
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿ

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 23-06-2013
ê÷éþýõ: 56,57,58,59,60         (1 õä× 5)
èçæ÷òüû: 2410 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 19420
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 4808000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞêÝïÜÛÿÚÙØÿÝÙ

Οχι µόνο n κρίση, αλλά και n επιλογή να µεγαλώσουν οι ίδιες τα 
παιδιά τους, τις οδήγησαν στο να µείνουν στο σπίτι, 
να ασχοληθούν µε in χειροτεχνία και να την κάνουν επάγγελµα. 

εργοδότριες TOY ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ 
TOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΝΕΡΑΚΗ 

καθέναε pas αναγκάζεται να επιστρατεύσει 
όλη του την εφευρετικότητα 

προκειµένου να επιβιώσει. Τη στιγµή 
που πολλέε οικογένειεε δυσκολεύονται 
να τα βγάλουν πέρα, κάποιεε µητέρεε 
αποφάσισαν να πάρουν -κυριολεκτικάτην 

κατάσταση στα χέρια tous. Τα βράδια, 
όταν τα παιδιά πέφτουν για ύπνο, 

την ώρα που για us περισσότερε^ µητέρεε 
n ηµέρα τελαώνετ, n δική tous µόλΰ 

αρχίζει. To σαλόνι µετατρέπεται σε εργαστήριο 
και εκείνεδ ρίχνονται µε µεράκι 

στη δουλειά. Η χπροτεχνία γι' αυzts 
δεν είναι µόνο ivas Tponos να κερδίσουν 

χρήµατα και να συνεισφέρουν 
στον οικογενειακό προϋπολογισµό- είναι, 

πάνω αη' όλα, ψυχοθεραπεία. 
Σήµερα, γυναίκεε που σπούδασαν 
και εργάστηκαν πάνω στο αντικείµενο 

tous επιλέγουν αυτόν τον ιδιότυπο 
«κατ' οίκον περιορισµό», τον οποίο 

επιβάλλουν όχι µόνο οι δύσκολεε συν- 

θήκεε που επικρατούν, αλλά και n ίδια 
n µητρότητα, και σε µια εποχή όπου n 
ανεργία καλπάζει βρήκαν µια διέξοδο. 
Ισακ όλα αυτά φαντάζουν λίγο παλιοµοδίτικα, 

θυµίζονταε πρότυπα περασµένων 
εποχών, όταν οι γυναίκεε κρατούσαν 
το νοικοκυριό, µεγάλωναν τα παιδιά 

και, παράλληλα, πουλούσαν τα εργόχειρα 
tous cms γειτόνισσες. Μόνο που 

πλέον, µε το ίντερνετ και τα κοινωνικά 
δίκτυα στη διάθεσή tous, οι, κατά 

τη διεθνή ορολογία, WAH.M. (work at 
home mothers - µητέρεε που εργάζονται 

στο σπίτι) βρίσκουν πελατεία σε 
όλα τα µήκη και τα πλάτη tns Ελλάδα^. 
Τέσσερα από ainxs pas υποδέχτηκαν 
στο χώρο εργασίαε tous, δηλαδή στο 
σαλόνι tous. Εχουν προσωπτκότητε5 
πολύ διαφορεττκέχ µεταξύ tous - ontos 
άλλωστε είναι και οι δηµιουργίε5 tous. 
Tis συνδέει όµακ n ανάγκη να φτιάξουν 
λίγη µικρή, καθηµερινή «µαγεία» µε τα 
ίδια tous τα χέρια! 
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ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿ

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 23-06-2013
ê÷éþýõ: 56,57,58,59,60         (2 õä× 5)
èçæ÷òüû: 2410 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 19420
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 4808000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞêÝïÜÛÿÚÙØÿÝÙ

ΓΙΟΥΛΗ ΣΙΒΡΙΚΑ 28 ΕΤΩΝ 

«ΕΚΑΝΑ TO ΣΑΛΟΝΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 
Η ιδέα για την ενασχόληση της φυσιοθεραπεύτριας 

Γιούλης µε τη χειροτεχνία 
γεννήθηκε λίγους µήνες µετά ιον ερχοµό 

του πρώτου της παιδιού. Ολα ξεκίνησαν 
εντελώς τυχαία, όταν πέρυσι το 

καλοκαίρι, παραθερίζοντας µαζί µε την 
οικογένεια της στο πατρικό της σπίτι στη 
Σάµο, ανακάλυψε µια παιδική φωτογραφία 

του πατέρα της µε τα αρχικά του χαραγµένα 
στο πίσω µέρος της κορνίζας. 

Τότε αποφάσισε να κάνει κάτι αντίστοιχο 
νια την κόρη της, σαν αναµνηστικό... 
«Αγόρασα έναν πυρογράφο και µια κορνίζα 

και χάραξα το όνοµα, την ώρα και 
την ηµεροµηνία γέννησής της, καθώς 
και το ύψος και το βάρος της. Το αποτέλεσµα 

άρεσε πολύ σε φίλους και γνωστούς· 
πολλοί µάλιστα µε ρώτησαν αν 

µπορούν να αγοράζουν τέτοιες κορνίζες 
σαν δώρο για νάµους και βαφτίσεις». 
Ετσι, αποφάσισε να ανοίξει το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα Coupepe.gr, µέσα από το 
οποίο πουλάει τις δηµιουργίες της 
εκτός από κορνίζες, διαθέτει επίσης µενταγιόν, 

πίνακες, λαµπάδες και πολλά 
άλλα εποχικά και βρεφικά είδη. 
∆εν λείπουν, βέβαια, και τα προβλήµατα. 
«Κάθε αρχή και δύσκολη. Για παράδειγµα, 

ξοδεύω αρκετά χρήµατα για υλικά 
καθώς πειραµατίζοµαι µε διάφορες 
τεχνικές. Ενα άλλο θέµα είναι n έλλειψη 
χώρου. To σπίτι µας δεν είναι πολύ µενάλο 

και εργάζοµαι στο σαλόνι. Εχω λοιπόν 
συνεχώς το άγχος µήπως π µικρή µου 
πάρει στα χέρια της κάποιο εργαλείο 
ή µικροαντικείµενο και εκτεθεί σε κίνδυνο. 

Της βάζουµε ακόµη και φυσικά 
εµπόδια για να µη φτάσει στο τραπέζι 
όπου δουλεύω! Τέλος, το µεγαλύτερο 
πρόβληµα είναι ο χρόνος. Ο σύζυγος µου 
επιστρέφει ano τη δουλειά το βράδυ, 
δηλαδή την ώρα που έχει κοιµηθεί 
n µικρή και έχω επιτέλους την ευκαιρία 
να δουλέψω. Οπότε, δεν προλαβαίνω να 
του αφιερώσω όσο χρόνο θα ήθελα». 
Αυτόν τον καιρό είναι έγκυος στο δεύτερο 

παιδί της και έχει σταµατήσει να εργάζεται, 
αφιερώνοντας όλο της το χρόνο 

στις δηµιουργίες της. «Ευτυχώς µε βοηθάει 
πολύ ο σύζυνός µου, ειδικά τώρα 

που, λόγω εγκυµοσύνης, δεν επιτρέπεται 
να έρθω σε επαφή µε κάποια υλικά». 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿ

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 23-06-2013
ê÷éþýõ: 56,57,58,59,60         (3 õä× 5)
èçæ÷òüû: 2410 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 19420
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 4808000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞêÝïÜÛÿÚÙØÿÝÙ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΙΟΥΣΙΟΥ 40 ΕΤΩΝ 

«ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΟΠΟΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΣΑΜΟ» 

Κόλλησε το «µικρόβιο» του αργαλειού 
από τη µητέρα και τη γιαγιά "cns. ∆ιατήρησε 

την επαφή tns µε την παράδοση 
KaBcbs εργαζόταν eos συντηρήτρια έργων 

τέχνηε, αλλά, όταν ήρθαν όχι ένα, 
ούτε δύο, αλλά... έξι παιδιά, αναγκάστηκε 

να σταµατήσει. Οσο opoas µεγάλωνε 
n οικογένεια, τόσο µεγάλωναν και οι 

ανάγκεε Tns. Ετσι, έπιασε τον αργαλειό 
και έκανε το χόµπι tns επάγγελµα «Από 
την άλλη, για µένα, που έχω περάσει τη 
µισή µου ζωή µεγαλώνονταβ παιδιά, ο 
αργαλειό5 βοηθάει να δραπετεύω από 
τα προβλήµατα τα καθηµερινότητα». 
Mnaivovras κανείς στο σπίτι iris, νιώθει 

τη χαρακτηριστική ζεστασιά pias 

πολύτεκνα οικογένειαε. Η Κατερίνα 
είναι µια γυναίκα που αγαπάει την παράδοση 

και, παράλληλα, προσπαθεί 
να την προσαρµόσει στα σηµερινά 
δεδοµένα, κάτι που φαίνεται και στα 
έργα tns: χρηστικά αντικείµενα (τσαντάκια, 

µαξιλάρια, νεσεσέρ) που συνδυάζουν us 
αναφορέε στο παρελθόν 

µε µια πιο µοντέρνα αισθητική. Με τη 
βοήθεια του συζύγου "cns έχει στήσει 
ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, το www. 
argalios^t, µέσα από το οποίο προωθεί 
τη δουλειά tns. Υπό διαφορετικέε συνθήκες, 

θα ήθελε να ανοίξει ένα κανονικό 
κατάστηµα, αλλά, «oncos έχουν τα 

πράγµατα στη σηµερινή Ελλάδα, δεν 

«t Sa ήθελα κάποτε να ανοίξω ένα κανονικό κατάστηµα, 
αλλο, όπως έχουν σήµερα τα πράγµατα στην Ελλάδα 

δεν υπάρχει περίπτωση να τολµήσω ένα τέτοιο ρίσκο.» 

υπάρχει περίπτωση να τολµήσω ένα 
τέτοιο ρίσκο. Eutuxcos που υπάρχει 
και το ∆ιαδίκτυο. Ο κόσµοε είναι µεν 
συγκρατηµένο5, αλλά ξέρει να εκτιµά 
το χειροποίητο. Τα κέρδη µπορεί να 
µην είναι πολλά σε σχέση µε το χρόνο 

και τον κόπο που αφιερώνω σε κάθε 
έργο- πολλέ5 φορέε, µάλιστα, µπορεί 
να µη µείνω ικανοποιηµένη µε κάτι, 

να το χαλάσω και να το ξαναφτιάξω. 
Και αυτό, επί tns ouoias, δεν πληρώνεται 

∆εν παραπονιέµαι opus. Τα χρήµατα, 
όποτε έρχονται, είναι βάλσαµο». 

Πώε είναι να υφαίνει σε ένα σπίτι µε 
έξι παιδιά;«∆ύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. 

To µυστυω είναι n σωστή οργάνωση», 
εξηγεί. «Αλλωστε, καµιά φορά 

τα παιδιά βοηθούν, και ιδίωε τα κορίτσια, 
και µου λένε την άποψή tous n 

µου δίνουν ιδέε5. Ποιοε ξέρει... locos 
αύριο-µεθαύριο αναλάβουν να συνεχίσουν 

την οικογενειακή παράδοση!» 
λέει χαµογελώντας. 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿ

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 23-06-2013
ê÷éþýõ: 56,57,58,59,60         (4 õä× 5)
èçæ÷òüû: 2410 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 19420
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 4808000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞêÝïÜÛÿÚÙØÿÝÙ

ΑΛΙΚΗ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ 27 ΕΤΩΝ 

«Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΠΙΤΙ 
ME ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ» 

Ολα ξεκίνησαν όταν, πριν από τρία χρόνια, π Αλίκη αποφάσισε 
να διακοσµήσει µια πιπίλα νια τη νεογέννητη τότε κόρη 

της. To αποτέλεσµα απέσπασε πολλά θετικό σχόλια από 
τον περίγυρο της. «Μια µέρα, ο σύζυγος µου έριξε την ιδέα 
να ανεβάσουµε µια φωτογραφία της πιπιλάς στο Facebook. 
Το έκανα και έγινε χαµός!» Εξηγεί χαρακτηριστικά. 
Εκείνη την περίοδο, n Αλίκη, επαννελµατίας τραγουδίστρια, 

αποφάσισε πως έπρεπε να αποτραβηχτεί από τη 
νύχτα, προκειµένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και 
να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα. Ενθαρρυµένη από την επιτυχία 
της περιβόητης πιπιλάς, άνοιξε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 
µε βρεφικά είδη, το www.babylyhills.gr, όπως και ένα φυσικό 

κατάστηµα στο Κερατσίνι, το οποίο όµως, έπειτα από 
δύο χρόνια λειτουργίας, έκλεισε. «Σηµαντικό ρόλο έπαιξε 

το γεγονός ότι αναγκαζόµουν να περνάω πολλές ώρες 
µακριά από το παιδί µου». Τελικά σι προσπάθειές της απέδωσαν 

καρπούς. Το µυστικό της επιτυχίας της; «∆εν αρκεί 
να πιάνουν τα χέρια σου, χρειάζεται και n σωστή προώθηση. 

Περνάω ατελείωτες ώρες µπροστά σε έναν υπολογιστή. 
Και φυσικά µε βοηθάει πολύ και ο άντρας µου. 

Χαίροµαι που πόνε καλά σι δουλειές, αλλά n πρανµατική 
επιτυχία για µένα είναι τα να µπορώ να είµαι σπίτι µαζί µε 
την κόρη µου». 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : ÿ

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 23-06-2013
ê÷éþýõ: 56,57,58,59,60         (5 õä× 5)
èçæ÷òüû: 2410 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 19420
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 4808000

áçàù ìé÷íýþ: ßÞêÝïÜÛÿÚÙØÿÝÙ

ΝΤΕΜΜΥ ΜΑΚΡΗ 35 ΕΤΩΝ 

«Ο ΑΝ∆ΡΑΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΝΕΡΓΟΙ, M' ΕΝΑ ΜΩΡΟ» 

«Είχαµε σκεφτεί ακόµη και να µεταναστεύσουµε 
στην Αµερικής όπου ζουν τα πεθερικά µου. 

To συζητήσαµε και τελικά επιλέξαµε 
να µείνουµε εδώ και να παλέψουµε.» 

Εργάστηκε επί δέκα χρόνια σε ιδιωτική εταιρεία, 
όπου γνώρισε και τον σύζυγό Tns, 

Νικο. Εµεινε έγκυος σε µια περίοδο κατά 
την οποία n κρίση είχε ήδη ξεσπάσει. «∆εν 
πρόλαβα καν να ανακοινώσω την εγκυµοσύνη 

µου στους συναδέλφους µου, γιατί 
µε πρόλαβαν τα γεγονότα. Ολοι βγήκαµε 
σε επίσχεση εργασίας - και παραµένουµε 

µέχρι σήµερα. Ετσι, ξαφνικά, εγώ και 
ο σύζυγος µου βρεθήκαµε χωρίς δουλειά 
και µε ένα παιδί στην αγκαλιά. Νιώσαµε 
πως έφυγε n γη κάτω από τα πόδια µας. Εγώ 
δεν µπορούσα να φύγω από το σπίτι γιατί 
έπρεπε να αφοσιωθώ στον γιο µας και ο 
σύζυγος µου δεν έχει καταφέρει µέχρι σήµερα 

να βρει µια σταθερή εργασία. Υπήρξαν 
ακόµη και σκέψεις να µεταναστεύσουµε 

στην Αµερική, όπου ζουν τα πεθερικά 
µου. To συζητήσαµε και τελικά επιλέξαµε 
να µείνουµε εδώ και να παλέψουµε». 
Τον περασµένο Νοέµβριο, n Ντέµµυ, και 
αφού ήταν ήδη µητέρα και άνεργη, σκέφτηκε 

να απασχοληθεί µε κάτι για να γεµίζει 
δηµιουργικά το χρόνο της. Ετσι, ξεκίνησε 
να φτιάχνει «τούρτες», οι οποίες δεν 

τρώγονται µεν (είναι φτιαγµένες ano πάνες), 
αλλά είναι «γαρνιρισµένες» µε µπιµπερό, 

πιπίλες, ρουχαλάκια, παιχνίδια, 
καλλυντικά και πολλά άλλα αντικείµενα 

που θα φανούν χρήσιµα µε τον ερχοµό 
ενός µωρού. 

«Ηµουν, έτσι κι αλλιώς, "πνιγµένη" µέσα 
στις πάνες, κι έτσι σκέφτηκα να ασχοληθώ 

µε τις "τούρτες". Ο γιος µου είναι n ττηγό 
έµπνευσης». Η Ντέµµυ έχει δηµιουργήσει 
µια οµάδα στο Facebook, µέσα ano την 

οποία προωθεί τη δουλειά της, το Demmy's 
Cakes & More. «∆υστυχώς, στην Ελλάδα, 
ενώ εν όψει του γάµου έχουµε τόσο πολλά 
έθιµα (στρώσιµο κρεβατιού, δίσκος κλπ.), 
που βοηθούν να µαζέψει το νέο ζευγάρι 
τα απαραίτητα για το καινούργιο σπιτικό, 
υστερούµε στην περίπτωση του ερχοµού 
ενός µωρού. Η ιδέα για τις τούρτες από 
πάνες είναι "εισαγόµενη". Στην Αµερική, 
όπου έχουν τα Baby Showers, που στοχεύουν 

ακριβώβ στο να συγκεντρώσουν την 
"προίκα του νέου µωρού", τα Diaper Cakeς 
είναι πολύ δηµοφιλή!» ∆υστυχώς, το βασικό 

συστατικό υλικό, δηλαδή οι πάνες, 
έχουν αρκετά υψηλό κόστος. «Τα κέρδη 
ano κάθε κοµµάτι που πουλάω δεν ξεπερνούν 

τα 10 ευρώ. Τουλάχιστον, όµως, µου 
επιτρέπουν να πληρώσω τις πάνες του δικού 

µου παιδιού». · 

www.clipnews.gr


