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Η μαμά γύρισε στο σπίτι μ’ ένα μωρό στην αγκαλιά.

«Φλέρη», είπε, «έλα να δεις  
τον αδελφούλη σου».

Η Φλέρη έτρεξε κοντά στη μαμά κι 
εκείνη της έδειξε ένα μωρό 

ροζούλικο σαν ροδάκινο.

«Έλα, φίλησέ το»,  
είπε η μαμά κι η Φλέρη 

έσκυψε και το  
φίλησε.

Λίγο πιο ύστερα η Φλέρη 
τυλίχτηκε το σάλι της 

μαμάς και πηδώντας από 
μια καρέκλα έκανε τον 

Σούπερμαν.

«Φλέρη, σταμάτα να κάνεις φασαρία! 
Κοιμάται το μωρό μας», είπε η μαμά κι η 

Φλέρη σταμάτησε. Κάθισε να δει τηλεόραση.
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Mom came home with a baby in her arms.

‘‘Flerie,’’ she said, ‘‘come and see your little 
brother.’’

Flerie ran to her mom and she 
showed her a baby with rosy 

cheeks like peaches.

‘‘Come on, kiss him,’’ 
mom said, and Flerie 
leaned over and kissed 
him.

A little later, Flerie 
wrapped her mom’s 

shawl  and jumped 
from a chair pretending 

the Superman.

‘‘Flerie, stop making a fuss! Our 
baby is sleeping’’, said the mother; 

then Flerie stopped. She sat down to watch TV.
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Ο Φριτ, ο γάτος, κυνηγούσε 
ένα ποντίκι κι η Φλέρη, 

που αγαπούσε τον Φριτ, 
χειροκροτούσε και φώναζε: 
«Απάνω του, Φριτ! Γρήγορα, 

Φριτ, πιο γρήγορα!»

«Φλέρη, χαμήλωσε τη φωνή στην 
τηλεόραση και μην ξεφωνίζεις έτσι! 

Θα ξυπνήσει το μωρό μας»  
είπε πάλι η μαμά  

κι η Φλέρη υπάκουσε. 

Τ’ απόγευμα ήρθε η γιαγιά και ο παππούς. Ξέχασαν 
να μιλήσουν στη Φλέρη και πήγανε κατευθεία να 

δούνε το μωρό. Σκύψανε κι οι δύο πάνω απ’ το 
κρεβατάκι του και κάνανε σαν χαζοί απ’ την πολλή 

χαρά τους. 

«Το μωρό μου, το χρυσό μου!» έκανε χαδιάρικα η 
γιαγιά.

«Πτου, πτου να μην βασκαθεί!» είπε ο παππούς
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Frit, the cat, was chasing 
a mouse and Flerie, who 
loved Frit, applauded it 
and shouted ‘‘Go against 
it, Frit! Faster, Frit, 
faster!’’

‘‘Flerie, switch lower the 
echo of TV and don’t shout 

like that! Else you will wake 
up our baby’’, said the mom once 

more and Flerie obeyed.

Grandmother and grandfather came in the 
afternoon. They forgot to talk to Flerie and went 
straight to have a look on the baby.  
They both crouched over his crib and acted like 
fools, full of joy. 

‘‘My baby, my golden one!’’ grandma  
said fondly.

‘‘Woe, woe to him!’’ said the grandpa.
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«Πάντα γερό και δυνατό σαν  
αληθινό τιγράκι».

Η Φλέρη έτρεξε κοντά τους. Σκαρφάλωσε στο 
κρεβατάκι και προσπάθησε να δει τ’ αληθινό 

τιγράκι που έλεγε ο παππούς.

«Φλωρεντία, δεν κάνει. Το μωρό κοιμάται.  
Κατέβα γρήγορα κάτω!» είπε η γιαγιά  

κι η Φλέρη κατέβηκε.  
Πω-πω, η γιαγιά την είπε  

«Φλωρεντία» κι όταν η γιαγιά τη λέει έτσι  
πάει να πει πως είναι θυμωμένη μαζί 

της.

«Κανένας δεν μ’ αγαπά 
εμένα πια. Μόνο το μωρό 

αγαπούν» σκέφτηκε η 
Φλέρη κι ήταν πολύ 

λυπημένη.

Τρύπωσε κάτω απ’ το 
τραπέζι και δεν ήθελε 
να δει κανένα. Ούτε τη 
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‘‘Wish that he will be always tight and strong, like 
a real little tiger’’.

Flerie ran to them. She climbed onto the little 
baby-bed and tried to see the real little tiger that 
his grandfather characterised the new-born baby.

‘‘Florence, you do wrong things. The baby is 
sleeping. Get down quickly!’’ said the grandmother 
and Flerie stepped down. What a surprise, the 
grandmother called her ‘‘Florence’’ and when the 

grandmother is calling her with that name, it 
means that the grandma is angry with 

her. 

‘‘No one loves me anymore. 
They only love the baby’’, 

Flerie thought and was 
very sad.

She escaped going 
under the table and 
didn’t want to see 
anyone. Neither 
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μαμά, ούτε τον μπαμπά. Ούτε τη γιαγιά, ούτε τον 
παππού και πιο πολύ εκείνο το ροζούλικο μωρό 

που έκλαιγε όλη την ώρα κι έκανε πιπί στο πανί του.

«Φλέρη, πού είσαι;» φώναξε η μαμά, μα η Φλέρη 
δεν απάντησε.

«Φλέρη, πού είσαι;» φώναξε κι ο μπαμπάς κι 
έψαξε να τη βρει.

«Μήπως είσαι μέσα στη ντουλάπα; Μήπως είσαι 
μέσα στο καλάθι με τ’ άπλυτα; Μήπως είσαι μέσα 

στην τουαλέτα;»

Μα η Φλέρη πάλι δεν απάντησε. Σήκωσε τότε το 
τραπεζομάντιλο ο μπαμπάς κι έσκυψε κάτω από 

το τραπέζι, μα η Φλέρη κρύφτηκε τόσο καλά που ο 
μπαμπάς ούτε που την πρόσεξε.

«Πάει, χάσαμε τη Φλέρη» είπε και ήταν πολύ 
λυπημένος.

«Πάει, χάσαμε τη Φλέρη» είπε και η μαμά και 
ήταν το ίδιο λυπημένη. Η Φλέρη που τους άκουσε 

χαμογέλασε, μα πάλι δεν μίλησε. 
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mom, nor dad. Neither the grandmother, nor the 
grandfather, and especially that rosy baby who 
was crying all the time and peeled on his cloth.

‘‘Flerie, where are you?’’ mom shouted, but Flerie 
didn’t answer.

‘‘Flerie, where are you?’’ dad shouted and he tried 
to find her.

‘‘Are you in the closet?  
Are you in the laundry basket?  
Maybe, in the bathroom?’’

But again Flerie did not answer. Then dad picked 
up the tablecloth and crouched down under the 
table, but Flerie hid herself so well that dad didn’t 
even notice her.

‘‘Alas, we have lost Flerie’’ he said and he was 
very sad.

‘‘Alas, we have lost Flerie’’ said mom and she was 
just as sad. Flerie, who heard them, smiled, but 
again she did not speak anything at all.



ΚΙΚΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΥ

14

Έμεινε κάτω απ’ το τραπέζι και είπε πως δεν 
πρόκειται να βγει από εκεί ποτέ, μα ποτέ της. Για 

λίγη ώρα στο σπίτι έγινε απόλυτη ησυχία. Η Φλέρη 
δεν είχε τίποτα να κάνει. Νύσταξε και βαριόταν. 

Έβαλε τα δάχτυλα στο στόμα και άρχισε 
να δαγκώνει τα νύχια της. Τα δάγκωνε 

για ώρα πολλή, ώσπου την πήρε 
ο ύπνος. Τότε κι ο πατέρας την 

πήρε στο κρεβάτι της.

Το μωρό έκλαιγε δυνατά: 
«Ουά, ουά». Η Φλέρη την 

άκουσε στον ύπνο της. «Το 
μωρό μας, το χρυσό μας, 

τ’ αληθινό τιγράκι μας» 
σκέφτηκε κι αμέσως ένα 
τιγράκι ήρθε και στάθηκε 

κοντά της.

Είχε κίτρινα θειαφένια 
μάτια και σουβλερά νύχια, 

πιο σουβλερά κι από τον 
Φριτ που κυνηγούσε το 
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She sat below the table and said to herself that 
she would never leave, never. For a while there 
was a complete silence in the house. Flerie had 

nothing to do. She was drowsy and bored. 
She put her fingers in her mouth and 

started biting her fingernails. She bit 
them for a long time, until she fell 

asleep. Then her father took 
her to her bed.

The baby cried loudly: 
‘‘Wow, wow’’. Flerie heard 
him in her sleep. ‘‘Our 
baby, our golden one, 
our real little tiger,’’ she 
thought and immediately 
a tiger came and stood 
beside her.

The tiger had yellow eyes, 
same colour as that of 

sulphur; it also had spiky 
nails, even more spiky than 
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ποντίκι στην τηλεόραση. Η Φλέρη τρόμαξε.  Ήθελε 
να φωνάξει, μα η φωνή της δεν έβγαινε. Χώθηκε 

κάτω απ’ τα σεντόνια κι κρυφοκοίταζε. Το αληθινό 
τιγράκι δεν έφυγε. Ήταν εκεί κι περίμενε.  

Κάποια στιγμή όρμησε απάνω της.  
Η Φλέρη έβγαλε μια τρομαγμένη φωνή και 

ξύπνησε.

«Φλέρη, τί έχεις;» φώναξε ο μπαμπάς κι έτρεξε 
αμέσως κοντά της.

«Ένα αληθινό τιγράκι είναι στο δωμάτιό μου»,  
είπε η Φλέρη.

«Ένα αληθινό τιγράκι;» επανέλαβε ο μπαμπάς. 
Δείξε μου πού είναι να το κυνηγήσω.

«Να εκεί» είπε η Φλέρη κι έδειξε ψηλά στο 
ντουλάπι.

«Ξουτ, ξουτ, τιγράκι, έξω, έξω» φώναξε ο μπαμπάς 
ανεμίζοντας τα μεγάλα του χέρια. «Και μην 

ξανάρθεις γιατί θα σου δαγκώσω την ουρά». 
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than those of Frit - that was chasing the mouse 
over the TV set. Flerie was frightened. She wanted 
to shout, but her voice was not coming out. She 
crawled under the sheets and was peeping. The 
real little tiger did not leave. It was there, waiting. 
At one point it rushed at her. Flerie made a 
frightened voice and woke up.

‘‘Flerie, what happened to you?’’ dad shouted and 
immediately ran to her.

‘‘A real little tiger is in my room’’, 
Flerie said.

‘‘Was it a real tiger?’’ dad responded. ‘‘Show me 
where it is and I’ll chase it away’’.

‘‘It’s up there’’ Flerie said, pointing at the high 
closet.

‘‘Get lost, tiger’’ shouted dad, and started waving 
his big hands. ‘‘Get out of here and don’t come 
back, else I’ll bite your tail’’.
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«Πάει το ’διωξα, Φλέρη 
μου» είπε στη Φλέρη και 

παίρνοντάς την αγκαλιά την 
ξανάβαλε πίσω στο κρεβάτι 

της. Μα η Φλέρη ήταν πολύ 
ανήσυχη. Και τότε πήρε πάλι 

να δαγκώνει τα νύχια της. Τα 
δάγκωνε, τα δάγκωνε ώσπου την 

πήρε ο ύπνος.

Την άλλη μέρα δεν ήπιε το γάλα της,  
δεν έφαγε τις πατατούλες της, δεν έκανε τον 

Σούπερμαν. Προτίμησε να χωθεί  
πάλι στη γωνία της και να  

δαγκώνει τα νύχια της.

«Η Φλέρη πήρε άσχημο συνήθειο. Δαγκώνει 
τα νύχια της» είπε στενοχωρημένη η μαμά στον 

μπαμπά.

«Άσε, καλύτερα μη δίνεις σημασία. Μια μέρα θα το 
κόψει» είπε εκείνος…μα οι μέρες περνούσαν και η 

Φλέρη δεν το ’κοψε.
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‘‘That’s all, Flerie; I’ve 
chased it away,’’ he told 
Flerie, and taking her in 

his arms he put her back on 
her bed. But Flerie was very 

worried. And then she started 
biting her fingernails again. She 

bit them, and bit them again, until 
she fell asleep.

The other day she did not drink her milk, she did 
not eat her fried slices of potatoes, she did not 
imitate the flight of Superman. She preferred to 
push herself into the corner and bite again her 
fingernails.

‘‘Flerie got into a bad habit.  
She’s biting her fingernails’’ mom said to dad, 
sadly.

‘‘Come on, you better not pay attention. One day 
she will give up’’ he said… but the days were 
passing and Flerie did not give up that habit.
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«Σαν δεν ντρέπεσαι, μεγάλο κορίτσι να τρως τα 
νύχια σου» είπε η θεία Βερόλα.

«Να της βάλετε πιπέρι. Να της κάψει τη γλώσσα 
και να μην ξαναβάλει τα δάχτυλα στο στόμα» είπε ο 

θείος Φίφης.

Η Φλέρη σαν τ’ άκουσε φοβήθηκε. Ακούς εκεί 
να της βάλουνε πιπέρι να της κάψει τη γλώσσα! 

Γρήγορα, όμως, ξέχασε τον φόβο της και πάλι 
έβαλε τα δάχτυλα στο στόμα και πάλι δάγκωσε τα 

νύχια κι η μαμά απελπισμένη έλεγε «Αχ, τι άσχημο 
συνήθειο!»

Ο καιρός περνούσε κι η Φλέρη μεγάλωνε και 
το μωρό μεγάλωνε και το τιγράκι μεγάλωνε 

κι ερχόταν κάθε νύχτα στο κρεβάτι της και την 
τρόμαζε…ώσπου ξαφνικά νωρίς ένα πρωί η 

Φλέρη έγινε μικρούλα. Έκλαιγε «ουά, ουά» κι η 
μαμά την πήρε αγκαλιά, της έδωσε το γάλα της με 

το μπιμπερό και τη νανούρισε, έτσι όπως νανούριζε 
το ροζούλικο μωρό. 
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‘‘Shame on you, that you eat your nails, though 
you’re a big girl’’ said aunt Verola.

‘‘Better put pepper on her lips to burn her tongue. 
Thus she will not put her fingers in her mouth 
again’’ said uncle Fifis.

Flerie was scared when she heard it. She couldn’t 
believe that they will use pepper to burn her 
tongue! But soon she forgot her fear and again 
she put her fingers in her mouth and bit her nails 
again…and so mom desperately said ‘‘Ah, what a 
bad habit!’’

Time was passing and Flerie was growing up, the 
baby was growing up too; the tiger was growing 
up as well and it would come to her bed every 
night and scare her… until suddenly, early one 
morning, Flerie saw her body being short. She 
cried ‘‘wow, wow’’ and mom hugged her, gave her 
milk with a baby-bottle and lullabied her, just the 
same way she was lullabying the rosy baby. 
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Η γιαγιά και ο παππούς σκύψανε πάνω στο 
κρεβατάκι της για να τη δουν κι όλο χαρά είπανε:

«Το μωρό μας, το χρυσό μας,  
τ’ αληθινό τιγράκι μας!» 

Ήρθε κι η θεία Βερόλα μα δεν είπε «Σαν δεν 
ντρέπεσαι, μεγάλο κορίτσι να τρως τα νύχια 

σου» κι ο θείος Φίφης δεν είπε «Να 
της βάλετε πιπέρι, να της κάψει τη 

γλώσσα».

«Όλοι μ’ αγαπάνε» σκέφτηκε 
η Φλέρη κι ήταν πολύ 

χαρούμενη. Όμως λίγο πιο 
ύστερα όλοι φύγανε κι 

έμεινε μονάχη. Κανένας δεν 
ερχόταν να τη δει. Ούτε και 
το τιγράκι δεν ερχόταν κι η 

Φλέρη βαρέθηκε να είναι 
όλη την ώρα ξαπλωμένη στο 

κρεβατάκι της.  
Ήθελε να σηκωθεί, να τρέξει, να 



ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΙΓΡΑΚΙ

23

Grandmother and grandfather crouched on her 
crib to see her and happily said:

‘‘Our baby, our golden one, our real little tiger!’’

Aunt Verola also came, but didn’t say again 
‘‘Shame on you, that you eat your nails, 

though you’re a big girl’’. Also uncle 
Fifis didn’t say ‘‘Put pepper 

on her lips to burn her 
tongue’’.

‘‘Everyone loves me’’ 
Flerie thought and 
was very happy. 
But a little later 
everyone left and 
she was left alone. 
No one came to 
see her. Not even 

that little tiger was 
there with her… and 

Flerie was tired of 
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δει το Φριτ στην τηλεόραση,  
μα δεν μπορούσε.  

Τα πόδια της ήτανε μικρά, πολύ μικρά και το 
κρεβατάκι της ψηλό, πολύ ψηλό.

«Μαμά, μαμά» φώναξε κι άνοιξε τα μάτια. Κοίταξε 
γύρω τα χέρια και τα πόδια της. Ευτυχώς δεν ήτανε 
τόσο μικρά όπως ονειρεύτηκε. Σηκώθηκε.  Από το 

ανοιχτό παράθυρο έμπαινε το φως του πρωινού 
ήλιου. Άκουσε τα βήματα της μαμάς στην κουζίνα 

κι έτρεξε γρήγορα. Ανέβηκε σε μια καρέκλα και 
σηκώνοντας τα χέρια ψηλά είπε: «Μαμά, κοίτα με 

πόσο μεγάλη είμαι! Σαν εσένα και τον μπαμπά».

«Και βέβαια είσαι μεγάλη» είπε η μαμά. «Τόσο δα 
πιο μικρή από εμένα και τον μπαμπά, μα πολύ πιο 

μεγάλη απ’ το μωρό μας και το μωρό της θείας 
Λέλας».

Αμέσως μετά τίναξε ψηλά τα χέρια η Φλέρη 
και πηδώντας κάτω απ’ την καρέκλα έκανε τον 

Σούπερμαν. Ξεφώνιζε δυνατά, πολύ δυνατά μα η 
μαμά δεν τη μάλλωνε.
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lying in her bed all the time. She wanted to get up, 
to run, to see Frit on the TV set, but she couldn’t. 
Her legs were small, very tiny and her bed was 
tall, very tall.

‘‘Mom, mom’’ she shouted and opened her eyes. 
She looked at her body, her arms and legs. 
Fortunately, they were not as tiny as she saw them 
in her dream. She got up. The light of the morning 
sun came in, through the open window. She heard 
mom’s footsteps in the kitchen and ran at once to 
her. She stepped on a chair, extended her hands 
and said: ‘‘Mom, look how tall am I! As tall as you 
and dad.’’

‘‘Surely you are tall’’ said her mom. ‘‘Only a bit 
shorter than me and your dad, but much taller 
than our baby and also the baby of aunt Lela’’.

Immediately after, Fleurie shook her hands and 
jumped from the chair pretending that she was 
Superman. She was shouting loudly, very loudly, 
but her mom was not arguing with her anymore.
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Μια νύχτα το τιγράκι ήρθε πάλι στο δωμάτιο της 
Φλέρης, μα αυτήν τη φορά δεν ήτανε μονάχο του. 

Έφερε μαζί του τη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά, τον 
παππού, τη θεία Βερόλα και τον θείο Φίφη. Ήταν 
όλοι τους κοντοί, κοντούλικοι σαν νάνοι και σαν 

τους είδε η Φλέρη έβαλε τα γέλια. Η μαμά ανέβηκε 
σε μια καρέκλα και πηδώντας κάτω έκανε τον 

Σούπερμαν ξεφωνίζοντας δυνατά.

Ο μπαμπάς παρακολουθούσε στην τηλεόραση 
τον Φριτ, τον γάτο, που κυνηγούσε το ποντίκι και 

ενθουσιασμένος χειροκροτούσε και φώναζε:

«Απάνω του, Φριτ! Γρήγορα, Φριτ! Πιο γρήγορα!»

«Σταματήστε να κάνετε φασαρία! Θα ξυπνήσει το 
μωρό μας» τους φώναξε θυμωμένη η Φλέρη κι 

αμέσως εκείνοι σταμάτησαν. 

Η γιαγιά και ο παππούς σκαρφάλωσαν στο κρεβάτι 
για να δουν το μωρό κι η Φλέρη τους φώναξε: 
«Κατεβείτε γρήγορα κάτω. Δεν κάνει. Το μωρό 

κοιμάται» κι εκείνοι κατέβηκαν. 
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One night the little tiger came back to Flerie’s 
room; this time the tiger was not alone. It brought 
mom, dad, grandma, grandpa, aunt Verola 
and uncle Fifis. They were all short, short like 
dwarves; when Flerie saw them she laughed. 
Mom climbed on a chair and jumped down 
imitating Superman and she was shouting loudly.

Dad was watching Frit -the cat that was chasing 
the mouse on TV set- and applauded excitedly 
and shouted: 

‘‘Go against it, Frit! Faster, Frit, faster!’’

‘‘Stop making a fuss! You will disturb the baby 
while sleeping and force him to wake up’’ Flerie 
shouted angrily at them and they immediately 
stopped disturbing.

Grandmother and grandfather hung over the bed 
to see the baby, but Flerie shouted at them: ‘‘Get 
down quickly. It’s not a good action. The baby is 
sleeping’’ and so they both climbed down. 
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Η θεία Βερόλα και ο θείος Φίφης βάλανε τα 
δάχτυλα στο στόμα και δάγκωναν τα νύχια κι η 

Φλέρη τούς φώναξε:

«Σαν δεν ντρέπεστε, να δαγκώνετε τα νύχια σας!»

Η θεία Βερόλα και ο θείος Φίφης φοβήθηκαν, μα 
συνέχισαν να δαγκώνουν τα νύχια τους κι η Φλέρη 

είπε πάλι:

«Θα σας βάλω πιπέρι να σας κάψει τη γλώσσα για 
να μην ξαναβάλετε τα δάχτυλα στο στόμα».

«Και βέβαια να τους βάλεις»,  
είπε το τιγράκι  

και δίνοντας μια βγήκε απ’ το παράθυρο και 
χάθηκε μες στη νύχτα.

«Στάσου, μη φεύγεις» του φώναξε η Φλέρη, 
«γύρνα πίσω». Μα το τιγράκι δεν ξαναγύρισε. 
Άνοιξε τότε τα μάτια της και κοίταξε ολόγυρα. 

Κανένας δεν ήτανε εκεί. Ούτε η μαμά, ούτε 
μπαμπάς, ούτε κανένας άλλος. Είχαν όλοι τους 

εξαφανιστεί.



ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΙΓΡΑΚΙ

29

Aunt Verola and uncle Fifis put their fingers in 
their mouths biting their nails; yet Flerie shouted 
at them too:

‘‘Why do you bite your nails! Shame on you!’’

Aunt Verola and uncle Fifis were scared, but they 
continued to bite their fingernails and Flerie said 
once more:

‘‘I’ll put pepper on your lips so that you don’t put 
your fingers in your mouth again.’’

‘‘Yes, indeed; you must put pepper on their lips’’ 
said the little tiger, and at once it passed through 
the window and disappeared in the darkness of 
the night.

‘‘Stop, do not leave,’’ Flerie shouted at the little 
tiger ‘‘come back.’’ But the tiger did not return. 
She then opened her eyes and looked around. 
Nobody was there. Neither mom, nor dad, nor 
anybody else.  
They had all disappeared.
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Από το παράθυρο έμπαινε φως 
του ήλιου κι από την κουζίνα 

ακούγονταν οι κουβέντες 
του μπαμπά και της μαμάς. 

Περπάτησε με μεγάλα 
βήματα η Φλέρη, έφτασε 

γρήγορα στην κουζίνα.

«Καλημέρα» της είπε η 
μαμά και τη φίλησε.

«Καλημέρα» της είπε ο 
μπαμπάς και τη σήκωσε 

ψηλά, τόσο ψηλά που 
κόντευε ν’ αγγίξει το ταβάνι!  
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Sunlight came in, through the 
window; she heard dad and 

mom talking in the kitchen. 
Flerie went there walking 

with big steps, and soon 
reached the kitchen.

‘‘Good morning’’, her 
mom said and kissed 
her.

‘‘Good morning’’, said 
dad, and he lifted her up, 

so high that Flerie almost 
touched the ceiling!



Κίκα Πουλχερίου

Γεννήθηκε στη Λακατάμια, προάστιο της Λευκωσίας. Απο-
φοίτησε από το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και το Διδα-
σκαλικό Κολλέγιο Λευκωσίας. Εργάστηκε ως δασκάλα στη 
Δημοτική εκπαίδευση από όπου αφυπηρέτησε ως διευθύ-
ντρια. Από το 1993 ως το 2007 υπήρξε Πρόεδρος του Κυπρι-
ακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου.

Έγραψε πολλά βιβλία για παιδιά (μικρές ιστορίες, διηγήμα-
τα, μυθιστορήματα, παραμύθια, κουκλοθέατρο και θεατρικά 
έργα). Έξι βιβλία της βραβεύτηκαν από τις Πολιτιστικές Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 
Βραβεύτηκε επίσης από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού 
και Νεανικού Βιβλίου, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου τη 
«Γυναικεία Συντροφιά», τον Σύνδεσμο Φιλίας Ελλάδας Κύ-
πρου και από άλλους Οργανισμούς. 

Το 1992, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Παιδικού 
Βιβλίου, το μήνυμά της «Το βιβλίο ήλιος ειρήνης» επιλέγηκε 
και μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες κυκλοφόρησε ταυ-
τόχρονα σε όλες τις χώρες μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιβλίων για Παιδιά και Νέους (Ι.Β.Β.Υ.)

Το Βιβλίο της «Τα μεγάλα παπούτσια» μεταφράστηκε και 
εκδόθηκε στη Βουλγαρία το 2006. Θεατρικά της έργα ανε-
βάστηκαν από τον Θ.Ο.Κ. και άλλες θεατρικές σκηνές της 
Κύπρου. Το 1984 το όνομά της περιλήφθηκε στον Τιμητικό 
Κατάλογο της Ι.Β.Β.Υ. Το 2003 τιμήθηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία για τη συνολική προσφορά της στην Παιδική Λο-
γοτεχνία. Το 2007, προτάθηκε ως εκπρόσωπος της Κύπρου 
για το βραβείο «Χανς Κρίστιαν Άντερσεν». Το 2021 τιμήθηκε 
από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου με το «Βρα-
βείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του».



Kika Poulcheriou

She was born in Lakatamia, a suburb of Nicosia. She 
graduated from the Phaneromeni Elementary School for 
Girls and from the Teachers’ High School of Nicosia. She 
worked as a teacher in Primary education from where 
she retired as principal. From 1993 to 2007 she served as 
President of the Cyprus Association of Books for Children 
and Youth.

She has written many books for children (short stories, 
novels, fairy tales, puppetry and theater plays). Six of her 
books were awarded by the Cultural Services of the Ministry 
of Education and Culture of Cyprus. She was also awarded 
by the Cyprus Association of Books for Children and 
Youth, the Theatrical Organization of Cyprus, the “Women 
Companionship”, The Friendship Association of Greece and 
Cyprus and by other Organizations.

In 1992, on the occasion of World Children’s Day Book, her 
message «The book is the sun of peace» was chosen and 
translated into many languages and then it was released 
simultaneously in all member countries of the International 
Organization of Books for Children and Youth (I.B.B.Y.). 

Her book «The Big Shoes» was translated and published 
in Bulgaria in 2006. Her plays were performed by the 
Theatric Organization of Cyprus and other theatrical scenes 
in Cyprus. In 1984 her name was included in the Honorary 
List of I.B.B.Y. In 2003 she was honored by the Republic of 
Cyprus for her overall contribution to children’s literature. 
In 2007, she was nominated as a representative of Cyprus 
for ‘‘Hans Christian Andersen Prize’’. In 2021 she was 
honored by the Hellenic Cypriot Cultural Association with 
the «Writer’s Award for the whole of his work».



Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ ιδρύθηκε με Όραμα να στηρίζει και 
να προάγει ευρέως τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Ομογένεια, αλλά και τις συναφείς επιστήμες (Ελληνική Γλώσσα, Άυλη Κληρο-
νομιά, Ιστορία, Περιβάλλον, Υγεία, Τουρισμός, Μνημεία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία 
κ.ά.) επιβεβαιώνοντας έτσι την οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού και τα 
ωφέλιμα οικουμενικά ιδεώδη του. 

Για τον σκοπό αυτό θέτει Αποστολή με σχέδια δράσης, προγράμματα, επιτροπές και 
σύγχρονα μέσα (https://cultural-association.org, Web RadioTV “SOLOMOS”, Ψηφιακή 
Λέσχη Ανάγνωσης Δ.Α.Δ.Α. κ.ά.) στα οποία συμμετέχουν μέλη του ΣΠΕΚ, επιστήμονες, 
άνθρωποι του λόγου και της τέχνης και σύμβουλοι σε 30 περίπου χώρες. Αποστο-
λή του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι να δημιουργεί υποδειγματική 
«Πολιτιστική Ταυτότητα» για αυτογνωσία και πολιτισμική ανάπτυξη των Ελλαδιτών, 
Κυπρίων και Αποδήμων σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς. Είναι γι’ αυτό που συνεχώς 
δομεί νέες βιώσιμες, λειτουργικές και αποτελεσματικές υποδομές, διασυνδέσεις, 
σχέδια, προγράμματα και διεθνείς σχέσεις για επίτευξη του οράματος σ’ όλα τα πεδία. 

Οι Στόχοι του ΣΠΕΚ είναι πολλαπλοί και συνεχώς εμπλουτίζονται όπως μεταξύ άλ-
λων, η Πολιτιστική Διπλωματία για «εξαγωγή» σε ξένες χώρες έργων τέχνης και με-
ταφρασμένων λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων. Ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ 
είναι να ενώσει τους απανταχού ελληνόφωνους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επι-
στήμονες προς κοινούς στόχους, με τα σύγχρονα μέσα του αλλά και με κλασικούς 
τρόπους, όπως εκδόσεις για Ανθολογίες, Λογοτεχνικές σειρές, Περιοδικές / Ψηφια-
κές εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις, Συνέδρια, Φεστιβάλ, Ψηφιακό Αναγνωστήριο, ερ-
γοβιογραφικά πορτρέτα, ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα κ.ά. 

Για μια πλήρη εικόνα του ΣΠΕΚ επισκεφθείτε τον διεθνή ιστότοπο: 

www.cultural-association.org και επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  
info@cultural-association.org



The Hellenic Cypriot Cultural Association / HCCA was founded with the Vision of sup-
porting and broadly promoting literary and artistic creation in Greece, Cyprus and 
the Greek Diaspora, as well as the related arts (Greek Language, Intangible Heritage, 
History, Environment, Health, Tourism, Monuments, Sociology, Philosophy et.al.) 
confirming the universality of Greek Culture and its beneficial ecumenical ideals. 

To this end, it establishes a Mission with action plans, programs, committees, and 
contemporary media (international web site, Web Radio TV SOLOMOS, a Digital Read-
ing Club etc.) to which contribute members of HCCA, scientists, people of letters 
and arts and also consultants in about 30 countries. The mission of HCCA is to create 
an exemplary «Cultural Identity» for self-knowledge and development of Greeks, 
Cypriots and Expatriates in Greece, Cyprus and globally. That is why it is constantly 
building contemporary, sustainable, functional, and efficient infrastructures, inter-
faces, plans, programs, and international relations, so as to achieve the vision in all 
fields. 

The Targets of HCCA are multiple and are constantly added to. Among such additions, 
is the Cultural Diplomacy for «exporting» art works and translated literary and sci-
entific works abroad. The noble goal of HCCA is to bring together Greek-speaking 
writers, artists and scientists all over the world towards common goals, by using 
modern or classical means, such as publications of Anthologies, Literary series, Pe-
riodicals / Digital publications, Studies, Conferences, Book Festival, Reading room, 
ergobiography portraits, radio and television interviews, events, educational pro-
grams, etc. 

For full information on the HCCA scope of activities,  
please visit the international website: 

www.cultural-association.org 
Email: info@cultural-association.org



Για εσάς που περνάτε χρόνο στο σπίτι, αναζητώντας μια τρυφερή πε-
ριπέτεια ή μια γλυκιά ιστορία πριν τον ύπνο των μικρών και μεγάλων 
παιδιών, προσφέρουμε αυτό το ευφάνταστο και στοργικό, εικονογρα-
φημένο ηλεκτρονικό βιβλίο, γραμμένο από τη γνωστή Κύπρια συγγρα-
φέα, Κίκα Πουλχερίου. Ακολουθήστε το Μικρό Τιγράκι στην καθημερινή 
του ρουτίνα και μοιραστείτε τις αγωνίες και τους φόβους του. Χρειάζεται 
έναν φίλο, κάποιον να το καταλαβαίνει, να το προσέχει, να το επαινεί. 
Βοηθήστε το να έρθει πιο κοντά στους γονείς και την οικογένειά του και 
θα δείτε το θαύμα της ζωής! Αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Θυμηθεί-
τε, οι ιστορίες μας για μικρά και μεγάλα παιδιά είναι εδώ για να τις διαβά-
σετε ανά πάσα στιγμή. Διαβάστε, σκεφτείτε, ονειρευτείτε! Κάντε όνειρα 
μεγάλα και υψηλά!

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

For those spending time at home, looking for a cozy adventure or 
bedtime story for kids and children, we offer this imaginative and tender 
picture E-book, written by the famous Cypriot author, Kika Poulcheriou. 
Follow The Little Tiger on its everyday routine and share its anxieties 
and fears. It needs a friend, someone to understand it, to pay attention 
to it, to praise it. Help it to come closer to its parents and family and you 
will see the miracle of life! Love, care and understanding. Remember, 
our stories for kids and children are here for you to read at any time. 
Read, think, dream and Dream Big!
 

Sissy Sigioultzi-Rouka
President of the Hellenic Cypriot Cultural Association
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