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ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΠΕΚ 2021 

Κίκα Πουλχερίου 

Βιογραφικό σημείωμα και Σκεπτικό Βράβευσης 

 

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Γεννήθηκε το 1934 στη Λακατάμια, προάστιο της Λευκωσίας. Αποφοίτησε από το 
Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και το Διδασκαλικό Κολλέγιο Κύπρου. Λευκωσίας και 
εργάστηκε ως δασκάλα στη Δημοτική εκπαίδευση της Κύπρου για περισσότερα από σαράντα 
χρόνια, αφυπηρετώντας από τη θέση της Διευθύντριας.  
 
Διετέλεσε πρόεδρος του  Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) για 
14 συναπτά έτη, από το 1993-2007.  Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος της Κριτικής Επιτροπής 
των  Πολιτιστικών Υπηρεσιών για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων και 
του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για τα βραβεία των καλύτερων παραστάσεων για 
Παιδιά και Νέους. Υπήρξε   μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λογοτεχνών 
Κύπρου και του Εθνικού Κέντρου Θεάτρου Κύπρου. Είναι επίσης μέλος της Ιδρυτικής 
Επιτροπής της Αναγνωστικής Λέσχης του Δήμου Λακατάμιας και δραστήριο μέλος με 
παρουσιάσεις  βιβλίων διαφόρων λογοτεχνών. 
 
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, που περιλαμβάνει περισσότερα από είκοσι λογοτεχνικά 
βιβλία για παιδιά και νέους, που καλύπτουν τα πλείστα είδη του γραπτού λογοτεχνήματος 
στον χώρο της πεζογραφίας: διηγήματα, μυθιστορήματα, παραμύθια, μικρές ιστορίες,  
κουκλοθέατρο και θεατρικά έργα. Έξι βιβλία της τιμήθηκαν με το Κρατικό Βραβείο Παιδικής 
Λογοτεχνίας του κυπριακού Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Βραβεύτηκε επίσης από 
τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, τη «Γυναικεία  Λογοτεχνική Συντροφιά», 
τον Σύνδεσμο Φιλίας Ελλάδας Κύπρου, τον Θεατρικό Οργανισμό  Κύπρου ( Θ.Ο.Κ. ) και από 
άλλους Οργανισμούς στην Κύπρο και την  Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Βόλου, Δήμος Λάρισας, 
Δήμος Λακατάμιας κ.ά.). Το 1984 το όνομά της περιλήφθηκε στον Τιμητικό κατάλογο της 
ΙΒΒΥ, ενώ το 2003 τιμήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συνολική προσφορά της 
στην παιδική λογοτεχνία,  και το 2007 προτάθηκε από τον ΚΣΠΝΒ ως υποψήφια της  Κύπρου 
για το βραβείο «Χανς Κρίστιαν Αντερσεν»,  που απονέμεται κάθε δύο χρόνια από την  ΙΒΒΥ 
(Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα) και θεωρείται η μεγαλύτερη διεθνής διάκριση 
στον χώρο της Λογοτεχνίας για παιδιά και  νέους.  
 
 Το 1992, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου), το μήνυμά 
της «Το βιβλίο ήλιος ειρήνης» επιλέχτηκε από τον ΚΣΠΝΒ και την ΙΒΒΥ, ως το μήνυμα της 
Ημέρας και, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, κυκλοφόρησε μαζί με την αφίσα-που 
ετοιμάστηκε επίσης από την Κύπρο,  σε περισσότερες από 70 χώρες, μέλη της  ΙΒΒΥ.  
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Διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά και Ανθολογίες σε χώρες μέλη της 
Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για παιδιά και Νέους. Το Βιβλίο της «Τα μεγάλα παπούτσια» 
μεταφράστηκε και εκδόθηκε στη Βουλγαρία το 2006, ενώ θεατρικά της έργα ανεβάστηκαν 
επί σκηνής από την παιδική σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), από το θέατρο 
«Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» και από άλλες παιδικές θεατρικές σκηνές στην Κύπρο.  
 
Ως πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου εκπροσώπησε την 
Κύπρο σε πολλά διεθνή συνέδρια της ΙΒΒΥ, σε διάφορες χώρες, ενώ μέσα από σωρεία 
εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων για το παιδικό-νεανικό βιβλίο, όπως και με το 
λογοτεχνικό της έργο συνέβαλε στην προαγωγή και ανάπτυξη της Λογοτεχνίας για Παιδιά 
στην Κύπρο.  
 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Κίκας Πουλχερίου:  

 

 
1. «Σπιτοκαλυβάκι μου» - Διηγήματα. Λευκωσία 1976. Βραβείο Μορφωτικής Υπηρεσίας 
Υπουργείου Παιδείας. 
   
2. «Δυο σειρές στρατιωτάκια» - Μυθιστόρημα Λευκωσία 1978, Βραβείο Κυπριακού 
Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου. 
 
3. «Όμορφή μου Καρδερίνα» – Θεατρικό Λευκωσία 1983, Διεθνής τιμητικός κατάλογος 
(Ι.Β.Β.Υ.). 
     
4. «Ο Λιόντας» - Θεατρικό, Λευκωσία 1986, Βραβείο Συνδέσμου Φιλίας Ελλάς – Κύπρος. 
  
5. «Ανέβα μήλο κατέβα ρόδι» - Μικρές Ιστορίες, Εκδόσεις Χαρταετός, Θεσσαλονίκη 1991. 
Επανέκδοση «Πάργα» Λευκωσία 2001.          
 
6. «Μαριγούλα Μαριγώ» - Μυθιστόρημα Λευκωσία 1980. Β΄ έκδοση       
   «Πατάκης» Αθήνα 1995. Βραβείο Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου.   
 
7. «Πόσο κοντά είναι το φεγγάρι» - Μυθιστόρημα Λευκωσία 1988. Β΄ έκδοση Πατάκης» 
Αθήνα 1997. Βραβείο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 1990. 
  
8. «Ο Ονειρούλης» – Θεατρικό. Συνεργασία με την Ιωάννα Αργυρού,  Λευκωσία 1989. 
 
9. «Τα μεγάλα παπούτσια» – Μυθιστόρημα. Εκδόσεις «Πατάκη» Αθήνα 1998- Κρατικό 
Βραβείο 2001. 
       
10. «Δώδεκα ιστορίες με καλικαντζαράκια» - Εκδόσεις «Πάργα» Λευκωσία 2002. 
 
11. «Ο χαρταετός του Κομπολίνο» - Μυθιστόρημα. ΄Εκδόσεις «Πάργα» Λευκωσία 2002. 
 
12. «Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά» - Μυθιστόρημα. Λευκωσία 2003. 
 
13. «Επιχείρηση Αστραπή» - Μυθιστόρημα . Εκδόσεις «Πατάκης» Αθήνα  2006. 
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14. «Τα μαγικά σκουφιά» - Θεατρικό. Συνεργασία με την Ιωάννα Αργυρού, Εκδόσεις «Πάργα» 
Λευκωσία 2007. 
 
15. «Η Ρυπώ» - Θεατρικό. Συνεργασία με την Ιωάννα Αργυρού, Εκδόσεις  «Πάργα» 2007. 
 
16. «Το αληθινό τιγράκι» - Μικρή ιστορία Εκδόσεις «Πάργα»» Αθήνα 2008  Κρατικό βραβείο 
κειμένου και εικονογράφησης 2008. 
 
17. «Η Βασιλοπούλα με τη μεγάλη μύτη.» Παραμύθι Εκδόσεις «Πάργα Αθήνα 2009. 
 
18. «Δίχως καλοκαίρια» – διηγήματα για ενήλικες. Εκδόσεις «Πάργα» Αθήνα 2010. 
 
19. «Ξέδετα κορδόνια» – μυθιστόρημα για παιδιά. Εκδόσεις «Πατάκης» Αθήνα 2009. Κρατικό 
βραβείο 2010. 
 
20. «Ο ήλιος του μεσημεριού» – μυθιστόρημα για ενήλικες. Εκδόσεις «Πάργα» Αθήνα 2013. 
 
21. «Βότσαλα στη Λίμνη» - εφηβικό μυθιστόρημα. Εκδόσεις «Τελεία» Αθήνα 2018. 
 

***** 
 
 

 
Σκεπτικό Βράβευσης της Κίκας Πουλχερίου                                                                                                

με το Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του ΄Έργου του/της (2021) 
 

 
Η Κίκα Πουλχερίου είναι  μια καταξιωμένη και πολυβραβευμένη λογοτέχνιδα της Κύπρου με 
σημαντικό έργο στον χώρο της παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας και της ευρύτερης 
λογοτεχνικής δημιουργίας. Θεωρείται μια από τις κορυφαίες μορφές της σύγχρονης 
ελληνόγλωσσης λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, με ιδιαίτερα αξιόλογο και σημαντικό  
λογοτεχνικό έργο, σε όλα τα είδη του γραπτού πεζογραφικού λογοτεχνήματος. Έχει γράψει 
μυθιστορήματα, διηγήματα, παραμύθια, μικρές ιστορίες  και θεατρικά έργα, ενώ αρκετά από 
τα βιβλία της  έχουν εκδοθεί και εξακολουθούν να εκδίδονται και να επανεκδίδονται από 
μεγάλους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας και της Κύπρου.  
  
 Έχει επίσης μια τεράστια και πολυσήμαντη προσφορά στον τομέα της ανάπτυξης και 
ανάδειξης της κυπριακής παιδικής –νεανικής λογοτεχνίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,  ως 
πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, για 14 συναπτά έτη (1993-
2007). Ανήκει στη γενιά των πιο αξιόλογων-πρωτοπόρων συγγραφέων της δεκαετίας του 
’70, οι οποίοι εμφανίζονται μετά το «τράνταγμα» της κυπριακής τραγωδίας του 1974 και 
γράφουν λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, με στόχο τη διατήρηση της μνήμης της κατεχόμενης 
πατρίδας,  την  ανάδειξη των τραγικών πτυχών της εισβολής και της προσφυγιάς, και την 
καλλιέργεια αγωνιστικού και αντιπολεμικού πνεύματος, ελπίδας, αισιοδοξίας και  
προσδοκίας για την απελευθέρωση της μοιρασμένης πατρίδας, την επανένωση και την 
ειρηνική συνύπαρξη.  
 
Η Κίκα Πουλχερίου ανήκει στη γενιά της εισβολής και της προσφυγιάς, ενώ  καταπιάνεται 
επίσης, μέσα από το λογοτεχνικό της έργο και σε άλλα  σύγχρονα κοινωνικά θέματα και 
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προβλήματα, χωρίς ποτέ να παύσει να εμπνέεται  από τον κόσμο των παιδιών, το φυσικό 
περιβάλλον και την καθημερινότητα των παιδιών και των νέων μας.  
 
 
Η Κίκα Πουλχερίου,  στα 45 χρόνια της δημιουργικής παρουσίας της στον χώρο της παιδικής -
νεανικής λογοτεχνίας, τόσο ως συγγραφέας όσο και ως ηγετική φυσιογνωμία του Κυπριακού 
Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου-του οποίου η ιστορική διαδρομή ακολουθεί 
παράλληλη πορεία με τη δική της, έχει σφραγίσει καθοριστικά  τη σύγχρονη κυπριακή 
παιδική λογοτεχνία, με πανελλήνια και διεθνή εμβέλεια.   
 
Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα  σημαντικό και αξιόλογο λογοτεχνικό της έργο  αλλά και τη  
μεγάλη προσφορά και συμβολή της στην ανάδειξη, ανάπτυξη  και καταξίωση της παιδικής 
λογοτεχνίας ως αναπόσπαστου μέρους της ευρύτερης λογοτεχνικής δημιουργίας, σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας – Κύπρου τής απονέμει, ως δίκαιη 
επιβράβευση, το Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του ΄Έργου του/της , για το 2021.   
 
 
Δρ Κώστας Κατσώνης 
Φιλόλογος-συγγραφέας 
Πρόεδρος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας 
Μέλος Επιτροπής ΒΛΣΤ του ΣΠΕΚ 
 
2 Νοεμβρίου 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


