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Το Κόσμημα 
 

• Θέμα: Τα μέταλλα, οι πολύτιμοι λίθοι και τα 
οργανικά υλικά 
 

• Στόχος: Αναγνώριση των υλικών της 
κοσμηματοποιίας και εμβάθυνση στην επιστήμη 
της Γεμολογίας 
 

• Μεθοδολογία:  Διερεύνηση Ετυμολογίας Υλικών, 
πορείας τους στον χρόνο και των βασικών 
χαρακτηριστικών τους. 
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Τα μέταλλα 
o  ΧΡΥΣΟΣ (Αυ 79): 
o Gold < Ghel 
o Au < Aurum (= λαμπερή αυγή) 
o λαμπροκίτρινο μέταλλο 
o όλκιμο, ελατό, σφυρηλατείται εύκολα 
o όχι τοξικός 
o μεγάλη αντοχή στην οξείδωση, χημικά αδρανής 
o καράτι :  περιεκτικότητα κράματος σε καθαρό χρυσό (ή πλατίνα) 
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Presentation Notes
Η αγγλόφωνη λέξη gold  προήλθε από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ghel, λέξη από την οποία προήλθε και η λέξη yellow, που σημαίνει κίτρινο χρώμα, στα ελληνικά.Το διεθνές χημικό σύμβολο Au  προέρχεται από τη λατινική λέξη aurum, που σύμφωνα με κάποιες πηγές σημαίνει «λαμπερή αυγή».Ο χρυσός είναι ένα λαμπροκίτρινο μέταλλο, πιθανώς ένα από τα πρώτα μέταλλα που γνώρισε ο άνθρωπος.Όσον αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι όλκιμος, δηλαδή τραβιέται σε σύρμα τόσο λεπτό, όσο η τρίχα από τα μαλλιά. Είναι ελατός, που σημαίνει ότι γίνεται πλάκα, επίσης, πολύ λεπτή. Ακόμα, σφυρηλατείται πολύ εύκολα.Δεν έχει τοξικότητα, και δεν προκαλεί αλλεργίες . Επιπρόσθετα, ο χρυσός παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και είναι χημικά αδρανής. Αυτό, εξηγεί την άριστη κατάσταση στην οποία διατηρούνται τα αρχαία αντικείμενα από χρυσό, όπως αυτά που ανακαλύφθηκαν σε τάφους της Αιγύπτου και πολλές άλλες περιοχές. Αυτές οι μοναδικές ιδιότητες του χρυσού, και η σπανιότητα του είναι η αιτία που οι άνθρωποι τον λάτρεψαν, από τους πανάρχαιους πολιτισμούς μέχρι σήμερα.Η εκτίμηση την οποία έτρεφαν οι άνθρωποι για το χρυσό έχει αποτυπωθεί στις γλώσσες όλων των λαών. Για παράδειγμα, στην Ελληνική γλώσσα από την αρχαία μέχρι την σημερινή η λέξη χρυσός σαν επίθετο, χρησιμοποιείται για να προσδώσει  τον ανώτερο και πολυτιμότερο χαρακτήρα. Σε καράτια μετράμε την περιεκτικότητα ενός κράματος σε καθαρό χρυσό (ή πλατίνα).  Αν το εξεταζόμενο κράμα αποτελείται από  καθαρό χρυσό, τότε λέμε πως είναι 24 καράτια. Αν το κράμα είναι μισό χρυσό, και μισό άλλα μέταλλα, είναι 12 καράτια. Στον πίνακα φαίνεται η αντιστοιχία των καρατιών, που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις Η.Π.Α. με τον Ευρωπαϊκό τρόπο μέτρησης της περιεκτικότητας των πολύτιμων κραμάτων.



Τα μέταλλα 

o ΧΑΛΚΟΣ (Cυ 29) 
 

o χρώμα: κοκκινωπό 
o το πρώτο μέταλλο για όπλα και εργαλεία ( πριν  από 7.000 χρόνια) 
o μεγάλα ορυχεία στην Κύπρο -> Ρωμαική ονομασία «cyprium», αγγλική “copper” 
o χαλκός > χάλκη (κάλχη) = πορφυρός 
o φυσική ικανότητα να συνδυάζεται με άλλα μέταλλα (χαλκοκράματα: ορείχαλκος και 

κρατέρωμα ή μπρούντζος) 
 
 
 

 

 Χαλκοπυρίτης, CuFeS2 
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Presentation Notes
Ο χαλκός είναι ένα μέταλλο με χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα. Είναι το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι πριν από  7.000 περίπου χρόνια για να κατασκευάσουν όπλα και εργαλεία, αλλά αργότερα κοσμήματα και διακοσμητικά.  Η σημασία του μετάλλου αυτού και η μεταλλουργία του ήταν τόσο μεγάλη,  ώστε οι ιστορικοί να ονομάσουν μια ολόκληρη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας «Εποχή του χαλκού». Τα χρόνια εκείνα το πιο γνωστά  ορυχεία χαλκού ήταν στην Κύπρο, γι αυτό αργότερα οι Ρωμαίοι ονόμασαν τον χαλκό «cyprium», και αργότερα “cuprum”από την Ασσυριακή ονομασία για την Κύπρο, που ήταν «Kipar”. Από αυτές τις λέξεις προήλθε και η σύγχρονη ονομασία στην αγγλική , που είναι copper. Η Ελληνική ονομασία «χαλκός» προήλθε από την λέξη χάλκη (κάλχη) που θα πει πορφυρός, λόγω του χρώματος του. Καθώς ο χαλκός έχει την φυσική ικανότητα να συνδυάζεται με άλλα μέταλλα, κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο αρκετές εκατοντάδες χαλκοκραμάτων.Τα κράματα ορείχαλκου είναι τα σπουδαιότερα κράματα χαλκού καιαποτελούνται ουσιαστικά από χαλκό και ψευδάργυρο τα οποία χρησιμοποιουνται ιδιαίτερα για την κοσμηματοποιϊα. Παραδείγματος χάριν, το μέταλλο gilding έχει χρυσό χρώμα και χρησιμοποιείται για ψευτοκοσμήματα, ή τα αλλιώς γνωστά μπιζού.Ένα ακόμα ιδιαιτέρα σημαντικό κράμα του χαλκού είναι και το κρατέρωμα ή μπρούντζος. Η ονομασία μπρούτζος (ιταλικά bronzo) οφείλεται στο λιμάνι που υπήρχε στην ιταλική χερσόνησο κατά τους αρχαίους χρόνους με την ονομασία Brundisium (το σημερινό Μπρίντιζι). Το λιμάνι αυτό ήταν φημισμένο για την παραγωγή και την διακίνηση αυτού του κράματος



Τα μέταλλα 
o ΑΡΓΥΡΟΣ (Ag 47) 
o άργυρος < άργος (=λαμπερός) 
o το λευκότερο μέταλλο (ασήμι) 
o αυτοφυές μεταλλικό στοιχείο και συστατικό διάφορων χημικών ενώσεων 
o 33% : κόσμημα, 3%: νομίσματα  και μετάλλια , και το υπόλοιπο στη βιομηχανία 
o παραπροϊόν της επεξεργασίας του χρυσού και του μολύβδου, του χαλκού ή του 

ψευδάργυρου 
o κράματα  ώστε να αυξηθεί η σκληρότητα του 

 

o ΠΛΑΤΙΝΑ (Ρι 7Κ) 
o σημασία: μικρό ασήμι (ισπανική λέξη) 
o χρώμα: ασημί 
o σπάνιο και πολύ ακριβό 
o ανακάλυψη: 16ος αι., Κολομβία  Ν. Αμερικής 
o αντέχει στη διάβρωση, υψηλό σημείο τήξης, η σκληρότητα της την καθιστά κατάλληλη για 

ευρεία χρήση στην κοσμηματοποιϊα σε συνδυασμό με τους πολύτιμους λίθους.  
 
 
 
 
 
 

 

Ορυκτό Αργύρου                   Ορυκτό Πλατίνας 
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Presentation Notes
Ως προς την ετυμολογία της λέξης άργυρος, αυτή προέρχεται από την λέξη "αργός" της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που είχε την σημασία "λαμπερός". Ο άργυρος βρίσκεται στη φύση τόσο ως αυτοφυές μεταλλικό στοιχείο όσο και ως συστατικό διάφορων χημικών ενώσεων. Είναι το λευκότερο μέταλλο ,ενώ έχει το μισό περίπου βάρος του χρυσού.  Σήμερα το 33% του παραγόμενου ασημιού, χρησιμοποιείται στην παραγωγή κοσμημάτων, και 3% για παραγωγή νομισμάτων και μεταλλίων, και το υπόλοιπο στη βιομηχανία, όπως π.χ. στις φωτογραφικές πλάκες. Βέβαια, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ο άργυρος είναι παραπροϊόν της επεξεργασίας του χρυσού και του μολύβδου, του χαλκού ή του ψευδάργυρου. Αποχωρίζεται από τα μέταλλα αυτά κατά τον καθαρισμό τους. Στην καθαρή του κατάσταση ο άργυρος, όπως και ο χρυσός, είναι πολύ μαλακός και γι' αυτό συνδυάζεται συνήθως με άλλα μέταλλα, με σκοπό να αυξηθεί η σκληρότητα και η ανθεκτικότητα του. Αρχικά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συχνά στην Ελλάδα την πλατίνα την μπερδεύουμε με τον λευκόχρυσο, που δεν έχουν, όμως, καμία σχέση. Ο λευκόχρυσος δεν είναι μέταλλο αλλά είναι ένα κράμα χρυσού που έχει λευκό χρώμα.Η λέξη πλατίνα είναι ισπανική και σημαίνει "Μικρό ασήμι"  σα να λέμε ασημάκι. Είναι ένα σπάνιο και πολύ ακριβό μέταλλο. Έχει χρώμα ασημί και το χημικό του σύμβολο είναι Pt. Η πλατίνα ανακαλύφθηκε τον δέκατο έκτο αιώνα (το 1538 μ.Χ.) στην Κολομβία της Νότιας Αμερικής και πήρε το ισπανικό όνομα “platina del Ρίntο” (μικρό ασήμι από την κοίτη του ποταμού Πίντο, όπου πρωτοβρέθηκε).  Αντέχει στη διάβρωση έχει υψηλό σημείο τήξης, δεν διαστέλλεται πολύ κατά τη θέρμανση και έχει ελκυστική εμφάνιση. Η σκληρότητα της την καθιστά κατάλληλη για ευρεία χρήση στην κοσμηματοποιϊα σε συνδυασμό με τους πολύτιμους λίθους. Για παράδειγμα, τα διαμάντια φαίνονται λαμπρότερα όταν δένονται με τη λευκή πλατίνα παρά όταν δένονται με τον κίτρινο χρυσό.Η μεγάλη ελατότητα και αντοχή της την κάνουν υλικό εκλογής για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η κοσμηματοποιϊα καταναλώνει το 50 τοις εκατό της παραγωγής λευκόχρυσου. Λόγω όμως της πολύ ακριβής τιμής της  και της δυσκολίας στην κατεργασία, τα κοσμήματα από πλατίνα είναι πολύ ακριβότερα από τα χρυσά.



Οι Πολύτιμοι Λίθοι 
o Μονάδα Μέτρησης Πολύτιμων Λίθων : το Καράτι  
o από ελληνική λέξη «κεράτιον» =χαρούπι 
o παγκόσμια κοινή μονάδα μέτρησης βάρους  

 

Σχήματα κοπής των πολύτιμων λίθων 
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  Το καράτι πήρε το όνομα του από την Ελληνική λέξη «κεράτιον» που θα πει χαρούπι, που είναι ο καρπός ενός δένδρου, της χαρουπιάς). Ο σπόρος του χαρουπιού, έχει βάρος 200 milligram δηλαδή ένα καράτι. Το καράτι είναι παγκόσμια κοινή μονάδα μέτρησης βάρους από το 1575, ανεξαρτήτως μετρικού συστήματος. Οι πολύτιμοι λίθοι είναι ορυκτά τα οποία παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ομορφιά.  Έχουν την ίδια χημική σύσταση με τα κοινά ορυκτά, λόγω όμως των συνθηκών δημιουργίας τους έχουν κάποια σπάνια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τους κάνουν περιζήτητους, όπως τη διαφάνεια και το χρώμα. Όταν ένα ορυκτό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ή ακόμη αν εμφανίζει κάποια ενδιαφέροντα οπτικά φαινόμενα, τότε έμπειροι τεχνίτες αναλαμβάνουν να τα επεξεργαστούν με συγκεκριμένους τρόπους ώστε να αυξήσουν την λάμψη του, και να αναδείξουν την ομορφιά του.  



Οι Πολύτιμοι Λίθοι 
o ΡΟΥΜΠΙΝΙ 
o λατινική λέξη ruber(=κόκκινο)  
o χρώμα: από το ζωηρό έως το «ματ» κόκκινο, μπορεί να είναι και κόκκινο-βιολέ  
o ισχυρό πλεοχρωισμό*, την λάμψη του, το φάσμα απορρόφησής και το μεγάλο ειδικό του 

βάρος.  
o τα πολύ καλής ποιότητας ρουμπίνια που ζυγίζουν από 3 -5 καράτια, αξίζουν όσο και τα 

διαμάντια ή και παραπάνω  

 

Δαχτυλίδι από ρουμπίνι Τανζανίας Ρουμπίνι 

*η ιδιότητα που εμφανίζουν οι κρύσταλλοι να αλλάζουν χρώμα  όταν παρατηρούνται σε μικροσκόπιο του οποίου η τράπεζα στρέφεται 
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2.3. ΡΟΥΜΠΙΝΙΤο όνομά του προέρχεται από λατινική λέξη ruber, η οποία σημαίνει κόκκινο. Το χρώμα του ρουμπινιού κυμαίνεται από το ζωηρό έως το «ματ» κόκκινο, αλλά μπορεί να είναι και κόκκινο-βιολέ ή ανοικτό. Το ρουμπίνι ξεχωρίζει από τον ισχυρό πλεοχρωισμό, την λάμψη του, το φάσμα απορρόφησής και το μεγάλο ειδικό του βάρος. Τα πολύ καλής ποιότητας ρουμπίνια που ζυγίζουν από 3 -5 καράτια, αξίζουν όσο και τα διαμάντια ή και παραπάνω.  Πλεοχρωμισμός: η ιδιότητα που εμφανίζουν οι κρύσταλλοι να αλλάζουν χρώμα όταν παρατηρουνται σε μικροσκοπιο του οποιου η τραπεζα στρεφεται.



Οι Πολύτιμοι Λίθοι 

o ΔΙΑΜΑΝΤΙ 
o από την ελληνική λέξη αδάμας (αδάμαστος) 
o παράγοντες που καθορίζουν την αξία του: η κοπή (cut), τα καράτια (carat), το χρώμα 

(colour) και η καθαρότητα του(clarity)  

 
 

       Cullinan                               Οrloff                                Excelsior                            Darya-i-Nur  
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Presentation Notes
Το όνομα διαμάντι-diamond προέρχεται από την Ελληνική λέξη αδάμας δηλαδή αδάμαστος, γιατί λόγω της σκληρότητάς του δεν μπορούσε να υποστεί καμία κατεργασία.  Πρέπει να σημειώσουμε ότι τις παλαιότερες εποχές, ήταν πολύ μικρό το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τα διαμάντια, γιατί πριν την επινόηση της κοπής μπριγιάν, κανείς δεν είχε αντιληφθεί την λαμπρότητα που μπορεί να εκπέμψει αυτή η πέτρα. Η κοπή αυτή έχει πολύ μικρή την ανώτερη επιφάνεια του διαμαντιού, είναι μακριάς καταστευής, και έχει στρογγυλή κορνίζα. Οι παράγοντες που καθορίζουν την αξία του διαμαντιου  είναι οι εξής: Αρχικά, τα ο βάρος της πέτρας σε καράτια. Όσο μεγαλύτερη είναι η πέτρα ανεβαίνει και η τιμή ανά καράτι, λόγω της σπανιότητας των μεγάλων πετρών. Στην συνέχεια, η καθαρότητα.  Με τον όρο αυτό περιγράφουμε την ποιότητα του εσωτερικού της πέτρας. Συγκεκριμένα, ο εκτιμητής βαθμολογεί το διαμάντι, για οποιαδήποτε ατέλεια μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα της πέτρας. Μετά σημαντικό ρόλο παίζει το χρώμα.Το πιο δημοφιλές και πιο ακριβό είναι το απολύτως άχρωμο διαμάντι. Όσο πιο πολύ σκούρο είναι ένα διαμάντι τόσο θεωρείται κατώτερης ποιότητας. Τέλος, η  κοπή  που από τα 4 χαρακτηριστικά του διαμαντιού, έχει την μεγαλύτερη δυσκολία για να βαθμολογηθεί, από τον εκτιμητή. Συχνά μπερδεύουμε τον όρο «κοπή» , με το «σχήμα» της πέτρας, αλλά ως «κοπή» εννοείται η μέγιστη αντανάκλαση του φωτός μέσα από το διαμάντι, και την μέγιστη λαμπρότητα του.  



Οι Πολύτιμοι Λίθοι 

o AQUAMARINE 
o μεγάλη αξία 
o πολυτιμότερη ποικιλία :μπλε της θάλασσας. 
o Aqua Marina (=νερό της παραλίας.) 

 

o ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ 
o Αρχαία Ελλάδα-αμέθυστος απαλύνει τις συνέπειες της μέθης 
o εντυπωσιακά όμορφο υλικό  
o έχει όλες τις προδιαγραφές για  να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή κοσμημάτων 
o καλύτερη ποικιλία:  βαθύ βιολετί 
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AQUAMARINE'Έχει αρκετά μεγάλη αξία και ηπολυτιμότερη ποικιλία είναι το θαυμάσιο μπλε της θάλασσας. Από εκεί πήρε και το λατινικό της όνομα. Aqua Marina θα πει στα ιταλικά το νερό της παραλίας. ΑΜΕΘΥΣΤΟΣΈνα ακόμη ορυκτό που η ονομασία του έχει Ελληνική προέλευση. Το παράξενο αυτό όνομα οφείλεται στο ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι όποιος φορά κόσμημα με αμέθυστο, ή πίνει το κρασί του σε κούπα από αμέθυστο, απαλύνονται οι συνέπειες από την μέθη. Στην Ελληνική μυθολογία ο αμέθυστος εμφανίζεται, όταν ο μεθυσμένος θεός Διόνυσος επιτίθεται με άγριες διαθέσεις σε μία παρθένα κόρη που έχει το όνομα «η Αμέθυστος». Το κορίτσι δεν ανταποκρίνεται, και για να σωθεί ζητάει την βοήθεια των θεών.H Άρτεμις ήταν αυτή που ανταποκρίθηκε στις προσευχές της, και για να σώσει το κορίτσι, την μεταμορφώνει σε μια άχρωμη πέτρα. Ταπεινωμένος και θυμωμένος ο Διόνυσος, χύνει το κρασί του πάνω στους κρυστάλλους της πέτρας που παίρνουν το όμορφο μοβ χρώμα. Σε μια παραλλαγή του μύθου η πέτρα βάφεται όχι από το κρασί αλλά από τα δάκρυα του μετανιωμένου Διόνυσου.Χημικά, ο αμέθυστος είναι χαλαζίας και συγκεκριμένα η μοβ-βιολετί ποικιλία του. Είναι εντυπωσιακά όμορφο υλικό και έχει όλες τις προδιαγραφές για να χρησιμοποιηθεί (και ασφαλώς χρησιμοποιείται) στην κατασκευή κοσμημάτων. Ειδικά η καλύτερή του ποικιλία με το βαθύ βιολετί μοβ ήταν αρκετά ακριβή. 



Οι Πολύτιμοι Λίθοι 

o  ΖΑΦΕΙΡΙ 
o από την αρχαιοελληνική λέξη σάπφειρος 

 
 
 

o ΣΜΑΡΑΓΔΙ 
o το όνομα σμάραγδος το χρησιμοποιούσαν οι Aρχαίοι  Έλληνες για τους πολύτιμους 

πράσινους λίθους 
o αγαπητός λίθος αρχαίων πολιτισμών 
o πράσινο χρώμα οφείλεται σε πρόσμιξη με χρώμιο  

 
 

Δαχτυλίδι 18Κ με σμαράγδι 

Δαχτυλίδι της Βασίλισσας Kate 

Presenter
Presentation Notes
ΖΑΦΕΙΡΙΗ λέξη ζαφείρι προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη σάπφειρος.Η αρχική προέλευση της λέξης είναι η λέξη της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας «σπιρ», που θα πει «αυτός που χαράζει τα πάντα». Με δεδομένο πως την εποχή εκείνη δεν γνώριζαν το διαμάντι, το ζαφείρι ήταν η πέτρα που χάραζε όλες τις άλλες, δηλαδή εννοούν το πιο σκληρό υλικό που υπάρχει. ΣΜΑΡΑΓΔΙ  Το όνομα σμάραγδος το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και εννοούσαν τους πολύτιμους πράσινους λίθους. Πιθανή προέλευση της λέξης είναι η σανσκριτική λέξη samaraka ή η περσική zamarrad. Στη δύση πέρασε σαν "esmeralde" για να καταλήξει στο σημερινό emerald. Το σμαράγδι το γνώριζαν και το τιμούσαν πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί. Οι Ίνκας και οι Αζτέκοι της Νοτίου Αμερικής (όπου διαχρονικά βρίσκονται τα καλύτερης ποιότητας σμαράγδια), τα χρησιμοποιούσαν για θρησκευτικούς σκοπούς. Στις Βέδες, τα  ιερά κείμενα των Ινδών, το σμαράγδι αναφέρεται σαν ο λίθος της τύχης και της καλής υγείας, Γι αυτό οι μαχαραγιάδες φρόντιζαν να έχουν πάντα στην κατοχή τους σμαράγδια. Το εντυπωσιακό πράσινο χρώμα οφείλεται σε πρόσμιξη με χρώμιο.



Οι Πολύτιμοι Λίθοι 
o ΖΙΡΚΟΝΙΟ 
o περσική λέξη zargun (=χρυσάφι) 
o κυβικό ζιρκόνιο 

 
o ΑΧΑΤΗΣ 
o από τον  ποταμό Αχάτη της Σικελίας (σήμερα Drilio) 

 

o χαμηλή αξία, πολύ διαδεδομένο ορυκτό, σε όλα σχεδόν τα χρώματα 

o πορώδης και απορροφά εύκολα υγρά  

Κυβικό Ζιρκόνιο 

Μπλε Αχάτης Βραζιλίας  

Presenter
Presentation Notes
Είναι ένα λαμπερό ορυκτό που εμφανίζεται σε αποχρώσεις κίτρινο- χρυσαφί, κόκκινο, καφέ , πράσινο και συχνά διάφανο. Το όνομα πιθανά προέρχεται από την περσική λέξη zargun που θα πει χρυσαφί.Δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία παρά το ότι είναι πολύ όμορφη πέτρα.Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουνε μόνο το κυβικό ζιρκόνιο, την τεχνητή απομίμηση του διαμαντιού.  Έχει παρόμοιες οπτικές ιδιότητες με το διαμάντι, μπορεί να κοπεί με όλους τους τρόπους που κόβεται το διαμάντι, βάφεται με πάμπολλους χρωματισμούς, και είναι φθηνό στην παραγωγή του. Γι αυτό έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην κατασκευή συνήθως ασημένιων κοσμημάτων αλλά και χρυσών, όπου ο απλός καταναλωτής είναι αδύνατο να το ξεχωρίσει από το διαμάντι. Κατά τον Θεόφραστο, οι Έλληνες έδωσαν το όνομα σ’ αυτό το ορυκτό, από τον ποταμό Αχάτη (σήμερα Drilio) της Σικελίας όπου τον εύρισκαν. Η αξία του είναι χαμηλή. Είναι πολύ διαδεδομένο ορυκτό, και το συναντάμε σε όλα σχεδόν τα χρώματα. Συνήθως βρίσκεται σε αδιαφανή μορφή. Οι αχάτες είναι πορώδεις και απορροφάνε εύκολα υγρά. 'Έτσι βάφονται εύκολα ή εμποτίζονται με χρώμα για να ενισχυθεί το φυσικό τους χρώμα και να αλλάξει, με σκοπό να ενισχυθεί η εμπορική τους αξία. 



Τα Οργανικά Υλικά 
o ΚΟΡΑΛΙ: 
o σκελετός πολλών μικρών θαλάσσιων ζώων 
o κοράλλι < κόρη + άλος  (κόρη της θάλασσας) 
o χρώμα: από ανοιχτό ροζ  μέχρι το πιο δημοφιλές βαθύ κόκκινο 
 

o ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ: 
o φυσική αντίδραση μαργαριταριού στην εισβολή ενός ξένου σώματος    
o από την περσική λέξη marvarit  (= κάλυκας άνθους) 
o φυσικά μαργαριτάρια 
o καλλιεργημένα  μαργαριτάρια 

 

o ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ: 
o αλλιώς ήλεκτρον 
o τουρκικής προέλευσης όνομα «kehribar» 
o απολιθωμένο ρετσίνι πεύκων 
o πολύτιμo για επιστημονικές μελέτες 

 
 

 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Το κοράλλι που εμείς γνωρίζουμε, είναι ο σκελετός πολλών μικρών θαλάσσιων ζώων, τους πολύποδες, που ζούσαν μαζί, έχοντας σχηματίσει αποικία. Κάθε πολύποδας που γεννιέται κολλάει το σκελετό του  στην αποικία και την επεκτείνει. Οι αποικίες αυτές κατά τη διάρκεια των αιώνων φτάνουν σε μήκος χιλιομέτρων σχηματίζοντας τους κοραλλιογενείς υφάλους, που μοιάζουν με κλαδιάΗ λέξη κοράλλι πιθανότατα έχει Ελληνική ετυμολογία :κόρη- αλός, δηλαδή, κόρη της θάλασσας. Στην αρχαία Ελλάδα τα κοράλλια ονομάζονταν «γοργονίδες», γιατί η αρχαία παράδοση έλεγε ότι  σχηματίστηκαν από το αίμα της γοργόνας.Από τον 16ο αιώνα και νωρίτερα, το μεσογειακό κοράλλι  ήταν ένα περιζήτητο υλικό της κοσμηματοποιίας Το χρώμα των κοραλλιών σε αυτές τις θάλασσες, κυμαίνεται από ανοιχτό ροζ ( το λεγόμενο angelskin) μέχρι  το πιο δημοφιλές, βαθύ κόκκινο, που συνανταται στο βυθό του Αιγαίου Τα ακριβότερα κοράλλια είναι το κόκκινο και αμέσως μετά το ροζ γιατί εκτός από το ωραίο χρώμα τους, είναι και ανθεκτικά. 
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• http://eprints.teikoz.gr/206/1/GEWPE_45_2010.pdf 
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• Γ.Μπαμπινιώτης, Λεξικό  της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ Έκδοση, Αθήνα 2002 
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Ευχαριστούμε Πολύ 
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