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Σχετικά με εμένα 

Γεννήθηκα στο Παλέρμο της Σικελίας τον Νοέμβριο του 1978. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός και 
εργαζόταν στους Κρατικούς Σιδηροδρόμους, ενώ η μητέρα μου εργαζόταν ως δημοσιογράφος. 

Εγώ σπούδασα τοπογράφος σε μια προσπάθεια να ακολουθήσω τα βήματα του πατέρα μου, αλλά πολύ 
γρήγορα κατάλαβα ότι δεν ήταν το κατάλληλο επάγγελμα για εμένα, καθώς δεν ανταποκρινόταν στα 
ταλέντα μου. 



 

Στο πανεπιστήμιο, αρχικά, επέλεξα να ακολουθήσω σπουδές στη Γεωλογική Σχολή για να γίνω 
παλαιοντολόγος. Μετά από δύο χρόνια, αποτυγχάνοντας να περάσω τα μαθήματα μαθηματικών, 
παράτησα τις σπουδές μου, και ξεκίνησα κοινωνική εργασία ως αντιρρησίας συνείδησης αρνούμενος να 
υπηρετήσω τη στρατιωτική θητεία, η οποία ήταν ακόμη υποχρεωτική εκείνη την εποχή. 

Αργότερα, η δίψα μου για γνώση με ώθησε να σπουδάσω αρχαιολογία, καθώς ήταν κάτι που πραγματικά 
με γοήτευε. Δεδομένου ότι δεν μπορούσα να μετακομίσω σε άλλη πόλη, εφόσον τα μαθήματα λάμβαναν 
χώρα τότε στο Αγκριτζέντο, αποφάσισα να εγγραφώ σε ένα πρόγραμμα σπουδών στην πόλη μου με 
παρόμοιο πρόγραμμα: το τριετές πτυχίο στην Εθνικά και Ανθρωπολογική Κληρονομιά, μαζί με το 
μεταπτυχιακό στην Πολιτιστική Ανθρωπολογία και Εθνολογία, θα με έκανε ανθρωπολόγο. 

Αποφοίτησα με άριστα και ανυπομονούσα να μείνω και να ζήσω στη Σικελία. Προσπάθησα να 

εκμεταλλευτώ τη δημιουργικότητά μου και τις σπουδές μου και, έτσι, ξεκίνησα από μόνος μου να 

μαθαίνω για τα γραφικά «Puclite», μια σειρά από οπτικές κατασκευές που σχεδιάζονται με στόχο τη 

μετάδοση μηνυμάτων (η επικοινωνία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ανθρωπολογικών μελετών). Αλλά 

και πάλι δεν ήμουν ικανοποιημένος: δεν κατάφερα να βρω την εκφραστική ελευθερία που αναζητούσα 

μέσα από τη γραφιστική. Έτσι, άρχισα να γράφω μυθιστορήματα και πέτυχα την έκδοση ενός από τα 

μυθιστορήματά μου από έναν μικρό εκδοτικό οίκο στην πόλη μου, ενώ συνέχισα τη σταδιοδρομία σε 

αυτό που κατέληξε, σταδιακά, το επάγγελμά μου από όλες τις απόψεις: τη γραφιστική διαφημίσεων. 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Ως αποτέλεσμα της εργασιακής μου εμπειρίας με έναν συνεταιρισμό για τη διανομή αγροτικών 
προϊόντων με μηδενικά τροφοχιλιόμετρα, οι στόχοι του οποίου επομένως συνδέονται στενά με την 
περιοχή της Σικελίας, άρχισα να γυρίζω μικρά εταιρικά βίντεο για αγροκτήματα. Έτσι, ξεκίνησα να 
κατανοώ πώς η δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων συνεπάγεται τη χρήση γραφικών λύσεων, 
μυθοπλασίας, ποίησης, αλλά και εθνο-ανθρωπολογίας, αφού πίσω από αυτές τις εταιρείες υπήρχαν 
άνθρωποι που ήξεραν πώς να μεταδώσουν το μήνυμα. 

Καθώς ήμουν ήδη πολύ δεμένος με τη Σικελία, που ήταν στο επίκεντρο του αντικειμένου των σπουδών 
μου, αποφάσισα να αρχίσω να διηγούμαι την ιστορία της, αντλώντας από τις εθνο-ανθρωπολογικές μου 
σπουδές, μέσα από τις εμπειρίες μου ως γραφίστα και τη στάση μου απέναντι στην αφηγηματική γραφή. 

Ξεκίνησα τη δική μου επιχείρηση τον Ιανουάριο του 2020 και, από τότε, παρά την έναρξη της τρομερής 

περιόδου της πανδημίας, έχω υπογράψει δύο συμβάσεις εργασίας ως παραγωγός βίντεο και γραφίστας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μου παρείχαν συχνά το περιθώριο να χρησιμοποιήσω τις δυνατότητες του 

επαγγέλματός μου. Παρόλα αυτά, το θετικό ήταν ότι επιτέλους βρήκα την επαγγελματική σταδιοδρομία 

στην οποία αναδείχθηκα, ωστόσο, το αρνητικό ήταν ότι υποβίβασα τα αληθινά μου ενδιαφέροντα στη 

σφαίρα των χόμπι, ενώ ήθελα αυτά να αποτελέσουν τον πρωταρχικό μου στόχο, δηλ. να γίνω παραγωγός 

ντοκιμαντέρ πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την πολιτιστική (υλική και άυλη) και περιβαλλοντική 

κληρονομιά της Σικελίας. 

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, ξεκινώντας την πιο πρόσφατη δημιουργική μου σταδιοδρομία 

ως παραγωγός βίντεο, είναι η δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης τόσο των ακαδημαϊκών μου 

σπουδών (συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων εννοιών κατά τη βραχύβια εμπειρία μου στη 

Γεωλογική Σχολή), όσο και των επαγγελματικών μου εμπειριών στη γραφιστική και τις αφηγηματικές μου 

ικανότητες. 



 

Ένα πολύ σημαντικό μου επίτευγμα πριν ξεκινήσει η πανδημία, ήταν η παραγωγή βίντεο για την 

τουριστική προβολή της Σικελίας στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

έργου, χάρη στο οποίο ταξίδεψα το καλοκαίρι του 2019 σε όλους τους δήμους της επαρχίας του 

Παλέρμο. Αυτή είναι οπωσδήποτε η εμπειρία που με έχει επηρεάσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 

 
Φωτογραφία – Λορέντζο Μερκούριο 

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

αντιμετώπισή τους 

Επίσης, δουλεύοντας ως παραγωγός βίντεο σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, η εργασία μου ως 

εργοδοτουμένου δεν επηρεάστηκε καθόλου από την πανδημία. Η εξ αποστάσεως εργασία ήταν μια 

πλήρως ικανοποιητική λύση τόσο για μένα λόγω της εξοικονόμησης καυσίμων, εισιτηρίων μέσων μαζικής 

μεταφοράς ή γευμάτων, όσο και για τον οργανισμό στον οποίο εργάζομαι, καθώς έβγαινα από το σπίτι 

μόνο σε απαραίτητες περιπτώσεις, ειδικά για τη λήψη κάποιου γεγονότος ή εκδήλωσης. 



 

Όσον αφορά την εργασία μου ως παραγωγού ντοκιμαντέρ, αν και την ασκώ περιστασιακά και προς το 

παρόν αφιλοκερδώς, για να συνεχίσω να δραστηριοποιούμαι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, άρχισα 

να σκέφτομαι διαφορετικά και να βρίσκω καινοτόμες ιδέες. Έτσι, για τα βίντεό μου εστίασα σε 

τοποθεσίες κοντά στο σπίτι μου, ώστε να μην χρειάζεται να διακινούμαι σε άλλα μέρη αποφεύγοντας, 

με τον τρόπο αυτό, τον κίνδυνο μόλυνσης από τον κορονοϊό. Το αποτέλεσμα της εργασίας μου ήταν ένα 

ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκε πρόσφατα για τον τελικό του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού 

Κινηματογράφου Rovereto (RAM), μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την κριτική αποτίμηση 

των ταινιών αυτών στον κόσμο. 

Για την προσωπική μου εργασία, έχω μάθει ότι είναι καλό να συλλέγω όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό 

για βίντεο κατά τους μήνες που βελτιώνονται οι επιδημιολογικοί δείκτες, ώστε να μπορώ να 

δημιουργήσω, σε μια σταθερή τοποθεσία, τα τελικά προϊόντα, προτού οι δείκτες αυτοί επιδεινωθούν 

και πάλι και αυξηθεί εκ νέου ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού. 

 

 

Φωτογραφία – Λορέντζο Μερκούριο 

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

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Φιλοδοξία  μου είναι να γίνω ο σημαντικότερος παραγωγός ντοκιμαντέρ της Σικελίας και να 

δημιουργήσω μια μεγάλη διαδικτυακή βιβλιοθήκη με βίντεο για ελεύθερη χρήση, η οποία να αποτελεί 

ένα μωσαϊκό της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Σικελίας. Η κληρονομιά αυτή θα 

«Οι ήττες πάντα καραδοκούν, σε κάθε επίτευγμα και επίπεδο κατά την επαγγελματική μας 

σταδιοδρομία, αλλά εναπόκειται σε εμάς να δίνουμε νόημα σε κάθε ήττα θεωρώντας την ως 

μάθημα για να βελτιωθούμε περισσότερο και όχι ως δικαιολογία για να τα παρατήσουμε». 



 

παρουσιάζεται μέσα από την αφηγηματική μέθοδο και θα περιλαμβάνονται συνεισφορές άλλων 

ανθρώπους από τον χώρο της λογοτεχνίας, της ποίησης και της μουσικής. 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Η συμβουλή που πιστεύω ότι μπορώ να δώσω σε όσους σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία 

στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα είναι πολύ απλά, όπως σε κάθε τομέα, να είναι μελετηροί και 

να πεπεισμένοι ότι θα επιτύχουν στους στόχους τους, παρά τις όποιες δυσκολίες. Οι ήττες πάντα 

καραδοκούν, σε κάθε επίτευγμα και επίπεδο κατά την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, αλλά 

εναπόκειται σε εμάς να δίνουμε νόημα σε κάθε ήττα θεωρώντας την ως μάθημα για να βελτιωθούμε 

περισσότερο και όχι ως δικαιολογία για να τα παρατήσουμε. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο εάν 

αποκτήσουμε πλήρη επίγνωση της κλίσης και του επαγγέλματός μας, που θεωρείται ως ένα ουσιαστικό 

μονοπάτι που οδηγεί στην πραγμάτωση της ζωής μας. Και, σε αυτή την περίπτωση, το ίδιο το επάγγελμα, 

ως απλή πηγή απόκτησης χρημάτων, παραδόξως έχει μόνο δευτερεύοντα ρόλο. 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε ο οργανισμός CESIE. 

 

 

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; 

 

 

 


