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ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΩΣ ΤΟΝ FELIX KLEIN KAI ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ ERLANGEN 

 

 
4. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
 
ΠΟΛΥΕ∆ΡΑ 
Στις τρεις διαστάσεις, η συµµετρία έχει την πιο ενδιαφέρουσα εφαρµογή της 
στα πολύεδρα και δη τα κανονικά. Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγµατευθούµε τα 
κανονικά πολύεδρα, την ιστορική τους διαδροµή και θα ασχοληθούµε µε τις 
συµµετρίες κάποιων από αυτά. Τέλος, θα γίνει µια προσπάθεια να 
σκιαγραφηθεί η εµφάνισή τους στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη φύση. 
Πολύεδρο, στη γεωµετρία, είναι ένα στερεό που περικλείεται από επίπεδες 
επιφάνειες µε κάθε επιφάνεια να ορίζεται από ευθύγραµµα τµήµατα. Με άλλα 
λόγια πολύεδρο είναι ένα στερεό που περιβάλλεται από πολύγωνα. Κάθε µία 
από τις επίπεδες επιφάνειες λέγεται έδρα και κάθε ένα από τα ευθύγραµµα 
τµήµατα των πολυγώνων λέγεται ακµή. Το σηµείο τοµής δύο ακµών λέγεται 
κορυφή. Στο σχήµα 1 βλέπουµε ένα παράδειγµα πολύεδρου: µια πυραµίδα µε 
µια τετράγωνη έδρα-βάση και τρεις τριγωνικές πλευρικές έδρες.  

 



Ένα κυρτό πολύεδρο είναι το πολύεδρο στο οποίο µια ακµή µεταξύ δύο 
κορυφών περνά µόνο από σηµεία που είτε βρίσκονται σε έδρα του πολύεδρου 
είτε στο εσωτερικό του. 
Ένα κυρτό πολύεδρο θα λέγεται κανονικό όταν όλες οι έδρες του είναι κανονικά 
πολύγωνα, ίσα µεταξύ τους. ∆ηλαδή ένα κανονικό πολύεδρο ένα στερεό που 
έχει ίσες τις έδρες του, ίσες ακµές, ίσες στερεές γωνίες και επιπλέον 
εγγράφεται σε σφαίρα. Σε αντίθεση µε τα κανονικά πολύγωνα, που είναι 
άπειρα σε αριθµό αφού για κάθε ακέραιο ν µπορούµε να κατασκευάσουµε 
αντίστοιχο κανονικό ν-γωνο, τα κανονικά πολύεδρα είναι πεπερασµένου 
πλήθους. Τα µόνα κανονικά πολύεδρα είναι πέντε, των οποίων τα ονόµατα και 
οι λεπτοµέρειες τους αναγράφονται στον πίνακα 1. Παρατηρούµε ότι ο κύβος 
έχει έδρες τετράγωνα και το δωδεκάεδρο πεντάγωνα ενώ τα υπόλοιπα τρία 
έχουν έδρες ισόπλευρα τρίγωνα. 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

 Κορυφές Ακµές / ανά 
κορυφή 

Έδρες / ανά 
κορυφή 

Τετράεδρο 4 6 
(3 ανά κορυφή) 

4 ίσα τρίγωνα 
(3 ανά κορυφή) 

Οκτάεδρο 6 12 
(4 ανά κορυφή) 

8 ίσα τρίγωνα 
(4 ανά κορυφή) 

Κύβος 8 12 
(3 ανά κορυφή) 

6 τετράγωνα 
(3 ανά κορυφή) 

Εικοσάεδρο 12 30 
(5 ανά κορυφή) 

20 ίσα τρίγωνα 
(5 ανά κορυφή) 

∆ωδεκάεδρο 20 30 
(3 ανά κορυφή) 

12 πεντάγωνα 
(3 ανά κορυφή) 



Πίνακας 1 
 

Για κανονικά πολύεδρα, η αλγεβρική σχέση που συνδέει τις κορυφές κ, τις 
ακµές α και τις έδρες ε είναι . Για παράδειγµα, ο κύβος έχει 6 
έδρες, 8 κορυφές και 12 ακµές που µας δίνει . Η σχέση αυτή 
λέγεται χαρακτηριστική Euler της επιφάνειας ενός πολύεδρου.  
Στο παρακάτω σχήµα [Β-Ε] φαίνονται και τα πέντε κανονικά πολύεδρα: 

 
Μερικές φορές για λόγους συστηµατοποίησης ένα πολύεδρο αναφέρεται µε 
ένα ζεύγος αριθµών ( j, n) όπου j είναι j οι ακµές που συµπίπτουν σε κάθε 
κορυφή και n το πλήθος των ακµών κάθε έδρας, δηλαδή ο αριθµός 3 για 
τρίγωνα, 4 για τετράγωνα και 5 για πεντάγωνα. 
Παρακάτω παραθέτουµε µια απόδειξη του γεγονότος ότι υπάρχουν µόνο 5 
κανονικά πολύεδρα. 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 
Από τον ορισµό της κανονικότητας είναι εύκολο να συµπεράνουµε ότι όλες οι 
έδρες ενός πλατωνικού στερεού πρέπει να αποτελούν ίσα κανονικά 
για ένα κατάλληλο n, και ότι όλες οι κορυφές πρέπει να ανήκουν σε ίδιο 



πλήθος j από . Επειδή το άθροισµα των επίπεδων γωνιών σε µια 
κορυφή κυρτού πολύεδρου είναι µικρότερο από και επειδή κάθε γωνία 

κανονικού είναι , έπεται ότι 

. Τουτέστιν, οι µόνες δυνατότητες του 
ζεύγους (j, n) είναι οι εξής: (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3) και (5, 3). Μπορεί να 
επιβεβαιωθεί ότι κάθε ένα από αυτά τα ζεύγη αντιστοιχίζεται σε ένα πλατωνικό 
στερεό, συγκεκριµένα στο τετράεδρο, στον κύβο, στο δωδεκάεδρο, στο 
οκτάεδρο και στο εικοσάεδρο. Παρόµοια επιχειρηµατολογία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των Αρχιµήδειων Στερεών καθώς και 
αλλού. 
Σχετικά µε την ιστορική προέλευση, ο Weyl [Β1-σελ 98] διαπιστώνει ότι η 
ύπαρξη των τριών πρώτων πολύεδρων είναι περίπου προφανής γεωµετρικά. 
Για το εικοσάεδρο και το δωδεκάεδρο γράφει: «Αλλά η ανακάλυψη των δύο 
τελευταίων είναι βέβαια µία από τις ωραιότερες και µοναδικές που έγιναν σε 
ολόκληρη την ιστορία των µαθηµατικών. Με αρκετή βεβαιότητα µπορεί να 
αποδοθεί στους Έλληνες αποίκους της κάτω Ιταλίας.» Συγκεκριµένα, η 
κατασκευή και η εγγραφή σε σφαίρα του οκτάεδρου και του εικοσάεδρου 
αποδίδεται από τον ανώνυµο σχολιαστή των Στοιχείων του Ευκλείδη στον 
Θεαίτητο (415-369 π.Χ.) Αθηναίο µαθηµατικό, µαθητή του πυθαγόρειου 
Θεόδωρου του Κυρηναίου, που υπήρξε φίλος του Πλάτωνα. [Β-1] Ο Weyl 
πιστώνει στον Θεαίτητο και την πρώτη ακριβή κατασκευή δωδεκάεδρου. 
  
ΤΑ ΠΟΛΥΕ∆ΡΑ ΣΤΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
Όπως έχουµε ξαναπεί, τα κανονικά πολύεδρα συχνά λέγονται και Πλατωνικά 
Σώµατα, επειδή ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος, απ’ όσο γνωρίζουµε, που δίνει 
ένα συστηµατικό τρόπο κατασκευής τους και µάλιστα τα χρησιµοποιεί σαν 
µέρος της κοσµολογίας του. Συγκεκριµένα, στον διάλογο «Τίµαιος», που κατά 
πάσα πιθανότητα ανήκει στα ύστερα έργα του µαζί µε το διάλογο «Κριτίας», ο 
Πλάτωνας, µέσω του κεντρικού «οµιλητή» Τίµαιου, πραγµατεύεται 
συστηµατικά τον φυσικό κόσµο και ιδιαίτερα την δηµιουργία του. Ο Τίµαιος, 
ανάµεσα στα άλλα θέµατα που θίγει στον µακροσκελή µονόλογό του, επιχειρεί 
να µαθηµατικοποιήσει τη φύση. Περιγράφει τα έργα του ∆ηµιουργού και τα 
γενικά χαρακτηριστικά του κόσµου που Αυτός δηµιούργησε, µε βάση ένα 
ιδεατό υπόδειγµα, βάζοντας τάξη στο προϋπάρχον χαοτικό υλικό. Εκεί 
διηγείται πως «το σώµα του κόσµου δηµιουργήθηκε από τέσσερα στοιχεία που 
συνδέονται µε δεσµούς γεωµετρικής αναλογίας» [Β-6].  


