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ΤΑΞΗ: Γ’  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

  

Σηµεῖο Ἀναγνωρίσεως 
 

ἄγαλµα γυναίκας µέ δεµένα χέρια 
 

Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλµα, 
ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα κατευθείαν.  
 
Στολίζεις κάποιο πάρκο. 
Ἀπό µακριά ἐξαπατᾶς. 

5 Θαρρεῖ κανείς πώς ἔχεις ἐλαφρά ἀνακαθήσει  
νά θυµηθεῖς ἕνα ὡραῖο ὄνειρο πού εἶδες, 
πώς παίρνεις φόρα νά τό ζήσεις. 
Ἀπό κοντά ξεκαθαρίζει τό ὄνειρο:  
δεµένα εἶναι πισθάγκωνα τά χέρια σου 

10 µ' ἕνα σκοινί µαρµάρινο 
κι ἡ στάση σου εἶναι ἡ θέλησή σου  
κάτι νά σέ βοηθήσει νά ξεφύγεις  
τήν ἀγωνία τοῦ αἰχµάλωτου.  
Ἔτσι σέ παραγγείλανε στό γλύπτη: 

15 αἰχµάλωτη. 
∆έν µπορεῖς 
οὔτε µιά βροχή νά ζυγίσεις στό χέρι σου,  
οὔτε µιά ἐλαφριά µαργαρίτα. 
∆εµένα εἶναι τά χέρια σου. 

20 Καί δέν εἶν' τό µάρµαρο µόνο ὁ Ἄργος. 
Ἄν κάτι πήγαινε ν' ἀλλάξει 
στήν πορεία τῶν µαρµάρων, 
ἄν ἄρχιζαν τ' ἀγάλµατα ἀγῶνες 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ποίησης της Κικής ∆ηµουλά είναι τα 
υπερρεαλιστικά στοιχεία, η συµβολική γραφή καθώς και η βιωµατικότητα. Για 
καθένα από τα παραπάνω, να παραθέσετε ένα (1) παράδειγµα µέσα από το 
ποίηµα και να το αιτιολογήσετε. 

Μονάδες 15 

Β1α. Ο Τ. Καρβέλης σηµειώνει ότι στα ποιήµατα της Κ. ∆ηµουλά είναι εµφανής η 
αυστηρή οργάνωση και η προοδευτική ανέλιξη. Να επαληθεύσετε την άποψη 
αυτή εστιάζοντας α) στη δοµή του ποιήµατος και β) στον τρόπο µε τον οποίο 
οδηγείται ο αναγνώστης στη βαθµιαία αποκωδικοποίηση του συµβόλου του 
αγάλµατος. 

Μονάδες 10 

                                                 

1
 εὐγονία:η απόκτηση πολλών γόνων(παιδιών) 

γιά ἐλευθερίες καί ἰσότητες, 
25 ὅπως οἱ δοῦλοι, 

οἱ νεκροί 
καί τό αἴσθηµά µας, 
ἐσύ θά πορευόσουνα 
µές στήν κοσµογονία τῶν µαρµάρων 

30 µέ δεµένα πάλι τά χέρια, αἰχµάλωτη. 
 
Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλµα,  
 ἐγώ σέ λέω γυναίκα ἀµέσως.  
Ὄχι γιατί γυναίκα σέ παρέδωσε  
στό µάρµαρο ὁ γλύπτης 

35 κι ὑπόσχονται οἱ γοφοί σου  
εὐγονία1 ἀγαλµάτων,  
καλή σοδειά ἀκινησίας. 
Γιά τά δεµένα χέρια σου, πού ἔχεις  
ὅσους πολλούς αἰῶνες σέ γνωρίζω, 

40 σέ λέω γυναίκα.  
 
Σέ λέω γυναίκα  
γιατ' εἶσ’ αἰχµάλωτη. 

 
(Το λίγο τοῦ κόσµου 1971) 
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Β1β. Η κριτική για τη Κ. ∆ηµουλά υποστηρίζει ότι η ιδιαιτερότητα της γυναικείας 
γραφής παρέχει εντούτοις ένα στίγµα, φορτισµένο από τα ιδιαίτερα βιώµατα 
και την διαφορετική ιδιοσυγκρασία του φύλου της, η οποία οδηγεί 
αναπόφευκτα σε µια διαρκή θεµατική, αλλά και σε µια ξεχωριστή οπτική. 

Να παρουσιάσετε στους στίχους 21-30 στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη 
γυναικεία γραφή αλλά και τη διαχρονικότητα στην ποίησή της.  

Μονάδες 10 

Β2α. Στο ποίηµα «Σηµείο Αναγνωρίσεως» η ποιήτρια, µε αφορµή το γλυπτό ‘Η 
Βόρειος Ήπειρος’, αναφέρεται στην γυναικεία καταπίεση και αποτυπώνει τους 
προβληµατισµούς της χωρίς να αποφύγει την ειρωνεία που χαρακτηρίζει την 
ποιητική της γραφή. Να επισηµάνετε δύο (2) σηµεία ειρωνείας και να 
ερµηνεύσετε τη λειτουργικότητά τους.  

Μονάδες 8  

Β2β. Βασικό συστατικό της ποιητικής γραφής της Κικής ∆ηµουλά αποτελεί η χρήση 
πολλών σχηµάτων λόγου. Στους στίχους 31 – 40 να εντοπίσετε και να 
σχολιάσετε τέσσερα (4) διαφορετικά σχήµατα λόγου . 

Μονάδες 12  

Γ. Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο 160-180 λέξεων το περιεχόµενο των στίχων 
16-19.  

Μονάδες 25  

∆. Στο «Σηµείο αναγνωρίσεως» και στο «Γαµήλιο δώρο» οι δύο γυναίκες 
συγγραφείς επιχειρούν να προσεγγίσουν τη µορφή της καταπιεσµένης 
γυναίκας που προσπαθεί να οριοθετήσει τη θέση της µέσα στην 
ανδροκρατούµενη κοινωνία µαχόµενη τον άνδρα, ως φορέα εξουσίας, αλλά και 
συχνά τον ίδιο της τον εαυτό. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόµενο τα δύο 
κείµενα διακρίνοντας τρεις (3) οµοιότητες και δύο (2) διαφορές. 

Μονάδες 20 

 
[ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΥΠΟΘΕΣΗ: Η νουβέλα «Γαµήλιο δώρο» της Β. 

Θεοδώρου αναφέρεται στην προσπάθεια µιας Ελληνίδας γυναίκας, της Μαρίας, να 
απεγκλωβιστεί από την ανδρική κυριαρχία και να διεκδικήσει την αυτονοµία της. Η 
απελευθέρωσή της θα συντελεστεί µε τη βοήθεια ενός ζωγραφικού πίνακα του Henri 
Matisse που της προσφέρθηκε ως γαµήλιο δώρο.] 

Ο Μίνως µού µετέδωσε τη ζεστασιά της αισιοδοξίας του. Γιατί αλήθεια να µην 
παντρευτώ, σκεφτόµουν. Θα είχα µια στέγη δική µου, ένα σύντροφο, θα µπορούσα να 
µελετήσω απερίσπαστα και για το δίπλωµα. «Και δεν είναι ανάγκη να ξοδεύεσαι και 
να παιδεύεσαι µε το ρηµάδι το πανεπιστήµιο» είπε, σαν να µάντεψε τη σκέψη µου. 
«Άσ’ τες τις κουκουβάγιες, τη µαύρη αντίδραση... Άλλωστε, και να το πάρεις το 
χαρτί, δεν πρόκειται να διοριστείς ποτέ, έτσι όπως είµαστε σταµπαρισµένοι µέχρι 
τρίτης γενεάς. Θα δουλεύω εγώ καλά κι εσύ, µωρό µου, θα µε περιµένεις στολίζοντας 
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το σπιτάκι µας. Η ώρα θα περνά µε το νοικοκυριό, τις γλάστρες, τα ψώνια. Αργότερα 
ίσως και µε το γιο µας». Ήταν άραγε αυτό µια ακόµα εκδήλωση τρυφερότητας ή 
λειτούργησε βαθιά κάτω από τις αριστερές προοδευτικές αντιλήψεις, που νόµιζε πως 
είχε, η διάθεση να µε κλείσει και να µε κατακτήσει; Σίγουρος δε για την εξάρτηση, να 
µη µου επιτρέψει να εργαστώ έξω από το σπίτι, να γνωρίσω άξιους ανθρώπους και ν’ 
αποκτήσω χρήµατα δικά µου; Ίσως και τα δυο. 

[…] 

Το σχέδιο του Matisse µε ζέστανε ιδιαίτερα και µε χαροποίησε. Το έδωσα 
ευθύς στον άντρα µου να το κορνιζώσει και το κρέµασα πάνω από το κρεβάτι σαν 
εικόνισµα αγαθοποιό. Η «Κυρία µε το διάδηµα»2 έγινε το θέλγητρο των µατιών µου, 
το ξεκουραστικό µου παραθυράκι προς τον κόσµο. Στηριζόµουν πάνω της όπως 
εκείνη στο ανάκλιντρό της, για µιαν ανάσα, για µια σύντοµη παύση, ρεµβαστική. Η 
Κυρία µε το διάδηµα γίνηκε η εξοµολόγος µου και ο µαγνήτης των µατιών µου. 
Έβλεπε από το γυάλινο µπαλκόνι της κάθε µου κίνηση. Συγκατένευε και ανένευε, 
ενθάρρυνέ ή αποδοκίµαζε, ευφραινόταν, γαλήνευε ή λυπόταν. Σκοτείνιαζε κάποτε µε 
ανοιχτό το µεσηµβρινό ηλιόλουστο παράθυρο. Και ποτέ δεν είχε την ίδια έκφραση. 
«Θα σου άξιζε» της έλεγα καµιά φορά όταν αποσυρόµουν στο κρύο δωµάτιο που θα 
γινόταν το σαλόνι µας κι όπου κι αυτή αναγκαζόταν να µονάζει «θα σου άξιζε, ναι, 
ένα λαµπρό περιβάλλον. Ποιος σε ξέρει και ποιος σε εκτιµάει σ’ αυτή την απόµερη 
γειτονιά, όπου ζουν οι µικροαστοί κυνηγοί του επιούσιου.  

«Ίσως» µου απαντούσε τότε σαλεύοντας τα πυκνά της βλέφαρα στοχαστικά 
«να ’µουν πιο απαραίτητη εδώ. Όπου ο ήλιος κι η µέθη των χρωµάτων υπάρχουν 
πλούσια στο τοπίο, µα οι άνθρωποι φοβούνται ν’ αρπάξουν τη χαρά της ζωής. Πόσο 
παράλογο κι αντιφατικό! Εδώ ακριβώς που θεµελιώθηκε η σωστότερη βιοθεωρία για 
τον άνθρωπο. Ίσως, πού ξέρεις. Ίσως να ’χω κάποια αποστολή να φέρω εις πέρας µε 
την παρουσία µου και το ολοκληρωτικό µου δόσιµο». Τα «λόγια» της µου φαίνονταν 
κάπως αινιγµατικά, σαν χρησµός.  

[…] 

Συχνά της διηγόµουν γεγονότα που δεν τα είδε στην εποχή της, δεν τα έζησε. 
Με «άκουγε» τότε σκεφτική: «Αν στο δεύτερο µεγάλο πόλεµο οι γυναίκες πήραµε 
τουφέκι κι ανεβήκαµε στο βουνό, ήταν πιο πολύ για να κατακτήσουµε την 
ανεξαρτησία µας από πατέρες κι αδερφούς. Να υπερασπίσουµε την τιµή µας όπως τη 
βλέπαµε εµείς. Και να µη διασυρόµαστε όταν προσφέραµε το σώµα µας στον έρωτά 
µας. Τότε κατά κάποιο τρόπο αναγνώρισαν τα δικαιώµατα µας. Όµως µόλις 
τέλειωσαν οι αγώνες, οι απελευθερωτικοί και οι κοινωνικοί, µας αφόπλισαν. Μας 
µάντρωσαν και πάλι στις αυλές και στα δωµάτια. ∆ε µας χρειάζονταν πια για τα 
οράµατα και τις φιλοδοξίες τους για την εξουσία. Μας πήραν εκείνα τα ονόµατα µας 

                                                 

2
 Ο πίνακας του Henri Matisse παρουσίαζε µια γυναίκα πάνω σε ανάκλιντρο. Στο κεφάλι της είχε κάποιο 

στήριγµα (διάδηµα) µε το οποίο τραβούσε τα µαλλιά της προς τα πίσω. 
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της φωτιάς και του ανέµου, τα δισύλλαβα, τα δυνατά, µας έδωσαν διπλά επίθετα, µας 
έκαναν “Κυρίες”. Αλλά κι εµείς τα δεχτήκαµε. Να το λάθος κι η αδυναµία µας». 
Αύριο σκεφτόµουν, θα τον δω και θα του την ανακοινώσω: Θα πουλούσα την Κυρία 
µε το διάδηµά -υπήρχε ήδη ενδιαφέρον- και θα άλλαζα τη ζωή µου. Είναι καιρός 
τώρα πια. Ναι, θα εκδικιόµουν για όλες τις γυναίκες της γενιάς µου που µείναν 
άνεργες, σκλάβες, ριζωµένες ισόβια σ’ ένα σπίτι. Εστιάδες3 καταχτηµένες, µετά από 
τις σηµαίες, τα συνθήµατα, τις υποσχέσεις. Μόνο γι’ αυτό. 

 

(Απόσπασµα από τη νουβέλα «Γαµήλιο δώρο» της Β. Θεοδώρου, εκδ. «Γνώση», 
Αθήνα 1995) 

 

                                                 

3
 Νεαρές ιέρειες (νεαρές παρθένες) 


