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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σχέδια με χέννα κοσμούν το σώμα και 

ευφραίνουν την ψυχή 
 

 

Αυτή η ιστορία αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα 

”New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

 

Deimante Praskeviciute 

Λιθουανία, 2019 

“Τα σχέδια με χέννα κοσμούν το σώμα και ευφραίνουν την ψυχή!” 

Deimate Praškevičiūtė. 27 χρονών, lifestyle επιχειρηματίας 

Η Deimante ζει στη Rukla κοντά στο χωριό Jonava. Η μητέρα της εργάζεται ως υπεύθυνη εκδηλώσεων, 

οπόταν η Deimante συμμετέχει και εθελοντικά σε πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή της. Η Deimante ήταν 

εθελοντρια τόσο όσο ήταν μαθήτρια, όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου που ήταν φοιτήτρια. Ακόμη 

και η τελική εργασία για το πτυχίο της είχε ως θέμα: "Η επίδραση των εθελοντών στο τμήμα πολιτισμού του 

δήμου του Κάουνας". Μετά το κολέγιο του Kaunas, όπου αποφοίτησε ως διαχειριστρια πολιτισμού, 

αποφάσισε να πάει στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2017 για 6 μήνες. Ήθελε να δοκιμάσει τον εαυτό της σε 

μια νέα κοινωνία, να αναζητήσει νέους 

δασκάλους και ένα νέο τρόπο ζωής. Στο 

Λονδίνο γνώρισε διαφορετικούς ανθρώπους 

και κοινωνίες. Μετά από 6 μήνες, το 2018, 

επέστρεψε στη Λιθουανία.  

Της Deimante της αρέσει να σχεδιάζει. Το 

τατουάζ με χέννα το ξεκίνησε το καλοκαίρι 

του 2014, αρχικά για τον εαυτό της και για 
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φίλους της. 

Τελικα γνωρίζει τον δάσκαλο της στις 20/11/2017 στο Λονδίνο. Αποφοίτησε από ένα ταχύρρυθμο 

μάθημα στο τατουάζ χέννας. 

 

ΠΩΣ Η DEIMANTE ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

Επέστρεψε στη Λιθουανία το 2018 με μια νέα ιδέα - να γίνει lifestyle επιχειρηματίας. Το χόμπι 

ξεκίνησε από το σχολείο. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σχεδίαζε όμορφα σχέδια στα περιθώρια 

των τετραδίων της. Σε μια προσπάθεια αναζήτησης έμπνευσης στο διαδίκτυο, έπεσε πάνω σε ένα 

τατουάζ με χέννα. "Πήρα ένα σημειωματάριο το οποίο αργότερα έγινε ο πρώτος μου κατάλογος 

σκίτσων". Έχει σπουδάσει την τέχνη του Mehndi – τατουάζ με χέννα – πριν από επτά χρόνια. 

 Η Deimantė ταξίδεψε πολύ στη Λιθουανία το καλοκαίρι του 2019. Συμμετέχει 

σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για την άντληση κεφαλαίων για φιλανθρωπικά έργα, διδάσκει άλλους 

και εκπέμπει καλή διάθεση και χαρά γύρω της. Συχνά πηγαίνει σε πνευματικές εκδηλώσεις και 

φεστιβάλ, όπου σχεδιάζει μόνο για τη θυσία. "Είναι ένας πολύ καλός τρόπος αυτοεκτίμησης, επειδή 

βλέπετε πόσο αξίζετε και δεν χρειάζεται να σπαταλάτε τον δημιουργικό χρόνο σας", λέει και γελάει 

η κοπέλα. 

 Επίσης, χαίρεται για τη συνεργασία της με την Κλινική Καρκίνου του 

Πανεπιστημίου των Επιστημών Υγείας της Λιθουανίας στο Κάουνας, όπου θα συνεργαστεί με τους 

ασθενείς της ογκολογικής και αιματολογικής παιδικής και ενήλικης ομάδας. Λέει ότι τέτοιες 

συναντήσεις της δίνουν χαρά και αγάπη. 

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Μερικές από αυτές αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες πολλές φορές. Προσπαθούν να εμπνέουν τους άλλους για να μπορούν να απολαμβάνουν 

τα απλά πράγματα: τα μαλλιά, τις βλεφαρίδες, τα φρύδια και το σώμα τους. Έχουν αυτή τη μαγική 

σχέση που αναπτύσσεται μόνο μέσα από τις δυσκολίες της ζωής, λέει η Deimante και αισθάνεται 

ευγνώμων γι’ αυτές που αγωνίζονται και που δεν σταματούν να κάνουν τον κόσμο ακόμα πιο 

όμορφο. 
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ΠΩΣ Η DEIMANTE ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

Μόλις ανακάλυψε όμορφα στολίδια, ανακάλυψε και πώς να τα σχεδιάζει. Τα βότανα Henna 

που έρχονται στη Λιθουανία δεν προορίζονται για ζωγραφική στο σώμα. Για αυτό το λόγο λοιπόν η 

Deimante άρχισε να παράγει καλής ποιότητας και φυσική βαφή. 

Η Deimante δεν πιστεύει ότι είναι καλλιτέχνης και δεν θέλει να ονομάσει τον εαυτό της ως 

ειδική του τατουάζ της χέννας, επειδή υπάρχουν πολλοί ειδικοί χέννας στον κόσμο, εκατοντάδες 

φορές καλύτερα από αυτήν. Πρόκειται για μια πολύ παλιά παράδοση και οικολογικό τρόπο για να 

διακοσμούμε σώματα. Επιπλέον, πάνω απ 'όλα, η Deimante ενθουσιάστηκε από την αντίδραση του 

κόσμου σε αυτό που επιλέγουν για χέννα. 

Όποιος θέλει μπορεί να δει τα έργα της στο Facebook (Henna tattoo by Deimante) και στο 

Instagram (Henna_by_Deimante). 

 

Τα σημαντικότερα έργα της παρουσιάστηκαν στην έκθεση που άνοιξε στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Jonava στις 4/7/2019. Τα αγαπημένα της είναι αυτά στα οποία δίνει περισσότερο από τον 

εαυτό της και αυτά με τη μεγαλύτερη δυσκολία. Είναι τέτοια έργα που "ικανοποιούν και τον 

καλλιτέχνη και το μοντέλο".  

Ο μεγαλύτερος δάσκαλος για τη Deimante είναι το κάθε σχέδιο και η κάθε πρόκληση. 

Διδάσκουν τη συγκέντρωση, και εκείνη μαθαίνει από τα λάθη της. 

Αυτό τον Μάιο η Deimante παρουσίασε τρία μοντέλα στη σκηνή κατά την εκδήλωση Days 

Kaunas. Ένα από αυτά ήταν ένα άτομο που του σχεδίασε ένα χέρι ολόκληρο σε Θιβετιανό στυλ. 

Χρειάστηκαν περίπου 6 ώρες. 

Η Deimante δεν σταματά να μαθαίνει. Πριν από λίγους μήνες, ολοκλήρωσε ένα μάθημα 

ερωτικής χέννα και είναι πιστοποιημένη ειδικός σε αυτό το νέο πεδίο. Πρόκειται για ένα νέο στυλ 

που γεννήθηκε στη Μόσχα από τη Maria Ginkas. Αυτά τα σχέδια, διακοσμώντας ολόκληρο το σώμα 

της γυναίκας, τονίζουν τις θηλυκές γραμμές της και γοητεύουν τα μάτια των ανδρών. Οι συνεδρίες 
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τέτοιων σχεδίων διαρκούν το λιγότερο 4 ώρες και απαιτούν όχι μόνο πολλούς ειδικούς αλλά και την 

αντοχή του μοντέλου. 

 

 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΗΣ DEIMANTES ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;  

Η Deimante αγαπάει τα ταξίδια, όπως επίσης και τους διαφορετικούς ανθρώπους και τους 

πολιτισμούς τους. Επέστρεψε στη Λιθουανία επειδή είχε την ελπίδα ότι θα βρει ηρεμία. Ακόμα και 

στη Λιθουανία, ταξιδεύει, συναντά ανθρώπους, κάνει εθελοντισμό και διοργανώνει εκδηλώσεις. Η 

Deimante εξακολουθεί να ψάχνει για τον δικό της τρόπο ζωής. Είναι βέβαιη ότι η Mehndi (τατουάζ 

χέννα) δεν είναι ο τελευταίος της σταθμός. Ο καθένας πρέπει να βρει τον εαυτό του και να είναι 

ευτυχισμένος στην καθημερινότητα του και με τη δουλειά του. "Να προχωρήσω μέσα στη ζωή με 

ανοιχτή καρδιά". 

Ευχόμαστε καλή τύχη στη Deimantė! 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της lifestyle επιχείρησης της 

Deimantė, μπορείτε να επισκεφθείτε το προφίλ “Chna tatto by Deimante” στο Facebook  
https://www.facebook.com/naturaliChna/ 

 

 


