
Δευτερεύοντα στοιχεία & κύκλοι τριγώνου 

Διάμεσος (ΑΔ στο Σχήμα 1) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μία κορυφή (Α) 

του τριγώνου με το μέσο (Δ) της απέναντι πλευράς (ΒΓ).  

 

Σχήμα 1. Οι διάμεσοι του τριγώνου και το βαρύκεντρο.  

Κάθε τρίγωνο έχει τρεις διαμέσους (ΑΔ, ΒΖ, ΓΕ).  

Οι τρεις διάμεσοι του τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο (Η). Το σημείο αυτό 

ονομάζεται βαρύκεντρο και είναι το κέντρο βάρους του τριγώνου. Το βαρύκεντρο 

χωρίζει κάθε διάμεσο (π.χ. την ΑΔ) σε δύο τμήματα (ΑΗ και ΗΔ), που είναι το ένα 

διπλάσιο από το άλλο (ΑΗ=2ΗΔ) και συνεπώς, το ένα από αυτά τα τμήματα είναι ίσο με 

τα 2/3 της διαμέσου (ΑΗ=
2

3
∙ΑΔ) και το άλλο είναι ίσο με το 1/3 της διαμέσου 

(ΗΔ=
1

3
∙ΑΔ).  

 

  



Ύψος (ΑΔ στο Σχήμα 2) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά από μια κορυφή (Α), 

καταλήγει στην απέναντι πλευρά (ΒΓ) και είναι κάθετο στην απέναντι πλευρά (ΒΓ).  

 

Σχήμα 2. Τα ύψη του τριγώνου και το ορθόκεντρο.  

Κάθε τρίγωνο έχει τρία ύψη (ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ).  

Τα τρία ύψη του τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο (Η). Το σημείο αυτό 

ονομάζεται ορθόκεντρο του τριγώνου.  

 

  



Διχοτόμος (ΑΔ στο Σχήμα 3) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά από μια κορυφή 

(Α), καταλήγει στην απέναντι πλευρά (ΒΓ) και χωρίζει τη γωνία (Α) σε δύο ίσες γωνίες.  

 

Σχήμα 3. Οι διχοτόμοι του τριγώνου και το έγκεντρο.  

Κάθε τρίγωνο έχει τρεις διχοτόμους (ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ).  

Οι τρεις διχοτόμοι του τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο (Η). Το σημείο αυτό 

ονομάζεται έγκεντρο του τριγώνου. Το έγκεντρο (Η) έχει την ιδιότητα να ισαπέχει από  

τις τρεις πλευρές (ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ) του τριγώνου, δηλαδή η απόσταση (ΗΘ) του 

έγκεντρου (Η) από την πλευρά (ΒΓ), η απόσταση (ΗΙ) του έγκεντρου (Η) από την 

πλευρά (ΑΓ) και η η απόσταση (ΗΚ) του έγκεντρου (Η) από την πλευρά (ΑΒ), είναι ίσες 

(δηλαδή ΗΘ = ΗΙ = ΗΚ).  Αυτό σημαίνει ότι αν γράψουμε έναν κύκλο με κέντρο το 

σημείο Η και ακτίνα ίση με την ΗΘ, αυτός ο κύκλος θα διέρχεται από τα σημεία Ι και Κ 

και θα εφάπτεται στις πλευρές (ΒΓ, ΓΑ και ΑΒ) του τριγώνου. Αυτός ο κύκλος λέγεται 

εγγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου.   

 

  



Μεσοκάθετος (ΗΔ στο Σχήμα 4) λέγεται η ευθεία που διέρχεται από το μέσο (Δ) μιας 

πλευράς (ΒΓ) και είναι κάθετη στη πλευρά (ΒΓ).  

 

 

 

Σχήμα 4. Οι μεσοκάθετοι του τριγώνου και το περίκεντρο.  

Κάθε τρίγωνο έχει τρεις μεσοκαθέτους (ΗΔ, ΗΕ, ΗΖ).  

Οι τρεις μεσοκάθετοι του τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο (Η). Το σημείο αυτό 

ονομάζεται περίκεντρο του τριγώνου. Το περίκεντρο (Η) έχει την ιδιότητα να ισαπέχει 

από  τις τρεις κορυφές (Α, Β και Γ) του τριγώνου, δηλαδή οι αποστάσεις ΗΑ, ΗΒ και ΗΓ, 

είναι ίσες (ΗΑ = ΗΒ = ΗΓ).  Αυτό σημαίνει ότι αν γράψουμε έναν κύκλο με κέντρο το 

σημείο Η και ακτίνα ίση με την ΗΑ, αυτός ο κύκλος θα διέρχεται από τις κορυφές Β και Γ 

του τριγώνου. Αυτός ο κύκλος λέγεται περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου.   

 


