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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το θέμα της εργασίας μας έχει να κάνει με το σύγχρονο κόσμημα. Υπεύθυνη καθηγήτρια 
της εργασίας είναι η κα.Μαλάμου και η ομάδα μας αποτελείται αλφαβητικά από τις: 
Βασιλοπούλου Νεφέλη, Ευσταθιάδη Μαρίλυ, Μαρκιανίδου Ελένη, Μαρκοπούλου 
Μαργαρίτα και Μάρκου Σεμίνα. Η ομάδα μας διερευνώντας την ιστορία του σύγχρονου 
κοσμήματος μέσα από το περιβάλλον γνωστών εταιρειών κοσμημάτων, Ελληνικών και 
ξένων, (Cartier, Bulgari, Swarovski, Folli Follie και Άννα-Μαρία Μαζαράκη) γνώρισε την 
εξέλιξη του κοσμήματος στη σημερινή εποχή. Ο οίκος Cartier θα μας ξεναγήσει στις 
πολυτελείς συλλογές του από ρολόγια χειρός και κοσμημάτων, ο οίκος Bulgari θα μας 
ενθουσιάσει με την πληθώρα κοσμημάτων, ρολογιών και άλλων αξεσουάρ, ενώ η 
Swarovski θα μας αποκαλύψει τα κριτήρια εκτίμησης ενός διαμαντιού. Τέλος,  η Folli 
Follie εντυπωσιάζει με την αλυσίδα καταστημάτων  της και στο εξωτερικό και τα 
πολυτελή της κομμάτια και η Άννα-Μαρία Μαζαράκη μας παρουσιάζει το σκεπτικό της 
εταιρείας, ενώ προωθεί κοσμήματα με προσιτές τιμές ,στις οποίες ανταποκρίνεται ένα 
ευρύτερο φάσμα καταναλωτικού κοινού.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το περιεχόμενο της εργασίας κίνησε το ενδιαφέρον της ομάδας μας. Θίξαμε ορισμένα 
ερωτήματα μεταξύ μας, όπως: πώς το αρχαίο κόσμημα εξελίχθηκε στις μορφές που 
γνωρίζουμε σήμερα; Ποιες είναι οι νέες τάσεις στην εξέλιξη του κοσμήματος; Ποιες είναι 
οι γνωστότερες εταιρείες που κατασκευάζουν σύγχρονα κοσμήματα; Σε ποιες από 
αυτές μπορεί να ανταποκριθεί  και ο μέσος πολίτης με το εισόδημα που διαθέτει; και 
διάφορες ακόμη που μας βοήθησαν να πορευθούμε σωστά στην ερευνητική μας 
εργασία. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η όλη διαδικασία, διότι γνωρίσαμε το κόσμημα μέσα 
από «τα μάτια» μεγάλων οίκων κοσμημάτων και καταφέραμε με κάποιους ενδεικτικούς 
να συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να παρουσιάσουμε με μια γενική 
εικόνα το κόσμημα στη σημερινή εποχή. Η ομάδα χωρίστηκε σε τρεις υποομάδες. Η 
πρώτη, ανέλαβε το κατασκευαστικό κομμάτι, όπου δημιούργησε με συγκεκριμένα 
υλικά, χειροποίητα κοσμήματα με βάση το γούστο της. Η δεύτερη, ασχολήθηκε με το 
ερευνητικό κομμάτι της εργασίες και συγκέντρωσε τις κατάλληλες πληροφορίες, ενώ η 
τρίτη ολοκλήρωσε την εργασία συντάσσοντας το power point.   
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

Όλα ξεκίνησαν την δεκαετία του 60' , κυρίως στην Αμερική, την Αγγλία και την 
Ολλανδία, από καλλιτέχνες που ήθελαν να εξελίξουν το κόσμημα σε κάτι πιο 
πειραματικό, το οποίο άγγιζε την τέχνη, ακολουθώντας τη φιλοσοφία ενός κινήματος 
που δίνει έμφαση στα χειροποίητα έργα και εναντιώνεται στη βιομηχανοποίηση και τη 
φτηνή-μηχανική απομίμηση διακοσμητικών στοιχείων (του “Arts & Crafts Μovement”). 
Παρόλο που ήταν αδύνατη η κατάργηση της μαζικής βιομηχανικής παραγωγής, οι 
άνθρωποι συνειδητοποίησαν τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει και προτιμούσαν 
το γνήσιο, το απλό και το χειροποίητο.  
 
Οι Βρετανοί ονόμασαν αυτό το εναλλακτικό είδος κοσμήματος “contemporary jewelry”, 
οι Γάλλοι με τη σειρά τους “creative jewelry” και οι Αμερικάνοι “art jewelry”. Στη 
ελληνική γλώσσα θα το αποδίδαμε ως σύγχρονο-εικαστικό κόσμημα. 
 
Το σύγχρονο κόσμημα λοιπόν στέκεται ανάμεσα στη παράδοση και στην ατομική 
έκφραση του δημιουργού. Χρησιμοποιώντας νέα εναλλακτικά υλικά και 
αναπτύσσοντας νέες τεχνικές, με βάση μια πρωτότυπη ιδέα, ο καλλιτέχνης δημιουργεί 
συναισθήματα και ερωτήματα στο θεατή του. 
 
Σε αυτή τη περίπτωση το σώμα αποκτά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Γίνεται “τόπος” 
έκθεσης του κάθε κομματιού και ταυτόχρονα μέσο έκφρασης του ανθρώπου που το 
φοράει. 

Θα σας παρουσιάσουμε  τέσσερεις από τις γνωστότερες εταιρείες κοσμημάτων, δύο 
από τις οποίες είναι και Ελληνικές. 
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Η Société Cartier  σχεδιάζει, κατασκευάζει, διανέμει και πωλεί κοσμήματα και ρολόγια. 
Ιδρύθηκε στο Παρίσι, στη Γαλλία το 1847 από τον Louis-François Cartier (Λουί 
Φρανσουά Καρτιέ), όταν ανέλαβε το εργαστήριο του δασκάλου του. Η εταιρεία 
παρέμεινε υπό τον έλεγχο της οικογένειας μέχρι το 1964 και διατηρεί την έδρα της στο 
Παρίσι.  

Ο Cartier είναι γνωστός  για κοσμήματα και ρολόγια χειρός ενώ, 
έχει μια μακρά ιστορία για πωλήσεις σε βασιλείς και διασημότητες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί , ο King Edward VII της 
Αγγλίας, ο οποίος  αναφέρεται στον Cartier ως «ο 
κοσμηματοπώλης των βασιλιάδων και ο βασιλιάς στην 
κοσμηματοπωλεία».  

O Louis (Λουί) διακινούσε το υποκατάστημα του Παρισιού. Ήταν υπεύθυνος για μερικά 
από τα πιο γνωστά σχέδια της εταιρείας, όπως τα ρολόγια μυστήριο (ένα είδος 
ρολογιού με ένα διαφανές καντράν και ονομάζεται έτσι, επειδή ο μηχανισμός του είναι 
κρυμμένος), τα μοντέρνα ρολόγια χειρός με εξωτικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων και 
των πολύχρωμων "Tutti Frutti" κοσμημάτων. 

Ο Cartier γίνεται γρήγορα μια από τις πιο επιτυχημένες 
εταιρείες ρολογιών στον κόσμο, λόγω συνεργασίας με μια 
επιχείρηση  την Jaeger-LeCoultre  για την παραγωγή και  
διακίνηση των ρολογιών της  Cartier αποκλειστικά για 
εκείνη. 

Η πρώτη έκθεση της Cartier, πραγματοποιήθηκε στις 15 
Απριλίου 1991. Αυτή γίνεται πλέον ένα ετήσιο σημείο 
συνάντησης στη Γενεύη για επαγγελματίες. Αργότερα, 
ακολούθησαν ποικίλες εκθέσεις σε διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες που ανέδειξαν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα της 

Cartier. 
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Η Swarovski είναι συνυφασμένη με την ποιότητα και 
τη δημιουργικότητα ενώ προσφέρει  λαμπερά και 
ιδιαίτερα κοσμήματα για κάθε ώρα της ημέρας. Η 
εταιρεία αυτή είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα διαμάντια 
που αποτελούν τα κοσμήματά της.  Τέσσερα 
χαρακτηριστικά, που επηρεάζουν την εμφάνιση και 
την αξία ενός διαμαντιού είναι η καθαρότητα, το 
κόψιμο, το χρώμα και τα καράτια.  Η καθαρότητα του 
διαμαντιού είναι ένας συνδυασμός εγκλίσεων που 
υπάρχουν σε κάθε διαμάντι. Οι παράμετροι που 
προσδιορίζουν την καθαρότητα είναι: το μέγεθος των εγκλίσεων, η θέση τους πάνω στο 
διαμάντι, το χρώμα τους, ο αριθμός τους και ο τύπος τους. Το εύρος της καθαρότητας 
ξεκινά από το άψογο, που συμβολίζεται με το σύμβολο (FL), έως και την κατηγορία (I3), 
η οποία περιλαμβάνει εγκλίσεις που γίνονται καθαρά ορατές με το μάτι. Το κόψιμο ενός 
διαμαντιού επηρεάζει την αξία ενός διαμαντιού. Ένα καλοκομμένο διαμάντι επιτρέπει 

το φως να εισέρθει στο εσωτερικό του και να 
αντανακλαστεί από την κορυφή του, δημιουργώντας την 
λάμψη και την φλόγα του. Το διαμάντι μπορεί να κοπεί σε 
οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος. Η χρωματική διάκριση 
ενός διαμαντιού είναι σε έντονα χρωματισμένα διαμάντια 
και σε κανονικά. Η τιμή των έντονα χρωματισμένων 
διαμαντιών είναι πολύ υψηλότερη λόγω της σπανιότητάς 
τους. Τα κανονικά διαμάντια όμως είναι αυτά που 
χρησιμοποιούνται ευρέως. Όσο πιο άχρωμο είναι ένα 

διαμάντι, τόσο υψηλότερη είναι η αξία του. Το καράτι μετρά το βάρος ενός διαμαντιού. 
Ένα καράτι ισούται με 1/5 του γραμμαρίου. Ο παρακάτω  πίνακας απεικονίζει το 
πραγματικό μέγεθος ενός διαμαντιού. 
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Ο Bulgari είναι ιταλικός οίκος μόδας, με πολυετή ιστορία στην παραγωγή κοσμημάτων 
και παρόμοιων ειδών πολυτελείας. 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 30.000 ευρώ. 

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, τη Γενεύη 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 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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Η Άννα-Μαρία Μαζαράκη, από την οποία και πήρε το όνομα της 
η εταιρεία ξεκίνησε να σχεδιάζει κοσμήματα για τις φίλες της. 
Σήμερα υπάρχουν 9 καταστήματα στην Ελλάδα και το πρώτο ένα 
franchise στην Κύπρο. Σχεδιάζει για την μοδάτη πελάτισσα που 
θέλει συνεχώς νέες και διαφορετικές προτάσεις, νέους 
συνδυασμούς κοσμημάτων που θα την βοηθήσουν να εκφράσει 
το δικό της στυλ. Τα εργαστήρια της εταιρείας παραδίδουν το 
τελειότερο δυνατό κόσμημα στην καλύτερη δυνατή τιμή 
φροντίζοντας έτσι η «προσιτή πολυτέλεια» να γίνεται πραγματικότητα. Η ομάδα της 
στα μαγαζιά προσπαθεί να κάνει την επίσκεψη σε εμάς ένα ευχάριστο διάλειμμα από 
την καθημερινή ρουτίνα. Η ομάδα στα κεντρικά στηρίζει τα καταστήματα ώστε να 
υπάρχει πάντοτε επάρκεια στα προϊόντα που ζητούνται. 

Η ιδιοκτήτρια κα.Μαζαράκη απαντάει στο ερώτημα γιατί σχεδιάζει κοσμήματα; 

«Το κόσμημα με κάνει να νιώθω πιο ωραία, να παρουσιάζω τον εαυτό μου όπως θέλω, 
με μια πινελιά λέω στους άλλους ποια είμαι και τι αντιπροσωπεύω... ακόμα και  πιο 
πολύ από τα ρούχα, η επιλογή κοσμήματος πιστεύω ότι σε χαρακτηρίζει, γιατί δεν 
φοράς μια μάρκα, φοράς και εκπέμπεις ένα ύφος. Άρχισα σχεδιάζοντας κοσμήματα για 
τις φιλές μου. Εκείνες μου  έλεγαν την γνώμη τους  όταν  κάτι δεν τους άρεσε και  έτσι  
έμαθα  να  δουλεύω το κόσμημα με μεγάλη πειθαρχία! Σε ένα πράγμα όμως μοιάζαμε, οι 
φίλες μου και εγώ (πέρα του ότι μας άρεσαν τα κοσμήματα γενικά!). Βαριόμαστε...  Nαι, 
βαριόμαστε! Φορώ  ένα κόσμημα  και το λατρεύω, αλλά θέλω και κάτι ακόμη… και κάτι 
ακόμη … και η συλλογή μου συνεχώς αυξάνεται! Εδώ βασίστηκε το σκεπτικό  μας, να 
φτιάχνω κοσμήματα σε εξαιρετική τιμή ώστε... να μπορούμε  να αγοράζουμε  κάτι, να το 
φοράμε συνέχεια και όταν το βαρεθούμε, ε, δεν έγινε και τίποτα! Έτσι γεννήθηκε το 
«προσιτή πολυτέλεια» 
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Η «προσιτή πολυτέλεια στο πνεύμα της μόδας» και η απαράμιλλη ποιότητα 
χαρακτηρίζουν κάθε συλλογή που φέρει την υπογραφή Folli Follie… 

Η Folli Follie είναι μια ελληνική εταιρεία που σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει 
κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ μόδας. Δημιουργεί μόδα σε 24 χώρες με περισσότερα 
από 500 σημεία πώλησης παγκοσμίως. 

Η Folli Follie καθιερώθηκε ως πραγματική πρωτοπόρος στην αγορά όταν παρουσίασε 
μεταξύ των πρώτων συλλογών της, μοναδικές δημιουργίες κοσμημάτων φτιαγμένες 
από ασήμι και γυαλί murano και στη συνέχεια ολοκληρωμένες συλλογές κοσμημάτων 

από ατσάλι σε ασημί ή χρυσό χρώμα 
συνδυασμένο με διαμάντια – μια τάση 
που ακολούθησαν αργότερα πολλοί. 
Ανάλογα με τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται (ασήμι, ατσάλι, 
bronze, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι 
λίθοι) και σε ένα εύρος τιμών που 
καλύπτει όλες τις ανάγκες, η Folli Follie 
προσφέρει μια ασύγκριτη γκάμα 

προϊόντων για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού στυλ. Η έμπειρη σχεδιαστική ομάδα της 
εταιρείας αποτελείται μεταξύ άλλων από Ιταλούς, Ελβετούς, κι Έλληνες κορυφαίους 
σχεδιαστές, που συνεργάζονται για την παρουσίαση των ολοκληρωμένων συλλογών 
κοσμημάτων. 

Για παράδειγμα, λόγω του ξεχωριστού σχεδιασμού, της υψηλής ποιότητας και της 
προσιτής τιμής τους, τα ρολόγια της Folli Follie κοσμούν τους γυναικείους καρπούς ανά 
τον κόσμο. Επιπλέον, ακολουθώντας τις επιταγές της βιομηχανίας της μόδας και τις 
ανάγκες του σύγχρονου άντρα για «κύριο» και «δευτερεύον» ρολόι, που 
ανταποκρίνονται στον έντονο τρόπο ζωής, τον Μάρτιο 2006 η Folli Follie λάνσαρε εκ 
νέου την ανδρική της συλλογή, δημιουργώντας μια ποικιλία σχεδίων. 

Η εταιρεία αυτή συνολικά δραστηριοποιείται σε 25 χώρες με περισσότερα από 500 
σημεία πώλησης διεθνώς και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η FolliFollie διαθέτει 
περισσότερα από 60 σημεία πώλησης. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φυσικά όλη η ομάδα κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς συνεργαστήκαμε και 
δημιουργήσαμε μία δική μας συλλογή από χειροποίητα κοσμήματα τα οποία και 
πουλήσαμε στο παζάρι του σχολείου μας στις 6 Απριλίου. Τα υλικά που 
χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή των κοσμημάτων μας ήταν  

• Κλωστές 
• Σχοινιά 
• Χάντρες 
• Υφάσματα από ρούχα 
• Σπασμένα κοσμήματα, τα οποία αποσυναρμολογήσαμε και χρησιμοποιήσαμε τα 

επιμέρους υλικά για την κατασκευή των δικών μας κοσμημάτων 
• Κορδέλες 
• Αλυσίδες 

Καταφέραμε, έτσι, να κατασκευάσουμε μια μικρή συλλογή 25 κομματιών, που 
αποτελούταν από βραχιόλια και κολιέ, 20 εκ των οποίων πουλήθηκαν σε μαθητές και 
καθηγητές, ενώ οι τιμές μας κυμαίνονταν από 3€ έως 20€. Οι αγοραστές μας φαίνονταν 
ικανοποιημένοι από την επιλογή τους και αυτό χαροποιούσε την ομάδα μας ακόμη 
περισσότερο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μέσα από την έρευνά μας για τα σύγχρονα κοσμήματα ανάμεσα στις γνωστότερες 
εταιρείες κοσμημάτων παγκοσμίως,(Cartier, Bulgari, Swarovski, Folli follie και Άννα-
Μαρία Μαζαράκη) γνωρίσαμε τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζεται η αξία ενός 
διαμαντιού, ανακαλύψαμε την ιστορία και την εξέλιξη κάθε εταιρείας, ενώ παράλληλα 
αποκτήσαμε νέες ιδέες και προτάσεις για τον συνδυασμό κοσμημάτων καθώς και για 
την δημιουργία δικών μας. Τέλος, νιώσαμε περήφανες που ελληνικές εταιρείες 
κοσμημάτων προωθούν τα κοσμήματά τους και στο εξωτερικό, με πληθώρα 
καταστημάτων εκεί. Ελπίζουμε κι εσείς να εντυπωσιαστήκατε από τον κόσμο του 
σύγχρονου κοσμήματος, όπως κι εμείς. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• http://www.myprecious.gr/  http://www.akisgoumas.com/  
http://roussoujewels.com/jewelry/%CE%B4%CE%B1%CF%87%CF%84
%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1  

• http://roussoujewels.com/taxonomy/term/4%2C19  

• http://www.annamariamazaraki.gr/el/company/  

• http://2lyk-lamias.fth.sch.gr/downloads/kb1.pdf  

• http://www.cartier.com/maison/history-and-stories/panther   

• http://en.wikipedia.org/wiki/Folli_Follie  

• http://en.wikipedia.org/wiki/Swarovski  

• https://www.youtube.com/watch?v=J2JOVbEEXeU 

• https://www.youtube.com/watch?v=6iRG-VPO9qg 

• https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&
bih=667 

• https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&
bih=667#q=bulgari&tbm=isch 

• https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&
bih=667#q=cartier&tbm=isch 

• https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&
bih=667#q=swarovski&tbm=isch 
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https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=bulgari&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=bulgari&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=cartier&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=cartier&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=cartier&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=swarovski&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=swarovski&tbm=isch
https://www.google.gr/search?q=jewelry&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HnpyU6SZJqKS7AaC_YDoAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667%23q=swarovski&tbm=isch

