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Ποτέ μη μένετε στάσιμοι 
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Σχετικά με εμένα  

Ονομάζομαι Angel Hristov και είμαι από τη Βάρνα της Βουλγαρίας. Αποφοίτησα από το First 

English Language School στη Σόφια και μετά συνέχισα την τριτοβάθμια εκπαίδευσή μου στον 

τομέα του Προγραμματισμού και της Μηχανικής Υπολογιστών. Τώρα είμαι στα πενήντα μου και 

ζω σε ένα μικρό χωριό στα περίχωρα της Βαρκελώνης, στην Ισπανία. 

Όταν ήμουν νεότερος, η κατάσταση στη χώρα μου ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που είναι 

τώρα. Πραγματικά πίστευα ότι θα νιώθω καλύτερα και πιο χαρούμενος στο εξωτερικό. Η ζωή 

εξελίχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε πριν από πολλά χρόνια βρέθηκα στη Βαρκελώνη και 

αποφάσισα να εγκατασταθώ μόνιμα εκεί. Πάντα ήμουν καλός στις ξένες γλώσσες και στη 

διδασκαλία. Έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω να προσφέρω μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Άρχισα 

να διαφημίζω τις υπηρεσίες μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω μικρών αγγελιών σε 

διάφορα μέρη στην πόλη. Διοργανώνω κυρίως ατομικά μαθήματα, αλλά έχω και μικρές ομάδες–  



 

 

διαδικτυακά και με φυσική παρουσία. Είμαι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Celtic Academy VEDA 

– της δικής μου εταιρείας στον τομέα της εκπαίδευσης για την παροχή μαθημάτων ξένων 

γλωσσών (Αγγλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Βουλγαρικά) και εργαστηρίων τέχνης (διαδικτυακά και 

με φυσική παρουσία). 

 

Φωτογραφία: http://www.celticacademyveda.es/servicios 

 

Αν και η εκπαίδευσή μου ήταν πάντα στον τομέα των γλωσσών, των υπολογιστών και της 

διδασκαλίας, ανέκαθεν με συνάρπαζε η τέχνη. Θυμάμαι ότι από παιδί μου άρεσε να ζωγραφίζω 

και να φτιάχνω πράγματα από πηλό. Τότε βέβαια οι εποχές ήταν πολύ διαφορετικές. Το να 

μεγαλώνεις στη Βουλγαρία πριν από τις δημοκρατικές αλλαγές το 1989 ήταν δύσκολο και η 

επιλογή του καλλιτεχνικού τομέα ήταν μια πρόκληση που δεν είχα το θάρρος να αντιμετωπίσω. 

Αποφάσισα να ακολουθήσω έναν ασφαλή δρόμο, αλλά η ζωγραφική παρέμενε πάντα το 

αγαπημένο μου χόμπι και ένας τρόπος να χαλαρώνω και να βρίσκω τον εαυτό μου. 

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

επιτεύγματα πριν από την πανδημία  

Αφού εγκαταστάθηκα στη Βαρκελώνη και άρχισα να αναπτύσσω την καριέρα μου στη 

διδασκαλία, άρχισα να έχω περισσότερη ελευθερία και ελεύθερο χρόνο – οι περισσότερες από 

τις υποχρεώσεις μου ήταν τα απογεύματα ή τα Σαββατοκύριακα. Χρησιμοποίησα αυτόν τον 

ελεύθερο χρόνο για να επιστρέψω στο αγαπημένο μου χόμπι. Λόγω του ότι μένω σε σπίτι, το 

γκαράζ έγινε το αυτοσχέδιο στούντιο μου. Λόγω ανακαινίσεων, χρειάστηκε να κάνω τα 

μαθήματά μου στο στούντιο για κάποιο διάστημα. 

 



 

 

Μια μέρα, ένας μαθητής από τη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Βαρκελώνης είδε έναν από τους 

πίνακές μου και είπε ότι του άρεσε η τεχνική μου. Στο επόμενο μάθημα έφερε μερικούς πίνακές 

του, ζητώντας τη γνώμη μου και συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να τους βελτιώσει.  

Θυμάμαι ότι περάσαμε την ώρα μας όχι κάνοντας μάθημα αγγλικών, αλλά συζητώντας ένθερμα 

για την τέχνη. Στο τέλος μου είπε: «Πρέπει να σκεφτείς να αξιοποιήσεις τις δεξιότητές σου στη 

διδασκαλία σε διαφορετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα έχεις επιτυχία και έχεις ήδη τον 

κατάλληλο χώρο να το κάνεις!». 

Συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα και τίποτα δεν με εμποδίζει από το να 

προσπαθήσω να την πραγματοποιήσω. Μετέτρεψα το γκαράζ σε μόνιμο στούντιο, πήρα τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και άρχισα να επεξεργάζομαι ιδέες για μαθήματα και εργαστήρια. Ο 

μαθητής που μου έδωσε την ιδέα να διδάξω τέχνη με βοήθησε επίσης πολύ να βρω άτομα 

πρόθυμα να εγγραφούν στα μαθήματά μου. Διαφήμισε τις υπηρεσίες μου μεταξύ των 

συναδέλφων του και των συμφοιτητών του στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών της Βαρκελώνης και 

στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Δημιούργησα την πρώτη μου ομάδα μαθητών σχετικά γρήγορα, 

και λίγο καιρό μετά είχα ήδη τέσσερις ακόμη ομάδες. Ετοίμασα διάφορα θεματικά εργαστήρια, 

ομάδες μελέτης και κατά καιρούς προσκαλούσα ακόμη και διάσημους καλλιτέχνες να κάνουν 

διαλέξεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  

 

Φωτογραφία: Angel Hristov – Προσωπικό αρχείο 



 

 

 

Εν τω μεταξύ, δεν εγκατέλειψα την κύρια ενασχόλησή μου και τους μαθητές στους οποίους 

διδάσκω ξένες γλώσσες. Βρήκα τον τρόπο να συνδυάσω τις δύο δραστηριότητες και παρόλο που 

ο ελεύθερος χρόνος μου μειώθηκε δραστικά, ήμουν πιο χαρούμενος και ικανοποιημένος από 

ποτέ. Τον Νοέμβριο του 2015 ίδρυσα επίσημα τη δική μου εκπαιδευτική ακαδημία, που 

ονομάζεται Celtic Academy VEDA. 

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

αντιμετώπισή τους   

Ήταν αρκετά εύκολο να μεταφέρω τα μαθήματα αγγλικών στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, καθώς σχεδόν οι μισοί μαθητές μου προτιμούσαν αυτόν τον τρόπο μάθησης ούτως 

ή άλλως. Όμως όλο αυτό το διάστημα ήμουν στεναχωρημένος που δεν μπορούσα να συνεχίσω 

τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, που είχαν γίνει πηγή έμπνευσης και εξέλιξης τόσο για πολλούς 

νέους καλλιτέχνες όσο και για εμένα. 

Τότε, μια ιδέα ήρθε στο μυαλό μου. Αν οι γλώσσες μπορούν να διδάσκονται διαδικτυακά, θα 

πρέπει να υπάρχει τρόπος και για τις τέχνες. Επένδυσα κάποια χρήματα σε επαγγελματική 

κάμερα και τεχνικό εξοπλισμό και κάλεσα τους μαθητές μου σε ένα πειραματικό διαδικτυακό 

μάθημα τέχνης, όπου έπρεπε να ζωγραφίσουν ένα ζωντανό μοντέλο. Έκανα τη διαρρύθμιση του 

εξοπλισμού με τέτοιο τρόπο που το μοντέλο να παρουσιάζεται από τέσσερις διαφορετικές 

γωνίες με τη βοήθεια τεσσάρων καμερών. Η ζωντανή ροή γινόταν σε ιδιωτική διαδικτυακή 

πλατφόρμα επικοινωνίας στην οποία είχαν πρόσβαση μόνο οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούσαν όχι μόνο να επιλέξουν από ποια γωνία να ζωγραφίσουν, αλλά και να το κάνουν από 

την άνεση του σπιτιού τους.  

Τα πρώτα πειραματικά μαθήματα είχαν τεράστια επιτυχία. Αυτό μου έδωσε την ώθηση να 

συνεχίσω να εξερευνώ και να δοκιμάζω νέες μεθόδους και υλικά, διαφορετικούς τρόπους να 

προσεγγίσω την τέχνη στην οποία εργάζομαι εδώ και χρόνια. Άρχισα επίσης να παρέχω 

θεωρητικά διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία εκτός από εκπαιδευτικά ήταν και θεραπευτικά σε 

αυτές τις αβέβαιες εποχές. 



 

 

Φωτογραφία: Angel Hristov – Προσωπικό αρχείο 

 

Η πανδημία μου έδωσε χρόνο να συγκεντρωθώ, να δημιουργήσω κάτι νέο, λίγο διαφορετικό 

από ό,τι είχα συνηθίσει. Σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί πάντα ήθελα να έχω 

λίγο περισσότερο χρόνο, ώστε να επικεντρωθώ στην τέχνη μου και να την πάρω στο επόμενο 

επίπεδο. 

Συνειδητοποίησα ότι είμαι αρκετά τυχερός – είμαι υγιής, χαρούμενος και μπορώ να συνεχίσω 

να κάνω αυτό που αγαπώ. Πέρα από την αρνητικότητα και την αβεβαιότητα, η πανδημία μου 

έδωσε τον χρόνο να κάνω μια παύση και να δω τα πράγματα από άλλη οπτική. Η απομόνωση 

και η μοναξιά μου έδωσε την ευκαιρία να σκεφτώ. Δεν ήταν εύκολο, αλλά κατάφερα να 

ξεπεράσω τα εμπόδια και να δημιουργήσω κάτι πετυχημένο. Συνοψίζοντας: είναι πολύ εύκολο 

για ένα άτομο να επικεντρωθεί μόνο στα αρνητικά στοιχεία της ζωής, αλλά με τη σωστή στάση 

και την προληπτική σκέψη, μπορεί να δει τα θετικά σε κάθε περίσταση! 

Κάτι θετικό περιμένει πάντα στη γωνία! Απλά πρέπει να ανοίξεις τα μάτια και το μυαλό σου 

για να το βρεις! 

 



 

 

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

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα  

Αναμφίβολα η πανδημία Covid-19 είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη 

ιστορία. Ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπός του επηρεάζει όλους τους τομείς 

της ζωής. Ωστόσο, ως άνθρωπος που βλέπει πάντα το ποτήρι μισογεμάτο, κατά κάποιο τρόπο 

κατάφερα να βρω κάποιες θετικές πλευρές στην όλη κατάσταση. Ο Covid με έκανε να νιώσω 

αναστάτωση και σύγχυση, αλλά και εξαιρετικά φυσιολογικά ταυτόχρονα. Φυσιολογικά, γιατί 

ούτως ή άλλως περνάω τον περισσότερο χρόνο μου στο σπίτι, αναστάτωση και σύγχυση, γιατί 

τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης με ανάγκασαν να ακυρώσω τα μαθήματα ζωγραφικής. 

Τουλάχιστον στην αρχή…  

 

Φωτογραφία: Angel Hristov – Προσωπικό αρχείο 

Κανείς από εμάς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει η πανδημία και αν η ζωή θα επιστρέψει ποτέ  

στην κανονικότητα. Παρόλα αυτά, σκοπεύω να συνεχίσω να αναζητώ τρόπους να κάνω 

δραστηριότητες που μου προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση, προσαρμοζόμενος στην 

κατάσταση. Αν και μου λείπει η κανονική επικοινωνία, η κοινωνική απομόνωση και η ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν ανοίξει νέες ευκαιρίες για εργασία, επικοινωνία και εξέλιξη. 

Ελπίζω να μπορέσω να ξαναρχίσω τις δραστηριότητες σε πραγματικό περιβάλλον στο εγγύς 

μέλλον, αλλά θα συνεχίσω να διοργανώνω διαδικτυακά εργαστήρια γιατί πιστεύω ότι έχουν 

μεγάλες δυνατότητες. 

 



 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Η σταδιοδρομία στον χώρο της τέχνης δεν είναι εύκολη. Το ταλέντο από μόνο του δεν είναι ποτέ 

αρκετό. Πρέπει κανείς να είναι πάντα ανοιχτός στις προκλήσεις, να μην σταματά να ψάχνει 

τρόπους για να εξελιχθεί και να μην μένει ποτέ στάσιμος. Δοκιμάστε νέα πράγματα, αποτύχετε, 

προσπαθήστε ξανά και μην τα παρατάτε ποτέ!  

Βρείτε αυτό που σας κάνει χαρούμενο και ικανοποιημένο, δώστε στον εαυτό σας χρόνο για 

ξεκούραση και αναστοχασμό. Αν η ζωή σάς φέρνει δοκιμασίες, μην απελπίζεστε, αφού υπάρχει 

τρόπος να πετύχετε σχεδόν τα πάντα. 

 

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. Πόσο σημαντικό είναι η δουλειά σας να σας κάνει ευτυχισμένους; 

3. Είναι δυνατόν να μετατρέψω το χόμπι μου σε επάγγελμα και πηγή εισοδήματος; 

4. Υπάρχει τρόπος να συνδυάσω την επαγγελματική μου σταδιοδρομία με τις 

αγαπημένες μου δραστηριότητες; 

5. Τι έμαθα από αυτή την ιστορία; Αυξήθηκαν τα κίνητρα και η έμπνευσή μου; 

 


