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Γεννήθηκα σε ένα μικρό τότε προάστειο της   Λευκωσίας μα τα παιδικά μου χρόνια δεν τα  
έζησα εκεί. Ο πατέρας μου, που δυστυχώς τον έχασα στα είκοσι μου χρόνια,  λάτρευε τα 
βιβλία και τη μόρφωση. Ήτανε Δασικός Υπάλληλος, ένας άνθρωπος με ήθος  που   διάβαζε με 
πολύ ενδιαφέρον λογοτεχνικά βιβλία    και περιοδικά.  
 
Εγώ   από μικρή  καθόμουνα κοντά του  και περίμενα υπομονετικά να μου πει στο τέλος τί 
διάβασε.   Αυτός αντί εκείνων που διάβασε μου διηγούτανε ιστορίες από την Ιλιάδα και την 
Οδύσσεια που με μάγευαν. Αυτή η στάση του πατέρα μου μού δημιούργησε μια  αγάπη  και 
μια  έφεση προς τα βιβλία. Παράλληλα πιστεύω πως από φυσικού μου διαθέτω μια 
ευαισθησία και μια έντονη συναισθηματική φόρτιση.  Ήμουνα το μικρότερο παιδί της 
οικογένειας και όσο χρόνο τα αδέλφια μου έλειπαν στο σχολείο μοναδική παρέα μου   ήταν   
τα δέντρα,  οι  γάτες μου, τα πουλιά και τα λουλούδια. Το  παράδοξο για μένα ήταν πως το 
κάθε τι   γύρω μου έπαιρνε ζωή  και του μιλούσα και  καταλάβαινε. Όλα αυτά με γέμιζαν με 
αγάπη και σεβασμό ακόμα και στα πιο μικρά και ασήμαντα της κόσμου. Ένα σαλιγκάρι που 
περνούσε σέρνοντας  υπομονετικά το σπίτι του, μια πεταλούδα που τριγύριζε στις 
ανθισμένες λυγαριές  ένα πουλί που κελαηδούσε στα κλαδιά του δέντρου με μάγευαν.  
 
Αν με ρωτήσετε από πότε άρχισα να γράφω θα σας πω πως ξεκίνησα από παιδί φτιάχνοντας 
φανταστικές ιστορίες που τις αποστήθιζα.  Αργότερα στην εφηβεία,   έγραφα ποίηση και 
διηγήματα για μεγάλους που δημοσίευα σε περιοδικά και εφημερίδες.  Ύστερα σαν έγινα 
δασκάλα και έζησα από κοντά την ομορφιά, την αθωότητα  και την ειλικρίνεια της παιδικής 
ηλικίας στράφηκα στα παιδιά.  Η αγάπη που εισπράττω από αυτά είναι θα έλεγα κάτι 
παραπάνω από συγκινητική.  Οι πολλές και διάφορες βραβεύσεις μου, από διάφορους φορείς 
και οι έξι βραβεύσεις μου με κρατικό βραβείο, μου στάθηκαν αρκετά ενθαρρυντικές για να 
συνεχίσω. Αισθάνομαι αρκετά ευτυχής σήμερα ύστερα από εξήντα χρόνια πορείας για όσα 
πρόσφερα στα παιδιά του τόπου μου. Εργάστηκα σκληρά με τους συνεργάτες μου ως 
πρόεδρος του Κυπριακού  Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου για την ανάπτυξη της 
παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Τώρα που ενηλικιώθηκα αρκετά επέστρεψα στη γραφή 
για ενήλικες. 
 
Γιατί ακόμα συνεχίζω να γράφω; Για μένα είναι μια βαθιά συναισθηματική ανάγκη. Αν 
σταματήσω φοβάμαι πως θα χάσω το δρόμο μου. Πιστεύω στη δύναμη του Πολιτισμού. Ο 
Πολιτισμός σώζει τον άνθρωπο στις δύσκολες μέρες. Σήμερα Ο ΣΠΕΚ παράγει πολιτισμό. Η 
βράβευσή μου δεν είναι μόνο μια επιβράβευση που αφορά την συνολική προσφορά μου. Τον 
ευχαριστώ θερμά για την μεγάλη τιμή που μου κάνει και την αποδέχομαι με συγκίνηση. Τον 
ευχαριστώ όμως και για την δύναμη και την ελπίδα που προσφέρει με το έργο του  στον 
ταλαιπωρημένο σημερινό άνθρωπο που βιώνεις μια ζωή που ο μύθος και η γοητεία είναι 
ανύπαρκτα. Τα πάντα έχουν αλλοτριωθεί και μια τρομερή πανδημία αφανίζει από ανάμεσά 
μας συγγενείς και φίλους. Συγχαίρω θερμά τον ΣΠΕΚ για το έργο του. 
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