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Σχετικά με εμένα  

Ονομάζομαι Emil Georgiev, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Vidin της Βουλγαρίας και είμαι 30 

χρονών. Έχω ζήσει στην πρωτεύουσα Σόφια για αρκετά χρόνια, αλλά και στην Ισπανία. Έχω 

εργαστεί σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως τον τομέα των ακινήτων και της 

ασφάλισης. Αυτή τη στιγμή, συνεχίζω να ασχολούμαι με δραστηριότητες που σχετίζονται με τα 

μέσα, την εγγραφή και επεξεργασία βίντεο και άλλα παρόμοια. Επιπλέον, εδώ και οκτώ χρόνια 

είμαι μέλος ενός μη κυβερνητικού οργανισμού που ασχολείται κυρίως με δραστηριότητες που 

αφορούν τη νεολαία. Στο παρελθόν έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα, με τους τομείς της 

γραφιστικής, των ακινήτων, της ασφάλισης, ενώ έχω υπάρξει και λέκτορας. Δουλεύω στα μέσα 

επικοινωνίας εδώ και πέντε χρόνια. Έχω σπουδάσει οικονομολόγος και διευθύνω ένα από τα 

μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων στη Βορειοδυτική Βουλγαρία, το Vidin Vest.  



 

 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Στην πραγματικότητα, μου άρεσαν πάντα οι θετικές επιστήμες, ήταν οι αγαπημένες μου στο 

σχολείο. Αυτό από μόνο του προϋπέθετε μια πορεία εξέλιξης σε μια κατεύθυνση που ελάχιστη 

σχέση είχε με την τέχνη. Ίσως έκανα τα πρώτα μου βήματα στον λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Όμιλο» 

στο λύκειο, όπου ήρθα σε πρώτη επαφή με τη δημοσιογραφία. Αλλά αυτό τελείωσε με το τέλος 

του λυκείου. Μετά από αυτό, κατά καιρούς βοηθούσα διάφορους φίλους και γνωστούς - 

μουσικούς, ηθοποιούς, φωτογράφους, που ήταν μια ωραία εμπειρία για μένα. Κάπως έτσι ήρθε 

στον δρόμο μου η δημοσιογραφία και από εκεί η δημιουργία και το μοντάζ βίντεο. Ανά 

διαστήματα βοηθούσα έναν φίλο μου που ήταν ανταποκριτής αρκετών εθνικών και τοπικών 

τηλεοπτικών σταθμών. Τον βοηθούσα με τις φωτογραφίες και από εκεί άρχισα να ενδιαφέρομαι 

για την επεξεργασία βίντεο. Πριν από αυτό, από καθαρή περιέργεια (το τυπικό μου 

χαρακτηριστικό), μελετούσα διάφορα λογισμικά επεξεργασίας εικόνων. Με τον καιρό αυτά, ας 

τα πούμε χόμπι, έγιναν επάγγελμα. 

Για μένα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη στιγμή ή γεγονός που με ώθησε να κάνω τη δουλειά που 

κάνω μέχρι σήμερα. Ίσως γι΄ αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα συγκεκριμένο γεγονός. Όλα 

ξεκίνησαν ομαλά, χαλαρά, και χωρίς να συνειδητοποιώ πόσο μακριά θα φτάσουν. 

 

Φωτογραφία: Facebook  



 

 

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τέλειο ή εξαιρετικά καλό. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και 

προσπαθώ αυτό που κάνω να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ανθρώπων για τους οποίους το 

κάνω. Με αυτό το σκεπτικό, δεν θα έλεγα ότι είμαι περήφανος για κάτι συγκεκριμένο, γιατί τα 

περισσότερα πράγματα που δημιούργησα ήταν μαζί με άλλους ανθρώπους μετά από ομαδική 

δουλειά, είτε συνέβαλα σε αυτήν κατά 95 είτε 5 τοις εκατό. 

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

αντιμετώπισή τους  

Η πανδημία έχει επηρεάσει αρνητικά και συνεχίζει να επηρεάζει με πολλούς τρόπους την 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Από τη μια, ο οικονομικός αντίκτυπος είναι μεγάλος, και αυτό 

αναπόφευκτα επηρεάζει και την εργασία. Από την άλλη, ο φόβος είναι ένας πολύ ισχυρός 

παράγοντας. Φόβος όχι μόνο για την ασθένεια, αλλά και για το άγνωστο. Είμαστε αντιμέτωποι 

με την εισαγωγή οικονομικών μέτρων και πρέπει να είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι σε μια συνεχώς 

μεταβαλλόμενη κατάσταση.  

Έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια προγράμματα προσωρινής απασχόλησης, τα οποία αφενός 

αποτελούν μεγάλη οικονομική στήριξη για την εταιρεία και αφετέρου μέσω αυτών βρίσκουμε 

προσωπικό που διαφορετικά δεν θα βρίσκαμε. Και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με 

μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους. Λαμβάνουμε επίσης έσοδα από εταιρείες που 

διαφημίζουν την επιχείρηση ή τις υπηρεσίες τους στον ιστότοπό μας. 

Το πρακτορείο ειδήσεων που διευθύνω «Vidin Vest» καινοτόμησε κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, τουλάχιστον στην περιοχή. Παρουσιάσαμε την πρώτη διαδικτυακή τηλεόραση στη 

Βορειοδυτική Βουλγαρία που είναι διαθέσιμη σε όλους όσους ενδιαφέρονται. Είμαστε οι 

δημιουργοί πολλών βίντεο και μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, κυρίως για την προβολή της 

περιοχής ως τουριστικού προορισμού. Όλα αυτά μας κάνουν να νιώθουμε, καταρχάς, ότι 

προσφέρουμε αξία στους ανθρώπους, ότι θα συνεχίζουμε να το κάνουμε στο μέλλον και ότι 

μέσα από την προσωπική μας εξέλιξη αναπτύσσουμε ουσιαστικά την περιοχή. Το καλό είναι ότι 

ακόμα και σε περιόδους κοινωνικής απομόνωσης και περιορισμών, μπορούμε να συνεχίσουμε 

τη δουλειά μας και να αναπτύξουμε την εταιρεία μας.   

 



 

 

Φωτογραφία: http://vidinvest.com/ 

Τα πάντα αλλάζουν – μάθετε να αλλάζετε και εσείς! 

 

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

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Τα μελλοντικά μου σχέδια σχετίζονται εξ ολοκλήρου με την εξέλιξή μου στις ψηφιακές τέχνες - 

κινούμενα σχέδια, βίντεο…, λαμβάνοντας όμως υπόψη τον τρόπο που έφτασα εδώ, αυτό που 

σχεδιάζεις και αυτό που συμβαίνει είναι συχνά δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.  

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Κάνε αυτό που σας αρέσει και σας εμπνέει. Μην φοβάστε να συνεργαστείτε με κάθε είδους 

ανθρώπους - μπορείτε να μάθετε κάτι από όλους. Και μην ξεχνάτε ότι οι πιο επιτυχημένοι 

άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν αποτύχει χιλιάδες φορές στο παρελθόν. 

Μην τα παρατάτε. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που προσφέρουν λύσεις, όχι 

προβλήματα, και σίγουρα δουλέψτε πολύ σκληρά προς την κατεύθυνση που έχετε επιλέξει. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο Οργανισμός Know and Can.  



 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Πότε μπορεί ένα άτομο να αποφασίσει να αλλάξει την επαγγελματική του πορεία; 

2. Η εκπαίδευση που επέλεξα στο παρελθόν καθορίζει πάντα το επαγγελματικό μου 

μέλλον εκ των προτέρων;  

 


