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Οι βασικές έννοιες

1.1 Αόριστες έννοιες, αξιώµατα

Η αρχή είναι λίγο δύσκολη. Τούτο διότι υπεισέρχονται οι λεγόµενες αόριστες έννοιες. Έννοιες που
είναι τόσο απλές και οικείες από την εµπειρία µας, ώστε δεν µπορούµε να βρούµε πιο απλές µε τη
βοήθεια των οποίων να τις περιγράψουµε ([Hel76]). Τέτοιες έννοιες στη γεωµετρία είναι το σηµείο,
το επίπεδο, ο χώρος, η ευθεία, η έννοια του σηµείου µεταξύ δύο άλλων σηµείων και η έννοια της
ισότητας δύο σχημάτων. Μαθαίνουµε να χειριζόµαστε αυτές τις έννοιες βάσει των ιδιοτήτων τους ή
αξιωµάτων που περιγράφουν κάποια χαρακτηριστικά τους και τα οποία αποδεχόμεθα χωρίς απόδει-
ξη. Ξεκινάµε λοιπόν µε τις αόριστες έννοιες. Περιγράφουµε τις βασικές ιδιότητές τους µε αξιώµατα
και από κει και πέρα, συνδυάζοντας τις βασικές ιδιότητες µε τη λογική συµπεραίνουµε άλλες ιδιότη-
τες, τα θεωρήµατα ή προτάσεις και τα πορίσµατα (άµεσες λογικές συνέπειες των θεωρηµάτων). Τα
µέχρις ενός σηµείου αποδειχθέντα θεωρήµατα, µαζί µε τα αξιώµατα, χρησιµοποιούνται για να συµ-
περάνουµε νέες ιδιότητες, δηλαδή νέα θεωρήµατα. Με τον τρόπο αυτό χτίζουµε σιγά-σιγά ένα καλά
οργανωµένο και δοµηµένο πνευµατικό οικοδόµηµα που συγκροτεί τη γνώση µας στη γεωµετρία. Εάν
σε κάποιο σηµείο κάνουµε µια παραδοχή λ.χ. A = B και, στηριζόµενοι στη λογική, καταλήξουµε ότι
αυτό οδηγεί σε αντίφαση προς κάποιο αξίωµα ή εν τω µεταξύ αποδειχθέν θεώρηµα, τότε λέµε ότι η
υπόθεσή µας οδηγεί σε άτοπο και είµαστε υποχρεωµένοι να δεχθούµε ότι ισχύει η λογική άρνηση της
ιδιότητας (στο παράδειγµα A �= B). Η µέθοδος αυτή του συλλογισµού λέγεται εις άτοπον απαγωγή
και χρησιµοποιείται κατά κόρον στη γεωµετρία.

Η Ευκλείδεια Γεωµετρία εξετάζει τις ιδιότητες σχηµάτων στο χώρο και το επίπεδο και κυρίως αυ-
τές που σχετίζονται µε µετρήσεις. Ως σχήµα θεωρούµε οποιαδήποτε συλλογή σηµείων του επιπέδου
(επίπεδο σχήµα) ή του χώρου (σχήµα στο χώρο). Μετράµε µήκη, γωνίες και εµβαδά. Στο χώρο µε-
τράµε και όγκους. Συνήθως το µάθηµα χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, που ονοµάζεται
επιπεδοµετρία εξετάζονται ιδιότητες σχηµάτων του επιπέδου, όπως το τρίγωνο, το τετράγωνο, ο κύ-
κλος κ.τ.λ. Στο δεύτερο µέρος, που ονοµάζεται στερεοµετρία, εξετάζονται ιδιότητες των σχηµάτων
του χώρου, όπως ο κύβος, η σφαίρα κ.τ.λ.

Σχόλιο-1 Τα αξιώµατα που θα επιλέξουµε ως βασικές ιδιότητες και σηµείο εκκίνησης της µελέτης
µας δεν είναι πραγµατικά ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ορισµένα από αυτά είναι συνέπειες των άλλων.
Εποµένως, θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε µε λιγότερα, ανεξάρτητα µεταξύ τους, αλλά επαρκή για
να αποδείξουµε όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες ως θεωρήµατα. Αυτό, ωστόσο, θα είχε τη συνέπεια να
χρονοτριβήσουµε σε πολύ απλές ιδιότητες, αποδεικνύοντάς τις και αυτές ως συνέπειες των λίγων α-
ξιωµάτων µας. Προτίµησα να ενσωµατώσω λοιπόν, κάποιες από αυτές τις ιδιότητες στα αξιώµατα,
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µε τη φιλοσοφία ότι η αποκάλυψη πιο κρυφών ιδιοτήτων δηµιουργεί περισσότερο ενδιαφέρον από την
επιβεβαίωση των προφανών. Για µια διαφορετική πορεία, όπου εξετάζεται λεπτοµερώς το θέµα των
αξιωµάτων µπορεί κανείς να δει το πολύ γνωστό βιβλίο [Hil03] του Hilbert (1862-1943), που είναι
αφιερωµένο εξ ολοκλήρου στη συζήτηση των αξιωµάτων, την ανεξαρτησία τους και τη µεταξύ τους
µη αντιφατικότητα. Από αυτό το βιβλίο προέρχονται και τα περισσότερα των αξιωµάτων της ευθείας
που διατυπώνω παρακάτω. Αντικαθιστώ ωστόσο µερικά από αυτά µε αξιώµατα από το σύστηµα του
Birkhoff (1884-1944) ([Bir32]), που εξασφαλίζουν το ότι οι ευθείες είναι στην ουσία αντίγραφα του
συνόλου των πραγµατικών αριθµών. Ας σηµειωθεί πάντως ότι η θεµελίωση της Ευκλείδειας Γεωµε-
τρίας µπορεί να γίνει και µε πολύ λίγα αξιώµατα. Ο Hilbert στο προαναφερθέν βιβλίο του, καθώς και
ο Cairns (1904-1982) ([Cai33]), δίνουν συστήµατα µε τέσσερα µόνον αξιώµατα. Ο Bachmann (1909-
1982) ([Bac73]) δίνει ένα σύστηµα πέντε αξιωµάτων. Σε όλα αυτά τα συστήµατα όµως υπεισέρχονται
πιο σύνθετες µαθηµατικές δοµές (τοπολογικοί χώροι, µετασχηµατισµοί, οµάδες κ.ά.).

Σχόλιο-2 Τα Στοιχεία του Ευκλείδη (περίπου 325-265 π.Χ.) ([Hei85], [Hea08]) αρχίζουν µε την πα-
ράθεση 23 ορισµών οι 4 πρώτοι εκ των οποίων και ο τελευταίος είναι οι εξής:

(1) Σημεῖόν ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν.

(2) Γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές.

(3) Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα.

(4) Εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐϕ’ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται.

. . . . . .

(23) Παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι, αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐϕ’ ἑκάτερα τὰ
μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις.

Αµέσως µετά τους 23 ορισµούς ακολουθούν τα 5 Αιτήµατα που εµείς ονοµάζουµε αξιώµατα:

1. ᾿Ηιτήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν.

2. Καὶ πεπερασμένην εὐθεῖαν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπ’ εὐθείας ἐκβαλεῖν.

3. Καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράϕεσθαι.

4. Καὶ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι.

5. Καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ,
ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ’ ἄπειρον συμπίπτειν, ἐϕ’ ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες.

Στους ορισµούς αυτούς περιέχονται τόσο έννοιες που εµείς περιγράψαµε ως αόριστες (1, 2, 4), όσο
και κανονικοί ορισµοί, όπως τους δίνουµε και σήµερα (3, 23). Τα πέντε αξιώµατα του Ευκλείδη,
δυστυχώς, δεν φθάνουν για την απόδειξη όλων των προτάσεων που ακολουθούν στο βιβλίο του. Συχνά
χρησιµοποιεί κάποιες ιδιότητες που δεν προκύπτουν από τα πέντε αυτά αξιώµατα, που είναι όµως
σωστές. Απλά χρειάζεται η προσθήκη και άλλων αξιωµάτων ώστε να προκύψει αυτό που σήµερα
λέµε πλήρες σύστημα αξιωμάτων, το οποίο είναι ικανό να στηρίξει τις αποδείξεις όλων των ιδιοτήτων
των σχηµάτων που ανακαλύπτουµε και να τις βάλει σε µια λογική σειρά.
Σχετικά µε τον λίγο χρόνο που αναλίσκει ο Ευκλείδης στους ορισµούς και τα αξιώµατα συνηγορώ,

γιατί κατ’ επανάληψιν έχω παρατηρήσει ότι όταν ο µαθητής πολιορκείται µε διασαφήσεις και ανάλυση
λεπτοµερειών για έννοιες των οποίων έχει µια φυσική διαίσθηση, τότε αρχίζει να αµφιβάλλει και για
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αυτά που ήξερε και να µπερδεύεται περισσότερο αντί να φωτίζεται. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή ώστε
περισσότερο να ενισχυθεί η φυσική του διαίσθηση για αυτά που καταλαβαίνει µε κάποιο τρόπο, παρά
να αµφισβητηθεί η διαίσθησή του και οι προηγούµενες εµπειρικές γνώσεις του. Ακολουθώντας λοιπόν
τον Ευκλείδη δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στις αόριστες έννοιες και τα αξιώµατα. Θα δώσω ένα σύστηµα
πλήρες, ικανό να στηρίξει όλες τις µετέπειτα προτάσεις µας και θεωρήµατα. Εµπιστευόµενος ωστόσο
τη διαίσθηση του αναγνώστη δεν θα συζητήσω ιδιαίτερα τις αλληλεξαρτήσεις των αξιωµάτων αυτών
και τις αόριστες έννοιες στις οποίες αυτά αναφέρονται ([Log80]).

1.2 Ευθεία και ευθύγραµµο τµήµα

Το επίπεδο αποτελείται από σηµεία που συµβολίζουµε µε κεφαλαία γράµµατα A, B, Γ , . . ., ή κεφα-
λαία µε τόνους A′, B′, Γ ′, . . . ή κεφαλαία µε δείκτες A1, A2, . . . κ.τ.λ. Ένα από τα πιο απλά σχήµατα
του επιπέδου είναι η ευθεία που συµβολίζουµε µε µικρά γράµµατα ε, ζ, . . ., ή γράµµατα µε τόνους

ε

ΣΧΗΜΑ 1.1: Ευθεία ε

ε′, ζ′, . . . ή γράµµατα µε δείκτες ε1, ε2, . . . κ.τ.λ. Για τις ευθείες δεχόµαστε τις εξής αρχικές ιδιότητες
(αξιώµατα):

Αξίωµα 1.2.1 Δύο διαφορετικά σημεία A, B ορίζουν μία ακριβώς ευθεία που συμβολίζουμε με AB.

A B

ΣΧΗΜΑ 1.2: Ευθεία AB

Αξίωµα 1.2.2 Κάθε ευθεία έχει άπειρα σημεία. Για κάθε ευθεία υπάρχουν άπειρα σημεία του επιπέδου
που δεν ανήκουν σε αυτήν. Για κάθε σημείο υπάρχουν άπειρες ευθείες που δεν διέρχονται από αυτό.

Αξίωµα 1.2.3 Κάθε ευθεία χωρίζει το επίπεδο σε δύο μέρη που λέγονται ηµιεπίπεδα, που δεν έχουν
κοινά σημεία με την ευθεία. Μια ευθεία που έχει δύο σημεία A και B σε διαφορετικά ημιεπίπεδα της
ευθείας ε τέμνει την ευθεία ε (το πρώτο θεώρημα παρακάτω λέει ότι υπάρχει τότε ένα ακριβώς σημείο
τομής της ε με την ευθεία AB). Συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη µεριά της ευθείας, εννοώντας ένα από
τα δύο ημιεπίπεδα αυτής.

A B

ΣΧΗΜΑ 1.3: Ηµιεπίπεδα οριζόµενα από µία ευθεία

Αξίωµα 1.2.4 Δύο σημεία A, B μιας ευθείας ε ορίζουν ένα ευθύγραµµο τµήµα που συμβολίζουμε
επίσης με AB. Το AB αποτελείται από τα A, B καθώς και όλα τα σημεία που βρίσκονται µεταξύ του

A B

ΣΧΗΜΑ 1.4: Ευθύγραµµο τµήµα AB

A και του B. Τα A και B λέγονται άκρα του ευθύγραμμου τμήματος. Τα σημεία του ευθύγραμμου
τμήματος, εκτός των άκρων, λέμε ότι αποτελούν το εσωτερικό του ευθύγραμμου τμήματος.
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Αξίωµα 1.2.5 Αν τα σημεία A και B βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο της ευθείας ε, τότε και όλα τα
σημεία του ευθύγραμμου τμήματος AB περιέχονται στο ίδιο ημιεπίπεδο. Αν τα σημεία A και B βρί-
σκονται σε διαφορετικά ημιεπίπεδα της ευθείας ε, τότε το σημείο τομής E της ευθείας ε και της ευθείας
AB βρίσκεται μεταξύ των A και B.

ε

A

B
E

ΣΧΗΜΑ 1.5: A και B σε διαφορετικά ηµιεπίπεδα της ε

Σχόλιο-1 Στο Αξίωµα 1.2.4 η λέξη µεταξύ είναι αόριστη. Θα γίνει σαφής όµως στην επόµενη παρά-
γραφο µε τη βοήθεια της έννοιας του µήκους του ευθύγραµµου τµήµατος.

Σχόλιο-2 Η χρήση του ίδιου συµβόλου AB για το ευθύγραµµο τµήµα καθώς και την ευθεία που
ορίζεται από τα A και B δεν πρέπει να µας παραπλανά. Κάθε φορά η σηµασία του συµβόλου θα
προκύπτει από τα συµφραζόµενα. Συχνά θα γράφουµε για την ευθεία ε = AB, θεωρώντας ότι αυτό το
σύµβολο αντιπροσωπεύει τη φράση η ευθεία ε που ορίζεται από τα σηµεία A και B. Συχνά επίσης
θα θεωρούµε ότι το ευθύγραµµο τµήµα AB καθορίζει µία κατεύθυνση επί της ευθείας AB και ότι το
A είναι η αρχή και το B είναι το πέρας (ή τέλος) του τµήµατος AB.

Παράλληλες ονοµάζουµε δύο ευθείες που δεν τέµνονται. Συχνά την ευθεία, στην οποία περιέχεται
ένα ευθύγραµµο τµήµα, ονοµάζουµε φορέα του ευθύγραµµου τµήµατος. Παράλληλα λέµε δύο ευ-
θύγραµµα τµήµατα των οποίων οι φορείς είναι ευθείες παράλληλες.

A B

A' B'

ΣΧΗΜΑ 1.6: Παράλληλες AB και A′B′

Πρόταση 1.2.1 Δύο διαφορετικές ευθείες ή είναι παράλληλες ή τέμνονται σε ένα ακριβώς σημείο.

ε

ε'

Α

ΣΧΗΜΑ 1.7: Τεµνόµενες ευθείες ε και ε′

Απόδειξη: Στην Πρόταση 1.13.1 θα δούµε ότι υπάρχουν όντως παράλληλες ευθείες. Αν οι δύο ευθείες
ε και ε′ δεν τέµνονται, τότε είναι εξ ορισµού παράλληλες. Αν τέµνονται τότε θα έχουν ένα µόνο
κοινό σηµείο A. Τούτο διότι αν είχαν και δεύτερο σηµείο τοµής B, διαφορετικό του A, θα είχαµε
δύο διαφορετικές ευθείες ε και ε′ διερχόµενες από τα δύο σηµεία A και B, που είναι αδύνατον διότι
αντιφάσκει στο Αξίωµα 1.2.1, ό.έ.δ.
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Άσκηση 1.2.1 Δίνεται ευθεία ε. Δείξε ότι αν το ευθύγραμμο τμήμα AB δεν τέμνει την ευθεία ε τότε τα
σημεία A και B περιέχονται στο ίδιο ημιεπίπεδο.

ε
Α

Β

ΣΧΗΜΑ 1.8: A,B από την ίδια µεριά της ε

Υπόδειξη: Χρήση της εις άτοπον απαγωγής. Υπόθεσε ότι το AB δεν τέµνει την ε και τα A, B περιέ-
χονται σε διαφορετικά ηµιεπίπεδα της ε. Τότε κατά το Αξίωµα 1.2.5 το ευθύγραµµο τµήµα AB θα
τέµνει την ε σε ένα σηµείο E, αντιφάσκοντας στην υπόθεση.

Άσκηση 1.2.2 Δείξε ότι για κάθε σημείο O του επιπέδου υπάρχουν άπειρες ευθείες διερχόμενες από
αυτό.

O

X Y Z
ε

ΣΧΗΜΑ 1.9: Απειρία ευθειών διά του O

Υπόδειξη: Θεώρησε µία ευθεία ε που δεν διέρχεται από το O. Κατά το Αξίωµα 1.2.2 υπάρχει µία
τέτοια ευθεία. Όρισε κατόπιν τις ευθείες OX,OY, . . . κ.τ.λ. που διέρχονται από το O και ένα σηµείο
αντίστοιχαX,Y, . . . , Z της ε. Και πάλι κατά το Αξίωµα 1.2.2 υπάρχουν άπειρα σηµείαX,Y, . . . , Z επί
της ε και κάθε ένα από αυτά ορίζει µια διαφορετική ευθεία που διέρχεται από το O.

1.3 Μήκος, απόσταση

Αξίωµα 1.3.1 Για κάθε ζεύγος σημείων A και B ορίζεται ένας πραγματικός αριθμός |AB| ≥ 0 που
ονομάζουμε απόσταση των σημείων και ικανοποιεί τις ιδιότητες |AB| = |BA| και |AB| = 0 τότε και
μόνον, όταν τα σημεία αυτά ταυτίζονται.

Μήκος του ευθύγραµµου τµήµατος AB ονοµάζουµε την απόσταση |AB| των άκρων του. Λέµε ότι
δύο ευθύγραµµα τµήµαταAB και ΓΔ της ίδιας ευθείας ή διαφορετικών ευθειών είναι ίσα, όταν έχουν
το ίδιο µήκος.

Αξίωµα 1.3.2 Για κάθε τριάδα διαφορετικών σημείων A, B και E της ίδιας ευθείας, ένα εκ των τριών
είναι ανάμεσα στα άλλα δύο. Αν το E είναι μεταξύ των A και B τότε |AB| = |AE| + |EB|. Και
αντίστροφα, αν ισχύει αυτή η σχέση τότε το E είναι μεταξύ των A και B.

Α ΒΕ

ΣΧΗΜΑ 1.10: |AB| = |AE|+ |EB|
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Αξίωµα 1.3.3 Ένα σημείο A ευθείας ε χωρίζει την ευθεία σε δύο μέρη ε′ και ε′′, που έχουν μοναδικό
κοινό σημείο το A και λέγονται ηµιευθείες με άκρο ή αρχή το A. Για κάθε θετικό αριθμό δ υπάρχει
ένα ακριβώς σημείο B′ στην ε′ με |B′A| = δ και ένα ακριβώς σημείο B′′ στην ε′′ με |B′′A| = δ. Το A
είναι το µέσον του ευθύγραμμου τμήματος B′B′′.

B''B'
ε''ε'

δ δ

Α

ΣΧΗΜΑ 1.11: Σηµεία σε απόσταση δ από το άκρο αντικείµενων ηµιευθειών

Οι δύο ηµιευθείες που ορίζονται από το σηµείο A επί της ευθείας ε λέγονται αντικείµενες. Παράλ-
ληλες ονοµάζουµε δύο ηµιευθείες που περιέχονται σε παράλληλες ευθείες.

Σχόλιο Το Αξίωµα 1.3.3 των ευθειών σηµαίνει ότι µπορούµε να κατασκευάσουµε ευθύγραµµο τµήµα
οποιουδήποτε µήκους θέλουµε. Η πρακτική κατασκευή λ.χ. περιοριζόµενοι µόνο στα δύο όργανα
σχεδίασης του κανόνα (χάρακα) και του διαβήτη, όπως συνηθίζεται, είναι ένα άλλο θέµα που θα µας
απασχολήσει κατά καιρούς. Π.χ. η κατασκευή του µέσουM ενός δοθέντος ευθύγραµµου τµήµατος
AB µε τη βοήθεια του κανόνα και του διαβήτη απαιτεί γνώση των ιδιοτήτων του κύκλου που δεν
έχουµε µάθει ακόµη. Ωστόσο, η απόδειξη της ύπαρξης τουM , βάσει των παραπάνω ιδιοτήτων, είναι
απλή.

Άσκηση 1.3.1 Έστω ότι B και E είναι δύο σημεία στην ίδια ημιευθεία AX με άκρο το A. Δείξε ότι η
|AE| > |AB| συνεπάγεται ότι το B είναι μεταξύ των A και E. Και αντίστροφα, αν το B είναι ανάμεσα
στο A και το E τότε ισχύει η προηγούμενη σχέση.

Α Β Ε X

ΣΧΗΜΑ 1.12: Το B ανάµεσα στο A και το E

Υπόδειξη: Έστω ότι τοB δεν είναι µεταξύ τωνA καιE. Τότε ή τοB θα ταυτίζεται µε τοE και συνεπώς
|AB| = |AE| που είναι άτοπο, ή το E θα είναι µεταξύ των A και B, οπότε κατά το Αξίωµα 1.3.2 θα
ισχύει |AE|+ |EB| = |AB|. Αυτό όµως συνεπάγεται ότι |AB| > |AE|, αντίθετα µε την υπόθεση.

Άσκηση 1.3.2 (Διπλασιασμός ευθύγραμμου τμήματος) Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα AB. Δείξε ότι στην
ευθεία AB υπάρχουν δύο σημεία E και Z έτσι ώστε το B να είναι το μέσον του AE και το A να είναι
το μέσον του ZB.

Α Β ΕΖ

ΣΧΗΜΑ 1.13: ∆ιπλασιασµός του AB

Υπόδειξη: Πάρε το E επί της ηµιευθείας µε άκρο το B που δεν περιέχει το A και σε απόσταση |AB|
από το B. Ανάλογα πράξε για το Z.

Άσκηση 1.3.3 Δείξε ότι για κάθε ευθύγραμμο τμήμα AB υπάρχει ένα ακριβώς σημείο M (το μέσον
του AB) έτσι ώστε |AM | = |MB|.
Υπόδειξη: Αν |AB| = λ τότε το σηµείο M σε απόσταση λ/2 από το A προς τη µεριά του B, που
εξασφαλίζεται από το Αξίωµα 1.3.3, είναι το ζητούµενο.
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Άσκηση 1.3.4 Δείξε ότι, αν δύο σημεία A καιB είναι από την ίδια μεριά ευθείας ε, τότε το ευθύγραμμο
τμήμα AB δεν τέμνει την ε.

Υπόδειξη: Αν το AB έτεµνε την ε, τότε το σηµείο τοµής Γ θα ήταν διαφορετικό των A και B, άρα θα
ήταν µεταξύ αυτών και θα είχαµε αντίφαση στο Αξίωµα 1.2.5.

Άσκηση 1.3.5 Δείξε ότι μία ευθεία ε′ είναι παράλληλη της ε τότε και μόνον, όταν ένα εκ των δύο
ημιεπιπέδων της ε, περιέχει κάθε ζεύγος διαφορετικών σημείων της ε′.

Υπόδειξη: Αν υπάρχουν δύο σηµείαA καιB της ε′ περιεχόµενα σε διαφορετικά ηµιεπίπεδα της ε, τότε,
κατά το Αξίωµα 1.2.5, η ε′ θα τέµνει την ε. Αντίστροφα, αν ένα από τα δύο ηµιεπίπεδα της ε περιέχει
όλα τα δυνατά ζεύγη σηµείων της ε′, τότε αυτή δεν µπορεί να τέµνει την ε. Αν την έτεµνε στο σηµείο
A, τότε το A θα όριζε δύο αντικείµενες ηµιευθείες επί της ε′ και επιλέγοντας από ένα σηµείο σε κάθε
ηµιευθεία θα βρίσκαµε δύο σηµεία της ε′ σε διαφορετικά ηµιεπίπεδα της ε.

Άσκηση 1.3.6 Δείξε ότι τα σημεία B και Γ της ευθείας ε είναι από την ίδια μεριά του σημείου A της ε,
τότε και μόνον, όταν |BΓ | = ||AB | − |AΓ ||.
Υπόδειξη: Αν τα B ,Γ είναι στην ίδια ηµιευθεία του A, τότε ή το B θα είναι µεταξύ του A και Γ ,
οπότε |AΓ | = |AB |+ |BΓ |, ή το Γ θα είναι µεταξύ των A και B, οπότε |AB | = |AΓ |+ |ΓB |. Συνε-
πώς, και στις δύο περιπτώσεις |BΓ | = ||AB | − |AΓ ||, δηλαδή το ζητούµενο. Παρόµοιος συλλογισµός
αποδεικνύει και το αντίστροφο.

Άσκηση 1.3.7 ΈστωM το μέσον του ευθύγραμμου τμήματος AB. Δείξε ότι αν το σημείο Γ είναι στο
εσωτερικό του AB, τότε η απόσταση |ΓM | = 1

2 ||ΓA| − |ΓB||. Εάν το Γ είναι στην ευθεία AB αλλά
εκτός του τμήματος AB, τότε |ΓM | = 1

2 (|ΓA|+ |ΓB|).

1.4 Γωνίες

∆ύο ηµιευθείες OX , OY µε κοινό άκρο O, χωρίζουν το επίπεδο σε δύο µέρη και ορίζουν µία κυρτή
γωνία ή απλά γωνία και µία µη κυρτή γωνία. Κυρτή γωνία ή απλά γωνία λέγεται το σχήµα που
συµβολίζουµε µε XOY και αποτελείται από τις δύο ηµιευθείες OX και OY µαζί µε το ένα από τα
δύο µέρη του επιπέδου που λέγεται εσωτερικό της γωνίας. Το εσωτερικό της γωνίας είναι το µέρος
του επιπέδου που αποτελείται από τα σηµεία P που ικανοποιούν τις δύο ιδιότητες:
α) το P και η ηµιευθεία OY είναι από την ίδια µεριά της ευθείας OX ,
β) το P και η ηµιευθεία OX είναι από την ίδια µεριά της ευθείας OY .
Το σηµείο O λέγεται κορυφή της γωνίας. Οι ηµιευθείες OX , OY λέγονται πλευρές της γωνίας .

XO

Y

P

ΣΧΗΜΑ 1.14: Γωνία XOY

Μη κυρτή γωνία λέγεται το σχήµα που ορίζεται πάλι από τις ηµιευθείες OX και OY και συνίσταται
από το υπόλοιπο µέρος του επιπέδου εκτός του εσωτερικού της γωνίαςXOY και των ηµιευθειών που
την ορίζουν. Το υπόλοιπο αυτό µέρος του επιπέδου ονοµάζουµε εσωτερικό της µη κυρτής γωνίας
XOY , ή εξωτερικό της κυρτής γωνίαςXOY . Συχνά θα µιλάµε για γωνίες χωρίς να κάνουµε διάκριση



8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Ο γωνίαμη κυρτή γωνία

Χ

Υ

ΣΧΗΜΑ 1.15: Μη κυρτή γωνίαXOY

για το αν είναι κυρτή ή µη κυρτή. Το ακριβές νόηµα, δηλαδή αν πρόκειται για κυρτή ή µη κυρτή, θα
προκύπτει τότε από τα συµφραζόµενα.

Στην περίπτωση που οι δύο ηµιευθείες περιέχονται στην ίδια ευθεία ορίζουµε τις επόµενες ειδικές
γωνίες.

Πεπλατυσµένη γωνία ή ευθεία γωνία ονοµάζουµε το σχήµα που αποτελείται από δύο αντικείµενες
ηµιευθείες. Οποιοδήποτε από τα δύο ηµιεπίπεδα που ορίζει η ευθεία OX µπορεί να θεωρηθεί εσωτε-
ρικό ή εξωτερικό της πεπλατυσµένης γωνίας.

180° O X Y
O

X

ΣΧΗΜΑ 1.16: Πεπλατυσµένη γωνία Μηδενική γωνία

Μηδενική γωνία ονοµάζουµε το σχήµα που αποτελείται από δύο ταυτιζόµενες ηµιευθείες OX και
OY . Θεωρούµε ότι η γωνία αυτή δεν έχει εσωτερικό, ενώ ολόκληρο το επίπεδο πλην τηςOX θεωρείται
το εξωτερικό αυτής της γωνίας.

Πλήρη στροφή ή πλήρη γωνία ονοµάζουµε το σχήµα που αποτελείται από δύο ταυτιζόµενες ηµιευ-
θείες OX και OY . Εδώ, ως εσωτερικό της γωνίας θεωρούµε ολόκληρο το επίπεδο πλην της OX , ενώ
δεν υπάρχει εξωτερικό.

O X

Y

ΣΧΗΜΑ 1.17: Πλήρης στροφή

Οι βασικές ιδιότητες (αξιώµατα) των γωνιών είναι οι εξής:

Αξίωµα 1.4.1 Για κάθε γωνία (κυρτή ή μη) XOY ορίζεται ένας αριθμός |XOY | = |Y OX | ≥ 0 που
λέγεται µέτρο της γωνίας σε µοίρες. Ισχύει |XOY | = 0 τότε και μόνον όταν η γωνία είναι η μηδενική.

Αξίωµα 1.4.2 Για κάθε αριθμό ω με 0 < ω < 180 υπάρχουν δύο ακριβώς ημιευθείες OA, OB στις δύο
πλευρές της ευθείαςOX έτσι ώστε οι γωνίεςXOA καιXOB να ικανοποιούν την |XOA| = |XOB| = ω.
Η πεπλατυσμένη γωνία έχει μέτρο 180 μοίρες.

Εκ παραδόσεως, το µέτρο ω σε µοίρες συµβολίζεται µε ω◦. Έτσι, γωνία 30◦ σηµαίνει γωνία 30µοιρών.
Το 1/60-οστό της µοίρας λέγεται πρώτο της µοίρας ή λεπτό και συµβολίζεται µε έναν τόνο. Το
1/60-οστό του λεπτού λέγεται δεύτερο της µοίρας και συµβολίζεται µε δύο τόνους. Έτσι, 30◦23′11′′

συµβολίζει το µέτρο που ισούται µε 30 + 23
60 + 11

3600 µοίρες. ∆ύο γωνίες λέγονται ίσες τότε και µόνον
όταν τα µέτρα τους είναι ίσα.
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Χ

Α

Β

Ο
ω
ω

ΣΧΗΜΑ 1.18: Ίσες γωνίες εκατέρωθεν της OX

Αξίωµα 1.4.3 Για κάθε σημείο P στο εσωτερικό της γωνίας XOY (κυρτής ή μη κυρτής) τα μέτρα των
γωνιώνXOY ,XOP και POY ικανοποιούν τη |XOY | = |XOP |+ |POY |. Σε κάθε τέτοια περίπτωση
λέμε ότι η γωνία XOY είναι το άθροισµα των γωνιών XOP και POY .

α Χ

Υ

Ρβ

Ο

ΣΧΗΜΑ 1.19: |XOY | = |XOP |+ |POY |

∆ύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και µία πλευρά επίσης κοινή και µη τεµνόµενα αντίστοιχα εσω-
τερικά (όπως οι XOP και POY του σχήµατος 1.19) λέγονται εφεξής.

Γωνία δύο ευθύγραµµων τµηµάτων AB και AΓ , που έχουν κοινό άκρο το σηµείο A, λέµε τη γωνία
που σχηµατίζεται από τις αντίστοιχες ηµιευθείες AB και AΓ .

Β
Α

Γ

ΣΧΗΜΑ 1.20: Γωνία δύο ευθύγραµµων τµηµάτων AB και AΓ

Άσκηση 1.4.1 Βρες τη διχοτόμο μιας πεπλατυσμένης γωνίας XOY . Δείξε ότι το μέτρο μιας πλήρους
στροφής είναι 360 μοίρες.

Άσκηση 1.4.2 Έστω γωνίαXOY με μέτρο |XOY | = α και P σημείο στο εσωτερικό της γωνίας. Δείξε
ότι |XOP | < α. Αντίστροφα δείξε ότι για κάθε θετικό β < α υπάρχει σημείο P εσωτερικό της γωνίας
έτσι ώστε |XOP | = β. Δείξε ακόμη ότι όλα αυτά τα σημεία P περιέχονται σε ημιευθεία με άκρο το O.

Άσκηση 1.4.3 Έστω ότι τα σημεία A και B περιέχονται στο εσωτερικό της κυρτής γωνίαςXOY . Δείξε
ότι και κάθε σημείο του ευθύγραμμου τμήματος AB περιέχεται στο εσωτερικό της γωνίαςXOY . Δείξε
ότι η ανάλογη ιδιότητα δεν ισχύει για μη κυρτές γωνίες.

Άσκηση 1.4.4 (Ύπαρξη διχοτόμου) Δείξε ότι για κάθε γωνίαXOY υπάρχει μία ακριβώς ημιευθεία OZ
στο εσωτερικό της που τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες XOZ, ZOY με |XOZ| = |ZOY | = |XOY |/2.
Σχόλιο-1ΤοΑξίωµα 1.4.2 των γωνιών σηµαίνει ότι µπορούµε να κατασκευάσουµε οποιαδήποτε γωνία
θέλουµε και από τις δύο µεριές µιας ηµιευθείας. Όπως όµως και για ευθύγραµµα τµήµατα έτσι και
για γωνίες, η πρακτική κατασκευή συγκεκριµένης γωνίας µε τη βοήθεια του κανόνα και του διαβήτη,
όταν αυτό είναι εφικτό, όπως λ.χ. η γωνία 60 µοιρών, είναι ένα διαφορετικό ζήτηµα και θα χρειαστούν
και πάλι ιδιότητες του κύκλου για να µπορέσουµε να δικαιολογήσουµε την κατασκευή.
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Σχόλιο-2 Αξίζει τον κόπο να παρατηρήσει κανείς ορισµένες κοινές ιδιότητες µεταξύ γωνιών και ευ-
θύγραµµων τµηµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις έννοιες μεταξύ, διαδοχικές και μέτρο. Το παρακάτω
σχήµα δείχνει πόσο φυσιολογική είναι αυτή η συσχέτιση. Από ένα σταθερό σηµείο O εκτός της στα-
θερής ευθείας ε και για κάθε ευθύγραµµο τµήµα AB αυτής κατασκευάζεται η γωνία AOB. Μέσω
αυτής της αντιστοίχισης ευθύγραµµων τµηµάτων-γωνιών οι έννοιες που ανέφερα µεταφέρονται από
την ευθεία στις γωνίες µε κορυφή το O (δες επόµενο σχήµα). Έτσι, το ΑΓ είναι το άθροισµα των AB
και BΓ και η αντίστοιχη γωνία AOΓ είναι το άθροισµα των AOB και BOΓ . Το B είναι µεταξύ των
A και Γ και ανάλογα η OB είναι µεταξύ των OA και OΓ , σε δύο διαδοχικά ευθύγραµµα τµήµατα
αντιστοιχούν εφεξής γωνίες κ.ο.κ.

α

ε
ΔΓΒ

Ο

Α

β γ

ΣΧΗΜΑ 1.21: Αντιστοίχιση ευθύγραµµων τµηµάτων και γωνιών

Με την ευκαιρία του τελευταίου σχήµατος µπορούµε να θέσουµε αµέσως δύο προβλήµατα, τα
οποία, όµως, για να λύσουµε θα πρέπει πρώτα να µάθουµε να χειριζόµαστε κάποια εργαλεία (δες για
τη λύση τους Άσκηση 3.9.4 και 3.8.8).

Πρόβληµα 1.4.1 Υπόθεσε ότι στο τελευταίο σχήμα η γωνία AOB έχει σταθερό μέτρο |AOB | = α και
περιστρέφεται περί το O. Για ποια θέση της γίνεται το μήκος του αντίστοιχου ευθύγραμμου τμήματος
AB ελάχιστο;

Πρόβληµα 1.4.2 Υπόθεσε ότι στο τελευταίο σχήμα το τμήμα AB γλιστρά πάνω στην ευθεία ε χωρίς να
αλλάζει το μήκος του. Για ποια θέση του AB γίνεται η αντίστοιχη γωνία AOB μέγιστη;

Άσκηση 1.4.5 Ξεκινώντας από γωνία AOB μέτρου ω, κατασκευάζουμε ίσες με αυτήν εφεξής προς το
ίδιο μέρος BOΓ , ΓOΔ, κ.τ.λ. Για ποια μέτρα ω η διαδικασία αυτή μετά από ν βήματα ορίζει γωνία
AOΩ , της οποίας η πλευρά OΩ συμπίπτει με την αρχική OA;

Ο

Α

Β

Γ

Δ

ω
ω
ω

ω

ΣΧΗΜΑ 1.22: Άθροισµα ίσων γωνιών
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1.5 Γωνιών είδη

∆ύο τεµνόµενες στο σηµείο O ευθείεςOX και OY ορίζουν τέσσερις γωνίες. Οι γωνίες αυτές ανά δύο
σχηµατίζουν ζεύγη κατά κορυφήν γωνιών, δηλαδή γωνιών εκ των οποίων έκαστη έχει ως πλευρές

O
X

YX'

Y'
ω4

ω3

ω2
ω1

ΣΧΗΜΑ 1.23: Γωνίες δύο ευθειών

τις προεκτάσεις της άλλης. Για τις δύο πεπλατυσµένες XOX ′ και Y OY ′ έχουµε 180◦ = |XOX ′| =
|XOY |+ |Y OX ′|. Επίσης 180◦ = |Y OY ′| = |Y OX |+ |XOY ′|. Επειδή |XOY | = |Y OX | συµπεραί-
νουµε ότι οι κατά κορυφήν γωνίες Y OX ′ και XOY ′ είναι ίσες. Ανάλογα δείχνουµε και ότι οι XOY
και X ′OY ′ είναι ίσες. Αποδείξαµε συνεπώς την:

Πρόταση 1.5.1 Κατά κορυφήν γωνίες είναι ίσες.

∆ύο γωνίες που έχουν άθροισµα µέτρων 180◦ λέγονται παραπληρωµατικές. Στο προηγούµενο σχήµα
κάθε ζεύγος διαδοχικών γωνιών αποτελείται από παραπληρωµατικές γωνίες. Ορθή λέγεται µία γωνία
που έχει µέτρο 90◦. Προφανώς, µια ορθή είναι ίση µε την παραπληρωµατική της. Προεκτείνοντας

Ο

ΣΧΗΜΑ 1.24: Κάθετες ευθείες

τις πλευρές µίας ορθής γωνίας στο σηµείο O, δηλαδή θεωρώντας και τις αντικείµενες ηµιευθείες των
πλευρών, ορίζουµε τέσσερις ορθές γωνίες γύρω από το σηµείο αυτό, που ανά δύο είναι ή κατά κορυφήν
ή παραπληρωµατικές. Έτσι, δύο ευθείες που τέµνονται στο σηµείο O και σχηµατίζουν µία (από τις
τέσσερις) γωνίες ορθή θα σχηµατίζουν και τις υπόλοιπες ορθές. ∆ύο τέτοιες ευθείες λέγονται κάθετες.
Οξεία λέγεται µία γωνία XOY της οποίας το µέτρο |XOY | < 90◦. Αµβλεία λέγεται µία γωνία της
οποίας το µέτρο |XOY | > 90◦. Προφανώς, αν µία γωνία είναι οξεία τότε η παραπληρωµατική της θα
είναι αµβλεία και τούµπαλιν. Λέµε ότι η γωνία α είναι µικρότερη/µεγαλύτερη της γωνίας β αν ισχύει

οξεία αμβλεία
ΧΟ

Υ

Χ
Ο

Υ

ΣΧΗΜΑ 1.25: Οξεία και αµβλεία γωνία

κάτι ανάλογο για τα µέτρα τους: |α| < |β| (αντίστοιχα |α| > |β|). Προφανώς, κάθε αµβλεία είναι
µεγαλύτερη της ορθής πουµε τη σειρά της είναι µεγαλύτερη κάθε οξείας. Συµπληρωµατικές λέγονται
δύο γωνίες των οποίων τα µέτρα α, β έχουν άθροισµα α + β = 90◦. Προφανώς, συµπληρωµατικές
γωνίες είναι οξείες και οι δύο. Ένα σηµείο X ′ στο εσωτερικό µιας ορθής γωνίας XOY ορίζει δύο
συµπληρωµατικές γωνίες α = XOX ′, β = X ′OY .
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Πρόταση 1.5.2 Δύο γωνίες XOX ′ και Y OY ′ που έχουν τις πλευρές τους αντίστοιχα κάθετες είναι ή
ίσες ή παραπληρωματικές.

Ο

Υ''

Υ'

Χ

Χ'

Υ

α
β

ΣΧΗΜΑ 1.26: Γωνίες µε κάθετες πλευρές

Απόδειξη: Εάν οι OY και OY ′ είναι προς το ίδιο µέρος της OX ′ τότε οι γωνίες α = XOX ′ και
α′ = Y OY ′ είναι ίσες ως έχουσες κοινή συµπληρωµατική γωνία β. Εάν οι OY και OY ′′ είναι σε
διαφορετικά µέρη τηςOX ′ τότε η αντικείµενη ηµιευθείαOY ′ τηςOY ′′ σχηµατίζει παραπληρωµατική
της γωνίας α′ = Y OY ′′ και είναι από το ίδιο µέρος της OX ′ µε την OY , άρα κατά το προηγηθέν
180◦ − α′ = α, ό.έ.δ.

Άσκηση 1.5.1 Δείξε ότι από σημείο A ευθείας ε διέρχεται μία ακριβώς ευθεία ζ κάθετη στην ε.

Υπόδειξη: Άµεση συνέπεια του Αξιώµατος 1.4.2, κατά το οποίο υπάρχει µία ακριβώς γωνία 90◦ µε
κορυφή στο A, µία πλευρά ταυτιζόµενη µε την ε και περιεχόµενη σε ένα από τα δύο ηµιεπίπεδα της ε.

ε

ζ

Α

ΣΧΗΜΑ 1.27: Ευθεία ζ κάθετη της ε

1.6 Τρίγωνα

Τρίγωνο λέγεται το σχήµα που ορίζεται από τρία σηµεία A,B και Γ , µη περιεχόµενα σε µία και
µόνον ευθεία, καθώς και τα ευθύγραµµα τµήµατα που τα ενώνουν. Τα τρία σηµεία αυτά λέγονται κο-

A

B Γ
β γ

α

a

bc

ΣΧΗΜΑ 1.28: Τρίγωνο

ρυφές του τριγώνου. Τα ευθύγραµµα τµήµατα που ορίζονται από δύο κορυφές του τριγώνου λέγονται
πλευρές του τριγώνου. Γωνίες του τριγώνου ονοµάζουµε τις (κυρτές) γωνίες που σχηµατίζονται σε
κάθε κορυφή του από τις πλευρές του τριγώνου µε αρχή αυτήν την κορυφή. Τα µήκη των πλευρών
παριστάνονται συνήθως µε τα λατινικά γράµµατα

a = |BΓ |, b = |ΓA|, c = |AB|
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και τα µέτρα των γωνιών του τριγώνου µε τα µικρά ελληνικά

α = |BAΓ |, β = |ΓBA|, γ = |AΓB|.

Τους συµβολισµούς αυτούς θα χρησιµοποιώ συχνά και στα επόµενα κεφάλαια. Λέµε ότι οι γωνίες
ABΓ , BΓA, ΓAB είναι αντίστοιχα απέναντι των πλευρών AΓ , BA και ΓB. Το άθροισµα των µηκών
των πλευρών

p = a+ b + c,

λέγεται περίµετρος του τριγώνου. ∆ύο τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ λέµε ότι είναι ίσα όταν έχουν ίσες
αντίστοιχες πλευρές (a = a′, b = b′, c = c′) και αντίστοιχα ίσες γωνίες (α = α′, β = β′, γ = γ′). Οι
βασικές ιδιότητες (αξιώµατα) του τριγώνου είναι οι εξής:

Αξίωµα 1.6.1 Κάθε τρίγωνο χωρίζει το επίπεδο σε δύο μέρη, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Δύο ση-
μείαX και Y , περιεχόμενα στο εσωτερικό του τριγώνου, ορίζουν ευθύγραμμο τμήμαXY που περιέχεται
εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό του τριγώνου. Δύο σημεία X και Z, περιεχόμενα το ένα στο εσωτερικό και
το άλλο στο εξωτερικό του, ορίζουν ευθύγραμμο τμήμα XZ το οποίο ή περιέχει κορυφή του τριγώνου ή
τέμνει μία ακριβώς πλευρά του τριγώνου σε εσωτερικό της πλευράς σημείο Ω .

A

B Γ

Χ

Υ

ΖΩ

ΣΧΗΜΑ 1.29: Εσωτερικό και εξωτερικό τριγώνου

Αξίωµα 1.6.2 (Ισότητας δύο τριγώνων) Δύο τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ που έχουν αντίστοιχες πλευρές
ίσες (|AB| = |A′B′|, |BΓ | = |B′Γ ′|, |ΓA| = |Γ ′A′|) είναι ίσα. Δηλαδή έχουν και τις αντίστοιχες γωνίες
ίσες. Μάλιστα, απέναντι από αντίστοιχα ίσες πλευρές θα βρίσκονται ίσες γωνίες.

B

A

Γ'

Γ

B'

A'

ΣΧΗΜΑ 1.30: Τρίγωνα µε αντίστοιχες πλευρές ίσες

Αξίωµα 1.6.3 (Του Pasch (1843-1940)) Αν μία ευθεία ε τέμνει μία πλευρά AB του τριγώνου και δεν
διέρχεται από μία κορυφή του, τότε θα τέμνει και μία από τις άλλες πλευρές.

A

B Γ

X
Y

ε

ΣΧΗΜΑ 1.31: Αξίωµα του Pasch
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Σχόλιο-1 Το αξίωµα για το εσωτερικό και εξωτερικό του τριγώνου είναι µια από τις περιπτώσεις που
ανέφερα στην αρχή του κεφαλαίου. Συνάγεται από τα υπόλοιπα αξιώµατα, συνεπώς θα µπορούσε να
αποδειχθεί ως θεώρηµα. Η απόδειξη ωστόσο περιέχει λεπτοµέρειες στις οποίες δεν κρίνω σκόπιµο να
εµπλακεί ο µαθητής. Έτσι, το βάζω εδώ ως αξίωµα.
Το τελευταίο Αξίωµα 1.6.3 φαίνεται αυτονόητο, ωστόσο η ιδιότητα που εκφράζει δεν συνάγεται

από τα προηγούµενα αξιώµατα. Η χρησιµότητά του φαίνεται και από την επόµενη πρόταση καθώς
και την άσκηση που ακολουθεί. Οι δύο αυτές προτάσεις παρατίθενται απλώς για να δώσουν µια γεύση
των λεπτοµερειών που πρέπει να προσέξει κανείς, αν θέλει να αποδείξει όλους τους ισχυρισµούς του
βάσει των αξιωµάτων. Ένα πλήθος παρόµοιων «αυτονόητων» προτάσεων µπορεί να δει κανείς στα
[Efi80, σ. 42-84], [Bel07].

Πρόταση 1.6.1 Εάν το Δ είναι ένα εσωτερικό σημείο του τριγώνου, τότε η AΔ τέμνει την απέναντι
πλευρά BΓ του τριγώνου.

A

B Γ

Δ

EZΧ

ΣΧΗΜΑ 1.32: Τοµή απέναντι πλευράς

Απόδειξη: Πάρε σηµείο E στο ευθύγραµµο τµήµα AΔ. Θεώρησε κατόπιν το τρίγωνο ABΔ και την
τέµνουσα ΓE. Κατά το Αξίωµα 1.6.3 η ΓE θα συναντά και µία δεύτερη πλευρά του τριγώνου ABΔ.
Επειδή η πλευρά BΔ αυτού του τριγώνου είναι εκτός της γωνίας XΓA η ΓE θα συναντά την AB σε
ένα σηµείο Z. Θεώρησε τότε το τρίγωνο BΓZ και την ευθεία AE που συναντά την πλευρά του ΓZ.
Κατά το 1.6.3 η AE θα συναντά και µία άλλη πλευρά του τριγώνου που δεν µπορεί να είναι η BZ,
διότι τότε η AE θα συνέπιπτε µε τη BZ. Άρα η AE, που είναι η ίδια µε την ευθεία AΔ θα συναντά
την πλευρά BΓ του τριγώνου BΓZ, που είναι και πλευρά του τριγώνου ABΓ , ό.έ.δ.

Άσκηση 1.6.1 Δίνεται ευθεία ε. Δείξε ότι η σχέση μεταξύ δύο σημείωνA καιB: ταA καιB περιέχονται
στο ίδιο ημιεπίπεδο της ε, είναι μεταβατική. Δηλαδή, αν τα A και B είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο και τα B
και Γ είναι επίσης στο ίδιο ημιεπίπεδο τότε και τα A και Γ είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο.

Α
Β

Γ

ε
Ε Ζ

ΣΧΗΜΑ 1.33: Το νόηµα του αξιώµατος 1.6.3

Υπόδειξη: Υπόθεσε ότι τα A, B είναι στο ίδιο ηµιεπίπεδο και ότι τα B, Γ είναι επίσης στο ίδιο η-
µιεπίπεδο αλλά τα A, Γ δεν είναι. Τότε (Αξίωµα 1.2.5) υπάρχει σηµείο E της ευθείας ε επί του AΓ
και µεταξύ των A και Γ . Με άλλα λόγια η ε τέµνει την AΓ . Επειδή η ε δεν περιέχει τα A, B, Γ και
τέµνει τη µία πλευρά του τριγώνου (AΓ ) θα τέµνει κατά το Αξίωµα 1.6.3 και µία από τις άλλες δύο.
Αν τέµνει τη BΓ σε σηµείο Z, έχουµε άτοπο, διότι τότε τα B, Γ θα είναι σε διαφορετικές πλευρές της
ε. Αν τέµνει την AB θα έχουµε ανάλογο άτοπο. Άρα η AΓ δεν µπορεί να τέµνει την ε.
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∆ιάµεσος του τριγώνου λέγεται το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει µια κορυφή του µε το µέσον της
απέναντι πλευράς. ∆ιχοτόµος του τριγώνου λέγεται το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει µια κορυφή µε
την απέναντι πλευρά του και χωρίζει τη γωνία της κορυφής σε δύο ίσες γωνίες. Συχνά ονοµάζουµε
διχοτόµο και ολόκληρη την ευθεία ή ηµιευθεία που διχοτοµεί τη γωνία του τριγώνου. Εξωτερική

ΓB Δ

A

M

Χ

Υ

εξ. δ
ιχοτό

μος

διχοτόμοςύψ
ος

διάμεσος

ΣΧΗΜΑ 1.34: ∆ιάµεσος, διχοτόµος, ύψος

γωνία του τριγώνου λέγεται µία παραπληρωµατική γωνίας τριγώνου λ.χ. της A, που προκύπτει προε-
κτείνοντας µία από τις πλευρές του τριγώνου, λ.χ. τηνAΓ (δηλαδή θεωρώντας την ευθείαAΓ ), οπότε
προκύπτει η BAX (σχήµα 1.34). Εξωτερική διχοτόµος τριγώνου λέγεται η διχοτόµος µιας εξωτε-
ρικής γωνίας του. Ύψος του τριγώνου λέγεται το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει την κορυφή του
τριγώνου µε ένα σηµείο της απέναντι πλευράς της και είναι κάθετο στην πλευρά αυτή (την ύπαρξη
του ύψους θα εξασφαλίσουµε λίγο αργότερα στην Παράγραφο 1.12). Όπως θα δούµε αργότερα, οι
τρεις διάµεσοι του τριγώνου διέρχονται από κοινό σηµείο (Θεώρηµα 2.8.1), οι τρεις διχοτόµοι διέρ-
χονται από άλλο κοινό σηµείο (Θεώρηµα 2.2.2) και τέλος τα τρία ύψη διέρχονται και αυτά από τρίτο
κοινό σηµείο (Θεώρηµα 2.8.2).
Οι διάµεσοι, τα ύψη και οι διχοτόµοι (εσωτερικές και εξωτερικές) τριγώνου αναφέρονται συχνά

ως δευτερεύοντα στοιχεία του τριγώνου.

Σχόλιο-2 Συχνά η γνώση των µηκών τριών από αυτά τα στοιχεία αρκεί για την ακριβή κατασκευή
του τριγώνου. Για παράδειγµα, στην Άσκηση 2.13.9, θα δούµε ότι το τρίγωνο κατασκευάζεται εύ-
κολα, όταν γνωρίζουµε τα τρία µήκη |AY |, |AΔ| και |AM |, ύψους, διχοτόµου και διαµέσου από την
ίδια κορυφή. Συνήθως, στις κατασκευές τριγώνων απαιτούµε τη χρήση αποκλειστικά και µόνον του
κανόνα και του διαβήτη. Ένα, σχετικά σύνθετο, πρόβληµα είναι να αποδείξουµε ότι µια ορισµένη
κατασκευή είναι αδύνατη (µε κανόνα και διαβήτη). Για παράδειγµα, η κατασκευή του τριγώνου από
ύψος |AY | και διάµεσο |AM | από την ίδια κορυφή, αλλά διχοτόµο από µιαν άλλη κορυφή και όχι
την A, αποδεικνύεται αδύνατη ([Fur37, σ. 38]). Φυσικά, το να µην κατασκευάζεται το τρίγωνο µε τα
συγκεκριµένα δεδοµένα µέσω κανόνα και διαβήτη, δεν σηµαίνει ότι το τρίγωνο δεν κατασκευάζεται
µε άλλα µέσα. Έτσι, για παράδειγµα, δοθέντων τριών θετικών αριθµών υπάρχει ακριβώς ένα τρίγωνο
που έχει αυτούς τους αριθµούς ως µήκη των διχοτόµων του. Ωστόσο, το τρίγωνο αυτό δεν µπορεί να
κατασκευαστεί µε τον κανόνα και το διαβήτη ([MP94], [Oxm08]).

Άσκηση 1.6.2 Δείξε ότι η εσωτερική και εξωτερική διχοτόμος μιας κορυφής τριγώνου είναι κάθετες
ευθείες.

1.7 Η ισότητα σχηµάτων

Ένα σηµείο, µία ευθεία, µία ηµιευθεία, ένα ευθύγραµµο τµήµα, ένα τρίγωνο, είναι σχήµατα. Γενικό-
τερα, σχήµα (του επιπέδου) ονοµάζουµε οποιοδήποτε συγκεκριµένο σύνολο σηµείων του. Αυτά που
εξετάσαµε µέχρι τώρα είναι τα απλούστερα σχήµατα. Στα επόµενα µαθήµατα θα γνωρίσουµε άλλα
πιο σύνθετα σχήµατα και θα µελετήσουµε ιδιότητες που ισχύουν για καθένα από αυτά και είναι οι
ίδιες για τα λεγόµενα ίσα σχήµατα.
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Κάθε σχήµα έχει έναν κανόνα που καθορίζει πότε είναι ίσο µε ένα άλλο. Τα ευθύγραµµα τµήµατα
έχουν το µήκος τους. Είναι ίσα τότε ακριβώς όταν έχουν το ίδιο µήκος. Οι γωνίες το ίδιο. Έχουν
και αυτές το µέτρο τους. Είναι ίσες όταν έχουν ίσα µέτρα. Στα τρίγωνα η ισότητα περιλαµβάνει
περισσότερα στοιχεία. Ο ορισµός τις ισότητας απαιτεί από δύο τρίγωνα να έχουν ίσες αντίστοιχες
πλευρές και ίσες αντίστοιχες γωνίες. Το Αξίωµα 1.6.2 δίνει το βασικό κριτήριο ισότητας τριγώνων.
Λέει ότι όταν δύο τρίγωνα έχουν αντίστοιχες πλευρές ίσες, τότε είναι ίσα. ∆ηλαδή και οι αντίστοιχες
γωνίες τους (οι απέναντι από τις ίσες πλευρές) θα είναι και αυτές ίσες. Παρακάτω (Παράγραφος 1.9) θα
δούµε και άλλα κριτήρια ισότητας τριγώνων. Όσο πιο πολύπλοκο είναι το σχήµα, τόσο περισσότερα
στοιχεία του πρέπει να συγκρίνουµε για να καταλήξουµε ότι είναι ίσο µε ένα άλλο.

Ο Ευκλείδης στα Στοιχεία του δεν χρονοτριβεί στην ανάλυση της έννοιας της ισότητας. Υιοθετεί
µια απλοϊκή έννοια ισότητας, κατά την οποία δύο σχήµατα είναι ίσα, τότε και µόνον όταν µπορούµε
να µετατοπίσουµε το ένα και να το τοποθετήσουµε πάνω στο άλλο, έτσι ώστε τα δύο σχήµατα να
συµπέσουν ακριβώς. Τι θα πει όµως μετατοπίσουμε; Η έννοια της µετατόπισης είναι σύνθετη. Θεµε-
λιώνεται µε τη γενική έννοια του μετασχηματισμού και ειδικότερα της ισομετρίας, για την οποία θα
µιλήσουµε πολύ αργότερα (Παράγραφος 7.1).

Αρχικά, θεµελιώνουµε την ισότητα δίνοντας για κάθε σχήµα τον κανόνα του, πότε είναι ίσο µε
ένα άλλο. Ωστόσο, δεν βλάπτει να σκεφτόµαστε και µε τον τρόπο του Ευκλείδη. Στο επίπεδο, δύο
σχήµατα που είναι ίσα µε τον κανόνα ισότητάς τους, είναι ίσα και κατά την έννοια του Ευκλείδη, µέ-
σω µετατόπισης και σύµπτωσης. Και αντίστροφα, αν µπορούν να τοποθετηθούν ώστε να συµπέσουν,
τότε είναι ίσα και µε τον κανόνα που δίνουµε σε κάθε περίπτωση. Το πρόβληµα είναι ότι για να α-
ποδείξουµε αυτή την ισοδυναµία, πρέπει να µελετήσουµε διάφορα ζητήµατα που η καταγραφή τους
σε αυτό το σηµείο θα δηµιουργούσε κάποιες δυσκολίες κατανόησης. Περιοριζόµαστε λοιπόν στην
παραδοχή αυτής της αρχής του Ευκλείδη. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το επίπεδο είναι σαν µια πλα-
στική διαφάνεια και τα σχήµατα µπορούν να κοπούν από το µέρος που έχουν αρχικά σχεδιαστεί και
να µετατεθούν στο µέρος που είναι το άλλο σχήµα, να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό και να συµπέσουν.
Πολύ αργότερα, στην Παράγραφο 7.5, που τη συνιστώ για µια δεύτερη ανάγνωση, γίνεται η αυστηρή
θεµελίωση της ισότητας.

Σηµειώνω µια ιδιαιτερότητα της έννοιας της ισότητας που φανερώνεται στο επόµενο σχήµα και
έχει να κάνει µε τον λεγόµενο προσανατολισµό των σχηµάτων. Τα δύο τρίγωνα είναι ίσα µε τη δική
µας έννοια. Έχουν όµως την ιδιαιτερότητα ότι η διαδοχή A → B → Γ είναι κατά τη φορά του
ρολογιού, ενώ η διαδοχή A∗ → B∗ → Γ ∗ είναι αντίθετη της φοράς του ρολογιού. Το τρίγωνο ABΓ

λέγεται αρνητικά προσανατολισµένο, ενώ το A∗B∗Γ ∗ λέγεται θετικά προσανατολισµένο. Για να
κάνουµε τοABΓ να συµπέσει µε τοA∗B∗Γ ∗ µε την έννοια της µετατόπισης πρέπει να το κόψουµε και
να το γυρίσουµε από την πίσω µεριά, µε τον τρόπο που γυρίζουµε µια σελίδα και πάµε στην από πίσω
της. Τα πράγµατα γίνονται λίγο πιο σύνθετα στο χώρο, όπου παρουσιάζεται το ανάλογο φαινόµενο και
εκεί δεν υπάρχει κάτι έξωαπό το χώρο για να κάνουµε αυτό το αναποδογύρισµα του προσανατολισµού.
Εκεί, η έννοια της ισότητας µε τον τρόπο που την ορίζουµε, για κάθε σχήµα ξεχωριστά, δεν είναι
ισοδύναµη µε την έννοια της σύµπτωσης (δες λ.χ. το σχόλιο στην Παράγραφο 9.2 και σε µια δεύτερη
ανάγνωση την πλήρη περιγραφή της ισότητας στο χώρο στην Παράγραφο 12.5). Ο τρόπος, λοιπόν,
που χειριζόµαστε την ισότητα είναι πιο ασφαλής από αυτόν της μετατόπισης, όσο δεν µπαίνουµε στις
λεπτοµέρειες του ακριβούς ορισµού αυτής της έννοιας.

A

B

Γ

A*

B*
Γ*

ΣΧΗΜΑ 1.35: Ίσα αλλά αντίθετα προσανατολισµένα τρίγωνα
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Σχόλιο-1 Για ορισµένα σχήµατα η ισότητα µε την έννοια της µετατόπισης είναι προφανής. Έτσι, λ.χ.
δύο οποιεσδήποτε ευθείες α και β είναι ίσες, µε την έννοια ότι η α µπορεί να µετατοπιστεί και να
τοποθετηθεί επί της β, έτσι ώστε οι δύο ευθείες να συµπέσουν. Παρόµοια, δύο τεµνόµενες ευθείες α
και β, που σχηµατίζουν µεταξύ τους µία γωνία µέτρου ω συγκροτούν ένα σχήµα που είναι ίσο µε το
σχήµα δύο άλλων ευθειών α′ και β′ που σχηµατίζουν µεταξύ τους µία γωνία του ίδιου µέτρου ω.

Σχόλιο-2 Και ένα σχόλιο για την ορολογία. Συχνά, για την ισότητα δύο σχηµάτων που έχουν γωνίες,
κορυφές ή άλλα παρόµοια χαρακτηριστικά, κάνουµε αντιστοιχίσεις µεταξύ των κορυφών τους, βά-
ζοντας σε αντίστοιχες κορυφές το ίδιο γράµµα µε κάποιο δείκτη ή τόνο ή άστρο ή άλλο σηµάδι. Έτσι,
όταν λέµε ότι τα τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ είναι ίσα διότι έχουν αντίστοιχες πλευρές ίσες, εννοούµε
ότι η πλευρά AB είναι αντίστοιχα ίση προς την A′B′, η BΓ προς τη B′Γ ′ κ.τ.λ. Τον κανόνα αυτό
ακολουθούµε και στα σχήµατα του χώρου. Το να µπορούµε να βάλουµε τα ίδια γράµµατα στα υπο-
ψήφια για ισότητα σχήµατα είναι το πρώτο βήµα για να αποδείξουµε την ισότητά τους, που συνήθως,
ανάγεται στην ισότητα αντίστοιχων και απλούστερων στοιχείων τους.

Άσκηση 1.7.1 Το επόμενο σχήμα αποτελείται από ένα ευθύγραμμο τμήμα AB μήκους δ και τις ευθείες
που είναι κάθετες σε αυτό στα άκρα του. Δείξε ότι κάθε ευθύγραμμο τμήμα A′B′, του ίδιου μήκους δ,
ορίζει ανάλογα ένα σχήμα ίσο προς το προηγούμενο με την έννοια της μετατόπισης.

A

B
ΣΧΗΜΑ 1.36: Ένα απλό σχήµα

Υπόδειξη: Λόγω της ισότητας των µηκών, το τµήµα A′B′ µπορεί να µετατοπιστεί ώστε να συµπέσει
µε το AB. Τότε, κατά το Αξίωµα 1.4.2, θα συµπέσουν και οι κάθετες προς το A′B′ στα άκρα του µε
τις αντίστοιχες κάθετες του AB στα άκρα του.

1.8 Το ισοσκελές και το ορθογώνιο τρίγωνο

Ισοσκελές λέγεται το τρίγωνο που έχει δύο πλευρές ίσες. Οι δύο ίσες πλευρές λέγονται σκέλη και η
τρίτη πλευρά βάση του ισοσκελούς. Η κορυφή στην οποία συντρέχουν τα σκέλη λέγεται κορυφή του
ισοσκελούς. Ορθογώνιο τρίγωνο λέγεται το τρίγωνο που έχει µία γωνία του ορθή. Οι πλευρές που

Β Γ

Α

Γ

Α

Β

ΣΧΗΜΑ 1.37: Το ισοσκελές και το ορθογώνιο τρίγωνο

ορίζουν αυτή τη γωνία λέγονται κάθετες πλευρές του ορθογωνίου. Η πλευρά που είναι απέναντι από
την ορθή γωνία λέγεται υποτείνουσα του ορθογώνιου τριγώνου.
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Θεώρηµα 1.8.1 Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο (|AB| = |AΓ |) οι παρά τη βάση γωνίες (σταB και Γ ) είναι
ίσες.

B Γ

A

M

ΣΧΗΜΑ 1.38: Το θεώρηµα του ισοσκελούς

Απόδειξη: Θεώρησε τα δύο τρίγωνα ABM καιAMΓ που σχηµατίζονται φέρνοντας τηνAM , όπουM
το µέσον της βάσηςBΓ . Τα δύο τρίγωνα αυτά έχουν τις πλευρές τους αντίστοιχα ίσες: |AB| = |AΓ | εξ
υποθέσεως, |BM | = |MΓ | διότι τοM είναι µέσον της BΓ και τέλος την AM κοινή. Κατά το Αξίωµα
1.6.2 των τριγώνων τα δύο αυτά τρίγωνα θα είναι ίσα, άρα και οι γωνίες τους στα B και Γ θα είναι
αντίστοιχα ίσες, ό.έ.δ.

Πόρισµα 1.8.1 Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο (|AB| = |AΓ |) η ευθεία που ενώνει την κορυφή του με το
μέσονM της απέναντι πλευράς διχοτομεί τη γωνία της κορυφής. (Δες την Άσκηση 1.9.8 για το αντίστρο-
φο.)

Πόρισµα 1.8.2 Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο (|AB| = |AΓ |) η ευθεία που ενώνει την κορυφή του με το
μέσον M της απέναντι πλευράς είναι κάθετη στη βάση και χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ίσα ορθογώνια
τρίγωνα (AMB και AMΓ ). (Δες την Άσκηση 1.9.9 για το αντίστροφο.)

A

M
ΓB

ΣΧΗΜΑ 1.39: ∆ιαίρεση ισοσκελούς σε δύο ίσα ορθογώνια τρίγωνα

Μεσοκάθετο του ευθύγραµµου τµήµατος AB ονοµάζουµε την ευθεία που είναι κάθετη στο µέσον
του ευθύγραµµου τµήµατος. Το προηγούµενο πόρισµα µπορεί επίσης να διατυπωθεί στην επόµενη
µορφή.

Πόρισµα 1.8.3 Για κάθε ισοσκελές τρίγωνο ABΓ με βάση AB, η κορυφή του Γ βρίσκεται επί της
μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος AB.

Ισοδύναµη επίσης είναι και η διατύπωση:

Πόρισµα 1.8.4 Κάθε σημείο P που ισαπέχει από τα σημεία A καιB βρίσκεται επί της μεσοκαθέτου του
ευθύγραμμου τμήματος AB.
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Α ΒΜ

Ρ

ΣΧΗΜΑ 1.40: Η µεσοκάθετος του AB

Άσκηση 1.8.1 Έστω ότι τα τρίγωνα BAΓ και ΓAΔ είναι ισοσκελή με κορυφή στο A και κοινή την
πλευρά AΓ . Δείξε ότι οι πλευρές AB και AΔ ή θα περιέχονται στην ίδια ευθεία ή θα σχηματίζουν
ισοσκελές τρίγωνο BAΔ.

Β Γ

Α

Δ

ΣΧΗΜΑ 1.41: Συγκόλληση ισοσκελών

1.9 Κριτήρια ισότητας τριγώνων

Εκτός από το βασικό Αξίωµα 1.6.2 ισότητας τριγώνων που αναφέρεται και ως ΠΠΠ-κριτήριο (πλευρά-
πλευρά-πλευρά κριτήριο) ισότητας, ισχύουν και άλλα δύο κριτήρια ισότητας που προκύπτουν ως θε-
ωρήµατα βάσει του ΠΠΠ-κριτηρίου. Αυτά αναφέρονται ως ΠΓΠ-κριτήριο ισότητας (πλευρά-γωνία-
πλευρά κριτήριο) και ΓΠΓ-κριτήριο ισότητας (γωνία-πλευρά-γωνία κριτήριο).

A

B

Γ A'

Β'

Γ'

ΣΧΗΜΑ 1.42: ΠΓΠ-κριτήριο

Πρόταση 1.9.1 (ΠΓΠ-κριτήριο) Δύο τρίγωνα ABΓ , A′B′Γ ′ που έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές ίσες
(|AB| = |A′B′|, |AΓ | = |A′Γ ′|) και τις περιεχόμενες σε αυτές γωνίες επίσης ίσες (|BAΓ | = |B′A′Γ ′|)
είναι ίσα.

Απόδειξη: Τοποθέτησε τη γωνία A′ πάνω στην A έτσι ώστε να συµπέσουν οι ηµιευθείες AB και A′B′

καθώς και οιAΓ καιA′Γ ′. Αυτό είναι δυνατόν λόγω της υποτιθέµενης ισότητας των γωνιών σταA και
A′ αντιστοίχως. Λόγω της επίσης υποτιθέµενης ισότητας των µηκών |AB| = |A′B′| θα συµπέσουν
και τα B και B′ (σύµφωνα µε το Αξίωµα 1.3.3) και για τον ίδιο λόγο θα συµπέσουν και τα Γ και
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Γ ′. Συνεπώς θα συµπέσουν και οι πλευρές BΓ και B′Γ ′ και εποµένως τα µήκη τους θα είναι ίσα
|BΓ | = |B′Γ ′|. Η αλήθεια της πρότασης προκύπτει εφαρµόζοντας το ΠΠΠ-κριτήριο, ό.έ.δ.
Πρόταση 1.9.2 (ΓΠΓ-κριτήριο) Δύο τρίγωνα ABΓ , A′B′Γ ′ που έχουν δύο αντίστοιχες γωνίες ίσες
(|BAΓ | = |B′A′Γ ′| και |BΓA| = |B′Γ ′A′|) και τις περιεχόμενες σε αυτές πλευρές επίσης ίσες (|AΓ | =
|A′Γ ′|) είναι ίσα.

Β

Α Γ

Β'

Α' Γ'

ΣΧΗΜΑ 1.43: ΓΠΓ-κριτήριο

Απόδειξη: Η απόδειξη είναι παρόµοια µε την προηγούµενη. Τοποθέτησε τα τρίγωνα έτσι ώστε να
συµπέσουν οι AΓ και A′Γ ′, καθώς και οι γωνίες στα A, A′ και Γ , Γ ′. Αυτό είναι δυνατόν λόγω του
αξιώµατος 1.4.2. Τότε θα συµπέσουν οι ευθείεςBA, B′A′ καθώς και οιBΓ , B′Γ ′, άρα θα συµπέσουν
και οι τοµές τους που ορίζουν αντίστοιχα ταB καιB′. Από αυτή τη σύµπτωση έπεται ότι |BA| = |B′A′|
και |BΓ | = |B′Γ ′|. Η αλήθεια της πρότασης προκύπτει εφαρµόζοντας πάλι το ΠΠΠ-κριτήριο, ό.έ.δ.

Πρόταση 1.9.3 Αν το τρίγωνο έχει δύο γωνίες του ίσες τότε είναι ισοσκελές.

B Γ

A

B'Γ'

A'

ΣΧΗΜΑ 1.44: ∆ύο ίσες γωνίες παράγουν ισοσκελές

Απόδειξη: Θεώρησε ένα τρίγωνο A′B′Γ ′ ίσο προς το ABΓ και εφάρµοσε το ΓΠΓ-κριτήριο. Τα δύο
τρίγωνα έχουν ίσες τις πλευρές BΓ και B′Γ ′ αντίστοιχα και τις γωνίες ABΓ και A′Γ ′B′ ίσες καθώς
και τιςAΓB καιA′B′Γ ′ ίσες, άρα είναι ίσα. Η πλευράAΓ που είναι απέναντι στη γωνίαABΓ θα είναι
ίση µε την πλευρά A′B′ που είναι απέναντι στην ίση προς την προηγούµενη γωνία A′Γ ′B′. Όµως εκ
κατασκευής η A′B′ είναι ίση προς την AB, άρα τελικά οι AB και AΓ θα είναι ίσες, ό.έ.δ.

Σχόλιο-1Η απόδειξη αυτή (οφείλεται στον Πάππο) έχει ένα λεπτό και παράδοξο σηµείο όπου δύο ίσα
τρίγωνα ξανααποδεικνύονται ίσα. Γίνεται εδώ ένα παιχνίδι µε τον προσανατολισµό του τριγώνου. Το
A′B′Γ ′ είναι µεν ίσο µε το ABΓ , αλλά έχει τοποθετηθεί µε αντίστροφο προσανατολισµό πάνω στο
ABΓ . Το επόµενο σχήµα δείχνει τη διαφορά µε ένα µη ισοσκελές ABΓ . Τα δύο τρίγωνα ενώ είναι
ίσα, τοποθετούµενα µε αυτόν τον τρόπο δεν συµπίπτουν εν γένει. Το νόηµα της πρότασης είναι ότι τα
δύο τρίγωνα τοποθετούµενα κατ’ αυτόν τον τρόπο συµπίπτουν τότε και µόνον, όταν είναι ισοσκελή.

Πόρισµα 1.9.1 Σημείο Γ ανήκει στη μεσοκάθετο ε του ευθύγραμμου τμήματος AB τότε και μόνον
όταν ισαπέχει από τα σημεία A και B.
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A

Β=Γ' Γ=Β'

Α'

ΣΧΗΜΑ 1.45: Επανατοποθέτηση ίσου τριγώνου µε αντίθετο προσανατολισµό

Απόδειξη: Στο Πόρισµα 1.8.4 είδαµε ότι κάθε σηµείο Γ που ισαπέχει από τα A και B είναι επί της
µεσοκαθέτου. Για το αντίστροφο, παίρνουµε το Γ επί της µεσοκαθέτου και δείχνουµε ότι τα τρίγωνα
ΓMA και ΓMB είναι ίσα (M το µέσον του AB) εφαρµόζοντας το ΠΓΠ-κριτήριο, ό.έ.δ.

Σχόλιο-2Το τελευταίο πόρισµα χαρακτηρίζει τη µεσοκάθετοως γεωµετρικό τόπο σηµείων που έχουν
µια ορισµένη ιδιότητα. Λέµε συχνά: ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που έχουν την τάδε ιδιότητα
είναι το δείνα σύνολο. Έτσι λοιπόν θα λέµε στο εξής: ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν
από δύο σημείαA καιB είναι η μεσοκάθετος τουAB. Όπως στην περίπτωση της µεσοκαθέτου έτσι και
στη γενική περίπτωση ενός γεωµετρικού τόπου πρέπει να δείξουµε δύο πράγµατα: α) ότι κάθε σηµείο
του γεωµετρικού τόπου έχει την τάδε ιδιότητα, β) ότι αν ένα σηµείο έχει την τάδε ιδιότητα τότε ανήκει
αναγκαστικά στον γεωµετρικό τόπο (περισσότερα στην Παράγραφο 2.15).

Άσκηση 1.9.1 Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν αντίστοιχες κάθετες πλευρές ίσου μήκους είναι ίσα.

Υπόδειξη: Εφάρµοσε το ΠΓΠ-κριτήριο µε αντίστοιχες γωνίες τις ορθές των δύο τριγώνων.

Άσκηση 1.9.2 Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν μία κάθετο και την προσκείμενη οξεία αντίστοιχα
ίσες είναι ίσα.

Υπόδειξη: Εφάρµοσε το ΓΠΓ-κριτήριο.

Άσκηση 1.9.3 Έστω E το μέσον της πλευράς AΓ του τριγώνου ABΓ . Προέκτεινε τη BE (διάμεσο)
κατά το διπλάσιο μέχρι το Δ. Δείξε ότι το τρίγωνο AΓΔ είναι ίσο με το AΓB.

Α

Γ

Δ

Β

Ε

ΣΧΗΜΑ 1.46: Προέκταση της διαµέσου

Υπόδειξη: ∆είξε πρώτα µε το ΠΓΠ-κριτήριο ότι τα τρίγωνα AEB και ΓEΔ είναι ίσα. ∆είξε ανάλογα
ότι και τα BEΓ και AEΔ είναι ίσα. Συµπέρανε κατόπιν µε το ΠΠΠ-κριτήριο ότι τα ABΓ και AΓΔ
είναι ίσα.

Άσκηση 1.9.4 Έστω ABΓ ισοσκελές τρίγωνο με ίσες γωνίες στις κορυφές B και Γ . Δείξε ότι οι διά-
μεσοι από τις κορυφές αυτές είναι ίσες. Δείξε επίσης ότι και οι διχοτόμοι από τις κορυφές αυτές είναι
ίσες.
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Υπόδειξη: Έστω ότιM καιN είναι τα µέσα τωνBA και ΓA αντιστοίχως. Τα τρίγωνα BMΓ καιBNΓ

είναι ίσα ως έχοντα α) τηBΓ κοινή, β) τιςBM καιΓN ίσες ως µισές ίσων πλευρών, γ) τις γωνίες σταB
και Γ ίσες. Εφαρµόζεται λοιπόν το ΠΓΠ-κριτήριο ισότητας τριγώνων. Ανάλογη είναι και η απόδειξη

Β Γ

Α

ΝΜ

Β Γ

Α

ΗΖ

ΣΧΗΜΑ 1.47: Ίσες διάµεσοι Ίσες διχοτόµοι

για τις διχοτόµους, µόνο που αυτή τη φορά εφαρµόζεται το ΓΠΓ-κριτήριο. Πράγµατι, έστω ότι BH
και ΓZ είναι οι διχοτόµοι των γωνιών στα B και Γ αντίστοιχα. Τότε τα τρίγωνα BΓH και BΓZ είναι
ίσα ως έχοντα α) τη BΓ κοινή, β) τις γωνίες στα B και Γ ίσες, γ) τις γωνίες |HBΓ | = |ZΓB| ως µισές
ίσων γωνιών.

Σχόλιο-3 Ισχύει και η αντίστροφη της προηγούµενης πρότασης, αλλά, στη µεν περίπτωση των διαµέ-
σων χρειαζόµαστε µια ιδιότητά τους που θα µάθουµε αργότερα (δεςΆσκηση 2.8.1), στις δε διχοτόµους
η απόδειξη του αντιστρόφου αναφέρεται ως θεώρηµα των Steiner-Lehmus και είναι απροσδόκητα δύ-
σκολη ([Ste71, σ. II, 321], [CG67, σ. 14]). Για µια υπολογιστική απόδειξη δες Άσκηση 3.12.7.

Άσκηση 1.9.5 Έστω ABΓ ισοσκελές τρίγωνο με ίσες γωνίες στις κορυφές B και Γ . Δείξε ότι τα ύψη
από τις κορυφές αυτές είναι ίσα.
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ΣΧΗΜΑ 1.48: Ίσα ύψη

Υπόδειξη: Έστω ότι BE και ΓΔ είναι τα ύψη αντίστοιχα από τις γωνίες B και Γ . Προέκτεινε τη BE
κατά το διπλάσιο έως το σηµείοH και τη ΓΔ κατά το διπλάσιο έως το Z. Τα τρίγωνα BEΓ καιHEΓ

είναι ίσα ως έχοντα α) την EΓ κοινή, β) τις γωνίες στο E ορθές και γ) τις πλευρές BE και EH ίσες εκ
κατασκευής (ΠΓΠ-κριτήριο). Συνεπώς το τρίγωνο BΓH είναι ισοσκελές. Παρόµοια αποδεικνύεται
ότι και το BΓZ είναι ισοσκελές. Τα δύο αυτά ισοσκελή είναι και ίσα ως έχοντα α) τη BΓ κοινή, β) τη
BZ ίση της ΓH και γ) τις γωνίες τους στα B και Γ ίσες ως διπλάσιες των β και γ αντίστοιχα. Άρα οι
ΓZ και BH , που είναι διπλάσιες των υψών θα είναι ίσες. Για την αντίστροφη αυτής της ιδιότητας δες
την Άσκηση 1.10.2.

Σχόλιο-4Αργότερα θα δούµε ότι υπάρχει και ένα ακόµη κριτήριο ισότητας τριγώνων που θα µπορούσε
να ονοµαστεί ΓΓΠ-κριτήριο. Κατ’ αυτό, αν δύο τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ έχουν τις γωνίες τους
α = α′, β = β′ και τις πλευρές a = |BΓ | = |B′Γ ′| = a′, τότε είναι ίσα. Σε αυτή την περίπτωση τα
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τρίγωνα υποτίθεται ότι έχουν δύο γωνίες ίσες και µία πλευρά αντίστοιχα ίση της άλλης, αλλά η πλευρά
αυτή είναι η απέναντι της α και όχι η προσκείµενη της α (όπως στο ΓΠΓ-κριτήριο). Αυτό ωστόσο
ανάγεται στο ΓΠΓ-κριτήριο, διότι από την ισότητα των δύο γωνιών και τη σχέση α + β + γ = 180◦,
που θα δείξουµε αργότερα, προκύπτει η ισότητα όλων των γωνιών των δύο τριγώνων.

Α

Β Γ

Α'
α

α

ΣΧΗΜΑ 1.49: Αµφίβολη περίπτωση

Το τελευταίο σχήµα δείχνει ότι δεν ισχύει αυτό που θα µπορούσε να ονοµαστεί ΠΠΓ-κριτήριο. Εν
γένει (όταν το τρίγωνο δεν είναι ορθογώνιο) υπάρχουν δύο τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ για τα οποία
ισχύει a = a′, b = b′ και α = α′. Και αυτό το σχήµα θα το αναλύσουµε παρακάτω, όταν θα έχουµε
επαρκείς γνώσεις για τον κύκλο και τις ιδιότητές του.

Άσκηση 1.9.6 Δείξε ότι αν τα τρίγωναABΓ καιA′B′Γ ′ είναι ίσα τότε οι διάμεσοι/διχοτόμοι τουABΓ

είναι ίσες με τις αντίστοιχες διαμέσους/διχοτόμους του A′B′Γ ′.

Άσκηση 1.9.7 Έστω ότι τα ευθύγραμμα τμήματα AB και ΓΔ έχουν κοινή μεσοκάθετο ε και η AΓ
συναντά την ε στο E. Δείξε ότι και η BΔ συναντά την ε στο E.
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Δ

ε Ε

ΣΧΗΜΑ 1.50: Κοινή µεσοκάθετος

Άσκηση 1.9.8 Δείξε ότι αν η διάμεσος AM του τριγώνου ABΓ διχοτομεί τη γωνία BAΓ , τότε το τρί-
γωνο είναι ισοσκελές (αντίστροφο του Πορίσματος 1.8.1).

Άσκηση 1.9.9 Δείξε ότι αν η διάμεσος AM του τριγώνου ABΓ είναι κάθετη στη βάση BΓ , τότε το
τρίγωνο είναι ισοσκελές (αντίστροφο του Πορίσματος 1.8.2).

Άσκηση 1.9.10 Δείξε ότι δύο ίσα τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ έχουν αντίστοιχα ίσα ύψη.
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Α=Α'

Β=Β'

Γ Γ'Δ

ΣΧΗΜΑ 1.51: Ίσα ύψη ίσων τριγώνων

Υπόδειξη: Τοποθέτησε τα τρίγωνα όπως στο σχήµα και χρησιµοποίησε το ότι το τρίγωνο BΓΓ ′ είναι
ισοσκελές.

1.10 Σχετικά µεγέθη γωνιών τριγώνου

Πρόταση 1.10.1 Σε κάθε τρίγωνο ABΓ η παραπληρωματική κάθε γωνίας είναι μεγαλύτερη εκάστης
των δύο άλλων γωνιών.

M

Γ

N

B

A

X

ΣΧΗΜΑ 1.52: Σύγκριση γωνιών τριγώνου

Απόδειξη: Ας δείξουµε ότι ηXΓA (σχήµα 1.52), που είναι παραπληρωµατική της Γ είναι µεγαλύτερη
της γωνίας A. ΈστωM το µέσον τηςAΓ καιN επί της ηµιευθείαςBM , έτσι ώστε |BM | = |MN |. Τα
τρίγωνα ABM και ΓNM έχουν: α) τις γωνίες AMB και ΓMN ίσες ως κατά κορυφήν, β) τις πλευρές
AM καιMΓ ίσες διότι τοM είναι το µέσον της AΓ , γ) τις πλευρέςMB καιMN ίσες εκ κατασκευής.
Συνεπώς, εφαρµόζοντας το ΠΓΠ-κριτήριο ισότητας (Πρόταση 1.9.1), τα τρίγωνα είναι ίσα. Από την
ισότητα των τριγώνων προκύπτει ότι η γωνία BAΓ είναι ίση µε την AΓN . Η τελευταία όµως είναι
µικρότερη τηςAΓX διότι τοN είναι στο εσωτερικό τηςAΓX (Άσκηση 1.10.10). Ανάλογα δείχνουµε
και ότι η γωνία ABΓ είναι µικρότερη της AΓX , ό.έ.δ.

Σχόλιο-1 Συχνά η γωνία AΓX αναφέρεται ως εξωτερική του τριγώνου (δες Παράγραφο 1.6) και
το θεώρηµα παίρνει τη µορφή: Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι µεγαλύτερη εκάστης των εντός
και απέναντι.

Πρόταση 1.10.2 Έστω ότι το σημείο Δ είναι στο εσωτερικό του τριγώνου ABΓ . Τότε η γωνία BΔΓ

είναι μεγαλύτερη της BAΓ .
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Εα
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ε

ΣΧΗΜΑ 1.53: α < ε < δ
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Απόδειξη: Προέκτεινε µία από τις πλευρές της εσωτερικής γωνίας λ.χ. τη BΔ και όρισε το σηµείο
τοµής της, E, µε την AΓ . Η γωνία ε = |BEΓ | > α = |BAΓ | ως εξωτερική και απέναντι της α στο
τρίγωνο ABE. Παρόµοια και δ = |BΔΓ | > ε. Συνολικά λοιπόν δ > α, ό.έ.δ.

Θεώρηµα 1.10.1 Σε κάθε τρίγωνοABΓ απέναντι από μεγαλύτερη πλευρά βρίσκεται μεγαλύτερη γωνία.

Α

Β Γ

Ε

ΣΧΗΜΑ 1.54: Μεγαλύτερη γωνία απέναντι µεγαλύτερης πλευράς

Απόδειξη: Ας υποθέσουµε ότι η πλευράAΓ είναι µεγαλύτερη τηςAB. Τότε υπάρχει σηµείο E µεταξύ
του A και του Γ έτσι ώστε |AE| = |AB| (Αξίωµα 1.3.3, Άσκηση 1.3.1). Το τρίγωνο BAE που
σχηµατίζεται είναι ισοσκελές και κατά το προηγούµενο θεώρηµα η γωνία |ABE| = |AEB| > |AΓB|.
Επίσης |ABΓ | > |ABE| διότι το E είναι στο εσωτερικό της γωνίας ABΓ . Συνολικά λοιπόν |ABΓ | >
|AΓB|, ό.έ.δ.

Θεώρηµα 1.10.2 Σε κάθε τρίγωνοABΓ απέναντι από μεγαλύτερη γωνία βρίσκεται μεγαλύτερη πλευρά.

Απόδειξη: ∆ιά της εις άτοπον απαγωγής. Υπόθεσε λοιπόν ότι στο ABΓ η γωνία α > β και όµως
a ≤ b. Αποκλείεται a = b διότι τότε θα είχαµε και α = β (Θεώρηµα 1.8.1), αντίθετα µε την υπόθεσή
µας. Αποκλείεται όµως και a < b διότι τότε, κατά την προηγούµενη πρόταση, θα έπρεπε να ισχύει και
α < β, που είναι πάλι αντίθετο µε την υπόθεσή µας. Πρέπει λοιπόν να ισχύει a > b, ό.έ.δ.

Πόρισµα 1.10.1 Σε κάθε τρίγωνο το άθροισμα δύο γωνιών του είναι μικρότερο των 180 μοιρών.

Απόδειξη: Έστω α, β, γ οι γωνίες του τριγώνου. Κατά την Πρόταση 1.10.1 κάθε µία από τις α, β είναι
µικρότερη της 180◦−γ: άρα α+γ < 180◦, β+γ < 180◦. Ανάλογα αποδεικνύεται και η α+β < 180◦,
ό.έ.δ.

Πόρισµα 1.10.2 Ένα τρίγωνο έχει το πολύ μία αμβλεία γωνία.

Απόδειξη: Αν είχε δύο αµβλείες λ.χ. την α και β τότε θα ήταν α+ β > 180◦, άτοπο, ό.έ.δ.

Πόρισµα 1.10.3 Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο οι δύο ίσες γωνίες του είναι οξείες.

Απόδειξη: Αν οι α και β ήταν ίσες και αµβλείες ή ορθές τότε α+ β ≥ 180◦, άτοπο, ό.έ.δ.

Πόρισµα 1.10.4 Κάθε ορθογώνιο τρίγωνο έχει τις άλλες δύο γωνίες του οξείες.

Απόδειξη: Αν η α = 90◦ και β και γ είναι οι άλλες γωνίες του ορθογωνίου, τότε η εξωτερική τής α
είναι πάλι 90◦ και είναι µεγαλύτερη και από τη β και από τη γ, ό.έ.δ.

Πόρισµα 1.10.5 Έστω ότι ηAΔ είναι κάθετη στην ευθείαXY , όπουΔ σημείο τηςXY . Τότε τα σημεία
B, Γ της ευθείας ικανοποιούν την |BΔ| < |ΓΔ| τότε και μόνον, όταν |BA| < |ΓA|.
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ΣΧΗΜΑ 1.55: Απόσταση από ίχνος καθέτου

Απόδειξη: Η γωνία ΔBA είναι οξεία διότι είναι γωνία διαφορετική της ορθής του τριγώνου ABΔ

(Πόρισµα 1.10.4). Ανάλογα και η γωνία ΔΓA είναι οξεία. Υπόθεσε τώρα ότι |BΔ| < |ΓΔ|. Τότε στο
τρίγωνο ABΓ το Γ βρίσκεται στην προέκταση τηςΔB προς τοB και η γωνία στοB είναι αµβλεία και
στο Γ οξεία. Άρα, η απέναντι της αµβλείας πλευρά AΓ θα είναι µεγαλύτερη της απέναντί της οξείας
AB. Για το αντίστροφο υπόθεσε ότι |BA| < |ΓA| όµως |BΔ| > |ΓΔ|. Προκύπτει άτοπο, διότι κατά
το προηγηθέν µέρος της απόδειξης η |ΓΔ| < |BΔ| συνεπάγεται την |ΓA| < |BA|, αντίθετα µε την
υπόθεση. Παρόµοια σε άτοπο καταλήγει και η υπόθεση ότι |BA| < |ΓA| όµως |BΔ| = |ΓΔ|, διότι η
τελευταία συνεπάγεται ότι τα τρίγωνα AΔB και AΔΓ θα είναι ίσα. Άρα όταν ισχύει η |BA| < |ΓA|
θα πρέπει να ισχύει και η |BΔ| < |ΓΔ|, ό.έ.δ.

Σχόλιο-2 Το τελευταίο πόρισµα είναι ισοδύναµο µε το ότι το µήκος |AB| της υποτείνουσας του ορθο-
γώνιου τριγώνου AΔB είναι αύξουσα συνάρτηση του µήκους της καθέτου |ΔB|, όταν η άλλη κάθετος
AΔ µένει σταθερή.

Πόρισµα 1.10.6 Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABΓ με ίσες γωνίες στα A και B. Θεώρησε σημείο Δ επί
της προεκτάσεως του ευθύγραμμου τμήματος AB. Η ΓΔ είναι μεγαλύτερη του ΓA.
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Δ

ΣΧΗΜΑ 1.56: |ΓA| < |ΓΔ|

Πόρισµα 1.10.7 Αν οι ευθείες α, β προσπίπτουσες επί της ευθείας ε σχηματίζουν τις ίδιες γωνίες από
την ίδια μεριά της ευθείας τότε είναι παράλληλες. Ειδικότερα, δύο κάθετες επί της αυτής ευθείας είναι
παράλληλες.

ε
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ω ω

α β

ΣΧΗΜΑ 1.57: Ευθείες προσπίπτουσες υπό γωνία ω

Απόδειξη: Αν δεν ήταν παράλληλες και τέµνονταν σε σηµείο Γ , τότε θα σχηµάτιζαν τρίγωνο µε ά-
θροισµα γωνιών στις κορυφές τις διαφορετικές από το Γ : ω + (180◦ − ω) = 180◦, άτοπο (Πόρισµα
1.10.1), ό.έ.δ.
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Πόρισµα 1.10.8 Από σημείο A εκτός ευθείας ε άγεται το πολύ μία κάθετος επί την ε.

Απόδειξη: Αν υπήρχαν δύο διαφορετικές κάθετες από το A, τότε θα σχηµάτιζαν τρίγωνο και οι δύο
γωνίες του στις κορυφές τις διαφορετικές από το A θα είχαν άθροισµα 90◦ + 90◦ = 180◦, άτοπο (Πό-
ρισµα 1.10.1), ό.έ.δ.
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ΣΧΗΜΑ 1.58: Μία µόνο κάθετος από το A

Άσκηση 1.10.1 Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν μία κάθετη πλευρά και την υποτείνουσα αντίστοιχα
ίσες είναι ίσα.
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ΣΧΗΜΑ 1.59: Ίσα ορθογώνια τρίγωνα

Υπόδειξη: Τοποθέτησε τα δύο τρίγωνα έτσι ώστε να συµπέσουν οι δύο ίσες κάθετες πλευρές µε το
ευθύγραµµο τµήµα AB, τα δε τρίγωνα ABΓ και ABΓ ′ να είναι από τις δύο µεριές της AB µε την
ορθή στο A. Τα Γ , Γ ′ και A είναι τότε σε µία ευθεία και το B εξ υποθέσεως ισαπέχει από τα Γ και Γ ′,
άρα είναι στη µεσοκάθετο του ΓΓ ′. Επειδή υπάρχει µία το πολύ κάθετος από το B προς τη ΓΓ ′ η AB
θα συµπίπτει µε αυτήν άρα και η τρίτη πλευρά AΓ θα είναι ίση µε την AΓ ′.

Άσκηση 1.10.2 Αν δύο ύψη τριγώνου είναι ίσα τότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές.
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ΣΧΗΜΑ 1.60: Ίσα ύψη χαρακτηρίζουν τα ισοσκελή

Υπόδειξη: Έστω ότι τα δύο ύψη είναι τα BM και ΓN . Τότε τα τρίγωνα BMΓ και BNΓ είναι ορ-
θογώνια, έχουν κοινή υποτείνουσα τη BΓ , και τις κάθετες πλευρές BM και ΓN εξ υποθέσεως ίσες.
Κατά την προηγούµενη άσκηση τα ορθογώνια είναι ίσα και εποµένως οι γωνίες τους στα B και Γ θα
είναι ίσες, άρα το τρίγωνο ABΓ θα είναι ισοσκελές (Πρόταση 1.9.3). Σηµείωσε ότι η ιδιότητα αυτής
της άσκησης είναι η αντίστροφη της περιεχοµένης στην Άσκηση 1.9.5.
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Πόρισµα 1.10.9 Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο κάθε μία από τις κάθετες πλευρές του είναι μικρότερη της
υποτείνουσας.

Απόδειξη: Η υποτείνουσα είναι απέναντι από την ορθή γωνία που είναι µεγαλύτερη από τις δύο άλλες
που είναι οξείες (Πόρισµα 1.10.4), άρα οι δύο κάθετες πλευρές που είναι απέναντι από τις οξείες γωνίες
θα είναι µικρότερες της υποτείνουσας (Θεώρηµα 1.10.2), ό.έ.δ.

Θεώρηµα 1.10.3 Αν δύο τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ έχουν ίσες αντίστοιχες πλευρές προσκείμενες στις
γωνίες στα A και A′ (|AB| = |A′B′|, |AΓ | = |A′Γ ′|) και οι γωνίες στα A και A′ είναι άνισες (|BAΓ | >
|B′A′Γ ′|) τότε αντίστοιχα άνισες είναι και οι πλευρές τους (|BΓ | > |B′Γ ′|).

(I)

(II)

(III)
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ΣΧΗΜΑ 1.61: Μεγαλύτερη πλευρά απέναντι µεγαλύτερης γωνίας

Απόδειξη: Τοποθέτησε τα τρίγωνα έτσι ώστε οι πλευρές AB και A′B′ να συµπέσουν και η A′Γ ′ να
βρεθεί στο εσωτερικό της BAΓ . Τρεις είναι οι δυνατές περιπτώσεις για τη θέση του Γ ′ ως προς την
ευθείαBΓ (I-III στο προηγούµενο σχήµα). Ας δούµε τη µία (την I του προηγούµενου σχήµατος) και
ας αφήσουµε τις άλλες δύο ως ασκήσεις. Σε αυτήν υποθέτουµε ότι το Γ ′ και τοA είναι σε διαφορετικές
µεριές (ηµιεπίπεδα) της BΓ . Τότε, συγκρίνοντας τις γωνίες του τριγώνου BΓ ′Γ έχουµε |BΓ ′Γ | >
|AΓ ′Γ | > |AΓΓ ′| > |BΓΓ ′|, όπου η τελευταία ανισότητα ισχύει διότι |AΓ ′| = |A′Γ ′| > |AΓ |. Αυτή,
κατά το προηγούµενο θεώρηµα, συνεπάγεται ότι |BΓ | > |BΓ ′|, ό.έ.δ.
Πόρισµα 1.10.10 Αν δύο τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ έχουν ίσες αντίστοιχες πλευρές προσκείμενες στις
γωνίες στα A και A′ (|AB| = |A′B′|, |AΓ | = |AΓ ′|) και οι τρίτες πλευρές τους είναι άνισες (|BΓ | >
|B′Γ ′|) τότε αντίστοιχα άνισες είναι και οι γωνίες στα A και A′ (|BAΓ | > |B′A′Γ ′|).
Απόδειξη: Αν µε τις υποθέσεις της πρότασης είχαµε |BAΓ | ≤ |B′A′Γ ′| τότε θα προέκυπτε άτοπο.
Πράγµατι, αν ήταν |BAΓ | = |B′A′Γ ′|, τότε κατά το ΠΓΠ-κριτήριο τα τρίγωνα θα ήταν ίσα και θα
είχαµε |BΓ | = |B′Γ ′|, άτοπο. Αν ήταν |BAΓ | < |B′A′Γ ′|, τότε κατά το Θεώρηµα 1.10.3 θα είχαµε
|BΓ | < |B′Γ ′|, άτοπο, ό.έ.δ.
Άσκηση 1.10.3 Δείξε ότι από δύο ισοσκελή ABΓ και ΔBΓ με την ίδια βάση, τη μεγαλύτερη γωνία
στην κορυφή του σχηματίζει αυτό που έχει μικρότερα σκέλη και αντίστροφα.

Υπόδειξη: ∆είξε πρώτα ότι οι κορυφές τους, που είναι στη µεσοκάθετο της βάσης BΓ , είναι πιο κοντά
στο µέσον της,M , όσο πιο µικρό είναι το σκέλος (Πόρισµα 1.10.5).

Άσκηση 1.10.4 Δείξε ότι δύο ισοσκελή τρίγωναABΓ καιA′B′Γ ′ που έχουν ίσα σκέλη |ΓA| = |ΓB| =
|Γ ′A′| = |Γ ′B′| και ίσες γωνίες στη βάση, είναι ίσα.
Υπόδειξη: Τοποθέτησέ τα έτσι ώστε να συµπέσουν οι γωνίες τους στα B και B′, καθώς και οι BΓ και
B′Γ ′, λόγω της ισότητας των µηκών τους. Αν τα A, A′ ήταν διαφορετικά και το A′ µακρύτερα του B
απ’ ό,τι το A, θα είχαµε την εξωτερική ω του τριγώνου AA′Γ στο A µεγαλύτερη από την εσωτερική
ω στο A′ (ω > ω), που είναι άτοπο. Άρα και οι κορυφές A, A′ θα συµπίπτουν.
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ΣΧΗΜΑ 1.62: Μεγαλύτερο ισοσκελές Ίσα ισοσκελή

Άσκηση 1.10.5 Δοθέντος σημείου A εκτός ευθείας ε και γωνίας ω (0 < ω < 90◦), δείξε ότι υπάρχει
ένα το πολύ ισοσκελές τρίγωνο με κορυφή το A, βάση επί της ε και γωνίες στη βάση ίσες με ω.

Άσκηση 1.10.6 Δείξε ότι σε κάθε τρίγωνοABΓ το άθροισμα των μηκών των υψών του είναι μικρότερο
της περιμέτρου του.

Άσκηση 1.10.7 Δείξε ότι κάθε τρίγωνο, στο οποίο μία γωνία του ισούται με το άθροισμα των δύο
άλλων, χωρίζεται σε δύο ισοσκελή τρίγωνα. Δείξε το ίδιο και για ένα τρίγωνο, του οποίου η μία γωνία
είναι τριπλάσια μιας άλλης.

Άσκηση 1.10.8 Δείξε ότι δύο ορθογώνια τρίγωνα ABΓ και A′B′Γ ′ που έχουν ίσες υποτείνουσες και
μία γωνία ω, διαφορετική της ορθής, ίση είναι ίσα.
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ΣΧΗΜΑ 1.63: Ίσα ορθογώνια τρίγωνα

Υπόδειξη: Προέκτεινε την κάθετοBΓ που πρόσκειται στηνω κατά το διπλάσιο έως τοΔ. Προκύπτει το
ισοσκελές ABΔ. Ανάλογα προκύπτει ισοσκελές A′B′Δ′ από το ορθογώνιο A′B′Γ ′. Τα δύο ισοσκελή
ABΔ και A′B′Δ′ έχουν ίσα σκέλη και ίσες γωνίες στη βάση, άρα είναι ίσα (Άσκηση 1.10.4). Τότε και
τα µισά τους ορθογώνια ABΓ και A′B′Γ ′ είναι ίσα.
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ΣΧΗΜΑ 1.64: Κλίση διαµέσου
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Άσκηση 1.10.9 Δείξε ότι η διάμεσος AM τριγώνου ABΓ με άνισες πλευρές AB, AΓ κλίνει προς τη
μεριά της μικρότερης. Επίσης, από τις γωνίες BAM καιMAΓ μεγαλύτερη είναι αυτή που πρόσκειται
στη μικρότερη πλευρά. Συμπέρανε ότι το ίχνος της διχοτόμου AΔ είναι πιο κοντά σε εκείνη την κορυφή
από τις B και Γ , που ανήκει επίσης στη μικρότερη πλευρά.

Άσκηση 1.10.10 Δίνεται κυρτή γωνία XOY και σημείο P επί της αντικείμενης ημιευθείας OX ′ της
OX , καθώς και σημείοZ της ημιευθείαςOY . Δείξε ότι κάθε σημείοH της ημιευθείας PZ που βρίσκεται
εκτός του ευθύγραμμου τμήματος PZ περιέχεται στο εσωτερικό της γωνίας XOY .
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ΣΧΗΜΑ 1.65: Σηµεία στο εσωτερικό γωνίαςXOY

Υπόδειξη: Εκ κατασκευής το H περιέχεται στη µεριά της ευθείας OY στην οποία περιέχεται και η
OX . Επίσης τα Z,H περιέχονται από την ίδια µεριά της ευθείαςOX διότι το σηµείο τοµής P της ZH
µε την OX είναι εκτός του ευθύγραµµου τµήµατος ZH .

1.11 Η τριγωνική ανισότητα

Θεώρηµα 1.11.1 Σε κάθε τρίγωνο ABΓ το άθροισμα των μηκών των δύο πλευρών του είναι μεγαλύ-
τερο του μήκους της τρίτης πλευράς.
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ΣΧΗΜΑ 1.66: Τριγωνική ανισότητα

Απόδειξη: Έστω ότι η a = |BΓ | είναι η µεγαλύτερη από όλες τις πλευρές. Αρκεί να δείξουµε ότι
a < b + c. Προς τούτο προέκτεινε την AB κατά τµήµα AΔ ίσο µε AΓ . Στο τρίγωνο ΔBΓ που
σχηµατίζεται, η γωνία BΓΔ (|BΓΔ| = |BΓA| + |AΓΔ|) είναι µεγαλύτερη της ΓΔB, άρα (Θεώρηµα
1.10.2) και η πλευρά BΔ, για την οποία |BΔ| = b + c, θα είναι µεγαλύτερη της BΓ µε |BΓ | = a,
ό.έ.δ.

Θεώρηµα 1.11.2 Σε κάθε τρίγωνο ABΓ η διαφορά των μηκών των δύο πλευρών του είναι μικρότερη
του μήκους της τρίτης πλευράς.

Απόδειξη: Έστω ότι η πλευρά AΓ είναι µεγαλύτερη της AB (b > c). Αρκεί να δείξουµε ότι a > b− c.
Προς τούτο πάρε επί της AΓ τµήµα AΔ ίσο µε το AB. Στο τρίγωνο ΔBΓ που σχηµατίζεται η γωνία
BΔΓ είναι µεγαλύτερη της ΔBΓ . Τούτο διότι ως εξωτερική της βασικής γωνίας ω του ισοσκελούς
BAΔ είναι αµβλεία (Πόρισµα 1.10.3). Και αν ένα τρίγωνο έχει µία αµβλεία αυτή είναι µεγαλύτερη
από τις δύο άλλες που πρέπει να είναι οξείες (Πόρισµα 1.10.2). Έπεται ότι η πλευρά BΓ που είναι
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απέναντι στην αµβλεία δ = BΔΓ είναι µεγαλύτερη της ΔΓ που έχει µήκος |ΔΓ | = |AB| − |AΓ |,
ό.έ.δ.
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ΣΧΗΜΑ 1.67: Ανισότητα για τη διαφορά

Σχόλιο Τα δύο θεωρήµατα συνολικά σηµαίνουν ότι σε κάθε τρίγωνο ισχύουν οι ανισότητες για τα
µήκη των πλευρών:

|a− b| < c < a+ b, |b− c| < a < b+ c, |c− a| < b < c+ a.

Εύκολα επίσης βλέπει κανείς ότι όλες αυτές οι ανισότητες είναι ισοδύναµες µε την απαίτηση a < b+c,
όπου a η µεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου.

Τεθλασµένη γραµµή λέγεται το σχήµα που αποτελείται από µία ακολουθία ευθύγραµµων τµηµάτων
AB,BΓ , . . . , XY, Y Ω στην οποία κάθε ζεύγος διαδοχικών τµηµάτων έχει ένα ακριβώς κοινό άκρο.

Μήκος της τεθλασµένης λέγεται το άθροισµα των µηκών |AB|+ |BΓ |+ . . .+ |YΩ |. Την τεθλασµένη
αυτή συµβολίζουµε µε ABΓ . . . Y Ω και λέµε ότι ενώνει τα σηµεία A και Ω . Η τεθλασµένη λέγεται
κλειστή, όταν τα σηµεία Α και Ω συµπίπτουν.
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ΣΧΗΜΑ 1.68: Τεθλασµένη

Πόρισµα 1.11.1 Το ευθύγραμμο τμήμαAΩ έχει μήκος |AΩ |μικρότερο από το μήκος κάθε τεθλασμένης
που ενώνει το A με το Ω .
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ΣΧΗΜΑ 1.69: Τεθλασµένης συντόµευση

Απόδειξη: ∆οθείσης της τεθλασµένης (AB,BΓ , . . . , XY, YΩ) και φέρνοντας τηνAΓ σχηµατίζεται το
τρίγωνο ABΓ . Λόγω της τριγωνικής ανισότητας η νέα τεθλασµένη που προκύπτει (AΓ ,ΓΔ,ΔE, . . .,
XY, Y Ω) έχει µικρότερο µήκος από το µήκος μ της αρχικής τεθλασµένης και µία πλευρά λιγότερη.
Συνεχίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο µειώνουµε συνεχώς και το µήκος της τεθλασµένης και το πλήθος
των πλευρών της. Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να φτάσουµε στο ευθύγραµµο τµήµα AΩ και η
συνεχής µείωση του µήκους µέχρι το |AΩ | δίνει την ανισότητα |AΩ | < μ, ό.έ.δ.

Άσκηση 1.11.1 Έστω ότι το σημείο Δ είναι στο εσωτερικό του τριγώνου ABΓ . Δείξε ότι το άθροισμα
|ΔB|+ |ΔΓ | < |AB|+ |AΓ |.
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ΣΧΗΜΑ 1.70: |ΔB|+ |ΔΓ | < |AB|+ |AΓ |

Άσκηση 1.11.2 Έστω ότι το σημείο Δ είναι στο εσωτερικό του τριγώνου ABΓ . Δείξε ότι το άθροισμα
των αποστάσεων του Δ από τις κορυφές του τριγώνου είναι μικρότερο της περιμέτρου και μεγαλύτερο
της ημιπεριμέτρου του τριγώνου.

1.12 Η κάθετος από σηµείο

Θεώρηµα 1.12.1 Από σημείο A εκτός ευθείας ε άγεται μία ακριβώς κάθετος σε αυτήν.

Α

ε
Β

Γ

Δ

ΣΧΗΜΑ 1.71: Κάθετος από σηµείο

Απόδειξη: Κατασκευάζουµε την κάθετο µέσω ενός ισοσκελούς τριγώνου ως εξής. Παίρνουµε ένα
τυχαίο σηµείο B στην ε και ορίζουµε την ευθεία BA. Στο ηµιεπίπεδο, ως προς ε, το µη περιέχον το
σηµείο A ορίζουµε το ευθύγραµµο τµήµα BΓ που σχηµατίζει µε την ε ίση γωνία µε αυτήν που σχη-
µατίζει και η BA (Αξίωµα 1.4.2). Επί της ευθείας αυτής παίρνουµε σηµείο Γ έτσι ώστε |BΓ | = |BA|.
Η ευθεία AΓ είναι η ζητούµενη. Πράγµατι, το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές µε βάση την AΓ εκ
κατασκευής και η ευθεία ε συµπίπτει µε τη διχοτόµο της κορυφής του. Συνεπώς η ε θα είναι κάθετη
στη βάση AΓ του τριγώνου (Πόρισµα 1.8.2), ό.έ.δ.

Σχόλιο-1 Από το Πόρισµα 1.10.8 γνωρίζουµε ότι αν υπάρχει µία κάθετος από το A επί της ε, τότε
αυτή θα είναι µοναδική. Το θεώρηµα εδώ δείχνει την ύπαρξη µιας τέτοιας καθέτου. Για την κατα-
σκευή χρησιµοποιούµε τη θεµελιώδη δυνατότητα κατασκευής µιας ορισµένης γωνίας (Αξίωµα 1.4.2)
µε πλευρά µια δοθείσα ευθεία και κορυφή ένα δοθέν σηµείο της ευθείας. Από την ίδια θεµελιώδη
δυνατότητα απορρέει και η ύπαρξη της καθέτου ε′ προς ευθεία ε από σηµείο A επί της ευθείας ε. Η
πρακτική κατασκευή της καθέτου µε τον κανόνα και το διαβήτη θεµελιώνεται σε ιδιότητες του κύκλου
και θα γίνει στα επόµενα.

Πόρισµα 1.12.1 (Απόσταση σημείου από ευθεία) Έστω A σημείο εκτός ευθείας ε και AM η κάθετος
επ’ αυτήν. Για κάθε άλλο σημείο B της ευθείας η AB είναι μεγαλύτερη της AM .




