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Σχετικά με εμένα 

Το όνομά μου είναι Maya Tsvetanova, I am a Philosopher by education, a teacher of philosophy 

and PR. Εργάζομαι στον τομέα της εκπαίδευσης για περισσότερα από 14 χρόνια. Επέλεξα το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού, και με επέλεξε και αυτό. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 

μου, ασχολήθηκα τόσο με την τυπική όσο και με τη μη τυπική εκπαίδευση, κάτι που έγινε όταν 

άρχισα να εργάζομαι σε έναν μη κυβερνητικό οργανισμό. Επέλεξα το επάγγελμα γιατί αγαπώ 

πολύ το σχολείο. Οι δάσκαλοί μου μού έδωσαν τις βάσεις για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα,  



 

 

είτε θετικό είτε αρνητικό. Η επαφή με τα παιδιά χωρίς αμφιβολία δίνει πολλά και παίρνει πολλά, 

αλλά αυτά που μπορείς να μάθεις από αυτό το επάγγελμα δεν τελειώνουν ποτέ. Κάθε μέρα 

φέρνει κάτι καινούργιο και κάθε μέρα είναι μια καινούργια αρχή!  

Η αρχή της πανδημίας το 2020 συνέπεσε με την έναρξη της εγκυμοσύνης μου. Αυτό με ανάγκασε 

να μείνω σπίτι για άλλους ιατρικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα σε άδεια μητρότητας, 

αλλά εξακολουθώ να συμμετέχω σε κάποιες δραστηριότητες της εταιρείας όταν έχω την 

ευκαιρία. Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, δούλευα από το σπίτι χωρίς κανένα πρόβλημα 

και πραγματοποιούσα διαδικτυακές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ενός έργου 

πάνω στο οποίο δούλευα εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι η πανδημία έδειξε πόσο ευέλικτοι 

μπορούμε να είμαστε και άλλαξε για πάντα την αντίληψή μας για τον χώρο εργασίας. 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία  

Από παιδί μου άρεσε να ασχολούμαι με δημιουργικές δραστηριότητες. Ζωγράφιζα μοντέλα 

ρούχων, έραβα ρούχα για τις κούκλες μου και φανταζόμουν ότι μια μέρα θα γίνω σχεδιάστρια 

μόδας. Δεν είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική, αλλά είμαι καλή στο να φτιάχνω μικροαντικείμενα 

με τα χέρια μου. Έτσι, πριν από μερικά χρόνια, μια περίοδο με αρκετό άγχος στη δουλειά, 

αποφάσισα να αγοράσω μερικά υλικά χειροτεχνίας και να δοκιμάσω να φτιάξω διάφορα 

πράγματα στο σπίτι, όταν είχα χρόνο ή όταν έπρεπε να αντιμετωπίσω το συσσωρευμένο άγχος. 

Αρχικά, ξεκίνησα να φτιάχνω βραχιόλια και δαχτυλίδια ως δώρο για τους φίλους μου. Μετά 

επέστρεψα σε ένα ξεχασμένο χόμπι μου, να δίνω ζωή σε παλιά ρούχα. Όλα ξεκίνησαν όταν 

λέρωσα κατά λάθος την αγαπημένη μου μπλούζα με λάδι. Έμεινε ένας δυσάρεστος λεκές και 

τότε μου ήρθε η ιδέα να ψάξω να βρω κάτι που θα μπορούσα να βάλω από πάνω, το οποίο θα 

κάλυπτε τον λεκέ και θα τροποποιούσε την μπλούζα. Βρήκα λοιπόν έτοιμα κεντήματα σε ένα 

κατάστημα ρούχων, τα οποία μπορούσαν να ραφτούν ή να κολληθούν στα ρούχα. Αγόρασα ένα, 

το δοκίμασα και το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Η μπλούζα έγινε σαν καινούργια. Μετά 

άρχισα να αγοράζω παρόμοια υλικά και να προτείνω στους φίλους μου να δώσω ζωή στα παλιά 

τους ρούχα, καλύπτοντας τους λεκέδες που δεν έβαιναν από τις αγαπημένες τους μπλούζες και 

τζιν.   

Με τα χρόνια, αυξήθηκαν και τα κουτιά μου με υλικά χειροτεχνίας στην ντουλάπα. Αποδείχθηκε 

ότι μπορούσα να καταπολεμήσω τέλεια το άγχος μιας δύσκολης μέρας φτάνοντας σπίτι, 

ανοίγοντας ένα κουτί με πολλά πολύχρωμα υλικά και αρχίζοντας να φτιάχνω κάτι που μου 

ερχόταν ως ιδέα εκείνη τη στιγμή. Φυσικά, οι γιορτές ήταν αφορμή για έμπνευση και έτσι σιγά 

σιγά άρχισα να φτιάχνω χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, πασχαλινά κουνελάκια και στεφάνια και 

φθινοπωρινά στολίδια για την πόρτα του σπιτιού. Αντλώ έμπνευση από κάθε εποχή και από τη 

φύση, συλλέγω κώνους, φύλλα, βρύα, φλοιούς δέντρων, όστρακα και βότσαλα. Όλα χρήσιμα 

για μένα και άχρηστα για την οικογένειά μου.  



 

 

Φωτογραφία: Maya Tsvetanova – προσωπικό αρχείο 

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

αντιμετώπισή τους  

Η μεγαλύτερη πρόκληση σχετικά με τη δουλειά μου που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας ήταν να ξεπεράσω τη δική μου απάθεια και τον φόβο της αποτυχίας. Στην αρχή της 

πανδημίας, ήμουν πεπεισμένη ότι κανείς δεν θα ήθελε να αγοράσει τίποτα από εμένα. 

Φαινόταν αδύνατο να πουληθούν κοσμήματα κατά τη διάρκεια μιας καραντίνας. Μετά 

σκέφτηκα τι θα αγόραζα στο διαδίκτυο εκτός από τα απαραίτητα. Τότε ήταν υποχρεωτικό οι 

άνθρωποι να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα τους παντού, αλλά όχι απαραίτητα με μάσκες. 

Μετά θυμήθηκα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα υφάσματα που μου έχουν μείνει και θα 

ήταν κατάλληλα για να ράψω φουλάρια. Αποτελούν τόσο αξεσουάρ όσο και πρακτικό εργαλείο. 

Το ποιοτικό ύφασμα που «αναπνέει» τα κάνει κατάλληλα για αθλητές. Έτσι σε μια εβδομάδα τα 

φουλάρια έγιναν πραγματικότητα και πουλήθηκαν όλα αμέσως. Η δημιουργικότητα και η 

καινοτομία πάνε χέρι-χέρι και όταν τα διαθέτεις, η πανδημία δεν μπορεί να τα σταματήσει, 

αντίθετα - μπορεί να τις πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο. 



 

 

Την ίδια χρονιά έφτιαξα «μαρτενίτσες» για τη βουλγαρική γιορτή Baba Marta και πασχαλινά 

κουνελάκια από τα υφάσματα που έμειναν από  άλλα προϊόντα μου. 

Βρήκα επίσης φθηνά αθλητικά παπούτσια από το διαδίκτυο και τα ζωγράφισα στο σπίτι με 

λουλούδια και άλλα διακοσμητικά. Μιλώντας με μια φίλη μου, αποφάσισα να της κάνω έκπληξη 

φτιάχνοντας μαγικά ραβδιά για τα παιδιά της και κασκόλ που θυμίζουν κύματα της θάλασσας. 

Αυτή με τη σειρά της τα χρησιμοποίησε σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και έτσι μου ήρθε να ψάξω 

για πληροφορίες για το ποια υφασμάτινα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορώ να φτιάξω.  

 

Φωτογραφία: Maya Tsvetanova – προσωπικό αρχείο 

Επιπλέον, εκείνη την εποχή γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης. Έχοντας ένα 

μικρό παιδί και σωρούς από βάζα με πουρέ μωρών, έγιναν μέρος των δημιουργικών μου έργων. 

Έγιναν ιδανικά για ντεκουπάζ, αλλά και δώρα για τους καλεσμένους στη βάφτιση του παιδιού. 

Σχεδόν σε κάθε φαινομενικά άχρηστη συσκευασία, μπορώ να δω τη δυνατότητα για ένα 

δημιουργικό έργο και χαίρομαι πολύ για αυτό, γιατί πολλές φορές δεν αποτελεί μόνο θεραπεία 

και χαλάρωση για μένα, αλλά έχει και πολύ ενδιαφέροντα τελικά αποτελέσματα. 



 

Ποτέ μη σταματάτε και μην παρατάτε τα όνειρά σας, υπάρχει πάντα ο τρόπος, όταν είστε 

ειλικρινείς και βάζετε την ψυχή σας σε ό,τι κάνετε! 

 

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

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Η πανδημία έβαλε σε δοκιμασία πολλούς τομείς. Για μένα, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να 

ξεπεράσω τη δική μου αίσθηση ότι έχανα τον χρόνο μου και δεν έκανα τίποτα με τη δικαιολογία 

ότι τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος και σχεδόν κανείς δεν θέλει να αγοράσει οτιδήποτε άλλο 

εκτός από τα απαραίτητα. 

Ελπίζω να έχω τον χρόνο και την ευκαιρία να αναπτύξω μια πλατφόρμα στην οποία όχι μόνο θα 

δείχνω, αλλά και θα πουλάω τα προϊόντα που φτιάχνω. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να είναι μια 

καλή επιχείρηση στη Βουλγαρία, ειδικά αν έχετε μια ξεχωριστή στάση απέναντι στα προϊόντα 

και τους πελάτες σας. 

Θέλω επίσης να αναπτύξω αυτή τη δραστηριότητα με υφασμάτινα παιχνίδια που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πιστεύω ότι μπορούν να επιτευχθούν πολύ 

καλά αποτελέσματα. 

 

Φωτογραφία: Maya Tsvetanova – προσωπικό αρχείο 



 

 

Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέες τεχνικές όπως το ebru, το decoupage και πολλές άλλες. 

Κάποιες λειτουργούν καλά για μένα, για άλλες πρέπει να επενδύσω περισσότερο χρόνο να τις 

μάθω και ελπίζω μια μέρα να έχω τον χρόνο και την ευκαιρία να βελτιώσω τις δεξιότητές μου 

και να τις δοκιμάσω. 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Ο τομέας της δημιουργικότητας δεν έχει όρια. Υπάρχει πραγματικά χώρος για όλους εκεί. Ακόμα 

κι αν κάποιος δεν είναι τέλειος σε αυτό που κάνει, θα υπάρχει κάποιος που θα του αρέσουν τα 

έργα του. 

Επομένως, μην τα παρατάτε, πρωτοτυπήστε, κάντε καλή έρευνα της αγοράς, ειδικά αν θέλετε 

να πουλήσετε τα προϊόντα σας. Ζητήστε ανατροφοδότηση αλλά όχι μόνο από τα αγαπημένα σας 

πρόσωπα, μερικές φορές μπορεί να μην σας καταλαβαίνουν και να μην είναι καλός σύμβουλος. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο Οργανισμός Know and Can 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

1. Ποια είναι τα αγαπημένα μου χόμπι; Μπορώ να τα μετατρέψω σε επιχειρηματική 
ευκαιρία; 

2. Τι είδους δημιουργικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται από την πανδημία και τους 
περιορισμούς του Covid-19; 

3. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ταλέντα και τις φιλοδοξίες μου για να δημιουργήσω 
κάτι; 

4. Μπορεί η μητρότητα να συνδυαστεί με καλλιτεχνικές και χειροτεχνικές 
δραστηριότητες; 

 


