
Στα δύο διηγήματα του βιβλίου αναφέρονται οι προσωπικές εμπειρίες της συγγραφέως 

από το καλοκαίρι του 1974, όταν έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στο πρώτο διήγημα 

("Εκείνο το σημαδιακό καλοκαίρι") ζούμε χέρι με χέρι με τη δωδεκάχρονη Θεοδώρα 

εκείνες τις τελευταίες μέρες πριν από το πραξικόπημα, που όλοι ένιωθαν τον κίνδυνο να 

παραμονεύει. Στο δεύτερο, ("Οι ωραίες Κυριακές"), είναι διάχυτη η λαχτάρα της ηρωίδας 

να μην ξεχάσει τις όμορφες στιγμές που έζησε στην Κερύνεια. 

Μαρία Αβρααμίδου
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Γεννήθηκε το 1939 στην Κερύνεια της Κύπρου. Τέλειωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1957 

και φοίτησε στο Κολλέγιο THOMPSON στη Σκωτία, όπου παρακολούθησε μαθήματα 

Τηλεοράσεως. Εργάστηκε για σαράντα περίπου χρόνια στην Τηλεόραση του Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου, στην αρχή  ως σκηνοθέτρια και παραγωγός παιδικών προγραμμάτων 

και από το 1979 ως σκηνοθέτρια θεατρικών και άλλων εκπομπών. Κατά κύριο λόγο είναι 

θεατρική συγγραφέας και αρκετά από τα έργα της βραβεύτηκαν με πρώτο βραβείο από το 

Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και παρουσιάστηκαν από την κύρια σκηνή (Σκληρός άγγελος, 

Κραυγή του Αγαμέμνονα, Τα πράσινα ακρογιάλια) και από την Παιδική Σκηνή του 

Οργανισμού (Το παραμύθι της Τριανταφυλλένης). Το θεατρικό της έργο Η Στέλλα Βιολάντη 

δεν μένει πια εδώ παρουσιάστηκε από το θεατρικό σχήμα "ΕΝΑ". Ο Σκληρός άγγελος 

παρουσιάστηκε και από την Τηλεόραση της ΕΤ. Αρκετά θεατρικά της έργα παρουσιάστηκαν 

από την τηλεόραση του ΡΙΚ, συμπεριλαμβανομένων και των καθημερινών σήριαλ «Άνεμοι 

του πάθους» και «Η Πλατεία». Άλλα θεατρικά της έργα είναι Ένα Σαββατοκύριακο στην 

εξοχή, (Β΄ βραβείο ΘΟΚ), Η μουσική από το διπλανό δωμάτιο, (Β΄ βραβείο ΘΟΚ), Η γριά 

λέαινα στο ξέφωτο του δάσους κ.ά. Τα έργα της Μαρίας Αβρααμίδου περιλαμβάνονται σε 

δυο τόμους που εξεδόθησαν το 2001 με τίτλο «ΘΕΑΤΡΟ Α΄» και «ΘΕΑΤΡΟ Β΄». Έχει γράψει 

ακόμη πληθώρα άλλων ανέκδοτων θεατρικών: σκετς, τηλεταινίες, επετειακά για την 1η 

Απριλίου (Ιταρένιο πουκάμισο), για την 25η Μαρτίου (Κανάρης στην Κύπρο) και 

Χριστουγεννιάτικα, που μεταδόθηκαν είτε από την Τηλεόραση είτε από θεατρικές ομάδες. 

Εξέδωσε, εκτός από δύο τόμους θεατρικών έργων της, μια σειρά με διηγήματα με τίτλο Ο 

τελευταίος χωρισμός (1979) και δύο νεανικές νουβέλες που βραβεύτηκαν στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο: Γράμμα στο μοναχικό αδελφό μου (Α΄ βραβείο Ελληνικού Νεανικού Βιβλίου) 

και Οι ωραίες Κυριακές (Α΄ βραβείο Κυπριακού Παιδικού Νεανικού Βιβλίου). Μετά την 

αφυπηρέτησή της από το ΡΙΚ, συνεχίζει τη συγγραφική και σκηνοθετική της δουλειά, τόσο 

στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Η τελευταία της δουλειά είναι το νεανικό 

μυθιστόρημα Το σπίτι τον Άγγλου συνταγματάρχη, που πήρε το Α΄ βραβείο στον ετήσιο 

διαγωνισμό του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου.
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Έργα

    Το σπίτι του Άγγλου συνταγματάρχη

    Γράμμα στο μοναχικό μου αδερφό

    Οι ωραίες Κυριακές 
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