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Η λέξη κόσμος στην αρχαία Ελλάδα υποδηλώνει την έννοια της τάξης, της 

ευπρέπειας, της αρμονίας. Η ονομασία προέρχεται από το ρήμα κοσμώ που 

σημαίνει στολίζω. Κόσμημα ονομάζεται κάθε στολίδι για οποιοδήποτε λόγο και αν 

χρησιμοποιείται αυτό και είναι από τους πρώτους τομείς της λαϊκής χειροτεχνίας. 

Για τον Πυθαγόρα τον Σάμιο (586-490 π.Χ. περίπου), που είχε αφιερώσει σχεδόν 

όλη του τη ζωή να ταξιδεύει σπουδάζοντας συγχρόνως φιλοσοφία, μαθηματικά, 

αστρονομία, μουσική και ιατρική, η λέξη αυτή έκρυβε μια πρόκληση. 

Για τον Πυθαγόρα οι κανονικές κυκλικές κινήσεις των ουρανίων σωμάτων 

μπορούσαν να μετρηθούν με ακρίβεια και φαινόταν να κατέχουν μια θεϊκή ευφυΐα, 

η οποία τα καθιστούσε ικανά να βρίσκονται σε τροχιά με μία τελεία κανονικότητα, 

μια συμπαντική αρμονία. Έχοντας ανακαλύψει ότι η μουσική ήταν επίσης αριθμός 

(δηλαδή γίνεται να εκφρασθεί με αριθμητικές σχέσεις), μπορούσε να υποθέσει ότι 

τα πάντα στον κόσμο ήταν αριθμός. Ο Πυθαγόρας πρώτος ονόμασε το Σύμπαν που 

περιβάλλει τη γη «Κόσμο» διότι είναι κόσμημα εξαιρετικό 

 

FROM JEWELRY TO THE WORLD 
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The word cosmos in Ancient Greece denotes the meaning of orderliness (good 

order), decency and harmony. It derives from the verb "Kosmo", which means to 

adorn, to dress. In addition, "kosmima" (jewellery) means every item used for 

adornment despite the  specific use and was considered to be one of the first types 

of craftsmanship. Pythagoras of Samos (approximately 586-490 B.C.), who had 

devoted his life to traveling, mathematics, astronomy, music and medicine, was 

highly challenged and intrigued by the word cosmos and its meaning.  

He believed that the ordinary orbital movement of all the objects in the sky could be 

calculated precisely. They were considered to have a devine intelligence which made 

them able to complete a perfect orbit in universal harmony. Pythagoras believed 

that music was a whole number (able to be described via special mathematical 

relationships/equations) and he assumed that everything in the universe was a 

number. He was the first that called the universe around the earth cosmos due to 

the fact that it was an extraordinary "kosmima"(jewellery). 


