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Η κούπα του Πυθαγόρα ήταν εφεύρεση του Έλληνα μαθηματικού, και όχι μόνο, 

Πυθαγόρα του Σάμιου, εξού και η ονομασία. Ο σκοπός της ήταν ουσιαστικά να 

μάθει στους ανθρώπους να τηρούν το μέτρο στη ζωή τους, για αυτό μια άλλη 

ονομασία της είναι και η «Κούπα του Δικαίου» 

 

Ποιος ήταν ο Πυθαγόρας; 

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Πυθαγόρας ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης, 

πολιτικός, συγγραφέας και μουσικολόγος στην αρχαία Ελλάδα. Γεννηθείς τον 5ο 

αιώνα στη Σάμο, ο Πυθαγόρας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς. Έμεινε 

γνωστός, κυρίως για το πυθαγόρειο θεώρημα που διδάσκεται ακόμη και σήμερα 

αλλά και για άλλα σπουδαία επιτεύγματα.  

Τι ήταν η κούπα και πως λειτουργούσε; 

Στην κεντρική στήλη υπάρχει μία τρύπα με την οποία επικοινωνεί όλη κούπα με το 

κάτω μέρος της μέσω ενός σωλήνα. Όταν το υγρό περάσει το 

όριο, αρχίζει να χύνεται και διασκορπίζεται με αποτέλεσμα 

να μην μένει καθόλου υγρό στο ποτήρι. Αυτό συμβαίνει διότι 

σε οποιοδήποτε σημείο μίας ρευματικής γραμμής, το 

άθροισμα της πίεσης, της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα 

όγκου και της δυναμικής βαρυτικής ενέργειας ανά μονάδα 

όγκου είναι σταθερό. 

 

Ερμηνεία της κούπας  

Όπως προαναφέρθηκε, ο μαθηματικός της Σάμου, Πυθαγόρας, έφτιαξε τη κούπα 

για να διδάξει τους μαθητές να τηρούν τα όρια στη ζωή. Πρόκειται για κάποιου 

είδους τιμωρία για όποιον τολμήσει να παραβλέψει το όριο. Πολλές φορές βέβαια, 

χρησιμοποιούταν και ως έξυπνο ποτήρι για πιο απλοϊκούς σκοπούς, όπως τον 

περιορισμό της κατανάλωσης κρασιού για να μην μεθάνε όσοι πίνουν από την 

κούπα. Επιπλέον, παρομοιάστηκε με την ύβρη τον ανθρώπων στην Αρχαία Ελλάδα, 

όταν ξεκινούν από την άτη και φτάνουν την ύβρη δηλαδή ξεπερνούν τη γραμμή-το 

όριο. Τότε έρχεται η τίση, δηλαδή το υγρό χύνεται και περιλούζει τον παραβάτη.   



Σήμερα 

Σήμερα, επισκέπτες απ’ όλο κόσμο αγοράζουν ως «σουβενίρ» τη κούπα αυτή, αλλά 

λίγοι από αυτούς γνωρίζουν την πραγματική ιστορία και την σημασία της. Βέβαια, 

από όσους γνωρίζουν για αυτή, θεωρείται υδραυλικό αριστούργημα, πράγμα 

απίστευτο αν το συλλογιστεί κανείς, διότι κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. Η 

κούπα παρά τη μεγάλη «ηλικία» της, ακόμη και σήμερα, θαυμάζεται από πολλούς.  

 


