
Η Κίκα Πουλχερίου Μιλάει για την Κίκα 
 
Γεννήθηκα σε ένα μικρό τότε προάστιο της Λευκωσίας, τη Λακάτάμια. Τα  παιδικά μου χρόνια, λόγω 
της δουλειάς του πατέρα μου,  τα έζησα σε διάφορα μέρη της Κύπρου που μου χάρισαν όμορφα 
παιδικά χρόνια. Όταν ήμουν δώδεκα χρόνων εγκατασταθήκαμε μόνιμα στη Λακατάμια. Φοίτησα τότε 
στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης, τμήμα του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκωσία, Αποφοίτησα με 
το πρώτο μου βραβείο.΄Ηταν το Λανίτειο Βραβεio Αγωγής και  Προόδου για τελειόφοιτες μαθήτριες. 
Τελειώνοντας το Παρθεναγωγείο αποφάσισα όχι  με πολύ ενθουσιασμό να γίνω δασκάλα.   Φοίτησα  
δυο χρόνια στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Λευκωσίας και αποδείχτηκα πως θα γινόμουν μια καλή 
δασκάλα. Αυτό εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω πως ήμουν μια δασκάλα με πρωτότυπες ιδέες, αγάπη και 
κατανόηση στα παιδιά και πως ο  μεγαλύτερος  σκοπός μου ήταν να διαμορφώσω χαρακτήρες. 
 
Από τα νεανικά μου χρόνια δημοσίευα ποίηση και διηγήματα για ενήλικες σε περιοδικά και 
εφημερίδες.  Εκείνο που   με ενεθάρρυνε στα πρώτα μου βήματα ήταν οι πρώτες μου  βραβεύσεις. 
Φεύγοντας από το Διδασκαλικό Κολλέγιο έπαιρνα μαζί μου μια βράβευση  μικρή μεν αλλά για μένα  
σημαντική. Ήταν ένα βραβείο για διήγημα που είχε προκηρύξει το Κολλέγιο και έπαθλο   το υπέροχο  
βιβλίο του Ηλία Βενέζη “ Αιολίκή Γη”.  Ύστερα από την εισβολή τον Τούρκων το 1974 που με 
συγκλόνισε κυριολεκτικά.  Άρχισα να γράφω μανιωδώς  και να εκδίδω βιβλία παιδικά σε μια 
προσπάθεια να δώσω ελπίδα στα πληγωμένα προσφυγόπουλα που κρατούσαν στη τσάντα μια 
χούφτα βότσαλα από το σπίτι τους. ‘Ήμουν η  πρώτη συγγραφέας που βραβεύτηκε με το κρατικό 
βραβείο στο διαγωνισμού συγγραφής βιβλίου για παιδιά από τις Κρατικές Πολιτιστικές Υπηρεσίες το 
1976. Η σχέση μου με τα παιδιά με έκαμε να στραφώ στην παιδική λογοτεχνία. Μέχρι σήμερα έχω 
εκδώσει είκοσι δύο βιβλία για παιδιά σε όλα τα είδη γραφής. Πολλή δουλειά μου είναι δημοσιευμένη 
στο περιοδικό της Οργάνωσης Δασκάλων. Έχω ακόμη ένα εφηβικό βιβλίο και δύο για ενήλικες. 
 
Αργότερα ως Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού   Βιβλίου  μαζί με το 
Συμβούλιο, εργάστηκα για δεκατέσσερα χρόνια με διάφορες δραστηριότητες για την ανάπτυξη και 
καθιέρωση της Κυπριακής Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους. Αντιπροσώπευσα την Κύπρο σε 
διάφορα συνέδρια της Διεθνούς  Οργάνωσης Βιβλίων για Παιδιά και Νέους. Το 2007 ήμουν η πρώτη 
εκπρόσωπος της Κύπρου,  υποψήφια για το βραβείο Άντερσεν. Το 2004 τιμήθηκα από την Κυπριακή 
Δημοκρατία   με  το τιμητικό επίδομα προσφοράς στο πολιτισμό της  Κύπρου. Σήμερα έχω  έξι 
κρατικά βραβεία   για έξι μυθιστορήματα μου για  παιδιά, δύο βραβεία και δύο παραστάσεις από το 
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, ένα βραβείο  από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά Ελλάδας, ένα 
από τον Όμιλο  Φιλίας Ελλάδος Κύπρου Θεσσαλονίκης, και διάφορες τιμητικές εκδηλώσεις από 
σωματεία, σχολεία  και κοινότητες. Το 2016 φιλοξενηθήκαμε στη Λάρισα από τον Μιχάλη Αργυρίδη 
εγώ και ο Δρ Κατσώνης, όπου εγκαινιάστηκε βιβλιοθήκη αφιερωμένη στο όνομά μας. Το 1984 
έγραψα το μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου το οποίο στάλθηκε μεταφρασμένο σε 
όλα τα κράτη μέλη της I.B.B.Y. 
 
Δυστυχώς μου  λείπουν οι  μεταφράσεις. Μόνο μια μετάφραση βιβλίου στα βουλγαρικά και μερικές 
μεταφράσεις διηγημάτων στα αγγλικά. Σήμερα ζω μόνιμα στη Λακατάμια με το σύζυγό μου, Αλέκο 
και έχω δύο παιδιά και τρία εγγόνια. Ύστερα από εξήντα χρόνια πορείας στη Λογοτεχνία σήμερα ζω 
με πολλή συγκίνηση τη μεγαλύτερη μου επιβράβευση για τη συνολική προσφορά μου από τον Σ.Π.Ε.Κ  
και  ευχαριστώ θερμότατα.  
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