
Η ιδέα, ότι όλα τα υλικά πράγµατα συντίθενται από αυτά τα τέσσερα 
πρωταρχικά στοιχεία, αποδίδεται στον προγενέστερό Εµπεδοκλή, Έλληνα 
φιλόσοφο, ποιητή και πολιτικό [493-433 π.Χ.] που γεννήθηκε στον Ακράγαντα 
της Σικελίας και ήταν µαθητής του Πυθαγόρα και του Παρµενίδη. Ο 
Εµπεδοκλής θεωρούσε πως τίποτε δεν δηµιουργείται ούτε καταστρέφεται αλλά 
εν µέρει µετασχηµατίζεται, µε βάση την αναλογία των βασικών συστατικών 
µεταξύ τους τα οποία ήταν η φωτιά, ο αέρας, το νερό και η γη [Β-Β] αλλά ο 
Πλάτων επιχειρεί να αιτιολογήσει µε µαθηµατικό συλλογισµό την ύπαρξη, τον 
αριθµό και την αµοιβαία σύνδεσή τους. Γράφει πως ότι είναι σώµα, δηλαδή ότι 
έχει όγκο, οφείλει να αποτελείται από φωτιά, για να είναι ορατό, και γη για να 
είναι στερεό. ∆ύο πράγµατα είναι ωστόσο αδύνατον να συνδεθούν χωρίς την 
παρουσία ενός τρίτου, που θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος [Β-6, 32 β]. 
Και ο πιο ωραίος δεσµός, σύµφωνα µε τον Τίµαιο, είναι η γεωµετρική 
αναλογία. «Ας πάρουµε τρεις αριθµούς ή τρεις όγκους ή τρεις δυνάµεις [α,µ,β] 

τέτοιους ώστε ο ένας να είναι µέσος των άλλων, δηλαδή , οπότε και 

αντιστρόφως θα ισχύει ότι . Τότε εάν εναλλάξουµε θέσεις στα άκρα α, β 
και στον µέσο µ, θα εξακολουθήσουν κατ’ ανάγκη να ισχύουν οι ίδιες σχέσεις, 
κάτι που σηµαίνει ότι συναποτελούν όλοι µια ενότητα. [Β-6, σελ 205] Οι 
γεωµετρικοί µέσοι είναι πιθανότατα πυθαγόρειας προέλευσης [Β-6] και ο 
Πλάτων τους χρησιµοποιεί για να εξηγήσει την παρουσία δύο ακόµη στοιχείων 
που χρησιµεύουν για να συνδέουν, ωσάν γεωµετρικοί µέσοι τη γη και τη 
φωτιά. Αυτά είναι το νερό και ο αέρας. Έτσι, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, ο 
Θεός έφτιαξε το σώµα του κόσµου, οτιδήποτε είναι ορατό και απτό, µε την 

εξής αναλογία των τεσσάρων στοιχείων  [Β-6] 
Συνεχίζοντας, ο Τίµαιος δίνει στο σώµα του κόσµου το σχήµα της σφαίρας, 
γιατί στο έµβιο ον που θα περιλάβει όλα τα άλλα ταίριαζε εκείνο το σχήµα που 
περικλείει όλα τα υπόλοιπα σχήµατα. Επιπλέον εκθειάζει τη συµµετρία της 
σφαίρας αποκαλώντας την «πάντων τελεώτατον οµοιότατον τε αυτό εαυτώ 
σχηµάτων», δηλαδή το πιο πλήρες, σε αντιστοιχία µε την πληρότητα του 
σύµπαντος, και πιο οµοιόµορφο σχήµα και επιπλέον δηλώνει ότι χίλιες φορές 
πιο ωραίο είναι το οµοιόµορφο από το ανοµοιόµορφο («µυρίω κάλλιον όµοιον 
ανοµοίον») [Β-6, 33b] Τα σχήµατα που περικλείονται στη σφαίρα είναι 
ακριβώς τα κανονικά πολύεδρα, τα πλατωνικά στερεά. Μια άλλη εξήγηση της 
απόδοσης της σφαίρας στο σώµα του κόσµου είναι, σύµφωνα µε τον Πρόκλο, 
ότι η σφαίρα έχει τον µεγαλύτερο όγκο από όλα τα στερεά µε το ίδιο εµβαδόν 
[Β-6, σελ 366] 



Τα τέσσερα στοιχεία τώρα, από τα οποία δηµιουργείται το κάθε τι, είναι 
στερεά σώµατα, οπότε, γράφει ο Πλάτων, θα περικλείονται από επίπεδες 
επιφάνειες που µε τη σειρά τους θα δηµιουργούνται από τρίγωνα. [B-6, 53c] 
Όλα τα τρίγωνα συντίθεται από δύο είδη στοιχειωδών τριγώνων: το ορθογώνιο 
ισοσκελές και το ορθογώνιο σκαληνό. Από όλα τα ορθογώνια σκαληνά 
προκρίνει αυτό που έχει την υποτείνουσα διπλάσια από την µικρότερη κάθετη, 
δηλαδή το µισό ισόπλευρο τρίγωνο, όπως στο σχήµα. 

 
Έτσι, ο Πλάτων θεωρεί ότι σε τελευταία ανάλυση τα πάντα συντίθενται από 
δύο είδη ορθογωνίων τριγώνων, το ισοσκελές και το µισό ισόπλευρο. Ο λόγος 
για τον οποίο επιλέγει αυτά είναι πιθανότατα η συµµετρική διαιρετότητά τους, 
ότι δηλαδή µπορούν να υποδιαιρεθούν δίχως όριο σε µικρότερα τρίγωνα τα 
οποία πάντα διατηρούν την ίδια αναλογία πλευρών [Β-6, σελ 450]. Με αυτόν 
το τρόπο ίσως να επεδίωκε να κρατήσει σταθερή την αναλογία, οπότε τα 
«ατοµικά» τρίγωνα είναι θεµελιώδη για την εξήγηση όχι της σύστασης των 
αισθητών σωµάτων αλλά της διάταξης τους. Γι’ αυτό και πουθενά ο Τίµαιος 
δεν αναφέρεται σε µεγέθη.  
Κατόπιν, δίνει τον γεωµετρικό τρόπο κατασκευής, από αυτά τα στοιχειώδη 
τρίγωνα, των τεσσάρων κανονικών πολύεδρων: του τετράεδρου, του 
οκτάεδρου του εικοσάεδρου και του κύβου. Τα τρία πρώτα κατασκευάζονται 
από το ορθογώνιο σκαληνό του σχήµατος, ενώ ο κύβος από το ορθογώνιο 
ισοσκελές. Για το πέµπτο κανονικό στερεό, το δωδεκάεδρο, µας δίνει 
ελάχιστες πληροφορίες λέγοντας ότι αυτήν την κατασκευή ο Θεός την 
προέβαλε στο σύµπαν και το διακόσµησε περιχαράσσοντας το µε αυτή «έτι δε 
ούσης συστάσεως µιας πέµπτης, επί το πάν ο θεός αυτή κατεχρήσατο εκείνο 
διαζωγραφών» [B6-55c]. 
  
  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕ∆ΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ 



Για παράδειγµα, η γεωµετρική κατασκευή του κανονικού τετράεδρου έχει ως 
εξής: δύο σκαληνά ορθογώνια τρίγωνα συνενώνονται στις υποτείνουσές τους 
σχηµατίζοντας τραπέζιο και αυτό επαναλαµβάνεται τρεις φορές. Τρία τέτοια 
τραπέζια συνθέτονται έτσι ώστε οι υποτείνουσες και οι µικρότερες πλευρές 
[των τριγώνων] να ενωθούν στο ίδιο κεντρικό σηµείο. Οπότε δηµιουργείται το 
ισόπλευρο τρίγωνο του σχήµατος, που αποτελείται από έξι στοιχειώδη 
ορθογώνια σκαληνά. [B6-54e] Είναι βέβαια άξιο απορίας γιατί χρησιµοποιεί 
έξι τέτοια τρίγωνα για να κατασκευάσει το ισόπλευρο αφού το τελευταίο 
µπορεί να σχηµατιστεί µόνο από δύο. 

 
Με βάση αυτό το ισόπλευρο τρίγωνο ο Τίµαιος κατασκευάζει το τετράεδρο 
όπως και άλλα δύο πολύεδρα, το οκτάεδρο και το εικοσάεδρο. «Στη συνέχεια, 
παίρνουµε τέσσερα τέτοια ισόπλευρα τρίγωνα και τα συνθέτουµε κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε οι επίπεδες γωνίες τους να σχηµατίζουν ανά τρεις µια στερεά 
γωνία, το µέγεθος της οποίας προσεγγίζει οριακά την αµβλύτερη επίπεδη 
γωνία. Όταν δηµιουργηθούν τέσσερις τέτοιες γωνίες έχουµε κατασκευάσει το 
πρώτο είδος στερεού, που διαιρεί την περιγεγραµµένη σφαίρα σε τέσσερα ίσα 
και όµοια µέρη» [Β-6, 55]. Αυτό είναι το κανονικό τετράεδρο. Με ανάλογους 
συλλογισµούς και χρησιµοποιώντας το ίδιο ισόπλευρο τρίγωνο περισσότερες 
φορές και σε περισσότερες γωνίες, ο Τίµαιος κατασκευάζει το οκτάεδρο και το 
εικοσάεδρο. 



 
  
Αντίθετα για το εξάεδρο, δηλαδή τον κύβο, και µόνον γι’ αυτόν χρησιµοποιεί 
το ορθογώνιο ισοσκελές τέσσερις φορές για να κατασκευάσει ένα τετράγωνο 
όπως στο σχήµα. «Τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα συνενώθηκαν φέρνοντας τις 
ορθές τους γωνίες στο κέντρο και σχηµάτισαν ένα ισόπλευρο τετράγωνο». [Β-
6, 55b] 

 
Συνδυάζοντας σε ορθές γωνίες έξι τέτοιες έδρες κατασκευάζει τον κύβο. «Η 
σύνθεση έξι τέτοιων τετραγώνων απέδωσε οκτώ στερεές γωνίες που 
αποτελούνται από τρεις επίπεδες ορθές…». [B6-55c] 



 
  
  
∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Έχοντας κατασκευάσει τα τέσσερα αυτά πολύεδρα ο Πλάτων τα διένειµε στη 
φωτιά, τη γη, το νερό και τον αέρα, χρησιµοποιώντας λογικοφανείς εξηγήσεις. 
Στη φωτιά έδωσε το τετράεδρο επειδή είναι «το πιο ευκίνητο, το πιο κοφτερό 
και οξύ προς κάθε κατεύθυνση και το πλέον ελαφρύ, αφού αποτελείται από τον 
µικρότερο αριθµό ίσων µερών» [Β6-56b]. Με όµοιο σκεπτικό, έδωσε στη γη τη 
µορφή του κύβου επειδή είναι η πιο δυσκίνητη και πιο η πιο εύπλαστη, στον 
αέρα έδωσε το σχήµα του οκτάεδρου επειδή είναι το ενδιάµεσο τόσο σε 
µέγεθος όσο και σε οξύτητα, ενώ στο νερό αντιστοίχισε το εικοσάεδρο, για το 
οποίο γράφει πως είναι το µεγαλύτερο σε µέγεθος και το λιγότερο οξύ.  
Με την ιδέα ότι τα τέσσερα στερεά σχηµατίζονται από στοιχειώδη τρίγωνα και 
µάλιστα από δύο είδη, ο Πλάτων δικαιολογεί την άποψή του πώς τρία µόνο 
από τα πολύεδρα, το τετράεδρο, το εικοσάεδρο και το οκτάεδρο έχουν τη 
δυνατότητα να µετασχηµατίζονται αµοιβαία. Πρόκειται για την ιδέα της 
µετάβασης από µείζονα σε σµικρά και αντίστροφα [Β-6, σελ 439]. Μικρότερος 
αριθµός µεγαλύτερων σωµάτων, π.χ. νερού αποσυντίθεται στα συστατικά του 
σκαληνά τρίγωνα τα οποία συντίθενται σε µεγάλο αριθµό µικρών σωµάτων, 
όπως η φωτιά. Αντίστροφα, µεγάλος αριθµός µικρών µορίων αποσυντίθενται 
στα στοιχειώδη σκαληνά τρίγωνα τα οποία µε τη σειρά τους διαρθρώνονται 
κατάλληλα ώστε να σχηµατίσουν ένα µεγάλο µόριο άλλου είδους όπως του 
νερού. Αντίθετα, ο Πλάτων πιστεύει ότι «είναι αδύνατο στα µέρη της γης να 
µετασχηµατιστούν σε µέρη άλλου είδους» [Β-6, 56d], επειδή στο στοιχείο της 
γης έχει αποδώσει τον κύβο που παράγεται από διαφορετικό είδος τριγώνου, το 
ισοσκελές. 
  
  



∆ΥΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕ∆ΡΩΝ 
Η άποψη του Πλάτωνα είναι λανθασµένη όσον αφορά τα γεωµετρικά σχήµατα 
που κατασκευάζει. Στην πραγµατικότητα, ο κύβος και το οκτάεδρο είναι 
αλληλοπαραγόµενα, δηλαδή ο κύβος µετασχηµατίζεται µε λογικό τρόπο σε 
οκτάεδρο και αντίστροφα. Το φαινόµενο αυτό λέγεται δυϊσµός. Τα κέντρα των 
επιφανειών του κύβου συµπίπτουν µε τις κορυφές του δυϊκού του και αν τα 
ενώσουµε τότε θα προκύψει το οκτάεδρο. ∆ηλαδή το πλήθος των εδρών 
γίνεται πλήθος κορυφών και αντίστροφα, ενώ το πλήθος των ακµών δεν 
αλλάζει αφού και τα δύο έχουν το ίδιο, όπως είδαµε στον πίνακα 1. Όµοια, το 
εικοσάεδρο µε το δωδεκάεδρο είναι ζεύγος δυϊκών στερεών. Αν πάρουµε τα 
κέντρα των είκοσι εδρών του εικοσάεδρου και τα ενώσουµε θα προκύψει το 
δωδεκάεδρο µε τις είκοσι κορυφές. Αντίστροφα, τα κέντρα των εδρών του 
δωδεκάεδρου είναι οι δώδεκα κορυφές του εικοσάεδρου. Το τετράεδρο είναι 
αυτοπαραγόµενο, δηλαδή εάν ενώσουµε τα κέντρα των εδρών του, προκύπτει 
πάλι τετράεδρο. Τα σχήµατα που ακολουθούν δείχνουν ακριβώς αυτό. 

 
Ο δυϊσµός των κανονικών πολύεδρων µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι κάθε 
συµµετρία ενός κανονικού πολύεδρου είναι συµµετρία και του δυϊκού του, 
αφού όπως φαίνεται και από τα παραπάνω σχήµατα κάθε ισοµετρία γνήσια ή µη 
που αφήνει αναλλοίωτο το ένα σχήµα, θα αφήνει αναλλοίωτο και το δυϊκό του. 
Άρα κάθε συµµετρία του κύβου είναι συµµετρία και του οκτάεδρου και 
αντίστροφα κάθε συµµετρία του οκτάεδρου είναι συµµετρία και του κύβου. 
Μιλώντας µε τη ορολογία του 2ου κεφαλαίου περί συµµετρίας, µπορούµε να 
πούµε ότι ο κύβος και το οκτάεδρο έχουν την ίδια οµάδα συµµετρίας, την 
οκταεδρική. Όµοια το εικοσάεδρο µε το δωδεκάεδρο ως δυικά θα έχουν τις 
ίδιες συµµετρίες, άρα και την ίδια οµάδα συµµετρίας, που λέγεται συνήθως 
εικοσαεδρική. Τέλος, το τετράεδρο, που όπως είπαµε αναπαράγει τον εαυτό 



του, έχει την τετραεδρική οµάδα συµµετρίας. O Weyl αποδεικνύει ότι αυτές οι 
τρεις οµάδες µαζί µε τις κυκλικές οµάδες των περιστροφών γύρω από έναν 

άξονα ε, και τις οµάδες , που αποτελούνται από όλες τις προηγούµενες 
γνήσιες περιστροφές και επιπλέον όλες τους κατοπτρισµούς, που στο χώρο 

ισοδυναµούν µε στροφές κατά 180 µοίρες (οπότε στο χώρο η οµάδα γίνεται 
οµάδα γνήσιων περιστροφών), συνιστούν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν 
για οµάδες γνήσιων µόνο ισοµετριών του χώρου. [Β-1, σελ 103, Παράρτηµα 
Α] 
Σε αντίθεση µε το επίπεδο, όπου το τρίγωνο, το τετράγωνο και το πεντάγωνο 
δεν είναι δυνατό να παραχθούν το ένα από το άλλο, στις τρεις διαστάσεις, στο 
χώρο, µπορούµε να περάσουµε από το δωδεκάεδρο ή το εικοσάεδρο στον 
κύβο, από τον κύβο στο τετράεδρο. Η Ghyka στο βιβλίο της γράφει: «Για 
παράδειγµα, οι 12 κορυφές του εικοσάεδρου, καθώς και οι 6 από τις ακµές του, 
βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια ενός νοητού κύβου. Οι 8 κορυφές αυτού του 
κύβου συµπίπτουν µε 8 κορυφές ενός δωδεκάεδρου το οποίο έχει την ακµή του 
ίση µε του εικοσαέδρου. Οι υπόλοιπες 12 κορυφές του δωδεκάεδρου και 6 από 
τις ακµές του βρίσκονται στην επιφάνεια ενός άλλου περιέχοντος κύβου, 
τέτοιου ώστε η ακµή του και η ακµή του πρώτου κύβου πρέπει να είναι σε 

αναλογία Φ= =1,618. Με τον ίδιο τρόπο, οι 6 ακµές κάθε τετραέδρου 
µπορούν να οριστούν ως διαγώνιες στις 6 έδρες ενός κύβου, και οι 4 κορυφές 
του τετραέδρου να συµπίπτουν µε 4 από τις κορυφές του κύβου (οι υπόλοιπες 4 
κορυφές του κύβου και οι 6 άλλες διαγώνιες παράγουν ακόµη ένα τετράεδρο). 
Ακόµη: οι 20 κορυφές του δωδεκάεδρου είναι επίσης οι κορυφές πέντε 
τετραέδρων, ή πέντε κύβων (2 κορυφές κύβου για κάθε κορυφή 
δωδεκάεδρου)». [Β-4[ 
  
ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ 
Τα πέντε κανονικά στερεά, πέρα από τη χρήση τους στον Πλάτωνα ως µέρος 
της κοσµολογίας του, µελετήθηκαν εκτενώς και χρησιµοποιήθηκαν κατά την 
περίοδο της αναγέννησης από τους γεωµέτρες-καλλιτέχνες λόγω της 
συµµετρίας τους. Εδώ θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε τις συµµετρίες 
του κύβου και του τετράεδρου. 
  
Οι Συµµετρίες του Κύβου 
Ας ξεκινήσουµε από τον κύβο επειδή έχει το πιο οικείο σχήµα. Ο κύβος έχει 
οκτώ κορυφές και σε κάθε του κορυφή συναντώνται τρεις ακµές.  



 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 
Στον κύβο υπάρχουν 3 κάθετες ευθείες που διέρχονται από τα κέντρα των 
εδρών του κύβου ως προς τις οποίες ο κύβος έχει 4 δυνατές περιστροφικές 
συµµετρίες σε κάθε µία. ∆ηλαδή γίνεται να περιστρέψουµε τον κύβο γύρω από 
µια τέτοια κάθετη ευθεία σε αυτόν κατά τρεις διαφορετικές γωνίες ( , , 

, ) χωρίς να αλλάξει ο προσανατολισµός του κύβου, δηλαδή θα µείνει 
αναλλοίωτος στη µορφή, όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 
Συνολικά έχουµε 3 x 4 = 12 περιστροφικές συµµετρίες ως προς κάθε µια 
κάθετη ευθεία.  
Ακόµη υπάρχουν τέσσερις διαγώνιες ευθείες ως προς τις οποίες ο κύβος έχει 
τρεις περιστροφικές συµµετρίες για κάθε µια διαγώνιο. ∆ηλαδή µπορούµε να 
περιστρέψουµε τον κύβο, γύρω από κάθε µια τέτοια διαγώνιο, κατά τρεις 



διαφορετικές γωνίες, χωρίς να αλλάξει ο προσανατολισµός του κύβου, δηλαδή 
θα µείνει φαινοµενικά αναλλοίωτος. 

 
Συνολικά υπάρχουν 4 x 3 = 12 περιστροφικές συµµετρίες ως προς τις 
διαγώνιες αυτές. Άρα έχουµε 12 + 12 = 24 δυνατές περιστροφικές συµµετρίες 
ως προς όλες αυτές τις ευθείες.  

 
ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ 
Επίσης, κάθε µια από τις κάθετες ευθείες ορίζει τέσσερα διαφορετικά και ανά 
δύο κάθετα επίπεδα ως προς το οποία ο κύβος έχει κατοπτρική συµµετρία. 
∆ηλαδή εάν τα επίπεδα αυτά τα θεωρήσουµε ως αµφίπλευρους καθρέπτες, τότε 
κάθε πλευρά του καθρέπτη θα απεικονίζει το υπόλοιπο µισό του κύβου, όπως 
στα σχήµατα που ακολουθούν. Έχουµε τέσσερις κατοπτρικές συµµετρίες για 



κάθε µια από τις τρεις κάθετες ευθείες, οπότε υπάρχουν συνολικά 3 x 4 = 12 
κατοπτρικές συµµετρίες ακόµη.  

 

 



 

 
  
Τέλος, για κάθε µια από τις τέσσερις διαγώνιες ευθείες ορίζονται τρία επίπεδα 
ανάκλασης, δηλαδή τρία επίπεδα ως προς τα οποία ο κύβος είναι αµφίπλευρα 
(κατοπτρικά) συµµετρικός, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα. Οπότε 
έχουµε ακόµη 4 x 3 = 12 κατοπτρικές συµµετρίες.  



 

 



 
Άρα συνολικά βρήκαµε 12 + 12 + 12 + 12 = 48 συµµετρίες, εκ των οποίων οι 
24 είναι περιστροφικές και άλλες τόσες είναι κατοπτρικές. 
Όπως έχουµε πει προηγουµένως, οι συµµετρίες του κύβου σχηµατίζουν οµάδα, 
την λεγόµενη οκταεδρική µε τάξη 48 [O Weyl λεει 24].  
  
  
Οι συµµετρίες του τετράεδρου 
Το τετράεδρο έχει, όπως έχουµε δει, τέσσερα ίσα ισόπλευρα τρίγωνα ως έδρες 
και 4 κορυφές που σε κάθε µια προσπίπτουν 3 ακµές. Οι δυνατές συµµετρίες 
του τετράεδρου, µε ανάλογο τρόπο όπως στον κύβο, είναι περιστροφές και 
ανακλάσεις.  



 
  
  
  

 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 
Το κέντρο κάθε έδρας και η απέναντι από αυτήν κορυφή ορίζουν έναν άξονα 
περιστροφής γύρω από τον οποίο το τετράεδρο έχει τριπλή περιστροφική 



συµµετρία. Προφανώς, υπάρχουν 4 τέτοιοι άξονες περιστροφικής συµµετρίας, 
ε1, ε2, ε3, ε4, όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 

Για κάθε έναν άξονα υπάρχουν τρεις δυνατές γωνίες ( ) κατά τις 
οποίες γίνεται να στρέψουµε το τετράεδρο γύρω από τον άξονα περιστροφής 
χωρίς να αλλάξει ο προσανατολισµός του σχήµατος.  

 
Συνολικά, έχουµε 4 * 3 = 12 περιστροφικές συµµετρίες. 
Ακόµη, σε κάθε ένα τέτοιο άξονα αντιστοιχούν 3 επίπεδα κατοπτρισµού, 
δηλαδή 3 επίπεδα ως προς το οποία το τετράεδρο είναι αµφίπλευρα 
κατοπτρικό. Το παρακάτω σχήµα υποδεικνύει ακριβώς τις τρεις κατοπτρικές 


