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Σχετικά με εμένα 

Από μικρή ηλικία μου άρεσε το τραγούδι, η υποκριτική και διάφορες άλλες μορφές 

παραστατικών τεχνών, γι’ αυτό μετά το σχολείο επέλεξα να σπουδάσω υποκριτική για τον 

κινηματογράφο (screen acting) στη Λιθουανική Ακαδημία Μουσικής και Θεάτρου. Μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών μου, είχα ευκαιρίες να εργαστώ ως 

ηθοποιός, παρουσιάστρια εκδηλώσεων και υπεύθυνη 

απασχόλησης και εμψύχωσης παιδιών, που με βοήθησαν να 

αποκτήσω πολλές διαφορετικές εμπειρίες και δεξιότητες για 

εργασία στον δημιουργικό τομέα. Η σταδιοδρομία μου 

εξακολουθεί να είναι πολύ διαφοροποιημένη μέχρι σήμερα. 

Αρχικά, εργαζόμουν σε διάφορες εκδηλώσεις σε σχέση με το 

τραγούδι και την υποκριτική και, τελικά, ίδρυσα το δικό μου 

πρακτορείο ταλέντων. 

 



 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Αποτελούσα μέρος του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα πολύ πριν ξεκινήσει η πανδημία 

και, τα τελευταία χρόνια, το τραγούδι και η ερμηνεία ως ελεύθερη επαγγελματίας ήταν οι κύριές 

μου δραστηριότητες. Έγραφα τραγούδια και ερμήνευα σε διαγωνισμούς ή άλλες εκδηλώσεις. 

Συμμετείχα σε οντισιόν για τηλεοπτικές εκπομπές της Λιθουανίας, όπως το «Voice», το «X-

factor» και το «Unreal». Ωστόσο, το βασικό μου επίτευγμα πριν από την πανδημία ήταν η 

ερμηνεία ενός τραγουδιού σε ζωντανή μετάδοση από το BBC. Μετά από αυτή την εμπειρία 

κλήθηκα στο BBC μερικές φορές ακόμα για συνεντεύξεις, για να παρουσιάσω τα νέα μου 

τραγούδια καθώς και για να συμμετάσχω στο διαδικτυακό φεστιβάλ του BBC «Airwaves», στο 

οποίο παρουσιάζουν τη δουλειά τους διάφοροι μουσικοί. Αυτό το διαδικτυακό φεστιβάλ ήταν 

πηγή έμπνευσης για μένα, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να επικεντρωθώ περισσότερο στις 

διαδικτυακές παραστάσεις ακόμη και πριν την έναρξη της πανδημίας. 

 

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

αντιμετώπισή τους 

Η παγκόσμια κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού με ώθησε στην αναζήτηση νέων 

τρόπων για να μεταφέρω όλες τις παραστάσεις μου 

διαδικτυακά. Ήταν δύσκολο να αλλάξω και να 

μεταφέρω όλη μου τη δουλειά στο διαδίκτυο, αλλά και 

να μάθω πώς να μετατρέψω το διαδίκτυο στον νέο μου 

χώρο εργασίας. Για να αντιμετωπίσω τους 

περιορισμούς σε σχέση με τις ζωντανές εμφανίσεις σε 

κοινό, άρχισα να δημιουργώ περισσότερο διαδικτυακό 

περιεχόμενο με τις εμφανίσεις μου ως τραγουδίστρια 

και, μετά από λίγο καιρό, ανακάλυψα νέους τρόπους 

εξασφάλισης εισοδήματος από διαδικτυακές 

δραστηριότητες – συμμετείχα σε διαδικτυακούς 

διαγωνισμούς και εμφανίστηκα σε πολλές 

διαδικτυακές εκδηλώσεις επί πληρωμή, στις 

οποίες το κοινό έπρεπε να πληρώσει ένα μικρό 

ποσό για τη συμμετοχή του. 

Αρχικά ήταν δύσκολο, καθώς δεν μπορούσα να 

λάβω ανατροφοδότηση από το κοινό κατά τη 

διάρκεια των διαδικτυακών παραστάσεων (σε 

σύγκριση με τις ζωντανές εκδηλώσεις), αλλά 

διατηρώντας ενεργή διαδικτυακή επικοινωνία, 

συμμετέχοντας σε διαδικτυακές συνομιλίες και χρησιμοποιώντας διάφορα άλλα διαδικτυακά 



 

εργαλεία κατάφερα να προσαρμοστώ σε αυτό το περιβάλλον και να λαμβάνω σχόλια και 

ανατροφοδότηση σε άλλες μορφές. 

Επίσης, χρειάστηκε να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να μάθω πώς να χρησιμοποιώ σωστά 

τα ψηφιακά εργαλεία και τις λειτουργίες τους (ρύθμιση 

παραμέτρων ημερολογίου, οργάνωση και προγραμματισμός 

κλήσεων, κλπ.), καθώς αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος των 

εργασιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έμαθα τα βασικά στοιχεία στο 

μάρκετινγκ και στη λογιστική, καθώς και τρόπους διαχείρισης και 

παροχής κινήτρων στην ομάδα μου. Μόλις προσαρμόστηκα στις 

περιστάσεις, μπόρεσα να εργάζομαι πιο παραγωγικά και 

συστηματικά, καθώς είναι πολύ σημαντικό να προγραμματίζουμε 

τις δραστηριότητές μας και να παραμένουμε πειθαρχημένοι όταν 

εργαζόμαστε από το σπίτι και, κυρίως, στον υπολογιστή μας. 

Όλες οι προκλήσεις και οι εμπειρίες μου έδωσαν την ιδέα να 

ξεκινήσω το δικό μου πρακτορείο ταλέντων, το οποίο τώρα 

διαχειρίζομαι με επιτυχία και δημιουργώ στρατηγικές για τα ταλέντα αναφορικά με τον τρόπο 

διαδικτυακής μεταφοράς των παραστάσεών τους. 

  

«Ανακάλυψα νέους τρόπους εξασφάλισης εισοδήματος από διαδικτυακές δραστηριότητες 

– συμμετείχα σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς και εμφανίστηκα σε πολλές διαδικτυακές 

εκδηλώσεις επί πληρωμή, στις οποίες το κοινό έπρεπε να πληρώσει ένα μικρό ποσό για τη 

συμμετοχή του.» 

 

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

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Ο κύριος στόχος μου είναι να επεκτείνω το εύρος της εταιρείας μου και να βρω άτομα με κίνητρα 

για να ενταχθούν στην ομάδα μου. Πιστεύω ότι για την ανάπτυξη μιας επιχείρηση είναι πολύ 

σημαντικό να αναθέτουμε καθήκοντα σε άλλους και να περιτριγυριζόμαστε από άτομα με τα 

οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες και αντιλήψεις. 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Θα έλεγα απλά να μην τα παρατάτε. Ο ανταγωνισμός στον δημιουργικό τομέα είναι σκληρός, 

αλλά αν εργάζεστε με συνέπεια, θα πετύχετε πολύ περισσότερα από όσους προσπαθούν να 



 

μπουν σε αυτόν τον τομέα χωρίς να είναι πλήρως αφοσιωμένοι, γιατί στο τέλος θα τα 

παρατήσουν. 

Επιπλέον, προτείνω να ανακαλύψετε ή να δημιουργήσετε ένα σύστημα για την καθημερινή σας 

εργασία και να το ακολουθείτε. Είστε αποφασισμένοι να βελτιώσετε το ταλέντο σας σε κάτι; 

Κάντε το σταδιακά και θα δείτε ότι θα βελτιώνεστε μέρα με τη μέρα. Όσο πιο γρήγορα 

αποκτήσετε το δικό σας σύστημα, τόσο πιο εύκολο θα είναι να παραμείνετε παραγωγικοί και να 

πετύχετε τους στόχους σας. 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(Social Innovation Fund) 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Χρειάστηκε να μάθω πρόσθετες ψηφιακές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

για να συνεχίσω να εργάζομαι και να προσαρμοστώ στις περιστάσεις; 

2. Ακολουθώ κάποιο σύστημα για τον τρόπο καθημερινής μου εργασίας; Είναι το 

σύστημα αυτό αποτελεσματικό; 

 


