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Το τέταρτο lookbook του Kirki είναι γε-
γονός! Μέσα από αντίξοες συνθήκες κι 
ένα κλίμα αρκετά βαρύ για τους περισσό-
τερους από εμάς, αποφασίσαμε να μην 
αφήσουμε τα αρνητικά συναισθήματα να 
μας καταβάλουν και να συνεχίσουμε να 
εκφραζόμαστε δημιουργικά…γιατί η δη-
μιουργικότητα είναι φως που διαλύει το 
σκοτάδι και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας 
σκέψεων και συναισθημάτων σε άτομα που 
μπορεί να βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά. Η 
διαχείριση μιας οποιασδήποτε κρίσης είναι 
ευθύνη πολιτική και συλλογική είναι όμως 
και ατομική με το να επιλέξουμε συνειδητά 
και ανθρώπινα να μείνουμε σπίτι. Δε χρει-
άζεται να αντιμετωπίζουμε την απομόνω-
ση σαν κάτι καταναγκαστικό και αρνητικό, 
αλλά σαν μια ευκαιρία να έρθουμε ξανά σε 
επαφή με δραστηριότητες που αγαπούσα-
με αλλά είχαμε παραμελήσει… Μπορούμε 
να διαβάσουμε, να γράψουμε, να ζωγραφί-
σουμε, να δούμε μια καλή ταινία, να μαγει-
ρέψουμε, να αθληθούμε, να σκεφτούμε, να 
μη σκεφτούμε τίποτα, να αγκαλιάσουμε τα 
ζωάκια μας, να περιποιηθούμε τον εαυτό 
μας... Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως 
και οι υπόλοιποι άνθρωποι περνούν μια πε-
ρίοδο ανασφάλειας αντίστοιχη με τη δική 
μας και οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί 
και συμπονετικοί στις λίγες απαραίτητες 
συναναστροφές μας. Δεν υπάρχει λόγος 
για παράδειγμα να σηκώσουμε όλα τα αντι-
σηπτικά από τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι 
αγώνας δρόμου αλλά αλληλεγγύης. Εξο-
πλιζόμαστε μόνο με τα απαραίτητα και βο-
ηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε εκείνους 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Να μην 

—
Σταυρούλα Οικονόμου

σχεδιάστρια & δημιουργός 
κοσμημάτων Kirkiσ
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ξεχνάμε, πως όχι τόσο μακριά από εμάς, 
κάποιες χιλιάδες άνθρωποι είναι σε πολύ 
χειρότερη μοίρα γιατί εκτός από μια εν εξε-
λίξει πανδημία έχουν να αντιμετωπίσουν 
κλειστά σύνορα, εξαγριωμένες αστυνομι-
κές και στρατιωτικές δυνάμεις και πολιτικά 
και εθνικά παιχνίδια που παίζονται στις πλά-
τες τους. Έχουν να παλέψουν με την ξενιτιά, 
το κρύο, την πείνα, την απώλεια και μέσα σε 
όλα αυτά το μίσος, τη βία και την καχυπο-
ψία ανθρώπων που είναι σε πολύ πιο προ-
νομιούχα θέση από εκείνους. Τα μέσα τους 
αποκαλούν «μετανάστες» λες κι αυτό τους 
κάνει λιγότερο εξαθλιωμένους, λιγότερο 
σημαντικούς, λιγότερο ανθρώπους. Ο ιός 
αυτός είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε, 
αν θα επιχειρούσαμε να μεταφερθούμε, σε 
περίπτωση που είχαμε την δυνατότητα, σε 
μια περιοχή ασφαλή κι απρόσβλητη ώστε 
να ζήσουμε χωρίς φόβο με τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα. Κι αν κάποιος σκέφτηκε 
για τους ανθρώπους στον Έβρο «γιατί δεν 
έκατσαν να πολεμήσουν» ας θυμηθεί τη 
στιγμή που άδειαζε μανιωδώς τα ράφια του 
σούπερ μάρκετ και είχε σαν πρώτο μέλημα 
την επιβίωση. O κόσμος είναι μια εμπόλεμη 
ζώνη...πάντα θα είναι...κι εμείς καλούμαστε 
να επιλέξουμε αν προτεραιότητα θα είναι 
η ζωή, -είτε αυτή λέγεται μετανάστης, πρό-
σφυγας, φτωχός ή ξένος-ή τα σύνορα, τα 
έθνη και οι θρησκείες. Εμείς διαλέγουμε το 
πρώτο.  
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« Η άνοιξη είναι μια εποχή που σου το κάνει αρκετά δύσκο-
λο να μην την αγαπήσεις. Είναι η περίοδος που ολόκλη-
ρη η φύση αρχίζει να ξυπνά από τον χειμερινό λήθαργο 
και πλημμυρίζει τη γη με φως, χρώματα και μυρωδιές. Η 
άφιξή της συμβολίζει την αναγέννηση, την ελπίδα και την 
αισιοδοξία. Κι ύστερα το καλοκαίρι, σαν συνέχιση αυτής 
της έκρηξης ζωντάνιας, έρχεται με την καθησυχαστική, 
σχεδόν υπνωτική ζέστη του να αγκαλιάσει τη νέα ζωή και 
να της δώσει βάθος και διάρκεια, να την ωριμάσει και να 

μετατρέψει τα ευωδιαστά λουλού-
δια σε νόστιμους, ζουμερούς καρ-
πούς. Οι δυο τους μαζί, εξυμνούν 
τη σημασία της εξέλιξης και της 
μεταμόρφωσης και μας θυμίζουν, 
παρ’όλο που δε διαρκούν πολύ, 
πόσο σημαντικό είναι να αφηνόμα-
στε σε νέες εμπειρίες και να δίνου-
με χώρο στον εαυτό μας να ανθίσει 
και να εκφραστεί, όσο τρομακτικό 
κι αν φαντάζει αυτό κάποιες φο-
ρές. Η πεταλούδα, το πιο χαρα-
κτηριστικό κι εντυπωσιακό έντομο 
της άνοιξης, είναι ακόμη μια ωδή 
στην αέναη αλλαγή. Γεννιέται με 
τη μορφή προνύμφης και διανύει 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της 
στο έδαφος, τρεφόμενη κυρίως 

από τα φύλλα φυτών. Όταν όμως 
φτάσει η ώρα της, πλέκει μόνη της 
το κουκούλι που θα τη μετατρέψει 
σε χρυσαλίδα κι έπειτα σε ένα 
πλάσμα με βελούδινα φτερά έτοι-
μα να της δείξουν το δρόμο στα 
λουλούδια με το πιο γλυκό νέκταρ. 
Αποτελεί την υπενθύμιση πως η πιο 
όμορφη κι εντυπωσιακή κατάληξη 
μπορεί να προκύψει αναπάντεχα 
την κατάλληλη στιγμή, και να ανοί-
ξει μπροστά σου παράθυρα σε μια 
τελείως διαφορετική αντίληψη του 
κόσμου. Για να μην παρεξηγηθώ, δε 
βρίσκω τίποτα κακό στις κάμπιες...
Το θέμα είναι πως αποκτώντας φτε-
ρά δεν έχεις πια καμιά δικαιολογία 
να αφήσεις περιπέτειες και όνειρα 
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»
να πετάξουν μακριά σου. Γι αυτό επίτρεψε στα δικά σου να 
ξεδιπλωθούν και να σε οδηγήσουν στα μέρη που πάντα 
ήθελες να εξερευνήσεις. Όλη αυτή η διαδικασία της μετα-
μόρφωσης ως κομμάτι της ροής της ύπαρξης, ήταν και η 
κύρια πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία των κοσμημάτων 
της συλλογής Άνοιξη & Καλοκαίρι 2020. Πειραματίστηκα 
με καινούριες τεχνικές, κόβοντας, λιώνοντας, κολλώντας 
και σκαλίζοντας το ασήμι ώσπου να μετατραπεί σε κλαδά-
κι, πεταλούδα, λουλούδι. Κάθε κομμάτι είναι μοναδικό και 
συμβολίζει την ομορφιά της εξέλιξης, της αναγέννησης 
και της ελπίδας.
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