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…Κι έφτασε τάχα εκείνη η μέρα που έπα-
ψαν να έχουν εξουσία πάνω στις ιδέες, 
τις ζωές και τα κορμιά μας κάθε λογής 
εγωκεντρικοί, άπληστοι, σαδιστές και 
ναρκισσιστές… κι έγινε συντρίμμια η 
οικογενειοκρατία που με το έτσι θέλω 
είχε ριζώσει στα θεμέλια του κράτους 
και ήθελε τους ανθρώπους σκυφτούς 
και υποταγμένους, ανήμπορους να αντι-
δράσουν, να διαφωνήσουν, να υπερα-
σπιστούν την ίδια τους την αξιοπρέπεια. 
Έφτασε η στιγμή που τα «όργανα της 
τάξης» απορυθμίστηκαν, αποσυναρμο-
λογήθηκαν και κλειδώθηκαν στο υπό-
γειο με τα ανεπιθύμητα παιχνίδια, αφού 
τώρα πια δεν υπήρχε ο εντολοδόχος 
τους να τους ξαμολήσει ανενόχλητους 
στους δρόμους να εκτονώσουν τη δο-
λοφονική τους μανία σε όποιον βρεθεί 
στο διάβα τους.Τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης προσφύγων έγιναν ελεύθεροι 
κοινωνικοί χώροι και η φτώχεια και η 
ανεργία σταμάτησαν να μαστίζουν μια 
χώρα που ως τώρα επέλεγε να μοιράζει 
το δημόσιο χρήμα σε καναλάρχες και 
ιδιωτικές εταιρείες που εξυπηρετούσαν 
τα συμφέροντα των ισχυρών. Ο κόσμος 
σταμάτησε να πληρώνει από το υστέρη-
μά του δυσβάσταχτους φόρους για να 
χρηματοδοτεί θεσμούς που όχι μόνο 
δεν πρόσφεραν τίποτα αλλά πλούτιζαν 
ή ενεργούσαν σε βάρος των πολλών 
όπως η εκκλησία και η αστυνομία. Πλέ-
ον υπάρχουν νοσοκομεία και σχολεία 

—
Σταυρούλα Οικονόμου

σχεδιάστρια και δημιουργός 
κοσμημάτων Kirki
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αξιοπρεπή και έτοιμα να υποστηρίξουν 
τον κοινωνικό ρόλο τους… Δεν ήταν 
όνειρο… Θα μπορούσε όμως πράγμα-
τι να είναι αληθινός ένας τέτοιος κό-
σμος; Θα το ανακαλύψουμε μόνο αν 
δε σταματήσουμε να παλεύουμε για να 
το πετύχουμε. Ευχαριστούμε μέσα από 
την καρδιά μας όλους εσάς που ακόμη 
και υπό αυτές τις συνθήκες επιλέξατε 
να στηρίξετε μια μικρή επιχείρηση και 
μια ομάδα ανθρώπων που συνεχίζει να 
ονειρεύεται, να δημιουργεί και να πραγ-
ματοποιεί αυτό που αγαπάει.



Elisa Ring
Η φεγγαρόπετρα είναι ένας ορυκτός λίθος 
λευκός με γαλάζιους ιριδισμούς. Ήταν ευρέ-
ως διαδεδομένη στους λαούς της Αιγύπτου 
και της Ανατολής ως φυλαχτό που φέρνει 
ηρεμία, καλοτυχία και εξισορρόπηση της 
συναισθηματικής νοημοσύνης.

Violet Pendant
Ένα μοναδικό μενταγιόν με οργανικές υφές 
εμπνευσμένες από τη φύση, παλαιωμένη όψη 
και ένα πανέμορφο σμαράγδι που θα σου 
μεταδώσει λίγη από τη μαγεία του. Φόρεσέ 
το κάθε στιγμή της ημέρας και δώσε μια νότα 
παραμυθιού στις εμφανίσεις σου.



Dianthe 
Ring
Η ακουαμαρίνα θεωρείται 
πολύτιμος λίθος, ανήκει στην 
οικογένεια της Βηρύλλου, 
και συναντάται σε χρώμα 
γαλάζιο, μπλε και γαλαζο-
πράσινο. Από την αρχαιότη-
τα, κύρια χώρα εξαγωγής της 
ήταν η Ινδία. Στην Ελλάδα 
ήταν πολύτιμο φυλαχτό 
για τους ναυτικούς, καθώς 
θεωρούνταν η ιερή πέτρα 
του Ποσειδώνα. Λέγεται ότι 
φέρνει ηρεμία, χαλάρωση, 
έμπνευση και ψυχική διαύ-
γεια και θεωρείται επίσης η 
πέτρα των καλλιτεχνών.



Ilayda Ring

Hana Ring
Το τιρκουάζ είναι μία πολύτιμη 
πέτρα γαλάζια, γαλαζοπράσι-
νη ή και πράσινη, που πολλές 
φορές συναντάται με φλέβες 
άλλων πετρωμάτων. Πήρε 
το όνομα της από τη Γαλλική 
λέξη «Turquois» (=Τούρκοι), 
καθώς την μετέφεραν οι Βε-
νετοί έμποροι από τις αγορές 
τις Τουρκίας στην Ευρώπη. 





Carmel
Hoops
Ασημένιο ζευγάρι σκουλαρί-
κια-κρίκοι με ιδιαίτερες υφές 
και παλαιωμένη όψη.
Η απλότητά τους σε συνδυα-
σμό με την boho διάθεση που 
αποπνέουν θα σε κάνει να τα 
φοράς όλη μέρα.



Lara
Ring

Marrila 
Choker



«Όπως κάθε άνοιξη, έτσι και φέτος, δημιουργήθηκε μια συλλο-
γή κοσμημάτων ιδιαίτερων και μοναδικών με όμορφες, πολύ-
χρωμες πέτρες και οργανικές υφές να κυριαρχούν. Μια εποχή 
που συμβολίζει την αναγέννηση, που όλα ανθίζουν και μεθυ-
στικές μυρωδιές πλημμυρίζουν τη φύση, αναπόφευκτα μας ξυ-
πνά συναισθήματα χαράς κι αισιοδοξίας. Αυτήν τη φορά μας 
ώθησε να δημιουργήσουμε τον πιο όμορφο κήπο κοσμημάτων 
που θα σε παρασύρουν στο δικό τους, μαγικό κόσμο…

the day after

Miracle Drop Pendants
Αυτά τα χαριτωμένα, ρομαντικά μενταγιόν με όμορφους 
ακατέργαστους φθωρίτες, θα τα ερωτευτείς από την πρώτη 
στιγμή. Το τέλειο δώρο για τον εαυτό σου ή για κάποιο 
αγαπημένο σου πρόσωπο.



»

Ήταν κάποτε ένας πρίγκιπας τεμπέλης 
και άξεστος που δεν είχε μάθει τίποτα 
να κάνει στη ζωή του πέρα απ’το να 
τρώει, να πίνει και να σπαταλάει την 
περιουσία του. Όταν ήρθε η ώρα του 
να γίνει βασιλιάς, συνέχισε να φέρε-
ται εγωιστικά και άπληστα, κάνοντας 
τους υπηκόους του έξαλλους με τα 
καμώματά του. Τουλάχιστον ο πατέ-
ρας του κρατούσε τις ισορροπίες όσο 
χρειαζόταν για να τους κρατά ευχαρι-
στημένους και ράθυμους, βολεμέ-
νους στην απάθειά τους ώστε να μην 
υπάρχουν εντάσεις και γκρίνιες στο 
βασίλειο. Τώρα πια όμως που είχαν 
ξεσπάσει για τα καλά οι αναταραχές 
και ο βασιλιάς δεν μπορούσε να βρει 
λεπτό την ησυχία του, αποφάσισε να 
εκδώσει ένα έκτακτο διάταγμα με το 
οποίο εξόριζε με συνοπτικές διαδικα-
σίες οποιονδήποτε δε συμφωνούσε 
με τα καπρίτσια και τις παραξενιές 
του. Αρχικά ο κόσμος λούφαξε και 
συμμορφώθηκε, στην πορεία όμως, 
μην μπορώντας να ανεχτούν άλλο τη 
βάρβαρη συμπεριφορά του, πλούσιοι 
και φτωχοί αποφάσισαν να αυτοεξο-
ριστούν και να εγκαταλείψουν δια 
παντός την όμορφη κοιλάδα. Αρχικά 
ο βασιλιάς χάρηκε. Ύστερα όμως, 
άρχισε να βαριέται. Δεν είχε γούστο 
να είναι εντελώς μόνος του, κυρίως 
δηλαδή επειδή δεν είχε πλέον ποιους 
να βασανίσει και να ταλαιπωρήσει. 
Επιπλέον, έπρεπε να διαχειριστεί τους 
δεκάδες πλουμιστούς κήπους, τα χω-
ράφια με τα οπωροφόρα δέντρα με 
τους ζουμερούς καρπούς και τα κωνο-
φόρα δάση που πρόσφεραν δροσιά 
και φρέσκο αέρα στο παλάτι. Με την 
αδιαφορία και την κακομεταχείρισή 
του τα δέντρα αρρώστησαν και οι κή-

ποι μαράζωσαν. Τότε λοιπόν είχε μια 
φαεινή ιδέα! «Θα ισοπεδώσω όλους 
τους κήπους και τα δάση και θα χτίσω 
κι άλλα παλάτια και αίθουσες ανα-
ψυχής μόνο για μένα». Έβαλε λοιπόν 
μια δυνατή φωτιά που με τον αέρα 
θέριεψε κι έκαψε τα πάντα… κι όταν 
έσβησε κι η τελευταία σπίθα και δεν 
είχε μείνει τίποτα όρθιο, ο βασιλιάς 
έπεσε ευχαριστημένος να κοιμηθεί, 
σκεπτόμενος πώς θα προχωρήσει με 
το σχέδιό του την επόμενη μέρα. Η 
στάχτη όμως που κάλυψε τη γη, σαν 
πολύτιμο, μαγικό λίπασμα, έδωσε 
δύναμη στο χώμα να βλαστήσει και 
μέχρι το πρωί τεράστια δέντρα και θά-
μνοι και κάθε λογής πολύχρωμα φυτά 
είχαν καλύψει ολόκληρο το βασίλειο. 
Δηλητηριώδεις κισσοί είχαν αναρρι-
χηθεί με μαεστρία στους τοίχους του 
παλατιού και με τους άθραυστους 
βλαστούς τους σφράγισαν κάθε πόρ-
τα και παράθυρο, φυλακίζοντας τον 
βασιλιά στο δωμάτιό του. Μόλις οι 
εξόριστοι υπήκοοι αντιλήφθηκαν τι 
είχε συμβεί, αποφάσισαν χαρούμενοι 
να επιστρέψουν στα σπίτια τους και 
να ξαναχτίσουν τα πάντα απ’την αρχή 
όλοι μαζί, αυτή τη φορά υπηρετώντας 
τους ίδιους τους εαυτούς τους κι όχι 
έναν αδίστακτο μονάρχη.



www.kirki.shop

info@kirki.shop
2315551900

Ίωνος Δραγούμη 4
54624, Θεσσαλονίκη

/kirkihandmade
/kirki_jewelry


