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Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε  
την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα και να μιλήσω 
ως εκπρόσωπος της ομάδας αυτοσυνηγορίας  του 
Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. 

Ονομάζομαι Βασιλεία Ηρακλείδου  και είμαι 42 
χρονών. Μένω στην Λευκωσία με την μανούλα 
μου. 

Βρίσκομαι στο Ίδρυμα πάνω από 20 χρόνια. 

Στην αρχή ήμουν στα εργαστήρια και έκανα 
σφουγγαράκια,  μετά πήγα δουλειά σε μια 
υπεραγορά αλλά κουράστηκα και τώρα 
ξαναγύρισα στο Ίδρυμα, είμαι στο εργαστήριο και 

συσκευάζω τσάγια και βότανα. 

Επίσης ανέλαβα χρέη συνοδού διακίνησης και μ αρέσει πολύ να βοηθώ 
τους συμμαθητές μου που είναι σε τροχοκάθισμα και δεν μπορούν να 
περπατήσουν μόνοι τους. 

Στην ομάδα αυτοσυνηγορίας ήμουν από παλιά.  

Σταμάτησα όταν πήγα δουλειά και τώρα που ξαναήρθα στο Ίδρυμα 
ξεκίνησα πάλι.  

Στην Αυτοσυνηγορία, «ανοιχτήκαμε» μπορούμε να μιλούμε χωρίς να 
φοβούμαστε ή να ντρεπόμαστε. 

Θέλω να «ξυπνήσουμε» κι άλλα άτομα, να μάθουν να μιλούν.  

Μαθαίνουμε για τα δικαιώματα μας.   

  



Και θέλουμε να σας πούμε ότι είναι καλά να μας ρωτάτε τι θέλουμε και να 
μας ακούτε. 

Θέλουμε όλοι οι γονείς να αγαπούν τα παιδιά τους και να μην ντρέπονται 
για τα προβλήματα τους. 

Να μην τα έχουν κλεισμένα στα σπίτια, αλλά να τα απασχολούν κάπου. 

Η κοροϊδία δεν μας βοηθάει. Ούτε το βρίσιμο.  

Είμαστε όλοι άνθρωποι και θέλουμε σεβασμό. 

Έχουμε ονόματα και δεν είμαστε καθυστερημένοι ή παλαβοί.    

Να μας δέχονται με τα λάθη και τις αδυναμίες μας. 

Να μας βοηθούν.  

Πολλά άτομα δεν ξέρουν τα λεφτά και δεν πρέπει να μας γελούν.  

Θέλουμε να μάθουμε να χειριζόμαστε τα λεφτά και κάποιον να ελέγχει ότι 
δεν μας γελούν.  

Όταν δεν θα ζουν οι γονείς μας θέλουμε να μας ρωτούν που θέλουμε να 
μένουμε. 

Να διαλέγουμε με ποιόν θα μείνουμε ή  αν θέλουμε να παντρευτούμε.               

Να έχουμε δραστηριότητες για το απόγευμά και να μπορούμε να πάμε 
εύκολα σε εκδηλώσεις και συναυλίες.  

Κύριοι πολιτικοί, βγείτε από τα γραφεία σας και  κάντε πιο πολλά πράγματα 
για μας.  

Ακούστε την φωνή μας και τι θέλουμε για τους εαυτούς μας. 

Φτιάξτε πιο πολλά αθλητικά κέντρα για μάς και πιο πολλές θέσεις 
αναπήρων. 

Έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε ένα κόσμο που όλοι θα είναι ίσοι  και 
χαρούμενοι.    

Ευχαριστώ που με ακούσατε.     


