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Σταμάτα για λίγο ό,τι κάνεις και ανέβα στο 
πιο ψηλό σημείο που βρίσκεται κοντά σου. 
Τρέξε στον λόφο απέναντι απ’το σπίτι σου, 
βγες στο μπαλκόνι σου, πήγαινε μια βόλτα 
στην ταράτσα. Κλείσε για μερικά λεπτά τα 
μάτια, πάρε μια βαθιά ανάσα και μετά άνοι-
ξέ τα και κοίτα τον κόσμο από ψηλά... Τι 
μικρός που μοιάζει... Θα νιώσεις μια αστεί-
ρευτη δύναμη να σε κυριεύει και οι όποιες 
ανασφάλειες και αδυναμίες σου θα μοιά-
ζουν πλέον ασήμαντες... Αναλογίσου τώρα 
πως έχεις πραγματικά τη δύναμη να χωρέ-
σεις στη χούφτα σου αυτόν τον κόσμο... 
Σκέψου για μια στιγμή πως μπορείς να τον 
κλείσεις στα χέρια σου και να τον αναπλά-
σεις γεμίζοντάς τον ομορφιά και καλοσύ-
νη... Κι αν σου έλεγα πως όντως μπορείς; 
Βάζουμε πολύ συχνά εμπόδια στον εαυτό 
μας και σ’αυτά που έχουμε την ικανότητα να 
κάνουμε, χρησιμοποιώντας προφάσεις που 
είτε εξυπηρετούν τον ρυθμό της ζωής μας 
εκείνη την περίοδο, είτε απλώς μας βολεύ-
ουν. Πολλές φορές επιλέγουμε, ενίοτε συ-
νειδητά, να αγνοούμε αδικίες κι εγκλήματα 
που διαπράττονται σε βάρος είτε συναν-
θρώπων μας είτε άλλων συγκατοίκων μας 
πάνω στη γη, που, για κάποιον λόγο, τους 
θεωρούμε λιγότερο σημαντικούς και άξιους 
της συμπόνοιας μας. Δε θα ‘πρεπε όμως να 
έχει όρια η αλληλεγγύη, ούτε να μπαίνει σε 
κατηγορίες και κλίμακες σπουδαιότητας. 
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει «Είναι άποψή 
μου πως ο χορτοφαγικός τρόπος ζωής με 
τα αγνά φυσικά αποτελέσματά του στην αν-
θρώπινη ψυχοσύνθεση θα επηρέαζε με τον 
πιο ευεργετικό τρόπο τη μοίρα της ανθρω-

—
Σταυρούλα Οικονόμου

σχεδιάστρια & δημιουργός 
κοσμημάτων Kirkiσ
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πότητας.» Η δική μου μοίρα επηρεάστηκε 
πριν λίγους μήνες, όταν συνειδητοποίησα 
το παράδοξο του να λατρεύω σαν παιδιά 
τα σκυλιά μου αλλά να περιλαμβάνω πα-
ράλληλα στη διατροφή μου άλλα ζώα και 
παράγωγά τους. Με την αποδοχή αυτού 
του φρικιαστικού παράδοξου, άρχισαν 
σιγά σιγά να μπαίνουν τα πράγματα στη 
θέση τους και να βλέπω τον κόσμο πολύ δι-
αφορετικά. Ξέρω πως έχοντας αποκλείσει 
τα ζώα από τη διατροφή και την ντουλάπα 
μου μπορεί να μην αλλάζω ουσιαστικά ένα 
παγκόσμιο κατεστημένο, όμως η συλλογική 
αλλαγή έχει ως βάση της την ατομική και το 
να ανατρέψεις την οπτική με την οποία σου 
επέβαλαν να βλέπεις τα πράγματα, είναι 
ένα βήμα πιο κοντά στο να παλέψεις για την 
ελευθερία όλων των έμβιων όντων, ανθρώ-
πινων και μη. Αναλογίσου, καθώς κοιτάς 
τον κόσμο από εκεί ψηλά, να πετούσες από 
πάνω σου όλες τις διδαχές κανονικότητας 
που σου επιβλήθηκαν στη μέχρι τώρα ζωή 
σου, από τις παραδόσεις, την οικογένεια, τη 
ζωή στο χωριό ή στην πόλη, την τηλεόραση, 
τις διαφημίσεις... Και τώρα πέτα τες στ’αλή-
θεια και θα δεις πως θα νιώσεις την ψυχή 
σου πιο καθαρή κι ανάλαφρη και το μυαλό 
σου πιο έτοιμο να παλέψει, να δημιουργή-
σει, να ανατρέψει... Είναι ευκολότερο από 
όσο φαντάζεσαι.
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Ring
0351



Catrine 
Earrings
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Necklace
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Astrid
Earrings

0347

Angelina
Earrings

0342

Lydia
Earrings
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Elowen
Earrings
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Opal 
Princess

Ring
0354

Winona
Ring

0350



Arwen
Necklace

0340



«Κάθε απόγευμα, την ώρα που αρχίζει ο ήλιος να δύει, τα 
κοράκια, πιστά στο ραντεβού τους, προσγειώνονται με-
θοδικά στις ταράτσες του κέντρου της πόλης. Κάθε από-
γευμα, την ίδια ώρα, βγαίνω στο μπαλκόνι του όγδοου 
ορόφου και τα χαζεύω. Συνθέτουν ένα απίστευτο σκηνι-
κό, έναν ολοζώντανο πίνακα ζωγραφικής. Ξεκινούν από 
ψηλά, σαν μικρές κουκκίδες, στροβιλίζονται, κρώζουν κι 
αναστατώνουν το αστικό τοπίο με τα πετάγματά τους, γεμί-
ζοντας με χάρη τον πολύχρωμο ουρανό μαύρες πιτσιλιές. 

Η Κίρκη τα έχει συνηθίσει και δεν 
τους πολυδίνει σημασία, ενώ η Ρίτα 
τεντώνει το λαιμό και γέρνει το κε-
φάλι της σε κάθε κοντινό φτερού-
γισμα. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος 
τα’χει τόσο παρεξηγήσει. Είναι 
υπέροχα και πανέξυπνα πλάσμα-
τα. Ίσως τους κακοφαίνεται που 
δίνουν ζωή σ’έναν ορίζοντα λερω-
μένο από γκρίζα, άψυχα κτίρια, 
ίσως γιατί δείχνουν τόσο παράται-
ρα στο τσιμεντένιο κέντρο. Πετούν 
για λίγο, παρατείνοντας για μερικά 
λεπτά αυτήν την όμορφη παραφω-
νία κι έπειτα προσγειώνονται φλυ-
αρώντας δυνατά και χτυπώντας τα 
φτερά τους στην προσπάθειά τους 
να ισορροπήσουν στης λεπτές και 

ασταθείς κεραίες. Πού και πού αλ-
λάζουν θέσεις μέχρι να βολευτούν, 
ώσπου όλες οι αντένες των πολυκα-
τοικιών καταλαμβάνονται από μαύ-
ρα φωνακλάδικα πουλιά. Κι αφού 
τα πουν για λίγο, διαφωνώντας για 
θέματα που ποτέ δε θα μάθουμε, 
κι αφού ο ήλιος πέσει για τα καλά, 
σηκώνονται και πάλι αδιάκριτα και 
φασαριόζικα, ζωγραφίζοντας με 
τους φαινομενικά άτακτους σχημα-
τισμούς τους μια τελευταία φορά 
τον ουρανό και χάνονται, έτσι 
ξαφνικά όπως ήρθαν, αφήνοντας 
την πόλη στη γνώριμη ησυχία της. 
Παρακολουθώντας τα συνειδητο-
ποιείς πώς η φύση με τα πλάσματά 
της μπορεί να παρασύρει τις σκέ-
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»
ψεις σου και να ξεμπλοκάρει το μυαλό σου γεμίζοντάς το έμπνευση και 
δημιουργικότητα. Είναι λυπηρό το πώς πολλές φορές, συνειδητά ή μη, 
επιλέγουμε να αποκοπούμε από αυτήν και να κλειστούμε σε χώρους τόσο 
κοντά κι όμως τόσο μακριά της... Κάθε φορά που νιώθεις την κούραση να 
απορροφάει τη διάθεσή σου για δημιουργία κοίτα ψηλά στον ουρανό και 
πέτα για λίγο μαζί με τα πουλιά. Άπλωσε τα φτερά σου και άσε το μυαλό 
σου ελεύθερο να ταξιδέψει σε όλα τα μέρη που δεν μπορούσε όσο ήταν 
εγκλωβισμένο στο σώμα σου. Μέσα από αυτήν την αίσθηση ελευθερίας 
μόνο όμορφα πράγματα μπορούν να γεννηθούν. Κάπως έτσι ήρθαν στη 
ζωή και τα κομμάτια της νέας σεζόν, όλα τους αναπάντεχα, παιχνιδιάρικα 
και τα περισσότερα από αυτά μοναδικά, φτιαγμένα μετά από μια σύντομη 
πτήση πάνω από την πόλη.
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