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Η ζωή της Τούλας Καρατζιά μέσα από συνεντεύξεις και δηλώσεις της 

Παναγιώτας Αποστόλου και Ελένης Χαραλάμπους 

Η Τούλα Καρατζιά γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Οκτωβρίου του 1966. Οι γονείς της, Νίκος 

και Αθηνά, οι οποίοι κατάγονται από τη Μόρφου, μετά την πρώτη τους κόρη τη Λίτσα, 

απέκτησαν την Τούλα ή όπως διαφορετικά την ονόμαζαν τον «Βενιαμίν» της οικογένειας. 

Μεγάλωσε στη Μόρφου, λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα της. Το 1974, 

κατά την τουρκική εισβολή, φοιτούσε στη δευτέρα τάξη του δημοτικού. Η προσφυγιά ανάγκασε 

ολόκληρη την οικογένεια να εγκατασταθεί στο πατρικό της μητέρας της, στη Δασούπολη. 

Γεννήθηκα τον Οκτώβριο του 1966 στη Λευκωσία, αλλά μεγάλωσα στη Μόρφου λόγω των 

επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα μου. Οι γονείς μου, δύο υπέροχοι άνθρωποι, ο 

Νίκος και η Αθηνά προσπαθούσαν να προσφέρουν σε μένα και την αδελφή μου Λίτσα ό,τι 

καλύτερο μπορούσαν [...] Η ζωή μας κυλούσε ήρεμα και ευτυχισμένα μέχρι που το 1974 

αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε τη Μόρφου. 

Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης, φοίτησε στο Λύκειο Κύκκου Α’ στη 

Λευκωσία. Παράλληλα με το σχολείο ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ, κάνοντας 

φωτογραφίσεις σε περιοδικά και διαφημίσεις.  

Παρά τις αρχικές δυσκολίες προσαρμογής αλλά και τα οικονομικά προβλήματα που 

υπήρχαν, εντούτοις η ζωή μας άρχισε να παίρνει τον δρόμο της ηρεμίας, της ισορροπίας και 

της ευτυχίας. Τα μαθητικά μου χρόνια ήταν κυριολεκτικά συναρπαστικά....Φοίτησα στο 

Δημοτικό σχολείο της Δασούπολης και αργότερα στο Λύκειο Κύκκου Α΄ στη Λευκωσία.
1
 

Τελειώνοντας το λύκειο, σπούδασε λογιστικά σε κολλέγιο στη Λευκωσία. Παράλληλα, 

εργάστηκε σε ιδιωτική εταιρεία, ως βοηθός λογιστή και συνέχισε ως μοντέλο, δίνοντας κάποια 

οικονομική ανάσα στην οικογένεια της. 

Στα 20 μου χρόνια ήμουν μια ανεξάρτητη κοπέλα γεμάτη όνειρα όπως όλες άλλωστε οι 

κοπέλες στην ηλικία μου. Ήθελα αλλά δεν κατάφερα να σπουδάσω νομικά, αφού οι γονείς 

μου δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Πίστευα πως ήμουν ευτυχισμένη και ανεξάρτητη 

οικονομικά, όσον αφορά τουλάχιστον τις προσωπικές μου ανάγκες, γιατί εργαζόμουν σαν 

βοηθός λογιστή σε ιδιωτική εταιρεία.
2
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Εκείνη την περίοδο σπούδαζα σε κολλέγιο και εργαζόμουν παράλληλα ως μοντέλο, δίνοντας 

κάποια οικονομική ανάσα στην οικογένεια μου. Το modelling το είχα ξεκινήσει στα 16 μου. 

Έκανα κυρίως φωτογραφήσεις για διαφημίσεις και περιοδικά.
3
 

Σε ηλικία 20 χρόνων, ένα τροχαίο ατύχημα της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Το Δεκέμβριο του 

1986, φεύγοντας με την παρέα της από νυκτερινό κέντρο της Μακεδονίτισσας, το αυτοκίνητο 

στο οποίο ήταν συνοδηγός ξέφυγε της πορείας του λόγω υπερβολικής ταχύτητας και χτύπησε σε 

πάσσαλο της ηλεκτρικής. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά στη σπονδυλική στήλη 

στο ύψος του αυχένα, γεγονός που την κατάστησε τετραπληγική. Πέρασε δύο μήνες στο 

νοσοκομείο Λευκωσίας για να καταλάβει τι πραγματικά της είχε συμβεί, όταν πια μετέβηκε, με 

απόφαση της οικογένειάς της, στην Αγγλία για θεραπεία και αποκατάσταση, αφού στην Κύπρο 

κανείς μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει να της πει την αλήθεια.  

Ήταν Δεκέμβριος του 1986. Σχεδόν πριν 21 χρόνια, όταν ένα πρωί η μοίρα με σταμάτησε σε 

κόκκινο φανάρι και το βλέμμα μου το σκέπασε σαν σύννεφο, ένα σύνθημα γραμμένο σ΄ ένα 

πανό που κρεμόταν απέναντι μου, ταλαιπωρημένο από την βροχή και τον αέρα «Δώστε 

ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες» και από κάτω η υπογραφή «Οργάνωση 

Παραπληγικών Κύπρου». Αμέσως με πλημμύρισε η απορία. Μέσα σε δύο γραμμές είχα τόσες 

άγνωστες λέξεις. Και αυτό με ενόχλησε, γιατί εκεί που είχα την ησυχία μου και έπρεπε να 

σκεφτώ για το τι δώρο θα έπαιρνα στη φίλη μου για τη γιορτή της, κάποιοι κρέμασαν 

μπροστά μου αυτό το σύνθημα με λέξεις που δεν μπορούσα να καταλάβω.
4
  

Βρισκόμαστε μια μεγάλη παρέα από 11 άτομα σε νυχτερινό κέντρο της Μακεδονίτισσας και 

διασκεδάζαμε. Όλη η παρέα ήταν κεφάτη και αφού καταναλώσαμε 3 μπουκάλια κρασί, 

αποφασίσαμε να φύγουμε με δύο αυτοκίνητα προς το κέντρο της πόλης. Ήταν δύο η ώρα τα 

ξημερώματα στο δρόμο που βρίσκεται πίσω από το ΓΣΠ, όταν το αυτοκίνητο μας κτύπησε σε 

ηλεκτρικό πάσσαλο...
5
 

Ποτέ δε πίστευα ότι ξαφνικά μετά από μια ωραία βραδιά, το Δεκέμβριο του 1986, σε μια 

ανόητη κούρσα επιστροφής με την παρέα μου, θα συνέβαινε το δυστύχημα, που με κατέστησε 

τετραπληγική.
6
 

Το κτύπημα ήταν κατευθείαν στον αυχένα και απ΄ εκείνη τη στιγμή μεταπήδησα στην ομάδα 

των τετραπληγικών [...] Για δύο μήνες βρίσκομαι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μέσα 

σε χειρουργεία, φάρμακα και αγωνία για το αύριο. Κάποια μέρα, οι γονείς μου έπρεπε να 

μου ανακοινώσουν την αναχώρηση μου για το Λονδίνο. Σάστισα, διερωτήθηκα, 

παραξενεύτηκα γιατί στο Λονδίνο, τους ρώτησα γεμάτη περιέργεια. Και η απάντηση ήταν για 
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να γίνω καλύτερα. Βλέπετε, δεν είχαν τη δύναμη να μου πουν ότι η εγχείριση απέτυχε και ότι 

δε θα ξαναπερπατούσα και ούτε θα μπορούσα να έχω την ανέμελη ζωή μου πίσω.
7
 

Μαθαίνοντας για την αναπηρία της, δεν μπορούσε να δεχτεί το συμβάν, ούτε και να το 

συνειδητοποιήσει, αφού τα πάντα στη ζωή της ανατράπηκαν. Για να αποδεχτεί το πρόβλημα της 

πέρασε από έναν εσωτερικό αγώνα, ένοιωσε μοναξιά, απελπισία και απογοήτευση. 

Από την πρώτη μέρα εκεί μου λένε τη λέξη τετραπληγία. Ενώ νόμιζα ότι μιλώ αγγλικά, εκείνη 

τη στιγμή είπα δεν καταλάβω τι λέει. Δεν ήθελα να το δεχτώ …..ούτε τη λέξη τετραπληγία 

ήξερα, ούτε τη λέξη τροχοκάθισμα.  

Πίστευα ότι ένα τροχαίο θα έφερνε το θάνατο, ένα σοβαρό τραυματισμό, θα έμενες 2-3 

μήνες στο νοσοκομείο και μέχρι εκεί… Θα γινόσουν καλά. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό 

μου ότι θα μου άλλαζε τη ζωή μου ολόκληρη... 

Πολλές φορές ήταν οι στιγμές που είπα καλύτερα να πέθαινα... πολλές φορές. Έχω πει ότι οι 

παραπληγικοί είναι πιο τυχεροί από μένα. Μακάρι να παρέλυα από τη μέση και κάτω. 

Βλέπεις και ιεραρχείς τις κινήσεις σου… Για μια εβδομάδα ήταν εκείνο που έκλαια κάθε 

μέρα και κάθε βράδυ, ήταν αδύνατο να συνειδητοποιήσω και το δεχτώ…  

Έκλαιγα ασταμάτητα επί μια βδομάδα. Τα μάτια μου είχαν θολώσει από τα δάκρυα και 

ήμουν σε μια μόνιμη άρνηση. Έπρεπε όμως να συνεργαστώ για τη διαδικασία 

αποκατάστασης μου.
8
 

Ακόμη και σήμερα υπάρχουν φορές που μπορεί να πω καλύτερα να πέθαινα ή καλύτερα να 

μεν εζούσα. Πολλές φόρες, ειδικά ο πρώτος καιρός που ήμουν στην Αγγλία, θα έλεγα, που το 

πάλευα που ήμουν μόνη μου. Αλλά τι; Έπαιρνα δύναμη, έπαιρνα δύναμη γιατί ήμουν σε ένα 

νοσοκομείο με πολλά νεαρά παιδιά. Δηλαδή, έβλεπα πως μάχονταν, πως ζούσαν. Και ήταν 

αδύνατο για μένα. Αφού για να καταλάβετε όταν μετακινήθηκα από το δωμάτιο που ήμουν 

μόνη μου σε ένα θάλαμο τεσσάρων ατόμων περνούσε από δίπλα μου ένας κύριος 

τετραπληγικός, ο οποίος κινούσε την καρέκλα του με το πιγούνι του και ήταν δίπλα του η 

υπεύθυνη των αδελφών νοσοκόμων ολόκληρου του νοσοκομείου. Και λέω της νοσοκόμας 

που ήταν δίπλα μου «Καλά τούτη η κύρια τι κάμνει με τον τετραπληγικό;». Εν τω μεταξύ 

είναι η πιο αυστηρή νοσοκόμα που αντιμετώπισα ποτέ μου εκείνη η κοπέλα. Λέει μου «Εν η 

γυναίκα του». Λέω «Ποια;». «Η γυναίκα του» λέει μου, «τον φρόντιζε τον καιρό που ήταν 

απλή νοσοκόμα και μετά είχαν παντρευτεί». Εν τω μεταξύ, αυτός είχε γράψει ένα βιβλίο και 

μου το έφερε και το διάβασα. Τότε θυμήθηκα ότι υπήρχαν και χειρότερες καταστάσεις από 
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μένα. Δηλαδή, εγώ μπορούσα να κινήσω την καρέκλα μου με τον καρπό του χεριού μου ενώ 

εκείνος ούτε αυτό μπορούσε να κάνει.
9
 

Στην Αγγλία, έμεινε για σχεδόν 7-8 μήνες, για ιατρική αποκατάσταση. Εισήλθε σε σειρά 

επεμβάσεων για σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης από τους γιατρούς, καθώς και 

θεραπειών, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί σημαντικά τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό 

επίπεδο, αφού τα απογεύματα παρακολουθούσε κάποια σεμινάρια που γίνονταν για ασθενείς. 

Στην Αγγλία, έμαθε να χρησιμοποιεί βοηθήματα στα χέρια για να τρώει μόνη της, να κινεί την 

καρέκλα και να γράφει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Σε ένα περιβάλλον που οι άνθρωποι σε αντιμετωπίζουν με μια εντελώς διαφορετική 

νοοτροπία, η οποία εξαφανίζει τους τοίχους και γεφυρώνει τα χάσματα, σου φέρονται με 

ρεαλισμό και περισσότερο σαν φίλοι παρά σαν ασθενή… Σε ανάγκαζαν κυριολεκτικά να 

ζήσεις την πραγματικότητα με αισιοδοξία.
10

 

Το επόμενο δύσκολο στάδιο στη ζωής της ήταν η επιστροφή της στην Κύπρο, καθώς και ο 

προσωπικός αγώνας προσαρμογής της. Το γεγονός ότι οι κινήσεις της ήταν περιορισμένες ήταν 

παράγοντας που την έκανε αυτόματα παθητική και εξαρτώμενη από δεύτερο άτομο. Για αυτό 

και την διακατείχαν αισθήματα αδυναμίας να αντεπεξέλθει στις γενικές απαιτήσεις, λόγω των 

ατομικών λειτουργικών περιορισμών της. 

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, τις μεγαλύτερες δυσκολίες τις συνάντησα δέκα μήνες μετά το 

ατύχημα, όταν συμπλήρωσα την περίοδο της αποκατάστασης μου, έτοιμη να επιστρέψω στην 

Κύπρο και στην οικογένεια μου... Ζητούσα να μην με αφήσουν να γυρίσω πίσω.
11

 

Η οικογένεια της, κυρίως οι γονείς της, αν και την στήριξαν πολύ, δυσκολεύτηκαν να 

αποδεχτούν τη νέα της κατάσταση. Με την επιμονή όμως της ίδιας, οι γονείς της έμαθαν να 

αντιμετωπίζουν ψύχραιμα και ώριμα τα νέα δεδομένα της ζωής της. Την βοήθησαν στο σπίτι, 

όπου έπρεπε να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές και διευθετήσεις (πόρτες, χώροι υγιεινής, ράμπα 

όπου υπήρχαν σκαλιά). Παράλληλα, μια άλλη αρχική δυσκολία με την οποία βρέθηκε 

αντιμέτωπη ήταν ότι πολλοί φίλοι της την εγκατάλειψαν. 

Ήμουν γεμάτη απελπισία, απογοήτευση και θυμό. Ένοιωθα μοναξιά και φόβο. Δεν ήθελα να 

με δουν, δεν μπορούσα να δεχθώ τη κατάσταση μου. Νόμιζα ότι ζούσα ένα κακό όνειρο, ένα 

εφιάλτη και ότι θα ξυπνούσα και θα ήταν όλα όπως ήταν πριν. Όμως δυστυχώς η 

πραγματικότητα ήταν πικρή και άδικη. Οι φίλοι μου με εγκατέλειψαν. Οι γονείς μου πέρασαν 

τα ίδια στάδια μαζί μου. Δεν μπορούσαν ούτε να το δεχτούν, ούτε να το χειριστούν. Δεν 

ήξεραν πώς να μου συμπεριφερθούν. Το σπίτι μου δεν ήταν βολικό και έπρεπε να μου 
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κτίσουν δίπλα ξεχωριστό δωμάτιο, για να μπορέσω να κλειστώ στην προσωπική μου 

φυλακή.
12

  

Επιστρέφοντας στην Κύπρο είχα να δώσω τη δεύτερη μου μάχη, αυτή με τους γονείς μου... 

Εκείνη που πραγματικά δυσκολεύτηκε ήταν η μητέρα μου. Θυμάμαι με συγκίνηση που μου 

έλεγε κάθε φορά να μην στεναχωριέμαι γιατί θα γίνω καλά.
13

 

Το στενό οικογενειακό μου περιβάλλον, μάνα αδελφή και πατέρας δεν μπορούσαν και δεν 

μπορούν ακόμα να δεχθούν ότι όπως έμεινα τετραπληγική πριν τριάμισι χρόνια μετά το 

δυστύχημα, έτσι θα παραμείνω σ΄ όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Γι’ αυτό μου συμπεριφέρονται 

με τρόπο που δεν βοηθά καθόλου να ξεπεράσω τις δυσκολίες. Αντιθέτως τις αυξάνουν. 

Χρειάζομαι σιδερένια νεύρα και χαρακτήρα να αντιμετωπίσω ατάραχη αυτές τις αλλαγές.
14

 

Έπρεπε να πείσω τους γύρω μου και ειδικά την οικογένεια μου και τη μητέρα μου πως δεν 

υπάρχει το «θαύμα» που περίμεναν.
15

 

Πρώτα-πρώτα έπρεπε να πείσω την οικογένεια μου ότι ήταν μια μόνιμη κατάσταση διότι 

αντιλαμβάνεστε ότι οι γονείς είναι δύσκολο μέρος. Δεν ήθελαν να το δεχτούν. Έπρεπε να 

γίνουν οι αλλαγές μέσα στο σπίτι και εννοώ να μεγαλώσουν οι πόρτες για να χωρεί το 

τροχοκάθισμα, να γίνουν οι ράμπες αν υπήρχαν σκαλιά, να μεγαλώσουν οι χώροι υγιεινής.
16

  

Ένας στρατός έπρεπε να με ακολουθεί για τις προσωπικές μου ανάγκες.
17

  

Η αναπηρία της στοίχισε πολλούς από τους φίλους της. 

Περιορισμένη στο σπίτι μου, περίμενα τους φίλους μου, όχι μόνο να έρχονται να μου 

κρατούν συντροφιά ή κάποιοι άλλοι στην αρχή από περιέργεια και μετά να εξαφανίζονται, 

αλλά τους περίμενα να με αντιμετωπίσουν όπως πριν και να μη βάζουν το τροχοκάθισμα σαν 

εμπόδιο στη σχέση μας [...] Ο χρόνος περνούσε και όλο και περισσότερο άρχισα να αυτό-

εγκλωβίζομαι.
18

 

Τα ίδια αισθήματα που ένιωθε για τους φίλους της ήταν αποτέλεσμα της στάσης της κοινωνίας, 

η οποία ενίσχυε την ετικετοποίηση και τα στερεότυπα απέναντι στην ίδια, που ήταν πια ένα 

ανάπηρο άτομο. Μάλιστα, σε πολλές συνεντεύξεις της μιλά για ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι στην Κύπρο, αυτό της προσβασιμότητας, 

αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση που βίωσε στην Αγγλία.  

                     

12
 Ομιλία Απρίλιος 1998, σελ. 1-2. 

13
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λάιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 8. 

14
 Η Επίκαιρη, 26/5/1990, σελ. 15. 

15
 Ομιλία 2007, σελ.4. 

16
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

17
 Ομιλία 2007, σελ. 5. 

18
 Ομιλία 2007, σελ. 5. 



6 

Η τρίτη μου μάχη ήταν με την ίδια την κοινωνία. Μια κοινωνία που το 1987 ήταν η ίδια 

ανάπηρη. Ο κόσμος δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι σημαίνει αναπηρία, δεν κατανοούσε την 

ανάγκη ύπαρξης ράμπας [....] Μετά άρχισαν κάπως ν’ αλλάζουν όλα με την έναρξη του 

Ραδιομαραθωνίου.
19

 

Το μόνο νυχτερινό κέντρο στο οποίο μπορούσαμε να πηγαίνουμε ήταν το Κόντε Δημόκριτος, 

γιατί ήταν το μόνο προσβάσιμο, γιατί στην πραγματικότητα έτυχε να μην έχει σκαλιά. 

Καφετερίες και κινηματογράφοι δεν ήταν χώροι στους οποίους μπορούσαμε να πάμε. 

Παντρεύτηκα στη μοναδική εκκλησία που είχε ράμπα, στον Άγιο Νικόλαο στην Έγκωμη γιατί 

όλες οι άλλες είχαν σκαλιά αλλά όχι ράμπα. Τα πράγματα σήμερα είναι σαφώς καλύτερα. 

Υπάρχει βελτίωση. Τα πράγματα βελτιώνονται σιγά-σιγά. Χρειάζεται όμως υπομονή.
20

  

Μια απλή έξοδος σε κινηματογράφο ή θέατρο έμοιαζε με... αποστολή στο διάστημα
21

. 

Σχεδόν συνειδητά το περιβάλλον φρόντιζε να σου δίνει το μήνυμα ότι ήμουν ανεπιθύμητο 

άτομο, τη στιγμή που το μόνο που χρειαζόταν ήταν λίγη συμπαράσταση, αποδοχή και 

αναγνώριση του δικαιώματος στη ζωή. Σε ηλικία 20 χρονών, ανακάλυψα τη σκληρότητα 

μιας πραγματικά αμείλικτης κοινωνίας και ένιωσα ότι ήμουν καταδικασμένη με ελάχιστες 

πιθανότητες επιβίωσης, σε ένα περιβάλλον που κυριαρχούσε η προκατάληψη, η υπερβολική 

υπεροψία και η νοοτροπία του ‘εγώ’ ξέρω τα πάντα. 

Μέσα στη σύγχυση που με κατέλαβε, έπρεπε να έβρισκα το δρόμο μου μέσα στο σκοτάδι, σε 

ένα όχι και τόσο φιλικό περιβάλλον και σε μια εποχή που οι άνθρωποι αναζητούσαν 

περισσότερο την ευτυχία μέσα από τη ματαιοδοξία και τον εγωισμό. 

Η αδυναμία της κοινωνίας μας να δεχτεί άτομα με αναπηρία και να τους αναγνωρίσει το 

δικαίωμα συμμετοχής στη ζωή, τους οδηγεί κατευθείαν στην απομόνωση. Κανείς δεν ήταν 

πρόθυμος να κάνει κάτι για αυτό. 

…κυριαρχούσαν τα βασανιστικά βλέμματα απορίας που προκαλούσε η παρουσία σου, λες και 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να περιορίζουν τις απαιτήσεις τους για τη ζωή, ανάμεσα 

σε τέσσερις τοίχους, χωρίς πόρτες και παράθυρα. 

Οι άνθρωποι που είχαν τις γνώσεις και την ευθύνη να στηρίξουν άτομα σαν εμένα, 

φρόντιζαν με ζήλο, ώστε οι υποχρεώσεις τους να μην επιβαρύνουν το δικό τους «χαρούμενο» 

κόσμο.
22

 

                     

19
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λάιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 8-9. 

20
 Συνέντευξη Εφημερίδα City, 3/09/2010. 

21
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ. 122. 

22
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 
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Ανησυχώ για το αύριο, γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια όπως στις πλείστες 

ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς είμαστε πολύ πίσω κι έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας.
23

 

Παρόλα αυτά, με θέληση, πίστη στο Θεό και στήριξη από το οικογενειακό της περιβάλλον, η 

ίδια ακολουθούσε καθημερινά έναν κύκλο φυσιοθεραπειών στο Κέντρο Αποκατάστασης του 

Γενικού Νοσοκομείου και συγχρόνως συνέχισε τις σπουδές της σε κολλέγιο, στον κλάδο των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, λόγω του ότι στην Αγγλία είχε μάθει με την βοήθεια κάποιων 

ειδικών βοηθημάτων στα χέρια να κτυπά στο πληκτρολόγιο. Στη νέα της αυτή ζωή, απόκτησε 

νέους φίλους, τόσο από τον κύκλο της στο κολλέγιο όσο και από τις γνωριμίες που έκανε στο 

νοσοκομείο, πηγαίνοντας για φυσιοθεραπείες. 

Η τετραπληγία με προσγείωσε απότομα και με ωρίμασε. Με βοήθησε να συνειδητοποιήσω 

πολύ νωρίς τις πραγματικές αξίες της ζωής [...] Αφού μπορούν εκείνοι, μπορώ και εγώ. Και 

θα συνεχίσω να ζω! Αποφάσισα, μάλιστα, να δώσω εξετάσεις σε κολλέγιο της Λευκωσίας για 

να συνεχίσω τα μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που είχα ξεκινήσει στο Λονδίνο.
24

  

Η ζωή μου πια άρχισε να αποκτά ρυθμό. Ξεκίνησα κάθε βράδυ να παρακολουθώ μαθήματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, όχι γιατί μου άρεσαν αλλά γιατί ήταν το μόνο που μπορούσα να 

κάνω, ενώ τα πρωινά μου ήταν φυσιοθεραπείες.
25

 

Θυμούμαι επιστρέφοντας πίσω έκαμνα φυσιοθεραπείες στο παραπληγικό. Το παραπληγικό 

είναι πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας που είναι κέντρο αποκατάστασης που οι 

παραπάνω πάμε εκεί για φυσιοθεραπεία. Λοιπόν θυμούμαι είχαν χτυπήσει ακόμη δύο παιδιά 

τότε στην εποχή μου. Ήταν δύο αγόρια. Οπόταν έκαμνα παρέα μαζί τους, επειδή ήμουν η 

μόνη από τις νεαρές που υπήρχα τότε εκεί. Ήταν δύο αγόρια πιο μεγάλα από μένα.
26

 

Είχα μια μεγάλη παρέα ήταν οι διάφορες φίλες. Οπόταν σιγά σιγά μεγαλώνει ο κύκλος. Ήταν 

από το κολλέγιο, μια - δυο συμμαθήτριες μου που μέχρι σήμερα κάνουμε πολλή παρέα.
27

  

Μέσα από την Οργάνωση Παραπληγικών έκανα καινούριους φίλους και μαζί δώσαμε μάχες 

για να καταφέρουμε να αλλάξουμε όσο ήταν δυνατό τη νοοτροπία της κοινωνίας μας και την 

αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν μέχρι σήμερα άτομα με αναπηρίες.
28

  

Στο παρελθόν, αναρωτιόμουν έντονα αν εμείς τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων που 

επιζήσαμε, είμαστε άτυχοι τυχεροί ή τυχεροί άτυχοι. Προσωπικά πιστεύω ότι είμαι από τους 

                     

23
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λάιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 12. 

24
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ. 122-123. 

25
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λάιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 9. 

26
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

27
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

28
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ. 122. 
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τυχερούς. Μέσα σ’ αυτά που έγιναν τόσο ξαφνικά, βρήκα τη δύναμη να συνειδητοποιήσω 

πρώτα απ’ όλα ότι ο άνθρωπος δεν είναι δύο πόδια, αλλά ένα ολοκληρωμένο ον.
29

  

Η αναπηρία της δεν στάθηκε εμπόδιο στην προσωπική της ζωή. Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα 

γνώρισε τον άντρα της, ένα πρόσωπο που της άλλαξε ριζικά τη ζωή.  

Νόημα στη ζωή μου έδωσε και ο υπέροχος άνδρας μου. Γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε 3 

χρόνια μετά το ατύχημα μου.
30

 

Ήταν αστυνομικός και έκανε τοξοβολία στο γήπεδο που βρισκόταν δίπλα από την οργάνωση 

Παραπληγικών.
31

 

Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα μέχρι που ερωτευτήκαμε και έξι μήνες μετά τη γνωριμία μας 

αποφασίσαμε να συζήσουμε.
32

 

Στις 29/12/1991 παντρευτήκαμε και το Μάιο του επόμενου χρόνου αποκτήσαμε τον 

Κυριάκο.
33

 

Ο γάμος μου με έκανε να νοιώσω ξανά άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει και να 

αγαπηθεί.
34

 

Σ’ αυτόν οφείλω ότι έκανε. Ακόμη και το ότι πείστηκα να κάτσω σε ηλεκτρικό 

τροχοκάθισμα. Μου έμαθε ότι «στη ζωή πρέπει να της χαμογελάς για να σου χαμογελάει».
35

 

Νόμιζα ότι το έκανε επειδή είχε βαρεθεί να με φροντίζει και να με κουβαλά με το 

χειροκίνητο αναπηρικό καροτσάκι. Πόσο ανόητη ήμουν, αλήθεια. Από τη μέρα που κάθισα 

στο ηλεκτρονικό τροχοκάθισμα η ζωή μου άλλαξε 180 μοίρες.
36

 

Αυτός μου έδωσε τη δύναμη και την ώθηση να συνεχίσω να παλεύω για τη ζωή.[...] Αν είναι 

κάτι που εκτιμώ αφάνταστα στο σύζυγο μου είναι ότι δεν με αντιμετώπισε ποτέ ως ανάπηρη. 

Ότι μπορούσα να κάνω μόνη μου, με άφηνε να το κάνω. Μου συμπεριφερόταν και μου 

συμπεριφέρεται σαν να είμαι φυσιολογική. Αυτό με βοήθησε να ξεφύγω από τη μιζέρια του 

ανήμπορου και να αισθανθώ καλύτερα, ψυχολογικά.
37

  

                     

29
 Ομιλία «Η Δύναμη του Ανθρώπου δεν έχει όρια», 2006, σελ. 1. 

30
 Ομιλία Απρίλιος 1998, σελ. 2. 

31
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ. 122. 

32
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ. 122. 

33
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

34
 Ομιλία Απρίλιος 1998, σελ. 2.  

35
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

36
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ .123. 

37
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ. 122. 
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Από την πρώτη στιγμή είδε τη γυναίκα Τούλα και όχι το ψυχρό τροχοκάθισμα.
38

  

Η γέννηση του γιού της το 1992, της έφερε ακόμη μεγαλύτερη χαρά. 

Η ευτυχία μας ήρθε να συμπληρωθεί με τη γέννηση του γιου μας Κυριάκου [...] Μόνο που 

έπρεπε να γεννήσω στο Λονδίνο, αφού υπήρχαν φόβοι για τυχόν επιπλοκές κατά τη διάρκεια 

του τοκετού.
39

 

Το μόνο που μπορούσα να του προσφέρω ήταν η παρουσία μου, γι’ αυτό αρνήθηκα την 

πρόταση που είχα δεχθεί για να εργαστώ.
40

  

Τα πρώτα του χρόνια και ιδιαίτερα όταν ήταν βρέφος, ένοιωθα πιο έντονα την αναπηρία μου 

γιατί δεν μπορούσα εγώ να τον φροντίζω, να τρέχω όταν κτυπούσε για να τον παρηγορήσω 

στην αγκαλιά μου.
41

 

Μαζί με τον Κυριάκο μιλούμε πολύ, βλέπουμε τηλεόραση, παίζουμε μαζί, διαβάζουμε βιβλία, 

του λέω παραμύθια, κάθεται στα γόνατα μου και πηγαίνουμε βόλτες με την ηλεκτρική μου 

καρέκλα και προσπαθώ να του απαντώ στα ερωτήματα του και να εξηγώ τις απορίες του.
42

 

Ξεπερνώ ευκολότερα ή συμβιβάζομαι στις δικές μου προσωπικές δυσκολίες, στις 

λεπτομέρειες της καθημερινής μου ζωής, παρά στην επιθυμία και ανικανότητα να 

ανταποκριθώ από μόνη μου, στις ανάγκες των αγαπημένων μου προσώπων.
43

 

....Δόξα σοι ο Θεός που το πρόβλημα το έχω εγώ κι όχι ο γιος μου.
44

 

Πέραν από την προσωπική της πρόοδο και επιτυχία, ξεκίνησε και ένα νέο αγώνα, ο οποίος δεν 

ήταν αγώνας επιβίωσης ή προσαρμογής, αλλά ένας αγώνας διαφώτισης των νέων και της 

κοινωνίας για την οδική ασφάλεια. Ως μέλος της Ομάδας Πρωτοβουλίας Οδικής Ασφάλειας, 

επισκέπτεται σχολεία και στρατόπεδα σε παγκύπρια βάση και μέσω των ομιλιών της, καθώς και 

με ταξίδια στην Ελλάδα
45

, συμβάλλει με τον δικό της τρόπο, μεταδίδοντας την προσωπική της 

εμπειρία στους νέους. Αξίζει να πούμε ότι η Ομάδα πρωτοβουλίας για την Οδική Ασφάλεια 

αποτελείται από θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, συγγενείς θυμάτων και ευαισθητοποιημένους 

πολίτες σε θέματα οδικής ασφάλειας. Η ομάδα πρωτοβουλίας για την Οδική Ασφάλεια, από το 

1993 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά και όλους 

                     

38
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λάιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 9. 

39
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λαιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 9-10. 

40
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λαιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 10.  

41
 Ομιλία Απρίλιος 1998, σελ. 2. 

42
 Ομιλία Απρίλιος 1998, σελ. 2-3. 

43
 Ομιλία 2007, σελ. 6. 

44
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λαιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 12. 

45
 Φεστιβάλ Κυπρίων Φοιτητών Πάτρας, 27/10/2007. 
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τους αρμόδιους φορείς επισκέπτονται σχολεία και στρατόπεδα, με στόχο την συνεχή ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση για τις τραγικές συνέπειες που μπορούν να έχουν τα οδικά δυστυχήματα.  

 Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Οδικής Ασφάλειας είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 

της κας Καίτης Κληρίδη, η οποία εκείνη την περίοδο είχε χάσει σε τροχαίο έναν 

οικογενειακό φίλο, από τότε, πριν από δώδεκα περίπου χρόνια σχηματίστηκε αυτή η ομάδα. 

Στόχος της είναι να ενημερώσει το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους και αν είναι δυνατό να 

εμφυσήσει σ’ αυτούς αξίες που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν μια σωστή οδική 

συνείδηση. Η ομάδα μας αποτελείται από οκτώ άτομα που είναι θύματα τροχαίων, στην 

ομάδα είμαστε τρία άτομα σε τροχοκάθισμα και γονείς που έχασαν τα παιδιά τους σε τροχαία 

ατυχήματα.
46

 

Πέρα από τη συμμετοχή της στην ομάδα πρωτοβουλίας συμμετέχει και στην Οργάνωση 

Παραπληγικών Κύπρου. 

[....] είμαι αντιπρόεδρος στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.
47

 Το Δεκέμβριο έχουμε 

πάλι εκλογές.
48

 

Αν και αρχικά στήριξε το θεσμό του Ραδιομαραθωνίου, εντούτοις σήμερα αμφιβάλλει για την 

τροπή που πήρε η διοργάνωση. 

Και εγώ απομακρύνθηκα από τον Ραδιομαραθώνιο. Στα πρώτα 10 χρόνια ήμουν ενεργό 

μέλος. Μάλιστα ο Ραδιομαραθώνιος μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες και έχουν τη φωτογραφία μου. 

Όταν πήγα στο Λονδίνο για να γεννήσω τα δικά μου τα έξοδα τα κάλυψε η κυβέρνηση και 

του συζύγου μου ο Ραδιομαραθώνιος. Αν δεν ήταν αυτοί πώς θα ερχόταν ο σύζυγος μου. 

Σίγουρα γίνονται λάθη από Λαϊκή, τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά δεν μπορεί να σταματήσει ο 

Ραδιομαραθώνιος. Διαφωνώ που έρχονται καλλιτέχνες από Ελλάδα και δεν αξιοποιούνται 

τα άτομα των οργανώσεων. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι η σωστή όμως.
49

 

Μέσα από τις ομιλίες της και τις εμφανίσεις της στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προσπαθεί 

να περνά μηνύματα για τη ζωή με την αναπηρία. 

Στόχος και σκοπός μου είναι να προσπαθήσω μέσα από την κατάθεση ψυχής που θα κάνω 

να περάσω μηνύματα αισιοδοξίας, δύναμης αλλά και ακλόνητης πίστης στο Θεό.
50

 

Κι ένα από τα πολλά μηνύματα που θέλω να δώσω σήμερα μέσα από τα προσωπικά μου 

βιώματα είναι αυτό. Η μάνα είναι πολύτιμη και αναντικατάστατη. Ένας ανεκτίμητος 

θησαυρός...
51

 
                     

46
 Συνέντευξη στο φοιτητικό κλικ, 2006, σελ. 1. 

47
 http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=8&mpath=/2/8 

48
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

49
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

50
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λάιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 1-2.  

http://www.kysoa.org.cy/kysoa/page.php?pageID=8&mpath=/2/8
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[..] για να συμβάλλω με τη δική μου προσωπική εμπειρία... στη δημιουργία οδικής 

συνείδησης... δεν μπόρεσα να τον κρατήσω στα χέρια μου... να του περιποιηθώ την πληγή... 

Σας τα λέω αυτά όχι γιατί θέλω να με λυπηθείτε. Άγγιξα μόνο κάποιες δυσκολίες για να σας 

δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει να ’σαι τετραπληγικός.
52

  

Για τον λόγο ότι ήταν η πρώτη Κύπρια τετραπληγική γυναίκα που έγινε μητέρα, το Μάιο του 

1993 βραβεύτηκε από το Λευκό Οίκο.  

Επί Βασιλείου βραβεύτηκα από τον αντιπρόεδρο Αμερικής γιατί ήμουν η πρώτη 

τετραπληγική Κύπρια μάνα. Πήγα με τον σύζυγο μου Αμερική. Ο Clinton θα με βράβευε 

αλλά εκείνη την ώρα είχε συζήτηση για το γιουγκοσλαβικό έτσι ήρθε ο αντιπρόεδρος. Ο 

τύπος στην Κύπρο εκείνο το διάστημα έγραψε πολλά. Νομίζω η Σημερινή και “Το 

Περιοδικό”.
53

 

Μου μίλησε για έναν οργανισμό στην Αμερική που τιμά άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία 

έκαμαν κάτι στη ζωή τους και διακρίθηκαν στην χώρα τους. Κάτι που δεν ξανάγινε, κάτι που 

ανακάλυψαν ή που έφτιαξαν. Μου είχε εξηγήσει ακόμη πως για να δηλώσει κάποιο άτομο με 

ειδικές ανάγκες, συμμετοχή, έπρεπε να πληρεί κάποια κριτήρια, όπως π.χ. παραδειγματική 

εσωτερική δύναμη, ανυποχώρητη επιμονή στους στόχους του και απόφαση να ζήσει, 

αποτελώντας ιδανικό πρότυπο για όλους τους ανάπηρους στη χώρα του. Έτσι με βάση τα 

κριτήρια αυτά κι αφού δεν υπήρχε άλλη τετραπληγική που να είχε αποκτήσει παιδί, 

εισηγήθηκε εμένα η κα Βασιλείου για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα αυτό.
54

 

Έλαβα την απάντηση με πολύ μεγάλη χαρά γιατί δεν έτυχε ποτέ στο παρελθόν να λάβω μέρος 

σε μια τέτοια εκδήλωση. Επίσης θα ήταν μια επιβράβευση και αναγνώριση του προσωπικού 

μου αγώνα. Και τέλος, που θεωρώ και πιο σημαντικό είναι ότι η βράβευση μου θα έδινε και 

σε άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες την ώθηση να αρχίσουν να βάζουν στόχους στη ζωή τους 

και να αγωνίζονται για να τους πετύχουν.
55

 

Όπως δηλώνει σήμερα καθημερινά ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα της χάρισε, και κυρίως που 

αγαπά και αγαπιέται. Αυτό δείχνει ότι και η ίδια έχει αποδεχτεί τον εαυτό της.  

Βρήκα τη δύναμη να αγαπήσω τον εαυτό μου όπως είμαι... Κατάφερα και κέρδισα την 

αποδοχή και πήρα και εγώ το δικό μου μερίδιο στην ευτυχία. Παντρεύτηκα και απόκτησα ένα 

γιο... δύο γεγονότα που θεωρώ πως ήταν πιο σημαντικά στη ζωή μου, από το γεγονός που με 

καθήλωσε στην αναπηρική καρέκλα.
56

 

                                                                  

51
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λαιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 11. 

52
 Χειρόγραφη ομιλία 1999, σελ. 1-3. 

53
 Συνέντευξη στην Παναγιώτα Αποστόλου και Ελένη Χαραλάμπους, 2/11/2011. 

54
 Συνέντευξη στο Περιοδικό, 5.5.1993, σελ. 99. 

55
 Συνέντευξη στο Περιοδικό, 5.5.1993, σελ. 99. 

56
 Ομιλία Βιοηθικής Επιτροπής 2008, σελ. 4- 5. 
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Σιγά-σιγά έμαθα ότι ο νόμος της επιβίωσης σου δίνει τα εφόδια ώστε να μπορείς με λίγη 

θέληση να κάνεις πράξη πολλά από τα όνειρα σου. Η κοπέλα που με βοηθά στο σπίτι έγινε τα 

χέρια μου. 
57

 

Κάθε πρωί ξυπνώ, ευχαριστώ το Θεό για όλα όσα μου χάρισε..Προσεύχομαι και λέω στο 

Θεό να με έχει καλά, να αγαπώ και να προσφέρω.
58

 

Ξέρω όμως ότι μέσα από την τετραπληγία είδα την ανθρώπινη πλευρά της ζωής, που είναι 

πολύ πιο σημαντική.
59

 

                     

57
 Ομιλία Απρίλιος 1998, σελ. 2. 

58
 Ομιλία στην εκδήλωση των Λάιονς για την Ημέρα της Γυναίκας, 7/3/2006, σελ. 12. 

59
 Συνέντευξη στο Cosmopolitan 2011, σελ. 122. 


