
Περιπέτεια ή ποίηση στην εφηβεία; 

 

Από τη δρα Μαρία Μιχαηλίδου  

 

Εκφράζω για μια ακόμα φορά τη χαρά μου παρουσιάζοντας το πρόσφατα εκδοθέν εφηβικό 

μυθιστόρημα της καταξιωμένης συγγραφέως Κίκας Πουλχερίου, γιατί η κάθε της λογοτεχνική 

κατάθεση εμπλουτίζει το λογοτεχνικό μας παρόν και σίγουρα ομορφαίνει το σύνολο των βιβλίων 

που θα νικήσουν τον χρόνο και θα μπορεί επάξια να σταθεί ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία, τα οποία 

θα υπάρχουν και στο μέλλον ως η πολύτιμη κληροδοσιά στους επερχόμενους.  

 

Αγαπητή κυρία Πουλχερίου, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου, την αποψινή ομιλία να την αφιερώσω 

στον αείμνηστο φίλο ολονών μας, τον Δώρο Θεοδούλου, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά την 

εκδημία του που τιμάται το έργο της φίλτατης Κίκας, χωρίς τη δημιουργική παρουσία του και τον 

μελίρρυτό του λόγο.  

 

Και ερχόμαστε στο εφηβικό μυθιστόρημα «Βότσαλα στη Λίμνη», 2017, από τις εκδόσεις 

ΤΕΛΕΙΑ. 

 

Στο μυθιστόρημα αυτό περιγράφεται από τη συγγραφέα με μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερη 

ευαισθησία η ζωή ενός αγοριού, του Αλέξη, από τα δεκατέσσερα στα δεκαπέντε του χρόνια. 

Παρακολουθούμε στο κάθε κεφάλαιο όλο το ξύπνημα όλον τον αιφνιδιασμό από το καινούργιο 

και ανεξήγητο, με τις γνωστές εκρήξεις και τις μεταπτώσεις στο θυμικό τού κάθε ατόμου, γι’ 

αυτήν τη σημαντική μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Είναι ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα εφηβικής λογοτεχνίας ή καλύτερα, είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα ενηλικίωσης.  

 

Παραθέτω τα γενικά χαρακτηριστικά των εφήβων, όπως μας τα δίνει η ψυχολογία αυτής της 

ηλικίας, τα οποία είναι: η μεγάλη ευαισθησία, ο προβληματισμός για το άλλο φύλο, η ανάγκη για 

έμπιστους φίλους, η αγωνία για τις σωματικές ραγδαίες αλλαγές, η ενασχόληση με ερωτήματα 

υπαρξιακά και μεταφυσικά, η έκρηξη της φαντασίας, η διαρκής αναζήτηση της δικής του 

ταυτότητας, η δυναμική τάση για προσωπική ανεξαρτησία, αυτονομία και η θυελλώδης 

επαναστατικότητα.  

 

Θυμίζω αυτά, τα κατά το μάλλον ή ήττον κοινά χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας, γιατί η 

Πουλχερίου τα γνωρίζει καλώς και τα αξιοποιεί στην κατάλληλη στιγμή της πλοκής του 

μυθιστορήματός της με σοφία και επάρκεια.  

 

Ο κεντρικός ήρωάς της, λοιπόν, ο Αλέξης, μάς αφήνει να δούμε τη ζωή του, τόσο στην οικογένεια 

όσο και στο σχολείο και στις ελεύθερές του ώρες. Είναι μοναχοπαίδι, με γονείς πολύ σύγχρονους 

και πολύ πολυάσχολους. Ο πατέρας είναι σχεδόν αφανής ήρωας, λόγω των πολλών ωρών εργασίας 

του και της μετεκπαίδευσης για έναν χρόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά στις λίγες περιπτώσεις που 



παρίσταται στην οικογένεια, είναι ήπιος, ψύχραιμος και έτοιμος να δώσει λύσεις στα άμεσα 

προβλήματα του γιου του. Η μητέρα είναι πολύ συνδεδεμένη με τον Αλέξη, πολύ περιποιητική 

και το παιδί, κάποια στιγμή καταλαβαίνει πως πρέπει να αποσυνδεθεί λίγο από τον προστατευτικό 

κλοιό της αγάπης της και ότι είναι καιρός να νιώσει ανεξάρτητο και αυτόνομο πια, πρόσωπο. Ας 

μην ξεχνούμε ότι ο Αλέξης, και ο κάθε έφηβος/ η έχουν να αντιμετωπίσουν σωρεία, προβλημάτων, 

για τα οποία δεν ευθύνονται σχεδόν καθόλου, όπως είναι: 

 

- Οι πολυάσχολοι γονείς και ο γρήγορος ρυθμός της ζωής, που έχουν ως αποτέλεσμα ο χρόνος 

που είμαστε με τα παιδιά μας να είναι λίγος και ο χρόνος της γόνιμης συζήτησης και του 

διαλόγου, ακόμη λιγότερος.  

- Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει πολύ μεγάλες. Τα παιδιά μας κυριολεκτικά, 

ξεθεώνονται για να περάσουν ένα πλήθος από εξετάσεις, τα επίπεδα των οποίων, όλο και 

γίνονται υψηλότερα.  

- Το επαγγελματικό τους μέλλον είναι πολύ αβέβαιο και δύσκολο, παρόλο που αφιερώνουν 

τώρα περισσότερα χρόνια σε σπουδές.  

- Η αγωγή που παίρνουν από μας δεν είναι πάντα η επιθυμητή. Ας μην ξεχνούμε, ότι δεν είμαστε 

πάντα πρότυπα, όπως θα έπρεπε να είμαστε. Πολύ συχνά γινόμαστε παραδείγματα «προς 

αποφυγήν», εμείς οι γονείς, παρά «προς μίμησιν». 

- Οι φιλοδοξίες των γονιών, κάποτε, είναι υπέρμετρες για την απόδοση των παιδιών στο σχολείο 

και για την επαγγελματική αποκατάστασή τους.  

- Τα παιδιά μας, πολλές φορές, είναι ανεξέλεγκτα, με πολλές ελευθερίες, με άνεση να ξοδεύουν 

όσα χρήματα θέλουν, πράγματα, για τα οποία, δεν φταίνε εκείνα.  

- Ο μεγάλος συναγωνισμός, η ανάγκη ταχύτερης επιτυχίας, η ανάγκη κατάκτησης της διάκρισης 

κάνουν τα παιδιά μας αγχώδη, νευρικά και εριστικά.  

- Και τέλος, αλλά όχι μικρότερο σε βαθμό, πρόβλημα, είναι το αβέβαιο εθνικό μέλλον μας. 

Ζούμε σε μια μοιρασμένη και βιασμένη πατρίδα και δεν ξέρουμε, πού θα οδηγηθούμε. Τώρα 

μάλιστα, βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής με φοβερά μέτωπα πολέμου και το πυρηνικό 

εργοστάσιο της νότιας Τουρκίας ετοιμάζεται… 

 

Η συγγραφέας έχει επιλέξει, ο ήρωάς της, να είναι ένας φυσιολογικός έφηβος – ας μού επιτραπεί 

η έκφραση – χωρίς να παρουσιάζει ακραία γνωρίσματα της ηλικίας του. 

 

Ο Αλέξης είναι παιδί κοινωνικό, με πολλές φιλίες στο σχολείο και τη γειτονιά, κυρίως όμως φιλίες 

αγοριών. Αλλά, ξαφνικά, αρχίζει να ενδιαφέρεται, ως είναι φυσικό, και για τα κορίτσια και ιδίως 

για ένα, την Κάτια, για την οποία νιώθει τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα.  

 

Η ζωή συνεχίζεται κανονικά: σπίτι, σχολείο, ιδιαίτερα μαθήματα, παρέες, βόλτες, ποδηλασία, 

καφέ, γενέθλια, εκδρομές, διακοπές στον παππού και τη γιαγιά, αρρώστιες, τρέλες, περιπέτειες, 

δράση, αγωνία, έρωτες, σχολική βία, νεανική παραβατικότητα, ευτυχισμένες οικογενειακές 

στιγμές… 



Η Πουλχερίου χωρίς να κουράζει τον νεαρό αναγνώστη, χειρίζεται με επιδεξιότητα πάμπολλα και 

διαφορετικά θέματα, τα οποία όλα μαζί αποτελούν τη σύγχρονη ζωή μας. Κυρίως, διαφαίνεται 

πως γνωρίζει σε τι φταίνε οι ενήλικες για τις παρουσιαζόμενες δυσάρεστες καταστάσεις και 

συνήθειες των εφήβων, όπως λόγου χάριν είναι ο δικός μας αυταρχισμός, το ότι προβάλλουμε 

δικά μας προβλήματα και δικά μας συμπλέγματα στην ανατροφή των παιδιών μας, ότι όχι σπάνια 

παρεξηγούμε εμείς οι ίδιοι τις έννοιες ελευθερία και ασυδοσία θεωρώντας λανθασμένα, πως με 

την απέραντη ελευθερία προς τους εφήβους, δείχνουμε περισσότερη αγάπη και φιλικότητα, ότι 

σχεδόν πάντα επιδιώκουμε να προσφέρουμε περισσότερα υλικά αγαθά λησμονώντας ότι ο έφηβος 

έχει και άλλες πιο ζωτικές ανάγκες, ότι συχνά στο λεξιλόγιό μας απουσιάζει η λέξη όχι και 

γενικότερα απελπιζόμαστε εύκολα! 

 

Από τη σωρειά των επιμέρους παραμέτρων στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα ξεχωρίζει, φυσικά, 

κατά πρώτον η έκρηξη της εφηβείας. Παρουσιάζεται το ξύπνημα της εφηβείας με γνώση, με 

ιδιαίτερη ευαισθησία για την ψυχολογία και τη φυσιολογία του αγοριού και είναι εντυπωσιακός ο 

τρόπος προσέγγισης της αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού, το οποίο μεταπηδά στο στάδιο του 

εφήβου. Ευτυχώς η συγγραφέας δεν παρουσιάζει τον Αλέξη, ως απόλυτα καλό ήρωα, αλλά το ίδιο 

αυτό καλό και από οικογένεια παιδί, θυμώνει, οργίζεται, αυθαδιάζει, κάνει σκασιαρχείο από το 

σχολείο, κλέβει πορνό περιοδικά από το περίπτερο, συνωμοτεί για τα ερωτικά θέματα, 

μεγαλύτερου σε ηλικία, φίλου του, καταστρώνει ακόμα και γκαγκστερικό σχέδιο επίθεσης και 

εκφοβισμού της κουτσομπόλας γειτόνισσας… 

 

Κατά δεύτερο λόγο η συγγραφέας καταφέρνει να περάσει πλείστα όσα μηνύματα όπως: οι 

οικογενειακές και οι συγγενικές σχέσεις και οι μεταξύ των μελών της οικογένειας δεσμοί, ο 

σχολικός εκφοβισμός από κάποιο παιδί, που συνήθως είναι ο παλληκαράς ή ο μάγκας της τάξης, 

δίνοντας μάλιστα και τρόπους αντιμετώπισης όλης αυτής της βίας από παιδιά, σε παιδιά. Φαίνεται 

η αγάπη της για τη φύση και τα ζώα, αναβλύζει η αγάπη για τη λογοτεχνία, γενικά για τη 

φιλαναγνωσία, και η αγάπη της για τη μουσική. Εξαίρεται η δύναμη της φιλίας, ανθίζει το 

ξύπνημα της ερωτικής αγάπης, καταθλίβει η οικονομική κρίση στον τόπο μας και οι οδυνηρές της 

συνέπειες στη ζωή μας, περιγράφεται η σύγχρονη τεχνολογία και οι δυνατότητες της, 

καταδικάζεται το παράτολμο και ριψοκίνδυνο της νεανικής σκέψης, που πολλές φορές φέρνει 

ολέθριο αποτέλεσμα, όπως συνέβη με το τρέξιμο πάνω στη μοτοσυκλέτα που έχει ως αποτέλεσμα 

τον θάνατο… 

 

Εντυπωσιακή είναι και η περιγραφή της ενδοσχολικής ζωής με την ψυχογράφηση των διάφορων 

καθηγητών, με την παράθεση πολλών σχολικών στιγμιοτύπων, καθώς και οι πρώιμες 

φιλοσοφικές, υπαρξιακές και οντολογικές ανησυχίες, με τις οποίες προβληματίζεται ο έφηβος 

πρωταγωνιστής Αλέξης.  

 

Η έμπειρη γραφή της Πουλχερίου φαίνεται και από το τέλος που δίνει στην όλη υπόθεση: Εκεί 

που όλοι είναι βυθισμένοι στο πένθος για τον χαμό του φίλου Στέφανου, στο τροχαίο με τη 



μεγάλου κυβισμού, μοτοσυκλέτα και αφού περάσουν δύο μήνες, κατά τους οποίους ο Αλέξης 

βρίσκεται στο τέλμα αυτής της θλιβερής κατάστασης, έρχεται ο πατέρας του από τη Θεσσαλονίκη 

και τον παίρνει μαζί του στην επιστροφή του, έτσι ώστε αυτό το ταξίδι να φέρει και την αλλαγή 

στην ψυχολογική του κατάσταση. Και η ζωή τραβά τον δρόμο της… 

 

Και οι επιθυμίες, οι επιδιώξεις και τα όνειρα της εφηβείας συνεχίζουν να πέφτουν ως μικρά 

βότσαλα στη λίμνη, μεγαλώνοντας συνεχώς τους ομόκεντρους κύκλους τους! 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Η εφηβεία αποτελεί μέρος ενός ταξιδιού. Βήματα στην περιπέτεια της ζωής που όλοι κάνουμε. Η 

ζωή τού καθενός θα είναι αυτό που δημιουργεί ο ίδιος, γιατί ο καθένας έχει επιλογή στο ποιον 

δρόμο θα ακολουθήσει και στο τι είδους άνθρωπος θα ήθελε να γίνει. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση που ο ήρωάς μας είναι αγόρι, ας θυμόμαστε: «τα αγόρια γεννιούνται, οι άνδρες 

γίνονται. Το κλειδί είναι η γνωστικότητα – το να γνωρίζεις τον εαυτό σου και τις επιλογές που 

μπορείς να κάνεις», όπως μάς συμβουλεύει ο σύγχρονος αμερικανός ψυχολόγος Τζεφ Πράις1. 

 

Εξάλλου, είναι πια καιρός, να σβήσουμε έναν ακόμη μύθο από τη ζωή μας, το ότι η εφηβεία μόνο 

όλεθρο και ταραχή διαθέτει, κι ας ερμηνεύσουμε θετικά το γνώρισμα της περιπέτειας, της 

αλλαγής, της ανεξαρτησίας κι ας δούμε ποιητικά το πρόσκαιρο στάδιο της άχαρης κάμπιας με την 

προσμονή της πανέμορφης ψυχής – πεταλούδας, που θα ξεπηδήσει… Και ας ελπίζουμε κι ας 

ευχηθούμε στους εφήβους μας ότι θα γίνουν «πολλώ κάρροντες»2. 

 

Σας ευχαριστώ!  

 

 

    Δημαρχείο Λακατάμιας 

          25 Απριλίου 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σημειώσεις:  

 

1. Ο συγγραφέας και ψυχολόγος Τζεφ Πράις στην έκδοσή του «Αγόρια στην εφηβεία», εκδόσεις 

ΜΙΝΩΑΣ, 2010. 

 

2. Δύο επιστημονικές έρευνές μου με θέμα τους εφήβους μας, η μια με Γυμνάσια Λευκωσίας και 

η δεύτερη, παγκύπρια, παρόλο που παρουσίαζαν και οι δύο αρνητικά αποτελέσματα, η πρώτη 

με αντικείμενο έρευνας την «Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων από τους εφήβους», 1999 και 

η δεύτερη με θέμα «Η νυχτερινή διασκέδαση των εφήβων κάτω των 16 ετών», 2007, εν τούτοις 

στο ερώτημα τι εισηγούνται οι ίδιοι οι έφηβοι, προς αποφυγήν των αρνητικών καταστάσεων, 

οι απόψεις τους είναι πέρα για πέρα θετικές.  

 

(α)  Εισηγήσεις των εφήβων για τη βελτίωση της διδασκαλίας λογοτεχνικού βιβλίου: 

 

- Τα λογοτεχνικά βιβλία που θα διδαχθούν να βασίζονται σε σύγχρονα, κοινωνικά 

προβλήματα, να έχουν ενδιαφέρουσα υπόθεση, να διαθέτουν χιούμορ και να μην 

περιορίζονται σε πολέμους και σε δυσάρεστα μόνο γεγονότα.  

- Να μην έχουν ασκήσεις για το λογοτεχνικό βιβλίο, ούτε να εξετάζονται, για να μη χάνεται 

η αναγνωστική απόλαυση. Εισηγούνται τη δραματοποίηση κεφαλαίων, ή και ολόκληρου 

του βιβλίου. 

- Η διδασκαλία να γίνεται με τρόπο ελκυστικό και ευχάριστο, σε μεγαλύτερης έκτασης 

χρόνο, με περισσότερη συζήτηση στην τάξη, χωρίς υπερβολική ανάλυση από τον 

διδάσκοντα. Να χρησιμοποιούνται εποπτικοακουστικά μέσα όπου υπάρχουν, να 

προσφέρονται λογοτεχνικά βιβλία για όλα τα αναγνωστικά επίπεδα και να καθιερωθεί ο 

διδάσκων να έχει εξειδίκευση στην Εφηβική Λογοτεχνία.  

- Τα βιβλία να έχουν ενδιαφέροντες ήρωες, που να μπορούν τα παιδιά να ταυτιστούν μαζί 

τους, και να αναφέρονται σε εφηβικά και νεανικά θέματα. Τους αρέσουν ιδιαίτερα τα 

βιβλία με αγωνία, μυστήριο, περιπέτεια και επιστημονική φαντασία. 

- Να ανανεώνεται ο κατάλογος των διδασκόμενων βιβλίων, να βελτιωθεί ο τρόπος 

διδασκαλίας, να μη θεωρείται ένα ακόμη μάθημα, και η προσέγγιση του διδάσκοντος να 

γίνεται με αγάπη προς τα παιδιά και προς τη λογοτεχνία. Να γίνει το διάβασμα απόλαυση. 

 

Εισηγήσεις των εφήβων για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας: 

 

- Η σχολική βιβλιοθήκη να εμπλουτίζεται με σύγχρονα βιβλία. 

- Να ενημερώνονται για τις νέες εκδόσεις από τον διδάσκοντα και τη βιβλιοθήκη.  

- Να επισκέπτονται το σχολείο Λογοτέχνες.  

- Να επισκέπτονται τα παιδιά Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες με τους καθηγητές τους. 

- Η σχολική Βιβλιοθήκη να λειτουργεί το απόγευμα. 

 



- Να διοργανώνονται θεματικές εκθέσεις βιβλίων στο σχολείο. 

- Να αρχίζει η επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο από μικρή ηλικία. 

- Να γίνουν τα βιβλία πιο προσιτά στην τιμή. 

 

(β)  Εισηγήσεις των εφήβων κάτω των 16 ετών για τη νυχτερινή τους διασκέδαση: 

 

Το συμπέρασμα που εξάγεται ως προς το πώς θα προτιμούσαν να διασκεδάζουν τα παιδιά που 

είναι μικρότερα των 16 ετών. Προτείνουν να υπάρχουν χώροι που να μπορούν να ξεδίδουν, γιατί 

θεωρούν τη διασκέδαση απαραίτητη στη ζωή τους, αλλά οι χώροι αυτοί να είναι για νεαρά άτομα, 

να έχουν πιο ανθρώπινο και λογικό ωράριο λειτουργίας, να διαθέτουν μη αλκοολούχα ποτά και οι 

τιμές να είναι προσιτές. να είναι χώροι με μουσική και χορό, αλλά να έχουν και χώρους με 

επιτραπέζια παιχνίδια, πιάνο – καφέ, μπουάτ για νέα ταλέντα, κ.ά. 

 


