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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 
Κική Δημουλά,  

«Σημείο Αναγνωρίσεως» – άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια  

Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, 
εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. 

Στολίζεις κάποιο πάρκο. 
Από μακριά εξαπατάς. 

Θαρρεί κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθήσει 
να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, 

πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. 
Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο: 

δεμένα είναι πισθάγκωνα τα χέρια σου 
μ’ ένα σκοινί μαρμάρινο 

κι η στάση σου είναι η θέλησή σου 
κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις 

την αγωνία του αιχμαλώτου. 
Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη: 

αιχμάλωτη. 
Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, 

ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. 
Δεμένα είναι τα χέρια σου. 

Και δεν είν’ το μάρμαρο μόνο ο Άργος. 
Αν κάτι πήγαινε ν’ αλλάξει 

στην πορεία των μαρμάρων, 
αν άρχιζαν τ’ αγάλματα αγώνες 

για ελευθερίες και ισότητες, 
όπως οι δούλοι, 

οι νεκροί 
και το αίσθημά μας, 

εσύ θα πορευόσουνα 
μες στην κοσμογονία των μαρμάρων 
με δεμένα πάλι τα χέρια, αιχμάλωτη. 

Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, 
εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. 

Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε 
στο μάρμαρο ο γλύπτης 

κι υπόσχονται οι γοφοί σου 
ευγονία αγαλμάτων, 

καλή σοδειά ακινησίας. 
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Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις 
όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, 

σε λέω γυναίκα. 
Σε λέω γυναίκα 

γιατ’ είσ’ αιχμάλωτη. 
 

(Από τη συλλογή «Το λίγο του κόσμου» 1971 –συγκεντρωτική έκδοση «Κική Δημουλά, 
Ποιήματα», Ίκαρος) 

 

 

  

Η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σηματοδοτεί τις θυσίες και τα επιτεύγματα των 

γυναικών όλου του κόσμου. 

Στόχος επιπλέον της ημέρας, είναι να μας υπενθυμίζει πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσα 

δικαιώματα με τους άνδρες σε όλους τους τομείς. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή πρόοδος σε πολλούς τομείς. Ωστόσο πρέπει να 

παραδεχθούμε ότι ο χώρος των θετικών επιστημών, διακρίνεται για τη ανισότητα μεταξύ των δύο 

φύλων. 

Σίγουρα έχει επιτευχθεί ισότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά υπάρχει ακόμη μεγάλη 

ανισότητα στην επιστημονική σταδιοδρομία. 

Το ποσοστό γυναικών στον τομέα της επιστημονικής έρευνας είναι μόλις 30%  σε όλο τον κόσμο. 

Οι αριθμοί μπορούν να αλλάξουν φτάνει τα δεδομένα να αμφισβητηθούν και οι γυναίκες να 

κάνουν τις επιλογές σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας που τις ενδιαφέρουν, ελεύθερα, 

χωρίς να υπακούν σε κοινωνικές νόρμες. 

Εμείς είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε μαζί. 

  

      Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

     

      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ 
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