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    ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΚΕΣ.    
 

    Έστω S τυχόν σηµείο στο επίπεδο δοσµένου τετραπλεύρου ABCD  και έστω τα σηµεία P AB CD≡ ∩  

και Q AD BC≡ ∩ και R AC BD≡ ∩ . Αποδείξτε ότι οι Πολικές ευθείες , ,PP QQ RR′ ′ ′ , του σηµείου S , 

ως προς τα ζεύγη των ευθειών ,PA PD και ,QA QB  και ,RC RD  αντιστοίχως, τέµνονται στο ίδιο σηµείο.  

 

 
 

Η πρόταση αυτή υπάρχει ως προτεινόµενη άσκηση 988, στην σελίδα 275 του βιβλίου επιπεδοµετρίας 

του Γ. ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ. 

 

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε στην Θεσσαλονίκη πριν πενήντα περίπου 

χρόνια, για τους υποψήφιους των εισαγωγικών εξετάσεων στις 

Φυσικοµαθηµατικές και Πολυτεχνικές σχολές της εποχής. 

 

∆υσεύρετο σήµερα στα παλαιοπωλεία, είναι ξεχωριστό απόκτηµα 

για τους ερασιτέχνες συλλέκτες, καθώς περιέχει αρκετά ενδιαφέ-

ροντα ( ενίοτε δύσκολα ) προβλήµατα Γεωµετρίας λυµένα ή προ-

τεινόµενα για λύση. ∆εν γνωρίζω εάν έχει εκδοθεί βιβλίο µε τις 

λύσεις των προτεινοµένων ασκήσεων. 

 

Για τον διεθνώς γνωστό µαθηµατικό Γιώργο Τσίντσιφα, µπορεί ο 

αναγνώστης να βρει αρκετό υλικό δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα 

του, που αφορά σε πρωτότυπες εργασίες του στα Μαθηµατικά. 

 

https://gtsintsifas.com/   

 

 

  

Η απόδειξη που ακολουθεί, έχει δηµοσιευτεί παλιότερα στο φόρουµ mathematica.gr  

 

https://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=112&t=30571  
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     AΠΟ∆ΕΙΞΗ. 

● Έστω το σηµείο B CD SB′ ≡ ∩ και ας είναι ,E το σηµείο µεταξύ των , ,B B′ ως το αρµονικό συζυγές  

του ,S ως προς τα σηµεία , .B B′  

Η ευθεία PE  τότε, ταυτίζεται µε την Πολική ευθεία του σηµείου ,S ως προς τις ευθείες , .PA PD  

Οµοίως, η ευθεία QZ ταυτίζεται µε την Πολική ευθεία του σηµείου ,S ως προς τις ευθείες 

, ,QA QB όπου D BC SD′′ ≡ ∩  και ,Z το σηµείο µεταξύ των , ,D D′′ ως το αρµονικό συζυγές του ,S ως  

προς τα σηµεία , .D D′′  

Έστω το σηµείο T PE QZ≡ ∩ και αρκεί ως ισοδύναµο ζητούµενο, να αποδειχθεί ότι η ευθεία RT  

ταυτίζεται µε την Πολική ευθεία του σηµείου ,S ως προς τις ευθείες , .RC RD  

Έστω το σηµείο B AD SB′′ ≡ ∩ και έχουµε ότι το σηµείο X BD B D′′ ′′≡ ∩ ανήκει στην ευθεία ,QZ  ως 

την Πολική ευθεία του σηµείου ,S ως προς τις ευθείες , .QA QB  

Οµοίως, έστω το σηµείο D AB SD′ ≡ ∩ και έχουµε ότι το σηµείο Y BD B D′ ′≡ ∩ ανήκει στην ευθεία  

PE  ως την Πολική ευθεία του σηµείου ,S ως προς τις ευθείες , .PA PD  
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● Θα αποδείξουµε πρώτα ότι τα σηµεία ,T  ,K B D B D′ ′ ′′ ′′≡ ∩  S  είναι συνευθειακά. 

Από τις αρµονικές σηµειοσειρές , , ,S B E B′  και , , , ,S D Z D′′  έχουµε ότι η ευθεία EZ  περνάει από το 

σηµείο C  καθώς επίσης και ότι οι ευθείες , , ,BD EZ B D′ ′′  τέµνονται στο ίδιο σηµείο, έστω το .F  

Από τα συνευθειακά σηµεία τώρα, Z SD TX′′≡ ∩  και E SB TY′≡ ∩  και ,F B D YX′ ′′≡ ∩  σύµφωνα µε 

το Θεώρηµα Desarques, συµπεραίνεται ότι τα τρίγωνα ,SB D′ ′′△  TYX△  είναι προοπτικά και άρα, οι  

ευθείες , ,ST B Y D X′ ′′  τέµνονται στο ίδιο σηµείο. 

∆ηλαδή, το σηµείο K B Y D X′ ′′≡ ∩  ⇒  ,K B D B D′ ′ ′′ ′′≡ ∩  ανήκει στην ευθεία .ST  

Αλλά, το σηµείο ,K  σύµφωνα µε το Θεώρηµα Πάππου, ανήκει επίσης στην ευθεία ,AC  

θεωρουµένων των τριάδων σηµείων , ,B B B′′ ′  και , , ,D D D′ ′′  επί των ευθειών ,SB SD  αντιστοίχως και 

τα πράγµατα τώρα απλουστεύονται. 

● Πράγµατι, έχουµε διαµορφώσει το πλήρες τετράπλευρο PDYD BB′ ′  στο οποίο η σηµειοσειρά  

, , ,S D H D′  είναι αρµονική και άρα η δέσµη .Y SDHD′  είναι επίσης αρµονική, όπου .H DD PE′≡ ∩  

Η δέσµη αυτή τέµνεται από την ευθεία ST  και προκύπτει έτσι η αρµονική σηµειοσειρά , , , ,S K T L  

όπου L BD ST≡ ∩  και εποµένως, η δέσµη .R SKTL  είναι αρµονική. 

Τέλος, η αρµονική δέσµη .R SKTL  τεµνόµενη από την ευθεία SB  µας δίνει την αρµονική σηµειοσειρά  

, , , ,S M N B  όπου M SB RK≡ ∩  µε RK RC≡  και  .N SB RT≡ ∩  

Η ευθεία RTN  τώρα, που συνδέει το R  µε το σηµείο ,N  ως το αρµονικό συζυγές του S  ως προς τα 

σηµεία , ,B M  ταυτίζεται µε την Πολική ευθεία του σηµείου S  ως προς τις ευθείες ,RB RD≡  

RM RC≡  και το ζητούµενο έχει αποδειχθεί.   

  

 

 


