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Μια δύσκολη χρονιά οδεύει σιγά σιγά 
προς το τέλος της και η ελπίδα για μια 
νέα που θα μας κάνει να ξεχάσουμε 
την προηγούμενη φουντώνει στις καρ-
διές όλων μας. Το 2020 οι άνθρωποι 
δοκιμάστηκαν σε πολλούς τομείς. Η 
δημόσια υγεία, η οικονομία, η αλληλεγ-
γύη, το κοινωνικό κράτος σαρώθηκαν 
από μια απροσδόκητη πανδημία και το 
είδος μας κρίθηκε στη στήριξη όλων 
αυτών ανεπαρκές. Οι κυβερνήσεις εκ-
μεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να 
εφαρμόσουν πολιτικές που η δημοκρα-
τία δεν τις διανοείται και στο όνομα της 
ατομικής ευθύνης αποποιήθηκαν κάθε 
υποχρέωση απέναντι στην ενίσχυση 
της υγείας και όλων των κρατικών δο-
μών. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν, αποξε-
νώθηκαν, πάλεψαν με θέματα ψυχικής 
υγείας περισσότερο από ποτέ, κάποιοι 
αρνήθηκαν την ύπαρξη του ιού, άλλοι 
έχασαν τις δουλειές τους ή δικούς τους 
ανθρώπους. Προσαρμοστήκαμε σε 
μια νέα πραγματικότητα με πρόσωπα 
κρυμμένα και βλέμματα διστακτικά και 
τρομαγμένα. Μερικοί βοηθήσαμε όπως 
μπορούσαμε όσους βρέθηκαν σε πιο 
δεινή θέση από εμάς ενώ άλλοι ήμα-
σταν απασχολημένοι με το να αδειάζου-
με τα ράφια των σουπερμάρκετ και να 
κλεινόμαστε στους απροσπέλαστους 
πύργους μας. Όλοι όμως κάποια στιγμή 
σκεφτήκαμε είτε φωναχτά είτε σιωπηλά 
«πότε θα επιστρέψουμε επιτέλους στην 
κανονικότητα;». Αναλογιστήκαμε άραγε 
καθόλου ποια είναι αυτή η «κανονικότη-
τα» στην οποία τόσο αδημονούμε να γυ-

—
Σταυρούλα Οικονόμου

σχεδιάστρια & δημιουργός 
κοσμημάτων Kirkiσ
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ρίσουμε; Ο εγκλεισμός μας έδωσε μια 
ανάσα στον πλανήτη, οι ρύποι στις πό-
λεις έπεσαν στο μισό, τα ζώα ένιωσαν 
πιο ελεύθερα από ποτέ και κατέβηκαν 
για περίπατο στις έρημες από ανθρώ-
πους πόλεις. Η πανδημία είναι μια ευκαι-
ρία να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος 
στην πορεία της ύπαρξής μας και φτά-
σαμε σε σημείο ο πλανήτης να τα κατα-
φέρνει πολύ καλύτερα χωρίς εμάς. Και 
ίσως... ίσως να μπορέσουμε να μάθου-
με από αυτά τα λάθη, να σταματήσουμε 
να σκλαβώνουμε και να σκοτώνουμε 
άλλα συναισθανόμενα πλάσματα για 
το κρέας τους ή τη διασκέδασή μας(αν 
δεν έχουμε καμία ηθική αναστολή ας 
θυμηθούμε ότι όλες οι εξάρσεις επιδη-
μιών οφείλονται σε ζωονόσους και ας 
σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό), να πάψου-
με να μολύνουμε τα νερά και τον αέρα 
και να μην ενισχύουμε συστήματα εκμε-
τάλλευσης που κάνουν τους φτωχούς 
φτωχότερους και τους πλούσιους πλου-
σιότερους. Ας είναι αυτή η πανδημία μια 
αφορμή για να επαναπροσδιορίσουμε 
το ρόλο μας στη γη κι ας πετάξουμε 
επιτέλους στο σκοτεινότερο σημείο του 
παρελθόντος την κανονικότητα που με 
τόση νοσταλγία αναπολούμε. Πάνω 
απ’όλα ας συνεχίσουμε να δημιουργού-
με, να παλεύουμε και να ονειρευόμαστε.



Aelia Ring
Απλό, μίνιμαλ, χαριτωμένο και με ιδιαίτερες 
υφές σαν κλαδάκι, αυτό είναι ένα δαχτυλίδι 
για κάθε ώρα. Φόρεσέ το μόνο του ή σε 
συνδυασμό με άλλα για πιο εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα.

Candy Ring
Το ρουμπίνι συναντάται σε χρώμα κόκκινο 
και βυσσινί και είναι πολύτιμος λίθος δημο-
φιλής από την αρχαιότητα. Στον Μεσαίωνα 
του είχαν αποδοθεί μαγικές ιδιότητες. Πήρε 
το όνομά του από την λατινική λέξη “rubeus”. 
Θεωρείται η πέτρα του πάθους και του έρωτα.

Elvira Ring
Η χρυσοπράση είναι ένας 
ημιπολύτιμος λίθος που 
πήρε το όνομά του από τις 
ελληνικές λέξεις «χρυσός» 
και «πράσιον» που είναι το 
πράσο, λόγω του χρώματός 
του. Θεωρείται σύμβολο του 
πλούτου και της αφθονίας, 
και απωθεί τη θλίψη και τα 
αρνητικά συναισθήματα. 
Φέρνει ισορροπία και στα-
θερότητα στις σχέσεις και 
ενισχύει τη δημιουργικότητα.



Nerilla
Pendant

Septima
Garnet
Necklace

Amberlyn
Pendant

Ο γρανάτης συναντάται σε διάφορα χρώ-
ματα, από καφέ, κόκκινο, καστανοκόκκινο 
έως και μαύρο. Ήταν αγαπημένος λίθος από 
τους αρχαίους λαούς της Αιγύπτου και της 
Ελλάδας στην κατασκευή κοσμημάτων όπως 
καρφίτσες, μενταγιόν και βραχιόλια. Πήρε 
το όνομά του από την αρχαία λατινική λέξη 
granatum (=ρόδι) λόγω της ομοιότητάς του με 
τους σπόρους του ροδιού. Θεωρείται ο λίθος 
των ταξιδιωτών καθώς λέγεται ότι προσφέρει 
σωματική και πνευματική δύναμη και αντοχή 
και δίνει ενέργεια, αποφασιστικότητα και 
αισιοδοξία.



Roesia 
Ring

Celestria
Ring
Ο κυανίτης ανήκει στην κατη-
γορία των Πυριτικών ορυκτών, 
και συναντάται σε χρώμα 
μπλε, κίτρινο, μαύρο και 
ροζ. Πήρε το όνομά του από 
την ελληνική λέξη “κυανός”. 
Θεωρείται ότι φέρνει δύναμη, 
τύχη και αισιοδοξία και έλκει 
την αγάπη και τον έρωτα.





Eerie
Earrings

Gwendoline
Earrings

Τα μανιτάρια, με το χαρακτηριστικό τους 
σχήμα, σαν μικρές πολύχρωμες ομπρελίτσες 
στολίζουν τα μαγεμένα δάση και δίνουν κατα-
φύγιο στις νεράιδες της λίμνης όταν ψάχνουν 
λίγη σκιά για να ξαποστάσουν.

Sabina
Necklace



Chandra
Bracelet

Elodie 
Ring

Chandra
Earrings

Flavia
Necklace

Ianira
Bracelet

Ποιος είπε ότι οι 
νεκροκεφαλές δεν μπορούν 
να είναι χαριτωμένες;



«Η ανάγκη για επαφή με τη φύση και με μια ζωή έξω από τα όρια 
της πραγματικότητας, τώρα πιο επιτακτική από ποτέ, στάθηκε 
το εναρκτήριο έναυσμα για τη δημιουργία αυτής της συλλογής. 
Μιας σειράς κοσμημάτων που έκλεψαν λίγο από το μυστήριο 
του δάσους, έκαναν βουτιά πίσω στο χρόνο και περιηγήθηκαν 
σε μαγικά βασίλεια, έκαναν παρέα με ιππότες και πλάσματα 
που δε θα δεις ποτέ σε κανένα βιβλίο, κρύφτηκαν πίσω από 
τα φύλλα μιας πελώριας καστανιάς και παρακολούθησαν πε-
ταλούδες να χορεύουν με νεράιδες, βούτηξαν σε λίμνες με 
καταγάλανα νερά παρέα με πελώρια ψάρια και φλύαρα βα-
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Alba Pendant &
Albina Pendant
Ο σκοτεινός πρίγκιπας κλείδωσε την καρδιά της μάγισσας σε 
μια πολύτιμη κλειδαριά, και έκρυψε το κλειδί σ’ένα σεντούκι 
στον πάτο του πηγαδιού. Είτε διαλέξεις την κλειδαριά 
είτε το κλειδί, το ένα θα σε οδηγήσει στο άλλο για να την 
ελευθερώσεις...



»
τράχια και στάθηκαν στα πιο όμορφα 
πολύχρωμα μανιτάρια του δάσους 
για να ξαποστάσουν. Οι μάγισσες 
του δάσους τους ψιθύρισαν ιστορί-
ες για ιπτάμενα παλάτια, σπαθιά που 
σε κάνουν αόρατο, κοράκια με αν-
θρώπινη λαλιά, πανούργες γάτες με 
υπερφυσικές δυνάμεις και πετράδια 
που αν έφταναν στην κατοχή σου σού 
χάριζαν αιώνια νεότητα. Κι αφού συ-
νέλλεξαν εμπειρίες και γνώσεις που 

μόνο ένας ταξιδευτής του χρόνου θα 
μπορούσε να συλλέξει και πήραν τη 
μορφή της ιστορίας που τους άγγιξε 
περισσότερο, γύρισαν πίσω στους 
απλούς θνητούς έτοιμα να μοιρα-
στούν όσα είδαν και άκουσαν και να 
σε βοηθήσουν να φτιάξεις το δικό 
σου παραμύθι. Το μόνο που έχεις να 
κάνεις είναι να διαλέξεις εκείνα που 
σε εμπνέουν και να ετοιμαστείς για 
ένα ταξίδι στο δικό τους κόσμο.



www.kirki.shop

info@kirki.shop
2315551900

Ίωνος Δραγούμη 4
54624, Θεσσαλονίκη

/kirkihandmade
/kirki_jewelry


