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Summary: 

National Finalist

EU Third Place

Life Story Challenge

EY2012 Awards 

In most of her photographs, as a young girl, she appears with her eyes half closed. Is she dazzled 
by the miracle of the world she enjoys to the fullest? Or does she already sense what lies ahead 
and is afraid of facing it? A love of life flows like a river inside her, her endless joy pours out every 
minute, like a fountain of compliments, caresses, sounds, aromas and light she carries in her 
from exotic places, constantly on the move. All her dreams curl up in a hug. Her father, tender, 
smiling, and full of pride, reads stories to her, takes her for a bicycle ride, and pretties her up… 
“Keep your back straight, your head up, my little one. Always be proud of yourself, you can make 
all your dreams come true on your own. You’ve got brains, so work hard. And never stop dreaming.” 
He has always kept a careful eye on her, like a watchdog, sensing all her desires, even before she 
became aware of them. By giving his soul and his warmth to her, he compensates for the material 
possessions they do not have.
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It’s late at night. She is a teenager, fourteen years old. She is sitting on his lap. Three barrels spit 
out hot lead. Soaked in his blood she hides his last stare deep in her soul. After a week, at the 
factory, she is wrapping and weighing sweat drops. From seven o’clock in the morning to three 
in the afternoon, without a break. A machine rips her skirt to pieces. She is fired. Then she starts 
ironing for three shillings a day. She does it secretly, as she is under age. In her eyes, there is 
always a shadow, but her heart is full of will. Her mother, full of fears herself, struggles to tame 
her. You should learn how to cook, how to sew and how to iron. You should get married, why should 
you bother studying? Of course she does not obey her. She will fight. She will go back to school, 
saving every penny to pay for the fees. She gets through and she moves to Athens. She wants to 
go to college. What her father taught her to love is her language. She always keeps his two poems 
about love and his text about the roots of our race close to her heart. She spends two years in 
a tiny room. No communication, no comforts. Working and studying both on workdays and on 
holidays.

From home to college and back, on foot. After earning her degree, a very valuable asset in those 
hard times, without any support, she starts looking for a job. Newspaper, night shifts, toxic 
chemicals, noise, smoke, insults. She is fired three days before obtaining the right to enrol in 
the Union of Journalists. On the road again. Two male permanent civil servants work at the Public 
Information Office, with insurance cover, health care, paid leave, and pension. She also works 
there, paid by the day, but she has no health care, no paid leave, and no insurance cover. Women 
cannot work as permanent civil servants. They can only aspire to be typists. She fights for the 
rights of the day workers. For five years, she makes contributions to different publications free 
of charge, hoping it will open the doors of CyBC (Cyprus Broadcasting Corporation) to her. If only 
he could listen to her on his beloved radio, which has also travelled for many years. She finally 
sees the face of God. But even in broadcast, there is discrimination, the kind we no longer see 
today, and it permeates the promotions, the responsibilities, the decisions and the benefits.And 
prejudice against women! People are reticent. There is Puritanism and hypocrisy everywhere. 
Communication is difficult. These bastions fall during the war of 1974. Everybody is necessary. 
War and work are for everybody, and the work is visible. The land has to be rebuilt. Sensitivity, 
patience and resourcefulness are female qualities. So is power. It’s an opportunity to act and 
contribute. She experiences the toughest moments of a land that is not her birthplace, but which 
she loves and cares about.

The good years that will soon follow will be nothing but a bright break. Her partner is tender and 
warm and he follows her in everything she does. He shares her worries, her fondness for creation, 
her desire to be of use, the endless hours of preparation and anxiety, in congresses, seminars, 
events, lectures, demonstrations. He always stands by her. But death lurks around every corner. 
It takes him away. His funeral take place on the same day, at the same time, in the same place, 
and is led by the same priest that buried his father. What kind of games does fate play? Once 
again she must get up, go back to work, and face loneliness and desolation. One blow after ano-
ther. She keeps fighting. That river still flows inside her, the love of life keeps bringing aromas, 
sounds, colours and light from exotic places and beloved people.
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But the seed was strong. As a founding member since 1989 of the first Anti-Drug Association in 
Cyprus, she fights with a group of suspecting people without being noticed in order to prevent 
young people from taking drugs, and to support them during withdrawal and drug detoxification. 
Young people chasing fake worlds misled by slick promises. Since 1996, she is responsible for the 
journal of the District Volunteerism Coordinative Council. She also participates in the organisation 
and presentation of events, aimed at promoting  love for our  fellow man that helps us break free 
from our own concerns.

In 1994, she made  her first attempt to create the Karaiskakio Foundation, a centre for bone 
marrow transplants. For five years, as Board Member, she represents the Cypriot Community of 
London, whom she met at Dr. Magdi Yacoub’s Transplant Centre at Harefield Hospital, where the 
Egyptian professor saves lives with methods that nowadays seem primitive.

After going through a cancer ordeal herself, by 2005 she had spent three and a half years offering 
her help three hours a day in the Department of Oncology at Nicosia General Hospital, providing 
beverages, conversation and a touch of soul, which cancer patients need most to relieve the fear 
of death.

She was delighted to participate with lectures and press articles as one of ten individuals from 
Cyprus who were appointed Ambassadors of the European Union for the European Year for Com-
bating Poverty and Social Exclusion (2010). For the last two years, she has been a member of the 
Elders’ Parliament, promoting a better way of life for the elderly, by making their requests visible 
and guaranteeing facilities that help tackle problems associated with ageing. During the Euro-
pean Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, she has written articles and 
participates in different events in order to contribute as much as possible to the fight for a fairer 
society and to build the bridges of humanity and solidarity only love can build. For the last year, 
as a member of the management committee, she is working answering complaints from patients 
in the Nicosia District.

Title: Ιστορία ζωής  Αλέκα Γράβαρη Πρέκα

Περίληψη: 

Στις πιο πολλές φωτογραφίες της, παιδούλα, έχει τα μάτια μισόκλειστα. Θαμπωμένη άραγε από το θαύμα 
του κόσμου που αχόρταγα ρουφά ή μήπως διαισθάνεται κιόλας τα όσα την περιμένουν κι αποφεύγει 
τρομαγμένη να τ’ αντικρίσει; Ποτάμι ο έρωτας της ζωής να πλημμυρίζει το μέσα της, αστείρευτη η χαρά ν’ 
αναβλύζει λεπτό το λεπτό, πηγή τα κανακέματα, τα χάδια, οι ήχοι, οι μυρωδιές, το φως που κουβαλά μέσα 
της από τόπους εξωτικούς, μετακίνηση τη μετακίνηση. Όλα της τα όνειρα κουρνιάζουν σε μια αγκαλιά. 
Τρυφερός, όλος ένα χαμόγελο κι ένα καμάρι, ο πατέρας τής διαβάζει παραμύθια, την πηγαίνει βόλτες στο 
ποδήλατο, τη στολίζει, «περπάτα ίσια, ψηλά το κεφάλι, είσαι που είσαι μια σταλιά. Να είσαι περήφανη, μόνη 
σου μπορείς να πετύχεις ό,τι ονειρεύεσαι, έχεις μυαλό, δούλευε. Μόνο να ‘χεις όνειρα». Και το μάτι του 
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άγρυπνο, κέρβερος, να οσμίζεται την κάθε λαχτάρα της πριν εκείνη την καλοσκεφτεί. Με το δόσιμο ψυχής, 
τη ζεστασιά του ν’ αντισταθμίζει τ’ αγαθά που έλειπαν. 

Βράδυ, έφηβη, στα δεκατέσσερα, καθισμένη στα γόνατά του, τρεις κάννες ξερνούν μολύβι καυτό, λουσμένη 
στο αίμα του κρύβει στα σώψυχά της το τελευταίο του βλέμμα. Σε μια βδομάδα στο εργοστάσιο τυλίγει 
καραμέλες εφτά το πρωί - τρεις τ’ απόγευμα χωρίς διάλειμμα, να βγαίνουν πιο πολλές στο ζύγι. Μια 
μηχανή της ξεσκίζει τη φούστα, τη διώχνουν, ύστερα στο σιδερωτήριο τρία σελίνια μεροκάματο κρυφά, 
αφού είναι ανήλικη. Πάντα στα μάτια μια σκιά, μα στην καρδιά της η θέληση. Μια μάνα με χίλιους φόβους 
και κόντρες να παλεύει να της βάλει χαλινάρι, να μάθεις το μαγείρεμα, το γαζί, το σιδέρωμα της τσάκισης 
στα παντελόνια, να παντρευτείς, τι τα θες τα γράμματα; Σιγά μην την ακούσει. Θα παλέψει, θα ξαναπάει 
σχολείο, μαζεύει δεκάρα-δεκάρα τα δίδακτρα. Τα καταφέρνει κι από κει στην Αθήνα, να βγάλει σχολή, 
ό,τι της έμαθε εκείνος ν’ αγαπάει είναι τη γλώσσα της, δυο ποιήματα του για τον έρωτα κι ένα γραφτό του 
για τις ρίζες της φυλής φυλακτό της. Δυο χρόνια σ’ ένα δωμάτιο τρία επί τρία, χωρίς επικοινωνία, χωρίς 
άνεση, γιορτές και καθημερινές δουλειά και διάβασμα, σχολή και ποδαρόδρομος. Με το πτυχίο στο χέρι, 
πολύτιμο στους δύσκολους εκείνους καιρούς, χωρίς στήριγμα, ξεκινά την αναζήτηση. Εφημερίδα, νυχτέρι, 
αντιμόνιο, θόρυβος, κάπνα, βρισιές, απόλυση τρεις μέρες πριν αποκτήσει το δικαίωμα να γραφτεί στην 
Ένωση Συντακτών. Δρόμο πάλι. 

Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών, δυο άντρες μόνιμοι υπάλληλοι, με ασφάλιση, περίθαλψη, άδεια, 
σύνταξη, στη μέση εκείνη, μεροκάματο, ούτε περίθαλψη, ούτε άδεια, ούτε ασφάλιση, γυναίκες τώρα μόνιμοι 
λειτουργοί τύπου, σιγά, δακτυλογράφοι και πολύ τους. Αγώνας για τους ημερομίσθιους, πέντε χρόνια 
γράφει σ’ έντυπα συνεργασίες απλήρωτες μα που ανοίγουν τις πόρτες του ΡΙΚ. Να ζούσε εκείνος να την 
άκουγε απ’ τ’ αγαπημένο του ραδιόφωνο, ταξιδεμένο κι αυτό γύρευε που και πόσα χρόνια. Θεού πρόσωπο 
επιτέλους, μα κι εκεί διακρίσεις, απίστευτες σήμερα, στις προαγωγές, στις υπευθυνότητες, στις αποφάσεις, 
στα ωφελήματα. Και προκατάληψη, γυναίκες, τώρα! Και κόσμος κουμπωμένος, σεμνοτυφία, υποκρισία 
παντού, η επικοινωνία δύσκολη.

Τα οχυρά πέφτουν με τον πόλεμο του ‘74, όλοι απαραίτητοι, ο πόλεμος κι η δουλειά είναι για όλους κι η 
δουλειά φαίνεται. Ο τόπος πρέπει ν’ αναστηλωθεί κι η ευαισθησία, η υπομονή κι η επινοητικότητα είναι 
γένους θηλυκού κι η δύναμη, το ίδιο. Ευκαιρία για δράση και προσφορά. Ζει τις πιο δύσκολες ώρες του 
τόπου που δεν τη γέννησε μα τον πόνεσε, τον έκανε δικό της. Ενθάρρυνση ήθελαν γυναίκες και άντρες κι 
όποιος πόνεσε ξέρει να στηρίξει κάποιον που πονά. 

Τα καλά τα χρόνια που θα ‘ρθούν σε λίγο θα ‘ναι ένα φωτεινό διάλειμμα. Τρυφερός, ζεστός, ο σύντροφος 
την ακολουθεί ό,τι κάνει, μοιράζεται τις έννοιες, τη λαχτάρα της να δημιουργήσει, να συντρέξει, τις ατέλειωτες 
ώρες της προετοιμασίας και της αγωνίας της, σε συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, ομιλίες, πορείες. Πάντα 
δίπλα της. Μα ο θάνατος στήνει πάλι καρτέρι, τον παίρνει, κηδεύεται, ίδια ημερομηνία, ίδια ώρα, στον ίδιο 
χώρο, από τον ίδιο ιερέα, με τον πατέρα που είχαν και ίδιο όνομα. Τι παιγνίδια είναι αυτά; 

Άντε πάλι να σηκώσει κεφάλι, να σταθεί στη δουλειά, στη μοναξιά, στο ξεκλήρισμα. Το ένα κτύπημα πίσω 
απ’ τ’ άλλο, να τα παλεύει. Πάντα μ’ εκείνο το ποτάμι να ξεχειλίζει να πνίγει το μέσα της, πάντα μ’ έναν έρωτα 
ζωής να φέρνει μυρωδιές, ήχους, χρώματα, φως, από τόπους εξωτικούς κι ανθρώπους αγαπημένους. 

Μα το προζύμι υπήρχε. Ιδρυτικό μέλος από το 1989 του πρώτου στην Κύπρο Αντιναρκωτικού Συνδέσμου, 
αγώνας με ομάδα υποψιασμένων ανθρώπων σε καιρούς ανύποπτους να προλάβουν την χρήση, να 
στηρίξουν στην απεξάρτηση και αποτοξίνωση νέων ανθρώπων που έψαχναν για κόσμους ψεύτικους που 
τους έταζαν επιτήδειοι. Στο Επαρχιακό Συμβουλευτικό Σώμα Εθελοντισμού από το 1996, υπεύθυνη για την 
έκδοση της εφημερίδας, με συμμετοχή στην οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων, πάντα με στόχο την 
προβολή της προσφοράς της αγάπης για τον άλλο που λυτρώνει από την τυραννία του εαυτού. 

1994 πρώτη προσπάθεια δημιουργίας κέντρου μεταμόσχευσης μυελού των οστών, το Καραϊσκάκειο 
εκπροσωπεί στο Συμβούλιο για πέντε χρόνια την κυπριακή παροικία του Λονδίνου, ανθρώπους που 
γνώρισε στο μεταμοσχευτικό Κέντρο του Δρ Magdi Yacoub στο Harefield Hospital , όπου ο Αιγύπτιος 
καθηγητής με πρωτόγονες για τη σημερινή εποχή μεθόδους σώζει ζωές. 
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Περνώντας τη δοκιμασία ενός καρκίνου βρίσκεται το 2005 για τριάμισι χρόνια καθημερινά τρεις ώρες στο 
ογκολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας προσφέροντας ρόφημα, κουβέντα και άγγιγμα 
ψυχής που πάνω απ’ όλα έχει ανάγκη ο καρκινοπαθής, αντίδοτο στον τρόμο του θανάτου. 

Με χαρά έδωσε το παρόν με ομιλίες και άρθρα στον τύπο σαν ένα από τα 10 άτομα απ’ όλη τη Κύπρο, 
πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διεθνές Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού (2010). Μέλος της Βουλής των Γερόντων τα τελευταία 2 χρόνια, με στόχο την διεκδίκηση 
καλύτερης διαβίωσης για τους ηλικιωμένους, την προβολή αιτημάτων και την εξασφάλιση διευκολύνσεων 
που κάνουν τα προβλήματα της γήρανσης πιο ανεκτά. 

2012, Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών με άρθρα και συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις συμβάλει κατά το δυνατόν στον αγώνα που θα κάνει την κοινωνία δικαιότερη και θα κτίσει 
γέφυρες ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που μόνο η αγάπη κτίζει. Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται για τη 
διερεύνηση παραπόνων ασθενών της Επαρχίας Λευκωσίας ως μέλος της αρμόδιας Επιτροπής. 


