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Εισαγωγή 
 

Είναι γνωστό ότι οι γενικεύσεις αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα των Μαθηµα-

τικών. Μία γενίκευση1 µας οδηγεί από ένα σύνολο αντικειµένων σε ένα ευρύτερο, τα 

αντικείµενα του οποίου έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τα αντικείµενα του πρώτου.  
 

Το Πυθαγόρειο θεώρηµα δεν έµεινε έξω από αυτή τη διαδικασία. Στην παρούσα ερ-

γασία παρουσιάζονται τρεις ενδιαφέρουσες γενικεύσεις του Πυθαγορείου θεωρήµα-

τος, οι οποίες ήταν γνωστές και στην αρχαιότητα και πιστεύω πως έχουν και διδακτι-

κό ενδιαφέρον.      

 

 

1.  Όµοια σχήµατα 
 

Η γενίκευση αυτή αφορά στη σχέση των εµβαδών των τετραγώνων που σχεδιάζονται 

πάνω2 στις πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου και το κύριο στοιχείο της γενίκευσης 

είναι η οµοιότητα που χαρακτηρίζει όλα τα τετράγωνα. Έτσι λοιπόν η σχέση αυτή 

µεταφέρεται σε όλα τα όµοια σχήµατα που σχεδιάζονται πάνω στις πλευρές ενός ορ-

θογωνίου τριγώνου µε τρόπο, ώστε οι πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου να είναι ο-

µόλογες πλευρές τους. ∆ηλαδή, το εµβαδόν ενός σχήµατος που σχεδιάζεται πάνω 

στην υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο µε το άθροισµα των εµβαδών 

των οµοίων σχηµάτων µε αυτό που σχεδιάζονται πάνω στις δύο κάθετες πλευρές µε 

όµοιο τρόπο. 
 

Η παραπάνω γενίκευση ήταν γνωστή και στην αρχαιότητα. Ο Ευκλείδης την αναφέ-

ρει στο βιβλίο 6 (πρόταση 31) των Στοιχείων ως εξής:  
 

 
 

                                                 
1
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις γενικεύσεις στα Μαθηµατικά δείτε:  

         http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/mathimat-afairgenik.pdf 
2
 Σχεδιάζονται έτσι ώστε µία πλευρά τους να είναι η πλευρά του τριγώνου. 



Στο σχολικό βιβλίο της Γεωµετρίας του Λυκείου η γενίκευση αυτή αναφέρεται σε 

δύο ασκήσεις. Συγκεκριµένα, στην 6
η
 άσκηση των Αποδεικτικών ασκήσεων της πα-

ραγράφου 10.5 και στην 6
η
 άσκηση των Αποδεικτικών ασκήσεων της παραγράφου 

11.2. Να σηµειωθεί ότι οι ασκήσεις αυτές αναφέρονται σε πολύγωνα, ενώ η παραπά-

νω γενίκευση αφορά γενικά σε οποιαδήποτε όµοια σχήµατα, π. χ. ηµικύκλια κλπ.   
 

Με αφορµή λοιπόν αυτές τις ασκήσεις µπορούµε να αναφερθούµε στην παραπάνω 

γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήµατος.  

 
2. Νόµος των Συνηµιτόνων 
 

Ο νόµος των συνηµιτόνων (Γεωµετρία Λυκείου, § 9.4 και Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασί-

ου, § 2.4 Β΄ Μέρους) αποτελεί γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήµατος και  αφορά 

στη µετρική σχέση που συνδέει τα µήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου. Το 

κύριο στοιχείο της γενίκευσης αυτής είναι η γωνία. 
 

 Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε τον νόµο των συνηµιτόνων το τετράγωνο µιας πλευράς ε-

νός τριγώνου εκφράζεται συναρτήσει των δύο άλλων πλευρών και του συνηµιτόνου3 

της απέναντι γωνίας.  
 

Γεωµετρικά ο Νόµος των Συνηµιτόνων εκφράζεται µε τα τρία γνωστά θεωρήµατα, το 

Πυθαγόρειο, της αµβλείας και της οξείας γωνίας, τα οποία διδάσκονται στη Β΄ Λυ-

κείου και αναφέρονται  και στα Στοιχεία του Ευκλείδη ως εξής:  

 

Α. Πυθαγόρειο θεώρηµα (Βιβλίο 1, πρόταση 47) 
 

 
Β. Θεώρηµα αµβλείας γωνίας (Βιβλίο 2, πρόταση 12) 

 
 

Γ. Θεώρηµα οξείας γωνίας (Βιβλίο 2, πρόταση 13) 

 
 
                                                 
3
 Π.χ. για την πλευρά α ισχύει: α

2
 = β

2
 + γ

2
 -2βγσυνΑ. Αν η γωνία Α είναι ορθή, τότε προκύπτει το 

Πυθαγόρειο θεώρηµα.  



3. Η γενίκευση του Πάππου 
 

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως γενίκευση είναι του Πάππου, η οποία κινείται σε δύο άξο-

νες. Πρώτον, αναφέρεται σε οποιοδήποτε τρίγωνο και δεύτερον, πάνω στις πλευρές 

του τριγώνου σχεδιάζονται παραλληλόγραµµα. Να σηµειωθεί ότι η έννοια του πα-

ραλληλόγραµµου είναι γενικότερη της έννοιας του τετραγώνου. Η γενίκευση του 

Πάππου περιέχεται στο πρώτο µέρος του βιβλίου IV της Συναγωγής4 και σε µετάφρα-

ση διατυπώνεται ως εξής (βλέπε παρακάτω σχήµα):  

 

Αν πάνω στις δύο πλευρές ενός τριγώνου ΑΒΓ, έστω τις ΑΒ και ΑΓ, σχεδιάσουµε εξω-

τερικά δύο παραλληλόγραµµα, έστω τα ΑΒ∆Ε και ΑΓΖΗ, τότε το άθροισµα των εµβα-

δών των δύο αυτών παραλληλογράµµων είναι ίσο µε το εµβαδόν του παραλληλογράµ-

µου που σχεδιάζεται πάνω στην τρίτη πλευρά ΒΓ, του οποίου δύο πλευρές είναι παράλ-

ληλες και ίσες µε το τµήµα ΡΑ, όπου Ρ το σηµείο τοµής των ευθειών ∆Ε και ΖΗ. 
 

 
 

Αποδεικνύεται εύκολα ότι τα παραλληλόγραµµα ΑΒ∆Ε και ΑΓΖΗ έχουν το ίδιο εµ-

βαδόν µε τα παραλληλόγραµµα ΒΚΜΛ και ΚΓΘΜ αντίστοιχα. Η απόδειξη µπορεί να 

δοθεί ως άσκηση στους µαθητές του λυκείου, η οποία πιστεύω θα κεντρίσει και το 

ενδιαφέρον τους σχετικά µε τη συγκεκριµένη γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήµα-

τος.   
 

Αν σχεδιάσουµε πάνω στις δύο κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου τετράγω-

να και εφαρµόσουµε την παραπάνω διαδικασία για να κατασκευάσουµε το παραλλη-

λόγραµµο πάνω στην τρίτη πλευρά που είναι η υποτείνουσα, όπως ορίζεται από τη 

διαδικασία αυτή, τότε το παραλληλόγραµµο που προκύπτει είναι το τετράγωνο µε 

πλευρές ίσες µε την υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου. ∆ηλαδή προκύπτει το 

Πυθαγόρειο θεώρηµα.  

∆είτε στο 

http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/mathimat-pithag.pdf 
 

την απόδειξη του πυθαγορείου θεωρήµατος που αναφέρεται στα Στοιχεία του Ευκλεί-

δη.  

 

Γι’ αυτό λοιπόν, δίκαια η παραπάνω διαδικασία χαρακτηρίζεται ως γενίκευση του 

Πυθαγορείου θεωρήµατος.    

                                                 
4
 Έργο του Πάππου. 


