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Είμαστε η Άννα Μπαλάν και ο
Χρίστος Κωνσταντινίδης. Η Άννα
είναι από τη Μολδαβία, 24 χρονών
και έχει ολική απώλεια όρασης κι ο
Χρίστος (ναι με ί) είναι 27, έχει
σπουδάσει πληροφορική και είναι
αρτιμελής. Είμαστε σε σχέση εδώ
και 1.5 χρόνο. Η Άννα ήρθε στα 11
της στην Ελλάδα και τελείωσε το
ειδικό δημοτικό τυφλών στην
Καλλιθέα. Μετά πήγε σε κανονικό
γυμνάσιο και λύκειο με παιδιά που
δεν είχαν κάποια αναπηρία.
Αργότερα ασχολήθηκε με τη
φωτογραφία (!) και με διάφορα
σεμινάρια γύρω από το θέατρο
στην Liminal, ενώ, επίσης, εδώ και
2 χρόνια σχεδόν ασχολείται με το
ερασιτεχνικό θέατρο στο
Εργαστήρι θεάτρου της
Καταπακτής με δάσκαλο τον
Σωτήρη Δούβρη. 

Άννα Μπαλάν & Χρίστος Κωνσταντινίδης

«Τυφλότητα και Ορατότητα» 

Ο Χρίστος είναι πολύ καλός με την τεχνολογία και του αρέσει να μαθαίνει
συνέχεια καινούρια πράγματα και να βοηθάει τους συνανθρώπους του, μιας
και παλιότερα ήταν επίσης πρόσκοπος. Τους τελευταίους 4 μήνες αρχίσαμε
να ασχολούμαστε με τα podcast και πιο συγκεκριμένα με αυτό της Άννας, με
όνομα "Να δεί κανείς ή να μη δεί;" όπου αναφέρεται κυρίως σε θέματα που
έχουν σχέση με την αναπηρία. Η Άννα είναι η υπέροχη φωνή και η
παρουσιάστρια ενώ ο Χρίστος την βοηθάει με πιο τεχνικά ζητήματα. Μαζί θα
χαρούμε να λύσουμε απορίες που μπορεί να έχετε για το πώς είναι μια σχέση
ενός ατόμου με αναπηρία με κάποιον αρτιμελή, καθώς επίσης και να
συζητήσουμε γενικότερα για θέματα που αφορούν την τυφλότητα και άλλα! 



Ονομάζομαι Πατρίτσια
Τόσκα, είμαι 27 ετών και ζω
στην Αθήνα. Έχω σπουδάσει
φαρμακευτική στο Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο και
ασχολούμαι ενεργά με τον
εθελοντισμό. Έχω
συμμετάσχει στη
διοργάνωση συνεδρίων
TEDx, σε events της Ethelon
και λατρεύω τον
καλλιτεχνικό χώρο. 

Πατρίτσια Τόσκα

«Όταν η μαγεία της πόλης συναντά την ψυχολογία της

ρόδας»

Είμαι χρήστης αμαξιδίου κάτι που δεν αποτέλεσε ανασταλτικό
παράγοντα στην ενασχόλησή μου με το θέατρο, το τραγούδι και τον
χορό σε επίπεδο σπουδών και παραστάσεων. Στον ελεύθερό μου
χρόνο, θα με βρεις να μαγειρεύω, να ζωγραφίζω και να βγάζω
φωτογραφίες. Στόχος μου στη ζωή είναι το να παραμένω πάντα
δραστήρια με δημιουργικό τρόπο.



Το Σώμα Φίλων ΑμεΑ "Δράση για το
κάτι άλλο" είναι ένα μη
κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο
ιδρύθηκε το 2010 στην πόλη της
Θεσσαλονίκης με σκοπό να
δημιουργήσει κάτι ισότιμο στον
χώρο της αναπηρίας. Η
προσπάθειά μας ξεκίνησε από μια
μικρή ομάδα αποφοίτων
πανεπιστημιακών τμημάτων ενώ η
παρέα μας μεγάλωσε πολύ γρήγορα
και εμπλουτίστηκε με ανθρώπους
που είχαμε ένα κοινό όραμα: να
φτιάξουμε έναν κόσμο που δεν
περισσεύει κανείς. Οι δράσεις του
Σωματείου βασίζονται στις αξίες
της ισότητας, της ομαδικότητας,
της διάχυσης της γνώσης, των
διαπροσωπικών σχέσεων και της
καινοτομίας. 

Κύριοι άξονες των δράσεών μας είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην
εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την εργασία για τα άτομα με αναπηρία, η
ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών και βασικών προσώπων φροντίδας
τους και η ενημέρωση της κοινότητας για ζητήματα που αφορούν την
αναπηρία. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν θα γινόταν χωρίς την εθελοντική
μας ομάδα. Ως εθελόντρια στο ΣΦΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο», η Παναγιώτα
Κωνσταντινίδου συνοδεύει τα συμμετέχοντα ΑμεΑ. Παράλληλα συμμετέχει σε
δράσεις ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα σχετικά με την
αναπηρία.

Παναγιώτα Κωνσταντινίδου - Εθελόντρια στο Σώμα

Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το κάτι άλλο»

«Στον κόσμο που φτιάχνουμε δεν περισσεύει κανείς!»


