
Μία παρατήρηςη για την αποδεικτική διαδικαςία ςτη Γεωμετρία 
 
Κατά τθν αποδεικτικι διαδικαςία, για να δείξουμε π.χ. ότι μία πρόταςθ ιςχφει για κάκε 
τρίγωνο, δείχνουμε ότι θ πρόταςθ ιςχφει για ζνα τυχαίο τρίγωνο. Αυτιν τθν αντιςτοιχία μεταξφ 
του «κάκε» και του «τυχαίου» κίγει και θ παρακάτω παρατιρθςθ. Μόνο που εδώ, αντί του 
«κάκε», χρειαηόμαςτε δφο «τυχαία» και όχι ζνα. 
 
Άςκηςη (Παράγραφοσ 9.5 – Θεωρήματα διαμζςων, Ερ. Κατανόηςησ 2, ςελ. 198) 
το διπλανό ςχιμα να ςυμπλθρώςετε τα κενά 
i) ΜΑ2 + ΜΒ2  = ....... + ....... 
ii) ΜΓ2 + ΜΔ2   = ....... + ....... 
Να εξθγιςετε γιατί ΜΑ2 + ΜΒ2 = ΜΓ2 + ΜΔ2 
 
Λφςη 
φμφωνα με το 1ο κεώρθμα διαμζςων: 

i) ΜΑ2 + ΜΒ2  = 22ΜΟ  + 
2ΑΒ

2
 

ii) ΜΓ2 + ΜΔ2   = 22ΜΟ  + 
2ΓΔ

2
 

Σα δεφτερα μζλθ είναι ίςα (ΑΒ=ΓΔ ωσ διάμετροι), 
άρα και τα πρώτα, άρα ΜΑ2 + ΜΒ2 = ΜΓ2 + ΜΔ2. 
 
Παρατηρήςεισ 
τθν παραπάνω άςκθςθ μποροφμε και οφείλουμε να προςκζςουμε ζνα επιπλζον ερώτθμα: 
«Να διατυπώςετε τθ γενικότερθ πρόταςθ που προκφπτει από τα παραπάνω». Η απάντθςθ ςτο 
ερώτθμα αυτό ςυμπλθρώνει τθν άςκθςθ και ολοκλθρώνει τον ςτόχο τθσ, ο οποίοσ 
φανερώνεται παρακάτω. 
Έχω απευκφνει τθν ερώτθςθ αυτι ςτθν τάξθ. τθν αρχι δεν πιρα κάποια απάντθςθ, οφτε 
όμωσ αιςιοδοξοφςα ιδιαίτερα για κάτι τζτοιο. Ήκελα να δθμιουργιςω ζναν πρώτο 
προβλθματιςμό. Οι προςπάκειεσ των μακθτών, όμωσ, μου ζδωςαν λαβι για τθ ςυνζχεια. Μου 
μιλοφςαν για «άκροιςμα τετραγώνων αποςτάςεων από τα άκρα δφο διαμζτρων». Σουσ 
ρώτθςα: «Αν φζρουμε και τρίτθ διάμετρο δεν μποροφμε να ςυμπεράνουμε τα ίδια με τισ 
δφο;». Ο ςυλλογιςμόσ αυτόσ μασ οδιγθςε από τθν τρίτθ διάμετρο ςτθν τζταρτθ, ςτισ άπειρεσ 
και τελικά ςτθν οποιαδιποτε. το τζλοσ, καταλιξαμε ςτο γενικό ςυμπζραςμα και πιρα και τθν 
τελικι απάντθςθ, τθ διατφπωςθ τθσ πρόταςθσ: «Για κάθε κφκλο και κάθε ςημείο το άθροιςμα 
των τετραγώνων των αποςτάςεων του ςημείου από δφο οποιαδήποτε αντιδιαμετρικά 
ςημεία του κφκλου είναι ςταθερό». 
 
Μία αντίςτοιχθ παρατιρθςθ αλλά και ταυτόχρονα 
ενδιαφζρουςα πρόταςθ διδαςκαλίασ μπορεί να 
γίνει αμζςωσ μετά, ςτθν παράγραφο 9.7, ςτισ 
τζμνουςεσ κφκλου. Αντί να αποδείξουμε ότι 
ΡΑ ΡΒ ΡΓ ΡΔ , μποροφμε να μιλιςουμε πρώτα 
για μία οποιαδιποτε ι για μία μεταβλθτι ευκεία 
που διζρχεται από το Ρ και θ οποία τζμνει τον 
κφκλο ςτα ςθμεία Α και Β, και ςτθ ςυνζχεια, 
ηθτώντασ να αποδείξουμε ότι το γινόμενο ΡΑ ΡΒ  
είναι ςτακερό, να διαπιςτώςουμε ότι 
χρειαηόμαςτε τθν παραπάνω ςχζςθ. 
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