ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ)
(γράφει ο Θωμάς Στ. Γκίνης)

Στη φωτογραφία κάτω, βλέπετε ένα κομψοτέχνημα απο Χαλκηδόνειο,
(Calcedon). Εδώ σε αυτό το όμορφο πέτρωμα που δημιούργησε η φύση, έβαλε
την καλλιτεχνική του μαστοριά ένας σπεσιαλίστας απο την περιοχή του Idar
Oberstein και σμίλευσε αυτό το όμορφο κομχοτέχνημα που βλέπετε. Ο βράχος
είναι Χαλκηδόνιος σε ένα μπλε-γκρι χρώμα απο την Βραζιλία. Απεικονίζει μια
Γοργόνα στη φωλιά της, και τριγύρω της ψαράκια και κοράλια. Η ελληνική
μυθολογία δεν θα μπορούσε να λήψη απο έργα τέχνης των γερμανών που
επεξεργάζονται τις ιμιπολύτιμες πέτρες. Στο Μουσείο του Oberstein υπάρχει
σκαλιστός κρύσταλλος με θέμα την αρπαγή της Ευρώπης.

Αγαπητοί φίλοι, απο το 1992 που είμαστε εγκατεστημένοι σε μια μικρή
κοσμηματούπολη της Γερμανίας το Idar-Oberstein, γνωστό για την επεξεργασία
των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, γνωριστήκαμε με αρκετούς εμπόρους
(πετράδες) από την Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, την Σρι Λάνκα, την
Βραζιλία,την Αφρική την Ελλάδα και διάφορες άλλες περιοχές της υφηλίου.
Επόμενο ήταν να γνωρίσουμε και τις πολύτιμες πέτρες ερασιτεχνικά στην αρχή
αλλά αργότερα συστηματικά πλέον. Με τις γνωριμίες πολλών ειδικών όπως
καθηγητές των σχολών για τις πέτρες, Γεμολόγων και εκτιμητών, καθώς και
Κόφτες για το διαμάντι και όλες τις έγχρωμες πέτρες, αποκτήσαμε μια σημαντική
πείρα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Στην πόλη αυτή εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί και Γεμολογικό Ινστιτούτο
Πετρολογίας, διεθνώς ανεγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο όπως επίσης και
Diamantbörse. Η επεξεργασία της πολύτιμης πέτρας στην περιοχή του Idar
Oberstein έχει μια παράδοση 300 χρόνων. (Σε ορισμένες πόλης της Βραζιλίας έχουν
εγκατασταθεί πριν 250 χρόνια κάποιες οικογένειες από το Idar Oberstein, οι οποίες
ασχολούνται μέχρι και σήμερα με τους πολύτιμους λίθους). Εκτός αυτού, στην
περιοχή του Idar Oberstein υπάρχουν Μήνες Χαλκού, Αμέθυστου, Κρυστάλλου
(Kouartz), Αχάτες, Χαλκηδόνιο και Γιάρδες. Όλοι αυτοί οι Κρύσταλλοι ανήκουν στην
κατηγορία των ημιπολύτιμων λίθων.
Από αυτές τις ημιπολύτιμες πέτρες, ξεκίνησαν παλαιότερα οι κάτοικοι της
περιοχής την επεξεργασία και αργότερα άρχισαν να επεξεργάζονται και τις
πολύτιμες πέτρες. Οι φίρμες επεξεργασίας που σήμερα υπάρχουν εδώ είναι
παγκοσμίως γνωστές και εφάμιλλες για την άριστη τεχνική επεξεργασία της
πολύτιμης πέτρας με αυτές της Αμβέρσας (Βελγίου), που είναι και έδρα του
Διαμαντιού παγκοσμίως, του Λονδινου, του Παρισιού, της Ρώμης, του Τελ Αβίβ, της
Τουσσών και της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. και το Νέο Δελχί (Ινδια). Εκτός αυτού εδώ
υπάρχουν εξουσιοδοτημένα χυτήρια χρυσού και συνεπώς εργαστήρια δαχτυλιδιών.

Αρκετοί αλλοδαποί έμποροι πετράδες από όλο τον κόσμο, έχουν εδώ την έδρα τους
πουλώντας τα πολύτιμα αυτά πετράδια στις φίρμες επεξεργασίας.
Υπάρχουν επίσης και δυο μουσεία για τις πέτρες ένα στο Idar και ένα στο
Oberstein που σε όλες τις εποχές του χρόνου δέχονται χιλιάδες επισκέπτες απο όλο
τον κόσμο. Στα Ινστιτούτα Γεμολογίας έρχονται και κάνουν σεμινάρια και αρκετοί
κοσμηματοπώλες από όλα τα μέρη του κόσμου μεταξύ αυτών και κάποιοι
Έλληνες. Κύριες περιοχές που σκάβουν και βρίσκουν τις πέτρες είναι: Η Ινδια, η
Νότιος Αφρική, η Τανζανία, η Μποτσουάνα, η Βραζιλία, η Σρι Λάνκα, το Αφγανιστάν,
το Πακιστάν, η Μπούρμα, η Αυστραλία η Ρωσία το Μεξικό, η Μαδαγασκάρη, η Κίνα
και η Κολομβία. Οι μεγαλύτερες εκθέσεις για τις πέτρες γίνονται στην Βασιλεία της
Ελβετίας (Basel) στην Τουσσών των Η.Π.A. στο Μόναχο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι,
στη Ρώμη καιστο Idar Oberstein.
(Πολύτιμες πέτρες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο καθώς και στην Ελλάδα, η
ποιότητα τους όμως σε ορισμένες περιοχές δεν είναι καλή για κοσμήματα και
η παραγογή είναι ασύμφορη, γιαυτό και δεν ασχολούνται καν. Πάρα κάτω θα σας
δείξω και μερικές ημιπολύτιμες πέτρες από τα δικά μας μέρη, την Κέρκυρα, το
Μονολίθοι, της Πρέβεζας, από τον Γρεβενίτι Ιωαννίνων, απο την Πλαταριά
Θεσπρωτίας και απο το Μαργαρίτι Θεσπρωτίας!
Οι φωτογραφίες που θα δείτε είναι όλες από το δικό μου αρχείο και είναι
σπάνιες. Στο ένα μουσείο στο Oberstein επιτρέπεται η φωτογράφιση, στο Idar
στοιχίζει αρκετά. Κατάφερα όμως να μπω στα άδυτα από τέσσερις μεγάλες
φίρμες λόγο προσωπικής γνωριμίας και μπόρεσα να φωτογραφίσω αρκετές
σπάνιες πολύτιμες Πέτρες τις οποίες θα δείτε στην ιστοσελίδα μας.
Πηγές για τις πολύτιμες πέτρες, αντλήσαμε και από δυο σπουδαία βιβλία που
έχουμε στην κατοχή μας, ένα Ελληνικό και ένα Γερμανικό τα οποία είναι:
(EDELSTEINE und SCHMUCKSTEINE), του Γερμανού Prof. Dr. Walter
Schumann, και (ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ( του Έλληνα Αλέξανδρου Τσότρου Dr.
Γεμολογίας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικης, εκδ. 1987.
Στην φωτογραφία κάτω, άποψη από το Idar-Oberstein με την γραφική εκκλησία
φτιαγμένη σε μια σπηλιά του θεόρατου βράχου, και κάτω το μουσείο. Η μικρή αυτή
κοσμηματούπολη είναι κτισμένη σε μια χαράδρα που παλαιότερα σχηματίστηκε από
προϊστορικά ηφαίστεια, περιτριγυρισμένη από μικρούς λοφίσκους. Αυτό το περίεργο
τοπίο για την Γερμανία, δέχεται χιλιάδες επισκέψεις τουριστών από όλη την Ευρώπη,
σε συνδυασμό με την επεξεργασία των πολυτίμων και ημιπολύτιμων λίθων, το Idar
Oberstein είναι γνωστό σε όλη την υφήλιο.

Άποψη από το Idar όπου είναι και η έδρα του Diamantbörse της πόλης του
IDAR-OBERSTEIN.

Κάτω βλέπετε τον Αndrea Haag, έναν απο τους πιο παλιούς εμπόρους πολύτιμων
και ημιπολύτιμων λίθων στο μαγαζί στο Idar

Στο Idar Oberstein υπάρχουν δύο Μουσεία με πέτρες. Το ένα είναι στο
Oberstein και το άλλο στο Idar.
Ακολουθούν φωτογραφίες από το μουσείο στο Oberstein.Τα πουλάκια αυτά
είναι από Κρύσταλλο λευκό και η ουρά από Αμέθυστο. Το ράμφος από κορνεόλι.

Βράχια κουάρζ από Αμέθυστο βάρους 500 κιλά (Βραζιλίας).

Τεράστια βράχια από κρυστάλλους σε διάφορα χρώματα από
την περιοχή Μήνας Γκέρας της Βραζιλίας.

Κρύσταλλοι, Αμέθυστου και Αχάτες, Βραζιλίας σε διάφορα σχήματα.

Ένα καταπληκτικό αριστούργημα που δημιούργησε η φύση.
Πάνω σε μια φλούδα από Κρύσταλλο έχουν σχηματιστεί αραγκονίτες και ένας
πεντακάθαρος Κρύσταλλος. Βρέθηκε όπως ακριβώς το βλέπετε στη Βραζιλία.

Οπάλιο (της φωτιάς) από το Μεξικό και δεξιά Μπούλντερ Οπάλια. Το χρώμα αυτό
του κόκκινου Οπάλιου είναι άριστης ποιότητας. Να ξέρετε ότι το Οπάλιο για να μη
χάση την λάμψη του πρέπει κάθε 6 μήνες περίπου να το βουτάτε για 24 ώρες στο
νερό. Τα ακριβότερα είναι τα μαύρα Αυστραλίας. Μην το εκτίθεται στον ήλιο και σε
υπερβολική ζέστη διότι χάνι την γυαλάδα του και το efekt. Προτιμήστε να το φοράτε

σε μενταγιόν η σκουλαρίκια και όχι σε δακτυλίδι διότι χαράζεται εύκολα, είναι
επίσης ευπαθές σε υγρά καθαρισμού και αλκοόλ. Σκληρότητα: 5,50 με 6,50 βαθμούς.

Όλα από Κρύσταλλο και το αβγό από Μαλαχίτη Ινδίας.

Μοργκανίτες από τη Μήνα Γκέρας της Βραζιλίας και κάτω Σμαράγδι σε φυσική

μορφή. Ανήκουν και τα δυο στην κατηγορία του (Beril) βυρήλιος και
συγκαταλέγονται στις πολύτιμες Πέτρες.

Αμέθυστος κακής ποιότητος βάρους ενός τόνου.

Επάνω σε κρυσταλλοειδές πέτρωμα έχουν σχηματιστεί κιτρινία (Citrqin) και
Τουρμαλίνες. Το Citrin είναι το ίδιο με τον Αμέθυστο με διαφορά στο χρώμα.
Αν θερμανθεί ο Αμέθυστος στους 280 βαθμούς cl, το χρώμα του θα γίνει κίτρινο
ή άσπρο. (Όλες οι πέτρες δέχονται επεξεργασία με ακτινοβολία, ή, θέρμανση σε
υψηλούς βαθμούς για να βελτιώσουν το χρώμα, και σε ορισμένες για να φανερώσουν
το χρώμα τους, αυτό όμως πρέπει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό της πέτρας και
η τιμή της μειώνεται).

Διακοσμητικό έξω απο το Diamantbörse στο Idar με γνήσιες πέτρες.

Αχάτες από την περιοχή του Idar Oberstein.

(Καπνιστός) Κρύσταλλος, απολιθωμένο ξύλο και δεξιά ρουμπίνι-ζωησίτης.

Ακουαμαρίνα σε φυσική μορφή (κρυστάλλους) και διάφορους τόνους χρωμάτων.
Το έντονο χρώμα, η καθαρότητα της πέτρας και το μέγεθος ανεβάζουν την τιμή
στα ύψη.

Αμέθυστος και Κιτρίνης (Citrin) σε άριστη ποιότητα, χρώμα και μέγεθος για
κοσμήματα.

Κάτω, είναι όλα από κρύσταλλο φτιαγμένα.

Κρύσταλλος καπνιστός δουλεμένος με μεράκι και φαντασία.

Κοράλλια: δεν είναι πέτρες είναι οργανική ουσία. Στο χρώμα αυτό έχουμε στο
Ιόνιο και στη Μεσόγειο Θάλασσα γενικά. Στην φωτογραφία δεξιά βλέπετε το μικρό
κοράλλι με έντονο καφεκόκκινο χρώμα. Αυτό είναι ακριβότερο από τα ανοιχτόχρωμα.

Τα μαύρα Κοράλλια είναι τα σπανιότερα και ακριβότερα, τα βρίσκουμε στην
Αυστραλία, ακολουθούν τα άσπρα στο χρώμα του χιονιού και τα καφεκόκκινα σε
αξϊα. Σήμερα η αλιεία των Κοραλλιών απαγορεύεται στην Ελλάδα, εκτός από
ελάχιστες περιπτώσεις. Στην περιοχή της Ηπείρου Κοράλλια έχουμε δη στο Αλωνάκι
της Πρέβεζας, δεξιά και αριστερά του κόλπου σε βάθος 8 με 9 μέτρα και στην Πάργα
στο πίσω κρυονέρι. Ο βράχος (κάτω) στην φωτό είναι κιμπερλίτης, προέρχεται από
το μεγάλο και διάσημο Κίμπερλι της Ν. Αφρικής. Ο κιμπερλίτης (μεταφέρει) το
διαμάντι, εκεί αναπτύσσεται από τον άνθρακα (Ανθρακίτης) υπό την επίδραση
τρομακτικής πίεσης και θερμότητας. Ο κιμπερλίτης (λάβα) είναι ο μεταφορέας του
που το φέρνει στην επιφάνεια της γης !

Ροδονίτης (ημιπολύτιμος λίθος).

Χρυσός ακατέργαστος από Βραζιλία, με ψήγματα Χαλκού.

Ο 25όροφος πύργος που στεγάζονταν το Diamantbörse στο Idar,
σήμερα έχει μεταφερθεί σε άλλο κοντινό κτίριο.

Από την φωτιά του ηφαιστείου, αυτό το θαύμα της φύσης γράφει η
ταμπελίτσα. (Κρύσταλλος αδιάφανος).

Απολιθωμένος κορμός δένδρου σε μορφή πέτρας, το χρώμα του
είναι μοναδικό και σπάνιο συλλεκτικό κομμάτι.

Μαλαχίτες και Αζουρίτες από την Ινδία, η σκόνη από τις πέτρες αυτές είναι
δηλητηριώδης ! Δεν έχουν μεγάλη αξία και στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται
η επεξεργασία τους.

Κρύσταλλοι που μέσα τους έχουν αναπτυχθεί διάφορα άλλα υγρά μέταλλα,
(rutil). Συνήθως τα συναντάμε σε λεπτές ίνες από μαύρη τουρμαλίνη, ή σε
χρυσό χρώμα.

ΑΣΜΑΡΑΓΔΟΣ
Σμαράγδι: Ανήκει στην κατηγορία του Βηρύλλιου σκληρότητα όπως όλα τα
beril 8,50 έως 9 βαθμούς. Αν ήταν μπλέ θα το λέγαμε Ακουαμαρίνα, χρυσό θα το
λέγαμε Χρυσοβυρήλιο, το ροζ Μοργκανίτι. Τα καλά Σμαράγδια με έντονο χρώμα τα
βρίσκουμε στο Αφγανιστάν, τα πιο αδύναμα στο χρώμα, στην Κολομβία, και στην
Μποτσουάνα (Αφρική), έντονα πράσινα σαν του Αφγανιστάν αλλα με (νερά) μέσα.
Την αξια τους καθορίζει το μέγεθος, η λάμψη, το χρώμα και η καθαρότητα. Γνωστά
από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε χάρτη στο μουσείο του Idar είδα το
δρόμο του Μέγα-Αλέξάνδρου που είχε διασχίσει τις κυτασματοφόρες περιοχές της

Ασίας σε πολύτιμους λίθους.Δεν μου επέτρεψαν όμως να τα φωτογραφίσω.
Τα σμαράγδια, όπως και οι περισσότερες πέτρες, αναπτύσσονται σε σχήμα
πεντάεδρου κρυστάλλου και μεγαλώνουν με το πέρασμα των αιώνων. Από την
στιγμή που θα αποχωριστεί την μητέρα πέτρα του (γκροσουλάρ) παύει να
αναπτύσσεται πλέον.

Κάτω βλέπετε το Μουσείο στο Idar, εδώ υπάρχει χάρτης με την ονομασία
ο δρόμος με τους πολύτιμους λίθους του Mέγα Αλέξάνδρου.

Παλιές πρέσες που έκοβαν τους Αχάτες στο Idar-Oberstein.

Η σκληρότητα στις Πέτρες:
Μέτρηση της σκληρότητας, σημαίνει την σκληρότητα ενός ορυκτού σώματος σε
σύγκριση με ένα άλλο που συμβατικά ορίζεται σαν μονάδα. Μια από τις πρώτες
κλίμακες επινοήθηκε από τον ορυκτολόγο Mohs και ήταν γνωστή ως
( Scratch hardnes ). Στηριζόταν στο γεγονός ότι κάθε ορυκτό της αριθμημένης
κλίμακας είναι σε θέση να χαράζει τα ορυκτά που βρίσκονται σε χαμηλότερη
βαθμίδα, αλλά μπορεί να χαραχτεί από όσα βρίσκονται σε υψηλότερη.
ΚΛΙΜΑΚΑ Mohs: (Βαθμοί Σκληρότητας)
1 Τάλκης
2 Γύψος
3 Ασβεστίτης
4 Φθορίτης
5 Απατήτης
6 Άστριος
7 Χαλαζίας
8 Τοπάζι
9 Κορούνδιο
10 Αδάμας.
(Πηγές από το βιβλίο του Αλέξάνδρου Τσότρου, Το Διαμάντι).
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από διάφορες εταιρίες πολύτιμων λίθων
που εδρεύουν εδώ στο Idar Oberstein και από ιδιωτικές συλλογές.
ΑΔΑΜΑΣ ( ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ )
Για να δημιουργηθεί το διαμάντι χρειάζεται δισεκατομμύρια χρόνια, το μοναδικό
αυτό δημιούργημα της φύσης είναι αποτέλεσμα της τρομακτικής συμπίεσης και
θερμότητας που δέχθηκε ο άνθρακας πριν δισεκατομμύρια χρόνια σε βάθος πάνω
από 150 έως 300 χιλιόμετρα. Το χρώμα προσδιορίζεται από τα διάφορα χημικά
συστατικά στοιχεία που βρέθηκαν εκεί την συγκεκριμένη στιγμή, όπως χρώμιο,

σισίλιο, μαγγάνιο, τιτάνιο, σίδηρος κλπ. Τα πιο σπάνια χρώματα είναι το πράσινο,
το κόκκινο και το μπλε. Είναι το πιο σκληρό ορυκτό της γης με 10 βαθμούς Mohs.
Κύρια χαρακτηριστικά του διαμαντιού είναι ο εξαιρετικός βαθμός διαφάνειας,
λαμπρότητας, ανακλαστικότητας, διαθλαστικότητας και διασποράς, που στις
κατεργασμένες πέτρες λέγεται φωτιά. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά του η
ζήτηση του σε όλα τα μέρη της γης είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από εκείνη άλλων
πετραδιών με επίσης μεγάλη και σταθερή αξια. Είναι το μοναδικό πετράδι που
η τράπεζες παγκοσμίος δέχονται ως εγγύηση σε συναλλαγές. Γνωστό στον άνθρωπο
εδώ και 2.000 χρόνια ως πολύτιμη πέτρα.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα υπήρξε ο κύριος τρόπος μεταφοράς διαμαντιών από
τα βάθη της γης προς την επιφάνεια. Σήμερα η εξόρυξη τους γίνετε κυρίως κοντά στα
πετρώματα που συνετέλεσαν στη μεταφορά τους προς την επιφάνεια της γης
γνωστά σαν αδαμαντοφόρες φλέβες (kimberlite), ή , Diamond pipeς.. Τέτοιο
πέτρωμα είναι όπως είπαμε ο κιμπερλίτης που πήρε το όνομα του από το
τοπωνύμιο Κίμπερλεϊ της Νότιας Αφρικής. Τα αδαμαντωρυχεία λοιπόν σήμερα,
βρίσκονται σε κροκαλοπαγή εδάφη, σε όχθες ποταμών η σε παραλίες θαλασσών και
στα μητρικά κιμπερλίτικα εδάφη.
Το διαμάντι ως πολύτιμος λίθος διαθέτη αξιοθαύμαστη διαύγεια, ασύγκριτη
λαμπρότητα και τεράστια ικανότητα να αντανακλά το φως και να το αναλύει στα
χρώματα της ίριδας. Με αυτή τι λογική λοιπόν, αφού στο πέρασμα των αιώνων
παντού είχαν εκραγεί ηφαίστεια και η λάβα έρχονταν στην επιφάνεια της γης,
θεωρητικά παντού μπορεί να βρεθεί διαμάντι.
Αυτό το λέω διότι όταν πριν δυο χρόνια έδειξα σε έναν έμπειρο αφρικανό Πετρά,
κάποιους κρυστάλλους που βρήκα στην Ελβετία, σε ένα ποτάμι κοντά στο Sαn
Gothar 5 χιλιόμετρα πριν το μεγάλο τούνελ, ο κύριος Χαμαντί μου είπε ότι: ( εμείς
οι Αφρικανοί πιστεύουμε ότι όπου υπάρχει κρύσταλλος μπορεί να βρεθεί και
διαμάντι). Αρκετοί άλλοι Πετρολογοι υποστηρίζουν ότι διαμάντια μπορούν να
έρθουν στη γη και από τους κομήτες και από τις εκρήξεις άλλων πλανητών.
Ασφαλώς το θέμα του διαμαντιού χρειάζεται τόμους βιβλίων για να το κατανοήση
κάποιος.Ελπίζω με αυτά τα λίγα να σας βοήθησα έστω και λίγο. Μελλοντικά θα
προσθέσω και άλλα για αυτή τη μαγική πετρα. Αυτός ο σπάνιος ορυκτός ανθρακίτης
που λέγεται διαμάντι, χρειάζεται δισεκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστεί, και
συμβολίζει δύναμη.
Διαμάντι οκτάεδρο: ένα ακατέργαστο και σπάνιο συλλεκτικό κομμάτι και όχι
μόνο, επάνω σε ηφαιστειογενή μάζα Κιμπερλίτη με ανυπολόγιστη αξία.

Ακόμη ένα άκοπο διαμάντι μοναδικό κομμάτι στον κόσμο, που το έχει στην κατοχή
του ο μεγαλέμπορος πολύτιμων λίθων κ. Custav Ο.Hahn από το Idar Oberstein όπου
μου επέτρεψε να το φωτογραφίσω. Το διαμάντι αυτό έχει μέσα του σχηματισμένο
ένα αστέρι. Αυτό και μόνο, πέρα από το μέγεθος και την καθαρότητα, το κάνουν να
είναι μοναδικό στον κόσμο με ανυπολόγιστη αξία.

Διαμάντι σε σχήμα σταγόνας 5,50 καράτια, με γνώρισμα τα ( 4 Cs )
δηλαδή cut, color, clarity, carat, που σημαίνει τέλειο κόψιμο, τέλειο
χρώμα, τέλεια καθαρότητα, καράτια (μέγεθος).

Διαμάντια σε σπάνια χρώματα και μέγεθος,
φωτό από το βιβλίο του Walder Schumann.

Διαλογή διαμαντιών, φωτογραφία από το βιβλίο
του Walter Schumann.

Διαμάντια κομμένα και άκοπα σε διάφορα σχήματα.
Φωτό απο το βιβλίο του Walter Schumann.

Μπριγιάντι (Brijiant,) κομμένο σε φασέτες (έδρες).

Διαμάντια από την έκθεση Intergem στο Idar Oberstein.
Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε στο μεγάλο οκτάεδρο
διαμάντι να έχει σχηματίσει ένα μικρότερο μέσα του
και είναι το μοναδικό στον κόσμο.

ΚΙΜΠΕΡΛΕΥ Νότιος Αφρική (Big Hole).
Tο μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών του κόσμου. Σήμερα είναι ανενεργό παρότι
έχει ακόμη τεράστια αποθέματα σε διαμάντια. Το έχουν γεμίσει με νερό για να
μη μπορεί κανένας να κάνει παράνομη εξόρυξη. Έχει περίμετρο 469 μ. και
βάθος 1. 070 μ.

Κιμπερλίτης από ιδιωτική συλλογή βάρους 3.500 γρ: η ηφαιστειογενή μάζα (λάβα)
που μεταφέρει το διαμάντι από το βάθος της Γης προς την επιφάνεια. Είναι αρκετά
πιο βαρύ από την πέτρα και πάρα πολύ σκληρό και κοφτερό. Σήμερα απαγορεύεται
και η εξόρυξη του Κιμπερλίτη στη Νότιο Αφρική. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει επάνω
ψήγματα διαμαντιού, χρυσού και ασημιού. Δεν αποκλείεται στο εσωτερικό του να
κρύβεται ένας μεγάλος θησαυρός !!! Για αυτό το λόγο η τιμή του κυμαίνεται στις
10.000 € το κιλό. Συνήθως όσοι το αγοράζουν έχουν εξασφαλισμένο το ένα τρίτο της
τιμής αγοράς το οποίο εγγυάται ο πολιτής.

Ορυχείο πολύτιμων λίθων στην Sri Lanka, για Ρουμπίνια Ζαφείρια διαμάντια κλπ.
Το βάθος τους φτάνει συνήθως στα 150 μετρα. Οι εργάτες που κατεβαίνουν εκεί στα
λαγούμια δεν αντέχουν πάνω από μια ώρα λόγο έλλειψης οξυγόνου και της
υπερβολικής ζεστης. Ως συνήθως οι εργάτες έχουν εντολή να συλλέγουν ότι γυαλίζει
και ότι έχει χρώμα. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που
κάθε φίρμα διαθέτει. Ο έλεγχος των εργαζόμενων είναι εξονυχιστικός, μέχρι και το
στομάχι τους ερευνάται μη τυχόν και έχουν καταπιεί κάποιο πολύτιμο πετράδι, μας
αφηγείται ο συμπατριώτης μας ο Μιχάλης Κοτρογιάννιος από την Σάμο που ταξιδεύει
τακτικότατα στις κιτασματοφόρες περιοχές της Αφρικής και της Ασίας.Όπως βλέπετε
στη φωτό που μας έδωσε ο συμπατριώτης μας ο Μιχάλης. σε ορισμένες περιοχές
της Ασίας και της Αφρικής, ο τρόπος εξόρυξης είναι ακόμη ο ίδιος που
χρησιμοποιούσαν όπως πριν 300 χρόνια.

Οι πέτρες λόγο της παλίρροιας, ή, της ροής των νερών του ποταμού μεταφέρονται
από αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Λόγο του ειδικού βάρους τους, οι πολύτιμες πέτρες
είναι πάντα χαμηλά, επάνω μένουν οι κοινές πέτρες οι οποίες είναι κατά πολύ
ελαφρότερες. Οι εργάτες που ψάχνουν, συνήθως δεν γνωρίζουν ακριβώς τι
βρίσκουν. Είναι όμως δίπλα τους οι ειδικοί, όπως βλέπετε στη φωτό ο κ, με το άσπρο
πουκάμισο, που έχουν την γνώση και παρακολουθούν παράλληλα μην κλαπεί κάτι.
Εδώ στη φωτό, βλέπουμε να ψάχνουν στα ποτάμια, που είναι γνωστά για τις
πολύτιμες πέτρες, και αφού γεμίζουν τις σήτες με λάσπη τις ανασύρουν. Με αυτό τον
πρωτόγονο τρόπο στη Sri Lanka ψάχνουν έως και σήμερα ακόμη για τις πέτρες.
Αυτά μας τα είπε ο φίλος μας ο Μιχάλης που ταξιδεύει συχνά εκεί για πέτρες.

Σρι Λάνκα: Εργάτες ψάχνουν για πολύτιμους λίθους.
(Εδώ σε αυτή τη φωτό βλέπουμε να ψάχνουν σε σχετικά μικρό βάθος, διότι το
μέρος αυτό έχει σχηματιστεί από παλιές παλίρροιες της θάλασσας όπου το χώμα
έχει μεταφερθεί εκεί από τα βάθη των ωκεανών. Σκάβοντας λοιπόν μέσα στις
αμμουδερές λάσπες, περνούν τα πετρώματα σε σίτες και κοιτάζουν τις πέτρες
προσεκτικά. Οι πολύτιμες είναι πάντα χαμηλά στις σίτες λόγο του ειδικού βάρους,
οι κοινές πέτρες είναι από πάνω τις οποίες τις πετάνε. Σε τέτοιου είδους λατομεία,
βρίσκουν μικρές σε μέγεθος πολύτιμες πέτρες, που έχουν μεταφερθεί από τα κύματα
στο μέρος αυτό. Σήμερα έχουν ειδικά καράβια που ρουφάνε από το βυθό στις
κιτασματοφόρες περιοχές με σωλήνες και ανασύρουν στην επιφάνεια τα πετρώματα
όπου γίνετε η διαλογή. Αυτό γίνετε στις ακτές της Αυστραλίας ειδικά για τα διαμάντια,
όπου υπάρχουν αρκετά, όχι όμως όλα άριστης ποιότητας).
Σε αυτή τη φωτό βλέπουμε να έχουν κάνει ένα τεράστιο λάκκο δίπλα στη θάλασσα
με ανάχωμα. Όταν αρχίζει η παλίρροια περνώντας το ανάχωμα μεταφέρει από
τα βάθη των ωκαινων τα διάφορα πετρώματα τα οποία αφού πέσουν στο άνοιγμα
που έχουν δημιουργήσει οι εργάτες κάθονται τον πάτο οι πέτρες. Αυτό διαρκεί
περίπου τρεις μήνες. Όταν η παλίρροια σταματήσει, οι εργάτες αδειάζουν το νερό
από τον τεράστιο λάκκο και στη συνέχεια μπαίνουν μέσα και ψάχνουν με τις σίτες
όλα τα πετρώματα που έχουν συσσωρευτεί εκεί από τα κύματα. Αφού μαζέψουν ότι
πολύτιμο βρίσκουν, ανοίγουν πάλι ένα σημείο και περιμένουν την επόμενη
φουσκοθαλασσιά.
Τα ευρήματα από τις παλίρροιες και τα ποτάμια τα διακρίνουμε (διότι είναι ήδη
κάπως στρογγυλεμένα) από το μακροχρόνιο πήγαινε έλα που κάνουν οι πέτρες. Τις
πέτρες που βγάζουν από τα νταμάρια (μήνες), έχουν το σχήμα του πεντάπλευρου
κρυστάλλου και το χρώμα καθώς και η λάμψη τους διακρίνονται αμέσως, σε αντίθεση
με τις στρογγυλεμένες πέτρες της παλίρροιας, που για να διακρίνεις την ποιότητα
τους πρέπει πρώτα να κοπούν, ή, να τις ανοίξουν σε κάποιο σημείο ώστε να δούν
την καθαρότητα τους.

Ζαφείρι Πίνκ (Pink) με τέλειο χρώμα, είναι πάντα στη μόδα και ένα καράτι
κομμένο αξίζει σήμερα τουλάχιστον από 500 έως 1.000 €.
(Το 1 γραμμάριο μας βγάζει 5 καράτια δηλαδή, 1 καράτι ίσων ο,2 γραμμάρια.

Ρουμπίνι: το ιδανικό χρώμα. (Maiamar Burma).
Το χρώμα του (χρώμιο Cr) είναι σαν το αίμα του περιστεριού ,για αυτό το λένε
(Τauben Rubin), ή, Pigeon. Θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο. Μια τέτοια
πέτρα 20 γραμμαρίων (100 Καράτια) αξίζει σήμερα τουλάχιστον 800.000 €

Ζαφείρια και Τουρμαλίνες από την έκθεση στο Idar Oberstein.

Ζαφείρια στην έκθεση σε πολλά χρώματα της φίρμας Bansal (Ινδίας).

Ζαφείρια άκοπα με αστέρι.

Ζαφείρια με αστέρι από την Ινδία. Υπάρχουν σε όλα τα χρώματα. Αυτά με το
εξακτινο αστέρι επάνω, είναι τα καλύτερα και φυσικά το κόκκινο η μπλε. Επειδή
ειναι αδιάφανα, τα κόβουν σε (caboschon). Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι μια
διαφανείς πέτρα που είναι κομμένη σε caboschon και όχι σε φασέτες (πλευρές ή
έδρες) έχει ελάττωμα μέσα της, δεν είναι καθαρή.
Σε αυτή την περίπτωση εκμεταλλευόμαστε το χρώμα της πέτρας και το μέγεθος.
Μερικά κοσμήματα με πέτρες σε caboschon κοπή δείτε στις τρις παρακάτω
φωτογραφίες από το εμπορικό του Ινδού ΒΙΚΑΡ AHMED στο Idar Oberstein.
Στην πρώτη φωτογραφία δεξιά θα δείτε ένα τεράστιο pink (ροζ) Ζαφείρι σε
caboschon κόψιμο διότι η πέτρα αυτή δεν είναι διαφανείς. Είναι όμως τόσο μεγάλη
που αποτελεί μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι.

Κολιέδες από ρουμπίνια, ζαφείρια και ακουαμαρίν

Εδώ κολιέδες από ζαφείρια, λάπης λαζουλίτης (Lapis-Lazoulit) και
περιδώτης (peridot) όλα σε caboschon κοπή.

Ζαφείρι (ping) με αστέρι από την Καλκούτα Ινδίας

Ζαφείρια σε καμποσόν κοπή με efekt, χαμηλής σχετικά αξίας από Ινδία.

Κορούνδιο: η (μητέρα) πέτρα του Ζαφειριού. Πάνω σε αυτό το κρυσταλλοιδές
ορυκτό αναπτύσσεται το ζαφείρι το οποίο μπορεί να είναι σε διαφορετικούς
χρωματισμούς. Αυτό συμβαίνει διότι το ορυκτό αυτό έχει επάνω του διάφορα υγρά
μέταλλα, αλλά με διαφορετικό μίγμα, αλλού προέχει ο σίδηρος και δίνει το δικό του
χρώμα, αλλού το μαγγάνιο, αλλού το νικέλιο. Έτσι στο κάθε σημείο που υπερέχει
ένα υγρό μέταλλο κυριαρχεί το δικό του χρώμα. Στην μητέρα πέτρα αυτή ας πούμε,
μπορούν να συνυπάρχουν διάφορες πέτρες, αλλά, όλες με βάση το Κορούνδιο
(Corung).

Ρουμπίνι-ζωησήτης (Κορούνδιο), βράχος με Ρουμπίνι διάφανο από Αφρική.

Η ίδια πέτρα από την άλλη όψη, το πράσινο επάνω είναι τζαβορίτης
(granad) βάρους 3,5 κιλά.

Κρύσταλλοι από ρουμπίνι και σμαράγδι στην μητέρα πέτρα τους.

Ρουμπίνι μέτριας ποιότητας από τα Σκόπια. Την ίδια ποιότητα
έχουμε και στη Μακεδονία.μας.

Σμαράγδι: πεντάεδρος κρύσταλλος σε βραχάκι (gkrossoular).
Ένα τεράστιο πανέμορφο Σμαράγδι από το Αφγανιστάν, επάνω στη
μητέρα πέτρα όπου αναπτήχθηκε.

Σμαράγδι από την Βραζιλία.

Σμαράγδι σε κρύσταλλο, σπάνιο κομμάτι από Αφγανιστάν.

Σμαράγδια Μποτσουάνας, σε ωραιότατο πράσινο χρώμα.

Σμαράγδια Κολομβίας απο την φίρμα Bansal
η οποία εδρεύει στο Idar Oberstein

Σμαράγδια Κολομβίας από την έκθεση στο Idar Oberstein της
φίρμας GROH & RIPP.

Βυρήλιος (Beril) σε διάφορα χρώμματα (πολύτιμος λίθος).

Τανζανίτης: τον βρίσκουμε μόνο στην Τανζανία, βασικό του στοιχείο είναι
το πετρέλαιο. Επεξεργασμένο, υπό την επίδραση της θερμότητας, (ψήσιμο) μας
φανερώνει το έντονο μπλε χρώμα του. Συγκαταλέγεται στις ακριβές πέτρες.
Η εξόρυξη του είναι αυστηρά περιορισμένη.
Κρύσταλοι ακατέργαστοι Τανζανίτη.

Τανζανίτης 3,50 καράτια με ιδανικό χρώμα.

Τανζανίτες άριστης ποιότητας, κομένοι σε πολύ μεγάλο μέγεθος.

Ακουαμαρίν: (κατηγορία βυρήλιος) Beril Την απόχρωση του μπλε χ
ρώματος του ουρανού και της θάλασσας την οφείλει στον σίδηρο (Fe).

Τουρμαλίνη απο την Παραίμπα της Βραζιλίας.

Τοπάζι ( Τόπαζος στα αρχαία ελληνικά). Είναι μια πολύ
ωραία πέτρα και την συναντάμε σε πολλά χρώματα, άσπρη,
μπλε, χρυσοκόκκινι, πράσινη και σπάνια ροζ, (σκληρότητα 8 Mohs.)

Τοπάζια. Κομένα απο τον Thomas Lorenz στο Idar Oberstein

Τουρμαλίνες συλλογή .

Τουρμαλίνες: τις βρίσκουμε σε 72 διαφορετικά χρώματα. η ακριβότερη είναι
η Παραίμπα, προέρχεται από την Παραίμπα της Βραζιλίας. Η τουρμαλίνη της
Παραίμπας συναγωνίζεται πολλές φορές το διαμάντι, διότι εκτός το ότι είναι πολύ
ωραία πέτρα είναι σπανιότατη.
Το τέλειο χρώμα της παραίμπας πρέπει να είναι ανοιχτό μπλε με κίτρινη απόχρωση.
Εάν έχει και τα άλλα καλά χαρακτηριστικά, όπως 1) λάμψη, 2) καθαρότητα,
3) μέγεθος μεγάλο, και 4) χρώμα έντονο, τότε η τιμή εκτινάζεται στα ύψη.
(Οι παραπάνω προδιαγραφές ισχύουν για κάθε πέτρα ανεξαρτήτου κατηγορίας).
Δηλαδή ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να έχεις ένα ζαφείρι που έχει ζωντάνια
(λάμψη) παρά, ένα μεγάλο διαμάντι, το οποίο είναι άτονο και χωρίς λάμψη.
(Τουρμαλίνη Παραίμπας Βραζιλίας).

Τουρμαλίνες τρίχρομες.

Ροζ κρύσταλοι τουρμαλίνης.

Ακατέργαστος κρύσταλος τουρμαλίνης.

Τουρμαλίνη απο την Βραζιλία (περιοχή Παραίμπα).

Τουρμαλίνη ροζ.

Ένα κλασικό αριστούργημα δημιουργημένο από τη μητέρα φύση.Κρύσταλλοι
από τρίχρωμες τουρμαλίνες, παρέα με λευκό κρύσταλλο απο την Βραζιλία.

Τουρμαλίνη μαύρη ακατέργαστη απο το Βίδο της Κέρκυρας.

Η τουρμαλίνη που βρήκαμε στην Κέρκυρα, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης εδώ
στο Idar Oberstein από τους ειδικούς της φίρμας Rupenthal, αλλά και από
τον Prf. Karl-August- Schmidt, που διδάσκει στο γεμολογικό ινστιτούτο του
Idar Oberstein. Ο λόγος είναι ότι η πέτρα αυτή βρέθηκε σε μια περιοχή που δεν
την έχουν καταγραμένει. Το εξαιρετικά έντονο γυάλισμα που παρουσιάζει, είναι
ασυνήθιστο για μαύρη τουρμαλίνη και μοιάζει περισσότερο με οψιδιανό (φυσικό
γυαλί).Το ειδικό βάρος όμως που έχει η πέτρα, δεν ταιριάζει στον οψιδιανό, ο οποίος
είναι κατά πολύ ελαφρότερος. Παρεμφερές με την κατηγορία αυτή είναι και ο
δυοψίτης.Ο δυοψίτης όπως το λέει και η ονομασία έχει δυο όψεις, μπρεί να είναι
αυτό, ή, κάτι άλλο.
Επειδή η πέτρα έχει σε ένα σημείο κάποιο (παραθυράκι), διαφάνειας, απορρίψανε
την ιδέα του δυοψίτη. Τότε επεμβαίνω εγώ και τους υπενθύμισα ότι μπορεί να είναι
μια τουρμαλίνη, η οποία λόγο άλλου υπεδάφους και συστατικών υγρών μετάλλων,
βγαίνει σε αυτή τη μορφή. Αυτό συμβαίνει και με άλλες πολύτιμες και ημιπολύτιμες
πέτρες. Την γνώμη μου αυτή, όχι μόνο δεν την απέρριψαν, αλλά την υοθέτησαν
αμέσως και κατέληξαν ότι λόγο των μικρών ψηγμάτων που έχει από χρυσό και ασήμι,
πρόκειται για μια νέας μορφής τουρμαλίνη που δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Η
γνωμάτευση, μας καλύπτει στο 95%.
Επειδή ένας λεπτομερέστερος έλεγχος στο Πανεπιστήμιο του Mainz θα στοίχιζε
πάνω από 300 € (ποσό το οποίο δεν ξέρω ακόμη αν το καλυψει η αξία της), δεν
αποφασίστηκε.Το γυάλισμα της τουρμαλίνης αυτής το έκανε ο Michael Weis, ειδικός
τεχνίτης στα Οπάλια και κόφτης στην φίρμα Weis στο Kirsch Weiler της Γερμανίας,
και το μέγεθος της είναι 36,2 καράτια. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι
εμπειρογνώμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά όταν συναντούν μια πέτρα που δεν έχει
στο παρελθόν καταγραφεί. (Τουρμαλίνη από τον Βίδο της Κέρκυρας, μέγεθος 36,2
καρατίων).

Τουρμαλίνη μαύρη απο την παραλία Μονολίθη της Πρέβεζας.

Ακατέργαστος Χρυσοβυρίλιος απο Σρι Λάνκα. Μια πανέμορφη
πέτρα με μια φανταστική λάμψη στα χρώματα της ίριδας.

Νταμπουρίτες με εφέκτ (το μάτι της γάτας) απο Σρι Λάνκα.

Λάπης Λαζουλίτης απο Αίγυπτο.

Χρυσοπράς απο Αυστραλία.Την κοπή έκανε σε καμποσόν ο Thomas Lorenz

Χρυσοπράς ακατέργαστος σε μάτ, δεν γιαλύζει πολύ.
Τιμή, 650.€ το κιλό.

Ροδόλιθος άκοπος σε φανταστικό χρώμα.

Χαλκηδόνιος (Calcedon) σε μια σπάνια μπλε απόχρωση.

Κάτω στη φωτό, εκπρόσωπος της εταιρίας Emil Weis στην έκθεση Intergem,
με τα πανέμορφα Οπάλια τα οποία επεξεργάζονται, με μια παράδοση 150 χρόνων.

Οπάλιο: Στην έκθεση του Ίνταρ Όμπερστάιν 2009 απο τον σπεσιαλίστα
στα Οπάλια Emil Weis Κάτω Οπάλια μαύρα Αυστραλίας: Η φωτογραφία
είναι από την συμπατριώτισα μας Κατερίνα Λούπα (Weis) όπου έχουν
την φίρμα με Οπάλι στο Kirschweiler Idar Oberstein.

Με το Οπάλιο ασχολείται και ο συμπατριώτης μας Νίκος. Ράντζος, o
οποίος παλαιότερα είχε δικές του Μίνες εξόρυξης στην Αυστραλία.
Όποτε έρχεται την πόλη μας για δουλειές δεν ξεχνάει να μας επισκεφτεί.

Οπάλι από την φίρμα Weis που εδρεύει στο Kirschweiler-Idar Oberstein.

Διάφορες ποιότητες από Οπάλια της φίρμας Emil Weis
Αυτά που είναι με βραχάκι τα λέμε Matrix Οπάλια.
Τα διάφανα είναι Οπάλια του νερού. (Wasser-Opal)

Εδώ έχουμε βράχια με χαλκό, ασήμι και πυρίτη
η φωτό είναι απο το μουσείο της πόλης.

Αχάτες από την περιοχή του Idar Oberstein.

Αμέθυστος σε ανοιχτό χρωματισμό με μικρούς κρυστάλλους
(φίρμα Becker, Ιdar Οberstein)

Κρύσταλλοι σε διάφορα χρώματα.

Βράχος Οπάλι, μέτριας ποιότητας με ψήγματα πυρίτη από Μεξικό.
Το μέγεθος όμως είναι σπάνιο.

Διάφοροι κρύσταλλοι ημιπολύτιμοι, αμαζονίτες τα μπλε και γιάρδες διάφορες.
Η μια που είναι κομμένη στα δυο και έχει το ίδιο σχέδιο σε άσπρο κρύσταλλο και
korneol χρώμα, είναι από τον άγιο Στέφανο στην Βόρειο Κέρκυρα.

Αμαζονίτης, υπάρχει σε ματ και γυαλιστερό. Το tyrkouaz χρώμα και η λάμψη
που έχει είναι μοναδικά.συγκαταλέγεται στους ημιπολύτιμους λίθους και
προέρχεται από τον Αμαζόνιο ποταμό.

Ακόμα ένα παιχνίδι τις φύσης, επάνω στον αμέθυστο έχουν
αναπτυχθεί άσπροι κρύσταλλοι.

Αμέθυστος: οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν κούπες με τον κρύσταλλο αυτό και έπιναν το
κρασί τους και δεν μεθούσαν, για αυτό το λόγο τον ονόμασαν αμέθυστο.

Ένα από τα μυστήρια της φύσης, εδώ μέσα στην καρδιά του αμέθυστου έχει
αναπτυχθεί κρύσταλλος άσπρος και γυψοκρύσταλλος. Μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι.
Βρέθηκε στo ορυχείο Γκέρας της Βραζιλίας και σήμερα το έχει ο Rudolf Becker
στο Idar Oberstein έμπορος ημιπολύτιμων λίθων.

Φωτό απο την φίρμα του Rudolf Becker

Στον ίδιο βράχο ταυτόχρονα αμέθυστος και κυτρίνης
αποτέλεσμα των διαφορετικών υγρών μετάλων.

Κρύσταλλοι από αμέθυστο και κιτρίνι σε διάφορα σχήματα.

Ενα φυσικό μπουκέτο απο πεντάεδρους κρύσταλους.

Καλτσίτες σε διάφορα χρώματα.

Citrin

Κιτρίνης και αμέθυστος

Δενδρίτης από την Πλαταριά Θεσπρωτίας, μεγέθους ίσα με ένα σπιρτόκουτο.

Αυτόν τον κρύσταλλο που είναι ανεπτυγμένος σε ισομερής φέτες, τον
βρήκαμε στην φίρμα Viktor Klein Ιdar Oberstein. Αποτελεί ένα σπάνιο

συλλεκτικό κομμάτι, μεγέθους 15 εκατοστών.

Φλουορίτες, μαλακιά πέτρα μόνο για μπιζού.

Άκοπες εξερετικές πολύτιμες πέτρες: τα κοκκινοπά είναι Ηλιόπετρες
με φανταστικό εφέκτ, η μπλε είναι ακουαμαρίνα και βυρήλιος
Σρι Λάνκας απο τον φίλο μας τον Μιχάλη Κοτρογιάννιο.

Κρύσταλοι αμέθυστος κ.α.

Ηλιόπετρες και το (μάτι της γάτας) με ωραίο efekt.

Φλουορίτες σε κίτρινο. Το χρώμα οφείλεται σε

αρκετό θειάφι που περιέχει η πέτρα.

ΠΕΡΛΕΣ ( ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ )
Ως γνωστόν η πέρλα δημιουργείται από το κοχύλι, το οποίο προσπαθώντας να
αποβαλει από το σώμα του αυτό το (ξένο σώμα) το περιβάλλει με ένα εκχύλισμα του
οργανισμού του, (το φυλακίζει, και απομονώνει ουσιαστικά), το οποίο με τον καιρό
μεγαλώνει. Καθοριστικό ρόλο στα Μαργαριτάρια για την ποιότητα παιζει το χρώμα, η
λάμψη το μέγεθος και η ομοιομορφία. Τα χρώματα είναι άσπρα, μπεζ και μαύρα. Τα
πιο ακριβά και σπανια είναι τα μαύρα. Για να τρυπήσουν αυτές τις μπαλίτσες
χρειάζονται τις διπλάσιες σε αριθμό για ένα περιδέραιο π.χ. λόγο του ότι είναι πολύ
ευαίσθητες και σπάνε εύκολα. Έτσι ανεβαίνει και η τιμή. Η πέρλα είναι λοιπόν μια
οργανική ουσία ενός συγκεκριμένου είδους κοχυλιού. Απο αυτά τα κοχύλια
βρίσκουμε τις πέρλες.

Περιδέραιο και βραχιόλι απο γνήσια Μαργαριτάρια απο την γνωστή φίρμα
Ruppanthal στο Idar-Oberstein.Το περιδέραιο είναι σαφώς ανώτερο σε
ποιότητα απο το βραχιόλι.

Περίεργα κρυσταλοηδεί.

Αριστουργήματα της φύσης. Βρέθηκαν έτσι όπως τα βλέπετε.

Τώρα αν σας πω οτι είναι απο το Μαργαρίτι δεν θα με πιστέψετε. Το βρηκα επώνω
απο τα την τοποθεσία (τρεία πλατάνια) της Κένταλης. Αν αυτός ο βράχος παρέμενε
μερικά εκατομμύρια χρόνια ακόμη στο υπέδαφος και θρέφονταν από τα χημικά
συστατικά του που χρειάζεται, θα γινόταν κρύσταλλος.
Ήδη έχει κρυσταλλοποιηθεί αρκετά, εκτός από κρύσταλλο έχει επάνω του και
κορνεόλη. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε επίσης ότι έχει αρκετές πέτρες μαύρες και
πάρα πολύ στουρνάρι.Την στουρναρόπετρα την χρησιμοποιούσαν παλιά για
προσάναμμα, (αν τσουγκρίσεις δυο τέτοιες πέτρες μαζί βγάζουν σπίθα φωτιάς).
(Βράχος με κουάρτζ απο το Μαργαρίτι Θεσπρωτίας).

Βράχος με ρουτίλ τουρμαλίνης απο το ποτάμι που κυλάει δίπλα στο τούνελ
του Σαν Γκόταρ στην Ελβετία.

Χαλκός ακατέργαστος και (αμαζονίτες είναι τα μπλε),
ενδιάμεσα έχουν φυτρώσει μικροί κρύσταλλοι.

Στην επάνω σειρά, απολιθωμένο ξύλο, Αμέθυστος, και κάτω Λάπης Λαζουλίτης,
Χαλκός και αμέθυστος.απο τον Rudolf Becker (Idar-Oberstein.)

Αμμωνίτες περιοχής Idar-Oberstein απο μια μικρή έκθεση ημιπολύτιμων
λίθων το καλοκαίρι του 2012. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι η πόλη Mainz, ήταν
κάποτε θάλασσα !!!

Αμμωνίτες απολιθωμένοι, κάποτε ήταν σαλιγκάρια.

Κάτω ένας σαλίγκαρος απολιθωμένος με το σχέδιο ανέπαφο,
παρότι είναι εκατομμυρίων ετών.

Απολιθομένα ψάρια και αμονίτες

Αυτός ο Πυρίτης έχει την ιδιότητα να αναπτύσσεται σε κύβους.

Κρύσταλος.

Αλατόπετρα: Έχουμε και στην πατρίδα μας, έχω δη στο Αλονάκι (Αμμουδιάς
Πρεβέζης) δεξιά μεριά του κόλπου. Αυτή εδω είναι απο την Βραζιλία και στολίζει
την συλλογή του Rudolf Becker στο Idar Oberstein.

Λάπης Λαζουλίτης, Κιτρίνης και Κουάρτζ.

Αυτά προς το παρόν με τις πέτρες. Μόλις βρω κάτι καλύτερο θα επανέλθω.
Δείξτε τις πέτρες αυτές στα παιδιά ώστε να τις γνωρίσουν
και να μάθουν για τα αριστουργήματα που δημιουργεί η φύση.
Ευχαριστούμε τους εμπόρους πολύτιμων λίθων και τους καθηγητές και
εκτιμητές που μας βοήθησαν στην παρουσίαση αυτή.
Θωμάς Στ.Γκίνης Idar-Obertsein 2010.
Η εργασία με τις πολύτιμες πέτρες δεν έχει
ακόμη τελειώσει και θα συμπληρώνεται σταδιακά.

