Έτσι φαίνεται ότι ο αφηγητής ταυτίζεται 

με το ποιητικό υποκείμενο ( δηλ. τη Δημουλά).  

  Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και β΄ ενικό πρόσωπο 

π.χ «σε» (μπορούμε να διακρίνουμε στο κείμενο πλήθος 

αντωνυμίες και ρήματα σε β΄ γραμματικό πρόσωπο), 

πράγμα το οποίο δείχνει ότι η ποιήτρια διαλέγεται με το 

άγαλμα-γυναίκα (με την προσφώνηση «γυναίκα» 

προσωποποιεί και αποτελεί επίσης στοιχείο 

οικειότητας, κατανόησης και συμπάθειας). Αυτός ο 

διάλογος (στην πραγματικότητα μονόλογος που 

απευθύνεται σε ένα δεύτερο πρόσωπο), με το περιεχόμενό 

του, με το οποίο η ποιήτρια τάσσεται στο πλευρό της 

καταπιεσμένης γυναίκας, δημιουργεί ένα κλίμα 

οικειότητας, κατανόησης, συμπάθειας, ίσως και ταύτισης. 

Έτσι η Δημουλά τοποθετείται απέναντι από το άγαλμα και 

χρησιμοποιώντας με οικειότητα και αυθορμητισμό το β΄ 

γραμματικό πρόσωπο ανοίγει την ψυχή της και μέσα από 

έναν αποκαλυπτικό μονόλογο ερμηνεύει το έργο τέχνης με 

ένα δικό της τρόπο, ανεξάρτητο από τις προθέσεις του 

δημιουργού του. 

  Η εναλλαγή α΄ και β΄ γραμματικού προσώπου 
δίνει ποικιλία, ζωντάνια και δραματικότητα στο λόγο.  

 

 

 Στοιχεία αμεσότητας και οικειότητας 

 

- Χρήση α΄ και β΄ ρηματικού προσώπου (βλ. παραπάνω) 

- Ενώ οι άλλοι ονομάζουν από μακριά το έργο «άγαλμα», η 

ποιήτρια το «προσφωνεί» από κοντά «γυναίκα» (και με την 

προσφώνηση το προσωποποιεί). 
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- Η προσφώνηση «γυναίκα», που τη βρίσκουμε στο κείμενο 

τέσσερις φορές με κάποιες παραλλαγές, αποτελεί στοιχείο 

οικειότητας, κατανόησης, συμπάθειας. 

 

  

 

2
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (στ.3-19) 

 

- Στη 2
η
 στροφική ενότητα η ποιήτρια αιτιολογεί τη θέση 

της, την οποία είχε προτάξει στην πρώτη ενότητα (βλέπει 

το άγαλμα ως γυναίκα). 

- Στ. 1 : η θέση του αγάλματος στον εξωτερικό (αστικό) 

χώρο. Πρόκειται για διακοσμητική θέση, όπως δηλώνει το 

ρήμα «στολίζεις». Το ρήμα ενέχει μια δόση σαρκασμού. 

Το «κάποιο πάρκο» με φανερή την αδιαφορία για τον τόπο, 

δικαιολογεί και το γιατί έχουν όλοι άποψη, αφού βρίσκεται 

σε κοινή θέα. 

Η τέχνη προκαλεί αισθητική απόλαυση αλλά ο σκοπός της 

δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτό αλλά είναι πολλαπλός και 

ανάλογος με τις προθέσεις του καλλιτέχνη. Η Τέχνη 

προξενεί στο άτομο-δέκτη αισθητική συγκίνηση, το 

μεταρσιώνει σε σφαίρες υψηλότερες, πάνω από την 

καθημερινότητα, περνάει μηνύματα, καλλιεργεί αξίες, 

προβληματίζει. Φυσικά η ποιητική πρόθεση θα 

προσπεράσει γρήγορα το διακοσμητικό της  παρουσίας του 

αγάλματος και θα οδηγήσει σταδιακά σε στοχαστικές 

εμβαθύνσεις. 

 

 

Η εξαπάτηση (στ. 4-7) – Η πραγματικότητα (στ.8-13) 

 

- Η πρώτη εντύπωση έχει να κάνει με το χώρο «μακριά» και 

εξαπατά: την ποιήτρια, τους άλλους και σ’ ένα β΄ επίπεδο 

αναφέρεται στη θέση της γυναίκας σήμερα, δεν είναι 

φανερά τα δεσμά της από την πρώτη στιγμή. Η εξαπάτηση 

της ποιήτρια γίνεται σε δύο επίπεδα:  
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α) Για μια στιγμή νομίζει ότι το άγαλμα είναι μια 

γυναίκα καθισμένη που βρίσκεται σε ονειροπόληση και 

σε κατάσταση ετοιμότητας να σηκωθεί και να δράσει. 

β) Η ποιήτρια διαβλέπει ότι η γυναίκα ξεκινά με 

όνειρα και με πρόθεση να ελευθερωθεί από τις 

κοινωνικές συμβάσεις της ανδροκρατικής κοινωνίας. 

Δεν καταλαβαίνει όμως τη δύναμη και τα μέσα της 

πατριαρχικής καταπίεσης (θα φανεί παρακάτω). 

- Η δεύτερη εντύπωση (δημιουργεί αντίθεση με την 

πρώτη) είναι η πραγματική : από κοντά το όνειρο 

ξεκαθαρίζει, αποκαλύπτεται η πραγματικότητα. Η γυναίκα 

είναι δεμένη πισθάγκωνα (εικόνα
. ο ρεαλισμός του 

στίχου επιτείνεται με την ποιητική – μεταφορική 

έκφραση «σκοινί μαρμάρινο», η οποία ταυτόχρονα μας 

παραπέμπει στο υλικό του αγάλματος )  (σύμφωνα με τον 

Καργάκο η γυναίκα δε βλέπει τα δεσμά της : αναφορά στους 

«μοντέρνους» μηχανισμούς υποβάθμισης του γυναικείου 

φύλου) με μαρμάρινο σκοινί (η ψυχρότητα του αιωνίου
.
 

μεταφορικά η σκλαβιά της γυναίκας, η υποδούλωσή της από 

αρχαιοτάτων χρόνων)
.
το γεγονός ότι έχει ανασηκωθεί δεν 

οφείλεται στην προσπάθειά της να θυμηθεί ένα ωραίο 

όνειρό και να το υλοποιήσει αλλά στην εναγώνια θέλησή 

της (σχόλιο για το φεμινιστικό κίνημα, που είχε αρχίσει να 

εμφανίζεται και να δρα, κυρίως στη Γαλλία και στις Η.Π.Α, 

με στόχο την ισότητα της γυναίκας και την αλλαγή των 

καθιερωμένων προτύπων) να βρει βοήθεια (ειρωνεία 
.
 η 

ισότητα και η κοινωνική αλλαγή δε θα έρθουν από 

εξωτερική βοήθεια, μόνο οι αγώνες της ίδιας της γυναίκας 

μπορούν να αλλάξουν ένα εδραιωμένο ανδροκρατικό 

σύστημα και νοοτροπία αιώνων) για να ξεφύγει από τα 

δεσμά της. Το βλέμμα της τελικά δεν είναι νοσταλγικό και 

ονειροπόλο αλλά γεμάτο απόγνωση και αγωνία. 
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 «Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη: αιχμάλωτη» 

 

Διπλή η σημασία: α) κυριολεκτική: η πρόθεση του γλύπτη να 

απεικονίσει τη σκλαβιά της Βόρειας Ηπείρου 

      β) μεταφορική: η θέση που η κοινωνία όρισε 

για τη γυναίκα: να είναι εξαρτημένη, υποταγμένη, 

καταπιεσμένη. Ο γλύπτης στην περίπτωση αυτή είναι το όργανο 

του κοινωνικού κατεστημένου, που διαμόρφωσε αυτή την 

άποψη για τη θέση της γυναίκας, υποταγμένη και αιχμάλωτη. 

Αυτός ο τύπος αγάλματος εξυπηρετεί την ανδροκρατική 

κοινωνία που θέλει τη γυναίκα υπηρέτρια, δούλα, αδύναμη, 

υποβαθμισμένη.  

 Ο καταναγκασμός και η «αιχμαλωσία» αισθητοποιούνται 

με τη φράση «δεμένα είναι τα χέρια σου» (επανάληψη του στ. 9 

με μια μικρή παραλλαγή) και αυτό στερεί από τη γυναίκα τη 

δυνατότητα να απολαύσει ακόμα και τις μικροχαρές της ζωής: 

τη δροσιά της βροχής, την ομορφιά μιας μαργαρίτας (στ.17-18: 

έντονος λυρισμός). 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

 

 

 Παρόλη την απόσταση μεταξύ του δημοτικού τραγουδιού 

και της σύγχρονης ποίησης είναι ανιχνεύσιμα  κάποια κοινά 

στοιχεία τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε στο ποίημα αυτό 

της Δημουλά. Η προσέγγιση του γλυπτού γίνεται ως εξής: 

- καταφατική πρόταση κρίσης (στ.1-2) 

- πιθανή εξήγηση (στ.4-7) 

- αναίρεση της προηγούμενης λανθασμένης πιθανής 

εξήγησης (στ.στ.8) 

- σωστή ρεαλιστική εξήγηση (στ.9-13) 

Από τα παραπάνω διακρίνεται ο κοινός στόχος ανάμεσα 

στο δημοτικό τραγούδι και στο ποίημα της Δημουλά: η 

σταδιακή εξέλιξη του ποιήματος και η σταδιακή προώθηση 
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του μύθου-πλοκής. Η τεχνική βαθμιαίας προσέγγισης του 

γλυπτού αποτελεί την εσωτερική οικονομία του ποιήματος. 

 

 

ΛΥΡΙΣΜΟΣ – ΡΕΑΛΙΣΜΌΣ 

 

 

- στ. 5-7: λυρισμός 

- στ.8-15: ρεαλισμός 

- στ.16-18: λυρισμός 

- στ.19: ρεαλισμός 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ 

 

εξωτερικό ερέθισμα     κινητοποίηση της ποιητικής ευαισθησίας 

(συνήθως καθημερινό στιγμιότυπο)     

       ανάκληση προσωπικών  

βιωμάτων  

      επέμβαση της 

διάνοιας που ελέγχει την 

προσωπική συγκίνηση 

     το προσωπικό 

δύσκολα ανιχνεύεται, 

είναι κρυμμένο πίσω από 

σύμβολα και εικόνες  

(υψηλή ποίηση) 

 

 

 

 

 3
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (στ.20-30) 

 

Με τη φράση «και δεν είν’ το μάρμαρο μόνο ο Άργος» 

αποσαφηνίζεται ότι την αιχμαλωσία  δεν τη δημιούργησε μόνο 

το άψυχο υλικό που χρησιμοποιείσαι ο γλύπτης, για να 

παγιδέψει μέσα σε αυτή την κίνηση και να εγκλωβίσει την 

ελευθερία ( εκτός από το μάρμαρο υπάρχουν κι άλλοι 

ουσιαστικοί παράγοντες που συντελούν στον περιορισμό των 
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ελευθεριών της γυναίκας). Η πρόθεση της ποιήτριας να τονιστεί 

η αδιέξοδη κατάσταση της γυναίκας επεξηγείται με την 

υποθετική εικόνα των στίχων 21-30: αν στην ιστορική πορεία 

των καταπιεσμένων λαών άρχιζαν από αυτούς αγώνες για την 

κατάκτηση δικαιωμάτων (για ελευθερία, για ισότητα κ.ά. – εδώ 

ο συνειρμός μας οδηγεί στις διάφορες επαναστάσεις των λαών 

και κυρίως στη Γαλλική Επανάσταση), η γυναίκα θα 

εξακολουθούσε να παραμένει καταπιεσμένη και χωρίς 

δικαιώματα, και αν ακόμα γίνονταν κοσμογονικές αλλαγές σε 

άλλους τομείς, και αν πραγματοποιούνταν μεγάλες κοινωνικές 

κατακτήσεις. Η κατάστασή της λοιπόν είναι πάγια και κυρίως 

αδιέξοδη. 

    

Αν προεκτείνουμε την ποιητική εικόνα και 

αποσυμβολίσουμε τα καίρια σημεία της, θα μπορούσε να είναι 

πειστική και η ακόλουθη ερμηνεία, όταν μάλιστα είναι 

δεδομένες πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις, που αναβαθμίζουν, 

τουλάχιστο θεωρητικά, τη θέση της γυναίκας: η επίφαση της 

ελευθερίας δεν είναι ουσιαστική ελευθερία, η νομοθεσία που 

ευαγγελίζεται την ισότητα των δύο φύλων δε λύνει τα 

προβλήματα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία της 

κοινωνίας. Τα θεωρητικά δικαιώματα που επιτρέπουν στη 

γυναίκα να πορευτεί στη ζωή ως ίση με τον άντρα, με 

αυτοδυναμία και ανεξαρτησία, δεν αρκούν, όταν σε κάθε βήμα 

την υπονομεύουν, την αμφισβητούν, την προπηλακίζουν, όταν 

την παγιδεύουν επιφορτίζοντάς τη με νέους ρόλους χωρίς να 

την αποδεσμεύουν από τους παλιούς, όταν οι κοινωνικές 

συμβάσεις θέτουν συνεχώς φραγμούς. Η ελευθερία που αφορά 

τα επουσιώδη και παρακάμπτει τα ουσιώδη δεν είναι ελευθερία 

αλλά κοινωνική υποκρισία, η οποία, αντί για ουσιαστικά 

δικαιώματα, παρέχει μάταιες ελπίδες. Αν η νοοτροπία της 

κοινωνίας δεν αλλάξει, η γυναίκα θα συνεχίσει να πορεύεται 

αιχμάλωτη στη ζωή και να αγωνίζεται με «δεμένα χέρια». 

 

 Η πικρή ειρωνεία της ποιήτριας και ο σαρκασμός ξεσπά 

με εκείνο το «αν». Αν όμως άλλαζαν, αν όμως πετύχαιναν οι 



 

 11 

αγώνες, εσύ (γυναίκα) θα παρέμενες αιχμάλωτη, αφού δεν 

έχουν κατανοηθεί τα βαθύτερα αίτια της σκλαβιάς σου.  

 

 «και το αίσθημά μας»:  α) Το αίσθήμα μας θα 

μπορούσε να αρχίσει αγώνες για την αποδέσμευση του 

ανθρώπου από την κυριαρχία της ύλης. Στο σύγχρονο υλικό 

πολιτισμό διαπιστώνεται μια αδιαφορία για τον πνευματικό και 

ηθικό πολιτισμό. Ο σύγχρονος άνθρωπος υποφέρει από μοναξιά 

και έλλειψη επικοινωνίας λόγω τις κρίσης των ανθρώπινων 

σχέσεων. Ζούμε σε απάνθρωπες και απρόσωπες μεγαλουπόλεις 

και σε όλο τον κόσμο κυριαρχεί η βία και ο πόλεμος. Έτσι είναι 

φυσικό το αίσθημα να εξεγερθεί και να κηρύξει αγώνες. 

 

      β) Σε σχέση με τη γυναίκα ,πιο 

συγκεκριμένα, οι παράγοντες που μπορούν να την προτρέψουν 

σε μια αληθινή επανάσταση αισθημάτων είναι πολλοί. Το 

γυναικείο κίνημα έχει στρέψει την προσοχή του στις εξωτερικές 

συνθήκες υποδούλωσης  της γυναίκας, στο Άργο (νόμους, 

κώδικες, δίκαιο). Αντίθετα ο εσωτερικός κόσμος της γυναίκας 

έχαι αγνοηθεί, τα συναισθήματα  και η ευαισθησία της έχουν 

καταπιεστεί. Η γυναίκα εξακολουθεί να εκτελεί εντολές του 

άντρα και να ασχολείται με το νοικοκυριό. Άλλες πάλι για να 

ανταγωνιστούν τον άντρα στον εργασιακό τομές, αναγκάζονται 

να υιοθετήσουν αντρικά χαρακτηριστικά, καταπιέζοντας τα 

συναισθήματά τους . Τέλος ο κοινωνικός έλεγχος αλλοτριώνει, 

πλάθει συμπεριφορές, καταπιέζει τα συναισθήματα, δημιουργεί 

στερεότυπα, αποθεώνει τις σκλαβωμένες συνειδήσεις ως 

πρότυπα γυναικών (Σ. Καργάκος, Θέματα σύγχρονου 

προβληματισμού). 

 

 Η Δημουλά καλεί τη γυναίκα να ξαναβρεί τον αληθινό 

συναισθηματικό κόσμο, χωρίς την απονέκρωση, τη δέσμευση, 

την παγερότητα των αισθημάτων που επέβαλε η κοινωνική 

φυλακή της (μάρμαρο). Η γυναίκα θα απελευθερωθεί μόνο όταν 

γίνει γυναίκα. Δεν πρόκειται κανείς να την βοηθήσει, αν δε 

συνειδητοποιήσει η ίδια το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Ενώ 

τόσες κοσμογονίες έχουν γίνει στην εποχή μας με τη βοήθεια 
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της επιστήμης και της τεχνολογίας η γυναίκα εξακολουθεί να 

έχει δεμένα τα χέρια. (κοσμογονία ≠ ευγονία αγαλμάτων στ.36). 

 

 

Ο μύθος του Άργου και της Ιώς 

 

 Ο Άργος του στίχου 20 είναι το μυθικό τέρας με τα εκατό 

μάτια , στο οποίο η Ήρα είχε αναθέσει να κρατάει αιχμάλωτη, 

δεμένη σε ένα δέντρο, τη μυθική Ιώ. Ο Δίας είχε ερωτευτεί τη 

Ιώ , κόρη του βασιλιά Ίναχου, και την είχε μεταμορφώσει σε 

αγελάδα, για να παραπλανήσει τη γυναίκα του Ήρα. Αυτή όμως 

αντιλήφθηκε την απάτη και αντέδρασε με την αιχμαλωσία της 

Ιώς. Ωστόσο ο Ερμής σκότωσε τον «παντεπόπτη» Άργο, ενώ η 

Ήρα έστειλε στην Ιώ έναν οίστρο (βοιδόμυγα), που την 

καταδίωκε, ώσπου αυτή έφτασε κυνηγημένη στην Αίγυπτο. Με 

αυτά τα παθήματά της η Ιώ, έγινε το σύμβολο της 

κατατρεγμένης γυναίκας. 

   

 

   4
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (στ.31-40) 

 

Στ.31-32: «Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα εγώ σε λέω 

γυναίκα αμέσως: Επαναφορά στη διαπίστωση του προλόγου. 

Ενώ στην αρχή του ποιήματος οι στίχοι αυτοί λειτουργούσαν ως 

ανεξάρτητη ενότητα, τώρα ακολουθούνται από αιτιολόγηση, η 

οποία επιπλέον αποσαφηνίζει και τον τίτλο του ποιήματος. Η 

αιτιολόγηση τίθεται πρώτα αρνητικά και ύστερα καταφατικά με 

λανθάνουσα αντίθεση, σε σχήμα άρσης (όχι 

γιατί…ακινησίας) και θέσης (Για τα δεμένα …σε γνωρίζω) 

και σε σχήμα παράλλαξης (η αρνητική αιτιολόγηση 

γίνεται με πρόταση, ενώ η καταφατική με εμπρόθετο). Ο 

πλούτος των σχημάτων λόγου σε αυτή την ενότητα 

συμπληρώνεται με προσωποποίηση των γοφών και των 

αγαλμάτων (ευγονία), με τη μεταφορά (σοδειά ακινησίας) 

και με άλλες επαναλήψεις (άγαλμα, γυναίκα, σε λέω γυναίκα)
.
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το μοτίβο με τα δεμένα χέρια επαναλαμβάνεται για τέταρτη 

φορά στο ποίημα. 

 Η ποιήτρια ονομάζει το άγαλμα «γυναίκα» όχι λόγω των 

γνωρισμάτων του γυναικείου σώματος, όπως το σμίλεψε ο 

γλύπτης, αλλά επειδή βλέπει σε αυτό (στα δεμένα χέρια, που 

είναι το σημείο αναγνωρίσεως) την καταπιεσμένη επί αιώνες 

γυναίκα. Συγκεκριμένα η λέξη «γυναίκα» για την ποιήτρια δεν 

ανταποκρίνεται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της γυναικείας 

φύσης, τα οποία αποδίδονται με ακρίβεια στο μαρμάρινο 

άγαλμα, ούτε στο ότι ο δημιουργός κατόρθωσε να εκφράσει με 

την τέχνη του την ευγονία της, που την υπόσχονται οι γοφοί της  

- δηλαδή την ιδιότητα της γυναίκας αυτής να γεννάει πολλά και 

γερά παιδιά (η ευρύτητα της λεκάνης μιας γυναίκας που 

υποβαστάζει στην κοιλότητα αυτή το βάρος του εμβρύου, είναι 

γνώρισμα ευγονίας («καλής σοδειάς»). β) Η θετική αιτιολόγηση 

που ακολουθεί συνδέει το περιεχόμενο του ποιήματος με τον 

τίτλο του που τον επεξηγεί. Η «γυναίκα» του ποιήματος έχει 

καθοριστικό γνώρισμα τα δεμένα χέρια  (την αιχμαλωσία, την 

καταπίεση) – γνώρισμα που αποτελεί και το Σημείο 

αναγνωρίσεώς της  από τότε που αρχίζει η ιστορική της πορεία 

επάνω στη γη (πολλούς αιώνες). 

 Η ποιήτρια , παρόλο που έχει στόχο να προβάλει την 

αιχμαλωσία και την καταπίεση της γυναίκας, με αυτή την 

παρεμβολή σχολιάζει τη συμμετοχή της γυναίκας στη 

δημιουργία της ζωής. 

 

 

 

    5
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ (στ.41-42) 

 

- Ο επίλογος του ποιήματος. 

- Διαφοροποιείται από τον πρόλογο. Εδώ δεν την ενδιαφέρει 

η γνώμη των άλλων. Λιτά και επιγραμματικά παρατηρεί 

την πραγματικότητα και διδάσκει συναισθηματικά, 

ευαισθητοποιεί απελπίζοντας, αποκαθιστά την αδικημένη 

αλήθεια. 
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- β΄ ενικό («είσ’») : δραματικότητα, αμεσότητα με τον 

αναγνώστη, η οικειότητα τον αγγίζει και αναδύει τα δικά 

του προσωπικά βιώματα. 

- ενεστώτας  («είσ’») : πικρή η διαπίστωση, σοφή και 

φορτωμένη με πείρα, αλλά και ευαισθησία. Η γυναίκα 

παραμένει και σήμερα «αιχμάλωτη». Δεν αφήνει 

ψευδαισθήσεις για την καλυτέρευση της θέσης της (αυτές 

είναι «από μακριά» και «εξαπατούν»). 

- «γιατ’ είσ’» : δύο διαδοχικές εκθλίψεις στον «ορισμό» της 

γυναίκας. Αφήνουν το συναίσθημα της απουσίας, της 

στέρησης, του ανολοκλήρωτου της προσωπικότητας, του 

συναισθηματικού κόσμου, του «αισθήματος». 

- «αιχμάλωτη» : (αιχμή+αλωτή)
.
 πέρα από τη σημασία της 

αιχμαλωσίας μπορεί να πάρει και μια άλλη: βρίσκεσαι 

αλωμένη στην αιχμή  = στην πιο κρίσιμη  περίοδο. Αν δε 

ξεσηκωθείς και τώρα η αιχμαλωσία σου θα κρατήσει για 

πάντα. 

 

 

 Η επιλογική επανάληψη του κεντρικού νοήματος του 

ποιήματος στους δύο ακροτελευταίους στίχους του 

συγκεφαλαιώνει την ποιητική πρόθεση και αιτιολογεί τους 

δύο εισαγωγικούς στίχους. Η ποιήτρια, λοιπόν, βλέπει στο 

άγαλμα τη «γυναίκα» και έτσι το ονομάζει (και όχι 

«Βόρειο Ήπειρο»). Με τη λέξη αυτή εννοεί εκείνην που 

βιώνει την κοινωνική καταπίεση, την υποταγή, την 

ανισότητα, την αιχμαλωσία (η δήλωση σε λέω γυναίκα 

επαναλαμβάνεται για τέταρτη φορά, με κάποιες 

παραλλαγές)
.
 και η φράση «γιατ’ είσ’ αιχμάλωτη» 

στοιχειοθετεί μιαν έμμεση διαμαρτυρία. Το ποίημα κλείνει 

με την καίρια και βασική λέξη «αιχμάλωτη», που 

επαναλαμβάνεται και αυτή για τέταρτη φορά μέσα στο 

ποίημα, εδραιώνοντας την άποψη της ποιήτριας. Έτσι, ο 

τελευταίος στίχος συνδέεται με τον τίτλο του ποιήματος, 

γιατί υπογραμμίζει το αντικείμενο της αναγνωρίσεως: τα 

δεμένα χέρια είναι το σημείο με το οποίο αναγνωρίζεται η 

αιχμαλωσία της γυναίκας. 
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ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 
 

(Βλ. παραπάνω έντονα μαυρισμένα) 

 

Εκτός από τα παραπάνω μπορούμε να επισημάνουμε και τα 

εξής:  

- επαναλήψεις: «γυναίκα», «σε λέω γυναίκα» «του 

αιχμαλώτου», «αιχμάλωτη», «μάρμαρο» 

- μεταφορές: «δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις με το 

χέρι σου», «Άργος» 

- σχήμα εξ αναλόγου : «ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα» (ενν. 

να ζυγίσεις στο χέρι σου) 

- εικόνες: στ.21-30 

- παρομοιώσεις: « όπως οι δούλοι ….» 

- παρήχηση: «πορεία μαρμάρων» 

- αναδίπλωση : «σε λέω γυναίκα» (στ.40-41) 

- υπερβατό: «και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος» 

- αιφνιδιαστικά ζεύγη: «ευγονία αγαλμάτων», «σοδειά 

ακινησίας» 

- οξύμωρο: «καλή σοδειά ακινησίας» 

- ανανταπόδοτο : «και δεν είναι το μάρμαρο μόνο ο Άργος» 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

- Αρχίζει να υποχωρεί η αμφισημία πραγμάτων και 

φαινομένων. Ο λόγος γίνεται πιο οικείος στον αναγνώστη. 

- Η ποίηση είναι σχετική με την καθημερινή, πεζή και 

τετριμμένη πραγματικότητα, μέσα στους δρόμους της 

πόλης. 

- Ο υλικός κόσμος αποτελεί για την Κική Δημουλά το 

έναυσμα που κινητοποιεί τον ψυχικό της κόσμο και γίνεται 

ποίηση (Τ. Καρβέλης). Το βοιωματικό στοιχείο 

εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ποιητική της ευαισθησία. 
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- Όλο και περισσότερο αρχίζει να εμφανίζεται ένα χιούμορ 

σοφό και απελπισμένο, καθώς και μια ειρωνεία  πότε 

διαβρωτική, επιθετική, πότε υπόγεια, χαμηλόφωνη. 

- Η τέχνη ξαναπλάθεται από την αρχή. Την ποίηση δεν την 

εννοούμε, πρωτίστως τη νιώθουμε (Κ.Δημουλά). 

- Δίνει στα απλά διερχόμενα πράγματα γενικεύσεις και 

προεκτάσεις τέτοιες ώστε να μεταβάλλει σε διάγραμμα και 

ουσία ζωής, σε καταθλιπτικές παράμετρες της ζωής 

(Κ.Τοπούζης). 

- Γλώσσα: καθημερινή, απλή. 

- Ύφος: λιτό, συγκρατημένο, κάπου ψιθυριστά υπαινικτικό. 

- Το ποίημα διαρθρώνεται πάνω σε μια συνεχή παράταξη 

εικόνων. 

- Θυμίζει την ανθρωποκεντρική, δραματική, φιλοσοφική 

ποίηση του Καβάφη. 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΠΥ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

 

 

 Η τέχνη έχει ως σκοπό την επικοινωνία. Επικοινωνία 

σημαίνει ανταλλαγή μηνυμάτων. Μια στοιχειώδης πράξη 

επικοινωνίας περιλαμβάνει τη μετάδοση ενός μηνύματος (έργο 

τέχνης) από έναν πομπό (καλλιτέχνης) σ’ ένα δέκτη (κοινό). Η 

τέχνη χαρακτηρίζεται από την πολυσημία., που σημαίνει ότι ένα 

σημαίνον (έργο τέχνης) μπορεί να παραπέμπει σε περισσότερα 

σημαινόμενα (πολλαπλότητα αναφορών άρα και προσλήψεων). 

Κάθε έργο τέχνης (ποίημα, γλυπτό κ.ά.)είναι σύστημα σύνθετο. 

Περιλαμβάνει ένα επίπεδο καταδήλωσης (αφορά τη γνωστική 

αντίληψη και αντιστοιχεί στην κυριολεξία) και ένα επίπεδο 

συνδήλωσης (που αφορά την υποκειμενική εμπειρία, την 

ιδεολογία κ.ά. ) (Ερ. Καψωμένος, Ποιητική). 

 Συγκεκριμένα στο ποίημα μας ο γλύπτης εκπέμπει ένα 

μήνυμα με το άγαλμα το οποίο δημιουργεί και μέσω αυτού 

απευθύνεται στο κοινό. Το μήνυμα έχει διπλή σημασία: α) 

κυριολεκτική (καταδήλωση) = άγαλμα γυναίκας με δεμένα 
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χέρια και β) μεταφορική (συνδήλωση) = σκλαβωμένη Βόρεια 

Ήπειρος. Αντίστοιχος είναι και ο τρόπος με τον οποίο 

προσλαμβάνει και ερμηνεύει το μήνυμα  η ποιήτρια και το 

κοινό: α) κυριολεξία: άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια και β) 

μεταφορά: σκλαβωμένη γυναίκα . 

 Τέχνη – άγαλμα:   Ποιήτρια – Κοινό:
 Πρακτικός σκοπός: στολισμός πάρκου : το δέχεται αδιάφορα 
 Θεωρητικός σκοπός: σκλαβιά Β.Ηπείρου: το μεταλλάσσει (σκλαβιά γυναίκας) 
 Συναισθηματικός σκοπός:ευαισθητοποίηση: το δέχεται για άλλο σκοπό  

 


