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Κάποιες φορές έχουμε την ανάγκη 
να δραπετεύσουμε για λίγο από την 
πραγματικότητα. Να αφήσουμε το 
μυαλό μας να μας παρασύρει σε 
κατάφυτα δάση και κρυστάλλινες 
λίμνες, όπου θα συναντήσουμε 
όλων των ειδών τις νεράιδες πρό-
θυμες να μας μυήσουν στα μυστικά 
του μαγικού τους κόσμου. Εκεί, θα 
αφήσουμε τη φαντασία μας να μας 
μεθύσει και να μας οδηγήσει σε πε-
ριπέτειες που θα θυμόμαστε πάντα, 
και θα τις διηγούμαστε σαν πράγ-
ματι να συνέβησαν. Άλλωστε ό,τι 
αγγίζει την καρδιά μας και ταξιδεύ-
ει το μυαλό μας δεν μπορεί παρά 
να είναι πέρα για πέρα αληθινό... 
Σε ένα τέτοιο ονειρικό ταξίδι γεν-
νήθηκε και η έμπνευσης της νέας 
αυτής συλλογής. Μια σειρά κο-
σμημάτων που θα σε μαγέψει από 

—
Σταυρούλα Οικονόμου

σχεδιάστρια και δημιουργός 
κοσμημάτων Kirki
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την πρώτη στιγμή, με κομμάτια που 
μοιάζουν σα να φύτρωσαν στο δά-
σος των ξωτικών, σα να τα έπλασαν 
νεράιδες και νύμφες με πολύτιμους 
λίθους που μόνο σε τέτοια μέρη συ-
ναντάς. Ανακάλυψε τα δαχτυλίδια 
σε μορφές ζώων, τα λεπτοκαμωμέ-
να σκουλαρίκια με υφές από ξύλο 
και σχήματα άγριων λουλουδιών, τα 
μενταγιόν που φορώντας τα θα σε 
κάνουν μέρος αυτού του παραμυ-
θένιου κόσμου. Ελπίζουμε να απο-
λαύσεις και να αγαπήσεις αυτό το 
ταξίδι όσο εμείς! 



Dale 
Pendant

Ένα ιδιαίτερο μενταγιόν που 
φτιάχτηκε με την τεχνική της 

μικρογλυπτικής σε κερί. Κάθε 
λεπτομέρεια είναι σκαλισμέ-
νη στο χέριγια ένα αποτέλε-

σμα που θα σε μαγέψει.

Prince 
Pendant
Ο μικρός βάτραχος στέκεται 
πάνω σε ένα πολύχρωμο μα-
νιτάρι και περιμένει να γίνει 
το αγαπημένο σου φυλαχτό.

Foxy Ring
Μια ασημένια αλεπού σε ματ 

ή γυαλιστερό τελείωμα που 
αγκαλιάζει το δάχτυλο και 

φοριέται κάθε στιγμή 
της ημέρας. 



Chameleon Necklace
Ένα μοναδικό χειροποίητο κολιέ με έναν χαμαιλέοντα 
πάνω σε ένα λεπτοκαμωμένο κλαδάκι που συνοδεύεται 
από δυο πέτρες κιτρίνη.

Beluga 
Ring
Η φάλαινα beluga, ένα αξι-
ολάτρευτο φιλικό θηλαστικό 
της θάλασσας που θα σου 
κλέψει την καρδιά.

Dolphin 
Ring
Αν αγαπάς τα πλάσματα της 
θάλασσας, τότε θα λατρέ-
ψεις αυτό το μικρό δελφι-
νάκι που τυλίγει όμορφα το 
δάχτυλο και σε ταξιδεύει σε 
καλοκαιρινές αναμνήσεις.



Poppy 
Earrings

Ο γρανάτης πήρε το όνομά 
του από την αρχαία λατινική 

λέξη granatum (=ρόδι) λόγω 
της ομοιότητάς του με τους 
σπόρους του ροδιού. Θεω-

ρείται ο λίθος των ταξιδιωτών 
καθώς λέγεται ότι προσφέρει 

σωματική και πνευματική 
δύναμη και αντοχή και δίνει 

ενέργεια, αποφασιστικότητα 
και αισιοδοξία.

Spruce 
Earrings

Δυο φύλλα από έλατο με 
ανάγλυφες λεπτομέρειες 

συνθέτουν ένα ζευγάρι σκου-
λαρίκια εμπνευσμένα από την 

άγρια φύση.





Blue 
Fairy Ring

Moss Κυανίτης για 
ισορροπία και δύναμη. 

Orange 
Fairy Ring 
Πορτοκαλί Κυανίτης για φως 
και δημιουργικότητα. 

Yellow 
Fairy Ring

Κιτρίνης για τύχη 
και σταθερότητα.

Purple 
Fairy Ring
Τανζανίτης για διαύγεια 
και πνευματικότητα.



Pine 
Princess 
Ring (garnet)
Ένα δαχτυλίδι που σχηματί-
ζεται από ένα φύλλο ελάτου 
με ανάγλυφες λεπτομέρειες 
κι έναν όμορφο γρανάτη 
δεμένο σε ασήμι.

Little 
Leaves 
Studs
Μικροσκοπικά ασημένια 
σκουλαρίκια φυλλαράκια 
που θα απογειώσουν τις 
μίνιμαλ εμφανίσεις σου.

Blue Elf 
Ring



Moon 
Fairy Ring
Αυτό το δαχτυλίδι-κλαδάκι 

με την υπέροχη φεγγαρό-
πετρα δε θα μπορείς να το 

αποχωριστείς. 

Kyania 
Ring
Ένα πραγματικά μοναδικό 
δαχτυλίδι με κυανίτες σε 
χρώμα μπλε και πράσινο 
που θα σου μεταδώσουν τη 
μαγεία τους.



Acorn 
Pendant

Όλη η ομορφιά της φύσης 
σε ένα μικροσκοπικό, 

ασημένιο βελανίδι.

Romantic 
Night 

Pendant
Ένα ρομαντικό μενταγιόν με 

όμορφες υφές, διακριτικό 
αλλά ιδιαίτερο, που μπορεί 

να φορεθεί από το πρωί 
ως το βράδυ.
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