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Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Πληροφορίες από τον Andrei Spataru (Σχεδιάστρια 

μόδας: Irina Schrotter) 
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Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Πριν από την πανδημία, η Irina Schrotter ξεκίνησε να ασχολείται με τη μόδα για να βγει από τη 

φτώχεια. «Δεν μπορούσα να επιβιώσω με τον μισθό του γιατρού στη χώρα μου». Η σχεδιάστρια 

μόδας Irina Schrotter, 55 ετών, ιδιοκτήτρια τριών εργοστασίων ενδυμάτων, εξήγησε σε 

συνέντευξή της πώς η επιχείρησή της επιβίωσε από την πανδημία και επεσήμανε πιθανές λύσεις 

για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. 

Πριν από την πανδημία, οι 

δημιουργίες μόδας και οι ιδέες 

σχεδίων λειτουργούσαν πολύ 

αποτελεσματικά και πολλοί άνθρωποι 

είχαν πρόσβαση σε ρούχα. Το κέρδος 

ήταν επίσης σταθερό και, έτσι, 

εξασφάλισα μια αξιοπρεπή διαβίωση. 

«Φανταστείτε ότι παράτησα τη 

σταδιοδρομία μου ως γιατρού για να 

ακολουθήσω το πάθος μου στη μόδα 

και το σχέδιο», είπε η Irina. Επιπλέον, 

ένιωθε την εσωτερική της 

ικανοποίηση να μεγαλώνει κάθε μέρα 

που περνούσε. Κοίταζε πίσω και δεν 

μετάνιωνε που είχε σταματήσει να εργάζεται ως γιατρός. 
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Το σχέδιο και η μόδα, παρόλο που ήταν τόσο ευχάριστα, ήταν πολύ απαιτητικά και δεν της 

άφηναν μεγάλο περιθώριο για να μένει στο σπίτι. Μια ολόκληρη συλλογή σειρών ρούχων ήταν 

η βάση για τα επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία. Σε 

όλο αυτό, ένιωθε μεγάλη ευχαρίστηση επειδή έκανε αυτό που της άρεσε, αλλά και ικανοποίηση 

για το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών που ανέπτυξε σε αυτόν τον τομέα. Όταν νιώθει ότι θέλει 

να εκφραστεί, ότι είναι λυπημένη ή μπερδεμένη, αρχίζει να σχεδιάζει και δημιουργεί τα 

καλύτερα ρούχα. 

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

αντιμετώπισή τους 

Οι προκλήσεις ήταν εμφανείς από την αρχή της πανδημίας, όταν η σχεδιάστρια μόδας έφτιαξε 

προστατευτικές μάσκες από βαμβάκι. Η απόφασή της αυτή ήταν πλήρως αιτιολογημένη: 

«Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή και θεώρησα ότι οι βαμβακερές μάσκες μπορούν να 

προστατεύσουν και τους ανθρώπους (αυτές τις μάσκες που έβλεπα να χρησιμοποιούνται στα 

χειρουργεία όταν σπούδαζα). Δεν υπήρχαν καθόλου προστατευτικές μάσκες και θέλαμε να 

φτιάξουμε τουλάχιστον μερικές από βαμβάκι. Τις πρόσφερα σε νοσοκομεία, ιατρεία και 

φαρμακεία και ο κόσμος χάρηκε που μπορούσε να τις πλένει και να τις σιδερώνει. 

Δυστυχώς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (ΠΟΥ) και κάποιοι επικοινωνιολόγοι 

στη Ρουμανία, ακόμη και άτομα από τον 

ιατρικό κλάδο, ήταν εναντίον τους. Τότε 

είπα ότι δεν μπορούμε να πολεμήσουμε 

όλα αυτά τα μαζικά επικοινωνιακά 

μηνύματα. Αργότερα, αποδείχθηκε ότι 

αυτές οι μάσκες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ειδικά όταν δεν 

υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές», 

πρόσθεσε η σχεδιάστρια. Όλο αυτό ήταν 

πολύ απογοητευτικό για την ίδια. 

Στην πραγματικότητα, η ιατρική την 

οδήγησε στον κόσμο της μόδας, γιατί στη χώρα της δεν αμειβόταν καλά ως γιατρός. «Το 1990 

ήμουν 25 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και εργαζόμουν στο Νοσοκομείο 

Επειγόντων Περιστατικών στο Ιάσιο, στην πλαστική διορθωτική και αποκαταστατική 

χειρουργική. Έβγαζα 2.000 λέι και εργαζόμουν 7 νυχτέρια τον μήνα». 

Οι καινοτόμες λύσεις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την έμπνευση που μας δίνουν οι «ήπιες», 

μη τεχνικές δεξιότητες, όπως η αποφασιστικότητα και το κίνητρο για να αντιμετωπίσουμε όσους 

δεν βλέπουν τη δουλειά σας με θετικό μάτι. Γιατί; Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την 

επιτυχία αν τα παρατήσουμε. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να αξιοποιήσουμε όσα έχει να 

προσφέρει η βιομηχανία της μόδας. Αυτή ήταν η σκέψη για τη συμβολή μας στην αντιμετώπιση 
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της πανδημίας. Η καινοτομία ήταν η βάση, γιατί όλες αυτές οι βαμβακερές μάσκες 

δημιουργήθηκαν με αγάπη για τον κόσμο γύρω μας. 

 

Προϋποθέσεις για καινοτομία και επιτυχία 

Για να τονίσει την επιτυχία και την καινοτομία, η Irina Schrotter μοιράστηκε τις αποφάσεις που 

πήρε αμέσως μετά τον περιορισμό της κυκλοφορίας και των μέτρων εγκλεισμού των πολιτών 

(lockdown) τον Μάρτιο του 2020, όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις έκλεισαν και οι άνθρωποι 

έμειναν σπίτι. «Επειδή έμενα αρκετή ώρα στο σπίτι, ένιωθα ότι είχα βαρεθεί να ντύνομαι με τα 

ίδια και τα ίδια. Δεν είχα στην γκαρνταρόμπα μου ειδικά ρούχα για να φορώ στο σπίτι, καθώς 

πριν από την πανδημία περνούσα ελάχιστο χρόνο στο σπίτι». 

Μετά από αυτές τις σκέψεις, μου ήρθε η ιδέα για τη σειρά ρούχων Homebody – για να 

ντυνόμαστε εντός του σπιτιού με τρόπο που να μας ευχαριστεί, με ρούχα άνετα και χαλαρά και 

με τα οποία μπορούμε να δουλεύουμε και, αν θέλουμε, ακόμη και για να βγούμε γρήγορα για 

έναν καφέ, όταν δεν θα ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις. Η ιδέα είχε μεγάλη επιτυχία, 

ξεκίνησα την καμπάνια και τη 

διαδικτυακή συλλογή, γιατί, 

ευτυχώς, ένα χρόνο πριν, στις 5 

Μαΐου, ημέρα των γενεθλίων 

μου, ξεκίνησα τη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού καταστήματος. Και 

τον Μάιο-Ιούνιο 

τετραπλασιάσαμε τις πωλήσεις», 

είπε η Irina Schrotter. 

Η καινοτομία σε αυτή την 

περίπτωση «γεννήθηκε» από 

ανάγκη, γιατί μερικές φορές οι 

καινοτόμες λύσεις εμφανίζονται 

στις πιο δύσκολες στιγμές. Όταν αντιμετωπίζουμε δυσάρεστες καταστάσεις, κατά κάποιον 

τρόπο, αναγκαζόμαστε να είμαστε δημιουργικοί, να τα δίνουμε όλα και να πετυχαίνουμε. 

Η επιτυχία και η καινοτομία αυτής της καλής πρακτικής έγκειται, επίσης, στη χρησιμότητα και 

την εκτίμηση για τη σειρά Homebody. Η επιτυχία και η καινοτομία μπορούν να προέλθουν από 

μικρά πράγματα, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα του σχεδίου και της μόδας είναι πολύ 

μεγάλος. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτής της καλής πρακτικής από την Irina, η οποία, 

παρόλο που δεν στάθηκε τυχερή με τις βαμβακερές μάσκες, δεν τα παράτησε και απόλαυσε την 

επιτυχία που έφερε αργότερα η σειρά Homebody. 

Αυτή η καλή πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί ή να αναπαραχθεί με επιτυχία οποτεδήποτε, αρκεί 

να έχετε γνώσεις για το σχέδιο και τη μόδα, την επιθυμία να ευχαριστήσετε τους ανθρώπους 

γύρω σας, να είστε κύριοι του εαυτού σας και να κερδίζετε χρήματα από το πάθος σας. Φυσικά, 
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χρειάζεστε και οικονομική υποστήριξη, αλλά μερικές φορές οι τοπικές αρχές στηρίζουν αυτόν 

τον κλάδο. 

 

Συμμετοχή εθελοντών  

Δεν ισχύει 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Τι έμαθα από αυτή την καλή πρακτική; 
2. Τι μπορεί να επηρεάσει το κίνητρό μου να προσαρμοστώ σε νέα πολιτιστικά και 

δημιουργικά πρότυπα και να εγκαταλείψω τις παραδοσιακές μορφές παραστατικών 
τεχνών; 

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύω ότι τα περιεχόμενα αυτής της καλής πρακτικής ήταν σημαντικά 
και χρήσιμα για μένα; 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Κέντρο Προώθησης Διά Βίου 

Μάθησης (CPIP) της Ρουμανίας. 

 


