
 
 
 
 

Υδρομηχανική 



 

Σχετικό σχέδιο 

κατασκευής 

Η κούπα του Πυθαγόρα  

Περιγραφή Στο μάθημα αυτό, οι μαθητές θα 

μάθουν για τις φυσικές ιδιότητες 

του νερού και της πίεσης μέσω της 

χρήσης της κούπας του Πυθαγόρα 

(ή το ποτήρι του δικαίου, όπως 

έμεινε γνωστό).  



 

Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθητές: 

- Θα μάθουν πώς να 

κατασκευάζουν μια κούπα 

όπως αυτήν του Πυθαγόρα.  

- Θα κατανοήσουν το σχετικό 

θεώρημα του Πυθαγόρα 

- Θα είναι σε θέση να 

αναπτύσσουν ένα 

φαινόμενο ελέγχου ροής 

των υγρών εφαρμόζοντας 

την αρχή των 

συγκοινωνούντων δοχείων. 

 

 



 

Σχετικά μαθήματα Φυσική, Ιστορία 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα 

για τους 

εκπαιδευτικούς  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

συγκεντρώσουν το απαιτούμενο 

υλικό για το σχετικό σχέδιο 

κατασκευής. 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα 

για τους μαθητές  

Οι μαθητές θα πρέπει να 

επιδεικνύουν βασικές γνώσεις στη 

φυσική, και να γνωρίζουν πώς να 

αναπτύσσουν ένα φαινόμενο 

ελέγχου της ροής υγρών μέσω της 

αρχής συγκοινωνούντων δοχείων. 

Θα πρέπει να έχουν επίσης 

βασικές γνώσεις για το 

Πυθαγόρειο Θεώρημα.  

Ηλικιακό εύρος των 

μαθητών 

12-15 ετών  

Διάρκεια 2-3 ώρες  



 

Επίπεδο δυσκολίας Μέτριο 

 

  



 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

Βήμα 1: Ποιος ήταν ο Πυθαγόρας; 

Ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μια 

εισαγωγή στον Πυθαγόρα.  

Ο Πυθαγόρας της Σάμου (περ. 570 – 

περ. 495 π.Χ., Αρχαία Ελληνικά: 

Πυθαγόρας ὁ Σάμιος) είναι ο πατέρας 

του κινήματος του Πυθαγοριανισμού. 

Υπήρξε, ακόμα, ένας κορυφαίος 

αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Υπήρξε 

μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στην 

αρχαία Ελλάδα για τις πολιτικές και 

θρησκευτικές του διδασκαλίες. Το έργο 

και η σκέψη του άσκησε μεγάλη 

επιρροή στις φιλοσοφίες του Πλάτωνα, 

του Αριστοτέλη και, κατ' επέκταση, στη Φιλοσοφία του Δυτικού 

Πολιτισμού.  

O Πυθαγόρας έγινε γνωστός  για πολλές μαθηματικές και 

επιστημονικές ανακαλύψεις κατά την αρχαιότητα. Μεταξύ των 

σπουδαιότερων επιτευγμάτων του είναι το Πυθαγόρειο θεώρημα, η 

διαίρεση της γης σε 5 κλιματικές ζώνες, και η Θεωρία των Αναλογιών (Η 

Αρμονία των Σφαιρών).  

Εικόνα 1: Image Source: By Unknown 
author - Photo by Szilas, 2013-03-04, 
Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/inde
x.php?curid=36520519 



 
Λέγεται ότι είναι ο πρώτος μεταξύ των φιλοσόφων που αυτοαποκάλεσε 

τον εαυτό του «φιλόσοφο» ( που σημαίνει «εραστής της σοφίας»). 

Υπάρχουν, ωστόσο, διαφωνίες εάν ο Πυθαγόρας έκανε αυτές τις 

ανακαλύψεις. Πολλά από τα επιτεύγματα που του αποδίδονται έγιναν 

πιθανώς νωρίτερα, ή από άλλους προγενέστερους ή μεταγενέστερούς 

του και το εύρος της συμβολής του στα μαθηματικά και τη φιλοσοφία 

αποτελεί ακόμη αντικείμενο ακαδημαϊκής διαμάχης.1 

Βήμα 2: Επανάληψη του θεωρήματος του Πυθαγόρα 

Η «Κούπα του Πυθαγόρα» αποδίδεται στον Πυθαγόρα από την Σάμο, ο 

οποίος έμεινε περισσότερο γνωστός για το ομώνυμο Πυθαγόρειο 

θεώρημα, το οποίο αναφέρει ότι: 

«Το τετράγωνο της υποτείνουσας (της πλευράς που βρίσκεται απέναντι 

από την ορθή γωνία) ενός ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το 

άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών». 

 

.2 

 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί ή υπενθυμίζει στους μαθητές το Πυθαγόρειο 

θεώρημα.  

 
1 Pythagoras. (2001, July 20). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved January 14, 2022, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras 
2 Physics demonstrations: The Pythagoras cup. (2012, April 26). Skulls in the 
Stars. https://skullsinthestars.com/2012/04/26/physics-demonstrations-the-pythagoras-cup/ 



 

Βήμα 3: Εισαγωγή στην κούπα του Πυθαγόρα  

Τι άλλο εφηύρε ο Πυθαγόρας; Σύμφωνα με την παράδοση, ο 

Πυθαγόρας ανέλαβε την επίβλεψη των υδρευτικών έργων στο νησί  της 

Σάμου. Καθώς επέβλεπε τους εργάτες , εφηύρε ένα ποτήρι για να 

κοροϊδέψει κάποιο ανυποψίαστο θύμα, το οποίο γινόταν κάπως 

άπληστο και γέμιζε το ποτήρι του με πολύ κρασί. Με αυτό τον τρόπο, 

προσπάθησε να μειώσει την ποσότητα του κρασιού που κατανάλωναν 

οι εργάτες. Αν οι εργάτες γέμιζαν τα ποτήρια τους σε ένα λογικό 

επίπεδο, θα μπορούσαν να πίνουν με άνεση. Αν ήταν όμως άπληστοι, 

το ποτήρι τους θα άδειαζε εντελώς. Έστω και αν οι μαρτυρίες για την 

εφεύρεση της κούπας αυτής από τον Πυθαγόρα προέρχονται κυρίως 

λαϊκές ρήσεις και δεν μπορούν να εξακριβωθούν, σήμερα στο νησί της 

Σάμου οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν όμορφα διακοσμημένες 

κούπες παρόμοια με εκείνη που αποδίδεται στον Πυθαγόρα.3 

Βήμα 4: Ζητήστε από τους μαθητές σας να πραγματοποιήσουν έναν 

καταιγισμό ιδεών για τον τρόπο με τον οποίο νομίζουν ότι 

λειτουργούσε η κούπα αυτή. 

 
3 Op.Cit. 



 
Πώς λοιπόν λειτουργούσε η κούπα που εφεύρε ο Πυθαγόρας; Αρχικά, 

θα πρέπει να γίνει ένας καταιγισμός ιδεών μαζί με τους μαθητές, ούτως 

ώστε να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

πιθανόν να λειτουργούσε αυτή η κούπα. Οι μαθητές παρατηρούν ένα 

ομοίωμα της κούπας του Πυθαγόρα στην τάξη, αν είναι δυνατόν, και ο 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει την αρχή της λειτουργίας της. Εάν δεν είναι 

δυνατόν να έχετε μια κούπα όπως αυτήν που έφτιαξε ο Πυθαγόρας 

στην τάξη, μπορείτε εναλλακτικά να προβάλλετε σχετικά βίντεο για να 

προβάλετε την αρχή της λειτουργίας της. 

Αφού καταλάβετε τον τρόπο σκέψεις των 

μαθητών, μπορείτε να τους δείξετε την 

σχετική εικόνα που παρατίθεται στο πλάι, η 

οποία δείχνει την κούπα του Πυθαγόρα 

κομμένη στη μέση, για να τους διεγείρετε 

περισσότερο τον προβληματισμό τους 

αναφορικά με την αρχή της λειτουργίας 

της εν λόγω κούπας.   

  

 

Βήμα 5: Εξηγήστε ή/και κατασκευάστε την κούπα του Πυθαγόρα  

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την δομή της κούπας του Πυθαγόρα. Όπως 

μπορείτε να διαπιστώσετε, στην κεντρική στήλη υπάρχει μια τρύπα η 

οποία επικοινωνεί με την τρύπα που υπάρχει στο κάτω μέρος της 

Εικόνα 2: Wikimedia Commons, the free 

media repository. (2017, August 

13). Pythagorean cup cross section.jpg [Cross 

section of a Pythagorean cup displayed at a 

shop in Samos (Greece).]. commons 

wikimedia. https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Pythagorean_cup_cross_section.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_cross_section.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pythagorean_cup_cross_section.jpg


 
κούπας μέσω ενός σωλήνα. Αυτός ο σωλήνας καλύπτεται από ένα 

στρογγυλό καπάκι το οποίο έχει μια μικρή τρύπα στο κάτω του μέρος, 

που επιτρέπει σε ένα υγρό να ρέει.  

Μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές να ανατρέξουν στο διαδίκτυο 

για να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δομή 

της κούπας. Αν ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το σχετικό σχέδιο κατασκευής για να κατασκευάσει από κοινού με τους 

μαθητές την κούπα του Πυθαγόρα.  

Βήμα 6: Παρουσίαση των βασικών αρχών της φυσικής μέσω 

πειράματος  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγήσει τις αρχές της υδρομηχανικής, 

της βαρύτητας και της ατμοσφαιρικής πίεσης που εμπλέκονται στον 

τρόπο λειτουργίας της κούπας του Πυθαγόρα.  

Σύμφωνα με το νόμο του Πασκάλ, ο οποίος αναφέρει ότι «η πίεση που 

ασκείται οπουδήποτε πάνω σε ένα κλειστό υγρό μεταδίδεται αμείωτη 

προς όλες τις κατευθύνσεις, στο εσωτερικό ενός δοχείου»4, τότε η 

στάθμη του υγρού στα συγκοινωνούντα δοχεία θα βρίσκει πάντα την 

ισορροπία της. Όσο η κούπα γεμίζει με νερό, παράλληλα γεμίζει και ο 

σωλήνας που βρίσκεται εντός της στήλης. Όταν όμως το ύψος του 

νερού περάσει την καμπύλη που σχηματίζει η σωλήνας, τότε γεμίζει 

και αυτός (ο σωλήνας) και τότε υπάρχει διαρροή από το κάτω μέρος της 

κούπας (όπου βρίσκεται η τρύπα), μέχρι να αδειάσει όλο το νερό. Αυτό 

 
4 Basic hydraulic theory | Cross Mfg. (n.d.). Cross MFG. https://crossmfg.com/resources/technical-
and-terminology/basic-hydraulic-theory 



 
συμβαίνει γιατί η ατμοσφαιρική πίεση στην εξωτερική επιφάνεια του 

νερού παραμένει σταθερή ενώ αυτή που προέρχεται από τη βάση 

μηδενίζεται. Έτσι λοιπόν, η ροή του νερού συνεχίζεται μέχρι που η 

κούπα αδειάζει εντελώς.  

Βήμα 5: Αναζήτηση άλλων εφαρμογών της ίδια αρχής («η αρχή των 

συγκοινωνούντων δοχείων») με παραδείγματα από την καθημερινή 

ζωή 

Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ρωτήσει τους μαθητές 

αν μπορούν να σκεφτούν άλλα αντικείμενα στα οποία ισχύει η ίδια 

αρχή (η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων) που ισχύει στην 

περίπτωση της κούπας του Πυθαγόρα, τα οποία στη συνέχεια θα 

πρέπει να αναλύσει μαζί με τους μαθητές.  

Για παράδειγμα, αυτή η αρχή βρίσκει εφαρμογή στις σωληνώσεις ενός 

σπιτιού, ειδικά στις τουαλέτες. Η ίδια αρχή βρίσκει εφαρμογή όταν 

θέλουμε μεταγγίσουμε ένα υγρό ή άλλο ρευστό σώμα με τη βοήθεια 

του μηχανισμού ενός σιφονιού (σωλήνα), όπως στην περίπτωση ενός 

ντεπόζιτου αυτοκινήτου, ή όταν θέλουμε να αλλάξουμε το νερό σε ένα 

ενυδρείο, κλπ...  

Συμπεράσματα 

Στο μάθημα αυτό, οι μαθητές μαθαίνουν για την εφαρμογή της αρχής 

του Πασκάλ και των συγκοινωνούντων δοχείων, καθώς του 



 
Πυθαγόρειου θεωρήματος, με τις εφαρμογές του να υπάρχουν ακόμα 

και σήμερα σε παραδείγματα της καθημερινότητας.  

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

Δραστηριότητα 1 Αναζητήστε πληροφορίες μερικών από των 

επιτευγμάτων του Πυθαγόρα και παρουσιάστε τις στην τάξη. 

Δραστηριότητα 2 Αναζητήστε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

ο Πυθαγόρας συνέλαβε το σχετικό θεώρημα της αρχής των 

συγκοινωνούντων δοχείων..  

Δραστηριότητα 3 Προσπαθήστε να σκεφτείτε άλλα παραδείγματα στα 

οποία εφαρμόζεται η ίδια αρχή όπως στην περίπτωση της κούπας του 

Πυθαγόρα. Παρουσιάστε τη διαδικασία της σκέψης σας στην τάξη: 

υπόθεση, επαλήθευση, συμπέρασμα. 

 

 


