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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
  Φέτος, στην Β’ Λυκείου, στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας, ασχοληθήκαμε 
με το κόσμημα. Πιο συγκεκριμένα, μελετήσαμε την ιστορία του κοσμήματος, 
διάσημους οίκους κοσμημάτων και περάσαμε στην κατασκευή τους. Αρχικά, 
αναζητήσαμε πληροφορίες για το κόσμημα από την περίοδο της αναγέννησης 
μέχρι και τον 19ο  αιώνα μ.Χ. Έπειτα βρήκαμε ενδιαφέροντα στοιχεία, επί του 
θέματος,  για τις χώρες της  Αγγλίας και της Ρωσίας. Τέλος, όσον αφορά το 
θεωρητικό μέρος της εργασίας η ομάδα μας ασχολήθηκε με συγκεκριμένους 
οίκους κοσμηματοποιίας. Στην συνέχεια περάσαμε στο πρακτικό μέρος της 
ερευνητικής εργασίας μας κατασκευάζοντας τα δικά μας κοσμήματα. Ήταν μια 
θαυμάσια εμπειρία, απ την οποία αποκομίσαμε πολλά… Ανακαλύψαμε και 
ερευνήσαμε με βιωματικό τρόπο ένα ενδιαφέρον θέμα, προσεγγίζοντάς το 
πολύπλευρα. Στις επόμενες σελίδες, αναλύονται μερικές απ τις πτυχές του 
κεντρικού μας θέματος. 
Η συγγραφική ομάδα 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας, όπως αναφέραμε και στην 
περίληψη, ασχοληθήκαμε με το θέμα του κοσμήματος. Πιο συγκεκριμένα, 
μάθαμε για την ιστορία του αλλά και  πώς κατασκευάζεται ένα οποιοδήποτε 
κόσμημα.  
Στόχοι της έρευνας ήταν: 
 Να μάθουμε τη μεθοδολογία με την οποία πραγματοποιείται μια τέτοιου 

τύπου εργασία 
 Να διευρύνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με το θέμα και να μάθουμε για 

τα κοσμήματα και τη μόδα γενικότερα στην σύγχρονη  Ευρώπη. 
 Να έρθουμε σε επαφή με την καλαισθησία και το έργο διάσημων 

σχεδιαστών κοσμημάτων. 
 Να εφαρμόσουμε στην πράξη (κατασκευές κοσμημάτων) τα όσα 

μελετήσαμε από τις πληροφορίες που συλλέξαμε. 
 Να μάθουμε έννοιες όπως η συνεργασία και η συλλογικότητα. 
 Να δημιουργήσουμε, αξιοποιώντας τη φαντασία μας, τα δικά μας 

προσωπικά έργα τέχνης. 
Την υποομάδα 2 του project 2 για το κόσμημα, το σχολικό έτος 2013-2014 την 
αποτελούσαν τα μέλη: 

• Φωτεινή Γκότση 
• Ιόλη Κάνιστρα 
• Δέσποινα Κοσμίδη 
• Παρή Παπαχλιμίντζου 
• Φανή Ταϊγανίδου 

Τα υποθέματα που μας δόθηκαν να απαντήσουμε στην εργασία αυτή, ήταν η 
ιστορία του κοσμήματος από την εποχή της Αναγέννησης έως και τον 19ο αιώνα, 
το κόσμημα στη Ρωσία και στην Αγγλία κατά τη σύγχρονη εποχή καθώς και το 
έργο διαφόρων σχεδιαστών και οίκων κοσμημάτων. 
Το πρόγραμμα διεξήχθη καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με υπεύθυνη 
καθηγήτρια την κυρία Μαλάμου Αγγελική. 
Η ομάδα μας εργάστηκε όλη τη χρονιά, διασπασμένη σε μέλη για πρακτικούς 
λόγους, αλλά και για να ολοκληρωθεί πιο σύντομα η δουλειά μας. Αρχικά, 
χωριστήκαμε σε ζευγάρια και ανέλαβε το κάθε ζευγάρι από ένα υπόθεμα. 
Παράλληλα ξεκίνησαν και οι κατασκευές. Τότε, διαχωριστήκαμε σε δύο επιπλέον 
ομάδες. Η πρώτη «ομάδα» ασχολείτο με τη γραπτή εργασία και η δεύτερη με την 
κατασκευή. Ανά δύο ώρες οι «ομάδες» πήγαιναν εναλλάξ. 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με λίγα λόγια ήταν η αναζήτηση 
πληροφοριών, η συγκέντρωση τους, η σύνταξη των εργασιών και η συνένωση 
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τους. Πληροφορίες συλλέχθηκαν κυρίως από το διαδίκτυο, έπειτα από περιοδικά 
και τέλος από καταξιωμένους ανθρώπους του κλάδου. 
Τα αποτελέσματα που θα μας επέφερε η συγκεκριμένη έρευνα ήταν πολλά. Θα 
μπορούσαμε πλέον να γνωρίζουμε το αντικείμενο σε επαρκή βαθμό, να 
εκφέρουμε άποψη σχετικά με αυτό και ίσως να καλλιεργήσουμε και κάποιο 
ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη τέχνη, ή ακόμα και να εξελιχθούμε περεταίρω 
σε αυτήν.  
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σχολείο μας, διότι μας στήριξε στην προσπάθειά 
μας να κατασκευάσουμε τα κοσμήματα, αφού φρόντισε για την φύλαξη και την 
ασφάλειά τους. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ  
 
Τα πρώτα κοσμήματα 
 
Τα πρώτα κοσμήματα που φόρεσε ο άνθρωπος χάνονται στο βάθος της 
προϊστορίας καθώς υπολογίζεται ότι πρωτοφορέθηκαν 40.000 χρόνια πριν. Οι 
λόγοι που ώθησαν τον άνθρωπο στην σύλληψη της ιδέας του κοσμήματος είναι η 
προσέλκυση του άλλου φύλου, ο καλλωπισμός και σε κάποιες περιπτώσεις για 
λόγους φύλαξης από το κακό (φυλαχτό) και οι υπερφυσικές ιδιότητες του 
κοσμήματος. Τα πρώτα κοσμήματα ήταν φτιαγμένα από ανεπεξέργαστα υλικά 
όπως για παράδειγμα δόντια ζώων, όστρακα, καρποί, κουκούτσια ή ακόμα και 
πέτρες. 
Η κατασκευή των πρώτων χρυσών κοσμημάτων όπως είναι φυσικό έγινε σε 
χώρες όπου ο χρυσός αφθονούσε. Ο κυρίαρχος ρόλος της Ασίας και της Αιγύπτου 
στη κοσμηματοποϊα οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε αυτόν τον παράγοντα. 
Ο χρυσός ήταν ανέκαθεν κάτι μαγικό, αφού είναι άφθαρτος και η λάμψη του 
αθάνατη. Αυτές οι ιδιότητές, έκαναν τον άνθρωπο να τον θεωρεί υπερφυσικό και 
πολύτιμο, και να θεωρεί ότι ο κάτοχος απολαμβάνει την αθανασία και την 
αιωνιότητα. 
Πολλοί αρχαίοι λαοί άρχισαν την κατασκευή κοσμημάτων χιλιετίες πριν, όπως οι 
Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, οι λαοί της Μεσοποταμίας και αργότερα οι Ρωμαίοι.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 



ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 
Αναγέννηση (15ος αιώνας) 
   Η Αναγέννηση που διήρκεσε από τον 14ο έως τον 17ο αιώνα στην Ευρώπη 
εκφράστηκε πρώτα και κύρια σαν ένα πολιτιστικό φαινόμενο, νοσταλγίας προς 
την κλασσική αρχαιότητα εξύψωσης του ανθρώπου, και θαυμασμού του ωραίου. 
Αποτέλεσε δηλαδή τον εποχή της καλλιτεχνικής επανάστασης. 
   Τα κοσμήματα της εποχής που κυρίως τα γνωρίζουμε από τους πίνακες, 
αναπαριστούν την ομορφιά της φύσης και στηρίζονται πολύ στο χρώμα. Το 
χρώμα αποδίδεται από τα σμάλτα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, αλλά και τις 
χρωματιστές πολύτιμες πέτρες που φέρνουν μαζί τους οι θαλασσοπόροι από τις 
εξερευνήσεις.  
   Την εποχή αυτή είχαν σε μεγάλη εκτίμηση τα μαργαριτάρια και τους 
σκαλιστούς πολύτιμους λίθους (καμέο). Τα διαμάντια δεν έχουν μεγάλη πέραση, 
γιατί ακόμη δεν έχει διαδοθεί η τέχνη του ταγιαρίσματος, οπότε δεν μπορεί να 
αναδειχθεί η λαμπρότητά αυτών των πολύτιμων πετρών. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
σε μία εποχή ενώ μιμείται κάθε τι Ελληνικό, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα 
κοσμήματα. Η εξήγηση είναι ότι δεν είχαν αρχίσει οι ανασκαφές στον Ελληνικό 
χώρο οπότε δεν ήταν γνωστή η ύπαρξη των αρχαίων ελληνικών 
αριστουργημάτων της κοσμηματοποιίας. Το κέντρο της κοσμηματοποιίας την 
εποχή της Αναγέννησης και ειδικά τον 16ο αι. ήταν η Ιταλία και ειδικά η 
Φλωρεντία υπό την κηδεμονία των Μεδίκων και το Μιλάνο υπό την κηδεμονία 
της οικογένειας Σφόρζα. Η παράδοση αυτή της ιταλικής κοσμηματοποιίας 
συνεχίζεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Γύρω από τις αυλές της Γαλλίας και της 
Ισπανίας επίσης υπήρχαν κέντρα χρυσοχοικής δραστηριότητας. Ο Benvenuto 
Cellini είναι μάλλον ο γνωστότερος δημιουργός αυτής της περιόδου. Τα 
κοσμήματα που προτιμούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής είναι οι καρφίτσες 
τα μενταγιόν και τα δαχτυλίδια. Οι κυριότερες συλλογές αναγεννησιακών 
κοσμημάτων βρίσκονται σε βρετανικά μουσεία όπως το Victoria & Albert και το 
Βρετανικό μουσείο.  
   Την εποχή της Αναγέννησης ξεκίνησε η κατασκευή κοσμημάτων από μη 
πολύτιμα υλικά που σήμερα τα ονομάζουμε ψευδοκοσμήματα ή φο μπιζού. Οι 
Γάλλοι κατασκευαστές ψευδοκοσμημάτων ονομάστηκαν bijoutier σε αντίθεση με 
τους κατασκευαστές αληθινών κοσμημάτων που ονομάζονταν joaillier, μία 
διάκριση που υπάρχει ακόμη στη γαλλική γλώσσα. 
Την εποχή της Αναγέννησης, όπως συμπεραίνουμε πάλι από τους πίνακες 
ζωγραφικής, οι γυναίκες περιποιούνταν ιδιαίτερα τα μαλλιά τους, στολίζοντάς τα 
με κοσμήματα ή κάνοντας περίτεχνα χτενίσματα, συνήθεια που εξελίχθηκε σε 
πραγματική τέχνη.  
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Η Αναγέννηση αύξησε σημαντικά την χρήση κοσμημάτων σε όλη την Ευρώπη. 
Παρατηρούνται όμως πολλές φορές και κάποιες τάσεις υπερβολής. Οι άρχοντες 
της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και άλλοι είχαν επιδοθεί σε έναν 
ανταγωνισμό επίδειξης χρυσού, πολύτιμων λίθων και μαργαριταριών. Οι 
ευγενείς και η μεγαλοαστική τάξη ακολούθησαν αυτή τη μόδα, στολίζοντας 
ακόμα και τα παιδιά τους με κοσμήματα. Ιδιαίτερα διαδεδομένα ήταν τα μεγάλα 
μενταγιόν και τα δαχτυλίδια. Τα μενταγιόν στην αρχή στολίζονταν με σκαλιστούς 
λίθους στο κέντρο και με θέματα κλασικά. Αργότερα εμπλουτίστηκαν και με 
χρυσό, σμάλτο και πολύτιμους λίθους που δημιουργούσαν πολυχρωμία. Όσον 
αφορά τα δαχτυλίδια, διαδεδομένος εκείνη την εποχή ήταν και ένας τύπος 
δαχτυλιδιών που συμπεριλάμβανε μια κρύπτη που άνοιγε και γέμιζε με 
αντικείμενα-φυλακτά. Τέλος, τα κοσμήματα εκείνης της εποχής είχαν τεράστια 
αξία, μεγαλύτερη από αυτή των υλικών. 
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17ος-19ος αιώνας 
 
17ος: Προς τα τέλη του 16ου αιώνα ο ρυθμός της Αναγέννησης αναμείχθηκε 
σταδιακά και με στοιχεία μπαρόκ. Το μπαρόκ ήταν καλλιτεχνικό κίνημα το οποίο 
χαρακτηρίστηκε από έντονο συναισθηματικό και δραματικό στοιχείο. Η 
διακόσμηση με φυτικά θέματα έγινε πολύ συνηθισμένη και εξαπλώθηκε σε όλη 
την Ευρώπη. Υπήρξε όμως μια μείωση στον αριθμό των άλλων διακοσμητικών 
θεμάτων, τα οποία τελικά εξαφανίστηκαν. Αρχικά οι παραστάσεις 
διαμορφώνονταν με χρυσό και σμάλτο, τα οποία αργότερα αντικαταστάθηκαν 
από τα διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους. Ο αριθμός των κοσμημάτων 
την εποχή αυτή μειώνεται και κυρίως των ανδρικών. Παρ’ ολ’ αυτά έχουμε την 
εμφάνιση ενός νέου τύπου κοσμήματος. Ήταν ένα επιστήθιο κόσμημα το οποίο 
κάλυπτε το στήθος από τον λαιμό έως τη μέση, διακοσμούνταν με 50 
διαφορετικούς πολύτιμους λίθους. Φοριόταν κατά κύριο λόγο απ’ τους 
βασιλιάδες και τους άρχοντες. 
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18ος: Γύρω στο 1725 άρχισαν να εισάγονται στην Ευρώπη τα διαμάντια της 
Βραζιλίας. Εκείνη την εποχή οι πολύτιμοι αυτοί λίθοι έγιναν τόσο περιζήτητοι 
ώστε παράγονταν και σε απομιμήσεις. Τα βαριά σχέδια της μορφής μπαρόκ 
αντικαταστάθηκαν από νέες μορφές, που σχεδιάζονταν έτσι ώστε να τονίζονται 
μόνο οι πολύτιμοι λίθοι. Στη μόδα παρέμειναν τα μεγάλα περιδέραια με 
μενταγιόν, καθώς και το επιστήθιο κόσμημα, αλλά με πιο ελαφριά δομή. Ένα 
κόσμημα το οποίο φοριόταν τότε από πολλούς ήταν η καδένα η οποία μαζί με 
θήκη ρολογιού αποτελούσε έργο τέχνης. Η καδένα ήταν κατασκευασμένη από 
κομμάτια χρυσού και έπαιρνε πολλές μορφές. Σ’ αυτήν στερεώνονταν κλειδιά και 
άλλα αντικείμενα και την κρεμούσαν από ένα άγκιστρο σε ζώνες ή σε σακάκια. 
Εκείνα τα χρόνια παρατηρείται επίσης στροφή προς κλασσικότερες ιδέες, λόγω 
των αρχαιολογικών ερευνών. Το νεοκλασικό στιλ χαρακτηρίστηκε από 
περισσότερη απλότητα και αυστηρότητα. Τα διακοσμητικά θέματα ήταν έντονα 
επηρεασμένα από τα ελληνικά και ρωμαϊκά πρότυπα.  
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19ος: Ο 19ος αιώνας πλαισιωνόταν από τη βιομηχανική επανάσταση. Το μεγάλο 
αυτό γεγονός κατέστρεψε τον αρχαίο ρόλο του κοσμήματος ως συμβόλου 
κύρους και κοινωνικής καταξίωσης. Οι κοινωνικές εξελίξεις αναδιαμόρφωσαν την 
αγορά και πλέον παράγονταν κοσμήματα σε μεγάλες ποσότητες και σε τιμές που 
μπορούσε να πληρώσει και η μεσαία τάξη. Ουσιαστικά η άνοδος της μηχανής 
επηρέασε και την κοσμηματοποιΐα. Εκείνη την εποχή αυξήθηκε και η παραγωγή 
απομιμήσεων πολύτιμων λίθων. Ωστόσο, η τεχνική ικανότητα των δημιουργών 
παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Η μόδα της εποχής, παρουσιάζει στοιχεία από όλα 
τα στιλ των προηγούμενων εποχών, όπως το ελληνικό, το γοτθικό, το 
αναγεννησιακό, το ρωμαϊκό κλπ. Ακόμη, ιδρύονται τότε και μεγάλοι εμπορικοί 
οίκοι κοσμηματοποιΐας στο Παρίσι, στις ΗΠΑ κλπ, των οποίων τα εμπορεύματα 
απευθύνονταν στην μέση αστική τάξη. Ο αρχαιότερος οίκος ιδρύθηκε στην Αγία 
Περτρούπολη από τον Πέτερ Καρλ Φαμπερζε. Τα υλικά τον 19ο αιώνα είχαν αξία, 
αλλά και συνέβαλλαν χρωματικά στη σύνθεση των κοσμημάτων, ακολουθώντας 
την νέα τάση της εποχής, την λεγόμενη arte nouveaux. Η τάση αυτή ήταν η 
αντίδραση στον μιμητισμό των αρχαίων ρυθμών.  
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ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 
 
Αγγλία (Τα κοσμήματα του στέμματος) 
Οι συλλογικός όρος Crown Jewels δηλώνει τα εμβλήματα και τα άμφια που 
φοριούνται από τον κυρίαρχο του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της 
τελετής στέψης και σε άλλες λειτουργίες του κράτους. Ο όρος αναφέρεται στα 
ακόλουθα αντικείμενα: τα στέμματα , σκήπτρα (με τον σταυρό ή το περιστέρι), 
σφαίρες ,σπαθιά , δαχτυλίδια, σπιρούνια , colobium sindonis , και το βασιλικό 
χιτώνα ή πέπλο, καθώς επίσης και διάφορα άλλα αντικείμενα συνδεδεμένο με 
την ίδια την τελετή. 
Πολλά από αυτά έρχονται απευθείας από το προ- Μεταρρυθμιστική περίοδο, και 
έχουν μια θρησκευτική χροιά. Ο ρουχισμός φοριέται από τον κυρίαρχο μετά το 
χρίσμα. 
 
Ιστορία: 
Η παλαιότερη γνωστή χρήση των εμβλημάτων στην Αγγλία ανακαλύφθηκε από 
αρχαιολόγους  Ντιλ και Κεντ το 1988 και χρονολογείται ανάμεσα στο 200 και 150 
π.Χ. Μέσα στον τάφο του "Mill Hill Warrior" ήταν ένα χάλκινο στέμμα , ένα σπαθί 
, ένα θηκάρι , μια καρφίτσα και μια τελετουργική ασπίδα . Περαιτέρω ευρήματα 
υπήρχαν στο Norfolk, ένα χωράφι κοντά στο Ely και στο Thetford , στο Hockwold 
cum Wilton όπου αποκαλύφθηκε ένας μεγάλος αριθμός διαδημάτων και ένα 
χάλκινο στεφάνι διακοσμημένο με ανθρώπινα πρόσωπα. Μετά την κατάκτηση 
της Βρετανίας από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 43 μ.Χ. κορώνες και άλλα 
σύμβολα συνέχισαν να χρησιμοποιούνται από τους διοικητές της Britannia. 
Από τον 5ο αιώνα μ.Χ., οι Ρωμαίοι είχαν αποσυρθεί από τη Βρετανία και τις 
γωνίες και έτσι οι Σάξονες εγκαταστάθηκαν εκεί. Μετά τη μετανάστευση, μια 
σειρά από νέα βασίλεια προέκυψαν. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιείτο 
από τους περιφερειακούς βασιλιάδες για να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους 
πάνω από τα εδάφη τους ήταν η χρήση της τελετής στέψης. Ο τάφος ενός 
άγνωστου βασιλιά παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τα εμβλήματα ενός 
προχριστιανικού Αγγλοσαξονικού βασιλιά. Θαμμένο μαζί του ήταν ένα περίτεχνο 
κράνος καλυμμένο από χαλκό, διακοσμημένο με λεπτομερή χαρακτηριστικά του 
προσώπου και που με γρανάδες. Ο βασιλιάς επίσης ετάφη με ένα σκήπτρο, ένα 
διακοσμημένο σπαθί και μια ασπίδα. Σε κάποιο σημείο κατά τον 14ο αιώνα, τα 
διαμάντια του στέμματος μεταφέρθηκαν στο Westminster Abbey και μετά από 
μια σειρά από απόπειρες και προσπάθειες κλοπής στον Πύργο του Λονδίνο. 
Από τα μέσα του 15ου αιώνα, η κορώνα επίσημα φοριόταν σε έξι θρησκευτικές 
γιορτές κάθε χρόνο: Χριστούγεννα , Θεοφάνεια , Πάσχα , της Πεντηκοστής , 
Αγίων Πάντων και σε μία ή και σε δύο από τις γιορτές του Αγίου Εδουάρδου. Το 
στέμμα επίσης εμφανίζεται και φοριέται κατά την ετήσια Κήρυξη Έναρξης της 
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Κοινοβουλευτικής . Αυτήν την εποχή περίπου, τα ξίφη, τα σύμβολα της βασιλείας 
από τους αρχαίους χρόνους, εισήχθησαν στην τελετή στέψης. Τρία ξίφη 
χρησιμοποιήθηκαν για να εκπροσωπούν τις εξουσίες του βασιλιά στην απονομή 
της δικαιοσύνης: ήταν το σπαθί της πνευματικής δικαιοσύνης, το ξίφος της 
χρονικής δικαιοσύνης και το σπαθί του ελέους. 
Με την αυξανόμενη πολιτική και δυναστική σταθερότητα τα εμβλήματα είχαν 
αρχίσει να περνούν από τον έναν βασιλιά στον επόμενο.  
 
Interregnum  
Ο Όλιβερ Κρόμγουελ, Λόρδος Προστάτης της Αγγλίας 1653 - 1658, ήταν αυτός ο 
οποίος διέταξε την κατάργηση της μοναρχίας και την πώληση των κοσμημάτων 
του στέμματος. 
Μετά το θάνατο του James I, ο Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο. Μετά από πολλές 
συγκρούσεις του με το κοινοβούλιο , που απορρέουν από την πίστη του στο 
θεϊκό δικαίωμα των βασιλιάδων και τις πολλές θρησκευτικές συγκρούσεις του 
την περίοδο της βασιλείας του, προκάλεσε τον Αγγλικό εμφύλιο πόλεμο. Μετά 
από έξι χρόνια πολέμου, ο Κάρολος νικήθηκε και εκτελέστηκε από τους 
βουλευτές. Ο Όλιβερ Κρόμγουελ έγινε ο Λόρδος Προστάτης της Αγγλίας και σε 
λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την εκτέλεση του βασιλιά καταργήθηκε η 
μοναρχία.  
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη στέψη του Charles II το 1661 ανατέθηκε η 
αποκατάσταση των εμβλημάτων, με βάση τις περιγραφές των χαμένων 
αντικειμένων. Μερικά από τα κομμάτια είχαν πωληθεί ανέπαφα και είχαν 
επιστραφεί στον βασιλιά.  
Από τότε έχουν υπάρξει πολλές προσθήκες και μετατροπές στα εμβλήματα, αν 
και συχνά προσωρινές. Ξεκινώντας με τον διάδοχό του Καρόλου Β ', πολλά από 
τα κομμάτια πάρθηκαν προσωρινά για τη στέψη. Η τακτική αυτή συνεχίστηκε 
μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.  
Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου τα διαμάντια του στέμματος ήταν 
κρυμμένα σε μια μυστική τοποθεσία. 
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Ρωσία (Το Απόθεμα των Διαμαντιών) 
 
Το Απόθεμα των Διαμαντιών αποτελεί κρατικό θησαυροφυλάκιο της Ρωσίας, το 
οποίο συμπεριλαμβάνει κοσμήματα, χρυσαφικά, μοναδικά στέμματα, σπάνιες 
πολύτιμες πέτρες, αυτοφυή χρυσό και πλατίνα κλπ.. Η συλλογή του Αποθέματος 
των Διαμαντιών έχει ανεκτίμητη αξία, τεράστια ιστορική και καλλιτεχνική 
σημασία, και εκτίθεται συνεχώς στο Κρεμλίνο.  
 
Το Απόθεμα των Διαμαντιών της Ρωσίας οφείλει την εμφάνισή του πρώτα απ’ 
όλα στον Πέτρο τον Μέγα, με τη διαταγή του οποίου τα πολύτιμα αντικείμενα 
και τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας πέρασαν υπό την προστασία του 
κράτους και ανακηρύχτηκαν κρατική ιδιοκτησία. Μερικά από τα κοσμήματα, 
κατά την επιθυμία των τσάρων, πουλήθηκαν, κάποια άλλα τροποποιήθηκαν, 
ωστόσο η τάξη της φύλαξής τους δεν άλλαξε ποτέ. Το θησαυροφυλάκιο πλούτισε 
αρκετά κατά την κυβέρνηση των Ρομάνοφ.  
 
Το 1914, όταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος απειλούσε τη συλλογή του 
θησαυροφυλακίου, την είχαν μεταφέρει από την Πετρούπολη στη Μόσχα, όπου 
την έβαλαν για φύλαξη στις αποθήκες του Οπλοστασίου. Το 1922 τα πολύτιμα 
αντικείμενα εξετάστηκαν από την ειδική επιτροπή και εκλέχτηκαν για τα ρωσικά 
μουσεία. Ενώ από τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας δημιουργήθηκε το 
Απόθεμα των Διαμαντιών. Το 1927 και το 1933 η κυβέρνηση των μπολσεβίκων 
πούλησε πάρα πολλά αντικείμενα στις δημοπρασίες του εξωτερικού. Το 1967 για 
την 50η επέτειο του Σοβιετικού κράτους είχε διοργανωθεί έκθεση του 
Αποθέματος των Διαμαντιών, η οποία έπρεπε να λειτουργήσει στη διάρκεια ενός 
έτους. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του ντόπιου πληθυσμού και των ξένων τουριστών 
ήταν τόσο μεγάλος που μετέτρεψε την προσωρινή έκθεση σε μόνιμη. Από τότε η 
συλλογή της έκθεσης μεγάλωσε αρκετά. Προστέθηκαν νέα εκθέματα, 
επιδιορθώθηκαν τα παλιά.  
 
Σήμερα η έκθεση του Αποθέματος των Διαμαντιών χωρίζεται σε 7 κατηγορίες:  
1.    Τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας  
2.    Τα παράσημα  
3.    Η χρυσοχοϊκή τέχνη του 18ου – 19ου αι.  
4.    Τα έργα των χρυσοχόων δευτέρου μισού 20ου αι  
5.    Τα διαμάντια των κοιτασμάτων της Ρωσίας  
6.    Σπάνιες πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες  
7.    Αυτοφυής χρυσός και πλατίνα  
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Η έκθεση λειτουργεί σε δυο αίθουσες. Στην πρώτη εκτίθενται διαμάντια, 
μπριγιάν, διάφορες πολύτιμες πέτρες, μοναδικός αυτοφυής χρυσός και 
κοσμήματα σύγχρονων χρυσοχόων. Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται ιστορικά 
πολύτιμα αντικείμενα. 
 
Διεύθυνση: Μόσχα, Κρεμλίνο  
Στάση του μετρό: Αλεξαντροβσκιϊ σαντ, Τεατράλναγια, Οχότνιϊ ριάντ 
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
 
Coco Chanel 
 
Η Κοκό Σανέλ (Coco Chanel, ψευδώνυμο της Γαλλίδας Γκαμπριέλ Σανέλ, 
γαλλ.Gabrielle Bonheur Chanel) ήταν μια από τις διασημότερες σχεδιάστριες 
μόδας του 20ού αιώνα (19 Αυγούστου 1883 - 10 Ιανουαρίου 1971). Το 1909 
άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Παρίσι, με γυναικεία καπέλα. Ίδρυσε 
ομώνυμο οίκο μόδας που παραμένει στην επικαιρότητα μέχρι σήμερα. Το 1923 
δημιούργησε το άρωμα "Σανέλ № 5" και εφηύρε το μικρό μαύρο φόρεμα. 
Μόνο το όνομά της είναι αρκετό για να οριστεί ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα 
ταγέρ, μία ατζέντα, ένα άρωμα, ένα κόσμημα, μία ολόκληρη εμφάνιση. 
Προσδίδει prestige, ποιότητα, άμεμπτο γούστο και αλάνθαστο στυλ. Είναι μια 
υπογραφή αρτιότητας. Η Coco Chanel είχε ελάχιστη υπομονή και πολύ ταλέντο. 
Δε θα μπορούσε να καταφέρει τίποτα λιγότερο. Η Gabrielle Bonheur "Coco" 
Chanel (19 Αυγούστου 1883 – 10 Ιανουαρίου 1971) ήταν πρωτοποριακή γαλλίδα 
σχεδιάστρια μόδας, της οποίας η μοντέρνα και νεωτεριστική φιλοσοφία, οι 
εμπνευσμένες γυναικείες μόδες - από τις αντρικές - και η αναζήτηση της 
πολυτελούς απλότητας, την έκαναν αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη φιγούρα 
στην ιστορία της μόδας του 20ου αιώνα. Η επιρροή της στην υψηλή ραπτική ήταν 
τόση, (μέχρι το θάνατό της, στα 87 της, η γαλλίδα σχεδιάστρια κατόρθωσε να 
εγκαθιδρύσει τον εαυτό της ως το σημαντικότερο και ίσως το μοναδικό ρυθμιστή 
της μόδας του 20ού αιώνα), που ήταν το μόνο πρόσωπο στον τομέα της που 
αναφερόταν στο περιοδικό TIME, ανάμεσα στους 100 ανθρώπους με τη 
μεγαλύτερη επιρροή στον 20ό αιώνα. 
Μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της, στην πραγματικότητα, ίσως η πρώτη 
γυναίκα στο κίνημα απελευθέρωσης των γυναικών. Η φήμη της Chanel και το 
ύφος της, παρέμειναν περισσότερο από τη ζωή της. Η Chanel, βέβαια, δεν θα 
προσδιόριζε ποτέ τον εαυτό της ως φεμινίστρια, στην πραγματικότητα 
περισσότερο μιλούσε για θηλυκότητα παρά για φεμινισμό, παρόλα αυτά η 
δουλειά της είναι αδιαμφισβήτητα μέρος της απελευθέρωσης των γυναικών. 
Στάθηκε σωσίβια λέμβος για τις γυναίκες, όχι μία, αλλά δύο φορές, κατά τη 
διάρκεια δυο ξεκάθαρα διαφορετικών περιόδων, που χώριζαν πολλές δεκαετίες: 
τη δεκαετία του 1920 και τη δεκαετία του 1950. Όχι μόνο έκανε αποδεκτά νέα 
στυλ και υφάσματα, αλλά έκανε μόδα την ανάγκη και την απροκάλυπτη 
ανυπακοή. Επειδή δεν άντεχε οικονομικά τα μοδάτα ρούχα της περιόδου, τα 
απέρριψε και έφτιαξε δικά της, χρησιμοποιώντας σπορ jackets και γραβάτες, που 
μόνο οι άντρες φορούσαν στην καθημερινότητά τους. 
Δεν είναι τυχαίο ότι συσχετίστηκε με το μοντέρνο κίνημα συμπεριλαμβανομένων 
των Ντιάγκιλεφ, Πικάσο, Στραβίνσκι και Κοκτώ. Όπως αυτοί οι καλλιτέχνες, έτσι 
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και η ίδια ήταν αποφασισμένη να σπάσει τους παλαιούς κώδικες και να βρει ένα 
τρόπο να εκφράσει τον εαυτό της.  
Οι καινοτομίες της είναι βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας πολλών γενεών 
γυναικών: τα jersey ταγέρ και φορέματα, τα ντραπέ τουρμπάνια, τα πουκάμισα, 
οι πλισέ φούστες, τα γυναικεία πουλόβερ, οι μπλούζες χωρίς γιακά, τα τουίντ 
(πλεχτά) ταγέρ, τα blazer, οι δίχρωμες (μπεζ με μαύρη μύτη) γόβες χωρίς φτέρνα, 
τα strapless φορέματα, οι καμπαρντίνες... Δημιούργησε, επίσης, το μικρό μαύρο 
φόρεμα, τη ζώνη-αλυσίδα, το άρωμα № 5, το total look, τα κοσμήματα στα 
ρούχα, το κασμιρένιο κάρντιγκαν, την καπιτονέ τσάντα με την αλυσίδα, τις 
γυναικείες πυτζάμες (τις οποίες κατόρθωσε να κάνει και κοινωνικά αποδεκτές), 
το unisex στυλ, το gypsy look και τα γυναικεία παντελόνια, ενώ, επίσης, αυτή 
ήταν που καθιέρωσε το μαύρισμα και τα κοντά μαλλιά στις γυναίκες. 
Η σχεδιάστρια χρησιμοποίησε, επίσης, τα ζωηρά χρώματα και τα θηλυκά 
τυπωμένα σιφόν στα σχέδιά της που αφορούσαν την πρωινή ένδυση. Τα βραδινά 
της σύνολα ακολούθησαν τη μακριά και λεπτή γραμμή για την οποία η 
σχεδιάστρια ήταν γνωστή, αλλά και το ενσωματωμένο τούλι, τη δαντέλλα, και τα 
διακοσμητικά στοιχεία που μαλακώνουν και κάνουν ρομαντικότερο το ένδυμα. 
Τα γεγονότα της ζωής της Coco Chanel δείχνουν ότι αναγνώρισε από νωρίς, κατά 
τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, ότι η κοινωνία και η μόδα συνδέονται άμεσα 
και περίπλοκα μεταξύ τους. Τα παθιασμένα ενδιαφέροντα της σχεδιάστριας 
ενέπνευσαν τις μόδες της. Το διαμέρισμά της και ο ιματισμός της ακολουθούσαν 
την αγαπημένη της χρωματική παλέτα, σκιές του μπεζ, του μαύρου και του 
λευκού. Αντικείμενα από τη συλλογή τέχνης της και τα θεατρικά ενδιαφέροντά 
της, της παρείχαν την κατάλληλη έμπνευση για τα θέματα των collections της. 
Όταν η Chanel παρευρέθηκε σ’ ένα χορό μεταμφιεσμένων, ντύθηκε σαν μια 
φιγούρα από πίνακα του Βατώ (Watteau) και αργότερα ξαναδούλεψε αυτό το 
κοστούμι και το μετέτρεψε σε γυναικείο κοστούμι. 
Η Chanel, επίσης, εμπνεόταν για τις δημιουργίες της από την καθημερινότητα και 
την προσωπική της ζωή. Κατά τη διάρκεια του δεσμού της με τον Etienne Balsan 
εμπνεύστηκε τα σύνολα ιππασίας, ενώ η συμβίωσή της με το δούκα του 
Γουέστμινστερ, την οδήγησε σε μια αγγλική περίοδο - που κατόρθωσε να την 
εισάγει στους κλειστούς υψηλούς κύκλους της κοινωνίας. Η συνεχής ανάγκη για 
υψηλή ραπτική και τα χρήματα για τη χρηματοδότησή της, βρίσκονταν εκεί στις 
αίθουσες χορού και στα σαλόνια του Παρισιού. Και η αυξανόμενη φήμη της 
Chanel ως πρωτοποριακής σχεδιάστριας, ενδυνάμωσε την επιθυμία της υψηλής 
κοινωνίας να την συμπεριλάβει στους κύκλους της. Η κοινωνία, άλλωστε, πάντα 
αγαπά να βρίσκεται κοντά στην δημιουργικότητα. 
Αργότερα, προσέλαβε ρώσους μετανάστες από τον φιλικό της κύκλο, για να 
εργαστούν στο εργαστήριο κεντήματός της, δημιουργώντας, έτσι, σχέδια που 
μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της. Γνωστή για την ανηλεή 
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τελειομανία της, είτε στο σχέδιο, είτε στην εφαρμογή, αλλά και για τις ισχυρές 
απόψεις της σε κάθε θέμα γούστου, η Chanel δημιούργησε τα ρούχα της έχοντας 
ως αρχή την προσωπική της πεποίθηση. 
Το κοφτερό μυαλό της φαίνεται σε κάθε δημιουργία της. Από τη χρήση των 
logos, μέχρι τη βαθιά κατανόηση της δύναμης της προσωπικότητας και των 
πακέτων συσκευασίας. Ακόμα, για τη Chanel ήταν πολύ σημαντικό το να 
αντιγράφεται. 
Η Coco Chanel δεν ήταν απλά μπροστά από την εποχή της. Ήταν μπροστά από 
τον ίδιο της τον εαυτό. Εάν κάποιος κοιτάξει τις δουλειές των σύγχρονων 
σχεδιαστών μόδας, τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, όπως οι Tom Ford, Helmut 
Lang, Miuccia Prada, Jil Sander και Donatella Versace, βλέπει ότι πολλές 
δημιουργίες τους αντανακλούν τις δικές της δημιουργίες. Αποδεικνύεται, 
δηλαδή, πως το γούστο της και η αίσθηση του στυλ που διέθετε, υπερπηδούν τη 
μόδα του σήμερα. 
 
Βιογραφία: 
Γεννημένη στο Σωμύρ (Saumur), στην κοιλάδα του Λίγηρα της Γαλλίας, η Σανέλ 
επέζησε μιας πενιχρής παιδικής ηλικίας και μιας αυστηρής, μοναχικής 
εκπαίδευσης. Η Chanel μεγάλωσε σε ένα γαλλικό ορφανοτροφείο. Το απλοϊκό 
και άκαμπτο φόρεμα των καλογριών και το περιβάλλον αυτό επηρέασαν τα 
σχέδια της. Οι δυσκολίες της νεαρής ζωής της, την ενέπνευσαν να ακολουθήσει 
έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο ζωής, πρώτα πάνω στο σανίδι, όπου απόκτησε το 
παρατσούκλι "Coco" και έπειτα ως κατασκευάστρια και πωλήτρια γυναικείων 
καπέλων. 
Παρόλο που η Coco δεν είχε αριστοκρατική καταγωγή, το 1912 γνώρισε την 
εύπορη κοινωνία όταν γνώρισε τον Arthur "Boy" Capel, που την βοήθησε να 
ανοίξει το πρώτο της κατάστημα καπέλων το 1913, ακολουθούμενο από ένα 
ακόμα στην τουριστική πόλη Deauville. Πωλώντας καπέλα και μια περιορισμένη 
γραμμή ενδυμάτων, τα καταστήματα Chanel ανέπτυξαν μια αφιερωμένη 
πελατεία που έκανε γρήγορα το πρακτικό, αθλητικό της ντύσιμο, μεγάλη 
επιτυχία. Ένα μεγάλο μέρος του ιματισμού Chanel ήταν φτιαγμένο από jersey, 
μια επιλογή υφάσματος ασυνήθιστη και εμπνευσμένη. Έως ότου αρχίσουν οι 
σχεδιαστές να δουλεύουν με το jersey, αυτό συνήθως έβρισκε εφαρμογή σε 
αντρικά εσώρουχα. Με την οικονομική της κατάστασή επισφαλή κατά τα πρώτα 
έτη της σχεδιαστικής της σταδιοδρομίας, η Chanel προτίμησε το jersey πρώτιστα 
για το χαμηλότερο κόστος του. Οι ιδιότητες του συγκεκριμένου υφάσματος, 
εντούτοις, διασφάλισαν τη συνέχεια της χρήσης του από τη σχεδιάστρια ακόμα 
και όταν η επιχείρησή της έγινε κερδοφόρα. Το ύφασμα έπεφτε ωραία και 
ταίριαζε στα σχέδια της Chanel, που ήταν απλά, πρακτικά, και συχνά 
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εμπνευσμένα από την αντρική ένδυση, ειδικά από τις στολές που επικράτησαν 
κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που ξέσπασε το 1914. 
Απ’ τη στιγμή που οι «έχοντες συνείδηση μόδας» πελάτες της πήγαν στο Παρίσι, 
στην αρχή του πολέμου, οι Βoutiques Chanel στο Deauville και στο Biarritz 
άρχισαν να ακμάζουν. Μαζί, αυτά τα δύο καταστήματα απασχόλησαν πάνω από 
300 άτομα. Το νέο στυλ της Chanel, με τις boxy γραμμές και τις κοντές φούστες, 
που επέτρεπε στις γυναίκες να αφήσουν τους κορσέδες πίσω τους, τις 
ελευθέρωνε κινησιολογικά, για τις πρακτικές δραστηριότητες που γίνονται 
απαραίτητες από τον πόλεμο. Τα στοιχεία αυτών των πρόωρων σχεδίων έγιναν 
σφραγίδες του στυλ Chanel. Η Chanel ένιωσε μεγάλη υπερηφάνεια ως γυναίκα 
στο σχεδιασμό για άλλες γυναίκες, και μέχρι το 1919, στην ηλικία τριάντα δύο, 
απόλαυσε τεράστια επιτυχία, με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, η Chanel δημιούργησε το -σε όλο τον κόσμο διάσημο- 
άρωμα της, το Νο 5. Σύντομα κατόπιν, στις αρχές του 1920 κατά τη διάρκεια της 
μεγάλης οικονομικής κρίσης, με την οικονομική βοήθεια του Capel, μετέφερε τον 
οίκο ραπτικής της στο Παρίσι, στην οδό Cambon 31, ο οποίος παραμένει το 
κέντρο των διαδικασιών της επιχείρησης Chanel, ακόμα και σήμερα. 
Η Coco Chanel εισήγαγε τις πλεκτές ζακέτες το 1925 και το «μικρό μαύρο 
φόρεμα» το 1926. 
Το 1931,η Chanel μισθώθηκε από τον Samuel Goldwin για ένα εκατομμύριο 
δολάρια για να ντύσει τα αστέρια του, συμπεριλαμβανομένων των Kathrine 
Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor και Gloria Swanson. Αυτό διήρκεσε λίγο, 
εντούτοις, διότι πολλές στάρλετ της εποχής αρνήθηκαν την υπηρεσία της. 
Αργότερα εκείνη τη δεκαετία, πίσω στη γενέτειρά της, η Chanel σχεδίασε και 
ανέπτυξε μια σειρά κοσμημάτων που εμπνεύστηκε από το «art deco» κίνημα της 
τέχνης τηςδεκαετίας του 1930. 
Το 1939, μετά από την πτώση του Παρισιού, η Chanel έκλεισε τις boutiques της 
και πέρασε τα επόμενα δεκαπέντε έτη της ζωής της στην Ελβετία -όπου 
εξορίστηκε- λόγω της σχέσης της με έναν ναζιστικό ανώτερο υπάλληλο. 
Το 1954, η επιστροφή της την αποκατέστησε στην κορυφή της υψηλής ραπτικής. 
Η Chanel αποφάσισε να βελτιώσει τα σχεδία της δεκαετίας του 1930. Ο φυσικός, 
casual ιματισμός της, συμπεριλαμβανομένου του κοστουμιού Chanel, για άλλη 
μια φορά τράβηξε την προσοχή - και τα πορτοφόλια - των γυναικών. Εισήγαγε τα 
μεσάτα σακάκια και τα παντελόνια καμπάνα για τις γυναίκες. Μερικοί λένε ότι η 
δημοτικότητα του «new look» του Ντιόρ αηδίασε την Chanel και της έδωσε την 
έμπνευσή που ήταν από καιρό μουδιασμένη. Άλλη μια φορά, τα σχέδια Chanel 
άκμασαν και πλέον αγκαλιάστηκε από τις στάρλετ του Hollywood. Στην 
πραγματικότητα, η Chanel ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1950 και 
της δεκαετίας του 1960εργαζόμενη για τα διάφορα στούντιο του Hollywood, 
ντύνοντας σταρς όπως η Audrey Hepburn και η Anne Baxter. Κατά τη διάρκεια 
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αυτής της περιόδου τα σχέδια της έγιναν πολύ δημοφιλή, ειδικά στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Τέλος σχεδίασε και κοστούμια για θεατρικές παραστάσεις.  
 
Τα κοσμήματα: 
Η μοναδική της αίσθηση περί μόδας αντικατοπτριζόταν και στα σχέδια που έκανε 
και για τα κοσμήματα. Η καινοτομία της ήταν πως συνδύαζε πραγματικές με 
ψεύτικες πέτρες. Τα κοσμήματά της ήταν εμπνευσμένα κυρίως από το κίνημα art 
deco που επικρατούσε το 1930. Για άλλη μια φορά, παρασυρόταν στο σχεδιασμό 
από τα προσωπικά της πάθη και προτιμήσεις. Στα κοσμήματά της 
επαναλάμβανε, πολλές φορές, τη φόρμα της καμέλιας, που ήταν το αγαπημένο 
της λουλούδι. 
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Οίκος BVLGARI 
 
Ο Bulgari (προφέρεται Μπούλγκαρι) είναι ιταλικός οίκος μόδας, με πολυετή 
ιστορία στην παραγωγή κοσμημάτων και παρόμοιων ειδών πολυτελείας. Το 
λογότυπό του είναι πάντα στα κεφαλαία, ενώ το γράμμα U αντικαθίσταται με το 
V, σύμφωνα με τον αρχαίο ρωμαϊκό τρόπο γραφής (BVLGARI). 
 
Ιστορικό: 
Τα προϊόντα του οίκου περιλαμβάνουν κοσμήματα, αρώματα, ρολόγια χειρός, 
γυαλιά ηλίου, τσάντες και άλλα αξεσουάρ, που απευθύνονται τόσο σε άνδρες 
όσο και σε γυναίκες. Παράλληλα απευθύνονται σε ανθρώπους υψηλών 
εισοδημάτων, καθώς πρόκειται για μία εκ των ακριβότερων επιχειρήσεων του 
είδους της. Ενδεικτικά, ένα ανδρικό ρολόι μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000ευρώ. 
Η επιχείρηση έχει ως αφετηρία το έτος 1884, όταν ο Έλληνας μετανάστης 
Σωτήριος Βούλγαρης (1857 - 1932) με καταγωγή από την τουρκοκρατούμενη 
ακόμα Ήπειρο άνοιξε κοσμηματοπωλείο στη Ρώμη. Η τέχνη πέρασε στους 
απογόνους του και η επιχειρηματικότητα άνθισε κυρίως τη δεκαετία του '70, 
όταν άνοιξαν τα πρώτα καταστήματα εκτός Ιταλίας στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, 
τηΓενεύη και το Μόντε Κάρλο). Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 230 
καταστήματα σ' όλο τον κόσμο. 
Τα τελευταία χρόνια ο Bulgari έχει επεκτείνει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που φέρουν την ονομασία 
του, σε συνεργασία με την αλυσίδα Marriott. Το πρώτο ξενοδοχείο άνοιξε 
στοΜιλάνο το 2004 και ακολούθησε στο Μπαλί το 2006. Και σ' αυτή την 
περίπτωση, το εγχείρημα στοχεύει σε ευκατάστατους ταξιδιώτες. 
Το 2001 ο οίκος Bulgari έγινε και μυθιστόρημα, γραμμένο κατά παραγγελία από 
την Βρετανίδα συγγραφέα Φέι Γουέλντον, με τον τίτλο «Bulgari Connection». Το 
αρχικό κατάστημα του 1884 στην οδό Condotti της Ρώμης, υπάρχει ακόμα. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Στο κατασκευαστικό μέρος της ερευνητικής μας εργασίας ασχοληθήκαμε με την 
κατασκευή κοσμημάτων. Αρχικά ξεκινήσαμε με τα βραχιόλια και τα κολιέ και 
στην συνεχεία με σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Αγοράσαμε και συλλέξαμε υλικά 
από διάφορα μαγαζιά της Αθήνας, είτε φέραμε πράγματα από αυτά που είχαμε 
ήδη στο σπίτι μας. Σχοινάκια, κορδέλες, χάντρες διαφόρων μεγεθών και βάσεις 
για σκουλαρίκια και δαχτυλίδια ήταν μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε 
για τις δημιουργίες μας. Περιοδικά και διάφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή έμπνευσης για εμάς. Παίρνοντας ιδέες για τις τάσεις 
τις μόδας και τα σχέδια που επικρατούν την εποχή αυτή, δημιουργήσαμε εξ 
ολοκλήρου δικά μας κοσμήματα, άλλα πιο απλά και άλλα πιο σύνθετα. Βέβαια 
πολύτιμη ήταν και η βοήθεια από μια μαθήτρια της τρίτης λυκείου, η οποία μας 
συμβούλεψε με διάφορα «κόλπα» και τεχνικές της κοσμηματοποιΐας καθ’ όλη 
την διάρκεια της χρονιάς. Μέσα σε ένα εύθυμο κλίμα συνεργασίας και 
ομαδικότητας καταφέραμε να βγάλουμε το καλύτερο για εμάς δυνατό 
αποτέλεσμα. 
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ΠΑΖΑΡΙ 
 
Στις 7 Μαρτίου 2014 στο χώρο του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε ένα παζάρι 
με σκοπό την συλλογή χρημάτων για τους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς. Δύο 
τάξεις του λυκείου προθυμοποιήθηκαν να συνεισφέρουν σο παζάρι αυτό. Εμείς, 
ως πρότζεκτ αποφασίσαμε να πουλήσουμε τα κοσμήματα που είχαμε φτιάξει 
μέχρι τότε μαζί με κάποια φαγητά. Στήσαμε λοιπόν μεγάλους πάγκους στον 
κεντρικό χολ και πάνω εκεί τοποθετήσαμε τις δημιουργίες μας. Παιδιά αλλά και 
καθηγητές από όλα τα σχολεία προσήλθαν για δουν και να αγοράσουν ότι τους 
άρεσε περισσότερο. Όμως κι εμείς οι ίδιοι κατευθυνθήκαμε και στο κτήριο του 
δημοτικού, στις τάξεις και στα γραφεία για να προωθήσουμε τις δημιουργίες μας 
και να τις παρουσιάσουμε στις δασκάλες και στα παιδιά! Έτσι, μπορέσαμε να 
μαζέψουμε ένα αρκετά σημαντικό ποσό για τους ανθρώπους που τα έχουν 
πραγματικά ανάγκη. Παράλληλα αισθανθήκαμε και ικανοποίηση, καθώς 
εκτιμούνταν τα έργα μας… 
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
  
Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό επιλέξαμε από την αρχή της χρονιάς αυτό το 
project. Η ιδέα της κατασκευής δικών μας κοσμημάτων μας είχε συνεπάρει απ’ 
την πρώτη στιγμή. Οι δύο ώρες που είχαμε στην διάθεση μας κάθε εβδομάδα 
ήταν ώρες δημιουργίας και ευχάριστης απασχόλησης. Μάθαμε καινούρια 
πράγματα και είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την μόδα στην σύγχρονη 
αλλά και την παλαιότερη εποχή. Τέλος το παζάρι που διοργανώθηκε ήταν μια 
υπέροχη εμπειρία που θα μας μείνει πραγματικά αξέχαστη και ήταν μια πολύ 
καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε κοινό τις δημιουργίες μας και να 
εκπαιδευτούμε στον τομέα του «μάρκετιγκ». 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
   Αποκομίσαμε  πολλά φέτος από αυτό το Project, καθώς αναζητήσαμε 
πληροφορίες για τη μεγαλύτερη, ίσως, αδυναμία των γυναικών. Μελετήσαμε το 
κόσμημα όσον αφορά την ιστορία του θεωρητικά και την κατασκευή του 
πρακτικά. Πάνω απ’ όλα όμως περάσαμε ευχάριστες ώρες, δημιουργώντας όλες 
οι ομάδες μαζί μικρά καλλιτεχνήματα. Μπορούμε να παραδεχτούμε πως στην 
αρχή, είχαμε μεγαλεπήβολα σχέδια και διατηρούσαμε την ψευδαίσθηση ότι θα 
φτιάχναμε “επαγγελματικά” κοσμήματα. Στην πράξη όμως καταλάβαμε ότι θέλει 
υπομονή, χρόνο και εξοικείωση για να φτιάξουμε αξιοπρεπή και δελεαστικά 
κοσμήματα. Μπορεί να μην καταφέραμε πολλά, διότι η προγραμματισμένη μας 
εκδρομή στον οίκο Λαλαούνη ακυρώθηκε, εξαιτίας του θανάτου του και έτσι δεν 
πρόλαβε ο μεγάλος αυτός δημιουργός να μας αποκαλύψει μερικά μυστικά της 
τέχνης του. Παρ’ ολ’ αυτά μόνες μας προσπαθήσαμε με κόπο, με μεράκι και με 
κύριο οδηγό τη φαντασία, να φτιάξουμε κοσμήματα , τα οποία προς μεγάλη μας 
χαρά και έκπληξη, πουλήθηκαν με επιτυχία στο παζάρι που διοργανώθηκε από 
το σχολείο μας. Μάθαμε επίσης πώς να δουλεύουμε όλες μαζί, πώς να 
αξιοποιούμε μικρά και καθημερινά αντικείμενα για να φτιάξουμε όμορφα 
πράγματα, αλλά και βρήκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ασχολία για τον ελεύθερό 
μας χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ το σχολείο μας, που μας έδωσε την ευκαιρία να 
«εξερευνήσουμε» καλύτερα τον κόσμο της μόδας και να ασχοληθούμε με μια 
τόσο δημιουργική δραστηριότητα… 
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