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Ο Γιάννης, ένας 16χρονος μαθητής, φέτος το καλοκαίρι, με το που τέλειωσε το
σχολείο, πήγε για διακοπές στο χωριό της γιαγιάς του. Ένα μεσημέρι, μετά το φαγητό,
ρώτησε τη γιαγιά του αν υπήρχε στο σπίτι κανένα βιβλίο που να αναφέρεται στην ιστορία
του κοντινού κάστρου. Η γιαγιά του σκέφτηκε λίγο και του είπε ότι ο παππούς του μπορεί να
είχε κάτι. Θυμάται ότι κάποτε, πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο παππούς με τον φίλο του τον
Κώστα, πήγαιναν πολλές φορές στο κάστρο. "Αν υπάρχει κάτι, αυτό θα είναι στην σοφίτα, εκεί
είχα δει κάποια βιβλία", του είπε.
Ο Γιάννης θέλοντας να μάθει για την ιστορία του κάστρου ανέβηκε αμέσως στη
σοφίτα. Εκεί τα έχασε. Η ακαταστασία, η σκόνη η κλεισούρα δημιουργούσαν μια
αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μέχρι να ανοίξει το φεγγίτη και να μπει λίγος καθαρός αέρας
κόντεψε να λιποθυμήσει. Δεν πρόλαβε καλά καλά να δει αν υπάρχουν βιβλία στην σοφίτα
και ακούστηκε η φωνή της Μαρίας που τον καλούσε να πάνε στην πλατεία για να γνωρίσει
και κάποια άλλα παιδιά του χωριού.
Η Μαρία μένει στο χωριό και έχει την ίδια ηλικία με τον Γιάννη. Τα δύο παιδιά
γνωρίζονται από παλιά, καθώς οι παππούδες τους ήταν πολύ καλοί φίλοι και κάθε φορά που ο
Γιάννης πήγαινε στο χωριό έκαναν παρέα.
Δυστυχώς οι δύο καλοί φίλοι, ο παππούς του ο Γιάννης και ο φίλος του, ο Κώστας,
έχασαν την ζωή τους, σε ένα ατύχημα, πριν περίπου δέκα χρόνια.
Πηγαίνοντας προς την πλατεία ο Γιάννης είπε στην Μαρία ότι ανέβηκε στη σοφίτα
αναζητώντας κάποιο βιβλίο για την ιστορία του κάστρου, δεν γνώριζε όμως αν υπάρχει εκεί
κάτι τέτοιο. Η Μαρία τού είπε ότι και ο δικός της παππούς γνώριζε πολλά πράγματα για το
κάστρο και πολλές φορές της έλεγε διάφορες ιστορίες. Έχουν όμως περάσει πάνω από δέκα
χρόνια από τότε και δεν θυμόταν πολλά πράγματα. Όμως, του είπε ότι θα έψαχνε στη
βιβλιοθήκη της γιαγιά της να δει αν υπάρχουν βιβλία που αφορούσαν το κάστρο.
Φτάνοντας στην πλατεία, συμφώνησαν στην επόμενη συνάντησή τους να
ανταλλάξουν πληροφορίες για τυχόν υλικό που θα έβρισκαν.
Το επόμενο πρωί, ο Γιάννης ανέβηκε πάλι στη σοφίτα και ξανάρχισε την αναζήτηση.
Μετά από αρκετό ψάξιμο, στο βάθος ενός μπαούλου, βρήκε αυτό που ζητούσε. Ήταν δύο
βιβλία που από τον τίτλο τους κατάλαβε πως αναφέρονταν στην ιστορία του κάστρου. Αφού
τα ξεσκόνισε, άρχισε να τα ξεφυλλίζει. Ήταν αυτό που ήθελε και αυτό τον ικανοποίησε
ιδιαίτερα. Επιτέλους, τόσες φορές είχε έρθει στο χωριό των παππούδων του και δεν γνώριζε
τίποτα για το κάστρο του χωριού. Τώρα όμως μπορούσε να μάθει πολλά πράγματα γι' αυτό.
Ακούμπησε τα βιβλία σε μια καρέκλα και προσπάθησε να βάλει σε κάποια τάξη το
περιεχόμενο του μπαούλου. Καθώς τακτοποιούσε τα διάφορα αντικείμενα, κάτω από μια
κουβέρτα είδε ένα φάκελο που κάτι είχε μέσα. "Λες να έχει μέσα τίποτα χρήματα που είχε
βάλει εδώ ο παππούς για ώρα ανάγκης;" σκέφτηκε και άνοιξε προσεκτικά τον φάκελο.
Χρήματα δεν υπήρχαν.
Είχε μερικά χαρτιά με πληροφορίες για το κάστρο και ένα χαρτί με επιγραμματικές
σημειώσεις. Πάνω σε αυτό το χαρτί υπήρχε κι ένα σχέδιο που του έκανε εντύπωση.
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Έβαλε τον φάκελο σε ένα από τα δύο βιβλία και κατέβηκε στην αυλή, κάτω από
μουριά, και άρχισε να το διάβασμα. Πέρα από την ιστορία του κάστρου, ιστορία πολλών
αιώνων, αυτό που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι κάποιοι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι
των γραμμάτων υπήρξαν ένοικοι του κάστρου στην πορεία του χρόνου. Βρέθηκαν εδώ γιατί
οι κατά καιρούς διοικητές του κάστρου αγαπούσαν και προστάτευαν τα γράμματα και τις
τέχνες και κατ' επέκταση βοηθούσαν τους διανοούμενους της εποχής να δουλέψουν χωρίς
προβλήματα.
Πραγματικά απόλαυσε την ανάγνωση αυτών των βιβλίων και, επειδή του άρεσε να
διαβάζει και να μαθαίνει καινούργια πράγματα, άρχισε να αναρωτιέται: τι να διάβαζαν άραγε
αυτοί οι άνθρωποι; τι θέματα προσπαθούσαν να λύσουν; τι να κατάφεραν άραγε; Εκείνη την
ώρα άκουσε την φωνή της γιαγιάς του που του έφερνε μια βυσσινάδα να του λέει:
"Τι γράμμα είναι αυτό κάτω από την καρέκλα;"
"Όπα, το είχα ξεχάσει αυτό", είπε. Και συνέχισε:
"Δεν μου λες, γιαγιά, ποια ήταν η σχέση του παππού με το κάστρο;"
"Από τα λίγα που ξέρω, με τον φίλο του τον Κώστα, τον παππού της Μαρίας, αυτός τον
ξεσήκωσε, λίγες μέρες πριν το ατύχημα, πήγαιναν κάθε μέρα στο κάστρο και κάτι έψαχναν.
Βλέπεις του Κώστα του άρεσε να διαβάζει, είχε περάσει στο Μαθηματικό τμήμα της Αθήνας,
αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν κατάφερε να το τελειώσει. Ο Κώστας, λοιπόν, αν
θυμάμαι καλά, είχε βρει κάποια βιβλία για το κάστρο και πίστευε ότι κάτι πολύ σημαντικό
υπάρχει εκεί και είχε βαλθεί να το βρει, έχοντας τον παππού σου βοηθό. Κάποιες φορές, όταν
δεν είχαν δουλειά, πήγαιναν στο κάστρο και ξεχνούσαν να γυρίσουν."
"Δεν μου λες, γιαγιά, αυτό το χαρτί με αυτό το σχέδιο τι λες να είναι;"
Η γιαγιά του πήρε το χαρτί που ήταν στον φάκελο και το κοίταξε προσεκτικά. Είχε
πάει πολλές φορές στο κάστρο και το γνώριζε πολύ καλά.
Το χαρτί είχε το διπλανό σχέδιο και έγραφε:
Ανατολικά - Νότια πυργίσκος.
Ιστός σημαίας.
Αποστάσεις από το τείχος, 1ο κανόνι και 2ο κανόνι.
Απόσταση από τη γραμμή που ενώνει τα κανόνια. Η
γραμμή αυτή σε πάει στην πηγή ..... έλεγε και κάτι άλλο
αλλά δεν φαινόταν.
"Από αυτά που γράφει καταλαβαίνω ότι είναι ο
προμαχώνας του κάστρου. Τα δύο Π που υπάρχουν στο
σχέδιο είναι σίγουρα οι δύο πυργίσκοι, όπως τις γράφει.
Θυμάμαι όταν πήγαινα στο Γυμνάσιο, σε μια
επίσκεψη στο κάστρο, η καθηγήτρια των μαθηματικών μας
έβαλε για εργασία να βρούμε τι τρίγωνο είναι αυτό που φτιάχνεται από τους δύο πυργίσκους και
την κορυφή του προμαχώνα και να βρούμε την απόσταση κάθε πυργίσκου από την κορυφή του
προμαχώνα, χωρίς να την μετρήσουμε. Θυμάμαι ότι με ένα σχοινί συγκρίναμε την απόσταση
κάθε πυργίσκου από την κορυφή του προμαχώνα και διαπιστώσαμε ότι ήταν ίσες, δηλαδή το
τρίγωνο που φτιάχνεται από την κορυφή του προμαχώνα και τους δύο πυργίσκους είναι
ορθογώνιο και ισοσκελές. Στη συνέχεια με το σχοινί συνδέσαμε τους δύο πυργίσκους και
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μετρήσαμε την απόσταση με το μέτρο. Στη συνέχεια, με το Πυθαγόρειο θεώρημα βρήκαμε τις
αποστάσεις που ζητούσε η καθηγήτρια. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η εργασία που ακόμη την
θυμάμαι ύστερα από τόσα χρόνια. Πραγματικά το σχοινί που ένωνε τους δύο πυργίσκους
περνούσε από το σημείο που ήταν τότε ο ιστός της σημαίας.
Τα δύο κανόνια είναι στις θέσεις που υπάρχουν στο σχέδιο, μπορείς να πας να το
διαπιστώσεις. Ξέρεις όμως ότι ο ιστός της σημαίας δεν υπάρχει, εδώ και πολλά χρόνια η
σημαία έχει μεταφερθεί στο Δημαρχείο. Μάλλον δεν θα βρεις ίχνος από τον ιστό γιατί κατά
καιρούς έχουν γίνει και κάποιες εργασίες συντήρησης.
Τώρα αυτή η γραμμή που σε πάει στην πηγή δεν ξέρω τι είναι. Δεν θυμάμαι να υπήρχε
κάποια πηγή στο κάστρο. Υπήρχε κάποιο πηγάδι, αλλά είναι σε άλλο χώρο και δεν νομίζω ότι
έχει να κάνει με τη γραμμή που έχει εδώ.
Νομίζω ότι αυτό το χαρτί πρέπει να το έγραψε ο Κώστας, δεν είναι γράμματα του παππού
σου αυτά, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που έψαχναν να βρουν. Ο παππούς, σου όταν τον
ρώτησα μια φορά, μου είπε ότι κάτι έχουν βρει, αλλά δεν ξέρει αν είναι σημαντικό, θα το
κουβέντιαζαν με έναν υπάλληλο της αρχαιολογίας στην πόλη. Μετά από λίγες μέρες
πηγαίνοντας για δουλειές με το αγροτικό του Κώστα, συνέβη το ατύχημα και δεν μάθαμε τίποτα.
Αυτά ξέρω, θέλεις να σου φτιάξω να φας κάτι;"
Πριν προλάβει να απαντήσει, ακούστηκε η φωνή της Μαρίας.
Η γιαγιά του τους χαιρέτησε και πήγε να τους ετοιμάσει δύο τοστ.
Βλέποντας τα βιβλία που ήταν πάνω στο τραπέζι, η Μαρία έβγαλε από την τσάντα της
και άλλα δύο.
"Βρήκα στη βιβλιοθήκη του παππού μου αυτά τα βιβλία," του είπε, "τα οποία
αναφέρονται στην ιστορία του κάστρου. Τα διάβασα και έμαθα αρκετά πράγματα που δεν
ήξερα, παρόλο που έχω πάει πολλές φορές στο κάστρο."
Ξαφνικά σταματάει να μιλά και παίρνει στο χέρι της το χαρτί με τις σημειώσεις και το
σχέδιο.
"Τι είναι αυτό Γιάννη;" τον ρωτάει με έκπληξη;
"Το βρήκα στο μπαούλο που ο παππούς μου είχε τα βιβλία για το κάστρο, γιατί τόση
έκπληξη;"
"Ξέρεις και εγώ βρήκα κάποιο παρόμοιο χαρτί, αλλά δεν του έδωσα και πολλή σημασία, τι
νομίζεις ότι είναι;"
"Από αυτά που μου είπε η γιαγιά μου, οι παππούδες μας κάτι πρέπει να βρήκαν στο κάστρο,
αλλά λόγω του ατυχήματος δεν πρόλαβαν να το ανακοινώσουν. Τι λες, θέλεις να δοκιμάσουμε
να δούμε αν βρήκαν κάτι;" είπε ο Γιάννης.
"Βέβαια και θέλω", του απάντησε η Μαρία, "πηγαίνω να φέρω το δικό μου χάρτη από το
σπίτι."
Σε λίγο τα δύο παιδιά τρώγοντας το τοστ της γιαγιάς έβλεπαν τον χάρτη του παππού
της Μαρίας που ήταν λίγο διαφορετικός από αυτόν που είχε ο Γιάννης. Αυτός δεν είχε κάποια
πληροφορία, ήταν απλά ένα σχέδιο και έγραφε η γραμμή ΣΒ σε πάει στην πηγή της.
Έβαλαν τους δύο χάρτες δίπλα δίπλα για να τους συγκρίνουν.
Από μια πρώτη ματιά είδαν ότι και οι δύο είχαν γίνει από το ίδιο χέρι.
"Από αυτά που μου είπε η γιαγιά μου δεν είναι γράμματα του παππού μου αυτά που υπάρχουν
στον δικό μου χάρτη," είπε ο Γιάννης, "άρα και τους δύο τους έφτιαξε ο δικός σου παππούς."
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"Για να δούμε λοιπόν τι κοινά έχουν;" λέει η Μαρία και συνεχίζοντας παρατηρεί ότι
βλέπουν ένα ορθογώνιο τρίγωνο που φτιάχνεται από την κορυφή του προμαχώνα και τους
δύο πυργίσκους και μάλλον είναι και ισοσκελές.
"Αυτό είναι σίγουρο" της λέει ο Γιάννης. "Μου το είπε η γιαγιά μου, που το είχε
υπολογίσει στο πλαίσιο μιας εργασίας που έκανε όταν ήταν μαθήτρια του Γυμνασίου. Επιπλέον,
η γραμμή που ενώνει τους πυργίσκους περνάει και από το Σ, σύμφωνα με την γιαγιά μου".
Νομίζω, συνέχισε ο Γιάννης, ότι ο χάρτης έχει να κάνει με Γεωμετρία. Μην ξεχνάς
Μαρία ότι ο παππούς σου ήταν πολύ καλός Μαθηματικός, άλλο αν δεν κατάφερε λόγω
οικονομικών προβλημάτων να τελειώσει το Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε
γράμματα στα δύο σχήματα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε καλύτερα.
"Συμφωνώ", είπε η Μαρία, ας το κάνουμε ξέροντας ότι έχουμε να κάνουμε με
ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο."
Έφτιαξαν τα παρακάτω σχήματα σε ένα νέο χαρτί, όπως φαίνεται παρακάτω.

"Τώρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα", λέει η Μαρία, " και επειδή η Σ1Γ είναι κάθετη της
ΤΚ, θα πρέπει και η γραμμή Σ2Β που σε πάει στην πηγή να είναι κάθετη στην γραμμή ΝΜ."
"Ωραία", λέει ο Γιάννης, "δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον δικό μου χάρτη γράφει για
τον ιστό της σημαίας που είναι το Σ1 και αμέσως μετά για αποστάσεις από τους δύο τοίχους,
δηλαδή Σ1ΚΑΠ και Σ1ΤΑΛ. Το ίδιο φαίνεται να γίνεται και στον δικό σου χάρτη, Μαρία."
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"Πράγματι", του λέει η Μαρία, "είμαι σίγουρη ότι Σ2ΜΑΠ και
φτιάξουμε ένα νέο σχέδιο βάζοντας και αυτές τις κάθετες."
Το νέο σχέδιο που έφτιαξαν φαίνεται παρακάτω.

Σ2ΤΑΛ. Ας

Έμειναν για λίγο σιωπηλοί κοιτάζοντας τα δύο σχήματα.
"Τι λες Γιάννη;" είπε σε λίγο η Μαρία. "Έχεις καμιά ιδέα;"
"Η πληροφορία που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ότι οι γραμμές Σ1Γ και Σ2Β,
οδηγούν σε κάποια πηγή, που μάλλον δεν πρέπει να είναι πηγή με νερό, γιατί όπως μου είπε η
γιαγιά μου δεν υπάρχει πηγή στο κάστρο. Τι σχέση έχουν οι Σ1Γ και Σ2Β;" είπε σκεπτικός ο
Γιάννης.
"Είναι και οι δύο κάθετες στις ΤΚ και ΝΜ αντίστοιχα", αποκρίθηκε η Μαρία.
"Ναι," λέει ο Γιάννης, "αλλά τα Σ1 και Σ2 είναι διαφορετικά σημεία της ΛΠ. Πώς
γίνεται και οι δύο γραμμές να οδηγούν στο ίδιο σημείο;"
"Καλά λες," απάντησε η Μαρία, "δεν μπορεί ο παππούς μου να έκανε λάθος. Μάλλον η
θέση των Σ1 και Σ2 είναι ανεξάρτητη από την πηγή και αυτό που μετράει μάλλον είναι η
καθετότητα στις ΤΚ και ΝΜ από τα τυχαία σημεία Σ1 και Σ2 της ΛΠ."
"Μαρία, έχω μια ιδέα" λέει τότε ο Γιάννης. "Να φέρουμε τις γραμμές Σ1Γ και Σ2Β να
δούμε πού τέμνονται, οπότε αυτό θα είναι και το ζητούμενο σημείο. Μην ξεχνάς ότι δύο ευθείες
ή θα είναι παράλληλες, οπότε δεν έχουν κοινά σημεία, ή θα ταυτίζονται, οπότε θα έχουν άπειρα,
ή θα τέμνονται οπότε θα έχουν ένα μόνο κοινό σημείο."
"Αυτό είναι", φώναξε με χαρά η Μαρία. "Ας κάνουμε το σχήμα,
να δούμε τι γίνεται."
Μετά από λίγο έφτιαξαν το διπλανό σχήμα.
"Όπως φαίνεται από το σχήμα", λέει η Μαρία, "το
σημείο τομής Θ των Σ1Γ και Σ2Β πρέπει να συμπίπτει με το
σημείο τομής των παραλλήλων από το Π προς την ΑΛ και από το
Λ προς την ΑΠ."
"Μάλλον έχεις δίκιο ", λέει ο Γιάννης, "οπότε το
τετράπλευρο ΑΛΘΠ θα είναι τετράγωνο, διότι το τρίγωνο ΑΛΠ
είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, άρα το σημείο Θ θα είναι η τέταρτη κορυφή του τετραγώνου
που είναι σταθερό σημείο."
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"Ωραία, Γιάννη", λέει τότε η Μαρία. "Θα πρέπει όμως να αποδείξουμε τον ισχυρισμό
σου".
Τότε ο Γιάννης διατύπωσε το καθαρό Γεωμετρικό πρόβλημα που είναι:


Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΛΠ ( A   ο ) και τυχαίο σημείο Σ της ΛΠ.
Φέρνουμε ΣΚΑΠ, ΣΤΑΛ και ΣΓΚΤ. Να αποδειχτεί ότι η μεταβλητή ευθεία ΣΓ
περνάει από σταθερό σημείο.
"Βέβαια εμείς," λέει η Μαρία, "το σταθερό
σημείο Θ το προσδιορίσαμε ότι πρέπει να είναι η
τέταρτη κορυφή του τετραγώνου ΑΛΘΠ. Ας φτιάξουμε,
λοιπόν, το τετράγωνο ΑΛΘΠ να έχουμε μια εικόνα του
σχήματος."
Έβγαλε μια κόλλα και άρχισε να φτιάχνει το
νέο σχήμα.
"Δεν το έφτιαξα καλά, η ΓΣ δεν περνάει από το Θ.
Νομίζω όμως ότι είναι καλύτερα έτσι. Αν βάλω Ρ το
σημείο τομής της ΓΣ με την ΛΘ, τότε αρκεί να
αποδείξουμε ότι το Ρ ταυτίζεται με το Θ.
Βλέποντας το νέο σχήμα ο Γιάννης της λέει ότι


πρέπει να εκμεταλλευτούν την ορθή γωνία ΣΓΚ και
μάλλον το ορθογώνιο τρίγωνο ΣΤΚ.
"Σίγουρα έχεις δίκιο", του λέει η Μαρία, "εκεί είναι τα δεδομένα μας. Μπορεί όμως να
παίζει ρόλο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΚΣΤ."
Ο Γιάννης προχωρά: "Προέκτεινε με διακεκομμένη την ΚΣ και βάλε Δ το σημείο τομής
με την ΛΘ. Κάνε το ίδιο με την ΤΣ και βάλε Ε το σημείο τομής με την ΠΘ. Τι παρατηρείς;"
"Ωραία", λέει η Μαρία, "το ΣΔΘΕ είναι ορθογώνιο που είναι ίσο με το ΑΚΣΤ και αυτό
νομίζω μπορούμε να το αποδείξουμε εύκολα.
Το ΑΠΘΛ είναι τετράγωνο και η ΛΠ είναι διαγώνιος, άρα:








ΑΛΠ  ΑΠΛ  ΠΛΘ  ΛΠΘ   ο , οπότε ΣΤ=ΤΛ και επειδή το ΣΤΛΔ είναι ορθογώνιο θα
είναι τετράγωνο, άρα ΣΤ=ΣΔ (1).
Όμοια το ΚΠΕΣ είναι τετράγωνο, άρα ΣΚ=ΣΕ (2).
"Άρα", συνεχίζει η Μαρία, "τα ορθογώνια ΣΔΘΕ και ΑΚΣΤ είναι ίσα."
Φέρνει με διακεκομμένη γραμμή την διαγώνιο ΔΕ του ορθογωνίου ΣΔΘΕ και βάζει Ζ
το σημείο τομής της ΣΡ με την ΔΕ. Λέει στο Γιάννη ότι παρατηρεί τα εξής:
"Τα ορθογώνια τρίγωνα ΚΣΤ, ΕΣΔ λόγω των (1) και (2) είναι ίσα και μάλλον εδώ θα
πρέπει να επικεντρωθούμε."
"Νομίζω, Μαρία," λέει ο Γιάννης, "έχω μια καλή ιδέα. Στο ορθογώνιο ΣΔΘΕ η ΔΕ
είναι διαγώνιος. Αν αποδείξουμε ότι το Ζ είναι μέσον της ΔΕ, τότε η ΓΣΖ θα διέρχεται από το
Θ, διότι θα είναι διαγώνιος του ορθογωνίου ΣΔΘΕ!"
"Αυτό είναι", έκανε χαρούμενη η Μαρία. "Πώς όμως θα το αποδείξουμε;"
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"Νομίζω, Μαρία," λέει ο Γιάννης, "ότι, επειδή το τρίγωνο ΔΣΕ είναι ορθογώνιο, αρκεί
να αποδείξουμε ότι ΖΣ=ΖΕ, οπότε θα είναι και ΖΣ=ΖΔ, άρα το Ζ θα είναι το μέσον της ΔΕ."








"Νομίζω το έχω", λέει η Μαρία. "Είναι ΕΣΖ  ΓΣΤ (κατά κορυφή) και ΤΚΣ  ΓΣΤ




(πλευρές κάθετες), άρα ΕΣΖ  ΤΚΣ και επειδή τα τρίγωνα ΣΚΤ, ΣΕΔ είναι ίσα θα είναι






ΕΣΖ  ΣΕΔ  ΣΕΖ , άρα το τρίγωνο ΣΖΕ είναι ισοσκελές με ΖΣ=ΖΕ (3).




Είναι ΔΣΖ  ΖΣΕ   ο (4).






ο







Επίσης ΣΔΖ  ΖΕΣ   και επειδή ΕΣΖ  ΖΕΣ θα είναι ΣΔΖ  ΕΣΖ   ο (5).




Από τις (4) και (5) θα είναι ΔΣΖ  ΣΔΖ , άρα ΖΣ=ΖΔ και λόγω (3) ΖΣ=ΖΔ=ΖΕ, άρα το Ζ
μέσον της ΔΕ, οπότε η ΓΣ διέρχεται από το Θ.
Τέλος ουφ!!!"
"Για κάτσε, Μαρία", χαμογέλασε ο Γιάννης. "Τι τέλος; Βρήκαμε τι έψαχναν οι
παππούδες μας; Απλά εντοπίσαμε πού μπορεί να είναι η πηγή, δεν την έχουμε βρει. Πρέπει να
πάμε στο κάστρο να δούμε αν οι υπολογισμοί που κάναμε έχουν νόημα ή απλά ο παππούς σου,
που ήξερε μαθηματικά, κάπου βρήκε αυτό το πρόβλημα και προσπάθησε να το λύσει
φτιάχνοντας ένα σχήμα πάνω στο χαρτί που βρήκες. Αλήθεια, τι μπορεί να είναι αυτή η πηγή;
Σίγουρα δεν μπορεί να είναι πηγή νερού. Η γιαγιά μου με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πηγή στο
κάστρο, πρέπει να είναι κάτι άλλο.
Τι όμως; Δεν μου λες πού βρήκες το χαρτί του παππού σου;"
"Ήταν μέσα σε ένα βιβλίο μαθηματικών αλλά είναι γραμμένο στα λατινικά και δεν
θεώρησα ότι είχε σχέση με το κάστρο γι' αυτό δεν το έφερα."
"Νομίζω, Μαρία, ότι αυτό το βιβλίο είναι το κλειδί του γρίφου."
"Τρέχω να το φέρω," λέει η Μαρία.
Μετά από λίγο τα δύο παιδιά ξεφύλλιζαν το βιβλίο, το οποίο είχε αρκετά προβλήματα
μαθηματικών, είχε όμως και κάποια άλλα κείμενα που μάλλον δεν ήταν μαθηματικά. Εκεί
που ξεφύλλιζαν το βιβλίο ο Γιάννης παρατήρησε το ίχνος ενός τσακίσματος σε μια σελίδα. Η
σελίδα στην αρχή έγραφε θεώρημα Vecten και είχε δύο προβλήματα μαθηματικών, μάλλον
με κάποια σχόλια. Από τα λίγα πράγματα που μπορούσαν να διαβάσουν μάλλον το πρώτο
πρόβλημα είχε να κάνει με το πρόβλημα που μόλις είχαν λύσει.
" Ο παππούς σου, Μαρία, ήξερε Λατινικά; Πώς το διάβασε;" ρώτησε ο Γιάννης.
"Δεν ξέρω," απάντησε η Μαρία. "Εκείνη την εποχή έκαναν Λατινικά στο σχολείο;
Μπορεί, όμως, να απευθύνθηκε σε κάποιον που ήξερε. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, Γιάννη. Θα
το πάμε στη φιλόλογο του σχολείου μου. Είναι πολύ καλή καθηγήτρια και γνωρίζει Λατινικά."
Χωρίς χρονοτριβή τα παιδιά πήραν το βιβλίο και σε λίγο έφταναν στο σπίτι της
καθηγήτριας. Η Μαρία, αφού εξήγησε στην καθηγήτριά της ότι στην βιβλιοθήκη της βρήκε
ένα βιβλίο Μαθηματικών του παππού της γραμμένο στα Λατινικά, την παρακάλεσε αν
μπορούσε να τους βοηθήσει μεταφράζοντας μερικές, σελίδες με δύο προβλήματα Γεωμετρίας
και κάποια σχόλια.
Η καθηγήτρια πήρε το βιβλίο και άρχισε να το διαβάζει.
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"Πραγματικά οι σελίδες που θέλεις, έχουν ένα πρόβλημα Γεωμετρίας με δύο ερωτήματα.
Είναι, όπως γράφει, τα δύο από τα εννέα ερωτήματα ενός θεωρήματος του Vecten και έχει και
την λύση του και στη συνέχεια γράφει για μια εφαρμογή του θεωρήματος Vecten.
Μαρία, πάρε μια κόλλα και γράψε την εκφώνηση του προβλήματος."
Η Μαρία άρχισε να γράφει:
Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και έξω απ' αυτό τα τετράγωνα ΑΒΔΕ, ΓΑΘΙ, τότε ισχύει


1.

α) Η διάμεσος ΑΜ του AΒΓ είναι κάθετη στην ΕΘ και είναι AM 


ΕΘ



β) Αντίστοιχα η διάμεσος ΑΟ του AEΘ είναι κάθετη στην ΒΓ και AΟ 

.

ΒΓ



.

Αν Σ είναι η τέταρτη κορυφή του παραλληλογράμμου ΕΑΘΣ τότε:
τα ευθύγραμμα τμήματα ΓΔ και ΒΙ είναι ίσα και κάθετα αντίστοιχα με τα ευθύγραμμα
τμήματα ΒΣ και ΓΣ και τέμνονται σε σημείο Η1 του ύψους ΑΚ.
"Θέλετε να σας διαβάσω και τη λύση;" ρώτησε η καθηγήτρια.
"Όχι, κυρία," απάντησαν τα παιδιά αυθόρμητα. "Κυρία," είπε η Μαρία, "θέλουμε να το
λύσουμε μόνοι μας, ξέρετε μας αρέσουν τα μαθηματικά και ιδιαίτερα η Γεωμετρία, Απολαύσαμε
ένα πρόβλημα που πριν λίγο λύσαμε με τον Γιάννη, είναι μάλλον η εφαρμογή του παραπάνω
πρώτου προβλήματος."
"Πραγματικά", λέει η καθηγήτρια, "είναι ένα νέο πρόβλημα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι
εφαρμογή του θεωρήματος Vecten, γράψε όμως αν θέλεις την εκφώνηση."
2.



Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( A   ο ) και Δ τυχαίο σημείο της ΒΓ.
Φέρνουμε τις αποστάσεις του Δ από τις ίσες πλευρές του τριγώνου, έστω ΔΕ και ΔΖ και
την απόσταση του Δ από την ΕΖ, έστω ΔΚ. Να αποδειχτεί ότι η μεταβλητή ευθεία ΔΚ σε
οδηγεί στην πηγή της γνώσης.
"Αυτό είναι, κυρία. Αυτό αποδείξαμε με την Μαρία", είπε ο Γιάννης. "Μόνο που
εμείς αποδείξαμε ότι περνάει από σταθερό σημείο."
"Για να δούμε, τι άλλο γράφει", λέει η καθηγήτρια, "μήπως και σας βοηθήσω."
Η καθηγήτρια, αφού γύρισε κάποιες σελίδες, τους είπε ότι αυτός που το έγραψε πρέπει να
ήταν κάποιος έμπορος, ο οποίος είχε πάθος με τα μαθηματικά. Έγραφε ότι προσπαθούσε να
κανονίζει έτσι τις δουλειές του, ώστε να έρχεται όσο γίνεται πιο συχνά στο κάστρο που το
θεωρούσε σπίτι του. Εδώ αισθανόταν ασφάλεια, εδώ έβρισκε αγαλλίαση και ψυχική
ισορροπία επισκεπτόμενος την πηγή της γνώσης.
Εξέφραζε και τον προβληματισμό ότι τα πράγματα ήταν πολύ επικίνδυνα με τις τόσες
επιδρομές και τους πολέμους. Φοβόταν ότι θα μπορούσε να καταστραφεί η πηγή της γνώσης
από ανθρώπους που δεν γνώριζαν την αξία των βιβλίων και μπορεί να τα κατέστρεφαν ή να
τα χρησιμοποιούσαν για διάφορους σκοπούς. Ύστερα από κουβέντα με τον φρούραρχο του
κάστρου, που και αυτός ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, συμφώνησαν να κρύψουν
χτίζοντας την πηγή της γνώσης.
"Αυτά γράφει σε αυτές τις δύο, μάλλον τρεις σελίδες. Στις υπόλοιπες σελίδες έχει
διάφορες ασκήσεις, κάποιες λυμένες και κάποιες άλυτες, ίσως είναι τα υπόλοιπα ερωτήματα
από το θεώρημα του Vecten γιατί είναι επτά ασκήσεις. Θέλετε κάτι άλλο να σας μεταφράσω;"
"Όχι, κυρία", είπε η Μαρία, "αν σας χρειαστούμε μπορούμε να σας ενοχλήσουμε πάλι;"
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"Βεβαίως, μετά χαράς", είπε η καθηγήτρια και τους χαιρέτησε.
"Βλέπεις, Μαρία", είπε ο Γιάννης "η πηγή δεν έχει να κάνει με νερό, αλλά με την γνώση
και την μόρφωση. Είναι μάλλον κάποιος χώρος με βιβλία, κάποια βιβλιοθήκη στην οποία
έβρισκε γαλήνη και ψυχική ηρεμία ο συγγραφέας του βιβλίου και φοβούμενος μήπως κάποιοι
επιδρομείς την καταστρέψουν ή χρησιμοποιήσουν τα βιβλία για άλλους σκοπούς, φρόντισε να
την ασφαλίσει."
"Αυτό έψαχναν, λοιπόν, οι παππούδες μας", είπε η Μαρία. "Γι' αυτό πήγαιναν τόσο
συχνά στο κάστρο! Ήθελαν να ανακαλύψουν την πηγή της γνώσης και από ό,τι φαίνεται
κατάφεραν να λύσουν το γρίφο, γι' αυτό είχαν φτιάξει τα δύο σχεδιαγράμματα."
"Έτσι είναι", λέει ο Γιάννης. "Δεν ξέρουμε όμως αν βρήκαν την πηγή της γνώσης ή την
βρήκαν και δεν είχε τίποτα; Μήπως όλα ήταν καταστραμμένα; Ποιος ξέρει; Οι παππούδες δεν
ζουν για να λύσουν τις απορίες μας και οι γιαγιάδες μας δεν ξέρουν τίποτα."
"Ξέρεις, Γιάννη", λέει η Μαρία. "Αν είχαν βρει κάτι, θα το έλεγαν αμέσως. Και οι δύο
ήταν πολύ έντιμοι άνθρωποι και αυτό που τους ενδιέφερε ήταν η ιστορία του κάστρου και κατ'
επέκταση του χωριού. Μάλλον πλησίασαν πολύ κοντά αλλά δεν βρήκαν κάτι. Τι λες; Θέλεις να
κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι είχαν βρει; Εξάλλου τους το χρωστάμε. Αν υπάρχει κάτι
και το βρούμε θα γαληνέψει η ψυχή τους. Θα είναι μια πράξη στη μνήμη τους".
"Άλλο που δεν θέλω", απάντησε ο Γιάννης. "Πάμε να πάρουμε ένα σχοινί, και
κατευθείαν για το κάστρο να βρούμε την πηγή της γνώσης."
Σε λίγο τα παιδιά έφτασαν στο κάστρο και γρήγορα με την βοήθεια των πυργίσκων
και του σχοινιού, φτιάχνοντας το τετράγωνο, εντόπισαν το σημείο Θ.
"Τι γίνεται τώρα, Γιάννη; Το Θ πέφτει πάνω σε αυτόν τον μεγάλο τοίχο", είπε
απογοητευμένη η Μαρία. "Λες να μην υπάρχει τίποτα;"
"Δεν ξέρω, Μαρία. Μην ξεχνάς ότι ο Φρούραρχος του κάστρου και ο συγγραφέας του
βιβλίου του παππού σου συμφώνησαν να κρύψουν την πηγή της γνώσης, άρα δεν είναι τόσο
εύκολο να την βρούμε, πρέπει να προσπαθήσουμε. Αν το σημείο Θ οδηγεί στην πηγή της γνώσης
και οι υπολογισμοί του παππού σου είναι σωστοί, θα πρέπει η πηγή της γνώσης να είναι πίσω
από αυτές τις πέτρες. Ας τις δούμε λίγο καλύτερα."
Επικεντρώθηκαν να παρατηρούν τις πέτρες του τείχους γύρω από το υποτιθέμενο
σημείο Θ.
Σε λίγο η Μαρία λέει: "Νομίζω ότι κάτι γίνεται εδώ, αυτές οι τρεις πέτρες δεν έχουν
κονίαμα μεταξύ τους, φαίνεται σαν να είναι στο αέρα."
"Δίκιο έχεις", λέει ο Γιάννης. "Νομίζω ότι και οι διπλανές τους αντί για κονίαμα έχουν
χώμα. Για να πάρω ένα ξύλο να δω τι γίνεται."
Ο Γιάννης, με ένα μυτερό ξύλο, διαπιστώνει ότι και οι διπλανές πέτρες δεν έχουν
κονίαμα ή το κονίαμα που έχουν είναι λίγο, απλά ίσα ίσα για να συγκρατούνται οι πέτρες
μεταξύ τους.
Ο Γιάννης άρχισε να βγάζει τις πέτρες μία μία. Όταν έβγαλε την τρίτη πέτρα, είδε ότι
πίσω από αυτή δεν υπήρχε άλλη πέτρα ούτε χώμα, υπήρχε μια τρύπα. Έβαλε τότε ένα καλάμι
για να διαπιστώσει μέχρι πού έφτανε το βάθος της τρύπας. Το καλάμι εισχώρησε ενάμιση
μέτρο περίπου χωρίς αντίσταση, αλλά δεν πήγαινε παραπέρα γιατί βρήκε κάποιο εμπόδιο.
"Μαρία, εδώ είναι", είπε χαρούμενος ο Γιάννης. "Τι λες; Συνεχίζουμε να βγάζουμε τις
πέτρες;"
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"Νομίζω, Γιάννη, ότι είναι καλύτερα να ενημερώσουμε τον Δήμαρχο. Δεν ξέρουμε αν οι
πέτρες που θα βγάλουμε συγκρατούν κάποιον τοίχο, οπότε ενδέχεται να καταρρεύσουν και
μπορεί να κινδυνέψουμε. Καλύτερα να αναλάβουν κάποιοι ειδικοί γι αυτές τις δουλειές."
"Εντάξει, Μαρία, ας βάλουμε τις πέτρες που βγάλαμε στη θέση τους και πάμε να
ενημερώσουμε τον Δήμαρχο."
Ακούγοντας ο Δήμαρχος αυτά που του είπαν τα παιδιά έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Αμέσως φώναξε τον υπεύθυνο μηχανικό και όλοι μαζί πήγαν στο κάστρο για να δουν τι θα
μπορούσαν να κάνουν για να διαπιστώσουν αν οι εικασίες των παιδιών ήταν σωστές.
Αφού έβγαλαν τις πέτρες και διαπίστωσαν την ύπαρξη της μεγάλης τρύπας,
κατάλαβαν ότι άξιζε τον κόπο να ψάξουν το θέμα. Συμφώνησαν να στείλουν το επόμενο πρωί
συνεργείο του Δήμου για να αρχίσει τις σχετικές εργασίες.
Πράγματι, το επόμενο πρωί το συνεργείο του Δήμου, παρουσία των δύο παιδιών και
αρκετών κατοίκων που εν τω μεταξύ είχαν μάθει τα νέα, άρχισαν τις εργασίες.
Αφού έβγαλαν με μεγάλη προσοχή τις πέτρες, εμφανίστηκε μια μικρή πόρτα. Οι
εργάτες του συνεργείου, αφού έβαλαν τα σχετικά υποστυλώματα, άνοιξαν την πόρτα και
βρέθηκαν μπροστά σε μια αίθουσα με βιβλιοθήκες γεμάτες από βιβλία. Δεν πίστευαν στα
μάτια τους! Εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες βιβλία, ήταν τακτοποιημένα στις βιβλιοθήκες.
Οι υπάλληλοι της εφορείας νεοτέρων μνημείων, που είχαν έρθει ενημερωμένοι από τον
Δήμαρχο, μπήκαν μέσα για μια πρώτη εκτίμηση. Μετά από μία ώρα περίπου βγήκαν και
ανακοίνωσαν με χαρά ότι πρόκειται για την βιβλιοθήκη του κάστρου με πάρα πολλά βιβλία
και μάλιστα αρκετά από αυτά ήταν σε καλή κατάσταση. Κανόνισαν να έρθει σύντομα ειδικό
συνεργείο για να τα παραλάβει για συντήρηση και καταγραφή και στην συνέχεια, αφού
αξιολογηθούν, ένα μέρος το πλέον ευαίσθητο, θα τοποθετηθεί σε ειδικό χώρο της Εθνικής
βιβλιοθήκης και τα υπόλοιπα στην δημοτική βιβλιοθήκη.
Ο Δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της εφορείας νεοτέρων μνημείων,
είπε ότι "αυτή η σημαντική ανακάλυψη οφείλεται στα δύο παιδιά, την Μαρία και τον Γιάννη, τα
οποία ολοκληρώνοντας μια έρευνα που είχαν αρχίσει οι παππούδες τους, κατάφεραν να
ανακαλύψουν αυτή την τόσο σημαντική βιβλιοθήκη, την πηγή της γνώσης, ένα μέρος της οποίας
πολύ σύντομα θα εκτεθεί στο χωριό μας στη δημοτική βιβλιοθήκη".
Τα δύο παιδιά συγκινημένα σε μια γωνιά παρακολουθούσαν τα τεκταινόμενα.
Ένοιωθαν μια χαρά, μια ηρεμία και μια ανακούφιση για ό,τι είχαν καταφέρει, όχι τόσο για
τον εαυτό τους, όσο για τους παππούδες τους που πραγματικά τώρα η ψυχή τους θα
ανακουφιστεί. "Σκέφτομαι μήπως να λέγαμε στο Δήμαρχο την ιδέα να δώσει στην αίθουσα της
βιβλιοθήκης τα ονόματα των δυο πρωτεργατών της ανακάλυψης, των παππούδων μας, είπε η
Μαρία".
Υπέροχα! ενθουσιάστηκε ο Γιάννης."Τι λες Μαρία, πάμε για ένα καφέ στην πλατεία
νομίζω ότι τώρα χρειαζόμαστε μια καλή ξεκούραση."
"Γιατί όχι απάντησε η Μαρία".
Σε λίγο τα δύο παιδιά απολάμβαναν το καφεδάκι τους στην πλατεία του χωριού.
Σε μια στιγμή που ο Γιάννης κάτι έλεγε για την ιστορία του κάστρου, παρατήρησε ότι η
Μαρία δεν τον παρακολουθούσε, σαν κάτι άλλο να σκεφτόταν. Σταματώντας αυτά που έλεγε
την ρώτησε: "Μαρία τι έχεις, σε απασχολεί κάτι;"
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"Ξέρεις κάτι, Γιάννη", του είπε η Μαρία. " Σίγουρα η ανακάλυψη της βιβλιοθήκης είναι μια
πολύ μεγάλη επιτυχία, όμως αυτό που εισέπραξα εγώ, τώρα που όλα τελείωσαν, είναι αυτό το
υπέροχο ταξίδι που κάναμε μαζί στο χώρο της Γεωμετρίας. Ήταν για μένα μια εμπειρία
πρωτόγνωρη και παρά πολύ απολαυστική. Δεν είχα ποτέ νοιώσει τόσο υπέροχα λύνοντας ένα
πρόβλημα Γεωμετρίας. Η ευτυχία που ένοιωσα και οι γνώσεις που πήρα νομίζω πως ήταν το
πρώτο αληθινό ταξίδι μου στον κόσμο της Γεωμετρίας. Τολμώ να πω ότι για μένα, η
προσπάθεια που έκανα για να λύσω αυτόν τον γρίφο, άξιζε πολύ περισσότερο από την
βιβλιοθήκη που ανακαλύψαμε"
Ο Γιάννης με ένα πρόσωπο που έλαμπε από χαρά της είπε: " Πολύ ωραία, Μαρία, μόλις
κάναμε την αρχή. Από αύριο θα ασχοληθούμε με τα δύο προβλήματα του Vecten, οπότε ας
χαλαρώσουμε λίγο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας."

Παράρτημα:
Ξεφυλλίζοντας τα παλιά περιοδικά του Ευκλείδη Β, και συγκεκριμένα το τεύχος 2 του τόμου
1, Δεκέμβριος-Ιανουάριος 1977, βρήκα ένα ενδιαφέρον θεώρημα και κάποιες όμορφες
εφαρμογές. Σας παρουσιάζω το παρακάτω θεώρημα όπως είναι γραμμένο στο περιοδικό της
ΕΜΕ με την απόδειξή του.
Το θεώρημα του Vecten :
Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και έξω απ' αυτό τα τετράγωνα ΑΒΔΕ, ΒΓΖΗ, ΓΑΘΙ, τότε ισχύει


1.

α) Η διάμεσος ΑΜ του AΒΓ είναι κάθετη στην ΕΘ και είναι AM 

ΕΘ





β) Αντίστοιχα η διάμεσος ΑΟ του AEΘ είναι κάθετη στην ΒΓ και AΟ 

.

ΒΓ



.

5.

Αν Σ είναι η τέταρτη κορυφή του παραλληλογράμμου ΕΑΘΣ τότε:
τα ευθύγραμμα τμήματα ΓΔ και ΒΙ είναι ίσα και κάθετα αντίστοιχα με τα ευθύγραμμα
τμήματα ΒΣ και ΓΣ και τέμνονται σε σημείο Η1 του ύψους ΑΚ.
Είναι ΒΘΓΕ και ΒΘ=ΓΕ.
Αν Τ1 το σημείο τομής των ΘΒ και ΓΕ, Τ2 το σημείο τομής των ΑΗ και ΓΔ και Τ3 το
σημείο τομής των ΑΖ και ΒΙ, τότε οι ευθείες ΑΤ1, ΒΤ2, ΓΤ3 είναι αντίστοιχα κάθετες
στις ΔΙ, ΕΖ, ΗΘ, οι οποίες περνάνε αντίστοιχα από τα Τ1, Τ2, Τ3.
Αν Ο1, Ο2, Ο3 είναι τα κέντρα των τετραγώνων ΒΓΖΗ, ΓΑΘΙ, ΑΒΔΕ τότε οι ευθείες

6.
7.

ΑΟ1, ΒΟ2, ΓΟ3 περνάνε από το ίδιο σημείο U (Σημείο Vecten του AΒΓ ), το οποίο
είναι ορθόκεντρο του τριγώνου Ο1Ο2Ο3.
Αν Φ είναι το μέσον του ΔΙ, τότε το τρίγωνο ΒΦΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
Το τρίγωνο Ο2ΜΟ3 είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.

2.

3.
4.
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Οι περιγεγραμμένες περιφέρειες των τετραγώνων ΑΒΔΕ, ΑΓΙΘ και οι ευθείες ΒΘ,
ΓΕ, ΔΙ, ΑΟ1 περνάνε από το ίδιο σημείο.
Οι ευθείες ΕΙ, ΔΘ, ΑΜ περνάνε από το ίδιο σημείο Η2.

8.
9.

Απόδειξη
1) α) Έστω ότι η ΑΜ τέμνει την ΕΘ στο Λ. Αρκεί να
αποδείξουμε


ότι





ΛEΑ ΕΑΛ   ο




και

επειδή



EΑΛ ΒAM   ο αρκεί ΛEΑ  ΒAM (Σχ. 1).
Προεκτείνουμε την ΑΜ κατά τμήμα ΜΝ=ΑΜ, τότε το
ΑΓΝΒ είναι παραλληλόγραμμο (οι διαγώνιοι




διχοτομούνται), οπότε ΑΒ=ΓΝ και ΑΝΓ  ΒAM .
Τα τρίγωνα ΕΑΘ και ΑΓΝ έχουν
ΑΘ=ΑΓ (ΑΓΙΘ τετράγωνο)
ΕΑ=ΓΝ (ΑΓΝΒ παραλληλόγραμμο)












EΑΘ  AΓΝ ( EΑΘ   ο  ΒAΓ και AΓΝ   ο  ΒΑΓ λόγω του








παραλληλογράμμου ΑΓΝΒ), άρα τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε ΑΝΓ  ΒAM  ΘΕΑ  ΛΕΑ
ΕΘ
και ΕΘ=ΑΝΕΘ=2ΑΜ AM 
.











β) Αρκεί να αποδείξουμε ότι ΓΑΚ  ΚΓΑ   ο και επειδή ΘΑΣ  ΓAΚ   ο , αρκεί




ΘΑΣ  AΓΚ .
Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΘΣ.
Έχουν: ΑΒ=ΣΘ (ΑΒΔΕ τετράγωνο και ΑΕΣΘ παραλληλόγραμμο)
ΑΓ=ΑΘ (ΑΓΙΘ τετράγωνο)




ΒΑΓ  AΘΣ





( ΒΑΓ   ο  ΕAΘ

και





AΘΣ   ο  ΕΑΘ




λόγω

του



παραλληλογράμμου ΑΘΣΕ), άρα τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε ΑΓB  ΑΓΚ  ΘAΣ ,
ΒΓ
και ΒΓ=ΑΣ ΒΓ=2ΑΟ AO 
.



Από την ισότητα των τριγώνων ΑΒΓ, ΑΘΣ θα είναι ΒΓ=ΑΣ (1)




και ΑBΓ  ΑΣΘ (2).
2) Τα τρίγωνα ΒΓΔ και ΑΒΣ έχουν:
ΒΑ=ΑΒ (ΑΒΔΕ τετράγωνο)
ΒΓ=ΑΣ (λόγω (1))








( )







ΓBΔ  ΒΑΣ ( ΓBΔ   o  ΑΒΓ    o  ΑΣΘ   o  ΣΑΕ  ΒΑΣ )
Η πηγή της γνώσης
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άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε ΓΔ=ΒΣ και ΓΔB  ΑΒΣ (3).


( )







Είναι ΓΔΒ ΔΒΣ  ΑΒΣ  ΔΒΣ   ο , άρα
ΔΓΒΣ.
Όμοια από την σύγκριση των τριγώνων ΒΓΙ και
ΑΓΣ θα είναι ΒΙ=ΓΣ και ΒΙΓΣ.
Στο τρίγωνο ΣΒΓ είναι ΒΙΣΓ, ΓΔΣΒ, άρα το
ΣΚ θα είναι το τρίτο ύψος, δηλαδή ΒΙ, ΓΔ και
ΑΚ συντρέχουν στο Η1.
3) Τα τρίγωνα ΘΒΑ και ΕΓΑ έχουν:
ΑΘ=ΑΓ (ΑΓΙΘ τετράγωνο)
ΑΒ=ΑΕ (ΑΒΔΕ τετράγωνο)






ΘΑΒ  ΓΑΕ (καθεμία είναι 90ο+ ΒΑΓ )
ή πλευρές κάθετες.
άρα τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε ΒΘ=ΕΓ και




AΓE  ΑΘΒ , άρα το ΑΘΓΤ1 είναι εγγράψιμο




οπότε ΘT Γ  ΓΑΘ   ο (σχ. 2).






Το ΑΘΓΤ1 είναι εγγράψιμο οπότε AT Θ  ΑΓΘ   ο . Επειδή ΓAΘ   ο η ΘΓ θα

4)

είναι διάμετρος άρα ο περιγεγραμμένος κύκλος του ΑΘΓΤ1 θα διέρχεται και από το Ι, οπότε




AT I  IΓΘ   ο , άρα


AT I   ο (4).
Όμοια το ΑΤ1ΒΔΕ είναι εγγράψιμο,


οπότε AT Δ   ο και λόγω της
(4) θα είναι Δ, Τ1 , Ι συνευθειακά,
οπότε ΑΤ1ΔΙ.
Όμοια ΒΤ2,ΕΖ και ΓΤ3 ΗΘ.
5)
Θα αποδείξουμε ότι η ΑΟ1
διέρχεται από το Τ1 (σχ. 3).
Από το 3 έχουμε ότι ΒΘΕΓ, άρα








BT Γ  ΒΟ ΓΘ   ο , οπότε το
τετράπλευρο
ΒΤ1ΓΟ1
είναι
εγγράψιμο, άρα

BT O  BΓO   ο και λόγου
του εγγράψιμου Τ1ΑΕΔΒ θα είναι
Η πηγή της γνώσης
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και BT Δ  BΕΔ   ο οπότε Ο1Τ1ΔΤ1.
Είναι ΑΤ1 ΔΤ1, οπότε τα σημείο Α, Τ1, Ο1 είναι συνευθειακά.
Όμοια η ΒΟ2 περνάει από το Τ2 και ΓΟ3 περνάει από το Τ3.
Στο τρίγωνο ΑΔΙ η Ο2Ο3 ενώνει τα μέσα των πλευρών ΑΔ, ΑΙ άρα θα είναι η Ο2Ο3//ΔΙ, άρα
ΑΟ1 Ο2Ο3. Όμοια ΒΟ2 Ο1Ο3 και ΓΟ3 Ο1Ο2.
Οι ευθείες ΑΟ1, ΒΟ2, ΓΟ3 είναι οι φορείς των υψών του τριγώνου Ο1Ο2Ο3, επομένως
περνάνε από το ορθόκεντρο U του τριγώνου Ο1Ο2Ο3.
6) Έστω Δ΄ , Ι' και Φ' οι προβολές των Δ, Φ και Ι στην ΒΓ (Σχ. 4).
Το τετράπλευρο ΔΔ'Ι'Ι είναι τραπέζιο και επειδή το Φ είναι το μέσον της ΔΙ και η ΦΦ' ΔΊ' ,
άρα παράλληλη των βάσεων ΔΔ', ΙΙ' , οπότε το Φ' θα είναι το μέσον της Δ'Ι' .
Τα τρίγωνα ΑΒΑ΄ και ΒΔΔ΄ έχουν:
ΑΒ=ΒΔ




A  Δ   ο




BΔΔ  ΑBΑ (πλευρές κάθετες) άρα είναι ίσα, οπότε θα έχουμε ΔΔ'=ΒΑ' (5)
και Δ'Β=ΑΑ' (6).
Όμοια τα τρίγωνα ΑΑ'Γ και ΓΙΙ' έχουν
ΓΑ=ΓΙ




A  I    ο




AΓΑ  ΓΙΙ 

(πλευρές κάθετες)
άρα είναι ίσα, οπότε θα έχουμε
ΙΙ'=ΓΑ' (7)
και ΓΙ' =ΑΑ' (8).
Από τις (6), (8) θα είναι
Δ'Β=ΑΑ'=ΓΙ' (9) .
Το Φ' είναι το μέσον της Δ'Ι' άρα
Δ'Φ'=Φ'Ι'Δ'Β+ΒΦ'=Φ'Γ+ΓΙ' 
Δ'Β+ΒΦ'=Φ'Γ+ΔΒ' (λόγω (9)) άρα
ΒΦ'=Φ'Γ δηλαδή το Φ είναι και
μέσον της ΒΓ και επειδή ΦΦ'ΒΓ
το τρίγωνο ΦΒΓ θα είναι
ισοσκελές.
Αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι και
ορθογώνιο. Επειδή η ΦΦ' είναι
ΒΓ
διάμεσος αρκεί ΦΦ  
.



Στο τραπέζιο ΔΔ'Ι'Ι η ΦΦ' είναι διάμεσος άρα ΦΦ  

ΔΔ  Ι Ι  (  ),( ) ΒΑ  ΓΑ ΒΓ


,







άρα το τρίγωνο ΦΒΓ είναι ορθογώνιο.
Η πηγή της γνώσης
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Στο τρίγωνο ΓΒΕ η ΜΟ3 ενώνει τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΒΕ άρα MO // 

7)

ΓΕ



(10)
(σχ. 5).
Όμοια στο τρίγωνο ΒΓΘ η ΜΟ2 ενώνει τα μέσα
ΒΘ
των πλευρών ΒΓ και ΓΘ άρα MO // 



(11).
Από το ερώτημα 3) έχουμε ΒΘΓΕ και ΒΘ=ΓΕ
οπότε λόγω των (10) και (11) το τρίγωνο
ΜΟ2Ο3 θα είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
8) Οι περιγεγραμμένες περιφέρειες των
τετραγώνων ΑΒΔΕ και ΑΓΙΘ περνάνε από το




σημείο Τ1 διότι: BT E  ΓΤ Θ   ο (Σχ. 5).
Επίσης από το σημείο Τ1 περνάνε και οι ευθείες
ΒΘ, ΓΕ, ΔΙ και ΑΟ1.
9) Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμα ΓΑΒΝ. Η ΑΜ διέρχεται από το Ν και όπως
αποδείξαμε στο 1) ισχύει ΑΜΕΘ και
ΕΘ
AM 



ΕΘ   ΑΜ  AN .








Ξέρουμε ότι EΘA  ΑΝΓ , άρα Θ  Α
(12).
Θα αποδείξουμε ότι και οι ευθείες ΕΙ, ΔΘ
είναι κάθετες στις πλευρές ΘΝ, ΕΝ του


ΝΕΘ , οπότε θα συμπίπτουν με τα ύψη του,
άρα θα συντρέχουν.
Τα τρίγωνα ΕΘΙ και ΑΘΝ έχουν:
ΘΙ=ΑΘ (ΑΓΙΘ τετράγωνο)
ΕΘ=ΑΝ ( ΕΘ   ΑΜ  AN )




EΘΙ  ΝΑΘ




(  ) 



( EΘΙ  Θ   o  Α   ο  ΝΑΘ ),




άρα τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε θα είναι ΘEΙ  ΘΝΑ , άρα το τετράπλευρο ΕΛQ1N θα είναι




εγγράψιμο οπότε EΛΝ  ΕQ N   o , δηλαδή ΕΙΘΝ.
Όμοια αποδεικνύουμε ότι ΘΔΕΝ συγκρίνοντας τα τρίγωνα ΕΑΝ και ΕΔΘ, άρα οι ευθείες
ΕΙ, ΔΘ, ΑΜ περνάνε από το ίδιο σημείο έστω Η2.
Η πηγή της γνώσης
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Ποιος ήταν ο Vecten; Ο Vecten ήταν γάλλος μαθηματικός που έζησε στις αρχές του 19ου
αιώνα και δίδαξε μαθηματικά με τον συνάδελφό του Gergonne στη Νιμς της Νότιας Γαλλίας.
Το 1817 δημοσίευσε μια σπουδή στο σχήμα που σχηματίζουν τρία εσωτερικά και τρία
εξωτερικά τετράγωνα στις πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου. (Πηγές: Wikipedia,
Wolframmathworld)

Για τους μαθητές: Με μεγάλη μας χαρά θα δημοσιεύσουμε αντίστοιχες ιστορίες στα
περιοδικά της Μαθηματικής Εταιρείας.
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