
Κίκα Πουλχερίου: Δίχως Καλοκαίρια  (εκδ. Πάργα, 2011) 

Η ανθρώπινη ύπαρξη μπροστά στη φθορά και το θάνατο 

 

Χρυσόστομος Περικλέους 

Μια συλλογή με δώδεκα διηγήματα που ο τίτλος Δίχως Καλοκαίρια τα δένει μαζί σ’ 

ένα τοπίο μουντό όπου η χαρά σπανίζει, όπου περισσεύει ο πόνος, όπου η ανθρώπινη 

ύπαρξη τίθεται αντιμέτωπη με τη φθορά και το θάνατο. Καθόλου τυχαία η Τζένη στο 

ομότιτλο διήγημα, μια μοναχική ποιήτρια με νοσηρή ιδιοσυγκρασία, γράφει ανακα-

λώντας ύφος Καρυωτάκη: «Καταγάλανος ουρανός / πράσινη χλόη / κι εμένα μέσα μου / 
ένα σαράκι με τρώει / Να μπορούσα να φύγω / ως πέρα στα δάση / εκεί που καμιά πίκρα 
/ και κανένα σαράκι / δε μπορεί να με φτάσει.»   

Δεν υπάρχει όμως τίποτε το πεισιθάνατο στα διηγήματα της Κίκας Πουλχερίου, όπως 

δεν υπάρχει το καλό και το κακό (με εξαίρεση το τελευταίο –Απογοήτευση- που δεν 

δένει με τα άλλα). Καταγράφεται απλώς, ως ιστορία, η ανθρώπινη συμπεριφορά, που 

κινείται από δυνάμεις ανεξέλεγκτες, εν πολλοίς άλογες, και τέλος η μοίρα με τη μορ-

φή μιας αδυσώπητης φθοράς που έρχεται με τον θάνατο ή την τρέλα, και στις δυο πε-

ριπτώσεις στην πλήρη απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. «‘Πάει η Τζένη, βου-
λιάζει ολοένα και πιο πολύ’». Ένα βράδυ γύρισε απαρηγόρητη. «‘Την πήρανε’, μας είπε. 
‘Ήρθε ένας άνδρας και μια γυναίκα με άσπρες στολές κι ένα άσπρο βαν και την πήρα-
νε’.»  

Όπως ο Αλμπέρ Καμύ καταγράφει τα γεγονότα, σε σχέση με την ανθρώπινη συμπε-

ριφορά, χωρίς αξιολογικές κρίσεις, χωρίς να διακρίνει το καλό από το κακό, έτσι κι 

Κίκα Πουλχερίου. Με μια ουσιώδη όμως διαφορά: Ο Καμύ σε αφήνει με το αίσθημα 

πως οι ήρωές του έδρασαν όπως ένιωθαν και πως δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δι-

καιώνονται συνεπώς στη συνείδηση του συγγραφέα, και αυτή η δικαίωση περνά ανε-

παίσθητα και στη συνείδηση του αναγνώστη (ο υπαρξισμός στα ακρότατα όρια). 

Στην Κίκα Πουλχερίου όμως (βλ. ιδιαίτερα Το Ταξίδι και Η Μαριονέτα) έρχονται 

μεν οδοστρωτήρας τα γεγονότα, αλλά ο αναγνώστης μένει με την πικρή γεύση της 

αδικίας, της εγκατάλειψης, της αποξένωσης. Και υπόγεια ενεργοποιείται μέσα του 

μια κριτική στάση απέναντι σ’ αυτά τα φαινόμενα.  

«Κι όμως κάποτε όλα αυτά τα πρόσωπα που περπατούνε βιαστικά στους δρό-

μους ήταν δικά του […]. ‘Έ σεις οι άλλοι που τρέχετε… Σταθείτε! Λίγο πιο πέρα 

παραμονεύει η νύχτα… Σταθείτε. Ζητώ μια καλημέρα. Ένα πρόσωπο που να 

μου μοιάζει.’ Αδύνατο. Κανείς δεν τον ακούει. Κανείς δεν σταματάει. […] Κα-

ταβαίνει στην πρώτη στάση. Ακολουθεί ένα μικρό παιδάκι. […] Στο λαιμό του 

κρατάει κρεμασμένο ένα κασόνι. Τον κοιτάζει κατάματα. Πώς λάμπουνε τα δυο 

του μάτια όλο φώς στο μισοσκόταδο. ‘Γιατί κλαίτε κύριε;’ τον ρωτάει ψιθυρι-

στά. Βγάζει από το κασόνι του μια μικρή μαριονέτα. ‘Να κύριε, πάρτε μια. Τις 

πουλάω φτηνά, πολύ φτηνά.’ Γυρίζει ένα κουμπάκι κι εκείνη αρχίζει να χορο-

πηδά.» (Η Μαριονέτα) 

Η παρεμβολή του παιδιού και της μαριονέτας λειτουργεί ως επιβεβαίωση του χώρου 

των αισθημάτων. Που, ναι μεν, δεν αναστέλλει την πορεία της μοίρας προς τη φθορά 

– «Ήταν μια φορά ένα αστέρι που γκρεμίστηκε, ένα φεγγάρι που σκοτείνιασε. Ήταν μια 
φορά ένας θεός που λησμονήθηκε. Ήταν…»- που την υπερβαίνει όμως με μια φευγα-

λέα έστω ευτυχία μέσα από την επιστροφή στην αθωότητα: «Κι απάνω από όλα αυτά 
μια μαριονέτα πέρασε.»  

Συναρπαστικά τα διηγήματα της συλλογής, άλλοτε με την αμεσότητα του Σαμαράκη 

κι άλλοτε με την τρυφερότητα ή τη διεισδυτικότητα του Τσέχωφ, συμπυκνώνουν την 



ουσία της ανθρώπινης συμπεριφοράς σ’ ένα συγκεκριμένο, κάποτε απροσδόκητο, γε-

γονός που άξαφνα ανατρέπει τη ρηχή καθημερινότητα κι εισχωρεί στο βάθος της αν-

θρώπινης ύπαρξης. Η ιστορική στιγμή που παρουσιάζεται αναπάντεχα και ή την αρ-

πάζεις κι ανεβαίνεις στη σφαίρα της ελευθερίας ή ολιγωρείς –τα δεσμά της συμβατι-

κής λογικής δεν σε αφήνουν να δεις- κι όταν πια, μετά από εσωτερική πάλη, σπάσεις 

αυτά τα δεσμά, τα γεγονότα έχουν φύγει, μαζί κι η ζωή.   

«Κι αυτή πώς έκανε έτσι; Αντί να τρέξει να κρυφτεί θα μπορούσε να του δώσει 

κάτι. Μια μικρή βοήθεια για το πρόσχημα, το κερί που της πρότεινε να της ανά-

ψει στην εκκλησία. Τώρα πρέπει να ψάξει να τον βρει να επανορθώσει. […] Το 

βράδυ στις ειδήσεις άκουσε την αγγελία του θανάτου του. Μα όσο κι αν τον έ-

κλαψε, ήταν πια αργά. Ο Θόδωρος είχε φύγει.»(Ο Περίπατος)  

Από τους ήρωες της Κίκας Πουλχερίου, κάποιοι αρπάζουν την ιστορική στιγμή, απο-

φασίζουν κι ενεργούν. Όχι βέβαια για να ανατρέψουν τη μοίρα της φθοράς ή του θα-

νάτου αλλά για να την υπερβούν και ν’ ανέβουν έτσι στη σφαίρα της ελευθερίας. Α-

φού ελευθερωθούν πρώτα από τα περιττά, έστω κι αν αυτά είναι μοναδικά κοσμήμα-

τα ή αγαπημένα πράγματα που έχουν δεθεί μαζί τους (βλ. Το Δακτυλίδι και Το Ταξί-

δι).  

Αλλού πάλι (βλ. Τα Κόκκινα Τριαντάφυλλα) οι δυο τυχαίες (;) συμπτώσεις, η μια ο 

χαμός του παιδιού κι η άλλη ο θάνατος της μάνας, συνδέονται με την αδυναμία άλ-

λων να απαντήσουν στην ιστορική στιγμή, να δουν το ουσιώδες, το αίσθημα, καθώς 

αυτοί –οι άλλοι- δίνουν προτεραιότητα στα τετριμμένα, πράγμα που τους οδηγεί στο 

να αναβάλλουν, και τέλος να χάνουν, το ουσιώδες. 

Η ανθρώπινη ύπαρξη παραμένει σταθερά το κυρίαρχο στοιχείο σε όλα τα διηγήματα 

της συλλογής. Και σε εκείνα ακόμη όπου η συγγραφέας ανακαλεί μνήμες του ’74, δεν 

πέφτει στην πατριωτική ρητορεία. Μένει στον άνθρωπο και στις πληγές που ο πόλε-

μος έχει επιφέρει σ’ αυτόν ως ατομική ύπαρξη. Άνθρωποι που μένουν με τη μνήμη 

τους όταν «όπου και να την αγγίξεις πονεί» (βλ. Η Προσμονή και Η Αρχάρια), άλλοι 

που τις ξεπερνούν και μπαίνουν στο ρυθμό της επιβίωσης (βλ. Η Άγνωστη Ρίτα), και 

άλλοι που προσπαθούν να προσαρμοστούν αλλά ο «πολιτισμός» τους προσπερνά και 

σαν οδοστρωτήρας τους πλακώνει (βλ. Ο Τροχονόμος).  

Με όλα αυτά, και με όλη την αίσθηση ανυπαρξίας του ουράνιου παραδείσου που να 

υπερβαίνει τη φθορά της επίγειας ζωής, οι ήρωες της Κίκας Πουλχερίου δεν κατα-

τρύχονται από αγωνία γι’ αυτή τη φθορά. Την δέχονται με μια καβαφική, θα λέγαμε, 

αξιοπρέπεια κι εγκαρτέρηση. Κι αν κάποιοι κάποτε υπερβαίνουν τη φθορά, τη μονα-

ξιά, την αποξένωση, αυτό το καταφέρνουν με την ελευθερία, όχι με τη φυγή στη με-

ταφυσική του παραδείσου.   

Καταληκτικά, θα πρέπει να σημειώσουμε την ιδιαίτερη ευαισθησία και τρυφερότητα 

των χαρακτήρων που παρελαύνουν στα διηγήματα της συλλογής, στοιχεία που τους 

κάνουν ξεχωριστές, μοναδικές θα λέγαμε, υπάρξεις. Που, με την ευαισθησία και την 

τρυφερότητά τους, κατακτούν τον αναγνώστη όσο κι αν κάποτε φαντάζουν παράξενα 

ιδιότυποι. Το αίσθημα προβάλλει μέσα από τα διηγήματα ως ένα είδος αντίστασης 

στον «πολιτισμό» της τεχνολογικής προόδου, τον «πολιτισμό» της συμβατικής λογι-

κής, τον «πολιτισμό» της συνήθειας. Το «σκέπτομαι άρα υπάρχω» του Ντεκάρτ, και 

κατ’ επέκταση του Διαφωτισμού, στην Κίκα Πουλχερίου γίνεται «αισθάνομαι άρα 

υπάρχω». Γιατί μπορεί η σκέψη να εισάγει τον άνθρωπο στην επιστήμη και τον πολι-

τισμό, είναι όμως το αίσθημα που τον κάνει κατ’ εξοχήν άνθρωπο. Η αγάπη, η τρυ-

φερότητα, η ενσυναίσθηση, είναι ιδιότητες του αισθήματος, όχι της σκέψης. Κι αυτά 

τα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης καταξιώνονται με μοναδική πληρότητα στο Δί-

χως Καλοκαίρια. 
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