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Σε μια συνοπτική κριτική μου για τον Ήλιο του Μεσημεριού, που έγραψα 
πριν μερικούς μήνες  για τις εφημερίδες, σημείωνα εισαγωγικά πως το μυθι-
στόρημα αυτό της Κίκας Πουλχερίου δημιουργεί χαρακτήρες γνήσιους, ανεπα-
νάληπτους, πως ζωντανεύει στη φαντασία μας έναν κόσμο ολόκληρο, σε ένα 
τόσο ευρύ κοινωνικό φάσμα, ώστε να εικονογραφεί, και μαζί να ανατέμνει, ή 
πιο σωστά, να ακτινογραφεί μιαν ολόκληρη κοινωνία.    

Μέτρησα 57 επώνυμους χαρακτήρες που εμπλέκονται άλλος πολύ άλλος λίγο 
σε αυτή την ιστορία,  

• χώρια το μπουλούκι του κόσμου που έφευγε από τα ορεινά και, περνώντας 
από τη «σιδερόστρατα» όπως έλεγαν τον μοναδικό ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο, κατέβαινε για δουλειές στην πόλη: οι καλαθάδες, οι πεταλωτές, οι 
παπλωματάδες, οι πλανόδιοι πωλητές, οι εργάτες κι οι εργάτριες, κι άλλοι 
κι άλλοι, οι περισσότεροι πεζοί ή με τα γαϊδούρια τους…,  

• χώρια οι περαστικοί κάθε λογής, πέρα από τους χωριανούς, που μαζεύο-
νταν στο καφενείο–εντευκτήριο του Μιχαήλη του Μικρού, να πιουν έναν 
καφέ, να πουν τα ντέρτια τους, και, στα χρόνια του πολέμου, να στήνουν 
τ’ αυτιά τους στο ραδιόφωνο και να συζητούν μετά άλλοι υπέρ των Γερμα-
νών κι άλλοι υπέρ των Άγγλων,  

• χώρια το πλήθος των εργατών που, σαν δεν αρκούσαν οι χωριανοί είχαν 
συρρεύσει από τα γύρω χωριά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λακατά-
μιας για το μεροκάματο, αψηφώντας τους βομβαρδισμούς των γερμανικών 
αεροπλάνων,  

• χώρια οι ξένοι στρατιώτες Άγγλοι, Ινδοί, Πακιστανοί, Αυστραλοί, Νεοζη-
λανδοί, που συνωθούνταν στα eggs & chips restaurants και στα μοντέρνα 
καφενεία με ποτά και μπιλιάρδα που εμφανίστηκαν σαν μανιτάρια προσφέ-
ροντας νέες δουλειές και, συνάμα, νέα ήθη… 

Είναι ακόμα κι ο κόσμος των ζώων, που η ευαισθησία της συγγραφέως τα δέ-
νει σε μια ζωντανή συναισθηματική σχέση με τους ανθρώπους. Κι όλα, μέχρι 
και τα γαϊδούρια, είναι επώνυμα. Είναι ο Νάσος, το μουλάρι του Μικρού, ο 
Λεωνής κι η Τιτίκα, το σκυλί κι η γάτα του κυρίου Παναγιώτη, ο Μαρής, το γα-
ϊδούρι του γέρο-Ροδή που θα πάει κι αυτό στον πόλεμο, είναι η Ραμόνα, η γά-
τα της Χρυσταλλένης, κι η Λώρα, η σκυλίτσα του Τιμόθεου και της Ντόροθυ 
που σκάει από ζήλεια μόλις η αγάπη του ζευγαριού μοιραστεί και σ’ ένα άλλο 
πρόσωπο.     

Η ηρωίδα του μυθιστορήματος, η Χρυσταλλένη, αδελφή του Μικρού, του κα-
φετζή, μόλις στα 17 της, έχει κάτι επαναστατικό για την εποχή της –είμαστε 
στη δεκαετία του 1920. Παρότι παπαδοκόρη, λες και δεν έχει τίποτε κοινό με 
τη μεγάλη της αδελφή τη Σμύρνη, την υποταγμένη στους γονιούς της και στη 
μοίρα της και που έχει μόνη έγνοια τη λάτρα του σπιτιού και τα προικιά της. 



Αυτή διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία που δανείζεται από τη δασκάλα του χωριού, 
όπου η ελευθερία κι ο έρωτας είναι στοιχεία κυρίαρχα, μιλά ανοικτά και διεκδι-
κεί το δικαίωμα να ερωτευτεί πρώτα τον άνδρα που μαζί του θα ενώσει τη 
ζωή της, χαζεύει ώρες από το παράθυρο τους περαστικούς που κατεβαίνουνε 
στη Χώρα, κι έναν τέτοιο άγνωστο περαστικό ερωτεύεται παράφορα και συ-
γκατανεύει να κλεφτεί μαζί του όταν ο αδελφός της, στον οποίο απευθύνεται 
ο Στυλιανός, αρνείται την πρόταση γάμου, γιατί «έχουμε τη  Σμύρνη στη σει-
ρά». Κι η μάνα της η παπαδιά, «λες και κουβαλάει μέσα της έναν ακήρυχτο 
πόλεμο» ενάντια στη μικρή της κόρη για την αποκλίνουσα συμπεριφορά και 
τις ιδέες της. «Σταμάτα αυτά τα βιβλία που σου γεμίζουν τα μυαλά και πετάς 
στα σύννεφα», να της πετάει κάθε τόσο, κι άλλοτε, «Πρόσεξε, καημένη μου, 
γιατί το σπίτι μας δεν τα σηκώνει κάτι τέτοια. Είσαι κόρη του παπά, πόσες φο-
ρές σου το ’χω πει, και πρέπει να ’σαι υπόδειγμα». Κι ο Παπά-Κυριάκος, ο πα-
τέρας της, όταν μεσάνυχτα βγαίνει κρυφά απ’ το σπίτι για να κλεφτεί με τον 
αγαπημένο της, να βρίσκεται άξαφνα μπροστά της, να της στράφτει ένα γερό 
χαστούκι, και να βρυχάται «Στο σπίτι, και μην τολμήσεις να ξεμυτίσεις γιατί σε 
σκότωσα». «Κι είχε μια τόση αγριάδα στη φωνή του, που την πάγωσε». Και 
την άλλη μέρα, σαν γυρίσει απ’ το χωράφι, ως ιερωμένος τώρα πιο πολύ παρά 
ως πατέρας, να της υποδείχνει την αμαρτία που πήγε να κάνει, να της ψάλει 
τον εξάψαλμο των ορθόδοξων χριστιανικών αρχών, και να την καλεί «να ζη-
τήσει συγχώρεση από το θεό και να μετανοήσει», γιατί «αλλιώτικα η αμαρτία 
θα (την) βαραίνει για πάντα».   

Όταν πια έρχεται η σειρά της μετά το γάμο της μεγάλης αδελφής, ο Στυλιανός 
την περιμένει ακόμα, κι έτσι παντρεύεται τον άντρα των ονείρων της, ένα 
ευαίσθητο νέο που, πέρα από τη σκληρή δουλειά στη γη του, παίζει λαγούτο 
και τραγουδά. Μόλις όμως που προλαβαίνει να χαρεί, της τον παίρνει η μαλά-
ρια, που, μαζί με τον τύφο και τη φθίση, θέριζαν τότε τους ανθρώπους.  

Η μοίρα της παίρνει και τον δεύτερο άνδρα που παντρεύεται στα 40 της, τον 
κύριο Παναγιώτη, έναν ευπατρίδη από τη Χώρα, γραμματέα στην Εθναρχία, 
που η μαγνητική ομορφιά της τον σαγήνευσε μόλις την είδε τυχαία στο καφε-
νείο του αδελφού της.  Στη σύντομη διάρκεια που είχε κι ο δεύτερος γάμος 
της, δοκιμάζεται μες στο καμίνι του πόνου κι αναδύεται πηγαία από μέσα της 
μια σπάνια αγάπη χωρίς όρια. Η αγάπη στον άνδρα της και, σαν δεύτερη μά-
να, στους δυο του γιους που σπουδάζουν στο Παρίσι. Το δεύτερο αυτό «διά-
λειμμα χαράς» θα διαρκέσει και πάλι πολύ λίγο καθώς η φθίση θα της πάρει 
πρώτα τους δυο γιούς του ανδρός της και, λίγο μετά, θα τους ακολουθήσει κι 
ο ίδιος, νικημένος από τον πόνο της απώλειας. Τα ατέλειωτα μερόνυχτα που η 
Χρυσταλλένη στέκεται φύλακας άγγελος στους δυο νέους, σε όλη τη διάρκεια 
της αρρώστιας τους, φροντίζοντάς τους και ξενυχτώντας στο προσκεφάλι 
τους με μια αντοχή ακατάλυτη, σφυρηλατούν τη δύναμη της μητρικής αγά-
πης, σε μια γυναίκα που δεν έχει δικά της παιδιά, της ενστικτώδους –θα ’λεγα- 
δύναμης που μ’ αυτήν η φύση έχει προικίσει τα θηλαστικά, τη δύναμη που 
διασφαλίζει τη διαιώνιση του είδους.  

Αυτή η ενστικτώδης μητρική αγάπη λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη και σε 
όλες τις άλλες γυναίκες του μυθιστορήματος:  



• Στη Μικρασιάτισσα Βασιλική, μια ευγενική φυσιογνωμία από τη Σμύρνη 
που έχασε τον άντρα της στην Καταστροφή κι αφού πέρασε μια οδύσσεια 
καταλήγει στη Λακατάμια όπου ράβει για να ζήσει τα δυο αγόρια της,  

• Στη μάνα της Χρυσταλλένης, την Καλλιόπη, στην οποία τόσο ο συντηρητι-
σμός όσο κι η έκδηλη εχθρότητα προς αποκλίνουσες συμπεριφορές που 
εγκυμονούν κινδύνους εξικνούνται από το μητρικό ένστικτο της επιβίωσης, 

• Στη μεγάλη αδελφή της Χρυσταλλένης, τη Σμύρνη, στην οποία το μητρικό 
ένστικτο για προστασία και επιβίωση των παιδιών υπερισχύει κι αυτής ακό-
μα της ερωτικής επιθυμίας, 

• Στη Βιβή, τη γυναίκα του Νικόλα, του θετού γιού της Χρυσταλλένης που 
πέθανε από φθίση, που κάτω από τη μοχθηρία της υποβόσκει, σε ένα αξε-
διάλυτο πλέγμα, και το μητρικό ένστικτο επιβίωσης των παιδιών της.  

Η Βιβή, ως χαρακτήρας, βρίσκεται στον αντίποδα της Χρυσταλλένης. Είναι μια 
κακομαθημένη αστή που αρχικά περιφρονεί τη Χρυσταλλένη, ως «χωρική» 
όπως την αποκαλεί, και που με το θάνατο του Νικόλα την μισεί αφόρητα, ένα 
απροσδιόριστο υπόγειο μίσος που ίσως έχει να κάνει με όσα η Χρυσταλλένη 
πρόσφερε στον Νικόλα ενόσω ήταν άρρωστος, ενώ η ίδια δεν πήγε καν να τον 
δει –για να μη μεταφέρει τη φθίση στα παιδιά- κι ούτε στην κηδεία του δεν 
πήγε. Όταν όμως ξεπέφτει μετά που χάνει κι αυτή και τον δεύτερο άνδρα της, 
κι αντιμετωπίζει πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης, εξευτελίζεται κυριολεκτικά 
για να μη στερηθούν τα παιδιά της.  

Στην περίπτωση της Βιβής, γίνεται αισθητή στον αναγνώστη η διάκριση ανά-
μεσα στην ερωτική και την αλτρουιστική αγάπη. Μέσα στον άκρατο εγωισμό 
της, η Βιβή έχει τη δύναμη να δοθεί στην ερωτική αγάπη –η οποία όμως είναι, 
το λιγότερο, αμφίδρομη όταν δεν είναι εντελώς εγωιστική. Αντίθετα, στην αλ-
τρουιστική αγάπη της Χρυσταλλένης –όσο και της Βασιλικής- δεν υπάρχει ούτε 
ως υπόθεση η ανταπόδοση. Αυτή η αγάπη, που ανεβάζει σε μια ανώτερη 
σφαίρα τις δυο γυναίκες, δεν έχει τίποτε να κάνει με ένα κώδικα ηθικής που να 
στηρίζεται στη σκέψη ή τον στοχασμό. Είναι μια αγάπη που αναβλύζει όπως 
το νερό της πηγής, μια αγάπη που σφυρηλατείται μέσα στον πόνο που συνέ-
χεια τις κτυπά με απανωτές δοκιμασίες -φτώχεια, αρρώστιες, θάνατοι δικών κι 
αγαπημένων. Είναι μια εγγενής, θα ’λεγα, ποιότητα του χαρακτήρα, που έχει 
να κάνει πιο πολύ με την ενσυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να μετέχεις 
διαισθητικά στον πόνο του άλλου και να συμπάσχεις μαζί του. Έτσι, στο πρό-
σωπο των δυο αυτών γυναικών, αλλά πιο πολύ της Χρυσταλλένης που βρίσκε-
ται στο επίκεντρο των γεγονότων του μυθιστορήματος, η Κίκα Πουλχερίου 
δημιουργεί τον ιδεότυπο της γυναίκας. Τον οποίο ιδεότυπο δεν διδάσκεται αλ-
λά βιώνει ο αναγνώστης.  

Κι ένα τελευταίο στοιχείο που ενισχύει την ιδεοτυπική τους ιδιότητα: Είναι κι 
οι δυο γυναίκες θελκτικές με έναν ιδιότυπο μαγνητισμό. Όντας ταυτόχρονα κι 
οι δυο χωρίς άντρα προστάτη, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις φαλλοκρατικές 
ορέξεις ανδρών που τις βλέπουν σαν κάστρα αφρούρητα. Σε τέτοιες ορέξεις 
αντιστέκονται όχι με περιφρόνηση, ούτε με τη χριστιανική σεμνοτυφία μιας 
καλόγριας, αλλά με την κατανόηση ή την αγάπη που αφοπλίζει χωρίς όμως να 
ταπεινώνει τον «επιτιθέμενο». Έτσι, δεν φαίνεται παράδοξο που, μέσα σε μια 



κατ’ επίφαση ανδροκρατική κοινωνία, τα πρόσωπα που δεσπόζουν στην αφή-
γηση της Κίκας Πουλχερίου, και που με τη δύναμη της αγάπης τους κινούν 
την ιστορία, είναι γυναίκες. Κι αυτό χωρίς να δημιουργεί στον αναγνώστη την 
αίσθηση της αντίφασης, ούτε καν την υποψία μιας φεμινιστικής προσέγγισης.  

Αντίστοιχοι ανδρικοί τύποι στη Χρυσταλλένη και τη Βασιλική, σε ό,τι αφορά 
στην ευαισθησία, την πηγαία αγάπη, και τη δύναμη της ενσυναίσθησης, είναι 
ο Στυλιανός, ο Νικόλας κι ο Γιάννης. Που πεθαίνουν όμως νέοι και φεύγουν 
γρήγορα από τη σκηνή, παραμένοντας μόνο ως γλυκές αναμνήσεις στην ψυχή 
της Χρυσταλλένης. Η ευγενική φυσιογνωμία του κυρίου Παναγιώτη, του μορ-
φωμένου αστού που συνεπαίρνεται από τα πατριωτικά οράματα της εποχής, 
δίνει επίσης μια πνοή ανθρωπιάς που προσθέτει στον ιδεότυπο του ανδρός 
που δημιουργεί η συγγραφέας. Που όμως δεν έχει ούτε αυτός την αντοχή του 
θηλυκού. Που καταρρέει τελικά υπό το βάρος της δοκιμασίας.  

Δυο άλλοι νέοι της αφήγησης, που συγκινούν με την ευγένειά τους, είναι ο 
Αντωνάκης, μικρός αδελφός της Βασιλικής που τον έφερε από τη Σμύρνη, κι ο 
Πετράκης, ένα πεντάρφανο δεκαοκτάχρονο αγόρι που νοικιάζει δωμάτιο στης 
Χρυσταλλένης κι εργάζεται στο αεροδρόμιο, και παίρνει από τη Χρυσταλλένη –
και ανταποδίδει- την αγάπη της μάνας που δεν γνώρισε. Κάμπτονται όμως κι 
αυτοί από τα κτυπήματα της μοίρας, κλείνονται στον εαυτό τους, και φοβού-
νται να βγουν στον σκληρό κόσμο των ανδρών. Τους σώζει τελικά και τους 
δυο η μητρική αγάπη, που βρίσκουν ο ένας στη Βασιλική κι ο άλλος στη Χρυ-
σταλλένη, που τους στέκονται χωριστά σαν μάνες.   

Στον αντίποδα αυτών των δυο νέων, ο Χριστόφας, ξενόφερτος κι αυτός εργά-
της στο αεροδρόμιο, που μένει επίσης με τη μάνα και τον αδελφό του στης 
Χρυσταλλένης. Αυτός είναι πρότυπο του αρσενικού, νέος, ψηλός, δυνατός, 
θαρραλέος, κι επιθετικός, που τρώγεται από ερωτική επιθυμία για τη Χρυσταλ-
λένη, στα πενήντα της. Εδώ δεν πρόκειται για το λεπτό αίσθημα ενός έρωτα 
αλλά για την ενστικτώδη σεξουαλική λίμπιντο του αρσενικού. Την οποία η 
Χρυσταλλένη αντιμετωπίζει με την πλατειά αγάπη της μάνας, που τον κερδίζει 
στο τέλος, βοηθώντας τον να βρει τον δρόμο του και μετατρέποντας την επι-
θυμία του σε βαθιά εκτίμηση. 

Οι δυο άλλοι σημαντικοί ανδρικοί χαρακτήρες, για να περιοριστώ στα κύρια 
πρόσωπα, είναι ο Μιχαήλης, ο αδελφός της Χρυσταλλένης, κι ο Περικλής, ο 
άνδρας της μεγάλης της αδελφής, της Σμύρνης. Αυτοί εκφράζουν, μια πτυχή ο 
καθένας, του κοινότυπου Κυπραίου. Ο Μιχαήλης, ο ιδεότυπος του καφετζή, 
προσηνής, πάντα γελαστός, ομιλητικός, ευκολοσχέτιστος, ένας συνηθισμένος 
τίμιος άνθρωπος προσαρμοσμένος στο περιβάλλον του. Ο Περικλής, ο ιδεότυ-
πος του κουτοπόνηρου καταφερτζή, που τρέχει πάντα τον ποδόγυρο με την 
ψευδαίσθηση του γυναικοκατακτητή, ενός ψευδονάρκισσου που βλέπει τον 
κόσμο να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του και τις επιθυμίες του, που δεν έχει 
ηθικούς ή άλλους φραγμούς προκειμένου να τις ικανοποιήσει. Είναι τύπος που 
τελικά τα καταφέρνει, ψηλά χαμηλά, να επιβιώνει, χάρη σε μια μοναδική ιδιό-
τητα, να αρπάζει χωρίς δισταγμό κάθε ευκαιρία που βρίσκει εμπρός του.     



Είναι κι άλλοι ακόμα, στον περίγυρο της αφήγησης, που συμπληρώνουν το 
μωσαϊκό μιας κοινωνίας ολόκληρης , που δημιουργεί η Κίκα Πουλχερίου. Που 
εκφεύγουν όμως από το πλαίσιο μιας τέτοιας παρέμβασης.  

Εκείνο που μένει να πω είναι να ευχηθώ τα ψήγματα που έχω δώσει από τον 
Ήλιο του Μεσημεριού να αποτελέσουν ερεθίσματα που να ωθήσουν σε ά-
μεση επικοινωνία του κοινού με το βιβλίο για να γευτούν αυτούσια τη λυτρω-
τική εμπειρία που προσφέρει μια γνήσια λογοτεχνική δημιουργία. 

      

 
 
Χρυσόστομος Περικλέους 
8 Απριλίου 2014.  
 

 


