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Ο Daniele, ένας υποδηματοποιός με μια δημιουργική ιδέα  
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Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Daniele Urru, Ιταλία 

Τομέας: Καλλιτεχνικές δημιουργίες 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Μικρομεσαία επιχείρηση 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία  

Ο Daniele Urru είναι ένας 54χρονος άνδρας από τη Λατίνα, μια πόλη κοντά στη Ρώμη, και 

υποδηματοποιός από τα 32 του. Μια εβδομάδα πριν ξεσπάσει η έκτακτη υγειονομική 

κατάσταση στην Ιταλία, είχε αγοράσει και ανοίξει το νέο του εργαστήριο και κατάστημα 

υποδημάτων και ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Η χειροτεχνία ήταν πάντα το πάθος του. Έτσι, μετά 

από χρόνια που ενοικίαζε καταστήματα, είχε επιτέλους το δικό του μέρος όπου θα μπορούσε 

να φτιάξει και να πουλήσει τα παπούτσια του.  
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Το να είσαι υποδηματοποιός είναι μια δύσκολη δουλειά στις μέρες μας, αφού τα παπούτσια 

είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από καουτσούκ, ύφασμα και πλαστικοποιημένα 

υλικά, επομένως, η αγορά ενός χειροποίητου παπουτσιού δεν είναι πλέον κάτι βολικό και το 

δέρμα δεν δουλεύεται όσο παλιά. Όμως ο Daniele δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του να 

συνεχίσει την αυθεντική παράδοση των χειροποίητων παπουτσιών. Τα προϊόντα που 

χρησιμοποιεί, στην πραγματικότητα, κατασκευάζονται όλα στην Ιταλία: ιταλικό καουτσούκ 

Vibram και πλήρες δέρμα αγελάδας. Η ποιότητα είναι ανεκτίμητη. 

 

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

αντιμετώπισή τους 

Συνήθως, ο Daniele δουλεύει με πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι κυρίως ηλικιωμένοι που 

ενδιαφέρονται πραγματικά να φορούν καλοφτιαγμένα παπούτσια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, φοβόντουσαν να φύγουν από το σπίτι και έτσι οι παραγγελίες παπουτσιών 

μειώθηκαν δραστικά. Επίσης, τελετές, όπως γάμοι, έπρεπε να αναβληθούν ή να ακυρωθούν. Ως 

αποτέλεσμα, το 2020 ειδικά στην πιο σημαντική περίοδο για την εργασία του (Απρίλιος, Μάιος, 

Ιούνιος) η συνολική απώλεια εισοδήματος ήταν 80% σε σύγκριση με το 2019. Κατά τη διάρκεια 

της καραντίνας, ο Daniele άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να κάνει για να βελτιώσει τις 

πωλήσεις και να διευρύνει τους ορίζοντές του.  

Όντας ενεργό μέλος μιας ομάδας ατόμων που αγαπούν τους σκύλους, ο Daniele είχε την ιδέα 

να εξερευνήσει νέες ομάδες πελατών για τη δουλειά του και να καταπολεμήσει τις οικονομικές 

συνέπειες της πανδημίας. Έτσι, αποφάσισε να ξεκινήσει να φτιάχνει ορθοπεδικά παπούτσια και 

προσθετικά από πολυανθρακικό και δέρμα για σκύλους. Η ιδέα στέφθηκε με επιτυχία. 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας   

Λόγω της πανδημίας, η δουλειά του Daniele είχε σταματήσει. Κατά τη διάρκεια των μηνών της 

καραντίνας το 2020, ο υποδηματοποιός από τη Λατίνα είχε μια ιδέα: να χρησιμοποιήσει τις 

δεξιότητές του στη χειροτεχνία για να βοηθήσει ζώα, και πιο συγκεκριμένα σκύλους. Ο Daniele 

συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει το χρόνο και το ταλέντο του για να κάνει κάτι 

για τους άλλους, κερδίζοντας μεγάλη ικανοποίηση. Ήξερε ότι μπορούσε να βοηθήσει τα ζώα με 

κινητικά προβλήματα και να κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη και πιο ευτυχισμένη.  

Με το μεγάλο του πάθος για τα σκυλιά και τις εξαιρετικές ικανότητές του στη χειροτεχνία, μέχρι 

στιγμής ο Daniele έχει βοηθήσει πολλά σκυλιά να περπατήσουν ξανά στις πατούσες τους. Το να 

τα βοηθήσει να περπατήσουν ξανά ήταν κάτι πολύ συναρπαστικό και που του προσέφερε 

μεγάλη ικανοποίηση. 

Ο Daniele έχει ξεπεράσει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες στη ζωή του. Έτσι και αυτή τη φορά, 

χάρη στις ιδέες, τη δημιουργικότητα και την επιθυμία του να βοηθήσει, κατάφερε να σταθεί 

όρθιος και πιο δυνατός από πριν. Σήμερα ο Daniele επέστρεψε στο κατάστημά του, χαρούμενος,  



 

 

φτιάχνοντας χειροποίητα παπούτσια υψηλής ποιότητας, ενώ συνεχίζει να φτιάχνει προσθετικά 

για σκύλους. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο οργανισμός CESIE 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

 

- Τι έχετε μάθει από αυτή την ιστορία; 

- Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά που έχετε μάθει για την επαγγελματική σας εξέλιξη; 

- Αυτή η ιστορία σας ενέπνευσε; Αν ναι, ποιες πτυχές της ιστορίας σας ενέπνευσαν; Αν 

όχι, μπορείτε να εξηγήσετε γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


