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Η δύναμη του ανθρώπου δεν έχει όρια 
Κυρίες και Κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
 
Αρχίζοντας θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους 
διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης που μου δίνουν την ευκαιρία να σας μιλήσω για 
τη δύναμη που ο άνθρωπος κρύβει μέσα του. 
 
Ίσως να περιμένατε ένα ψυχολόγο, ένα θεολόγο να μιλήσει για έτσι θέμα. Ασφαλώς εγώ 
ούτε το ένα είμαι ούτε το άλλο και είμαι σίγουρη ότι θα αναρωτιέστε τι έχετε να 
ακούσετε από εμένα. 
 
Θα σας μιλήσω για τη ζωή μου και θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες προσωπικές μου 
εμπειρίες. Θα σας πω τη δική μου ιστορία και θα ακούσετε τις εμπειρίες που είχα και τι 
έμαθα από αυτές. 
 
Μέσα σ’ όλα που συνέβηκαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η πίστη όσο και η θέληση 
μου, αλλά σίγουρα και η στήριξη των δικών μου ανθρώπων. 
 
Πριν το κάνω αυτό όμως θα κάνω αναφορά στο σήμερα. Να σας μεταφέρω τα μηνύματα 
που πήρα από ένα πολύ δυνατό μάθημα ζωής. 
 
Στόχος μου, είναι μέσα σ’ όλα αυτά που θα ακούσετε, να συνειδητοποιήσετε κι εσείς με 
τη σειρά σας ότι, η θέληση και η πίστη κάνουν θαύματα στη ζωής μας, αρκεί να 
πιστέψουμε σε αυτά. 
 
Στο παρελθόν, αναρωτιόμουν έντονα αν εμείς τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων που 
επιζήσαμε, είμαστε άτυχοι τυχεροί ή τυχεροί άτυχοι. 
 
Προσωπικά πιστεύω ότι είμαι από τους 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 όν! Τίποτα δεν αλλάζει μέσα του. Έχει τις ίδιες 
σκέψεις, τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες επιθυμίες. 
 
Έτσι συνέβη και μαζί μου. Συνειδητοποίησα ότι, τίποτα από όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά, δεν έχει αλλάξει. 
 
Όμως μέσα σε όλη εκείνη την σύγχυση που με διακατείχε έπρεπε να έβρισκα το δρόμο 
μου μέσα στο σκοτάδι και τον βρήκα. 
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Με το πέρασμα των χρόνων και βιώνοντας τις διάφορες καταστάσεις, τις οποίες θα 
μοιραστώ σε λίγο μαζί σας, άρχισα να συνειδητοποιώ κάποια πράγματα που 
προηγουμένως δεν μπορούσα να αντιληφθώ. 
 
Κατάλαβα επιτέλους ότι, μπορούσα να προσφέρω κάποια πράγματα στους 
συνανθρώπους μου. 
 
Κατάλαβα ότι, αγνοούσα τις μεγαλύτερες δυνατότητες που είχα. Την ικανότητα και την 
δυνατότητα να αγαπήσω και να προσφέρω στους γύρω μου. 
 
Πήρα αυτό το νόημα, της προσφοράς, και αυτό που με ενθάρρυνε να γίνω και σήμερα 
είμαι μέλος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Οδική Ασφάλεια. 
 
Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε πριν από 12 χρόνια περίπου, με πρωτοβουλία της κας Καίτης 
Κληρίδη και τη στελεχώνουν θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, σε εθελοντική βάση. 
 
Στόχος της ομάδας μας, είναι να δώσουμε στο κοινό αυτά που βιώνουμε καθημερινά και 
να ενθαρρύνουμε τους νέους να αποκτήσουν σωστή οδική συνείδηση και συμπεριφορά. 
 
Είναι σημαντικό να πω επίσης ότι, η Ομάδα αυτή είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Χάρτας 
και είναι ο 3ος Κυπριακός οργανισμός, ο οποίος είναι ενταγμένος σ’ αυτή. 
 
Κύρια δραστηριότητα μας είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και την Αστυνομία, να επισκεπτόμαστε 
σχολεία, Οργανισμούς Νεολαίας, Στρατόπεδα και Συνδέσμους γονέων, προσπαθώντας 
να περάσουμε ένα μήνυμα: 
 
Πριν γίνει κάποιος οδηγός, πρέπει πρώτα να αποκτήσει αυτό που λέμε οδική 
συνείδηση. Κι αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο, παρά την ανάγκη να δείχνουμε 
υπευθυνότητα και ωριμότητα και να υπολογίζουμε ότι, στο δρόμο δεν είμαστε μόνοι 
για να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά οφείλουμε να σεβόμαστε και τους άλλους. 

 
Πρέπει επιτέλους, οι νέοι μας να καταλάβουν πως, «Η ταχύτητα δεν είναι παλικαριά και 
ούτε μέσο επίδειξης.» 
 
Ο αείμνηστος φίλος τετραπληγικός Άντρος, είχε πει κάποτε: 
 

«Η ηδονή της ταχύτητας, είναι η πιο ακριβοπληρωμένη ηδονή, γιατί οι συνέπειες της 
διαρκούν για την υπόλοιπη μας ζωή» 
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Βρίσκομαι λοιπόν σήμερα εδώ μπροστά σας, για να δώσω το δικό μου μήνυμα, τη δική 
μου ομολογία. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί σ’ ένα περιβάλλον αγάπης και έχει θέληση, τότε 
βρίσκει τη δύναμη μέσα του. Δέχεται τον εαυτό του όπως είναι και μπορεί να επιβιώσει 
και να προσφέρει μέσα από τις δικές του δυνατότητες, στους γύρω του. 
 
Όλοι μας περνάμε μέσα από πολύ σκοτεινούς, δύσκολους και ανηφορικούς δρόμους. 
Όλοι μας κάποια στιγμή, πιθανό να λυγίσαμε κάτω από το πελώριο φορτίο των πιέσεων, 
των δοκιμασιών, της αρρώστιας, της αναπάντεχης κρίσης και ίσως έστω και προσωρινά 
θελήσαμε να εγκαταλείψουμε τη δύσκολη προσπάθεια. 
 
Σε τέτοιες όμως φάσεις της ζωής μας όταν νοιώσουμε εξασθενημένοι, εξαντλημένοι και 
αποκαμωμένοι, τότε το καλύτερο δώρο και το καλύτερο φάρμακο, μας το δίνει ο 
Ουράνιος Γιατρός – ο Θεός! 
 
Το θέμα της σημερινής μου αναφοράς, είναι για τη δύναμη του ανθρώπου. Είναι αλήθεια 
τεράστια η δύναμη, που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Μια δύναμη που αντλείται από μια 
αστείρευτη πηγή: την πηγή της Πίστης! 
 
Πάντοτε πρέπει να ελπίζουμε και ποτέ να μην απελπιζόμαστε. Σε καμία περίπτωση δεν 
δικαιολογείται η απελπισία. Κι όταν δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια λύση, κι όταν τα 
πράγματα δυσκολεύουν αφάνταστα τότε, ειδικά τότε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
καλούμαστε να ελπίζουμε στις θαυμαστές επεμβάσεις του Κυρίου! 
 
Όταν αλλάζουμε, ο κόσμος γύρω μας αλλάζει επίσης… 
 
Ποια είμαι γω που σας τα λέω όλα αυτά; Θα σας περιγράψω το ατύχημα και αυτά που 
ακολούθησαν και στάθηκαν αιτία να αλλάξει η ζωή μου από την μια στιγμή στην άλλη 
και αποφασίστε εσείς. 
 
Κανένας από τη μεγάλη παρέα, που διασκεδάζαμε σε νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας 
δεν φανταζόταν ότι, εκείνη η όμορφη βραδιά θα είχε τόσο αναπάντεχο τέλος. 
 
Όλη η παρέα ήταν πολύ κεφάτη και αφού ήπιαμε 3 μπουκάλια κρασί, αποφασίσαμε να 
φύγουμε με δύο αυτοκίνητα προς το κέντρο της Λευκωσίας. 
 
Κανένας δεν είχε μεθύσει και ούτε η κούρσα που ακολούθησε είχε προβλεφτεί. 
 
Ήμουν συνοδηγός στο ένα από τα αυτοκίνητα και όταν οι οδηγοί άρχισαν να 
προσπαθούν να συναγωνιστούν ο ένας το άλλο, εγώ περισσότερο από διαίσθηση φόρεσα 
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τη ζώνη ασφαλείας, πράγμα το οποίο δεν συνηθίζετο την εποχή εκείνη, αφού ο νόμος 
έγινε αργότερα. 
 
Ήταν 2 η ώρα τα ξημερώματα στο δρόμο που βρισκόταν το παλιό ΓΣΠ, όταν το 
αυτοκίνητο μας κτύπησε σε στύλο της ηλεκτρικής, ένα στύλο, που αντικαταστάθηκε 
αρκετές φορές για τον ίδιο λόγο. 
 
Η ταχύτητα δεν άφησε καθόλου περιθώρια στον οδηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστώ 
στον αυχένα και εκείνη η στιγμή να γίνει για μένα, η αρχή ενός νέου αγώνα. 
 
Μια στιγμή απροσεξίας και επιπολαιότητας, γιατί βάλαμε τη διασκέδαση πάνω από τη 
σωματική μας ακεραιότητα και ευτυχία, ήταν αρκετή για να αλλάξει ολόκληρη η ζωή 
μου. 
 
Πέρασαν 2 μήνες, όταν πια ήμουν στην Αγγλία για θεραπεία, για να αρχίσω να 
καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε, ότι έγινα τετραπληγική, αφού κανείς μέχρι τότε δεν είχε 
τολμήσει να μου πει την αλήθεια, αφήνοντας με να ελπίζω και να περιμένω ότι, θα 
επέστρεφα γερή. 
 
Κανείς δεν μου έλεγε καθαρά τι είχε συμβεί. Μου έκρυβαν ότι είχα καταδικαστεί, χωρίς 
δικαίωμα έφεσης, ισόβια φυλακισμένη, στην αναπηρική καρέκλα. 
 
Στο νοσοκομείο που βρισκόμουν πραγματικά συνάντησα μια εντελώς διαφορετική 
νοοτροπία. Οι γιατροί με αντιμετώπισαν με περισσότερο ρεαλισμό και είδα ότι, το χάσμα 
μεταξύ προσωπικού και ασθενών είναι πολύ μικρό. Μου φέρονταν περισσότερο σαν 
φίλοι και με ανάγκασαν να ζήσω την πραγματικότητα. 
 
Σιγά-σιγά, άρχισα να συνειδητοποιώ αυτό που συνέβαινε και τρόμαξα. Πέρασα από την 
απελπισία, στην απογοήτευση, στο θυμό. Ένοιωσα μοναξιά και φόβο. 
 
Ένοιωθα ότι ζούσα ένα εφιάλτη και ότι θα ξυπνούσα και θα ήμουν πάλι ο εαυτός μου 
που ήξερα και χαιρόμουν: μια 20χρονη νέα και τόσο ανεξάρτητη, με χίλια δυο όνειρα για 
τη ζωή. 
 
Ο κόσμος πίστευα πως ήταν δικός μου για να τον εξερευνήσω. 
 
Αυτή η εξερεύνηση όμως έπρεπε να πάρει πια, μια διαφορετική πορεία. 
 
Όσο περνούσε όμως ο καιρός συνειδητοποίησα ότι ο εφιάλτης ήταν μια μόνιμη 
κατάσταση. 
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Κλαις τη πρώτη μέρα…, τη δεύτερη μέρα…, κλαις για μια βδομάδα…, ύστερα 
στεγνώνουν τα μάτια και κοιτάς γύρω και λες:  
 

«Υπάρχουν τόσα χειρότερα κακά και σίγουρα το κλάμα δεν θα μου ξαναδώσει τη 
δύναμη μου» 

 
Όταν βρέθηκα στο ξένο περιβάλλον, άρχισα να ζω νέες εμπειρίες και να συνειδητοποιώ 
νέες καταστάσεις. Είδα περιπτώσεις πολύ χειρότερες από τη δική μου, να κατορθώνουν 
πράγματα αδιανόητα για μένα τότε. Είδα την τόση θέληση που είχαν. Πόσο μεγάλη 
μπορούσε να είναι η εσωτερική δύναμη του ανθρώπου. 
 
Τότε κοιτάζεις ξανά μπροστά με τόλμη, θέληση, αποφασιστικότητα και παίρνεις την 
απόφαση να συνεχίσεις. 
 
Ο Θεός ευτυχώς δε με είχε εγκαταλείψει. 
 
Όλο αυτό το διάστημα που ήμουν υποχρεωμένη να περάσω μέσα στα νοσοκομεία στη 
Κύπρο και την Αγγλία μου έδινε πίστη και αντοχή. 
 
Ήταν μέσα σ’ αυτούς τους χώρους που είχα βρει τη θέληση και έψαχνα τους τρόπους να 
ξαναγεννηθώ! 
 
Πάλεψα με όλη την δύναμη της ψυχής μου, με όλη την πίστη που είχα και κατάλαβα τότε 
ότι, δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμη καλά καλά, τι γινόταν. 
 
Ειδικότερα στην Αγγλία, τα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, αλλά και ο 
τρόπος που οι άνθρωποι σε αντιμετωπίζουν, μού έδωσαν τα εφόδια που χρειαζόμουν, 
ώστε επιστρέφοντας στην Κύπρο να αγωνιστώ και να κερδίσω την αποδοχή από την 
οικογένεια μου, αλλά και από την κοινωνία. 
 
Όλοι πίστευαν ότι φεύγοντας για την Αγγλία, θα γινόμουν εντελώς καλά. Το γεγονός ότι, 
θα επέστρεφα σε τροχοκάθισμα με τρομοκρατούσε και ζητούσα να μη με αφήσουν να 
γυρίσω πίσω. 
 
Με την επιστροφή μου στην Κύπρο άρχισε ένας νέος προσωπικός αγώνας για 
προσαρμογή και επιβίωση. 
 
Έπρεπε να πείσω τους γύρω μου και ειδικά την οικογένεια μου και τη μητέρα μου, πώς 
δεν υπάρχει το «θαύμα» που περίμεναν. 
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Όλα είχαν μετατραπεί σε καθημερινό βασανιστήριο και γινόταν η ζωή ακόμη πιο 
δύσκολη, σαν έβλεπα φίλους και γνωστούς να απομακρύνονται, νοιώθοντας αμηχανία, 
ίσως γιατί πίστευαν ότι άλλαξα επειδή καθόμουν σε τροχοκάθισμα. 
 
Είχα χάσει κάποιες από τις ικανότητες μου, αλλά ήμουν το ίδιο πρόσωπο με τα ίδια 
ενδιαφέροντα και απαιτήσεις από τη ζωή. 
 
Είχα περάσει πια σε έναν άλλο τρόπο ζωής. 
 
Τη λέξη βιάζομαι την ξέχασα εντελώς, γιατί δεν εξαρτώμαι από τον εαυτό μου. 
Χρειάζομαι κάποιον δίπλα μου όλο το εικοσιτετράωρο. 
 
Χάνεις λοιπόν την ανεξαρτησία σου και τις ιδιαίτερες στιγμές με τον εαυτό σου. Δεν 
μπορείς να κλάψεις μόνη χωρίς να σε δει κανείς, να αγοράσεις ένα δώρο έκπληξη ή να 
κρύψεις κάτι, που μόνο εσύ ξέρεις που βρίσκεται. 
 
Τότε ξαφνικά ξύπνησα! Άρχισα μέσα στην σύγχυση μου να βρίσκω τρόπους να 
ξαναπροσαρμόσω τους στόχους μου και να μπορέσω να δώσω νόημα και αυτοπεποίθηση 
στη ζωή μου. 
 
Η εμπειρία αυτή με έκανε να ωριμάσω ξαφνικά. Άρχισα να αντικρίζω τη ζωή σχεδόν 
πάντα με αισιοδοξία. 
 
Να σκέφτομαι και να προσπαθώ γι’ αυτά που μπορώ να κάνω παρά γι’ αυτά που δεν 
μπορώ. Να προσεύχομαι να μου χαρίζει ο Θεός τη γαλήνη, να δέχομαι αυτά που δεν 
μπορώ να αλλάξω, το κουράγιο να αλλάζω αυτά που μπορώ και τη σοφία να μπορώ να 
διακρίνω τη διαφορά. 
 
Καινούριοι φίλοι μπήκαν στη ζωή μου. Η αγάπη τους ήταν τόσο σημαντική και 
απαραίτητη. Έτσι όταν βρήκα τη δύναμη να αγαπήσω τον εαυτό μου όπως είμαι και να 
αγαπήσω και τους γύρω μου, μαζί με αυτό βρήκα και τη δύναμη να προσφέρω με το δικό 
μου τρόπο. 
 
Πίστεψα στη ζωή και αυτή μου χαμογέλασε. 
 
Παντρεύτηκα τον άνθρωπο που αγάπησα και αγαπήθηκα πολύ γι’ αυτό που πραγματικά 
είμαι. 
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Ζούσα πραγματικά ένα θαύμα, αφού το πέρασμα του χρόνου με έκανε να αντιληφθώ ότι, 
η ζωή είναι πραγματικά όμορφη και κάθε μέρα που ξημερώνει γίνεται ακόμη πιο όμορφη 
όταν αγαπάς και προσφέρεις. 
 
Η θέληση μου για τη ζωή, δεν είχε πλέον φραγμούς και όρια. Και τότε έγινε το θαύμα 
που όλοι μας περιμέναμε: Η ζωή μου πήρε το δρόμο της και τα όνειρα άρχισαν να 
γίνονται πραγματικότητα. 
 
Απέκτησα ένα γιο, όμως και πάλι, η δυσκολία είναι πάντα εκεί, έτοιμη να δοκιμάσει τη 
θέληση μου! 
 
Για τη φροντίδα του παιδιού μου, έπρεπε να βρω τρόπο έτσι που η σκέψη μου και τα 
συναισθήματα μου πριν τα μετατρέψω σε πράξη να τα μεταφράσω σε λόγια και να 
καθοδηγώ κάποιον άλλον να τα κάνει για μένα. 
 
Όμως αντιλήφθηκα πως η φύση δε μπορεί να μετατραπεί με τίποτα. Όσο καλός και να 
’ναι ο άλλος δεν μπορεί να φροντίζει το παιδί σου με την ίδια τρυφερότητα. Τίποτα δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει το άγγιγμα την μάνας. 
 
Αυτή, νομίζω ήταν και από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου, μέχρι σήμερα. 
 
Κατάλαβα ότι, μπορούσα να ξεπερνώ ευκολότερα ή να συμβιβάζομαι στις δικές μου 
προσωπικές δυσκολίες και σ’ όλες αυτές τις λεπτομέρειες της προσωπικής μου 
καθημερινής ζωής, αλλά δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με την ανικανότητα μου ν’ 
ανταποκριθώ στις ανάγκες των αγαπημένων μου προσώπων, παρά την έντονη επιθυμία 
μου. 
 
Τα πρώτα χρόνια μετά που γεννήθηκε ο Κυριάκος, ένοιωθα πιο έντονα την αναπηρία μου 
γιατί δεν μπορούσα εγώ να τον φροντίζω και να τρέχω όταν κτυπούσε για να τον 
παρηγορήσω στην αγκαλιά μου. 
 
Όμως 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! 
 
Ενόσω ήταν μικρότερος ο Κυριάκος παίζαμε μαζί, βλέπαμε τηλεόραση, διαβάζαμε 
βιβλία, του έλεγα παραμύθια, καθόταν στα γόνατα μου και πηγαίναμε βόλτες με την 
ηλεκτρική μου καρέκλα και προσπαθούσα να του απαντώ στα ερωτήματα του και να του 
εξηγώ τις απορίες του. 
 
Συχνά ζητούσε να δει φωτογραφίες μου, όταν περπατούσα. 
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Τώρα τα χρόνια κύλησαν και είναι πια στην εφηβεία. Μπορώ να πω ότι σήμερα με 
βοηθά περισσότερο εκείνος παρά εγώ. 
 
Αυτό που δεν άλλαξε ακόμη και σήμερα, είναι ότι περνάμε πολλές ώρες μαζί και 
συζητάμε για πολλά και διάφορα θέματα. Ξέρει ότι είμαι πάντα δίπλα του σε ότι τον 
απασχολεί. 
 
Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από την Θέληση και την Πίστη στον άνθρωπο. 
 
Η δύναμη του ανθρώπου πραγματικά δεν έχει Όρια. 
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
 
Το αδύνατο είναι για τους αδύνατους. 
 
Ο Θεός και η φύση, μας προίκισαν με αστείρευτη δύναμη και ικανότητες. 
 
Στις δύσκολες λοιπόν στιγμές της ζωής, μην τα παρατάτε – μην πείτε πότε δεν μπορώ. 
 
Η ζωή μου απέδειξε ότι, δεν υπάρχει «Δεν Μπορώ!» Υπάρχει μόνο «Δεν Θέλω»! 
 
Πιστέψτε στη Δύναμη του Ανθρώπου, γιατί αυτή δεν έχει ούτε φραγμούς ούτε όρια. 
 
Πιστέψτε στο Θεό και τη δύναμη σας και προχωρήστε να κάνετε το ακατόρθωτο – 
κατορθωτό. 
 
Γνωρίζω προσωπικά πως μπορείτε! 
 
 
Τούλα Καρατζιά 


