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Σοφία Χατζηδημητρίου-Παράσχου, δ.φ., Σχολική σύμβουλος φιλολόγων Πειραιά-

συγγραφέας 

 

 

Αφήγηση και μυθοπλασία στα μυθιστορήματα  

της Κίκας Πουλχερίου 

 

Στην εργασία αυτή1 θα αναφερθώ σε  ορισμένες συνιστώσες  του αφηγηματικού 

έργου της Κίκας Πουλχερίου,2 όπως προκύπτουν από τη σχέση ιστορίας- κειμένου, 

δηλαδή του αφηγηματικού υλικού και  της πράξης του αφηγείσθαι... Θα επικεντρώσω 

τις παρατηρήσεις μου στις μεγάλες αφηγηματικές της  συνθέσεις, τα έξι συνολικά 

παιδικά και εφηβικά μυθιστορήματα της, όχι γιατί ζούμε σε μια ούτως ή άλλως 

μυθιστορηματο-κεντρική εποχή, αλλά γιατί παρατήρησα ότι η εξέλιξη της 

συγγραφικής τέχνης  της είναι  εμφανέστερη στα έργα αυτά.  

Το μυθιστόρημα, όπως και κάθε άλλο λογοτεχνικό είδος αποτελεί ένα 

αξεχώριστο δίπτυχο, που είναι  το περιεχόμενο και η μορφή του. Περιεχόμενο είναι η 

ιστορία, η υπόθεση, το τι μας λέει. Μορφή είναι το πώς το λέει, δηλαδή ποιοι είναι οι 

τρόποι και οι τεχνικές, με ποια λεκτική κατασκευή φτάνει η ιστορία στον παραλήπτη 

της, δηλαδή στον αναγνώστη.  

Αρχικά, λοιπόν, στη διάνοια του δημιουργού γεννιέται μια ιδέα, αυτό το 

σολωμικό «άστραψε φως». Η μεγάλη δεξαμενή από την οποία αρδεύουμε όλοι ιδέες 

είναι βέβαια η ίδια η ζωή, αλλά όμως η λογοτεχνία έχει το προνόμιο να χρησιμοποιεί, 

εκτός από την βιωμένη, και την επινοημένη ζωή. Αυτό συμβαίνει γιατί τα όρια της 

λογοτεχνίας, ως γλώσσας,  υπερβαίνουν την μικρή ζωή του καθενός μας.  

Αυτή η αρχική η ιδέα σιγά σιγά ωριμάζει, παίρνει μορφή και σχήμα και 

τελικά διοχετεύεται σε μια γλωσσική φόρμα, γίνεται αφηγηματικό κείμενο. Για να 

μετατραπεί η ιστορία που σκέφτηκε ο συγγραφέας σε αφηγηματικό κείμενο πρέπει να 

μεσολαβήσει η πράξη του «αφηγείσθαι» 

 
1 Πρόκειται για την εισήγησή μου στην εκδήλωση που οργανώθηκε προς τιμήν της συγγραφέως Κίκας 

Πουλχερίου ( Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2009) από τον Κυπριακό Σύνδεσμο  Παιδικού Νεανικού  

Βιβλίου και την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. Εδώ δημοσιεύεται με ελάχιστες τροποποιήσεις. 
2 Στο συγγραφικό έργο  Κίκας Πουλχερίου- έργο αναγνωρισμένο από αναγνώστες και κριτικούς και 

πολλάκις βραβευμένο από σωματεία και φορείς,-  περιλαμβάνονται, εκτός από τα μυθιστορήματα, και 

αφηγήματα για παιδιά, παραμύθια, μικρές ιστορίες κ.λπ, αλλά και ένας ικανός αριθμός θεατρικών 

έργων τα οποία μάλιστα έχουν ανέβει με επιτυχία σε διάφορες θεατρικές σκηνές της Κύπρου. Ανάμεσα 

στις αναφορές που έχουν γίνει στο έργο της, σημειώνουμε αυτές των Γ. Κιτρομηλίδη, Κ. Κατσώνη, Δ. 

Θεοδούλου και Μ. Μιχαηλίδου.  
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 Η Κίκα Πουλχερίου στα δύο πρώτα της μυθιστορήματα,  στρέφεται στα 

προσωπικά βιώματα και τις πατριδικές   πληγές.   Στο πρώτο, Δυο σειρές 

στρατιωτάκια,3 αντλεί λογοτεχνική ύλη από την πληγή που ακόμα αιμορραγεί, και 

είναι η βάρβαρη  εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο, το καλοκαίρι του 1974. Στο 

δεύτερο, Μαριγούλα Μαριγώ,4 στρέφεται σε ένα παλαιότερο, επουλωμένο πια 

τραύμα, που είναι ο απελευθερωτικός αγώνας των Κυπρίων κατά των Άγγλων 

κατακτητών του νησιού.. Αυτό λοιπόν το προσωπικό υλικό ζωής επιλέγει αρχικά η 

Πουλχερίου να  μετατρέψει  σε λογοτεχνική αφήγηση. Το ερώτημα που θέτει προς 

διερεύνηση η εργασία αυτή είναι αν η συγγραφική πένα οδηγείται από μια ανάγκη 

βιογραφική, απομνημονευτική ή εξομολογητική.   

 ¨Όπως γνωρίζουμε, κάθε αφήγηση προϋποθέτει έναν αφηγητή και ένα 

αποδέκτη. Ο αφηγητής είναι η πρώτη τεχνική για την  οποία πρέπει να αποφασίσει ο 

συγγραφέας που ετοιμάζεται να γράψει το έργο του γιατί αυτός-ο αφηγητής- θα 

αναλάβει να   διαμεσολαβήσει  στον αναγνώστη την ιστορία που ο ίδιος σκέφτηκε. 

Δύο επιλογές έχει ο συγγραφέας, ή να επιλέξει ένα αφηγητή τρίτου προσώπου ο 

οποίος θα αφηγηθεί την ιστορία σαν ανεξάρτητος και παντογνώστης παρατηρητής, ή 

θα επιλέξει ένα αφηγητή πρώτου προσώπου ο οποίος θα αφηγηθεί την ιστορία από 

μέσα, επειδή την έχει ζήσει ή τη ζει καθώς την αφηγείται.  

Και στα έξι μυθιστορήματα, τα οποία αποτελούν το υλικό αναφοράς μας,  η 

Πουλχερίου επιλέγει τον τύπο του πρωτοπρόσωπου ομοδιηγητικού5 αφηγητή-

παιδιού. Δηλαδή αυτός που εκθέτει την ιστορία είναι ένα παιδί που βρίσκεται μέσα 

στα αφηγούμενα και μάλιστα είναι ο  κεντρικός ήρωα, είναι αφηγητής 

πρωταγωνιστής(αυτοδιηγητικός.αφηγητής). 

  Με την επιλογή της ομοδιηγητικής αφήγησης η  Πουλχερίου επιδιώκει, 

πρώτον,  να δώσει στις ιστορίες της  αληθοφάνεια, αφού όσα αφηγείται ο αφηγητής 

φαίνεται ότι τα έχει ζήσει, και, δεύτερον, να περάσει ευκολότερα το μήνυμά της 

 
3 Δυο σειρές στρατιωτάκια, εκδ. Π.Ο.Ε. Δ, Λευκωσία 1978.  
4 Μαριγούλα Μαριγώ, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1995 
5 Για τους τύπους της αφήγησης και τη λειτουργία του αφηγητή γενικά και ειδικά του πρωτοπρόσωπου  

ομοδιηγητικού αφηγητή, βλ. Gerard Genette, Σχήματα ΙΙΙ Ο λόγος της αφήγησης: Δοκίμια μεθοδολογίας 

και άλλα κείμενα, μετ. Μπάμπης Λυκούδης, επιμ. Ερατωσθένης Καψωμένος, Εκδόσεις. Πατάκη, 

Αθήνα 2007, σελ. 329 κ.ε καθώς και Franz Stanzel. Θεωρία της αφήγησης, μετ. Κυριακή Χρυσομάλλη-

Henrich, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 229 κ.ε.. Χρήσιμες επισημάνσεις και 

παραδείγματα μπορεί να αντλήσει ο ενδιαφερόμενος και στα βιβλία:  Παν. Μουλλάς, Παλίμψηστα και 

μη, στιγμή, Αθήνα 1992, Massimo Peri, Δοκίμια αφηγηματολογίας, επιμ. Σ.Ν. Φιλιπίδης, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Ηράκλειο 1994, Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη,  Αφηγηματικές τεχνικές 

στον Παπαδιαμάντη 1887-1910, Κέδρος  1987, Δημ. Τζιόβας, Το παλίμψηστό της ελληνικής αφήγησης 

Από την αφηγηματολογία στη διαλογικότητα, Οδυσσέας, Αθήνα 1993 
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στους μικρούς αναγνώστες, αφού τα παιδιά ταυτίζονται με τους συνομηλίκους τους 

λογοτεχνικούς ήρωες.  

 Αν και σε όλα τα μυθιστορήματα επιλέγεται ο τύπος της πρωτοπρόσωπης 

αφήγησης, ωστόσο ο βαθμός παρουσίας του αφηγητή και η συμβολή του διαφέρει 

από βιβλίο σε βιβλίο.  

 Στο Δυο σειρές στρατιωτάκια ο αφηγητής-ήρωας είναι ο Γιάννης, ένα μικρό 

κυπριόπουλο που βιώνει την οδυνηρή εμπειρία της διπλής τουρκικής εισβολής, 

ακούει τους βομβαρδισμούς, βλέπει τους εκτοπισμένους, μαθαίνει για τους νεκρούς 

και τους αγνοούμενους και νιώθει φόβο και λύπη. Προσπαθεί να δώσει απαντήσεις 

στα ερωτήματα που του γεννώνται, τι είναι ο κόσμος τι είναι πόλεμος , τι είναι ο 

ήρωας, με σκέψεις και φράσεις που έχουν την αθωότητα της παιδικής ηλικίας.  Πίσω 

όμως από το λόγο του αφηγητή, στο βάθος της δομής,6  γίνεται αισθητή η σκοπιά του 

«συγγραφικού αφηγητή».  Είναι αυτό που ο Τόμας Μαν ονόμασε «το πνεύμα της 

αφήγησης» και ο Stanzel προσωποπαγή συγγραφικό αφηγητή ή ενοδοσκοπητή7.  Θα 

μπορούσε, βέβαια, να παρατηρήσει κάποιος ότι πίσω από κάθε αφήγηση βρίσκεται η 

διάνοια του δημιουργού, που «ασταμάτητα επιλέγει, συνδυάζει και διανέμει τις 

πληροφορίες», 8  ωστόσο σημασία έχει σε ποιο βαθμό υπονοείται  η παρουσία του 

από τον αναγνώστη, όπως στο παράθεμα που ακολουθεί.  

 

Τα φώναζαν «προσφυγόπουλα». Την πρώτη φορά που άκουσα αυτή τη λέξη απόρησα. 

Γιατί τα λένε έτσι; Συλλογίστηκα. Αυτό το όνομα δε μ΄αρέσει καθόλου. Αν μ΄άφηναν 

εμένα να τους δώσω κάποιο όνομα θα τα φώναζα αδέρφια»  

(Δυο σειρές στρατιωτάκια, σελ.59),  

 

ή γίνεται ξεκάθαρα αισθητή η παρουσία του όπως παρακάτω.  

 

Τα παιδιά χωρίς πατέρα είναι πουλιά χωρίς φτερούγες. Κι εγώ έχω κάποιο φίλο που 

έμεινε χωρίς πατέρα, Τα παιδιά χωρίς σπίτι είναι πουλιά χωρίς φωλιά. Κι εγώ είδα 

 
6 Ο Franz Stanzel  αποκαλεί «δομή βάθους» τη διαδικασία παραγωγής, την ειδολογική γένεση  ενός 

κειμένου και «δομή επιφάνειας» τη διαμεσολάβηση της ιστορίας από την αφηγητή.( Θεωρία της 

αφήγησης, μετ. Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999, , σελ. 

56). 
7 Franz Stanzel, ό.π.,  σελ. 247-258.  
8 Φαρίνου-Μαλαματάρη, Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη 1887-1910, Κέδρος  1987, σελ. 

30. 



 4 

τόσα πουλιά χωρίς φωλιά στη ζωή μου. τα παιδιά χωρίς γέλιο είναι άνοιξη χωρίς ήλιο. 

Κι εγώ είδα τόσες σκοτεινές Άνοιξες στον τόπο μου.  

(Δυο σειρές στρατιωτάκια, σελ.70) 

 

Είναι φανερό, νομίζω, πως  η σκέψη ότι τα προσφυγόπουλα είναι αδέρφια 

ανήκει στη συγγραφέα και είναι εκείνη που έχει δει τις σκοτεινές άνοιξες. Μεταγγίζει 

την εμπειρία της  στο λόγο του αφηγητή, επειδή γράφει κάτω από ισχυρή 

συγκινησιακή φόρτιση. Η συγγραφική διάνοια στο μυθιστόρημα αυτό έχει 

καθοδηγητικό ρόλο.  

Στο Δυο σειρές στρατιωτάκια όλη η αφήγηση δίνεται μέσα από την προοπτική 

του χρόνου, ως εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος στο οποίο ανατρέχει ο 

αφηγητής μέσω της μνήμης. Αντίθετα, το μυθιστόρημα  Μαριγούλα Μαριγώ, αν και 

αναφέρεται σε πολύ πιο μακρινά γεγονότα, την εξέγερση του 55, όμως ο χρόνος της 

αφήγησης είναι το παρόν.  

Θεωρώ ιδιοφυή αυτήν την επιλογή της Κίκας Πουλχερίου για τον εξής λόγο: 

Τα σημερινά παιδιά δεν έχουν εμπειρίες από εκείνη την εποχή. Για να μπορέσουν να 

κατανοήσουν όσα συνέβησαν πρέπει να τα βιώσουν αναγνωστικά ως παρόν. Η μικρή 

ηρωίδα λοιπόν η Πολυξένη και η αδερφή της Αθηνά, είναι κοριτσάκια που θα 

μπορούσαν να ζουν στο σήμερα. Κάθε μέρα που ξημερώνει ανακαλύπτουν τη μαγεία 

της φύσης και τη χαρά του παιχνιδιού, φτιάχνουν τους δικούς τους παραμυθένιους 

κόσμους. Εκεί στη μέση της ανέμελης ζωής εισβάλλει  η απειλή, ο φόβος. Ο κόσμος 

τους ανατρέπεται, όπως συμβαίνει  στις μέρες μας και με τα  παιδιά της Παλαιστίνης, 

των Βαλκανίων, της Αφρικής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο μυθιστόρημα δεν 

ονοματίζονται τόποι και εθνικότητες, η συγγραφέας θέλει το αντιπολεμικό της 

μήνυμα να είναι διαχρονικό και παγκόσμιο. 

Στο μυθιστόρημα αυτό αφηγητής είναι η μικρή Πολυξένη, η οποία εκθέτει τα 

συμβάντα και τις σκέψεις της μέσα από  την οπτική γωνία του παιδιού που δεν μπορεί 

να καταλάβει και να εξηγήσει όσα βλέπει και ακούει. Με παιδική αθωότητα και 

σπαρταριστό λόγο ζητά να βρει τις απαντήσεις στον κόσμο των συμβόλων και στη  

φύση-   το ποτάμι, τα δέντρα, οι θάμνοι γίνονται συνομιλητές της-  που προβάλλεται 

ως η μόνη σταθερά μέσα σε ένα κόσμο που κλυδωνίζεται.  

Σε αυτό το έργο η συγγραφική διάνοια είναι τόσο βαθιά μέσα στη δομή ώστε 

δύσκολα  γίνεται αντιληπτή. Σε ένα σημείο ωστόσο του έργου, στο τέλος,  

διακρίνεται η συγγραφική συνείδηση μέσα από τον εσωτερικό λόγο της ηρωίδας. 
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Είναι η περίπτωση κατά την οποία ο λόγος του αφηγητή ως «αυτοπαρατιθέμενος 

μονόλογος» 9 και η διάνοια του συγγραφέα βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση.  

 

Ξαφνικά παίρνω την απόφαση. Ορθώνω το κεφάλι και καρφώνω το βλέμμα στ 

αντικρινό βουνό. Ξέρω πως κάπου εκεί βρίσκεται ο Αντρέας. Η ιστορία του θείου 

Ευέλθωνα δεν τέλειωσε ίσαμε δω. Θα την τελειώσει ο Αντρέας, θα την τελειώσουμε 

εμείς. Θα την τελειώσουν αυτοί που θα ‘ρθουν αν χρειαστεί. 

      (Μαριγούλα Μαριγώ, σελ. 94) 

      

Δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι αυτό το απόσπασμα παραθέτει η συγγραφέας 

στον πρόλογο του βιβλίου, επειδή ακριβώς είναι η προσωπική της θέση.  

Στο τρίτο κατά σειρά μυθιστόρημά της με τίτλο Πόσο κοντά είναι το 

φεγγάρι,10 η Πουλχερίου επιστρέφει στη  χρονική περίοδο την οποία είχε 

επεξεργαστεί αφηγηματικά και στο πρώτο της βιβλίο, επειδή προφανώς νιώθει  την 

ανάγκη να δώσει στα παιδιά κι άλλες όψεις του εθνικού δράματος, ζωντανές εξάλλου 

την εποχή που γράφει το μυθιστόρημα (η πρώτη έκδοση έγινε στη Λευκωσία το 

1988). Ωστόσο υπάρχει μια  ουσιαστική διαφοροποίηση. Το εθνικό ζήτημα δεν είναι 

τώρα  το κεντρικό θέμα.   

 Τόπος της αφηγηματικής δράσης στο Πόσο κοντά είναι το φεγγάρι, είναι και 

πάλι η Κύπρος και ο ιστορικός χρόνος είναι η εποχή λίγο μετά την επέλαση του 

Αττίλα. Η αφηγήτρια και κεντρική ηρωίδα Στέλλα, βιώνει μια τραυματική 

οικογενειακή πραγματικότητα: Τη γέννηση μια αδερφής, της Μαργαρίτας-  

«Φεγγαράκι» την αποκαλεί η Στέλλα- η οποία έχει διανοητική υστέρηση. Το γεγονός 

αυτό βαραίνει σαν στίγμα μέσα στην όμορφη οικογένεια και προκαλεί κραδασμούς 

που απειλούν την ενότητα των μελών της. Η ηρωίδα ανήμπορη να κατανοήσει τις 

ενέργειες των μεγάλων συζητά για όσα την απασχολούν με τον έφηβο αδερφό της και 

με τη στενή της φίλη, την Ανθή. Αλλά και η Ανθή κουβαλά μέσα της μια δική της 

πληγή. Ο πατέρας της είναι αγνοούμενος του πολέμου ενώ  η μητέρα της έχει βρει 

ένα νέο σύντροφο, το οποίο η ίδια δεν μπορεί να αποδεχθεί καθώς ελπίζει ότι θα 

γυρίσει  ο μπαμπάς της. Οι ιστορίες των δυο κοριτσιών τρέχουν παράλληλα. Η 

αφήγηση άλλοτε επικεντρώνεται στη Στέλλα κι άλλοτε στην Ανθή.    

 
9 Dorrit Cohn, Διαφανή πρόσωπα, μετ.επιμ. Δήμητρα Μπεχλικούδη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ.  

214 κ.ε.  
10 Πόσο κοντά είναι το φεγγάρι, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1997. 
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Ο ομοδιηγητικός αφηγητής που είναι η Στέλλα, παραχωρεί ένα μέρος του 

προνομίου της αυτοδιήγησης (να μιλά δηλαδή μόνο για το δικό της πρόβλημα), σε 

ένα άλλο πρόσωπο που είναι φορέας μιας άλλης ιστορίας. Υπάρχει δηλαδή μια 

υποπλοκή (subplot)11 που εξελίσσεται  παράλληλα με το κεντρικό θέμα. Με αυτό το 

αφηγηματικό εύρημα, την ταλάντευση δηλαδή ανάμεσα σε δυο προβληματικές 

καταστάσεις, η συγγραφέας επιτυγχάνει δυο πράγματα: Αφενός προβάλλει τη μεγάλη 

αλήθεια ότι ο πόνος με τις διάφορες όψεις του αδιάκριτα αφορά όλους μας και 

αφετέρου την επίσης μεγάλη αλήθεια ότι όταν ο πόνος μοιράζεται μέσω του 

διαλόγου, τότε μετριάζεται. Αυτό συμβαίνει με τις δυο ηρωίδες. Δε μιλά μόνο η 

καθεμιά για το πρόβλημά της αλλά ακούει και συναισθάνεται και την πλευρά της 

άλλης.  

Αυτή η ταλάντευση για την οποία μίλησα  δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει 

όσον αφορά την πρόσληψη του αναγνώστη , παρά μόνο με τον τρόπο που ιδιοφυώς 

επέλεξε η συγγραφέας: Να χρησιμοποιήσει ως χρόνο της αφήγησης τον Ενεστώτα, να 

εκτυλίσσεται η ιστορία στο τώρα, μπροστά στα μάτια του αναγνώστη, έτσι ώστε 

αυτός να έχει την αίσθηση ότι τα γεγονότα δίνονται άμεσα και πραγματικά, σαν 

αμοντάριστα πλάνα.. Αυτός ο τύπος της αφήγησης έχει αποδοθεί με τον όρο “work in 

progress” , αφήγηση εν εξελίξει. 

Αφού λοιπόν στο μυθιστόρημα Πόσο κοντά είναι το φεγγάρι, η αφήγηση 

δανείζεται τη χρονικότητα της ίδιας της ζωής, κι αφού η ζωή των δυο μικρών 

ηρωίδων δεν τελειώνει αλλά εξελίσσεται, τότε ούτε στην ιστορία μπορεί να μπει 

τέλος, γιατί θα ακύρωνε την έννοια της εξέλιξης. Η Κίκα Πουλχερίου, 

καταστρατηγώντας τη συνηθισμένη στα παιδικά βιβλία συνθήκη του τέλους 

(endings),12  δεν δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της ηρωίδας. Δεν φτάνει η 

αφήγηση σε μια ζαχαρωμένη και μη ρεαλιστική  κατάληξη, ότι π.χ. η Στέλλα και ο 

αδερφός της έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα της αδερφής τους και όλα είναι καλά 

Αντίθετα, η τελευταία σκηνή προβάλλει την πραγματική αλήθεια: Ότι ένα παιδί δεν 

είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια τόσο οδυνηρή πραγματικότητα. 

Αυτό που κάνει είναι να  προσπαθεί να βρει μέσα του και γύρω του στηρίγματα.  

 
11 Βλ. σχ. στο John Mullan, How novels work, Oxford University Press 2008, σελ. 155-188. Βλ.επίσης 

το λήμμα «plot» στο: A Dictionary of modern critical terms, ed. by Roger Fowler, London and New 

York Routledge 1987, sel. 181-183, όπου αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να κλείνει η 

πλοκή.  
12 Για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να «κλείνει» ένα μυθιστόρημα, βλ. John Mullan, ό.π., 308-

320. 
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Ο καταληκτικός διάλογος ανάμεσα στη Στέλλα και τον έφηβο αδελφό της 

είναι χαρακτηριστικός γι αυτόν το «ανοιχτό» χαρακτήρα της πλοκής.   

-Στέφανε), τότε τι έχεις; Γιατί δε μου το λες; Με κοίταξε ακόμα πιο λυπημένα. 

-Η Κατερίνα, είπε πνιγμένα, δε θέλει να με ξαναδεί πια.  

-Γιατί;  

-Για το Φεγγαράκι μας μικρή. Δεν της επιτρέπει η μαμά της λέει, να συνεχίσει 

να μ αγαπά τώρα που ξέρει πως έχω για αδερφή μου τη Μαργαρίτα. Για το φεγγαράκι 

μας, για την ψεύτικη αγάπη της Κατερίνας………………….. 

-Στέφανε είπα σκουπίζοντας τα μάτια. Κοίτα, κοίτα πόσο κοντά είναι απόψε το 

φεγγάρι! 

Ο Στέφανος δε μίλησε. Μου χάιδεψε τα μαλλιά και κατέβηκε με αργά βήματα τη 

σκάλα.  

    (Πόσο κοντά είναι το φεγγάρι, σελ 134-135) 

Με αυτό το τέλος η συγγραφέας παραχωρεί στον αναγνώστη το δικαίωμα να 

κάνει τις δικές του σκέψεις για το πώς θα εξελιχθεί από το σημείο αυτό και πέρα η 

ζωή των ηρώων.  

Στο μυθιστόρημα Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά13, η συγγραφέας συνοψίζει 

στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής τα οποία είχε χρησιμοποιήσει στα τρία 

προηγούμενα βιβλία της, δίνοντάς μας ένα άρτιο, κατά τη γνώμη μου,  παράδειγμα 

του πώς η ζωή μετατρέπεται σε τέχνη 

 Η συγγραφέας προτάσσει ένα πρόλογο στον οποίο μας πληροφορεί ότι η 

ιστορία είναι αληθινή και της την έχει αφηγηθεί η μητέρα της. Η αφηγηματική δομή 

έχει, κατά κάποιο τρόπο, το χαρακτηριστικό που έχει και η κούκλα «μπάμπουσκα»: 

Το πρώτο βιωμένο και αυθεντικό υλικό ζωής δόθηκε στη συγγραφέα  από τη μητέρα 

της  στη συνέχεια η ίδια το επεξεργάστηκε αυτό το αφηγηματικό παλίμψηστο και το 

οργάνωσε μέσω μιας αφηγηματικής κατασκευής σε αφηγηματικό υλικό, το οποίο,  

τέλος, προσφέρεται στον αναγνώστη μέσω της αφήγησης ενός μικρού κοριτσιού, της 

Ισμήνης. Ποια είναι η σχέση της μυθοπλαστικής ηρωίδας με τα πραγματικά 

πρόσωπα; Δεν μας το αποκαλύπτει η αφήγηση, αφήνοντάς μας να κάνουμε τις δικές 

μας υποθέσεις και ταυτίσεις.  

Η νεαρή ηρωίδα Ισμήνη λοιπόν πηγαίνει να ζήσει μαζί   με τους γονείς της και 

τις δυο αδερφές της σε μια μακρινή περιοχή του η νησιού, αφού πατέρας της, δασικός 

 
13 Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά, εκδ. Πάργα 2003) 
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στο επάγγελμα, πήρε νέα μετάθεση. Χρόνος της ιστορίας είναι το διάστημα λίγο πριν 

την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων ενάντια στην αγγλική κατοχή 

του νησιού (1930). Ο πατέρας της ίδιας εργάζεται σε αγγλική υπηρεσία γεγονός που 

φέρνει την οικογένειά της σε αντιπαράθεση με τους Κυπρίους που ζητούν αυτονομία. 

Ο διχασμός της οικογένειας ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και το «είναι» αποτελεί το 

κλειδί της πλοκής. 

Μέσα από την πρωτοπρόσωπη βιωματικού τύπου αφήγηση της Ισμήνης  

ξετυλίγονται σκηνές άλλοτε αθώα παιδικές  κι  άλλοτε ζοφερές και καταλυτικές για 

τη ζωή των προσώπων. Ένα χαρακτηριστικό του περιεχομένου αυτού του 

μυθιστορήματος είναι η διακειμενική οργάνωση του περιεχομένου του, δηλαδή η 

συνεχής παρεμβολή μέσα στη ροή της ιστορίας άλλων ιστοριών μύθων, κειμένων, τα 

οποία επιστρατεύει η  Ισμήνη προκειμένου να απαντήσει στα ερωτηματικά της αλλά 

και να ξορκίσει τους φόβους της. Ένα παράδειγμα είναι ο θεατρικός διάλογος της 

«Κυπριοπούλας και του Πασά» που στήνει η ηρωίδα με την αδελφή της όταν 

επισκέπτονται το αρχαίο θέατρο. 

 

Πασά τι θέλεις κι έκραξες τις φίλες μου ν αφήσω και σε το μαύρο τύραννο 

μονάρχη ν αντικρύσω;  

Ω Κυπριοπούλα τολμηρή περήφανη παρθένα μη με κοιτάζεις άγρια με μάτια 

θυμωμένα 

Πώς απαιτείς να σε κοιτώ με γελαστό το βλέμμα εσύ που κύλησες την Κύπρο 

μας στο αίμα κι έβρισες τις παρθένες της κι έσφαξες τα παιδιά της τις εκκλησιές της 

ρήμαξες κι έσχισες την καρδιά της;  

   (Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά, σελ. 64-65) 

 

Το καινούριο στοιχείο που εισάγει η Πουλχερίου στο μυθιστόρημα αυτό  είναι 

η εκτεταμένη χρήση του εσωτερικού μονολόγου. Η αφήγηση είναι έντονα 

ψυχογραφική, αφού έχουμε συχνές αναπαραστάσεις του εσωτερικού κόσμου με τους 

τρόπους  που διέκρινε η Dorrit Cohn, στη  γνωστό  βιβλίο της.14 Η αφήγηση της 

Ισμήνης  δεν περιορίζεται στα γεγονότα, τις πράξεις και τα λόγια  των προσώπων, 

 
14  Dorrit Cohn, Διαφανή πρόσωπα, ό.π., σελ. 193 κ.ε.  Στο μέρος αυτό του βιβλίου η συγγραφέας 

παρουσιάζει τις διαφορετικές εκδοχές με τις οποίες παρουσιάζεται η συνείδηση στις πρωτοπρόσωπες 

αφηγήσεις: «Αυτό-αφήγηση», «αυτό-παρατιθέμενος μονόλογος», αυτό-αφηγημένος μονόλογος» κ.λπ. 

.  
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αλλά αποκαλύπτει και τις άρρητες σκέψεις της, τους εσωτερικούς  μονολόγους, τα 

αναπάντητα ερωτήματά της.  

Η συνείδηση της ηρωίδας φαίνεται μέσα από την αυτό-αφήγηση της 

εωτερικότητάς της, όπως, για παράδειγμα, στο απόσπασμα:  

 

Η ψυχή του παππού! Πόσο θα ‘θελα να ‘ξερα αν στ αλήθεια υπάρχει και μας 

βλέπει από εκεί ψηλά. Κι η ψυχή της γιαγιάς που πέθανε πριν τόσα χρόνια, να υπάρχει 

άραγε κι εκείνη; Πρώτη φορά αρχίζω να τα σκέφτομαι όλα αυτά…. 

(Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά, σελ. 76) 

 

Ο εσωτερικός κόσμους αναπαρίσταται και με τον πλέον διαυγή τρόπο, τον 

εσωτερικό μονόλογο,  όπως στο ακόλουθο απόσπασμα 

«Χάσαμε τον κύριο Παράσχο», είπε και αγκαλιάζοντάς με μου ψιθύρισε. Δε 

θέλω να λυπηθείς Αγαπούλα, δε θέλω.  

«Ακούς εκεί δε θέλω να λυπηθείς!» Πώς μπορούσα να μη λυπηθώ; Ο κύριος 

Παράσχος ήτανε για μας ο δεύτερος παππούς από τότε που χάσαμε τον άλλο, τον 

αληθινό. Πώς μπορείς να χάνεις ανθρώπους που αγαπάς δίχως να λυπάσαι;»  

(Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά, σελ. 89) 

Αυτές είναι οι σκέψεις που παράγονται στο εσωτερικό της ηρωίδας και που 

μόνο  η λογοτεχνία έχει το αποκλειστικό προνόμιο να αποκαλύψει .  

Το περιεχόμενο, δομημένο με την τεχνική της κυκλικής σύνθεσης, 

ολοκληρώνεται με την επιστροφή της οικογένειας στο σπίτι του παππού. Την ώρα 

όμως που κλείνει ο κύκλος που αφορούσε το «σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά» ένας 

άλλος κύκλος  φαίνεται να ανοίγει με τη φράση. «Συλλάβανε και το Μενέλαο 

ψιθύρισε συγκινημένος [ο πατέρας] και ένα δάκρυ κύλισε αργά αργά στο μάγουλό 

του». Αυτή η φράση αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον προάγγελο αυτού που 

ακολούθησε την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, δηλαδή τη γενικευμένη  

συμμετοχή των Κυπρίων.. Η συγγραφέας όμως το ξετύλιγμα αυτού του κύκλου το 

αφήνει και πάλι στη φαντασία (ή στη γνώση) του αναγνώστη.  

Με το μυθιστόρημα  Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά, η Πουλχερίου 

ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο των μεγάλων αφηγηματικών έργων της, αυτών 

δηλαδή που έχουν ως κεντρικό ή βασικό θέμα τα ιστορικά γεγονότα του νησιού, τα 

οποία και η ίδια έχει ζήσει έχει ποικιλοτρόπως βιώσει .  
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Μια παρατήρηση, σημαντική νομίζω,  είναι  ότι τα μυθιστορήματα αυτά, αν 

και έχουν αυτοβιογραφική αφετηρία,  δεν αποτελούν ωστόσο αποστασιοποιημένες15 

αφηγήσεις δεν έχουμε δηλαδή ένα ώριμο αφηγητή που αναβιώνει παιδικές μνήμες. Η 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση είναι μια συνειδητή αισθητική επιλογή16 της συγγραφέως 

και δε σηματοδοτεί κατανάγκη μια διάθεση  εκμυστήρευσης, εξομολόγησης ή 

αυτοβιογραφίας.. Αν η ιστορία, το περιεχόμενο κάθε βιβλίου,  προσφερόταν ως 

ενθύμημα, τότε όλο το ενδιαφέρον μας θα εστιαζόταν στην αυτοβιογραφούμενη  

συγγραφέα και όχι στα ίδια τα συγκλονιστικά γεγονότα.17 Ακόμα και στο 

μυθιστόρημα Το σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά που η Πουλχερίου ρητά δηλώνει ότι έχει 

αυτοβιογραφική αφετηρία, ωστόσο το προϊόν  της αφήγησης, το κείμενο καθεαυτό, 

δεν αναδεικνύει την αυτοβιογραφικότητα. Δεν υπάρχουν αίφνης ρήματα παράθεσης 

όπως, π.χ.,  θυμούμαι, άκουγα, κ.λπ.,  όπως δεν υπάρχει και διάρρηξη της 

λογοτεχνικής ψευδαίσθησης δηλαδή να απευθυνθεί κάποια στιγμή άμεσα ο 

συγγραφέας στον αναγνώστη και να του υπενθυμίσει ότι όσα διαβάζει ε\αποτελούν 

πραγματικότητα. Η Πουλχερίου, συνειδητά -ή ασυνείδητα-,  αποδεσμεύει την ιστορία 

από την αυτοβιογραφική αφετηρία της και την προσφέρει ως μυθοπλασία, δίνοντας  

έτσι  στο έργο της ευρύτερη διάσταση.  

Τα δύο μυθιστορήματα που ακολούθησαν , Τα μεγάλα παπούτσια18 και το 

Επιχείρηση Αστραπή,19 ανοίγουν ένα νέο κύκλο αφηγήσεων, αυτές που  έχουν να 

κάνουν με θέματα από την  καθημερινότητα ενός σύγχρονου παιδιού. Η πλοκή και 

στα δυο πλέκεται γύρω από ένα μυστήριο τη διαλεύκανση του οποίου αναλαμβάνει ο 

ήρωας μαζί με την παρέα των συνομηλίκων του.   Οι ήρωες στα δυο αυτά έργα είναι 

αυτό που αποκαλούμε   παιδιά «της διπλανής πόρτας».    

Στα Μεγάλα παπούτσια ο αφηγητής- Άρης, βιώνει την καθημερινότητα του  

ανάμεσα στην ανεμελιά της ηλικίας του αλλά και στα προσωπικά του τραύματα. 

Αυτά είναι,  από τη μια, η κατηγορία που βαραίνει τον πατέρα του ότι καταχράστηκε 

 
15 Ο όρος «αποστασιοποιημένη αφήγηση» (distancing narration ) ανήκει στη Schwenke Wyile, η οποία 

επίσης στον τύπο  της πρωτοπρόσωπης αφήγησης διακρίνει  την άμεση δεσμευτική και την μακρινή 

δεσμευτική αφήγηση. Βλ. σχετικά στη μελέτη της Μένης Κανατσούλη, «Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση 

στην παιδική λογοτεχνία» στο Γιώργος Παπαντωνάκης [επιμέλεια] Πρόσωπα και προσωπεία του 

αφηγητή στην ελληνική παιδική και νεανική λογοτεχνία της τελευταίας τριακονταετίας, Εκδόσεις Πατάκη 

Αθήνα 2006, σελ. 147-167). 
16 Gerard Genette, Σχήματα ΙΙΙ Ο λόγος της αφήγησης: δοκίμιο μεθοδολογίας και άλλα κείμενα, ό.π. σελ. 

324. 
17 Όπως  παρατηρεί ο Gerard Genette (ό΄π. σελ. 18), υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην  ιστορία των 

ατομικών συνθηκών παραγωγής και τα ίδια τα έργα θεωρούμενα ως ιστορικά ντοκουμέντα.  
18 Τα μεγάλα παπούτσια, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1998. 
19 Επιχείρηση Αστραπή, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2006. 
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χρήματα της εταιρείας στην οποία δούλευε και, από την άλλη, η μειωμένης ευφυΐας 

μικρή του αδερφή,  Ο αφηγηματικός φακός παρακολουθεί τον ήρωα άλλοτε να 

επιδίδεται   στην προσπάθεια να ανακαλύψει τον άνθρωπο με τα μεγάλα παπούτσια 

γιατί πιστεύει ότι αυτός είναι ο πραγματικός καταχραστής, και άλλοτε να κάνει τις 

σκανταλιές, τις πλάκες και τους καυγάδες που είναι αναμενόμενοι για την ηλικία του.  

Αυτή εναλλαγή της προσωπικότητας του ήρωα μέσα στο έργο, αποδίδεται ευφυώς 

και με τα δυο του ονόματα.  Άρης όταν πρόκειται για σοβαρές καταστάσεις και   

Τζεπέτος στα καθημερινά  απλά  περιστατικά.  

Στην περιφέρεια του κεντρικού θέματος υπεισέρχονται και άλλα θέματα όπως 

η  άρρωστη φίλη του Λίζα, η εκνευριστική συμμαθήτριά του Τζούλια, ο αδερφός –

που περνάει βαριά την εφηβεία του.  

Η ατμόσφαιρα στην αφήγηση αυτή είναι σαφώς διαφορετική σε σχέση με τα 

προηγούμενα έργα, όχι μόνο γιατί η πλοκή υφαίνεται γύρω από τη διαλεύκανση του 

μυστηρίου, αλλά, κυρίως, γιατί έχει υπεισέλθει ένα καταλυτικό υφολογικό στοιχείο. 

Το χιούμορ,  λεκτικό και καταστασιακό. Η συγγραφέας με παιγνιώδη διάθεση 

επιλέγει ονόματα και  προσωνύμια που προκαλούν γέλιο αλλά και περιγράφουν τους 

χαρακτήρες. Έτσι, ο καταχραστής λέγεται Λεκές, το δάσκαλο της μουσικής τον λένε 

κύριο Τίγκι Τίγκι, τον δίδυμο αδερφό του Πάνου τον λένε Κάτο, κ.λ.π.. Οι διάλογοι 

ανάμεσα στα παιδιά είναι τόσο καθημερινοί  και φυσικοί ώστε  η αφήγηση να έχει 

την αυθεντικότητα του φωνητικού ντοκουμέντου. Η απόσταση ανάμεσα σε αυτόν που 

«βλέπει» (προοπτική) και σε αυτόν που «μιλά» (φωνή)20 είναι μηδενική:. 

  

Στο διάλειμμα έτρεξα, βρήκα τη Τζούλια. Την άρπαξα απ’ το χέρι και την 

κράτησα σφιχτά. 

-Γιατί χασκογελούσες σαν μαιμού;», της κάνω θυμωμένα. «Πες μου γιατί 

χασκογελούσες;» 

¨Άσε με αν δε θες να μετανιώσεις», μου λέει και με κοιτά μ ένα ύφος τόσο 

παμπόνηρο, ώστε δίχως να το θέλω χαλάρωσα το σφίξιμο του χεριού. Την άφησα να 

φύγει.  

«Γουρούνα, χοντροαγελάδα», μουρμούρισα μέσ΄απ τα δόντια μου και κάθισα σε 

μια γωνιά. Δεν ήθελα να με βλέπει κανένας.  

(Τα μεγάλα παπούτσια, σελ 22-23).  

 
20 Για τις αφηγηματολογικές κατηγορίες της προοπτικής και της φωνής, βλ. στο παραπάνω βιβλίο του 

Gerard Genette. 
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Αυτά τα νέα στοιχεία,  το χιούμορ και ο γλωσσικός ρεαλισμός, απογειώνονται 

αφηγηματικά στο τελευταίο μυθιστόρημα, της Πουλχερίου, το Επιχείρηση Αστραπή. 

Αφηγητής και κεντρικός ήρωας  εδώ είναι και πάλι ένα αγόρι, ο Ρένος. Με 

αφορμή την απελευθέρωση ενός σκυλιού που ζει εγκλωβισμένο στην απέναντι από το 

σπίτι του πολυκατοικία, ο Ρένος και οι φίλοι του οργανώνουν την «Επιχείρηση: 

Αστραπή» και δεν αφήνουν τίποτε όρθιο. Πρόσωπα, καταστάσεις, ανατροπές, 

μυστήρια, κίνδυνοι, φόβοι, προσδοκίες μπλέκονται σε ένα σπαρταριστό αφηγηματικό 

οίστρο. Και πάλι υπάρχει η πολυσημική  χρήση των προσωνυμίων που είδαμε και στα 

μεγάλα παπούτσια. Η πολυκατοικία   «Τερατώ», ο κύριος «Ριγωτός», ο 

«Γιαπωνέζος», η κυρία «Χουμ χουμ», ο «Μουσούδας», ο «Κοτσίδας», συνυπάρχουν 

σε ένα ξέφρενο πανηγύρι παιδικής αυθορμησίας. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω 

απόσπασμα 

-Κανένα σκυλί, μήπως πέρασε κανένα σκυλί από δω; Τον ρώτησε ο Χάρης 

αλλάζοντας θέμα. 

-Α, έκανε εκείνος το σκυλί ψάχνετε; Πέρασε ένα νωρίς το πρωί μα δε με 

καλημέρισε. 

-Και προς τα πού πήγαινε; Το ρώτησε πάλι ο Χάρης 

-Όπου ήθελε φίλε. Δικαίωμά του δεν ήτανε; Μπορεί και να πήγαινε στη Βουλή 

να διαμαρτυρηθεί. Ξέρω γω; 

(Επιχείρηση:Αστραπή, σελ.60)   

 

Το μυθιστόρημα αυτό είναι το πρώτο στο οποίο υπάρχει ξεκάθαρα  

ευτυχισμένο τέλος. Αν αυτό σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη της συγγραφέως Κίκας 

Πουλχερίου, για το παιδικό βιβλίο, θα περιμένουμε να το δούμε και στα επόμενα 

έργα της. Άλλωστε αυτός ο κύκλος των μυθιστορημάτων με θέματα παρμένα από την 

καθημερινότητα των σύγχρονων παιδιών θα έχει, πιστεύω, συνέχεια.  

Ανέφερα στην αρχή  ότι κάθε αφήγηση προϋποθέτει έναν αφηγητή και ένα 

αποδέκτη. Για τον αφηγητή έγινε λόγος. Ποιος είναι όμως ο αποδέκτης των ιστοριών 

της Πουλχερίου; Τα παιδιά; Ναι, αλλά όχι μόνο. Στα τέσσερα πρώτα μυθιστορήματα 

με θέματα παρμένα από την ιστορία του νησιού, η φωνή του αφηγητή έχει διπλή 

κατεύθυνση, τα παιδιά αλλά και τους ενηλίκους. 21 Αυτό γίνεται φανερό από δύο 

 
21 Για τη μονή και τη διπλή κατεύθυνση της Φωνής του αφηγητή, Μένη Κανατσούλη, «Η 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση στην παιδική λογοτεχνία», ό.π..σελ 157-158.   Η Κανατσούλη, αναφερόμενη 

στο βιβλίο της Barbara Wall, The Narrator Voice. The Dilemma of  Children’s Fiction, καταλήγει στην 
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στοιχεία: πρώτο στοιχείο είναι η παρουσία και ο λόγος των ενήλικων ηρώων που στα 

μυθιστορήματα αυτά είναι ασυνήθιστα εκτενής, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται 

συχνά η  παιδικότητα του λόγου του αφηγητή22. Δεύτερο στοιχείο είναι η ίδια η 

αφήγηση του  αφηγητή-ήρωα που ενσωματώνει ιδέες, εικόνες και βιώματα από τον 

κόσμο των ενηλίκων23 και είναι σαν κλείνει η Πουλχερίου το μάτι σε όλους όσους 

έχουν ζήσει την ίδια εποχή με αυτήν. .  

Στα Μεγάλα παπούτσια και στο Επιχείρηση: Αστραπή αποδέκτης είναι 

αποκλειστικά  το παιδί. Η προσωπική μου άποψη είναι  ότι όσο περνούν τα χρόνια η 

συγγραφέας Πουλχερίου δεν επιζητεί να φέρει τα παιδιά προς το μέρος της αλλά είναι 

εκείνη που πηγαίνει προς στα παιδιά, και αν μου επιτρέπεται να το πω 

αποφθεγματικά, η συγγραφέας δεν περιγράφει πια το παιδί μέσα στον κόσμο των 

μεγάλων, αλλά παρουσιάζει τον κόσμο των  παιδιών μέσα στον οποίο ζουν και 

ενήλικες. Είναι προφανές ότι στόχος της είναι να επικοινωνήσει με τους μικρούς 

αναγνώστες της σε μια νέα βάση: Στη βάση του σημερνού παιδιού που ούτε υπεύθυνο 

είναι για τις επιλογές των μεγάλων ούτε και υποχρεωμένο να λύσει το κουβάρι που 

αυτοί δημιούργησαν.  

Είτε όμως ο λόγος του αφηγητή στρέφεται προς το ανήλικο κοινό είτε αφορά 

και τους μεγάλους αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγγραφέας φροντίζει με 

διάφορους τρόπους να διατηρεί την επαφή του με τον αποδέκτη της αφήγησης,24 

δεσμεύοντάς τον με τρεις, κυρίως, τρόπους.   

Ο πρώτος είναι και ο πιο κλασικός δηλαδή το ίδιο το περιεχόμενο, που 

κεντρίζει την ευαισθησία του αναγνώστη. Ο δεύτερος τρόπος είναι  η ενσωμάτωση 

διαφόρων ιστοριών, παραμυθιών, τραγουδιών θεατρικών που τα ξέρει εξίσου και ο 

αφηγητής και ο αποδέκτης,25 το ότι παραθέτει π.χ. ένα μύθο, ένα τραγούδι ένα 

θεατρικό που το ξέρουν και οι δυο πλευρές δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας 

ανάμεσα στον αφηγητή και τον αποδέκτη.. Μια τρίτη, τέλος, αφηγηματική  τεχνική 

ιδιαίτερα αποτελεσματική για να κρατηθεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη είναι οι 

 
άποψη ότι για να έχει η αφηγηματική Φωνή ανταπόκριση από παιδιά και ενηλίκους πρέπει να μην 

είναι ούτε υπερβολικά σοβαρή, αυταρχική, παιδαγωγική αλλά ούτε και παιδαριώδης και απλοϊκή.  
22 Στο Σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά, η παρουσία των ενηλίκων ηρώων είναι αναλογικά μεγάλη και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα η γλώσσα να ετεροζυγιάζεται ανάμεσα στην ανωριμότητα και την ωριμότητα.  
23 Κανατσούλη, ό.π.. 
24 Για τους τρόπους με τους οποίους ο αφηγητής επιδιώκει την επαφή με τον αποδέκτη της αφήγησης, 

βλ.στο Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Αφηγηματικές τεχνικές στον Παπαδιαμάντη 1887-1910, ό.π. σελ. 31-

32. Επίσης στο Μ. Κανατσούλη 
25 ¨Όπως, π.χ., η λαική αφήγηση για  μια αλεπού που δεν έτρωγε κότες , η οποία παρατίθεται ολόκληρη 

στο Σπίτι με τα κίτρινα κουμπιά, σελ. 44-46.  
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απορρηματικές καταστάσεις,  τα διλήμματα που ο αφηγητής εκμυστηρεύεται  στον 

αναγνώστη ζητώντας του νοερά μια απάντηση, όπως στο ακόλουθο απόσπασμα:  

Όσο πλησιάζαμε τόσο πιο πολύ δυνάμωνε η αγωνία μου. θα τα καταφέρω άραγε 

να πείσω τη μαμά;  

   (Επιχείρηση: Αστραπή, σελ. 97) 

Ή εκμυστηρευόμενος τις  μύχιες σκέψεις του για όσα συμβαίνουν γύρω του:  

Έκλεινα τα μάτια μου να μη βλέπω μα τότε έβλεπα πιο δυνατά με τα μάτια της 

ψυχής μου. Προσπαθούσα να μη συλλογίζομαι, μα τότε οι σκέψεις έρχονταν απανωτές 

και με βασάνιζαν .  

Ποιος τον στέλλει λοιπόν τον πόλεμο; Ποιος είχε τάχα το δίκιο, ο λοχαγός ή ο 

κυρ Ανάργυρος:  

    (Δυο σειρές στρατιωτάκια, σελ. 16) 

Συνοψίζοντας στο σημείο αυτό τις παρατηρήσεις για το ρόλο του αφηγητή 

στα μυθιστορήματα της Πουλχερίου,  μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο αφηγητής 

επιτελεί πολλές από  τις λειτουργίες που κατέγραψε ο Genette26: την αφηγηματική 

(λέει την ιστορία), την επικοινωνιακή (στρέφεται προς το κοινό του), τη μαρτυρική 

(αναφέρεται στη θυμική σχέση που έχει με την ιστορία) και την ιδεολογική 

λειτουργία (σχολιάζει και διδάσκει).  

Όσο αφορά στον αποδέκτη της αφήγησης, αυτός δεν παραμένει παθητικός, 

αλλά  γίνεται συμμέτοχος στα διαδραματιζόμενα, και κάποτε καλείται να γίνει  

συνεργάτης στην επίλυση των προβλημάτων. Η Πουλχερίου γνωρίζει ενστικτωδώς 

αυτό που θεωρητικά υποστήριξε ο W. Ier,  ότι η αποτελεσματικότητα ενός έργου 

εξαρτάται από τη συμμετοχή του αναγνώστη.  Ο ίδιος θεωρητικός της αναγνωστικής 

ανταπόκρισης  όμως είπε και κάτι άλλο, ιδιαίτερα σημαντικό, ότι το νόημα ενός 

έργου δεν είναι αντικείμενο προς προσδιορισμό αλλά ένα αποτέλεσμα προς βίωση.27 

 Αυτό ακριβώς νομίζω ότι αποτελεί τη «λυδία λίθο» της μυθοπλασίας, αλλά 

και την ουσιαστική προσφορά της Πουλχερίου: Ότι μέσα από τις μυθιστορηματικές 

αφηγήσεις της, προσφέρει στα παιδιά και σε όλους μας μια αφορμή να ψάξουμε τον 

εσωτερικό μας εαυτό και μια ευκαιρία να δούμε με κατανόηση τους ανθρώπους γύρω 

μας.  Αυτή την ευκαιρία έδωσε και  σε μένα η μελέτη του έργου της και προσωπικά 

την ευχαριστώ.  

 

 
26 Gerard Genette.ό.π., σελ. 331-336 
27 Βλ. τη σχετική μελέτη του στο Henry James, Εκόνα στο χαλί, Άγρα 1992, σελ. 161-162 
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