DESIGNER JEWELRY
ATHENS, APRIL 2017

Αγαπητοί φίλοι,

CREATE
TO
AID

Στο φετινό μας κατάλογο, παρουσιάζονται 110 μοναδικά κοσμήματα που
σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες του τρίτου φιλανθρωπικού μας project “Designer
Jewelry.”
Ευχαριστώ θερμά όλους τους καταξιωμένους σχεδιαστές και δημιουργούς,
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που κατασκεύασαν και δώρισαν ένα
μοναδικό κόσμημα για τον φιλανθρωπικό σκοπό της CREAID.
Η CREAID είναι ένας Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός με στοχευμένη
ανθρωπιστική αποστολή, που εξυπηρετείται μέσα από δημιουργικές και
καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Θεμελιώδης αρχή του είναι “Δημιουργώ για να Βοηθώ». Χρησιμοποιεί
την καλλιτεχνική έμπνευση και τις δημιουργίες των υποστηρικτών του, προκειμένου να παράσχει
βοήθεια στην Ελληνική κοινωνία.
Το «Designer Jewelry» είναι το τρίτο κατά σειρά project της CREAID, μετά την πετυχημένη ολοκλήρωση
του αρχικού project «Tote Bags», τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για την αγορά μιας σύγχρονης
κινητής ιατρικής μονάδας που προσφέρθηκε στους Γιατρούς του Κόσμου. Τα έσοδα από το δεύτερο
project «Designer Lights» διατέθηκαν για την κατασκευή μιας παιδικής χαράς στο Γενικό Νοσοκομείο
Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.»
Τις μοναδικές δημιουργίες κοσμημάτων μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της CREAID,
www.creaid.com, την οποία σας καλώ να επισκεφτείτε, να επιλέξετε ανάμεσα στα κοσμήματα 110
σχεδιαστών και να κάνετε την προσφορά σας. Οι τιμές εκκίνησης της δημοπρασίας αντανακλούν το
50% της λιανικής τιμής, ενώ η ηλεκτρονική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί 1-7 Απριλίου 2017, μέσω
της ιστοσελίδας της CREAID.
Η ενεργός συμμετοχή σας, όσο και των φίλων σας, είναι καθοριστικής σημασίας για την προσπάθειά μας.
Μαζί θα κάνουμε πράξη και τον φετινό φιλανθρωπικό μας στόχο, τη δημιουργία ενός μοναδικού
κλειστού χώρου εντός του Νοσοκομείου Παίδων “ Π. & Α. Κυριακού”, που θα έχει ως κέντρο του το
παιχνίδι. Πολύχρωμος και χαρούμενος θα χαρίσει ακόμα περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
Μαρίνα Βερνίκου
Πρόεδρος CREAID
Dear Friends,
This year’s catalogue is a presentation of 110 unique jewelry pieces, designed for CREAID’S third project
“Designer Jewelry.”
I sincerely thank each and every one of the prominent designers and creators, both Greek and
international, that used their inspiration to design a unique jewelry piece, for CREAID’s charity cause.
CREAID is a Non-Profit Organization with a targeted humanitarian mandate, served through creative
and artistic initiatives. Its fundamental principle is “Create to Aid”. It uses the artistic inspiration and
creation of its supporters to provide assistance to the Greek Society.
“Designer Jewelry” is CREAID’s third project, after the successful completion of its initial project “Tote
Bags,” the proceeds of which were used to purchase a mobile medical unit for the Greek Chapter of the
Organization “Medecins Du Monde.” The proceeds from its second project “Designer Lights” were used
to build a playground for the Athens General Children’s Hospitals “Panagioti and Aglaia Kyriakou”.
I invite you to visit CREAID’s website, www.creaid.com, choose amongst the 110 unique jewelry pieces, and make
your bidding. The auction’s prices represent half of the retail price of each piece. The online auction, hosted on
CREAID’s website, will last from 1-7 of April 2017.
Your active participation, as well as that of your friends, is of significant importance for the success of our efforts.
Together we can actualize this year’s charity objective. The proceeds from the auction will be used to
create an indoors play area, inside the Athens Children’s Hospital “P. & A. Kyriakou.”
Colorful and cheerful, with a multitude of toys, this area will make even a bigger number of children happy.
Thank you very much for your support.
Marina Vernicos
President of CREAID
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DESIGNER JEWELRY
0NLINE AUCTION
1-7 APRIL 2017
WWW.CREAID.COM

EXHIBITION
4 April, 19:00 - 23:00

ONE ATHENS
20-24 Stratiotikou Syndesmou Str.
Athens, 10673, Greece
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CREAID TEAM
For further information please contact us at info@creaid.com or (+30) 2103650179.
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SUNCARE
ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΜΑΤΑ ΦΩΣ

χωρίς ρυτίδες, πανάδες, λιπαρότητα!

Παγκόσμια φυσική καινοτομία
Νεότητα κάτω από τον ήλιο
Η νέα καινοτόμα σειρά αντηλιακών APIVITA SUNCARE, έρχεται να καλύψει την ανάγκη προστασίας της επιδερμίδας
από τον ήλιο, όλο το χρόνο, με εξειδικευμένα, φυσικά, αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα,
ιδανικά για κάθε ανάγκη και τύπο δέρματος.
Για 1η φορά μια σειρά αντηλιακής προστασίας, συνδυάζει τη χρήση μικροφυκών της Μεσογείου με το πατενταρισμένο
εκχύλισμα πρόπολης δίνοντας μία καινοτομία, το 3D PRO-ALGAE®, που προσφέρει ταυτόχρονα αντηλιακή προστασία,
προστασία από τη φωτογήρανση, αντιγηραντική δράση, δράση κατά των πανάδων και της λιπαρότητας.
Τώρα πια, όποια και αν είναι η ανάγκη σας, έχετε το δικό σας αντηλιακό.
Έχετε την πιο ιδανική και ολοκληρωμένη φροντίδα, για το πρόσωπο! Την φροντίδα της APIVITA.
www.apivita.com
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TIME STOOD STILL
LEFKADA, GREECE 18:30 HOURS

The Venetian
Property ID: 3P4WXZ sothebysrealty.gr

Head Office: 11, Voukourestiou st, 10671 Athens, Greece tel 210-9681070 email info@sothebysrealty.gr
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“Easter Collection 2017”
Fine Belgian Chocolate, 240gr Easter Egg

Welcome to

ifly,

a company specializing in VIP Air Transfer. Iﬂy’s philosophy is simple: to provide its clients with
the most luxurious aircrafts with the industry’s leading quality of service and professionalism.
Iﬂy oﬀers top of the range aircrafts supported by a team of highly experienced pilots, qualiﬁed
ground personnel, and state-of-the-art maintenance facilities that guarantee an unparalleled
way of travel. We ﬂy to every destination in Greece as well as to Italy, France, Montenegro,
Albania, FYROM, Serbia, Bulgaria, Turkey and Cyprus.

Agusta A109 Power Elite
Enjoy a new traveling experience with the Agusta A109 Power Elite. Fly for business
or leisure to any destination in speed, style and safety. Apart from its striking
aerodynamic silhouette, the cabin oﬀers a spacious, quiet and luxurious
environment, equipped with an air-conditioned leather seated
interior, including a mini-bar. In addition to its elegance, the Agusta
A109 Power Elite is one of the fastest commercial helicopters in Greece.
Its two engines and two separate ﬂight control hydraulic systems guarantee
the highest level of safety for your ﬂight.

Bell 430
Bell 430 is a twin engine helicopter, manufactured in 2008, always ﬂown by twin pilot crew
and probably one of the fastest commercial helicopters in Greece. It can comfortably ﬁt up to 8
passengers and is the only helicopter in its class equipped with an emergency ﬂoating system. The cabin
rivaling light business jets, oﬀers an unparalleled array of choices for in-ﬂight comfort, luxury and
convenience. It features a noise-free environment and an airconditioned leather seated interior,
including a mini-bar, making it one of the most enviable helicopter of its class, ideal for
long distance ﬂights. Its two separate ﬂight control hydraulic systems guarantee the
highest level of safety for your ﬂight.

Hawker Beechcraft 390 Premier IA
The Premier 1A provides innovative technology from its exterior
to the interior. Its drag reducing aerodynamics along
with the swept wing design increases cruising
speed and high level altitudes. The state of the
art avionics enhance ﬂight safety at its maximum
and a cabin cross selection, wider than any typical light
jet, oﬀers unparalleled luxury during the ﬂight. Amenities
which range from retractable tables with power for laptops to a private
lavatory punctuate comfort.Its cabin oﬀers a standard seating for six passengers.

Megara Civil Airport,
19100 Megara, Attica, Greece
PO Box 138
Tel.: (+30) 210 62 35 080,
info@iﬂy.gr
Fax: (+30) 210 80 19 270

www.iﬂy.gr

fb.com/ifygr

@iﬂygr

the only way to ﬂy...

DESIGNER JEWELRY
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AMBERLY CROSS
Alone Together
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Κίτρινο χρυσό 18K

Yellow gold 18cts

Το κόσμημα ALONE TOGETHER είναι ένα μοναδικό ζευγάρι
μανικετόκουμπων το οποίο δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη
Δαμάσκο. Ακολουθώντας ως βασική αρχή την καθαρότητα
του σχεδιασμού, είναι μια μελέτη ευθείας και καμπύλης, μια
σύνθεση όγκων που μεταμορφώνονται σε ένα λιτό αλλά
λειτουργικό σχέδιο Amberly Cross.
Κατασκευασμένο από κίτρινο χρυσό 18Κ, το συγκεκριμένο
κόσμημα είναι συλλεκτικό κομμάτι και ταυτόχρονα ένα δείγμα
διαχρονικού σχεδίου και Ελληνικής δεξιοτεχνίας.

ALONE TOGETHER is a unique pair of cufflinks, created
by Dimitris Damaskos.
Based on simplicity, this is a study of lines and curves, a
composition of volumes that transform into a minimal yet
functional Amberly Cross design.
Handcrafted in solid 18K yellow gold, this collector’s
item is a fine example of timeless design and Greek
craftsmanship.

www.amberlycross.com

Jewelry value € 2800

photo credits: Maria Marakis

PATSEAS CREATIONS

Starting
€ 1400
Starting
priceprice
€ 1400

Blue Velvet
Λευκός χρυσός 18Κ, 64 διαμάντια κοπής brillant συνολικού
βάρους 1.80ct και ημιπολύτιμος λίθος Τανζανίτης Camboushon
βάρους 10ct.

White gold 18cts, 64 Brillant cut diamonds total weight
1.80ct and semiprecious stone tanzanite Camboushon
weight 10ct.

Βραχιόλι Ριβιέρα με διαμάντια και Τανζανίτη 10ct τοποθετημένο
στο κέντρο.

Tennis bracelet with full cut diamonds and Tanzanite
stone 10ct weight.

www.patseas.gr

Jewelry value € 5000

Starting price € 2500
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APRIATI

ZOLOTAS

7 Cords Mix Bracelet

The Black Dorian

18K Ροζ χρυσός, , λευκά διαμάντια 0.30ct, Murano μάτι και
κορδόνια σε διάφορα χρώματα.

Χρυσό, λευκό χρυσό , διαμάντια, όνυχας

Βραχιόλι , σε ροζ χρυσό 18Κ, με λευκά διαμάντια (0.30ct), μάτι
και κορδόνια σε διάφορα χρώματα.

Παντατίφ DORIAN σε κίτρινο & λευκό χρυσό 18ΚΤ με
πολύτιμο λίθο όνυχα και διαμάντια 0.34ct, εμπνευσμένο
από το Δωρικό ρυθμό, 5ος αιώνας π.Χ.

www.apriati.com

www.zolotas.gr

18K rose gold, white Diamonds 0.30ct, Murano eye and cords
in multiple colors.

Gold, white gold, diamonds, onyx

7 cords mix bracelet in 18k rose gold with white fine make brilliantcut Diamonds (0.30ct) and an eye on multiple color cords.

Dorian Pendant in yellow and white gold 18KT with black
onyx and diamonds 0.34cts, inspired by the Doric style,
5th-century Bc

Jewelry value € 1480

Jewelry value € 3200

Starting price € 740

Starting price € 1600
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KATERINA IOANNIDIS

DIMITRIS ARMAOS

Facet Ring

Gold Shadows 2015

Ασήμι 925, ροδολίτης και μαύρα διαμάντια

Ασήμι 925 με επιχρυσώματα & επιροδίωση .

Δαχτυλίδι από επιροδιωμένο ασήμι 925 με Ροδιλίτη 2,52CT
στο κέντρο και μαύρα διαμάντια 0,05 CT.

Μενταγιόν από την συλλογή Gold Shadows 2015,
χειροποίητο από αργυρό 925 με επιχρυσώματα
& επιροδίωση.

www.katerinaioannidis.com

Silver metal with goldplatings & rodiumplatings.
Silver 925, rhodolite & black diamonds
Rhodanized silver 925 ring with Rhodolite 2,52CT
on centre and black diamonds 0,05CT.
Jewelry value € 1060
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Starting price € 530

Pendant from the collection Gold Shadows 2015, handmade
silver metal with goldplatings and rodiumplatings.

Jewelry value € 1300

Starting price € 650
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ILEANA MAKRI
Single Strong Link Choker
Ασήμι, 18κ χρυσό, μαύρα διαμάντια, δέρμα

V&O PASTRAS

Κολιέ τσόκερ με ασήμι και 18 καράτια χρυσό, μαύρα
διαμάντια και δερμάτινο λουράκι.

The Circle of Love
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Ασήμι 925, επιχρύσωμα 18Κ, μαύρα ζαφείρια.

Silver 925, pink gold platted k18, dark red sapphires.

“Ο κύκλος της αγάπης». Ένα κομμάτι εμπνευσμένο από την
αγάπη που δίνει η μητέρα στο παιδί. Ο μεγάλος ημικύκλος
αντιπροσωπεύει τη σφιχτή αγκαλιά της μητέρας στο παιδί
της. Ο μικρός ημικύκλος αντιπροσωπεύει το παιδί. Ενωμένοι
αντιπροσωπεύουν την αγάπη.

«The circle of love”. A piece inspired by the love a mother gives
to the child. The big circle represents the tender embrace a
mother provides to her child. The small circle represent the
child. United they represent love.

www.vnopastras.com

Jewelry value € 600

Starting price € 300

www.ileanamakri.com

Silver, gold, black diamonds, leather
Sterling silver and 18k wht gold single strong link motif oxidized
with black diamonds on leather.
Jewelry value € 5560

Starting price € 2780
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KK JEWELRY LAB

KATRAMOPOULOS

Helios

Be a Unicorn
Ασήμι, πολύχρωμα ζαφείρια, ρουμπίνια & τσαβορίτη.

Solid silver, multicoloured sapphires, rubies,Tsavorite garnets.

18k rose gold brooch with rubies from ‘’HELIOS’’
collection, inspired by the island of Delos, birthplace of
Apollo and Artemis and the magnificent Greek light on
that island, such an eternal and natural source of life.

Εμπνευσμένο από το Katcha για να μας υπενθυμίσει πως
“δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε”. Καρφίτσα για τα μαλλιά
που σχηματίζει ένα κέρατο μονόκερου, με χειροποίητα σε
στερεά ασημένια & χαρακτηριστικά 1,97cts, πολύχρωμα
ζαφείρια. 0,63cts, Ρουμπίνια & 0,49cts, Τσαβορίτης Garnets
για ένα εφέ ουράνιου τόξου.

Inspired by Katcha to remind us “ Never Stop Imagine”.
Hair pin forming a Unicorn Horn, hand crafted in solid
silver & features 1,97cts multicolored Sapphires. 0,63cts
Rubies & 0,49cts Tsavorite Garnets for a rainbow effect.

Jewelry value € 2600

www.katramopoulos.gr

Jewelry value € 900

Χρυσό 18Κ, ρουμπίνια (30 πέτρες, 0.14 ct, κεντρική πέτρα
ρουμπίνι 9.13 ct) & μαύρο ρόδιο επιμεταλλωμένο.

18K rose gold, rubies (30 pieces 0.14ct, main ruby 9.13ct),
black rhodium plated

Καρφίτσα από ροζ χρυσό 18Κ και ρουμπίνια , από τη
συλλογή ‘’HELIOS’’, εμπνευσμένη από το αέναο φως
που λούζει το μοναδικής ιστορικότητας νησί της Δήλου,
γενέτειρα κατά τη μυθολογία του Απόλλωνα και της
Άρτεμης.
www.kkjewelrylab.com

Starting price € 1300

Starting price € 450
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MARMAROMETRY
Phyllis

APERGI
Oleipherous
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Ασήμι 925 επιπλατινωμένο, μάρμαρο Θάσου & ροζ ζαφείρια
κοπής μπριγιάν.

Silver 925 Platinum plated Hand carved Marble of Thasos
brilliant cut pink sapphire

Ασήμι 925 & περίδοτο.

Silver 925 & peridots

Το βραχιόλι αυτό δημιουργήθηκε συνδυάζοντας την
πιο σύγχρονη τεχνολογία, με παραδοσιακές τεχνικές και
χειροποίητη εργασία των καλύτερων τεχνιτών της ελληνικής
αγοράς. Ανατομικό και ελαφρύ όταν φοριέται αλλά και
στο μάτι, αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα ωραιότερα
κομμάτια των συλλογών της Apergi, και αντιπροσωπευτικό
της δουλειάς της.

This bracelet has been created using a combination
of the latest computer technology, with traditional
techniques and handwork from the best craftsmen of
the greek market. Anatomical and light when worn and
to the eye, it is undoubtedly one of Apergi’s collections
most beautiful designs, and representative of her work.

Στην Ελληνική μυθολογία η Φυλλίς ήταν μια πριγκίπισσα η
οποία ερωτεύτηκε τον γιό του Θησέα, τον Δημοφώντα, ο οποίος
ύστερα από ένα μακρινό ταξίδι του δεν επέστρεψε πίσω για
την ημέρα του γάμου τους. Τότε οι Θεοί την μεταμόρφωσαν σε
αμυγδαλιά , το σύμβολο της ελπίδας.
Μοναδικό χειροποίητο κολιέ από ασήμι 925 επιπλατινωμένο,
μάρμαρο Θάσου με γλυπτική στο χέρι και ροζ ζαφείρια κοπής
μπριγιάν.

In Greek mythology Phyllis was a princess who fell in love
with Demophon, the son of Theseus. After a long trip he
didn’t return for the day of their marriage. That day the
Gods transformed her into an almond tree, the symbol of
hope.
A unique necklace that is handcrafted in sterling silver
925 platinum plated , hand carved Thasos marble and
brilliant cut pink sapphire.

www.apergi.com

Jewelry value € 2700

www.marmarometry.com

Jewelry value € 2000

Starting price € 1350

Starting price € 1000
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KESSARIS
Circles of Love
Λευκόχρυσος, λευκά διαμάντια & μαύρα
διαμάντια.
Χειροποίητα σκουλαρίκια σε λευκόχρυσο 18Κ
βάρους 18,00 γραμμαρίων, διακοσμημένα με
σαράντα επτά (47) τραπεζοειδούς τροχίσματος
διαμάντια χρώματος G, καθαρότητος VVS και
βάρους 6,52 καρατίων δεμένα με την τεχνική του
«αόρατου» καρφώματος και είκοσι δύο (22) μαύρα
διαμάντια σε κοπή σταγόνας και βάρους 25,30
καρατίων.

DIMITRIS TSIGOS
Aella Cuff

www.kessaris.gr
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Χρυσό ατσάλι

Gold steel

Το βραχιόλι AELLA, που πήρε το όνομά του από την Ελληνίδα
Αμαζόνα πολεμίστρια, είναι μέρος της συλλογής κοσμημάτων
που ο σκοπός τους είναι να τονίσουν την ομορφιά, τη δύναμη
και την αρμονία της γυναικείας ανατομίας.
Η συλλογή απευθύνεται στη μοντέρνα Αμαζόνα: Ισχυρή,
με αυτοπεποίθηση, δυναμική και έξυπνη, αλλά ταυτόχρονα
θηλυκή και όμορφη.

The AELLA cuff, named after the Greek amazon warrior, is
part of a collection of jewels that intent to emphasize the
beauty, power and harmony of the female anatomy.
The collection targets the modem Amazon: Strong,
confident, dynamic, and intelligent while at the same time
feminine and beautiful.

White gold, white & black diamonds.

www.omniview.com

Jewelry value € 200

Jewelry value € 27000

Starting price € 100

A handmade pair of earrings in 18K white gold weighing
18.00 grs with forty seven (47) taper cut diamonds “invisible”
setting G color, VVS clarity weighing 6.52 cts and twenty
two (22) black diamond beads weighing 25.30 cts.

Starting price € 13500
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MINAS
Pathos
MELANIE GEORGACOPOULOS

Γνήσιο ασήμι 925.

Shackle Cufflinks
18K λευκόχρυσο επιχρυσωµένο ασήµι µε fresh water
peacock µαργαριτάρια.

18K white gold plated sterling silver with peacock freshwater
pearls.

Λαμβάνοντας τις παραδοσιακές δέστρες ως αφετηρία της,
και εξετάζοντας τις δυνατότητές τους ως πρακτικά , αλλά
αντικείμενα που φοριούνται, η Μέλανι ξαναδούλεψε αυτά
τα συχνά εξαρτήματα μαζικής παραγωγής, που
παραβλέπονται, για να δημιουργήσει ένα ζευγάρι
όμορφα και παιχνιδιάρικα μανικετόκουμπα.
Παραδοσιακά φτιαγμένα από μπρούντζο, αύξησε την
αξία τους αναδημιουργώντας τα σε λευκό χρυσό 18
καρατίων επιχρυσωμένο ασήμι, και πρόσθεσε
μαργαριτάρια, το σήμα κατατεθέν της, προσδίδοντας έτσι
μια αναφορά στο νερό, στην ιστιοπλοΐα και τη θάλασσα,
όπου και χρησιμοποιούνται συνήθως αυτές οι δέστρες.

Taking traditional shackles as her starting point, and
seeing their potential as wearable, as well as practical
objects, Melanie has reworked these often overlooked
and mass produced components to create a pair of
beautiful, yet playful cufflinks. Melanie has heightened
the object’s preciousness by recreating them in 18ct
white gold plated silver. The addition of Melanie’s
trademark material, the Pearl, adds a reference to water,
sailing and the sea, where shackles would commonly
be used.

Jewelry value € 1120

Starting price € 560

Το σχέδιο του επιβάλλεται και καθορίζεται από το πάθος
του Mina να ακολουθεί την ανατομία και τις αναλογίες του
ανθρώπινου σώματος, τονίζοντας τις καμπύλες του.
Το choker “Πάθος” είναι κατασκευασμένο από ασήμι 925
και χειρόγραφα υπογεγραμμένο από τον Minas.
www.minastudio.com

Sterling silver 925.
“Pathos” is the ancient Greek word for passion, the
design obeys the human anatomy and accentuate the
body’s lines and curves to deliver a perfect unity of
body and design. The “Pathos” choker is handcrafted in
925 sterling silver and hand signed by Minas.
Jewelry value € 1540

Starting price € 770

www.melaniegeorgacopoulos.com
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POLINA SAPOUNA ELLIS

MYRTO ANASTASOPOULOU

Erechtheus statement necklace

46

Lady in Pink

Aσήμι 925°, ροζ χρυσό επιπλατίνωμα & διαμάντια.

Silver 925°, rose gold plating high polished & diamonds.
18K ροζ χρυσός, τουρμαλίνες.

18Karat rose gold set with tourmalines.

Χειροποίητο κολιέ από ασήμι 925°, ροζ επιχρυσωμένο
με διαμάντια, σχεδιασμένο από την Polina Sapouna Ellis.
Συλλογή “Εrechtheus” εμπνευσμένη από τον Ερεχθέα, που
σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν προστατευόμενος της
θεάς Αθηνάς και το πνεύμα του ενσωματώθηκε σε φίδι.
Συμβολίζει την αναγέννηση και την αθανασία.

A statement necklace, unique handcrafted in 925°
silver, rose gold plated with diamonds, created by Polina
Sapouna Ellis. A piece of “Εrechtheus” collection, inspired
by Erechtheus in ancient Greek mythology, protected by
the Goddess Athena. His spirit was embodied in a serpent,
symbol of rebirth, immortality, and healing.

Τα σκουλαρίκια «Lady in Pink” είναι εμπνευσμένα από
τις μοναδικές ροζ αποχρώσεις των τουρμαλίνων που τα
κοσμούν. Εμπνέoντας ρομαντισμό ταυτόχρονα με δύναμη,
αφηγούνται την ιστορία της θηλυκιάς και δυναμικής
σύγχρονης μούσας.

The ‘Lady in Pink’ Earrings are inspired by the delicate
colours of the unique pale pink tourmalines they are set
with. Delicate and bold at the same they tell the story of
the feminine and dynamic contemporary muse.

www.polinasapounaellis.com

Jewelry value € 1340

www.myrtoanastasopoulou.com

Jewelry value € 2940

Starting price € 670

Starting price € 1470

47

VOULA KARAMPATZAKI
Kyvela 2017
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STELLA V

Ασήμι 925ο επιχρυσωμένο με χρυσό 22Κ με 3 ένθετους
πολύτιμους λίθους σμαραγδιού.

Silver 925ο gilded in 22 cts gold and with 3 emerald
gemstones.

«Κυβέλα, μάτερ θεών», Πίνδαρος.

“ Kyvela, mother of gods”, Pindar.

Η Κυβέλα είναι η μητέρα όλων των Θεών. Σύμβολο της είναι
η Σπείρα που είναι από τα αρχαιότερα Eλληνικά σύμβολα.
Στο “Διάδημα της Κυβέλας» οι σπείρες λειτουργούν ως
φυλακτό. Τα Σμαράγδια χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβολο
της άνοιξης, του πλούτου, της μοναδικότητας, της σοφίας
και της αγάπης.
www.voulakarampatzaki.com

Anthropology II
Χρυσός & μπριγιάν.

Gold & brilliant cut diamonds.

Kyvela is the mother of all Gods. Her symbol is the
Spiral, one of the most ancient Greek symbols. In the
“Diadem of Kyvela” the spirals function as fine jewelry
amulets. The Emeralds were used as a symbol of spring,
wealth, uniqueness, wisdom and love.

Το μενταγιόν anthropology ΙΙ είναι το νέο δημιούργημα της
σειράς κοσμημάτων της Στέλλας Βιλδιρίδη φτιαγμένο από
ροζ χρυσό 18Κ και λευκά μπριγιάν. Αποτυπώνεται ένα
ζευγάρι αγκαλιασμένο σε μια αρκετά αφαιρετική αισθητική.
Η σχεδιάστρια έχει πάντα επιρροή από το ανθρώπινο
σώμα και τα έργα της δεν είναι ποτέ απόλυτα ευκρινή αλλά
αφήνουν τον θεατή να παίξει με την φαντασία του.

The pendant anthropology II is the most recent work by
Stella Vildiridis made of rose gold 18K and diamonds.
The designer is always inspired by the human body and
represents figures in her works in a non-obvious way
where one can perceive the design according to his/her
imagination. In this particular piece of jewelry, a couple is
illustrated in an abstract way.

Jewelry value € 2500

www.stellav.gr

Jewelry value € 1640

Starting price € 1250

Starting price € 820
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YANNIS SERGAKIS ADORNMENTS
Charnieres Ring

ZOE FRANTZESKOU

18Κ χρυσός & διαμάντια.

BELIEVER / The Container
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Δαχτυλίδι από τη σειρά Charnieres σε κίτρινο χρυσό 18Κ, με
λευκά brilliant-cut διαμάντια (0.11ct) και μαύρο πλατίνωμα.

Επιπλατινωμένο ασήμι 925 & μαύρα διαμάντια.

Rhodium plate silver 925 & black diamonds.

Πιστεύεις στ’ άστρα;
Έχεις πιάσει ποτέ ένα;
Κι όμως τα ζωγραφίζεις από παιδί!
Πίστεψε και δώσε σχήμα στα όνειρά σου, για να τα έλξεις!
Μέσα σε αυτό το κόσμημα-δοχείο πίστης, με το μοτίβο του
ουρανού, θα βρεις ένα ρολό από δέρμα.
Γράψε επάνω του όλα όσα θέλεις να συμβούν στη ζωή σου!.

Do you believe in stars?
Have you ever touched one?
Yet, you draw them since you were a kid!
BELIEVE, give a shape to your dreams!
In this sky-patterned jewelry container, you can find
inside a leather roll. Write down the dreams you want to
believe and attract them to your life!

www.yannissergakis.com

Photo credits: Thomas Chrisohoidis

Jewelry value € 700

Jewelry value € 1560

Starting price € 350

18Κ gold & diamonds .
Ring from the Charnieres Line, in yellow gold 18K, with
white brilliant-cut diamonds (0.11ct) and black plating.
Starting price € 780
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B | TAL JEWELLERY

PONIROS

Fleurs de l’hiver

Free Line Collection

Ασήμι 925, 6 ροζ τουρμαλίνες καρπουσόν 3,10ct.

Silver 925 & six cabochon pink tourmalines 3,10ct total weight

18K χρυσός, 2 μπλε τοπάζια, μπλε & λευκά διαμάντια.

18K white gold, 2 blue topaz, blue diamonds & white diamonds.

Το Fleurs de l’Hiver της b | tal jewellery είναι ένα βραχιόλι
ασημένιο 925 με έξι ροζ τουρμαλίνες καπουσόν το οποίο
είναι εμπνευσμένο από την μυστηριώδη, υπεκφεύγουσα
φύση του ανθρωπίνου σώματος· μονομιάς συμμετρικό
αλλά και μοναδικό. Η γλυπτική του σχεδίαση επισημαίνει
την αρμονία των γραμμών της θηλυκής σιλουέτας και
στοχεύει στο αγκάλιασμά της ενώ η προσθήκη των
τουρμαλίνων υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα της κάθε
γυναίκας και φιλοδοξεί να την αναδείξει.

b | Tal’s Fleurs de l’Hiver is a silver 925 cuff set with six
cabochon pink tourmalines 3,10ct total weight and is
inspired by the elusive nature of the human body; at once
symmetrical and unique. Its sculptural design remarks
the harmony of the female silhouette’s lines and aims to
embrace it whilst the addition of tourmalines notes the
distinctiveness of each individual woman and aspires to
accentuate it.

Η αιώνια κίνηση των πάντων - στη φύση, στο σύμπαν, στην
τέχνη, εμπνέει τον Οίκο Poniros Jewelry να δημιουργήσει τη
σειρά Free Line. To αιώνιο μπλε της θάλασσας του Αιγαίου
και οι θησαυροί του Ελληνικού πολιτισμού αποτελούν
πάντα σημείο αναφοράς στα μοναδικά κοσμήματα Poniros.
Το δαχτυλίδι Free Line δημιουργήθηκε από λευκό χρυσό
18 καρατίων με δυο τοπάζια 1,06, μπλε διαμάντια 0,11 και
λευκά διαμάντια 0,13 και ενσωματώνει μαγικά τη συνεχή
κίνηση των κυμάτων.

The unending movement of everything - in nature, in
universe, in art- inspires PONIROS haute Joaillerie house
to create Free Line collection. The eternal blue of the
Aegean sea and the treasures of greek civilization are
always represented by Poniros precious masterpieces.
Free line ring -18K white gold, 2 blue topaz 1,06, blue
diamonds 0,11 and white diamonds 0,13 – is an alternative,
posh and distinctive piece that embodies the eternal
successive movements of the waves.

www.b-tal.com

Jewelry value € 720

www.poniros.com

Jewelry value € 3000

Starting price € 360

Starting price € 1500

53

MYRTO DANELIAN
“Love Lock” locket pendant
Μενταγιόν και αλυσίδα 18K χρυσό, Precious Gems: 1 ρουμπίνι
1,07ct, 66 άσπρα διαμάντια 0,52ct, μήκος αλυσίδας 60cm

STELIOS KARANTONAS
Evil Eye
925 ασήμι, 3micro επιπλατινωμένο, μπλε ζαφείρι
Evil eye cufflinks
www.steliosk.co.uk

925 silver 3micro platinum plated, Blue sapphire
Evil eye cufflinks
Jewelry value € 440
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Starting price € 220

Pendant and chain 18K gold, Precious Gems: 1 Heart Shaped
Ruby (1,07cts) & 66 White Round Brilliant Diamonds(0,52cts),
Locket size: 3,7*3cm, Chain Length: 60cm

Το μενταγιόν “Love Lock” είναι μια σύγχρονη αναβίωση
των πιο ιστορικών μενταγιόν. Από τον 16ο αιώνα είναι
το απόλυτα συναισθηματικό κόσμημα που κατέχει έναν
αέρα μαγείας και μυστηρίου που διέρχεται από τη μια
γενιά στην άλλη.
Η Βασίλισσα Ελισάβετ Ι είχε ένα δαχτυλίδι μενταγιόν
το οποίο περιείχε ένα ζωγραφισμένο μικροσκοπικό
πορτρέτο της μητέρας της και του εαυτού της.
Το “Love Lock” κόσμημα ανοίγει για να αποκαλύψει
ένα μικρό ερωτικό γράμμα, μια φωτογραφία των
αγαπημένων ή οποιοδήποτε προσωπικό γούρι που
θέλετε να έχετε κοντά στην καρδιά σας.

“Love Lock” pendant is a modern revival of the most
historical keepsake lockets. Since 16th century they are
the ultimate sentimental jewelry which hold an air of
magic and mystery passing through from one generation
to another.
Queen Elizabeth Ι had a locket ring which contained a
painted miniature portraits of her mother and herself.
Our “Love Lock” pendant opens to reveal a tiny love letter,
a photo of loved ones or any personal lucky charm that
you want to have close to your heart.

www.diamondclub.gr

Jewelry value € 7400

Starting price € 3700
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ELENA KOUGIANOU
Phoenix Cuff

EMVALOMENOS

Ασήμι, λάπις λάζουλι & τσαβορίτες

White Flower

Οβάλ πέτρα Lapis Lazuli δεμένη σε ασήμι 925 σε μαύρο
πλατίνωμα και τσαβορίτες

Κίτρινο χρυσό Κ18 , λευκός αχάτης και ρουμπίνια
Χρυσό δακτυλίδι Κ18 με λευκούς αχάτες και ρουμπίνια

www.elenakougianou.com

www.emvalomenos.com
Silver, lapis lazuli & tsavorites.
Yellow gold K18, white agates & rubies
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Lapis Lazuli central stone in black platinum silver 925
and tsavorites

Yellow gold ring K18 with white agates and rubies

Jewelry value € 400

Jewelry value € 1840

Starting price € 200

Starting price € 920

57

DAPHNE P

DANAI GIANNELLI

Precious Blots

Queen Ring

Μπρούντζος, ασήμι, σμάλτο & ρουμπίνια 0,78 ct

Χρυσός 14Κ & ζαφείρια 0,13cts

14K Gold & sapphires 0,13cts.

www.mariannapetridi.com

To δαχτυλίδι είναι εμπνευσμένο από τα κοσμήματα της εποχής
της Αναγέννησης. Λεπτές και λιτές φόρμες που αγκαλιάζουν
τις φυσικές καμπύλες του χεριού, με μία αίσθηση ρομαντισμού
και κλασσικής, αριστοκρατικής ομορφιάς.

This ring is inspired by the Renaissance Era.
Fine, simple lines that “follow” the hand’s natural curves,
with a sense of romance, grace and classical beauty.

www.danai-giannelli.com

Jewelry value € 460

Brass, silver, enamel & rubies 0,78 ct
Jewelry value € 600
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Starting price € 300

Starting price € 230
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ELIA SERAFIM
The Spring Flower
Ροζ χρυσός Κ18, διαμάντια & ρουμπίνια
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Το λουλούδι συμβολίζει την άνθηση μετά από μια δύσκολη
περίοδο ενώ η ανθεκτικότητα και η λάμψη των διαμαντιών
και το κόκκινο χρώμα των ρουμπινιών τονίζουν το πάθος για
την ζωή.

ELENA SYRAKA

Pink gold K18, diamonds & rubies

Ροζ χρυσό 18Κ, λευκά μπριγιάν & τουρμαλίνες

Rose gold 18K, white diamonds & tourmalines

The flower represents the growth after a difficult
period while the endurance and the brightness of the
diamonds and the red color of the rubies underline the
passion for life.

Τα σκουλαρίκια της συλλογής “DEMI-GODS” της Έλενας
Σύρακα, είναι εμπνευσμένα από την Ελληνική μυθολογία
και τα κέρατά τους θυμίζουν αυτά της θεάς του κυνηγιού,
Άρτεμις.

The earrings of “DEMI-GODS” collection, by Elena
Syraka are inspired by Greek Mythology and the horns
represent those of Goddess of hunting, Artemis.

Jewelry value € 800

www.elenasyraka.com

Jewelry value € 1800

Starting price € 400

Demi-Gods

Starting price € 900
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VENYX WORLD
EVA PAPADOPOULOU

Venyx Madagascar Necklace

ΗΛΙΟΣ
Χρυσό 18Κ
Ασήμι επιχρυσωμένο 24K
ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο/ φως /ήλιος σύμβολο
ζωής και δύναμης.

Μαδαγασκάρη Κολιέ με 2 μενταγιόν χελώνα - μητέρα και
το μωρό, φιλοτεχνημένο σε 18kt κίτρινο χρυσό.
www.venyxworld.com

www.evapapadopoulou.com
Gold 18K
Silver gilded 24K
Νothing rests hidden under the sun /light/ symbol of
power and life.
Jewelry value € 700
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Starting price € 350

Madagascar Necklace with 2 Turtle pendants – Mother
and Baby crafted in 18kt yellow gold.

Jewelry value € 6300

Starting price € 3150

63

APOSTOLOS JEWELLERY
Thira
IOANNOU JEWELLERY
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Oξειδωμένο ασήμι 925, χρυσός 750, καφέ διαμάντι

Oxidized silver 925, gold 750, brown diamond

Το βραχιόλι ΘΗΡΑ, μια δημιουργία του Απόστολου, είναι
ένα μέρος της Συλλογής Νήσος, η οποία επηρεάζεται
από τους σχηματισμούς των νησιών. Χειροποίητο από
οξειδωμένο ασήμι, η ΘΗΡΑ είναι στολισμένη με 18kt
κίτρινο χρυσό, και με brown diamonds. Συνδυάζοντας
μια οργανική αισθητική με κλασικό σύγχρονο
σχεδιασμό, αυτό το μοναδικό ανάγλυφο βραχιόλι
προσθέτει μια ιδιαίτερη νότα στην γυναικεία φιγούρα.

The THIRA oxidised Silver Bracelet by Greek jewellery boutique,
Apostolos, is a part of the Nissos Collection, which is influenced
by the islands formations. Handcrafted from a structure of
oxidised sterling silver, the THIRA Bracelet is embellished with
a scattering of 18kt yellow gold, and embellished with brown
diamonds gemstones. Combining an organic aesthetic with
classic contemporary design, this uniquely textured piece adds
a chunky look to a special apparel.

www.apostolosjewel.gr

Jewelry value € 1860

Starting price € 930

Flower Leaf
18k λευκό χρυσό, μαύρα διαμάντια, άσπρα διαμάντια &
τουρμαλίνες

18k white gold, black diamonds, white diamonds &
tourmalines

Χειροποίητα λευκόχρυσα σκουλαρίκια σε 18 καράτια
με γκρί επιπλατίνωση. Μαύρα διαμάντια 0,74 καράτια,
λευκά διαμάντια 0,04 καράτια και σκούρο φούξια
τουρμαλίνες 1,67 καράτια.

Handmade pair of earrings in grey rhodium-plated 18k
white gold with brilliant-cut black diamonds 0,74 carats,
brilliant-cut white diamonds 0,04 carats and deep
fucshia color tourmalines 1,67 carats.

www.ioannoujewellery.gr

Jewelry value € 1940

Starting price € 970
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EMILIO PUCCI

EMILIO PUCCI

Brass Bracelet

Jade Necklace

Χαλκός

Χαλκός, νεφρίτης

Γυαλισμένο βραχιόλι από χαλκό από τη συλλογή Emilio
Pucci / Άνοιξη Καλοκαίρι 2013.

Κολιέ από νεφρίτη και χαλκό από τη συλλογή Emilio
Pucci / Άνοιξη Καλοκαίρι 2012.

www.emiliopucci.com

www.emiliopucci.com

Brass

50% Brass, 50% Jade

Polished brass Bracelet from Emilio Pucci Spring Summer
2013 collection

Jade and brass Necklace from Emilio Pucci Spring
Summer 2012 collection

Jewelry value € 440
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Starting price € 220

Jewelry value € 740

Starting price € 370
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SERKOS JEWELRY
Cross Ring

KASSIS

18K ροζ χρυσός, διαμάντια & pear-shaped smoke topaz.
Δαχτυλίδι σε ροζ χρυσό 18Κ σε σχήμα σταυρού με μπριγιάν
συνολικού βάρους 0.35Κ και pear-shaped smoke topaz
συνολικού βάρους 4.3Κ.

Night Rocks
Ροζ χρυσός 18Κ & διαμάντια
Δαχτυλίδι σε ρόζ χρυσό 18Κ με διαμάντια συνολικού βάρους
1.27 ct. Σχεδιασμένο ειδικά για το CREAID.

www.serkos.gr
www.kassis.net
Pink-gold 18K, diamonds & pear-shaped smoke topaz.
Pink gold 18K & diamonds
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Glamorous 18K pink-gold cross ring set with brilliant-cut
diamonds 0.35 carats and pear-shaped smoke topaz
4.32 carats.

Pink gold ring in 18k with full cut diamonds and pear
shape of total 1.27 ct . Designed especially for CREAID.

Jewelry value € 2000

Jewelry value € 7620

Starting price € 1000

Starting price € 3810
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MARIA PIANA
Plexus Ring
Ασήμι 925 επίχρυσο με 18Κ χρυσό & διαμάντι

LINA DIAMANTOPOULOU - FANOURAKI
Sailplanes

Δαχτυλίδι εμπνευσμένο από τη συλλογή Plexus όπου
ταινίες από ασήμι τυλίγουν τα δάχτυλα.

Χρυσός 18Κ, ασήμι, τουρμαλίνες & χρωστικές ουσίες
Ένα ζεύγος σκουλαρικιών.

www.mariapiana.com

www.fanourakis.gr
Sterling silver 925 gold plated with 18K gold & diamond
Ring inspired by the plexus collection where ribbons of
silver are curved around the finger.

Jewelry value € 140
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Starting price € 70

Gold K18, sterling silver, tourmalines & pigments
Pair of earrings.
Jewelry value € 1500

Starting price € 750
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IOANNA SOUFLIA
MARIA LALAOUNI

Balance

Aurelia Climber Earring
Χρυσός 14Κ, μάρμαρο Θάσου & λευκά διαμάντια.
18k χρυσός & διαμάντια χρώμα G, ποιότητα VVS1, κοπή xxx

18k gold & white diamonds color G, quality VVS1, cut xxx

Ring in yellow gold 14K, hand carved white Thasos
Marble with white brilliant diamonds (0,07ct).

AURELIA Climber Earring ονομάζεται η δημιουργία της
Μαρίας Λαλαούνη για τον οίκο LALAoUNIS και είναι
εμπνευσμένη από την χρυσοχοΐα του 3ου-7ου αιώνα μ.Χ.
Η αισθητική των κοσμημάτων της εποχής αναδεικνύει
με τον πιο ανάλαφρο τρόπο τα σχέδια που συχνά
απεικόνιζαν ανθέμια.
Αιθέριο και με ρομαντική αίσθηση το Climber Earring
δημιουργήθηκε σε χρυσό 18Κ διακοσμημένο με τέσσερα
διαμάντια.

Maria Lalaouni’s Aurelia Climber Earring, is inspired by
jewelry of the 3rd-7th century AD.
The jewelry of that period is famous for detailed
and elaborate opus interrasile work, a metalworking
technique imitating lattice work.
Delicate and with a romantic feel , this Climber Earring
is made in brushed 18k gold and embellished with four
diamonds

Jewelry value € 1800

www.lalaounis.com

Jewelry value € 900

Δαχτυλίδι σε κίτρινο χρυσό 14Κ, χειροποίητο λευκό μάρμαρο
Θάσου με λευκά διαμάντια (0,07ct).
www.ioannasouflia.com

14K gold, Thasos marble & white diamonds
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Starting price € 900

Starting price € 450
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DOLLY BOUCOYANNIS
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EUGENIA MANOLIOUDAKI

Harmony

Number 6 / The first perfect number

Χρυσός Κ18, βότσαλο & διαμάντια.

Gold 18Κ White Gold, Sea Pebble & Diamonds
Natural untreated sea pebbles that might be as old as
diamonds, have a ‘value’ based on their uniqueness
which in combination to their ’random’ beauty can easily
qualify as nature’s handicraft.
Diamonds on the other hand, are always appreciated for
their cost which strictly identifies them as luxury goods.
This collection has been so successful over the years
just because those two ‘equally valuable’ materials
finally collaborate in the most natural way.

Jewelry value € 1680

Ασήμι 925, μαύρη πλατίνα, 20 καπνίες 0.54ct.

Silver 925, black rhodium & 20 smoky quartz total of 0.54ct.

Αριθμός 6.
Σχηματίζει την ένωση δυο αντικατοπτριζόμενων τριγώνων.
Οι πυθαγόρειοι αναφέρονται στον αριθμό 6 ως τον αριθμό
της δημιουργίας, σύμβολο της ειρήνης, του κόσμου και της
συμμετρίας των αντιθέτων καθώς συνίστανται αρμονικά από
τα αντίθετα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Αφροδίτη, τη θεά
του έρωτα και της φιλίας που ενώνει τα αντίθετα με τον ίδιο
τρόπο όπως ο αριθμός 6, ενώ ταυτόχρονα αναπαριστούν την
αρχή της ολότητας και της τελειότητας.

Number 6.
It forms the union of two mirror triangles. The Pythagoreans
refer to it as the number of creation, the symbol of “peace”
and “world” and the symmetry of opposites since it consists
of harmonized contradictions. It was thus closely related to
Venus, the Goddess of love and friendship who combines
the opposites in the same manner as number 6, while at the
same time they both represent the principle of entirety and
perfection.

Τα βότσαλα της θάλασσας αρχέγονα όπως και τα διαμάντια,
δηλώνουν μια αξία η οποία βασίζεται στην μοναδικότητα
τους σε συνδυασμό με την “τυχαία” ομορφιά τους. Αποτελούν
δε τεχνήματα της φύσης. Τα διαμάντια “αδικημένα” από την
απόλυτη ταύτισή τους με τον πλούτο, προσπαθούν να μας
φανερώσουν την πραγματική τους αξία.
Ο ανατρεπτικός και χωρίς προκατάληψη συνδυασμός τους,
δεν κάνει άλλο από το να ενισχύει και να επαυξάνει την
πραγματική τους “αξία”.
Η επιτυχία αυτής της σειράς οφείλεται στην αρμονία με την
οποία συνεργάζονται τα δυο “ισάξια “ υλικά.

www.m-art.gr

Jewelry value € 1200

www.dollyboucoyannis.com

photo credits: Stelios Aghelidis

Starting price € 600

Starting price € 840
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NIKOS KOULIS
Spectrum Collection Ring
Χρυσός, διαμάντια, ιολίτης, lapis
Δαχτυλίδι από μαύρο χρυσό με μαύρα διαμάντια, λευκά
διαμάντια baguettes, ιολίτη και lapis

Blue Lagoon

www.nikoskoulis.com
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ROY DANALIS APOSTOLOPOULOS

Gold, diamond, iolite, lapis

Δαχτυλίδι σε λευκόχρυσο 17,10gr, τοπάζι 18,89 carats,
διαμάντια 0,60 carats

Precious ring in white gold 17,10gr, central store topaz 18,89
carats, diamond setting 0,60 carats

Black gold ring with black diamonds, white diamond baguettes,
iolites and lapis

Το δαχτυλίδι Blue Lagoon είναι εμπνευσμένο από τα
πανέμορφα μπλε χρώματα των Ελληνικών θαλασσών.

Blue Lagoon ring is inspired by the amazing blue colors of
the Greek Seas.

Jewelry value € 4500

Jewelry value € 3000

Starting price € 2250

Starting price € 1500
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FOLLI FOLLIE
Aesthesis
LITO
Psychedelia
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Λευκός χρυσός 18Κ, μαύρα διαμάντια, αμέθυστος,
emerald & μαύρο πλατίνωμα

White gold 18K, black diamonds, amethyst &
black platinum plated
A pair of earrings, a genuine piece of jewellery, a magnetic
sensation of touch. Let them swing according to your move
and feel the precious vibe of freedom. These unique shoulder
dusters have been designed to reflect the power of true feelings.
Hand crafted in white gold 18K, black platinum plated, adorned
with black round brilliant cut diamonds, two pear shaped
amethyst stones and two emerald cut peridots.
Jewelry value € 2500

Xρυσός, διαμάντια, ρουμπίνια & ζαφείρια

Gold, diamonds, rubies & sapphires

Χρυσό κολιέ 14Κ με μάτι από σμάλτο ζωγραφισμένο στο
χέρι (σε ψυχεδελικά χρώματα), με μαύρα (0.02ct), κίτρινα
(0,032ct), καφέ (0,032ct), λευκά (0.031ct) διαμάντια,
ρουμπίνια (0.032ct), και μπλε ζαφείρια (0.04ct).

14K pink gold necklace with big psychedelic purple
enamelled eye and black (0.02ct), lemon (0.032ct),
brown (0.032ct), white (0.031ct) brilliand-cut Diamonds,
Rubies (0.032ct) and dark blue Sapphires (0.04ct).

Ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα μοναδικό
κόσμημα, μία ξεχωριστή αίσθηση που μαγνητίζει.
Αφεθείτε στην ανέμελη κίνηση τους και νοιώστε ένα
πνεύμα ελευθερίας και πολυτέλειας να σας κατακλύζει.
Χειροποίητη δημιουργία από επιπλατινωμένο
λευκόχρυσο 18Κ, με μαύρα μπριγιάν, αμέθυστους pear
κοπής και περίδοτο κοπής emerald.

www.lito-jewelry.com

Jewelry value € 1320

www.follifollie.gr

Starting price € 660

Starting price € 1250
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HUFFY
MARIA PETZETAKI

Connect the Dots

Bracelet / Elizabethan

Χρυσός κίτρινος & λευκός, λευκά διαμάντια

Yellow & white gold, white diamonds
Riffing on his Dots Collection, Huffy creates a one-of-a-kind
pendant with extraordinary movement. The piece refuses to
compromise for the rigidity of the triangular form. Instead,
Huffy connects the dots with invisible links.
“Connect the Dots” is nestled in a precious box that
pays tribute to Huffy’s past work. The russet body is
inspired by the CopperLand Collection, the intricate silver
ornamentation on all four corners is a throwback to his
Jugendstil Collection.

Bracelet Silver 925 Handmade and engraved,
weight 96 gr

Με αφετηρία τις πρόσφατες δημιουργίες του για το Dots
Collection, ο Huffy εμπνεύστηκε ένα ασυνήθιστο μενταγιόν
που κρύβει μέσα του το μυστικό της κίνησης. Το κόσμημα
ασπάζεται την αυστηρότητα της τριγωνικής φόρμας,
ξορκίζοντας όμως την πατροπαράδοτη ακαμψία της. Το
μυστικό κρύβεται στους «αόρατους» συνδέσμους που
ενώνουν τις τελίτσες. Το μοναδικό αυτό κομμάτι εσωκλείεται
σε ένα εξίσου εντυπωσιακό «περιτύλιγμα», το οποίο
συνδυάζει τις πιο εμβληματικές συλλογές του Huffy. Το
χάλκινο κουτί είναι απόηχος της CopperLand Collection, ενώ
η περίτεχνη διακόσμηση στις γωνίες προέρχεται από την
Jugendstil Collection.

Jewelry value € 900

www.huffyjewels.com

Jewelry value € 440

Ασήμι 925
Χειροποίητο βραχιόλι από ασήμι 925,
χαραγμένο, βάρος 96 gr
www.mariapetsetaki.com

Silver 925

80

Starting price € 450

Starting price € 220
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MICHAEL PELAMIDIS
Abyssal Ring
Επιχρυσωμένο ασήμι 925
Η συλλογή ABYSSAL του Michael Pelamidis, έχει πηγή
έμπνευσης τον θαλάσσιο βυθό και οι καμπύλες και
ρέουσες γραμμές της προορίζονται να αναδείξουν τον
τελικό τους στόχο: το γυναικείο κορμί.

Tudor Armour Ring

www.michaelpelamidis.com

Οξυδωμένο ασήμι 925, 18k ροζ χρυσός, αμέθυστος,
σουγκιλίτης & ρουμπίνια

Oxydized silver 925, 18k rose gold with amethyst,
sugilite & rubies

Gold plated silver 925

Το Tudor armour δαχτυλίδι περιγράφει την ιστορία της
δύναμης και της ομορφιάς της Βασίλισσας Ελισάβετ Ι,
μίας δυναμικής γυναίκας και μίας ατρόμητης αρχηγού.
Η ίδια είναι σύμβολο της δυναμικής αυτοπεποίθησης, της
θηλυκότητας και της μαγείας: τα βασικά συστατικά μίας
γυναίκας.

The Tudor armour ring tells us the story of the strength and
beauty of Queen Elizabeth the First, a very strong independent
woman, a fearless beautiful leader.
She is the symbol of strong self-esteem, femininity and magic:
the core essence of every woman.

www.gavello.net

Jewelry value € 3500

Michael Pelamidis ABYSSAL collection was inspired by the
world of the deep sea and his curved, flowing lines intend to
show off their final object; the woman’s body.

Jewelry value € 940
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GAVELLO

Starting price € 470

Starting price € 1750
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FIONA SWAROVSKI
Pearl Island Earrings & Choker
Ημιπολύτιμοι λίθοι, zirconia, πέρλες
Σκουλαρίκια και choker από ημιπολύτιμους λίθους, με
πέτρες zirconia και south sea πέρλες

ANDONIS VOURAKIS

www.swarovski.com

Soaring
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Χειροποίητη καρφίτσα σε 18 καράτια χρυσό 6,20γρ. 4,00εκ x
4,50εκ διαμέτρου, 24 διαμάντια 0,76 καράτια VS,
69 διαμάντια (8/8) 0,77 καράτια, 22 διαμάντια (8/8)
0,26 καράτια, ένα μαργαριτάρι στρογγυλό και ένα Ρουμπίνι

Hand made vintage broach in 18k gold 6,20gr and 4,00 cm x
4,50 cm in diameter, 24 diamonds 0,76 carats VS,
69 diamonds (8/8) 0,77 carats , 22 diamonds (8/8) 0,26 carats,
one round pearl, 1 round ruby.

Η καρφίτσα “Soaring” είναι εμπνευσμένη από τη φύση.

“Soaring” broach is inspired by nature.

www.vourakis.gr

Jewelry value € 7800

Starting price € 3900

Semi-precious stones, zirconia stones and south sea pearls
Earrings & choker from semi precious stones, zirconia
stones and south sea pearls
Jewelry value € 3000

Starting price € 1500 (Choker)

Jewelry value € 700

Starting price € 350

(Earrings)
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ANNA MARIA MAZARAKI
Greek Chic
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Ροζ χρυσός 14Κ, ρουμπίνια, μαύρα διαμάντια, όνυχας

14K Rose Gold, 7 Rubies, 3 Black Diamonds, 1 Onyx

H αγάπη μας για την Ελλάδα έγινε κόσμημα. Ανακαλύψτε
το δικό μας «Τσαρούχι», το σύμβολο της Ελληνικής
ανδρείας και ελευθερίας στην πιο chic εκδοχή του. Ένα
υπέροχο ροζ χρυσό κολιέ 14Κ με λαμπερά ρουμπίνια,
μαύρα διαμάντια και όνυχα που δεν θα αποχωριστείτε
ποτέ. Σήμερα το τσαρούχι είναι μέρος της στολής των
Ευζώνων, των επίλεκτων φρουρών του Προέδρου της
Δημοκρατίας και του Προεδρικού Μεγάρου. Η Άννα
Μαρία Μαζαράκη εμπνεύστηκε το κολιέ από την περίοδο
που ο γιός της υπηρέτησε στον Ελληνικό στρατό στην
Προεδρική φρουρά.

Inspired by the silent power of the Greek “Tsolias” and the
strong independent spirit of Greeks worldwide, this little
symbol stands for all big Greek things we adore. Created
in the most precious materials with 14K Rose Gold, 7 bright
rubies, 3 black diamonds and an onyx gem to add a twist
to the traditional “Tsarouhi,” this necklace will be cherished
for a long time. Distil your love for Greece with this elegant
piece. his necklace was conceived when Anna Maria
Mazaraki’s son joined the army as an “Evzone” who wear the
“Tsarouhi” shoe as part of their traditional army uniform.

www.annamariamazaraki.com

Jewelry value € 200

Starting price € 100

ALEXIA GRYLLAKI
The Flower
18Κ κίτρινος χρυσός, σμαράγδια, ροζ τουρμαλίνη,
μαργαριτάρια
Ένα λουλούδι γίνεται εικόνα και μια εικόνα γίνεται
ανάμνηση μέσα από τα σαγηνευτικά χρώματα μιας
βουκαμβίλιας που κοσμεί το ελληνικό καλοκαίρι.
www.alexiagryllaki.com

18K yellow gold, emeralds, tourmalines, pearls
A flower becomes an image and an image becomes a
memory through the striking colors of the bougainvillea
that adorns the Greek summer.

Jewelry value € 2400

Starting price € 1200
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G&P JEWELLERY DESIGNER
SOFIA ZARARI

The Shark

Neilos
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Ασήμι επιπλατινωμένο, λευκά διαμάντια 0,07ct

Sterling Silver Platinum Plated, White Diamonds 0.07ct

“Είσαι το τόξο από το οποίο τα παιδιά σου ωσάν
ζωντανά βέλη ξεκινάνε για να πάνε μπροστά. Ο
τοξότης βλέπει το ίχνος της τροχιάς προς το άπειρο και
κομπάζει ότι με τη δύναμή του τα βέλη του μπορούν να
πάνε γρήγορα και μακριά. Aς χαροποιεί τον τοξότη ο
κομπασμός του Αφού ακόμα κι αν αγαπάει το βέλος που
πετάει έτσι αγαπά και το βέλος που μένει στάσιμο.”_

“You are the bows from which your children living
arrows are sent forth. The archer sees the mark upon
the path of the infinite, and he bends you with his might
that his arrows may go swift and far. Let your bending
in the archer’s hand be for gladness; For even as he
loves the arrow that flies, so he loves also the bow that
is stable.”_

Aπόσπασμα από το ποίημα “Για τα παιδιά” του Kahlil
Gibran

Εxcerpt from Kahlil Gibran’s poem “On Children”

www.sofiazarari.com

Jewelry value € 380

Starting price € 190

Ασήμι 925 επίχρυσο

925 Silver gold plated

O Καρχαρίας αποτελεί ένα μοναδικό κομμάτι από την
εταιρία G&P Jewellery. Εμπνευσμένος από την φύση με
αυτήν την καταπληκτική δουλειά, την οποία υπογράφει ο
Γιώργος Προκοπίδης, έρχεται να επαναπροσδιορίσει την
ομορφιά και την μοναδικότητα αλλά επίσης να επισημάνει
παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα μέσα από τα σχέδια
του. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο, που να φέρνει
στο νου εικόνες φόβου, όπως αυτή η λέξη, όπως αυτό το
μυστηριώδες πλάσμα. Ο θεριστής του βυθού, το πιο δυνατό
και καλά δομημένο θαλάσσιο πλάσμα γίνεται δημιουργία
απίστευτης αισθητικής για άντρες και γυναίκες.

Shark necklace is a one of a kind piece by G&P
jewelry. Taking inspiration from nature, this amazing
work, hand signed by George Prokopidis, comes to
redefine beauty and uniqueness but also addresses
global environmental issues through design. There
may not be anything that conjures up visions of fear
like that word, like this mysterious creature. The reaper
of the deep, the most powerful and well structured sea
creature comes to become a creation of extraordinary
aesthetics, for both men and women.

www.gpjewellery.com

Jewelry value € 120

Starting price € 60
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FAYSTONE

FEY PAPANIKOU

Celestial Ring

Lyre of Apollo

Επιπλατινωμένο ασήμι 925, μπλε ζαφείρια 1.09ct.

Platinum plated Sterling Silver 925 with 20 blue Sapphires 1.09ct.

Ασήμι 950, ζαφείρια

Silver 950, sapphires

Το δαχτυλίδι Celestial ανήκει στη σειρά Constellation, η
οποία έχει ως πηγή έμπνευσης τα αστέρια που φωτίζουν
το σκοτεινό ουρανό.
Πέντε γεωμετρικές μπάρες στολισμένες με είκοσι
εκθαμβωτικά μπλε ζαφείρια κοσμούν το επιπλατινωμένο
δαχτυλίδι από καθαρό ασήμι, δημιουργώντας ένα
μοντέρνο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

A modern yet luxurious statement, the Celestial ring from
Faystone’s Constellation Collection has been inspired by the
stars that light up the darkest skies.
Five geometrical bands embellished with twenty dazzling
blue Sapphires adorn a Platinum plated Sterling Silver 925
ring, making for a contemporary yet striking piece.

Η αρχαία λύρα, με απλότητα στην κατασκευή της και
διαυγή, γαλήνιο ήχο.
Κατά τη μυθολογία δώρο του Ερμή στον Απόλλωνα, το
θεό της μουσικής και εκφραστή της ιδέας που αφορούσε
την απόλυτη αρμονία της ψυχής και του σώματος. Στην
αρχαία Ελλάδα η θεραπευτική χρήση της μουσικής
κατείχε εξέχουσα σημασία.

The ancient lyre, with simplicity in construction and
peaceful melody.
According to mythology, it was a present from Hermes
to Apollo, the god of music and demonstrative of the
idea concerning the absolute harmony of the soul and
body. In ancient Greece the therapeutic use of music
was of exceptional importance.

www.faystone.com

Jewelry value € 440

www.feyjewel.com

Jewelry value € 700

Starting price € 220

Starting price € 350
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LIANA VOURAKIS
Snow White
Μάρμαρο, πέρλες, διαμάντια, χρυσός Κ9

PRODROMOS JEWELLERY

Mενταγιόν μάτι από ελληνικό μάρμαρο ζωγραφισμένο
με χρυσό, χρυσό Κ9 , μπριγιάν και πέρλες

Lover’s eye

www.lianavourakis.com

92

Ασήμι 925, πορσελάνη, τσαβορίτες 1.10ct

925 silver, porcelain, tsavorites 1.10ct

Μενταγιόν με πράσινο μάτι ζωγραφισμένο πάνω σε
πορσελάνη, δεμένο με επιχρυσωμένο ασήμι και τσαβορίτες.
Εμπνευσμένο από τα μάτια μινιατούρες ή αλλιώς “τα μάτια
των εραστών” της Αγγλίας του 18ου αιώνα.

Handpainted green eye porcelain pendant, on yellow gold
plated silver with tsavorites. Inspired from the eye miniatures
or else “lover’ eye” from the Georgian era in Britain.

Marble, pearls, diamonds, gold Κ9.

@prodromosjewellery

Jewelry value € 1600

Jewelry value € 2500

Starting price € 800

Handmade pendant with greek marble painted with gold, set
on gold K9, with diamonds and pearls
Starting price € 1250
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THEODOROS
Eye Candy

TAFFIN JEWELRY

Αμέθυστος, διαμάντια, ρουμπίνια, 18K λευκό χρυσό

Grape Vine

Επιτραπέζιο κόσμημα.

Ροζ χρυσός 18Κ, ζαφείρι, τσαβορίτης

Pink gold 18K, sapphire, tsavorite

www.theodoros.com.gr

Πολύχρωμο Ζαφείρι, Τσαβορίτης και 18Κ δαχτυλίδι
από ροζ χρυσό, με την υπογραφή του Taffin (TF3670)”.
Τα ζαφείρια είναι Κεϋλανής προέλευσης, φυσικά και
δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. Το βάρος των
ζαφειριών είναι 19.27 καράτια συνολικά και οι τσαβορίτες
έχουν βάρος 4,28 καράτια.

Multicolor Sapphire, Tsavorite and 18K Rose Gold Ring,
Signed Taffin (TF3670)”.Τhe sapphires are Ceylon origin,
natural and not heat treated. The sapphires weight 19.27
carats total and the tsavorites weight 4.28 carats total.

www.taffin.com

Jewelry value € 40000

Amethyst, diamonds, rubies, 18K white gold
Table jewelry.
Jewelry value € 28000
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Starting price € 4000

Sponsored by: Mr & Mrs Caireta

Starting price € 20000
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FOTINI PSAROULI

TANIA DRAKIDOU

Balance Necklace
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Syntixi Necklace

Χρυσός 14Κ, μαργαριτάρια, διαμάντια

Gold 14Κ, Fresh water pears, diamond

H σειρά “Balance” περιλαμβάνει μίνιμαλ δημιουργίες
όπου λευκά και μαύρα μαργαριτάρια ισορροπούν
μεταξύ τους σε διάφορα σχέδια.
Σε χρυσό 14Κ και διακοσμημένη με διαμάντια η σειρά
“Balance” πετυχαίνει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο
λευκό και το μαύρο στις ευθείες γραμμές με την σφαίρα
το κομψό και το σύγχρονο.

“Balance” is a minimalistic collection where black and
white pears balancing each other in various designs
Made of 14K gold and embellished with diamonds the
Balance collection balances black and white lines and
spheres, elegant and modern.

www.fotinipssrouli.com

Jewelry value € 480

Starting price € 240

Επιχρυσωμένο ασήμι 925, μαργαριτάρια, μαλαχίτης,
απατίτης, jade & χρυσόκολλα.

Sterling silver 925 gold plated, malachite quartz, apatite quartz,
jade quartz, chrysocolla quartz, pearls.

Το κολιέ της συλλογής Syntixi από επιχρυσωμένο ασήμι
925 είναι μια σύνθεση από διάφορες πολύτιμες πέτρες
και μαργαριτάρια. Ο μαλαχίτης, ο απατίτης, το jade και η
χρυσόκολλα ενισχυμένα με ένα στρώμα χαλαζία δίνουν ένα
εντυπωσιακό 3D αποτέλεσμα. Η ποικιλία στο χρώμα και στο
σχήμα δημιουργεί μια αρμονική σύνθεση.

Syntixi Necklace is a statement silver 925 gold plated necklace
featuring various gemstones, quartz and pearls. Malachite,
apatite, jade and chrysocolla are enhanced with a layer of
quartz creating an impressive 3D effect. Color and shape
variety create a harmonious blend.
Jewelry value € 1000

Starting price € 500
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MOUTSATSOS

SOPHIA KOKOSALAKI

Abreast Earrings

Labyrinth II

Επιπλατινωμένο ασήμι & διαμάντια
Επιπλατινωμένο ασήμι με διαμάντια 0,10 ct, Baguette Cut
G χρωμα, VS φωτεινότητα
@moutsatsos

Sterling fine silver, semi-precious stones

Platinum plated silver with diamonds 0,10ct, Baguette Cut,
G Color, VS Clarity

98

Κολιέ choker από επιπλατινωμένο ασήμι, με σχέδιο
«modernist knot» με ασύμμετρες αλυσίδες και
ημιπολύτιμες πέτρες.
www.sophiakokosalaki.com

Platinum plated silver & diamond

Jewelry value € 740

Ασήμι, ημιπολύτιμες πέτρες

Starting price € 370

Sterling fine silver choker necklace with modernist knot
design, asymmetric chains and semi-precious stones.
Jewelry value € 800

Starting price € 400
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THALIA EXARCHOU
ARSENIS VILDIRIDIS

Snake

DNA Unique Code
Ασήμι 925, μπριγιάν 2,36ct, ρουμπίνια 0,04ct.
Λευκό χρυσό, άσπρα & κονιάκ διαμάντια.

White gold, white & cognac diamonds.

Pendant snake with double chain.

Εμπνευσμένο από την ανεκτίμητη μαγεία της φύσης και
από τις γενετικές επιλογές, που καθορίζονται στη μοναδική
δομή του DNA, που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Ένα
χειροποίητο δαχτυλίδι, σε λευκόχρυσο 18Κ, βάρους 9 γρ, με
δεκαέξι (16) μπριγιάν, χρώματος κονιάκ, βάρους 0,24 ct και
ενενήντα έξι (96) μπριγιάν, χρώματος D, καθαρότητος VVS,
βάρους 1,44 ct.

Inspired by nature’s invaluable magic and by the genetic
selections specified in the unique structure of DNA, which are
transferred from generation to generation.
A handmade Ring, in 18K white gold, weighing 9 grs, with
sixteen (16) full cut diamonds, cognac color, weighing 0,24cts
and ninety-six (96) full cut diamonds, D color, VVS clarity,
weighing 1,44 cts.

Jewelry value € 1000

www.arsenis.gr

Jewelry value € 3580

Κρεμαστό σε σχήμα φιδιού με διπλή αλυσίδα
www.thaliaexarchou.gr

Silver 925, diamonds 2,36ct, roubies 0,04ct.
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Starting price € 500

Starting price € 1790
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ANILEVE
Blue Evil Eye Pendant
ZOE KOMPITSI
Eulogy
9K χρυσός 0,16 ct br, 0,06ct τσαβορίτης, 0,01ct μαύρα
διαμάντια, Virgin Mary ασήμι 14k επιχρυσωμένο.
ημιπολύτιμοι λίθοι.
Το κρεμαστό είναι εμπνευσμένο από την ελληνική κληρονομιά
μας. Έχει σχεδιαστεί για να ακτινοβολεί θετική ενεργεια και
προστασία.

9k gold -0,16 ct br - 0,06ct tsavorites - 0,01 ct black diam.
Virgin Mary silver 14k gold plated. Semiprecious stones
The “Eulogy” necklace inspired by my heritage and childhood .
Designed to radiate positive energy and protection.

Jewelry value € 780

Starting price € 390

Λευκό χρυσό 18Κ, μπλε σμάλτο, μαύρα διαμάντια 1,22ct

White gold 18K, blue enamel, black diamonds 1,22ct

Το evil eye μενταγιόν μας είναι εμπνευσμένο από το
θρησκευτικό σύμβολο της προστασίας ενάντια στο
κακό. Η Ελληνική παράδοση λέει ότι το μπλε είναι το πιο
δημοφιλές χρώμα καθώς θυμίζει φρέσκο δροσερό νερό
που φέρνει την ευημερία και την ανάπτυξη. Φορώντας
το μάτι το κακό αντανακλάται πίσω στο θεατή. Το
χειροποίητο μπλε μενταγιόν “κακό μάτι” δημιουργήθηκε
από την Εβελίνα Παπαντωνίου για το brand Anileve και
εκφράζει μια πιο μίνιμαλ rock chic προσέγγιση.

Our evil eye pendant is inspired by the religious
meaningful symbol for protection against the evil. Greek
tradition says blue is the most popular color as it reminds
of fresh cool water that brings prosperity & growth. By
wearing the eye the evil is reflected back to the onlooker.
This handmade blue “evil eye” pendant created by Evelina
Papantoniou for brand Anileve expresses a more minimal
rock chic approach..

Jewelry value € 1800

Starting price € 900

www.zoekompitsi.com

102

103

PERICLES KONDYLATOS

MAXIMOS

Great Expectations

Earrings Gaz Collection

Ασήμι, cameo, κοράλλι & μαργαριτάρια

Silver, cameo, coral and pearls

Το δαχτυλίδι «Μεγάλες Προσδοκίες» είναι εμπνευσμένο
από το κλασικό μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς, το
οποίο αποτελεί μεγάλη έμπνευση για εμένα καθώς η
ιστορία και οι ήρωες ταυτίζονται με την ζωή μου. Διάλεξα
να χρησιμοποιήσω μια εικόνα του βιβλίου που περιγράφει
μια πολύ ρομαντική εποχή με αξίες, οράματα, όνειρα,
προσδοκίες και ιδανικά για αυτό και έβαλα το cameo και
τα τριαντάφυλλα, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και πολύ
σκληρότητα και θάνατος. Για αυτόν τον λόγο επέλεξα
μαργαριτάρια που καταλήγουν να ενώνονται σε μια
νεκροκεφαλή.!

The “Great Expectations” ring is inspired by the classical
novel by Charles Dickens, which consists a great source of
inspiration to me, due to the fact that the story and the heroes
of have a resemblance to my life. I chose an image of the book
that describes a very romantic era with values, visions, dreams,
expectations, that’s why I used the cameo and the roses, but at
the same time there was too much cruelty and death. This is
why I chose pearls that end up to a skull.

www.pericleskondylatos.com

Jewelry value € 2000

Ασήμι 925 & τιρκουάζ αχάτης
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Σκουλαρίκια 925’ ασήμι , τιρκουάζ αχάτης, μαύρη
επιμετάλλωση ροδιού.
www.maximos.com.gr

925 silver & turquoise agate
Earrings 925’ silver, turquoise agate, black
rhodium finish

Starting price € 1000

Jewelry value € 160

Starting price € 80
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LIONESS IN ATHENS

LYDIA ECONOMOU

Girl on Fire

DNA

Χειροποίητα σκουλαρίκια από τη συλλογή “Girl on fire” σε
επιχρυσωμένο ασήμι και διαμάντια 0,03 ct
www.lionessinathens.com

@lydia_eco

Handmade gold plated silver earrings with diamonds 0,03 ct
from “Girl on fire” collection
Jewelry value € 240
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Σκουλαρίκια 9Κ κίτρινος χρυσός με διαμάντια, ρουμπίνια και
σμαράγδια.

Starting price € 120

Earrings 9K yellow gold with diamonds, rubies and emeralds
Jewelry value € 640

Starting price € 320
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ANTHÉ COLLECTION
Tears of Aphrodite

EVAKYR JEWELRY & GEORGIA KOTRETSOS

Fine P / Linked Earrings

Βραχιόλι από γνήσιο, μασίφ ασημί 925, επιπλατινωμένο.
Φτιαγμένο και επεξεργασμένο στην Ελλάδα. Βάρος περίπου
20 γραμμάρια.

Bracelet/sterling silver 925, massif, platinum plated.
Handmade in Greece
Weight 20 gr.

Ασήμι 925, ροζ χρυσός 18Κ, χρυσός 18Κ

Silver 925, Rose Gold 18K, Gold 18K

Τα Fine P-Linked σκουλαρίκια αποτελούνται από ένα
μεγάλο ασημί, χρυσό 18Κ σκουλαρίκι και ένα μικρότερο
ασημένιο σκουλαρίκι. Το ζευγάρι μπορεί είτε να φορεθεί
με απλές πόρπες ή με πόρπες που συνδέονται με
χαλαρή αλυσίδα η οποία είναι σχεδιασμένη για να
κρέμεται κομψά γύρω από το πίσω μέρος του λαιμού..

Fine P-Linked earrings comprise a large silver, 18K gold
earring and a silver stud earring. The pair of earrings can
either be worn with simple clasps or with clasps that are
connected with loose chain that is designed to elegantly
drape around the back the neck.

“Τα Δάκρυα της Αφροδίτης”, γνωστά και ως Γκιόλα, είναι
η φυσική βραχώδης πισίνα της Θάσου, η οποία σύμφωνα
με το μύθο, κατασκευάστηκε από τον Δία, προκειμένου
να κολυμπά εκεί η Αφροδίτη. Άλλοι αναφέρουν ότι η
«πισίνα» ήταν το «μάτι» του Δία “ που παρακολουθούσε
την ερωμένη του!

Tears of Aphrodite, also known as Giola, is the natural rocky
pool of Thaso’s island which according to a myth, was
constructed by Zeus in order for Aphrodite to swim. Others
state that the “pool” was Zeus “eye” watching over his lover!

www.georgiakotretsos.com & @evakyrjewelry

Jewelry value € 460

www.anthe.gr

Jewelry value € 220
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Starting price € 230

Starting price € 110
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MARIANNA LOURBA
Fate
Ξύλο έβενος, ασήμι 925, ροζ χρυσός 9Κ, διαμάντια & μαύρο
επιχρυσωμένο ασήμι

Ebony wood, 925° silver, 9K rose gold, diamonds &
black plated silver

‘Εχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί τα πράγματα καταλήγουν
όπως είναι;
Η ιδέα προήλθε από την “Μοίρα” ή “Πεπρωμένο”. Οι γραμμές που
βλέπουμε στις παλάμες των χεριών μας σχετίζονται απόλυτα με
τη ζωή μας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας!
“Οι γραμμές δεν είναι χαραγμένες στο ανθρώπινο χέρι
χωρίς λόγο. Προέρχονται από την ουράνια επίδραση και την
ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου”
(Αριστοτέλης - Φιλόσοφος - 384 π.χ)

Do you ever wonder why things have to turn out the
way they do?
The inspiration was from “fate” or “destiny”. The lines
that we see in our hands are totally related with our
past, present and future!
“The lines are not engraved in the human hand
without a reason.They come from the heavenly
influence and individuality of each person”
(Aristoteles - Greek philosopher- 384 B.C)

Jewelry value € 440
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Starting price € 220

NOOR FARES
Palidrome Amulet Pendant
18k κίτρινος χρυσός, άσπρα διαμάντια & σκάλισμα στο χέρι
tiger iron

18k yellow gold, white diamonds and hand carved
tiger iron

Μενταγιόν «Palidrome Amulet» 18Κ κίτρινο χρυσό, λευκά
διαμάντια και σκαλισμένο στο χέρι tiger iron

Palidrome Amulet Pendant 18k yellow gold, white
diamonds and hand carved tiger iron

www.noorfares.com

Jewelry value € 3400

Starting price € 1700

111

MARIA KAPRILI
Zuhno Ring
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Ροζ χρυσό με 19 διαμάντια 0,15ct

Rose gold 9K, with 19 diamonds 0,15ct

‘Zuhno’ στη γλώσσα των Romani σημαίνει αγνό. Η έμπνευση
προέρχεται από τους folk artist της Μεσογείου και τον αγνό
τρόπο κατασκευής που προκύπτει από την παράδοσή
τους χωρίς εκπαίδευση και χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων
εργαλείων. Ο σχεδιασμός είναι naive με χαρακτηριστικό την
απλότητα και όχι την τελειότητα.
Απευθύνεται στη σύγχρονη γυναίκα που την χαρακτηρίζει
το ελεύθερο και ανεπιτήδευτο στυλ. Tο δαχτυλίδι είναι
εξολοκλήρου χειροποίητο . Η εγχάραξη έ χει γίνει με την
χρήση μόνο ενός καλεμιού και είναι κατασκευασμένο από
την ίδια την καλλιτέχνη.

Zuhno implies PURE in Romani Language. The inspiration
comes from the folk artist of the Mediterranean and the pure
way of construction that results from their delivery without
training and without the use of specialized tools. The design is
naive with main characteristic; the simplicity and not perfection.

www.mariakaprili.com

Jewelry value € 1700

UKKA LELLE
Elliptic
Ασήμι 925, επιχρύσωμα

The ring is for a modern woman who is characterized by the
free and informal style. The ring is completely handmade.
The engraving has been done using only a chisel and is
manufactured by the same artist.

www.ukkalelle.com

Silver 925, gold plated
Starting price € 850

Jewelry value € 280

Starting price € 140
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KOKO DI ALMA
Simplicity
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Ματ σφυρήλατο ασήμι 925, επιχρυσωμένο & καλλιεργημένα
μαργαριτάρια

Brushed hammered sterling silver 925, gold plated & fresh
water pearls

Η σειρά Simplicity ειναι ένα σύγχρονο και μοναδικό design,
εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική, τον μοντερνισμό και τα
γεωμετρικά σχήματα.Τα απλά αρχιτεκτονικά σκουλαρίκια
αποτίνουν φόρο τιμής στο μοντέρνο κίνημα μέσα από τα
γεωμετρικά σχήματα και την μίνιμαλ παρουσίαση. Είναι
statement κόσμημα, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
την Άννυ Αλμασίδου.

SIMPLICITY it’s a contemporary unique design,
inspired by architecture, modernism and geometric
shapes. Simple architectural earrings pay homage to
the modern movement through their basic geometric
shape and minimal presentation. Ιt’s a statement
piece, designed and handcrafted by Anny Almasidou.

Drops of Grace

www.almasidou.gr

Jewelry value € 240

Starting price € 120

MARY SAMOLI

Ασήμι 925 & baroque καλιεργημένα μαργαριτάρια

Silver 925 & baroque fresh water pearls

Ασημένιο 925° επιχρυσωμένο περιδέραιο με baroque
καλλιεργημένα μαργαριτάρια.

Silver 925° necklace gold plated with baroque fresh
water pearls.

www.ajewelmadeingreece.gr

Jewelry value € 2000

Starting price € 1000
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BYTWINS DESIGN JEWELRY
Blossom of Spring
ALEXANDRA KOUMBA
Ροζ επιχρυσωμένο ασήμι 925 & ζιργκόν..

Lace Triangle Cuf

Εμπνευσμένο από την εποχή της Άνοιξης.
Χαλκός επιχρυσωμένος με χρυσό 18Κ

Bronze plated in 18k gold
The Lace Triangle Cuff is part of our signature Lace
collection and is inspired by the Ancient Greece. This
cuff is made out of beautiful wedding dress lace,
molded to metal and plated in 18k gold.

Inspired by the season of Spring.

Το Lace Triangle Cuff από την χαρακτηριστική συλλογή
μας “Lace”, έχει εμπνευστεί απο αρχαία Ελλάδα. Ο
βραχίονας αυτός δημιουργήθηκε από δαντέλα νυφικού
που έχει χυτευτεί σε μέταλλο και επιχρυσωθεί σε 18Κ
χρυσό.

Jewelry value € 180

www.alexandrakoumba.com

Jewelry value € 480

www.bytwins.gr

925 Sterling Silver, zircon.
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Starting price € 90

Starting price € 240
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OZAR JEWELS
The Blue of Greece
IORDANIS JEWELRY

Ζαφείρια με Ασήμι 925 διπλοεπιχρυσωμένο
με λευκόχρυσο 18 καρατιών

Golden Shadows
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Χρυσός, ασήμι, διαμάντια, Χαλαζίας ρουτιλίου

Gold, silver, diamonds, Rutilated Quartz

Ο Χαλαζίας Ρουτιλίου (Rutilated Quartz) αποτελεί μία από τις
κυρίαρχες επιλογές για τους σχεδιαστές κοσμημάτων κυρίως
λόγω της άφθονης ποικιλίας των μοναδικών επιλογών που
προσφέρει . Εμπνευσμένο από τον συγκεκριμένο πολύτιμο λίθο
γεννήθηκε το Golden Shadows, ένα μοναδικό κόσμημα που
βασίζεται σε μια καλαίσθητη και κομψή βάση με έναν ασημένιο
καθρέφτη και δύο ράγες διαμαντιών και τοποθετημένο σε
συγκεκριμένη κλίση ώστε να αναδεικνύει τις αντανακλάσεις
από τις χρυσαφένιες σκιές στο εσωτερικό του.

Rutilated Quartz has come into its own as a mainstream
gem material, thanks in part to its seemingly infinite
variety and one-of-a-kind appeal for jewelry designers.
Inspired by this specific gemstone a design was born
to create a unique piece of jewelry based on a delicate
and chic silver cage with luxurious diamond rails and it is
placed at such an angle so as to provide the best view of
its Golden Shadows.

www.iordanisjewelry.gr

Jewelry value € 2500

Starting price € 1250

Το κομμάτι που δωρίζεται έχει τίτλο «Το Μπλε της
Ελλάδας» και εκπροσωπεί τα Μπλε και Λευκά χρώματα
της Μυκόνου, με ένα πολυτελή τρόπο.
www.ozarjewels.com

Sapphire Stones & Silver 925 Double White Gold Pleated 18k
The donated piece is called ‘The Blue of Greece’
representing the Blue and White colors of Mykonos in a
very luxury way.
Jewelry value € 440

Starting price € 220
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IMANOGLOU

EVAN

Zoe

Goddess Demeter Style Bracelet

Ροζ χρυσόs Κ18, ρουμπίνια, όνυχας & μπριγιάν.
18Κ χρυσό, διαμάντια & ρουμπίνια

18K gold, diamonds & rubies

Ring in 18K rose gold with ruby 3,50 ct,
onyx 2,50 ct and brilliant cut diamonds 0,10 ct.

Χρησιμοποιώντας ένα φιόγκο ως κεντρικό στοιχείο, το βραχιόλι
αυτό σχετίζεται με τη Θεά Δήμητρα. Δημιουργήθηκε από 18Κ
χρυσό με διαμάντια. Το δέσιμο στις χάντρες είναι επίσης από
18Κ χρυσό και ρουμπίνια σχηματισμένα με τέτοιο τρόπο που
να απεικονίζουν τη σχέση της Θεάς Δήμητρας με τη φύση. Η
Θεά Δήμητρα θα έλεγε ότι η γη πρέπει να οργώνεται 3 φορές
το χρόνο. Το δέσιμο με τις χάντρες σε αυτό το βραχιόλι δείχνει
αυτό το βασικό στοιχείο, με την προσθήκη τριών χρυσών
χαντρών, ανά τρία ρουμπίνια.

Using a bow as its central element this bracelet pertains
to the Goddess Demeter. It is created in 18K gold with
diamonds. The beading is also 18K gold and rubies
formed in a way to depict Demeter’s connection to
nature. Goddess Demeter would say that land should
be plowed 3 times a year. This bracelet’s beading shows
this key element off, by adding three gold beads to
every three rubies.

Jewelry value € 1800

www.evanscollections.com

Jewelry value € 2100

Δαχτυλίδι σε ροζ χρυσό Κ18 με ρουμπίνι 3,50 καρ.,
όνυχα 2,50 καρ., και μπριγιάν 0,10καρ.
www.imanoglou.gr

18K rose gold, ruby, onyx & brilliant cut diamonds
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Starting price € 900

Starting price € 1050
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MAYA ZOULOVITS
Ancient Greece
Ασημένιο επιχρυσωμένο 925 & πέτρα σπινέλιο

VANILE ON THE ROCK

Μενταγιόν ασημένιο επιχρυσωμένο 925 με αλυσίδα
ροζάριο από πέτρα σπινέλιο, εμπνευσμένο από την
ομορφιά των κοσμημάτων της Αρχαίας Ελλάδας.

Acropora Coral
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Μενταγιόν, κοράλλι Αcropora από επίχρυσο ασήμι και ένα
κρεμαστό ρουμπίνι

www.facebook.com/mayazoulovits.handmadejewelry

www.vanileontherock.com

Silver pendant gold & spinel stones

Acropora coral, Gold plated Sterling Silver and a hanging Ruby
pendant

Silver pendant gold plated 925 with rosary chain from
spinel stones, inspired by the beauty of jewelry in
Ancient Greece.

Jewelry value € 220

Jewelry value € 1500

Starting price € 110

Starting price € 750
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FOX BY JOANNA MAYER
Timing is Everything

124

DAPHNE VALENTE

Διαμάντια, πολύχρωμοι πολύτιμοι λίθοι, ροζ χρυσός 18Κ
& ασήμι 925ο με μαύρο λευκόχρυσο

Natural diamonds multicolor gemstones, 18K rose gold
details & silver 925 black platinum

Μήπως είναι πολύ νωρίς; Μήπως είναι πολύ αργά;
Μερικές φορές δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία η επόμενη
φορά .
Είναι απλά τώρα ή ποτέ !
Εμπιστεύσου την σωστή στιγμή της ζωής σου και ξεκινά
πριν το “αργότερα“ γίνει “ποτέ”…
Εμπιστεύσου την σωστή στιγμή της ζωής σου και
προχωρά γιατί απλά, η ζωή είναι το “τώρα” και… Timing
is everything tic tok!!

Is it too soon??Is it too late??
Sometimes there’s in no next time, no second chance, it’s
now or never!!
Trust the timing of your life and do it now, before “later”
becomes “never”.
Trust the timing of your life and go for it, because life is
happening now and timing is everything tik tok!!
Jewelry value € 800

Starting price € 400

Acanthus Cascading Necklace
Ασήμι 925 & αιματίτες

Sterling silver & hematites

Ένα εντυπωσιακό, χειροποίητο κολιέ από ασημένια, ματ motif
σε σχήμα Ακάνθου, δεμένα με αιματίτες.
H Άκανθος είναι το αρχαιότερο Ελληνικό φυτό που
απεικονίζεται στον κίονα Κορινθιακού ρυθμού και αποτελεί
σημείο αναφοράς στην τέχνη και την διακόσμηση από την
Αναγέννηση, μέχρι την Art Nouveau.

An impressive, handmade, statement necklace from
matte, silver Acanthus motifs delicately set with
hematites. The leaves of the Acanthus, the oldest Greek
plant, have been sculpted in the Corinthian column and
have been extensively used in art and interior design
from the Renaissance until the Art Nouveau.

www.daphne-valente.com

Jewelry value € 600

Starting price € 300
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ZEUS + ΔIONE
The Triangle
Χρυσός pendant, μπλε ζαφείρι & τιτάνιο.

Pendant gold , Blue Zaphire & Titanium.

Το παραπάνω μενταγιόν είναι εμπνευσμένο από την
ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα από τις τρεις “Μοίρες”
Το Τρίγωνο συμβολίζει την ζωή και την ευημερία και οι 3
μικροί κύκλοι αντιπροσωπεύουν τα 3 στάδια στη ζωή κάθε
γυναίκας. Σύμφωνα λοιπόν με τον μύθο η Κλωθώ πρώτη
υφαίνει το νήμα της ζωής , η Λάχεσις στη συνέχεια το
ξετυλίγει , καθορίζοντας τι θα ‘λάχει “ στον καθένα , και στο
τέλος η Άτροπος το κόβει όταν έρθει η ώρα.

This pendant is inspired by the Greek mythological
“Moirai” or Fates .
The Triangle represents life and prosperity while the three
circles represent the three stages of a woman’s life.
According to Greek mythology Clotho first spins the
thread of life , Lachesis measures it and finally Atropos
cuts the thread.

www. zeusndione.com

Jewelry value € 1220
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Starting price € 610

ELE KARELA
Refraction II
Μενταγιόν 9K κίτρινος χρυσός, όνυχας, ζαφείρια και
διαμάντια

Pendant 9K yellow gold, onyx, multi sapphires
and diamonds

www.elekarela.com

Jewelry value € 2500

Starting price € 1250
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CHRISTINA SOUBLI
Tosca
Χρυσό 22Κ, άκουα μαρίνα, μπλε τοπάζι, αμέθυστο & heterosite

ALEXANDRA ITOUNA

Ροζ χρυσό 18K, αμέθυστος 2,06 cts, ροζ νεφρίτης & μαργαριτάρια.

Rose gold 18cts, amethysts 2,06 cts, pink jade & pearls.

Κομψά σκουλαρίκια με κίνηση, σε ροζ χρυσό Κ18, δημιουργία
της Αλεξάνδρας Ήτουνα που εμπνεύστηκε από τα θηλυκά
χρώματα της μόδας για ένα ιδιαίτερο στυλ.

A playful and elegant pair of earrings in 18k rose gold.
Designed by Alexandra Itouna who got inspired by the
feminine colors of fashion to create a unique style.

Ένα μοναδικό ζευγάρι σκουλαρίκια, δημιουργημένα από
τη σχεδιάστρια Χριστίνα Σούμπλη και εμπνευσμένα από
το μεγαλείο και τις πληθωρικές εμφανίσεις των κυριών της
Όπερας.
Εξολοκλήρου χειροποίητα, φτιαγμένα από χρυσό 22Κ και
διακοσμημένα με ένα σπάνιο συνδυασμό πολύχρωμων
ημιπολύτιμων λίθων με aqua marines, blue topaz και σταγόνες
αμέθυστου και heterosite, καθιστούν αυτό το απόλυτο
statement piece.

www.itouna.com

Jewelry value € 2500

www.christinasoubli.com

Lilac
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Starting price € 1250

Gold 22 cts, aqua marines, blue topaz, amethyst &
heterosite
A unique pair of earrings, created by the jewellery
designer Christina Soubli, inspired by the magnificence
and the voluptuous appearance of the great Opera
Ladies.
It is a statement piece, handcrafted by pure gold 22Κ
and decorated with a unique combination of aqua
marines, blue topaz, drops of amethyst and heterosite.

Jewelry value € 4800

Starting price € 2400
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ANTONIA KARRA
Polyphemus Evil Eye Ring
Ασήμι 950, λευκά μπριγιάν.
Χειροποίητο δαχτυλίδι ασήμι 950 μαύρη επιροδίωση και λευκά
μπριγιάν. Το δαχτυλίδι “Polyphemus” είναι εμπνευσμένο από
τον Ελληνικό μύθο του Μονόφθαλμου Κύκλωπα.

ALEXIAPEN FOR PENTHEROUDAKIS
Philosophy

www.antoniakarra.com
Χρυσό 18K, ασήμι (925) με μαύρο πλατίνωμα & ροζ ζαφείρια
βάρους (0.69)ct.

Gold 18Κ, oxidized sterling silver(925) & pink sapphires
weight (0.69)ct.

Polyphemus ring was inspired by the Greek myth of the
Cyclope with a single eye. Handmade ring silver 950
black rhodium and white diamonds.

Η φιλοσοφία ξεκινάει με την έκπληξη”. Γιατί πρωτότυπες
ακαθόριστες γνώσεις που έρχονται στο φως, μελέτη και
συλλογισμός για την αναζήτηση ιδεών, σχέδια και δημιουργίες
που εξελίσσονται συνεχώς.

Philosophy begins in wonder”. Original, undefined
knowledge that comes to light, continuous research for
new ideas, creativity and designs that keep progressing
through time.

Jewelry value € 500

www.pentheroudakis.com

Jewelry value € 900

Silver 950, white diamonds.
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Starting price € 250

Starting price € 450
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PAPAZOGLOU
Faces
ARIS MICHAS

Ασήμι επιχρυσωμένο 18Κ και ζιργκόν

SpRing

Εμπνευσμένο από τα παιδιά, δημιουργήσαμε
ένα παντατίφ που συμβολίζει τα χαρούμενα πρόσωπά τους.

18Κ χρυσό & τουρμαλίνες

18k yellow gold & tourmalines

“ Άνοιξη “ από τον Άρη Μίχα , όπου παρουσιάζει ένα
χειροποίητο δαχτυλίδι σε μασίφ σαγρέ χρυσό 18k
διακοσμημένο με ένα “ μπουκέτο” από τουρμαλίνες , σε
αρμονικούς συνδιασμούς χρωμάτων , εμπνευσμένο από την
πιο όμορφη και πολύχρωμη εποχή του έτους... την Άνοιξη ,
όπου η φύση είναι στα καλύτερα της!!!

“ SpRing” by Aris Michas , presents a handcrafted ring in
solid brushed 18k yellow gold, decorated with a “ bouquet “
of turmalines in harmonized colours, inspired by the best and
most colourful season of the year... Spring , where nature is at
its’ best!!!

Silver gold plated 18K, zirgon

www.michas-watches.gr

Jewelry value € 1500

Jewelry value € 420

www.sofia-papazoglou.com
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Starting price € 750

Inspired by kids we created a necklace which
symbolizes their happy faces.
Starting price € 210
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ELLE AMBER JEWELRY
Transformable
ZERTEO
Evil Eye Bracelet
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Ασήμι & συνθετικά διαμάντια

Silver & synthetic diamonds
While the creator Elina Anagnostopoulou is beggining
the new “transformable” collection of Elle Amber for
this summer, she designes this unique bracelet. It is a
“polymorphic” jewelry, which is wear in different ways,
like a bracelet, a necklace and earings.

Jewelry value € 440

Δέρμα, χρυσός, ασήμι, διαμάντια, σμαράγδια, αχάτης

Leather, gold, silver, diamonds, emeralds, agate

Βραχιόλι από γνήσιο δέρμα με evil eye από λευκόχρυσο κ18
και ασήμι, Διαμάντια, Σμαράγδια και αχάτη

Genuine leather bracelet set with white gold k18 and
silver, Diamonds, Emeralds and Agate

Η δημιουργός Ελίνα Αναγνωστοπούλου ξεκινώντας
τη νέα “μεταμορφώσιμη” σειρά της Elle Amber για
αυτό το καλοκαίρι, σχεδίασε το συγκεκριμένο βραχιόλι.
Πρόκειται για ένα κόσμημα “πολυμορφικό” , αφού μπορεί
να φορεθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ως
βραχιόλι, κολιέ και σκουλαρίκια.

www.zerteojewellery.com

Jewelry value € 900

www.elleamber.com

Starting price € 450

Starting price € 220
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RICH

PEARLS CENTER

Pink Balloon

Pushkin Dream

Χρυσός 18Κ, χαλαζίας, μαύρα διαμάντια
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Καλλιεργημένα μαργαριτάρια μπαρόκ, της Νότιας Sea Pearl,
μπριγιάν, γούνα Sable

Cultured Baroque Pearls, South Sea Pearl, Brilliant Cut
Diamonds and Sable Fur

Ένα μοναδικό κολιέ στα 90cm με καλλιεργημένα
Baroque μαργαριτάρια, ένα σπάνιο Χρυσό φυσικό
μαργαριτάρι Νοτίων Θαλασσών και στοιχεία γεμάτα
διαμάντια. Η δημιουργία μας καταλήγει σε μια φούντα
από σπάνια γούνα Ζιμπελίνας.
Η έμπνευση για το ιδιαίτερο κολιέ αυτό είναι οι μεγάλες
Ρωσικές νύχτες και τα Άστρα που λάμπουν στους
βόρειους ουρανούς.

An Elegant Sautoir made of Baroque Cultured Pearls,
a Golden South Sea Pearl and diamond embellished
elements highlighting a rare Sable fur Pom Pom.
The inspiration of this work were the long Russian nights
and the bright star that shine through the rough winters.
The pearls represent the stars in the sky as can be seen
from Russian Tundras and the Sable Fur, one of the rarest
furs emphasizes the warmth.

www.pearlscenter.com

Jewelry value € 2180

Starting price € 1090

Σκουλαρίκια χρυσά 18K με ροζ χαλαζία και μαύρα
διαμάντια σε κοπή μπριγιάν.
www.e-rich.gr

Gold 18K, pink quartz, black diamonds
K18 gold earrings with pink quartz and black brilliant cut
from ‘’Pink Balloon ‘’ collection.
Jewelry value € 2400

Starting price € 1200
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LAKIS GAVALAS

KATERINA PSOMA

1281

Tinos

Διπλά επιχρυσωμένος μπρούντζος με χρυσό 18Κ, διπλά
επιχρυσωμένος λευκός μπρούντζος με χρυσό 18Κ,
πλεξιγκλάς, γύψος, χρώμα & εκτυπωμένο κείμενο.

Double-gold plated bronze with gold 18K, double-gold
plated white bronze with gold 18K, plexiglass, plaster,
color & printed text.

Ένα σύγχρονο μοναδικό έργο τέχνης εμπνευσμένο από τον
οπλισμό και το στυλ της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

A contemporary unique art piece inspired by the armor
and styling of 1821’s Greek Revolution.

Jewelry value € 1820
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Starting price € 910

Χρυσός 9K & λευκά διαμάντια .

9cts gold & white diamonds

Μια συλλογή από 9Κ χρυσό και διαμάντια, εμπνευσμένη
από την ομορφιά της γεωμετρικής εξωτερικής
αρχιτεκτονικής των περιστερώνων που χαρακτηρίζουν το
Κυκλαδίτικο νησί.

A 9Κ gold and diamond collection inspired by the
beauty of the geometric exterior decorations of the
pigeon houses which are characteristic of the Cycladic
island.

www.katerinapsoma.com

Jewelry value € 540

Starting price € 270
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MARIANNA PETRIDI
Chocolate Amber Candy

K.AND.

Χρυσός Κ18, έβενος, κεχριμπάρια σκαλισμένα με Laser,
διαμάντια 0,10ct

Ασήμι 925, οξειδωμένο ασήμι 925, χρυσός 18Κ, μαύρα
διαμάντια

www.mariannapetridi.com
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MentonRing

Earrings with Laser Engraving on amber, ebony, gold K18,
diamonds 0,10ct

Κίνηση, έμπνευση, απλότητα, έντονη καλλιτεχνική
ευαισθησία συνθέτουν τον χαρακτήρα του χειροποίητου
Αντρικού K.AND. δαχτυλιδιού. Σχεδιασμενο
αποκλειστικά για την Creaid για καλό σκοπό.

Jewelry value € 700

www.kand.gr

Starting price € 350

Fine silver 925, oxidized silver 925, gold 18K, black diamond
Movement,inspiration, minimalism, intense artistic sensibility
compose the character of K.AND. Handmade Men Ring.
Designed exclusively for Creaid for a good cause.

Jewelry value € 900

Starting price € 450
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AUDEMARS PIGUET

AUDEMARS PIGUET

Yellow Royal Oak Cufinks

Blue Royal Oak Cufinks

Μαυρισμένος ανοξείδωτος χάλυβας, σφυρήλατος
άνθρακας και κίτρινο λακαρισμένο αλουμίνιο

Blackened stainless steel, forged carbon and yellow lacquered
aluminium

Ανοξείδωτο ατσάλι, μαύρο καουτσούκ και μπλε
ανοδιωμένο αλουμίνιο

Stainless steel, black rubber and blue anodized aluminium

www.audemarspiguet.com/en/

Jewelry value € 2600

www.audemarspiguet.com/en/

Jewelry value € 2600

Starting price € 1300

Starting price € 1300
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CALLIOPI
Euphoria
Χειροποίητο βραχιόλι από επιροδιωμένο ασήμι 925
επιχρυσωμένο σε τρία χρώματα με ένα πολύτιμο λίθο
χαλαζία
Χειροποίητο βραχιόλι από κλαδιά ελιάς. Η ελιά σύμβολο
ευημερίας γονιμότητας, ειρήνης και ευφορίας στην αρχαιότητα
πρόσφερετα κλαδιάτης ως στεφάνια, βραβείο στους
νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων (από το 776 Π.Χ.) και των
Παναθήναιων. Η παρουσία της στον Ελλαδικό χώρο ήταν
γνωστή από τα αρχαιότατα χρόνια αφού το ιδεογραμμά της
το συναντάμε στην γραμμική γραφή Α (1900 Π.Χ. περίπου) κι
γραμμική γραφή Β ((1400 Π.X περίπου).
www.calliopi.gr
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Rhodanized silver 925 handmade bracelet, gold plated
in three colors with a drusy quartz gemstone
Handmade olive branch bracelet .The olive is a symbol
of prosperity, fertility , peace and euphoria. In antiquity,
its branches were offered as wreaths, prize for the
winner of the Olympic (since 776 BC) and Panathenaic
Games. Its presence in Greece was known since ancient
time because of ideograms is found in Linear A (1900
BC approx) and Linear B (1400 BC approx).

Jewelry value € 500

Starting price € 250
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με έμφαση στη λεπτομέρεια...

www.atstudio.gr
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