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Σχετικά με εμένα 

Γεννήθηκα στο Πετροσάνι της Ρουμανίας. Η επαγγελματική μου πορεία πριν από τον πολιτιστικό 

και δημιουργικό τομέα ήταν γεμάτη προκλήσεις. Υποθέτω ότι αυτό είναι σύνηθες σε όσους 

ανθρώπους βρίσκονται στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους και πειραματίζονται για να 

αποκτήσουν εμπειρία. Οι συγκρούσεις στη δουλειά, οι διαφορές ανάμεσα στους υπαλλήλους 

και τη διευθυντική ομάδα, η οποία διοικούσε την επιχείρηση ακολουθώντας ένα απαρχαιωμένο 

στιλ ηγεσίας, με έκαναν να σκεφτώ σοβαρά το μέλλον μου. Η ζωή μου ως φοιτήτριας και, μετά, 

ως εργαζόμενης με έκανε να αναστοχαστώ και να προβληματιστώ τι ήθελα πραγματικά να κάνω. 

Έτσι άρχισα να βγαίνω έξω, να πηγαίνω σε διάφορες συναυλίες, να παίρνω την κιθάρα στα χέρια 

μου και να διαπιστώνω τι μπορώ να πετύχω στη μουσική ροκ. 

Όταν πέρασα αρκετό από τον ελεύθερό μου χρόνο με ταλαντούχους συναδέλφους και όταν είδα 

με πόση θέρμη ο κόσμος χειροκροτούσε στο τέλος μιας παράστασης, αλλά και πόσο πολύ 



 

απολάμβανε τη μουσική μας, τότε συνειδητοποίησα ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας 

μπορεί στην πραγματικότητα να προσφέρει γαλήνη και ψυχική ηρεμία. 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Ξεκίνησα τη δημιουργική και πολιτιστική μου πορεία ως αποτέλεσμα της μεγάλης δυσαρέσκειας 

στη θέση εργασίας μου εκείνη την εποχή και από την τεράστια επιθυμία να απομακρυνθώ από 

την αρνητική επιρροή μιας δουλειάς που δεν με χαρακτήριζε. Είχα φίλους με πάθος για τη 

μουσική ροκ, ακούγαμε μαζί μουσική αυτού του είδους και συνειδητοποίησα ότι ήθελα να γίνω 

μέλος ενός ροκ συγκροτήματος. Γιατί; Γιατί μου έδωσε φτερά. Τα φτερά που χρειαζόμουν για 

να πετάξω ελεύθερα. 

Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας δεν είναι για όλα τα άτομα. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί το 

κάθε άτομο χρειάζεται κάτι μοναδικό για να γίνει αυτή η «ακατανόητη ιδιοφυΐα». Πρέπει να 

αντιμετωπίσει τους επικριτές γύρω του, που ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να συντηρήσει τον 

εαυτό του με τα εισοδήματα από αυτόν 

τον τομέα και ότι πρέπει π.χ. να 

σπουδάσει γιατρός. Όμως, εγώ σκέφτηκα 

ότι μπορούσα όποτε ήθελα να βρω μια 

τυπική δουλειά εκτός του πολιτιστικού 

και δημιουργικού τομέα, ωστόσο, δεν θα 

μπορούσα να μπω στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα οποιαδήποτε στιγμή 

παρά μόνο την ώρα που εμφανίστηκε 

πραγματικά εκείνη η σπίθα. Έτσι, άρχισα 

να ασχολούμαι με τη μουσική ροκ και να 

απολαμβάνω όχι μόνο τη μουσική, αλλά 

και τον κόσμο με το στιλ ροκ.  

Το πιο εντυπωσιακό για μένα, όταν ξεκίνησα την πορεία μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό 

τομέα, ήταν ότι ξαφνικά δεν άκουγα πλέον κανέναν και τίποτα να προσπαθεί να κόψει τα φτερά 

μου στη μουσική βιομηχανία. Κατάλαβα από μικρή, στην πορεία και πριν από την πανδημία, ότι 

έχω ιδιαίτερη προτίμηση στη μουσική ροκ και την κιθάρα. Ένα από τα επιτεύγματά μου πριν 

από την πανδημία ήταν ότι έμαθα μόνη μου πώς να παίζω κιθάρα καλύτερα. 

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

αντιμετώπισή τους 

Προκλήσεις υπάρχουν παντού, αλλά ακόμη περισσότερο στον πολιτιστικό και δημιουργικό 

τομέα. Γιατί; Γιατί στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα απασχολούνται ευαίσθητοι 

άνθρωποι, καλλιτέχνες που ψυχαγωγούν τον κόσμο και ηρεμούν τα πνεύματα. Οι μεγαλύτερες 

προκλήσεις μου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μεταξύ 2020 και 2021, ήταν ότι η μουσική μου 

ήταν εντελώς περιορισμένη σε ένα «μεταλλικό κλουβί». Έμεινα σε περιορισμό στο σπίτι, ένιωσα 
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όλο μου το είναι να υποφέρει από την έλλειψη συναυλιών, την έλλειψη εσωτερικής γαλήνης, 

την έλλειψη της μουσικής και των ήχων που ακούγονται κατά τη διάρκεια μιας παράστασης. 

Όλο αυτό ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ. Ήταν ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ. 

Καινοτόμες λύσεις δεν υπήρχαν πραγματικά σε μια 

τέτοια πολύπλοκη κατάσταση, γιατί δεν ήταν στο 

χέρι μου να αλλάξω τίποτα. 

Προσπάθησα να αξιοποιήσω, όμως, όλα όσα 

σήμαιναν δημιουργικότητα για μένα. Εφάρμοσα 

τις παρακάτω λύσεις: 

- Άκουγα μουσική ροκ καθημερινά. 

Παρακολούθησα διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

μαθήματα και έμαθα πώς να χρησιμοποιώ την 

κιθάρα με τρόπο που να ταιριάζει καλύτερα σε στιλ ροκ. 

- Κατανόησα καλύτερα τι κρύβεται στην ψυχή των ανθρώπων που έχουν πάθος με τη μουσική 

ροκ και ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι ένας τομέας για τον οποίο αξίζει να 

παλέψω. 

- Ήμουν σε επαφή διαδικτυακά με τους συναδέλφους μου στο συγκρότημα και εξασκούμασταν 

συνεχώς χρησιμοποιώντας το Skype και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Google Meet, 

κλπ. 

Σήμερα είμαι πιο έτοιμη από ποτέ να πάρω την κιθάρα μου και να αγωνιστώ για την προώθηση 

του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Έμαθα ποτέ να μην λέω ποτέ και πάντα να ελπίζω. 

Αυτό είναι που χαρακτηρίζει τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα: η ελπίδα και η πίστη. Η 

μουσική μπορεί να στηρίξει και να γεμίσει ευχαρίστηση τις ψυχές των ανθρώπων μέσα από την 

παρακολούθηση παραστάσεων ή μικρών συναυλιών όχι μόνο διά ζώσης, αλλά και διαδικτυακά, 

εικονικά. Απλά πρέπει να ακούσουν τη μουσική και να παρασυρθούν από τους ήχους και τις 

μελωδίες. 

«Αφήστε τη μουσική να μπει μέσα σας από οποιαδήποτε πόρτα. Η μουσική ξέρει καλύτερα 

τον σωστό τρόπο. Απλά πρέπει να είστε εκεί και να την γνωρίσετε. Με τη μουσική μπορείτε 

να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες και σας κάνει να αντιμετωπίζετε με πραότητα ακόμα και 

τις μεγαλύτερες εξωτερικές προκλήσεις.»  

 

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

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Έχω μεγάλα σχέδια και φιλοδοξίες για το μέλλον και τη σταδιοδρομία μου. Θέλω πολύ να γίνω 

διάσημη και ο κόσμος να μιλάει και να ακούει τη μουσική μου όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 



 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Θα συμβούλευα τα άτομα που θα ήθελαν να εργαστούν στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Πρέπει να ξέρουν ότι τα φτερά τους μπορεί να είναι 

από πανί ή χαρτί, ωστόσο, να μην ανησυχήσουν αν κόβονται στην αρχή από διάφορες 

προκλήσεις. 

 

 

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. 

 


