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φθινόπωρο 
και χειμώνας

2021-22
Η σειρά κοσμημάτων «Φθινόπω-
ρο/Χειμώνας 2021-22» δημιουργή-
θηκε με μια παιχνιδιάρικη διάθεση 
αναρχίας και πειραματισμού. Τα 
κομμάτια αυτής της συλλογής δεν 
υπακούν σε μια συγκεκριμένη σχε-
διαστική λογική αλλά ήταν κυρίως 
αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού και 
ελεύθερης έκφρασης. Αποφάσισα 
να αφεθώ σε νέες τεχνικές που με 
οδήγησαν στη δημιουργία τόσο 
μίνιμαλ όσο και απίστευτα λεπτομε-
ρών σχημάτων και μορφών με ιδιαί-
τερες υφές που συνοδεύονται από 
πέτρες όλων των χρωμάτων. Ανάμε-

—
Σταυρούλα Οικονόμου

σχεδιάστρια και δημιουργός 
κοσμημάτων Kirki
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σά τους και υπέροχες πέτρες που 
συνέλλεξα από την παραλία στις 
καλοκαιρινές διακοπές, διάλεξα 
τις πιο λείες κι εντυπωσιακές και τις 
γυάλισα στο χέρι για να στολίσουν 
κοσμήματα πραγματικά μοναδικά. 
Ελπίζω να απολαύσεις το αποτέ-
λεσμα αυτής της δημιουργικής δι-
αδρομής και να ανακαλύψεις κάτι 
που θα αγαπήσεις και θα σε συνο-
δεύει στα δικά σου ταξίδια.



Marlow 
Ring 
(moonstone)

Marlow 
Ring 
(aventurine)



Anaise 
Bracelet 
(lapis lazuli)
Ένα ιδιαίτερο βραχιόλι με 
όμορφες οργανικές υφές 
που μπορεί να φορεθεί κάθε 
στιγμή της ημέρας. 
Η boho αισθητική του με 
τους υπέροχους λάπις θα σε 
κάνουν να το αγαπήσεις από 
την πρώτη στιγμή. 
Ο λάπις είναι ορυκτός λίθος 
από το Αφγανιστάν που 
συναντάται σε χρώμα μπλε 
με χρυσές ίνες. Χρησιμοποι-
ούνταν από τους αρχαίους 
λαούς στην κατασκευή 
αγαλματίδιων, φυλαχτών 
και κυπέλλων. Θεωρείται ότι 
φέρνει δύναμη, γαλήνη και 
μακροζωία.



Cadence Ring
Ένα κομψό, μίνιμαλ δαχτυλίδι για όλες τις 
στιγμές της ημέρας. Μπορεί να φορεθεί είτε 
μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα για πιο 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το κάθε δαχτυλίδι 
είναι χειροποίητο, μοναδικό και σφυρηλατη-
μένο στο χέρι. Έτσι, κανένα δεν είναι ακριβώς 
ίδιο με το άλλο, γεγονός που το καθιστά 
ακόμη πιο ξεχωριστό.

Breena Ring
Ένα μοναδικό δαχτυλίδι με ιδιαίτερη γάμπα, 

παλαιωμένη όψη και μια πανέμορφη πολύ-
χρωμη πέτρα θαλάσσης που θα σου μετα-
δώσει λίγη από τη μαγεία της. Φόρεσέ το 

κάθε στιγμή της ημέρας και συνδύασέ το με 
άλλα δαχτυλίδια για ακόμη πιο εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα.





Snow 
Princess
Ring
Η φεγγαρόπετρα είναι ένας 
ορυκτός λίθος λευκός με 
γαλάζιους ιριδισμούς. Ήταν 
ευρέως διαδεδομένη στους 
λαούς της Αιγύπτου και της 
Ανατολής ως φυλαχτό που 
φέρνει ηρεμία, καλοτυχία και 
εξισορρόπηση της συναισθη-
ματικής νοημοσύνης. 

Naia Ring



Hummingbird
Necklace

Ember Ring
Ιδιαίτερες υφές που παραπέμπουν σε κοράλλι της θάλασ-
σας κι ένας όμορφος αμέθυστος δεμένος σε καθαρό 
ασήμι, συνθέτουν ένα δαχτυλίδι που θα αγαπήσεις από 
την πρώτη στιγμή. Φόρεσέ το κάθε στιγμή της ημέρας και 
απόλαυσε τη μοναδικότητά του.



Rae Hoops

Kaia 
Pendant
Ένα μοναδικό χειροποίητο 
μενταγιόν που θα δώσει 
λάμψη σε όλες τις εμφα-
νίσεις σου. Ο υπέροχος 
ice χαλαζίας δίνει μια νότα 
πολυτέλειας και το κόσμημα 
συμπληρώνει μια εντυπωσια-
κή αλυσίδα.



«

»

Wanderlust: a strong desire to 
wander and explore the world.
(=η έντονη επιθυμία να περιπλα-
νηθείς και να εξερευνήσεις τον 
κόσμο)

Έχουν γράψει για τα ταξίδια: 

Tα ταξίδια χρησιμεύουν για να ρυθ-
μίζεται η φαντασία από την πραγμα-
τικότητα και, αντί να προσπαθείς να 
σκέφτεσαι πώς είναι τα πράγματα, 
να τα βλέπεις όπως είναι.
Σάμιουελ Τζόνσον

Το ταξίδι είναι κάτι σαν πόρτα από 
όπου βγαίνεις από την πραγματικότητα 
για να μπεις σε ένα χώρο ανεξερεύνη-
το που μοιάζει με όνειρο.
Γκι Ντε Μοπασάν

Διαβάζω θα πει ταξιδεύω. Όποιος 
περιφρονεί το διάβασμα, περιφρονεί 
τα ταξίδια.
Κωστής Παλαμάς

Μέσα στον ύπνο μας κοιμούνται 
τα πιο ωραία ταξίδια.

Κι εγώ δεν έχω άλλο όπλο 
απ́ το να διηγούμαι 
ψεύτικες ιστορίες
και να τις πιστεύω.
Τάσος Λειβαδίτης

Τα ταξίδια είναι από τις απολαύσεις 
που έχουμε στερηθεί πολύ το διάστη-
μα που βρισκόμαστε σε καθεστώς 
πανδημίας και καραντίνας. Όχι 
τόσο η αλλαγή περιβάλλοντος και 
παραστάσεων, όσο το να βρεθούμε 
σε μέρη που να νιώθουμε πραγμα-
τικά ξέγνοιαστοι, να μπορούμε να 
αφεθούμε και να απολαύσουμε την 
κάθε στιγμή και την κάθε νέα εμπειρία 
χωρίς να έχουμε στο πίσω μέρος του 
μυαλού μας εμπόδια και δυσκολίες. 
Μπορεί ακόμη να είναι περιορισμένα 
όσα μας επιτρέπουν να πραγματο-
ποιήσουμε, κανείς όμως ευτυχώς δεν 
μπορεί να βάλει όρια στα όνειρά 
μας, στις σκέψεις μας και στα «θέλω» 
μας. Θα ταξιδεύουμε πάντα λοιπόν, 
με όποιους τρόπους μπορούμε και 
πάντα θα ονειρευόμαστε. Μέχρι ο 
κόσμος να γίνει ομορφότερος κι 
ελεύθερος να τον εξερευνήσουμε. 

wanderlust



www.kirki.shop

info@kirki.shop
2315551900

Ίωνος Δραγούμη 4
54624, Θεσσαλονίκη

/kirkihandmade
/kirki_jewelry


