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Κίκας Πουλχερίου,  Βότσαλα στη Λίμνη (Εκδόσεις «Τελεία», Λευκωσία 2017): 
Ιδεολογικές και μορφολογικές επισημάνσεις 

 
 
Η Λογοτεχνία, που είναι με απλά λόγια η τέχνη του λόγου, καταξιώνεται και αναδεικνύεται 
ως σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι  του ευρύτερου πολιτισμικού γίγνεσθαι, σε εθνικό 
και οικουμενικό επίπεδο, μέσα από τα έργα των μεγάλων δημιουργών της, που δεν είναι 
άλλοι από τους συγγραφείς. Η κυπριακή παιδική και νεανική λογοτεχνία, που είναι βασικά 
λογοτεχνία του 20ου και του 21ου αιώνα, και ανήκει λόγω της γλωσσικής της ομοιογένειας 
στην ευρύτερη ελληνόγλωσση λογοτεχνία, ευτύχησε να έχει αξιόλογους δημιουργούς  που 
συνέβαλαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν με το έργο τους στην ανάπτυξη, την ωρίμανσή 
και την άνθησή της. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το έργο των πρωτοπόρων 
συγγραφέων της δεκαετίας του ‘70, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Κίκα Πουλχερίου, 
συνεχίζουν σήμερα μια πλειάδα νέοι και ταλαντούχοι συγγραφείς (γυναίκες ως επί το 
πλείστο), με αρκετές και σημαντικές διακρίσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
 
Η Κίκα Πουλχερίου, με το πρώτο της βιβλίο, τη συλλογή διηγημάτων για παιδιά «Δυο σειρές 
στρατιωτάκια», καταξιώθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας (1976), που 
απονεμήθηκε για πρώτη φορά τη χρονιά εκείνη και έκτοτε έγινε θεσμός,  και συμπληρώνει 
φέτος 42 χρόνια ζωής. Ανήκει, με άλλα λόγια στη γενιά του ’70, και συμπεριλαμβάνεται 
ανάμεσα στους πρωτοπόρους συγγραφείς της σύγχρονης κυπριακής λογοτεχνίας για 
παιδιά και νέους. Όπως αναφέρει σε ένα σχετικό κείμενό του ο αείμνηστος Δώρος 
Θεοδούλου (1),  Η Κίκα Πουλχερίου είναι μια από τις εξέχουσες μορφές της Γενιάς του ‘ 70 και 
γενικότερα της παιδικής λογοτεχνίας της Κύπρου, για τρεις κυρίως λόγους: Πρώτον, με τη 
μακρόχρονη και συστηματική της δημιουργική παρουσία συνέβαλε, με άλλους συγγραφείς 
στην εδραίωση και αναγνώριση της  λογοτεχνίας για παιδιά ως μέρους της γενικότερης 
λογοτεχνίας μας. Δεύτερον, με τη λογοτεχνική ποιότητα των έργων της συνέβαλε στην 
εμπέδωση της εκτίμησης προς την παιδική λογοτεχνίας της Κύπρου μεταξύ των 
ελληνόφωνων αναγνωστών, μελετητών και εκδοτών, τόσο στην Κύπρο όσο  και στην Ελλάδα. 
Τρίτον, με τη συμμετοχή και τη δράση της στις προσπάθειες διάδοσης της παιδικής 
λογοτεχνίας στην Κύπρο, τις τελευταίαες δεκαετίες, το όνομά της έχει συνδεθεί αναπόσπαστα 
με τον χώρο και τις δραστηριότητες γύρω από τα παιδικά βιβλία στη χώρα μας.  
 
Προσυπογράφοντας και επαυξάνοντας όσα πιο πάνω ανέφερε ο Δώρος Θεοδούλου-που 
υπήρξε εμβριθής μελετητής της παιδικής μας λογοτεχνίας με ειδικό ενδιαφέρον και 
συστηματική ενασχόληση  με το έργο της Κίκας Πουλχερίου, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε 
ότι  στα 42 χρόνια της δημιουργικής παρουσίας της στον χώρο της παιδικής μας 
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 το πολυσήμαντο έργο της,  που καλύπτει όλα τα είδη του γραπτού 
λογοτεχνήματος (στον χώρο της πεζογραφίας) και περιλαμβάνει συνολικά ίσαμε σήμερα  20 
βιβλία (μυθιστορήματα, διηγήματα, παραμύθια και θεατρικά έργα).  
 
Διαβάζοντας το πιο πρόσφατο βιβλίο της, που κυκλοφόρησε το 2017, σε μια προσεγμένη 
έκδοση, από τις Εκδόσεις «Τελεία», με τον  χαρακτηριστικό τίτλο  «Βότσαλα στη λίμνη», ο 
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επαρκής αναγνώστης μπορεί να διαγνώσει από την πρώτη κιόλας σελίδα ότι ταξιδεύει στον 
όμορφο κόσμο του φανταστικού, όπως η μυθοπλαστική δεινότητα της Κίκας Πουλχεριου 
μπορεί να τον διαμορφώνει, ώστε να δένει, να συνυπάρχει  και να εναρμονίζεται απόλυτα 
με τις αλήθειες της ζωής και της καθημερινής πραγματικότητας, όπως τη βιώνουμε σήμερα, 
καθώς διανύουμε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εφηβικό 
μυθιστόρημα, που αποτελεί, πιστεύω, μια ευτυχισμένη στιγμή για την εφηβική και νεανική 
μας λογοτεχνία, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο 15χρονος Αλέξης, που είναι παιδί  μιας 
σύγχρονης αστικής οικογένειας της Κύπρου,  με εργαζόμενους γονείς, χωρίς άλλα αδέλφια. 
Είναι  μοναχογιός, μαθητής γυμνασίου, έχει γιαγιάδες και παππού, φίλους-συμμαθητές και 
συμμαθήτριες, φοιτά στο σχολείο, ερωτεύεται, καυγαδίζει, αναστατώνεται, ανησυχεί, 
χαίρεται, απελπίζεται,φιλοσοφεί  και συμπεριφέρεται ακριβώς όπως ένας φυσιολογικός 
έφηβος της σύγχρονης εποχής, με συνεχείς ψυχολογικές μεταπτώσεις, εσωστρέφεια και 
παρορμητικά ξεσπάσματα. Μέσα από την εξέλιξη του μύθου, που διαδραματίζεται 
χωροχρονικά στη σύχρονη εποχή, στον μικρόκοσμο της σχολικής τάξης, της οικογένειας και 
του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει ο νεαρός πρωταγωνιστής, 
αναδεικνύεται ταυτόχρονα, φυσιολογικά και αβίαστα, χωρίς διδακτισμό, επιτήδευση και 
αχρείαστες λογοκοπίες, ο ιδεολογικός και αξιακός προσανατολισμός της συγγραφέως, όπως 
επίσης και οι λογοτεχνικές αρετές που χαρακτηρίζουν τη γραφίδα της Κίκας Πουλχερίου. 
 
Ο τίτλος του βιβλίου «Βότσαλα στη λίμνη», που αρχικά μου θύμισε την παλιά ελληνική 
κωμωδία του Αλέκου Σακελάριου «Ένα βότσαλο στη λίμνη», παραπέμπει στην  εικόνα μιας 
λίμνης, όταν αναταράζονται τα νερά της και σχηματίζουν κύκλους  από τα βότσαλα, που 
μπορεί κάποιος να πετάξει μέσα για κάποιο λόγο. Είναι,  προφανώς, μια ρομαντική σκηνική 
εικόνα που προϊδεάζει τον αναγνώστη για το ταξίδι της ανάγνωσης του μυθιστορήματος, 
που εξελίσσεται σε επάλληλους κύκλους, με θεματικό επίκεντρο τα βιώματα, τις ανησυχίες, 
τις ευαισθησίες και τους προβληματισμούς του νεαρού πρωταγωνιστή. Η εικόνα αυτή, που 
έδώσε και τον τίτλο του βιβλίου,  ξετυλίγεται μπροστά μας προς το τέλος του 
μυθιστορήματος, όταν ο 15χρονος Αλέξης,  καθισμένος στο πάρκο, βαθιά πληγωμένος από 
μια ερωτική απογοήτευση, φιλοσοφεί και θυμοσοφεί καθώς ρίχνει μια χούφτα από 
βότσαλα στη λίμνη του Πάρκου. Διαβάζουμε το σχετικό απόσπασμα (σ. 187): Παίρνω ένα 
ένα τα σκαλοπάτια και κατεβαίνω στον κήπο. Είναι όμορφα φωτισμένος και γεμάτος από 
λουλούδια. Χρωματιστά παρτέρια και δρομάκια που σε οδηγούν σε έναν πίδακα.Λίγο πιο πέρα 
μια μικρή λινούλα χαϊδολογιέται με το φεγγάρι. Κάθομαι στο χαμηλό πεζούλι και την 
καμαρώνω. Σκύβω, παίρνω μια χούφτα βότσαλα και τα πετάω στο νερό. Σχηματίζονται μικροί, 
μεγάλοι κύκλοι και η λίμνη ξυπνά από τον λήθαργό της. Απομένω για λίγο να κοιτάζω τους 
κύκλους, ώσπου αδυνατίζουν και χάνονται. Κάπως έτσι μου φαίνεται η ζωή. Γεννιέσαι, 
μεγαλώνεις, ονειρεύεσαι, ώσπου στο τέλος έρχεται μια στιγμή που σου ανατρέπει τα όνειρά 
σου και τότε νιώθεις να σβήνεις όπως οι κύκλοι στο νερό. 
 
Από την περιγραφή αυτή, μέσα από την οποία αναδεικνύεται και η λογοτεχνικότητα του 
κειμένου,  ο αναγνώστης μεταφέρεται σε ένα όμορφο σκηνικό νυχτερινής αναπόλησης και 
περισυλλογής, όπου ο  νεαρός πρωταγωνιστής με προφανή  φιλοσοφική διάθεση και 
ευαισθησία, παραλληλίζει την πορεία της ανθρώπινης ζωής  με τους κύκλους της λίμνης, που 
σβήνουν σιγά σιγά και χάνονται,καθώς το νερό επανέρχεται σταδιακά στην αρχική του 
κατάσταση και γαληνεύει. Αυτή η φιολοσοφική διάθεση, μέσα από την οποία αναδεικνύεται 
και ο αξιακός και ιδεολογικός κόσμος της συγγραφέως, είναι διάχυτη στο βιβλίο, όπου 
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σίγουρα κυριαρχούν οι ψυχολογικές μεταπτώσεις και μεταλλάξεις του έφηβου 
πρωταγωνιστή, ο οποίος προβληματίζεται ταυτόχρονα για το νόημα της ζωής και αναζητεί 
απαντήσεις στα πολλαπλά ερωτήματα που τον ταλανίζουν, καθώς προσπαθεί να 
ανακαλύψει  τον εαυτό του, τον έρωτα και τον κόσμο.   
 
Από το μικρό αυτό απόσπασμα-παράθεμα του βιβλίου μπορεί κανείς να διαπιστώσει και τις 
λογοτεχνικές αρετές του βιβλίου, που είναι, αναμφίβολα ευδιάκριτες και χαρακτηρίζουν  τη 
γραφίδα της Πουλχερίου. Η αμεσότητα της πρωτοπρόσωπης αφήγησης, η λογοτεχνικότητα 
του κειμένου, η εικονοπλαστική δύναμη και η εμψυχωτική λειτουργία που θέλει τη λίμνη-
ερωτικά προσωποποιημένη να χαϊδολογιέται με το φεγγάρι, σε μια όμορφη ρομαντική 
σκηνή πλήρως εναρμονισμένη με το θυμικό του πληγωμένου συναισθηματικά Αλέξη, αλλά 
και η απλότητα της γραφής, ο κοφτός, απέριττος λόγος που δίνει μια ζωντάνια και μια 
δυναμική στο κείμενο, είναι μόνο μερικά μορφολογικά στοιχεία του μυθιστορήματος, που 
διακρίνεται επίσης για την περιγραφική δεινότητα της συγγραφέως και για την 
πολλαπλότητα των εκφραστικών τρόπων.  
 
Από την αρχή του βιβλίου  είναι προφανές ότι η συγγραφέας, παράλληλα με το στήσιμο του 
σκηνικού όπου εξελίσσετεαι η όλη η ιστορία, με τον έφηβο πρωταγωνιστή και τα άλλα  
πρόσωπα που αποτελούν τον πληθυσμό του μυθιστορήματος, στοχεύει ταυτόχρονα, με 
έμμεσο τρόπο να αναδείξει και σημαντικά ιδεολογικά στοιχεία, όπως είναι, για παράδειγμα 
ο ρόλος της οικογένειας στην ανατροφή των παιδιών, η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής 
σχέσης δασκάλου-μαθητή, οι ανθρώπινες σχέσεις, η φιλία, η δύναμη και η δυναμική του 
έρωτα, η συνεργασία, η διατήρηση των εθίμων και των θρησκευτικών παραδόσεων του 
τόπου,  αλλά και η ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια 
και την αξία της ανθρώπινης ζωής,  είναι μόνο μερικά από τα θέματα στα οποία μπορεί 
κανείς να ενδιατρίψει ακροθιγώς,  σε μια πρώτη  σύντομη εισαγωγική αναφορά στο 
μυθιστόρημα της Κίκας Πουλχερίου «Βότσαλα στη λίμνη». Αναδεικνύεται επίσης και το 
στοιχείο του έρωτα, ως ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής των νέων, που ομορφαίνει τη ζωή 
τους, ανατρέπει πολλές φορές την καθημερινότητά τους και αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους και της οικογενειακής ζωής, που 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αγωγή των παιδιών και τη διαμόρφωση των 
αναγκαίων αρχών και αξιών ζωής και συμπεριφοράς.  
 
 Το πιο σημαντικό στοιχείο, που αναδεικνύεται όμως εντελώς αβίαστα, μέσα από την εξέλιξη 
του μυθιστορήματος,  είναι ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας, στη διαμόρφωση της 
εύπλαστης παιδικής ψυχής, αλλά  και η μεγάλη σημασία της γονεϊκής στήριξης και 
καθοδήγησης στα χρόνια της εφηβείας, όταν συντελείται στην ψυχή και τον λογισμό του 
παιδιού μια  πραγματική επανάσταση, σαν   ξαφνικά ανακαλύπτει ότι αρχίζει να γίνεται 
άντρας ή γυναίκα και θα πρέπει αυτές οι νέες ιδιόητες να επιβεβαιώνονται καθημερινά στα 
μάτια των φίλων, που όντας στην ίδια ηλικία και διερχόμενοι την ίδια ηλικιακή κρίση, 
εύκολα αμφισβητούν, χαιρεκακούν, ειρωνεύονται, ερωτεύονται, διαπληκτίζονται, 
απογοητεύονται, μελαγχολούν  και εκδηλώνουν ενίοτε τάσεις αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς.  Στην εναγώνια αυτή πορεία της ενηλικίωσης, σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν επίσης και οι γιαγιάδες μαζί με τους παππούδες, που συνήθως, όπως 
συμβαίνει και στο μυθιστόρημα έχουν άριστες σχέσεις με τα παιδιά, εκδηλώνουν με 
ποικίλους τρόπους την αγάπη τους γι’αυτά και τους παρέχουν ευκαιρίες να ζήσουν μαζί 
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τους όμορφες στιγμές αγάπης, κατανόησης και ξεγνοιασιάς, όπως συμβαίνει με τον Αλέξη 
όταν πηγαίνει στοχωριό για να περάσει τις γιορτές του Πάσχα με τον παππού και τη γιαγιά. 
Η συγγραφέας, που είναι ταυτόχρονα και παιδαγωγός, αναδεικνύει μέσα από το 
μυθιστόρημα όλα εκείναι που συντελούν ώστε ο χαρακτήρας του έφηβου πρωταγωνιστή 
να διαγράφεται μέσα από την πλοκή με πολλύ πειστικότητα και αυθεντικότητα, ως ένας 
αληθινός ΄σύγχρονος έφηβος, επαναστάτης μεν και ονειροπόλος, αλλά και με το αναγκαίο 
ήθος, που επιτάσσει τον σεβασμό, τη συγχώρηση και την αποδοχή των άλλων.  
 
 Θα ήταν παράλειψη, τελειώνοντας να μην αναφερθούμε και στο μήνυμα που μέσα από το 
μυθιστόρημα εκπέμπεται, σε σχέση με την απερίσκεπτη συμπεριφορά των εφήβων, που 
ασυλλόγιστα θέτουν σε κίνδυνο της ζωής του, επιδιδόμενοι σε επικίνδυνες δραστηριότητες, 
όπως συνέβηκε με τον καρδιακό φίλο του Αλέξη, Στέφανο, που σκοτώθηκε οδηγώντας μια 
μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε την τεχνική της 
προοικονομίας για το θλιβερό γεγονός, που προοικονομείται καθώς εξελίσσεται η όλη 
ιστορία, με τη μεγάλη ανησυχία του Αλέξη, αρχικά όταν πληροφορείται ότι ο φίλος του 
αγόρασε τη μηχανή, αλλά και στη συνέχεια, όταν με μεγάλο δισταγμά και φόβο ανεβαίνει 
στη μοτοσυκλέτα για να κάνει μια πρώτη δοκιμαστική βόλτα με τον φίλο του Στέφανο.Το 
γεγονός του θανάτου, αν και επέρχεται προς το τέλος του μυθιστορήματος αποτελεί μια 
ρεαλιστική αλλά και συγκλονιστική εξέλιξη που συγκλονίζει τους νεαρούς πρωταγωνιστές, 
όπως συμβαίνει άλλωστε και στην καθημερινή αδυσώπητη πραγματικότητα που  βιώνουν 
τα παιδιά και οι νέοι μας στον σύγχρονο κόσμο. 
 
Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε  ότι με το μυθιστόρημά της «Βότσαλα στη λίμνη», αλλά και 
με το συνολικό έργο της η Κίκα Πουλχερίου πετυχαίνει αυτό που αναφέρει ο γνωστός 
παιδαγωγός και ψυχολόγος Jerome Bruner: να μιλά στα παδιά με «έντιμο τρόπο», δηλαδή 
στη γλώσσα που τα παιδιά καταλαβαίνουν, χωρίς επιτήδευση, παιδισμό και διδακτισμό. 
Γράφει δηλαδή, καθώς η Άλκη Ζεή, η Ζωρζ Σαρή και άλλοι καταξιωμένοι συγγραφείς 
παιδικής λογοτεχνίας,  σε μια γλώσσα ζωντανή, με αφηγηματικές τεχνικές, διαλόγους και 
εκφραστικούς τρόπους που  προσιδιάζουν στην αντίληψη και στο λεκτικό των σύγχρονων 
εφήβων, οι οποίοι διακινούμενοι στο μυθιστόρημα ως πληθυσμός (πρωταγωνιστές και 
δευτερεύοντα πρόσωπα), είναι ηλικιακά, συναισθηματικά, ιδεολογικά και ψυχολογικά 
αυθεντικοί και αληθινοί. Είναι με άλλα λόγια οι έφηβοι της διπλανής πόρτας. Κι αυτό είναι 
μεγάλο επίτευγμα για κάθε συγγραφέα που απευθύνεται στα παιδιά και στους νέους μας, 
στοχεύοντας να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους,  ώστε να αγαπήσουν το βιβλίο και να γίνουν 
σταδιακά φίλοι της λογοτεχνίας και επαρκείς αναγνώστες. Θερμά συγχαρητήρια αγαπητή 
Κίκα, και σου έχομαι να συνεχίσεις να γράφεις και να δημιουργείς,εμπλουτίζοντας με το 
αξιόλογο έργο σου την παιδική μας λογοτεχνία.  
 
Δρ Κώστας Κατσώνης, φιλόλογος-συγγραφέας 
 
(Εισήγηση σε εκδηλωση του Δήμου Λακατάμειας, 25 Απριλίου 2018) 


