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Θέση: Αυτοαπασχολούμενος 

Σχετικά με εμένα  

Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου 

στην Εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Ασχολούμαι, επίσης, με 

διάφορα είδη γραφής. Ως μουσικός παίζω λαούτο, κιθάρα, ακορντεόν και κρουστά. Ακόμη, 

ασχολούμαι με το τραγούδι. 

 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Άρχισα να κάνω ημιεπαγγελματικές εμφανίσεις όταν ήμουν ήδη φοιτητής στην Αθήνα γύρω στο 

2004, παίζοντας σε διάφορα μπαράκια και μικρές μουσικές σκηνές. Κατά τη διάρκεια της 

μουσικής μου πορείας έχω εξελιχθεί σε επαγγελματία καλλιτέχνη, παίζοντας σε θέατρα, λέγοντας  



 

 

ιστορίες και υλοποιώντας μουσικά έργα, ενώ έχω δημιουργήσει και αρκετά μουσικά 

συγκροτήματα. Σήμερα, ετοιμάζω τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο με δικές μου συνθέσεις. 

Θεωρώ ως κύριο επίτευγμά μου πριν από την πανδημία τη συνεργασία μου με διάφορες πρεσβείες 

στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της πρεσβείας της Ιρλανδίας και της Βενεζουέλας, καθώς και 

τις διεθνείς συνεργασίες μου με αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της παραδοσιακής μουσικής από 

όλο τον κόσμο και τη συνεχή υποστήριξή μου από τις πολιτιστικές υπηρεσίες της Κύπρου. Επίσης, 

πρόκειται να ταξιδέψω στη Γερμανία για να παρουσιάσω το υλικό μου, ενώ έχω παίξει και σε 

Ελλάδα και Γαλλία. 

 

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

αντιμετώπισή τους 

Δεδομένου ότι εργάζομαι σε πλήρη απασχόληση δεν αντιμετώπισα σοβαρή απώλεια εισοδήματος. 

Ο αντίκτυπος ήταν κυρίως ψυχολογικός και αφορούσε τη δημιουργικότητα και την 

αλληλεπίδραση με ζωντανό κοινό. Επίσης, αντιμετώπισα πολλά προβλήματα όσον αφορά τις 

πρόβες και την επικοινωνία με τους συνεργάτες μου. Άρχισα να κάνω παραστάσεις και να 

παρουσιάζω το υλικό μου διαδικτυακά από την αρχή της πανδημίας, πραγματοποιώντας 

συμπράξεις και κοινά έργα με άλλους μουσικούς και καλλιτέχνες, τα οποία διαχύθηκαν μέσα από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξιοποίησα κυρίως την τεχνική του «κολλάζ», για παράδειγμα 

ένας ηθοποιός μου έστελνε ένα αρχείο στο οποίο διάβαζε ένα ποίημα και εγώ έβαζα τη μουσική. 

Ο παραδοσιακός τρόπος που γίνονται οι παραστάσεις πρέπει να προσαρμοστεί, όχι μόνο σε 

καταστάσεις όπως η πανδημία, αλλά και γενικότερα οι καλλιτέχνες πρέπει να βρουν καινούργιους 

τρόπους να ανταπεξέλθουν σε οποιουδήποτε είδους δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό, οι καλλιτέχνες 

είναι απαραίτητο να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες μέσα στα επόμενα τουλάχιστον χρόνια.  

 

‘Memento Mori’ 

Είναι ένα λατινικό ρητό που λέει ότι πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι είμαστε 

θνητοί, επομένως πρέπει πάντα να αρπάζουμε τις ευκαιρίες που μας 

προσφέρει η ζωή 

 



 

 

Φωτογραφία: Βαγγέλης Γέττος 

 
Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 
Ο πρώτος μου δίσκος με ένα διεθνές μουσικό τρίο με έδρα την Κύπρο και στη συνέχεια μια 

περιοδεία με το τρίο σε χώρες του εξωτερικού. 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Εξαρτάται από τα αν πραγματικά θέλουν να εργαστούν με πλήρη απασχόληση ως μουσικοί ή όχι. 

Επέλεξα να μη δουλεύω με πλήρη απασχόληση, γιατί στην Ελλάδα από όπου ξεκίνησα και τώρα 

στην Κύπρο, η δουλειά του μουσικού είναι πολύ δύσκολη. Επομένως, δεν λέω ότι αν θέλετε να 

εργαστείτε ως μουσικοί πρέπει να εγκαταλείψετε τη δουλειά σας, αλλά πρέπει να κάνετε αυτή την 

κρίσιμη ερώτηση στον εαυτό σας προτού προχωρήσετε. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Κέντρο Κοινωνικής 

Καινοτομίας (CSI). 



 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Τι έμαθα από αυτή την ιστορία; 

2. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις καινοτόμες πρακτικές στο μέλλον; 

3. Σε ποιο βαθμό αυτή η ιστορία αποτέλεσε έμπνευση για μένα; 

 

 

 

 

 

 


