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Σχετικά με εμένα 

Γεννήθηκα στην Ντρομπέτα-Τούρνου Σεβερίν, στην επαρχία Μεχεντίντσι της Ρουμανίας. 

Μετακόμισα στην Τιμισοάρα για σπουδές και αποφάσισα να μείνω εδώ και να αρχίσω να 

πραγματοποιώ τα όνειρά μου και ακολουθώντας το πάθος μου στην τέχνη, τη μόδα και το 

σχέδιο. Θεωρώ ότι είμαι καλλιτέχνης με μεγάλη επιθυμία να επαναπροσδιορίσω και να 

προωθήσω τη ρουμανική παραδοσιακή λαογραφία. Έχω πάθος με τις εικαστικές τέχνες, τη 

μόδα, το σχέδιο, τη μουσική και το θέατρο. Απέκτησα πτυχίο στις Επιστήμες της Επικοινωνίας 

και μεταπτυχιακό με έμφαση στη δημοσιότητα, τα οπτικοακουστικά μέσα και την προώθηση 

πωλήσεων από το Δυτικό Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα. Χρησιμοποιώ απλά προϊόντα ένδυσης, 

τα οποία εξατομικεύω με μοναδικές λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να μεταφέρω το 

μικρό μου πάθος για τη μόδα στο διαδικτυακό περιβάλλον. 



 

 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Όσο είμαστε νέοι αναζητούμε συνεχώς περισσότερα και καλύτερα. Τίποτα δεν μας ικανοποιεί, 

έχουμε την εντύπωση ότι η δουλειά μας δεν αξίζει και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 

άλλο παρά να ελπίζουμε στην τύχη. Όταν ήμουν παιδί ενθουσιαζόμουν με την ποικιλομορφία 

στη μόδα, τους περίεργους συνδυασμούς ρούχων. Μου ήταν πολύ δύσκολο να βρω ρούχα στο 

στιλ μου, γιατί πάντα έκρυβα μια «αγορίστικη» πλευρά μέσα μου. 

Η πανδημική περίοδος 2020-2021 λειτούργησε συμβουλευτικά για μένα. Είχα περισσότερο 

χρόνο να σκεφτώ, να κεντήσω, να θέσω τα θεμέλια για την εκπλήρωση του ονείρου και του 

πάθους μου. Τότε ήταν που δραστηριοποιήθηκα στο διαδίκτυο, δημιούργησα τη σελίδα στο 

Facebook και το Instagram για τη μικρή μου επιχείρηση και άρχισα να εργάζομαι περισσότερο, 

να δημιουργώ συνεχώς. Πιστεύω ότι αυτό συνέβη γιατί λατρεύω ό,τι είναι χειροποίητο στη 

μόδα. Πάντα μου άρεσε να δημιουργώ διάφορα πράγματα και, ειδικά, εξατομικευμένα 

μπλουζάκια. 

Τώρα δημιουργώ τα μοτίβα για τα κεντήματά μου στο Procreate. Σκέφτηκα να συνδυάσω την 

εικονογράφηση με το κέντημα. Αυτό είναι 

μοναδικό στην επιχείρησή μου. Αυτό που με 

εξέπληξε πραγματικά, όταν ξεκίνησα την 

πορεία μου στον δημιουργικό και 

πολιτιστικό τομέα, ήταν ότι ΜΠΟΡΩ. Η αρχή 

είναι πάντα δύσκολη. Η ένταξη στην αγορά 

εργασίας είναι δύσκολη, αλλά η παραμονή 

σε αυτήν είναι ακόμη δυσκολότερη. 

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μου πριν από 

την πανδημία ήταν οι τα ενδύματα που 

δημιούργησα, παρόλο που ήταν μάλλον στο 

στάδιο σχεδιασμού πριν από την πανδημία. 

Κατάφερα επίσης να αγοράσω μια 

ραπτομηχανή, μια κεντητική μηχανή και 

άλλα προϊόντα. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Ο δημιουργικός και πολιτιστικός τομέας είναι όμορφος, πολλά υποσχόμενος, με μεγάλες 

προοπτικές, αλλά και προκλήσεις. Όπως πολλοί άλλοι, έτσι κι εγώ βίωσα μεγάλες δυσκολίες 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για παράδειγμα, ανέμενα ότι η έλλειψη αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ανθρώπων και ο περιορισμός στο σπίτι θα έφερναν περισσότερους επισκέπτες στις 

Φωτογραφία από την Αλίνα Στεφανία 



 

σελίδες της μικρής μου επιχείρησης στο Facebook και το Instagram. Αλλά, αυτό δεν έγινε. Ήταν 

πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα να πείσω τους ανθρώπους να επισκεφτούν σελίδες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για τις οποίες δεν γνώριζαν τίποτα. Είχα μόλις πρόσφατα δημιουργήσει 

τις σελίδες και δεν είχα πολλά να δείξω εκεί. 

Όμως, δεν τα παράτησα και άρχισα να αφιερώνω τον ελεύθερό μου χρόνο κατά την πανδημία 

στη δημιουργική και γεμάτη όνειρα πλευρά του εαυτού μου. Έτσι, ξεκίνησα να ράβω 

χειροποίητα κεντήματα και μοναδικά αξεσουάρ, εμπνευσμένα από τη ρουμανική λαογραφία, 

σε μπλουζάκια. Αυτό αποτελεί συνεχή πηγή έμπνευσης για μένα και μου έδειξε ότι τα εύκολα 

αποτελέσματα δεν τυγχάνουν πλήρους αποδοχής από τον κόσμο. 

Έτσι, λοιπόν, ξεπέρασα όλα τα εμπόδια και μάλιστα έπεισα τον εαυτό μου ότι ήρθε η ώρα να 

ανοίξω το δικό μου διαδικτυακό κατάστημα, μέσω του οποίου θα μπορώ να διαθέσω τις 

δημιουργίες μου προς πώληση. Στην προσπάθειά μου να δημιουργήσω και να βγω πιο δυνατή 

από την πανδημία, οραματίστηκα ένα λογότυπο που με αντιπροσωπεύει: απλό και 

αναγνωρίσιμο. 

Από τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία, έμαθα ότι δεν μπορούμε απλώς να περιμένουμε 

ότι το διαδικτυακό περιβάλλον θα φέρει προβολή στην επιχείρησή μας ή ότι θα προωθήσει τη 

δουλειά μας από μόνο του. Πρέπει να επενδύσουμε σε χορηγίες και διαφημίσεις επί πληρωμή, 

να δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο ή ένα διαδικτυακό κατάστημα και να αξιοποιήσουμε τις 

δυνατότητες της Google, καταβάλλοντας ένα μικρό αντίτιμο, για να αυξηθούν σταδιακά οι 

επισκέπτες στις σελίδες σας. 

Σε μη διαδικτυακό επίπεδο, θα πρέπει να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και 

να ζητούμε από όλους τους φίλους μας να μας βοηθήσουν στην 

προώθηση της επιχείρησης, να εκμεταλλευόμαστε όλες τις τοπικές 

εκδηλώσεις για να προβάλλουμε τη δουλειά σας, να συμμετέχουμε σε 

φεστιβάλ τέχνης, κλπ. Πρέπει να απολαμβάνουμε το κοινωνικό κομμάτι 

και, παράλληλα, να προσπαθούμε ακατάπαυστα, όχι απλώς να περιμένουμε. 

«ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ! Έτσι μοιάζει η τέχνη στα μάτια πολλών. Όταν νιώθω ότι 

δεν ανήκω στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα πια, κλείνω τα μάτια μου και 

ονειρεύομαι ότι έρχομαι από άλλον πλανήτη και ψάχνω να βρω ζωή σε αυτόν τον πλανήτη 

για να ξεκινήσω από την αρχή.»  

Λογότυπο από την Αλίνα 

Στεφανία 

Εικονογράφηση εξωγήινου από την Αλίνα 



 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Τα σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για το μέλλον σχετίζονται με το άνοιγμα ενός διαδικτυακού 

καταστήματος, στο οποίο θα εκθέτω τις δημιουργίες μου και θα τις διαθέτω προς πώληση. Θέλω 

να το μετατρέψω από πάθος σε επιτυχημένη επιχείρηση. Θέλω να συμμετέχω σε όσο το 

δυνατόν περισσότερα παραδοσιακά φεστιβάλ και να βλέπω όσο το δυνατόν περισσότερες 

λαογραφικές δημιουργίες, που θα με εμπνέουν να παραμείνω στον δημιουργικό και πολιτιστικό 

τομέα και να αντιμετωπίζω τις μελλοντικές προκλήσεις. 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Θα συνιστούσα σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα 

να έχουν αυτοπεποίθηση, να αφήσουν το πάθος τους να ζωντανέψει και να προσφέρουν 

ευχαρίστηση στον κόσμο γύρω τους με τη δημιουργικότητά τους. Το πάθος έχει τη δύναμη να 

δώσει ζωή σε επιτυχημένες επιχειρήσεις στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα και να 

χρωματίσει τη ζωή σας. Δεν είναι εύκολο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ακατόρθωτο! 

 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Τι έμαθα από αυτή την ιστορία; 
2. Τι έμαθα αναφορικά με τον τρόπο υπέρβασης των προβλημάτων που δημιουργούνται 

από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του κορονοϊού; 
3. Πώς θα αξιοποιήσω όσα έμαθα στο μέλλον; 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Κέντρο Προώθησης Διά Βίου 

Μάθησης (CPIP) της Ρουμανίας. 

 

 


