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Σχετικά με εμένα  

Γεννήθηκα στη Λευκωσία, στην Έγκωμη, και μετά το δημοτικό είχα την τύχη να φοιτήσω σε 

ιδιωτικό σχολείο. Πήρα το πτυχίο μου στον Γραφικό Σχεδιασμό από το Kingston University του 

Λονδίνου. Με την επιστροφή μου στην Κύπρο άρχισα να χτίζω μια νεοφυή κοινωνική επιχείρηση 

μόδας που ονομάζεται Μοτίβω. Το Μοτίβω είναι μια κοινωνική επιχείρηση και πρωτοβουλία 

βιώσιμης μόδας που στοχεύει στην ανακύκλωση, τη διάσωση, την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανταλλαγή υφασμάτων και στρατιωτικών παραλλαγών από την τελευταία διαιρεμένη 

πρωτεύουσα στον κόσμο: τη Λευκωσία. Στόχος του Μοτίβω είναι να αλλάξει την τοπική 

νοοτροπία και να εμπνεύσει τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη βιομηχανία της 

γρήγορης μόδας και να προσανατολιστούν προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο χρήσης, 

επαναχρησιμοποίησης, ανταλλαγής και ανακύκλωσης ρούχων, υλικών και υφασμάτων.  

 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Δημιούργησα το Μοτίβω γιατί, ως γραφίστας, με συναρπάζουν τα μοτίβα. Αυτός είναι ο λόγος 

που στο Μοτίβω κάνουμε κυρίως αναβαθμιστική ανακύκλωση στρατιωτικών στολών. Με 

απασχολεί επίσης η ιστορία και η διχοτόμηση της Κύπρου, επομένως η δουλειά με υφάσματα 

στρατιωτικού τύπου αποτέλεσε και έναν δημιουργικό τρόπο διαμαρτυρίας εναντίον της 

στρατικοποίησης του νησιού. Επιπλέον, το Μοτίβω δημιουργήθηκε για περιβαλλοντικούς 

λόγους και από τη βαθιά μου αγάπη για τη μόδα. Το Μοτίβω προσπαθεί να σώσει υλικά από το 

να καταλήξουν σε χωματερές, ειδικά πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

δεκαετίες. Η δουλειά μας αφορά ως επί το πλείστον την αναβαθμιστική ανακύκλωση 

ανθεκτικών στρατιωτικών παραλλαγών, αναρτούμε όμως και εκδηλώσεις στην ιστοσελίδα μας 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου. Για παράδειγμα, είχαμε μια σειρά από 

ανακυκλωμένα μπουφάν φτιαγμένα κατά παραγγελία σε έναν πάγκο ενός φεστιβάλ τέχνης. 

Πραγματοποιήσαμε ανταλλαγές υφασμάτων, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ανανεώσουν την 

ντουλάπα τους και κάναμε μια τεράστια πώληση υφασμάτων με υφάσματα που σώθηκαν, 

σχεδόν τεσσάρων τόνων, βοηθώντας την τοπική βιοτεχνική κοινότητα να αναπτυχθεί. 

Πριν από την πανδημία, ένα βασικό επίτευγμα ήταν ότι το Μοτίβω πήρε βραβείο κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας από το πανεπιστήμιο του Kingston στο πλαίσιο του διαγωνισμού Bright 

competition, ο οποίος είναι ένας εσωτερικός διαγωνισμός του πανεπιστημίου. Βραβευτήκαμε με 

15000 αγγλικές στερλίνες για να ξεκινήσουμε την επιχείρηση, και συμμετείχαμε στον  



 

 

 

διαγωνισμό Climate Launchpad του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). 

Κερδίσαμε τον εθνικό τελικό στην Κύπρο το 2020 και στη συνέχεια παρουσιάσαμε την ιδέα μας 

στον περιφερειακό τελικό στο ΕΙΤ. 

 

 

Φωτογραφία: Καπέλα σχεδιασμένα από το Μοτίβω με επαναχρησιμοποιημένες 

στρατιωτικές στολές  



 

 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας διοργανώσαμε μια ανταλλαγή ρουχισμού, στην οποία δεν 

ήμουν παρών επειδή είχα αποκλειστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ταξιδιωτικών 

περιορισμών για τον Covid, ενώ μια άλλη ανταλλαγή που είχαμε προγραμματίσει αναβλήθηκε 

και τελικά ακυρώθηκε λόγω της καραντίνας. Η παραγωγή σταμάτησε, δεν λειτουργούσε κανένα 

εργοστάσιο, καμία βιομηχανία ενδυμάτων, και ακόμα κι αν σχεδιάζαμε τα έργα δεν θα 

μπορούσαμε να τα φτιάξουμε. Οι αγορές έκλεισαν. Δεν είχαμε ιστοσελίδα εκείνη την εποχή, 

επομένως δεν μπορούσαμε να κάνουμε πωλήσεις διαδικτυακά και δεν είχαμε προϊόντα να 

πουλήσουμε. Είχαμε μια συνεργασία με το Bird Life Cyprus, μερικά μπλουζάκια που πουλήθηκαν 

μέσω Instagram και παραδόθηκαν αυτοπροσώπως με αυτοκίνητο. Άρα δεν υπήρχε ούτε 

εισόδημα ούτε τρόπος να δημιουργήσουμε εισόδημα. 

Τον Απρίλιο του 2020, είχαμε την τύχη να επικοινωνήσει μαζί μας ένας πωλητής υφασμάτων που 

έπρεπε να ξεφορτωθεί κάποια υφάσματα. Διαφορετικά θα κατέληγαν σε χωματερές. 

Χρησιμοποιήσαμε όλο μας τον προϋπολογισμό για να αδειάσουμε το κοντέινερ. 

Πραγματοποιήσαμε πωλήσεις ρούχων με ραντεβού, έπρεπε να ορίσουμε έναν μέγιστο αριθμό 

στο εσωτερικό του χώρου. Αυτό κράτησε πέντε μήνες. Αυτό ήταν καινοτόμο, γιατί οι άνθρωποι 

αγόραζαν μαζικά. Ήταν ανεπιθύμητα υφάσματα, γνωρίζαμε πώς να τα προωθήσουμε με τον 

σωστό τρόπο. Το μάρκετινγκ και η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Αυτό που έμαθα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν να είμαι πιο επαγγελματίας, να πιστεύω 

στην ικανότητά μου να κάνω μάρκετινγκ, να αναπτύσσω περαιτέρω τις προφορικές και 

κοινωνικές μου δεξιότητες για να προωθώ τα υφάσματα μου. Η πανδημία μου δίδαξε επίσης την 

αξία της σκληρής δουλειάς και την αξία του να παίρνω ρίσκα. 

 

 

«Αποδέξου την ξεχωριστή σου φύση και πάντοτε να εξελίσσεις τις ιδέες σου» 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Οι μελλοντικές μου φιλοδοξίες για την ανάπτυξη της καριέρας μου στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα είναι να εξελίξω το Μοτίβω σε μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, σε μια 

μη παραδοσιακή μάρκα ρούχων που δίνει αξία στην επιδιόρθωση, την επαναχρησιμοποίηση και  

 



 

 

όχι την αγορά, όταν αυτό είναι δυνατό. Οι στόχοι του έργου είναι να γίνει ένα έργο πολιτισμού 

φιλικό προς το περιβάλλον, ένα σεμινάριο, μια έκθεση τέχνης.  

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Αρχίστε. Αρχίστε να δουλεύετε. Και θα πετύχετε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και αν δεν τα 

καταφέρετε, κάντε κάτι άλλο.  

 

Μπλουζάκι σχεδιασμένο από το Μοτίβω 



 

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες  

Εμείς οι καλλιτέχνες στις μέρες μας πρέπει να είμαστε εφευρετικοί. Είμαστε η μόνη ομάδα 

ανθρώπων που είναι στο DNA της να ρισκάρει. Άλλα επαγγέλματα δεν έχουν την ευκαιρία να 

ρισκάρουν. Όταν είσαι καλλιτέχνης, έχεις τη δυνατότητα να ρισκάρεις. Μπορείς να κάνεις όλα 

αυτά τα πράγματα, επειδή η έννοια του καλλιτέχνη έχει αλλάξει στην ψηφιακή εποχή. Και τι 

είναι καλλιτέχνης, αν όχι κάποιος που δεν αμφισβητεί τον κανόνα. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(CSI) 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Τι έχω μάθει από αυτή την ιστορία; 

2. Πώς μπορεί η καινοτομία στη βιομηχανία της μόδας να έχει κοινωνικό αντίκτυπο; 

 

 

 

 


