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Διηγήματα 

Κίκα Πουλχερίου «Δίχως Καλοκαίρια» 

(εκδ. Πάργα, 2011) 

 

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή 

 

Ο τίτλος δεν επιγράφει αυτολεξεί κανένα από τα δώδεκα διηγήματα, που 

στοιχειοθετούν την εξόχως ενδιαφέρουσα διηγηματική αυτή συλλογή της Κίκας 

Πουλχερίου, παρά μόνο ως μετωνυμική αλληγορία διαπνέει τη συναισθηματική 

ατμόσφαιρα των δρώμενων και σηματοδοτεί την ψυχική προδιάθεση ή τη 

συνακόλουθη βιωματική αντίδραση των προσώπων τους. Το εξώφυλλο, ωστόσο, με 

το πεσμένο ποδήλατο ανάμεσα στις συμβολικές ράγες του δρόμου σε ένα αστικό 

ομιχλώδες τοπίο προεικονίζει το τέλος του πρώτου διηγήματος και εικονοποιεί τα 

μηνύματα της αφηγηματικής περιδιάβασης, αποτυπώνοντας έντονα τα σημάδια της 

λύπης, της μελαγχολίας και της ματαίωσης μπροστά στις αντιξοότητες της μοίρας, τα 

γηρατειά και τους ανεκπλήρωτους πόθους, τις μοναχικές οδοιπορίες και τα τραγικά 

αδιέξοδα της ζωής. Σκιαγραφώντας ακόμη με μουντά χρώματα τις ανεπούλωτες 

τραυματικές εμπειρίες της συντριβής και της οδύνης σε ξένες χώρες και σε 

αλλότριους χώρους εξορίας από τον τόπο των πικρών καιρών και των δραματικών 

ημερών του ατελεύτητου σπαραγμού.  

 

Έτσι, η εμπνευσμένη δόκιμη γραφίδα, εμποτισμένη με τον ευαίσθητο ψυχισμό της 

πολυβραβευμένης συγγραφέως της παιδικής-νεανικής μας λογοτεχνίας, δεν 

χρειάστηκε να συλλάβει τα νήματα καμιάς αληθοφανούς πλοκής είτε φαντασιακής 

μυθοπλασίας, καθώς μετουσιώνει σε ευσύνοπτη διηγηματική φόρμα ανεξίτηλες 

νεανικές αναμνήσεις και ζωντανές προσωπικές μνήμες, όπως και αληθινές ιστορίες 

ανθρώπων, έμφορτες ενσυναίσθητων συγκινησιακών κραδασμών. Απνευστί 

διαβάζονται και οι 90 σελίδες του βιβλίου μέσα από μια ρέουσα γλώσσα 

ανεπιτήδευτης ελκυστικής λιτότητας και έντεχνης επικοινωνιακής μέθεξης, βασική 

λειτουργική συνιστώσα της κλασικής αφηγηματολογίας, κατά τον Genette. 

Προσφυώς καταγράφεται η ανατομική ψυχογράφηση ανάγλυφων χαρακτήρων, η 

συνεκτική δομή και η σκηνική παραστατικότητα των πυκνών αλλά εύληπτων 

αφηγηματικών επεισοδίων με την απροσδόκητη ανέλιξη της κορύφωσής τους. Η 

γοητευτική αυτή επιβράδυνση της απρόβλεπτης ευρηματικής λύσης του 

αφηγηματικού γρίφου, που συνιστά εγγενή σταθερά του συγγραφικού ύφους της 

Πουλχερίου, πυροδοτεί εκ προοιμίου το ζωηρό αναγνωστικό ενδιαφέρον.  

 

Από την αρχή, λοιπόν, της συμπόρευσής μας με τη διηγηματογράφο ακολουθούμε 

την πρώτη ηρωίδα της σε μιαν πολυπόθητη και συνεχώς αναβαλλόμενη  έξοδο όχι 

μόνο από το σπίτι αλλά και από την απομόνωσή της λόγω ηλικίας.  «Ο Περίπατος» 

σε γνώριμους δρόμους της Λευκωσίας, με την τοπωνυμική και οδωνυμική αναφορά 

στο ομώνυμο διήγημα, θα την οδηγήσει στην εσωστρέφεια της φοβίας, της 

καχυποψίας και της ανασφάλειας μετά το αιφνίδιο συναπάντημα με τον άγνωστο 



2 
 

τριαντάχρονο άντρα, έναν «από τους πολλούς με θολωμένο μυαλό» της σκληρής 

καθημερινής πραγματικότητας, που της ζητά χρήματα για να της ανάψει κερί στην 

εκκλησία. Όταν συνέρχεται ύστερα από την έντρομη απομάκρυνσή της και τον 

ψάχνει απεγνωσμένα, για να τον βοηθήσει με τον μικρό της οβολό, εξιλεώνοντας 

προφανώς τις όποιες της τύψεις, θα είναι πλέον αργά. Ο Θόδωρος θ’ αφήσει το 

στραπατσαρισμένο ποδήλατό του καταμεσής του δρόμου και την αγγελία του 

θανάτου του στις βραδινές ειδήσεις. Η δική της παροδική φυγή οιονεί προοικονομεί 

την οριστική αναχώρηση ενός αξιολύπητου συνανθρώπου από έναν αλλοτριωμένο 

αφιλόξενο κόσμο. Εκεί όπου με μηχανισμούς αυτοάμυνας συνηθίσαμε να βλέπουμε 

την ύπαρξη μόνο κακοποιών και όπου ξεμάθαμε την καλοσύνη απέναντι σε όσους 

τίμιους και ειλικρινείς μάς έχουν ανάγκη. Είτε μας προκαλούν «Απογοήτευση» 

επικίνδυνοι υποκριτές που δεν έπρεπε να εμπιστευτούμε, σύμφωνα με το τελευταίο 

διήγημα της συλλογής. Μηνύματα, που χωρίς κηρυγματικούς διδακτισμούς εξάγονται 

αβίαστα από τα επιλογικά διηγηματικά τους συμφραζόμενα.  

 

Με μια άλλη ψυχονοητική ιδιαιτερότητα περιγράφεται «Η Τζένη» του επόμενου 

διηγήματος, που απόμακρη γράφει «ποιήματα» και «βουλιάζει ολοένα και πιο πολύ», 

για να καταλήξει αξιολύπητη εν τέλει, μετά τον θάνατο της μητέρας της που τη 

στήριζε, στο άσυλο ενός ζωντανού θανάτου. Τα διηγήματα «Ανάμνηση» και «Το 

ταξίδι» λειτουργούν παραπληρωματικά ως προς τον ομοειδή χώρο εκτύλιξης άλλων 

θλιβερών γεγονότων. Η κυρία Όλια είναι η παλιά πανέμορφη αγαπημένη δασκάλα 

του πρωτοπρόσωπου αφηγητή, που το γήρας την καταντά αγνώριστη συρρικνωμένη 

φιγούρα στο γηροκομείο «Τα άνετα γηρατειά», κατά τραγική ειρωνική 

ονομασία· ενώ η επίσης ηλικιωμένη ένοικος ενός άλλου οίκου ευγηρίας μπορεί 

ακόμα και ταξιδεύει νοερά πίσω στα νεανικά της χρόνια και σχεδιάζει το μελλοντικό 

πηγαιμό της κοντά στον γιο της στο Λονδίνο, μέχρι που ένα παραπάτημα την στέλλει 

στο αιώνιο ταξίδι της.  

 

Τα δύο συνεχόμενα διηγήματα «Η άγνωστη Ρίτα» και «Η προσμονή» μάς 

μεταφέρουν στα πρώτα δίσεχτα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, της προσφυγιάς 

και του ξεριζωμού, της απώλειας ζωών και πατρογονικών εστιών, του δράματος των 

αγνοουμένων και των συγγενών τους. Τρυφερά αισθήματα αδελφικής αγάπης και 

έμπρακτης αλληλεγγύης κατακλύζουν τόσο τον οδηγό ταξί στην Ελλάδα προς τη 

μητέρα πρόσφυγα και τα παιδιά της όσο και προς την πονεμένη μάνα που προσμένει  

με λαχτάρα στο συρματόπλεγμα με τη φωτογραφία του αγνοούμενου γιου της από τη 

συγγραφέα, που στο πρόσωπό της αντανακλάται συνεκδοχικά η συμπαράσταση της 

κάθε Κύπριας μάνας. Ο συνειρμός αναπλάθει τη συγκλονιστική εικόνα των παιδικών 

της χρόνων με το θλιμμένο κελάδημα της μάνας των πουλιών της Άνοιξης, που της τα 

πήραν από τη φωλιά της, σε έναν υποβλητικό ταυτόσημο συμβολισμό. Την 

εφιαλτικότερη όμως σελίδα της εισβολής με τους βιασμούς γυναικών από τους 

βαρβάρους του Αττίλα συνοψίζει «Η αρχάρια» του ομότιτλου διηγήματος. 

 

Τα διηγήματα της Κίκας Πουλχερίου αναδεικνύουν αληθινούς χαρακτήρες και 

απηχούν την αδιάψευστη φωνή των καιρών μας.           


