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REAL LIFE Ο ΠΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗ ΘΑ ΠΑΕΙ 
ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ EVENT

Είναι ένα project που αποτελεί μια 
πρωτοβουλία της Μύρνας Παττίχη, η 
οποία μαζί με το Ίδρυμα Σοφία για τα 
Παιδιά, κάλεσαν 128 γνωστές προσωπι-
κότητες για να  παρέμβουν εικαστικά και 
να μεταμορφώσουν τα πολύχρωμα καλά-
θια «Kiondo» (παραδοσιακά αφρικανικά 
καλάθια) σε υπέροχες τσάντες. Έτσι, 
προσκλήθηκαν άτομα από διαφορετικούς 
τομείς από την Κύπρο, την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Ανάμεσα σε άλλους στη λίστα 
με τα ονόματα εντοπίζει κανείς την Άννα 
Βίσση, τη Ραμόνα Φίλιπς, την Αφροδίτη 
Χατζηρακλέους, τη Μαρίνα Νικολαΐδου, 
τη Μελίνα Φύσα, την Αγγέλω Δημητρί-
ου, τη Μαίρη Τορναρίτη, τον Παντελή 
Μήτσου, τον Σταύρο Αντωνόπουλο 
και άλλα 118 ονόματα που έφτιαξαν τις 
δικές τους Kiondo. Η κάθε μια απ’ αυτές 
αντιστοιχεί σε ένα παιδί που φροντίζει το 
Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά στο ορφα-
νοτροφείο «Μακάριος» και σκοπός είναι 
να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό 
για το έργο που γίνεται στην Κένυα. Οι 
128 τσάντες θα δημοπρατηθούν 
στις 20 Ιουνίου στην Omikron 
Gallery, ενώ παράλληλα έξω 
απ’ αυτή θα εξελίσσεται ένα 
εντυπωσιακό street event 
με ξυλοπόδαρους και live 
αφρικάνικη μουσική, ενώ 
στο stand του Ιδρύματος 
Σοφία για τα Παιδιά θα 
πωλούνται χειροποίητα 
αφρικάνικα αντικείμενα. 

ΑΓΓΈΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ- KOEHLE 
KULT BOUTIQUE 
«Το δικό μου καλάθι Kiondo έχει κάποια σκούρα χρώματα, όπως το 
πράσινο, το κόκκινο και το μαύρο, αλλά και κάποια πιο ζωντανά, 
όπως ροζ και τιρκουάζ. Ήθελα να κρατήσω αυτό το χαρακτήρα γι’ 
αυτό έβαλα λουλούδια φτιαγμένα από δέρμα σε διαφορετικό μέγε-
θος – το ένα πάνω στο άλλο δίνοντάς τους μια 3D διάσταση. Έβαλα 
δυο σειρές από όνυχα και τιρκουάζ πέτρες, γι’ αυτό όταν η τσάντα 
κινείται, οι πέτρες κάνουν έναν υπέροχο ήχο. Είμαι περήφανη που 
είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Έφτιαξα τα πάντα μόνη μου 
εκτός απ’ το vintage χερούλι, το οποίο ήθελε ειδική μηχανή».

Για τα παιδιά
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΜΠΟΥΤΙΚ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ «ΜΙΑ ΤΣΑΝΤΑ, ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ, ΜΙΑ ΖΩΗ», ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΜΑΡΙΑ 
ΚΥΡΑΤΖΗ 
AMICCI
«Η ιδέα του clutch bag 
ανήκει στην κόρη μου, 
την Ήβη, που βοήθησε 
στην κατασκευή της. 
Η ίδια την ήθελε όσο 
πιο απλή γίνεται αλλά 
να είναι και λειτουρ-
γική έτσι ώστε αυτός 
που θα την αποκτήσει 
να έχει τη δυνατότητα 
να τη χρησιμοποιή-
σει. Χρησιμοποιήσαμε 
ένα απλό κομμάτι από 
δέρμα επειδή θέλαμε 
να κρατήσουμε το χα-
ρακτήρα του Kiondo 
basket».

ΚΑΡΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ FENDI
«Όλα τα υλικά που χρησιμοποίησα για τα καλάθια Kiondo είναι 
απ’ το κατάστημα Fendi. Φόδραρα την τσάντα μου με ύφασμα 
απ’ το Fendi Casa, χρησιμοποίησα λουστρίνι και δέρμα αλλά και 
κάποια vintage κομμάτια απ’ την προσωπική μου συλλογή, όπως 
αγκράφες από bamboo. Ήθελα να δώσω μια glamorous νότα αλλά 
να κρατήσω τoν ethnic χαρακτήρα της τσάντας». 

ΦΩΤΟ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑ

ΛΥΓΙΑ ΔΗΜΑΔΗ LYGIA DEMADES LTD
«Ήθελα να τονίσω το φυσικό και παραδοσιακό χαρακτήρα του καλαθιού δι-
ακοσμώντας το με άγρια κοράλλια τα οποία εύκολα μπορούν να αφαιρεθούν 
και να φορεθούν σαν κόσμημα. Χρησιμοποίησα λοιπόν αποκλειστικά κόκκινα 
κοράλλια, εμπνευσμένη απ’ τα χρώματα του Kiondo basket μου. Απ’ τη μια 
ήθελα να χρησιμοποιήσω υλικά απ’ τη φύση τα οποία να θυμίζουν καλοκαίρι 
και απ’ την άλλη να έχουν σχέση με το κόσμημα. Έτσι, το χερούλι της τσά-
ντας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να μετατραπεί εύκολα σε κόσμημα!» 
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ΒΈΡΑ ΛΥΣΙΏΤΟΥ TIFFANY
«Όταν με πήραν τηλέφωνο για να συμμετάσχω στο συγκεκριμένο 
event χάρηκα πολύ γιατί με κάτι απλό μπορούσα κι εγώ να συμβάλω 
στην προσπάθεια του ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά και της Μύρνας 
Παττίχη. Για την τσάντα μου χρησιμοποίησα προϊόντα απ’ το κατά-
στημα Tiffany’s: μια μπλούζα Philosophy, μια ζώνη DKNY, κολιέ και 
καμέλιες που παραπέμπουν στη Chanel. Σκέφτηκα πως επειδή με 
εμπιστεύτηκαν ως ιδιοκτήτρια μιας γνωστής μπουτίκ, έπρεπε κι εγώ 
με τη σειρά μου να χρησιμοποιήσω αυτά τα προϊόντα που καθιέρω-
σαν το Tiffany».

ΓΙΑΝΝΑ 
ΟΔΥΣΣΈΏΣ
MUST 
BOUTIQUE
«Επειδή αυτή την περίοδο 
είμαι επηρεασμένη από τα 
παιδιά, μιας και  πρόσφατα 
η οικογένειά μας μεγάλω-
σε κατά ένα μέλος, αλλά κι 
από τις παιδικές συλλογές στο κατάστημα, χρησιμοποίησα εύχρηστα και χα-
ρούμενα υλικά: μπογιές σε έντονα χρώματα, πορτοκαλί κοράλλια, fils d'issey, 
τούλια, κρόσσια, ύφασμα σε fluo χρώμα και ματ bronze αλυσίδα για το χερού-
λι. Η κόρη μου Μάρα ζωγράφισε τα μάτια και τα χείλη της μπαλαρίνας από 
τη μια πλευρά,από την άλλη μεριά τη ζωγραφίσαμε ολόκληρη, ενώ της φτι-
άξαμε τούλινο φόρεμα με υλικά που μας χάρισε η φίλη μου Αμελί. Τέλος, η 
Μάρα έγραψε το μήνυμα “kids rule!”, μια φράση που μας θυμίζει ότι τα παιδιά 
όλου του κόσμου, όπου κι αν βρίσκονται, είναι σπουδαία και ικανά!»  

ΈΛΈΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

PLANTATION
«Σκέφτηκα να κάνω κάτι που να παραπέμπει στο Plantation, που 
μεταφράζεται ως φυτεία, αλλά να ταιριάζει και στο νησί μας. Έτσι, 
χρησιμοποιήσαμε ένα ψάθινο δίχτυ με κοχύλια και αλυσίδες και 
το μετατρέψαμε σε γλάστρα-βάζο που μπορεί να κρεμαστεί στον 
κήπο ή τη βεράντα. Βοήθησαν όλες οι κοπέλες του καταστήματος 
για να φτιαχτεί ενώ φωτογραφήθηκε με αυτό η Χριστιάνα, που 
δούλεψε ως μοντέλο στο Μιλάνο και στο Παρίσι».


