
συµµετρίες που αντιστοιχούν σε έναν από τους άξονες συµµετρίας του 
τετράεδρου. 

 
Σε κάθε άξονα αντιστοιχούν 3 κατοπτρισµοί, οπότε έχουµε 4 * 3 = 12 
κατοπτρισµούς συνολικά.  
Συνολικά, η οµάδα των συµµετριών του κανονικού τετράεδρου, η τετραεδρική, 
έχει τάξη 12 + 12 = 24 στοιχεία.  
Με παρόµοιους συλλογισµούς µε τους παραπάνω προκύπτει ο εξής πίνακας 
των συµµετριών των πλατωνικών σωµάτων: 

ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΜΜΕΤΡΙΩΝ 

Τετράεδρο 24 Τετραεδρική 

Κύβος 48 Οκταεδρική 

Οκτάεδρο 48 Οκταεδρική 

∆ωδεκάεδρο 120 Εικοσαεδρική 

Εικοσάεδρο 120 Εικοσαεδρική 



  
  
∆ΥΙΣΜΟΣ ΚΥΒΟΥ ΟΚΤΑΕ∆ΡΟΥ 
Όπως αναφέραµε και προηγούµενα, τα κανονικά πολύεδρα εµφανίζουν το 
φαινόµενο του δυϊσµού. Συγκεκριµένα, ο κύβος έχει δυϊκό αντίστοιχο το 
οκτάεδρο και το εικοσάεδρο αντιστοιχίζεται µε το δωδεκάεδρο, ενώ το 
τετράεδρο παράγει τον εαυτό του.  

 
Βάσει αυτής της ιδιότητας, τα δυικά πολύεδρα έχουν το ίδιο αριθµό 
συµµετριών, αφού κάθε µετασχηµατισµός που αφήνει απαράλλαχτο ένα 
πολύεδρο, θα κάνει το ίδιο και για το δυικό του. Οπότε περιµένουµε ότι το 
οκτάεδρο θα έχει τις ίδιες συµµετρίες µε τον κύβο ποιοτικά και ποσοτικά, που 
σηµαίνει ότι θα έχει την ίδια οµάδα συµµετρίας, την οποία ονοµάζουµε 
οκταεδρική. Αυτό θα δείξουµε αµέσως τώρα. 
Το οκτάεδρο έχει τόσες κορυφές όσες και οι έδρες του κύβου, δηλαδή έξι. 
Επιπλέον σε κάθε κορυφή συµπίπτουν τέσσερις ακµές. Αν θεωρήσουµε την 
ευθεία που διέρχεται από δύο αντι-διαµετρικές κορυφές του, και η οποία 
προφανώς διέρχεται από τα κέντρα των αντίστοιχων εδρών του 
περιγεγραµµένου κύβου, όπως στο πιο πάνω σχήµα, τότε υπάρχουν 
φυσιολογικά τέσσερις περιστροφικές συµµετρίες γύρω από ένα τέτοιο 
κατακόρυφο άξονα κατά γωνίες , , , , που εικονίζονται στο 
ακόλουθο σχήµα:  



 
Πέραν από αυτές τις συµµετρίες, υπάρχουν και εκείνες ως προς τους τέσσερις 
διαγώνιους άξονες του κύβου που διέρχονται από τα κέντρα των παράλληλων 
εδρών του οκταέδρου. Σε κάθε τέτοιο άξονα αντιστοιχούν τρεις στροφές κατά 

, ,  αντίστοιχα. Στο σχήµα φαίνονται οι τρεις περιστροφικές 
συµµετρίες για µια τυχαία διαγώνιο.  



 
Συνολικά υπάρχουν επτά άξονες περιστροφικής συµµετρίας για το δυικό 
ζεύγος κύβος-οκτάεδρο. Οι τρεις κατακόρυφοι έχουν από τέσσερις 
περιστροφικές συµµετρίες και οι τέσσερις διαγώνιου ορίζουν από τρεις 
συµµετρίες, συνεπώς έχουµε συνολικά 12+12=24 περιστροφικές συµµετρίες. 

 
Επιπλέον, για κάθε κατακόρυφο άξονα υπάρχουν τέσσερα επίπεδα συγγραµικά 
µε αυτόν τα οποία διέρχονται επίσης από τις κορυφές από τις οποίες διέρχεται 



και η ευθεία. Τα επίπεδα αυτά θα σχηµατίζουν γωνία µεταξύ 
τους και θα ορίζουν τέσσερις κατοπτρικές συµµετρίες του οκτάεδρου, όπως 
φαίνεται στα σχήµατα: 

 

 

 



 
Προφανώς κάθε ένα από αυτά ταυτίζεται µε ένα από τα επίπεδα κατοπτρισµού 
του αντίστοιχου κύβου. 
Ενώ σε αντιστοιχία µε τους «διαγώνιους» άξονες υπάρχουν πάλι τα εξής τρία 
κατοπτρικά επίπεδα.  

 



 

 
Άρα βρήκαµε τέσσερα κατοπτρικά επίπεδα για κάθε έναν από τους τρεις 
κατακόρυφους άξονες συµµετρίας και τρία επίπεδα κατοπτρικής συµµετρίας 
για κάθε ένα από τους τέσσερις διαγώνιους άξονες περιστροφικής συµµετρίας. 



Συνολικά υπάρχουν 4*3+3*4=12+12=24 επίπεδα κατοπτρικής συµµετρίας, 
ακριβώς τα ίδια µε τον κύβο.  
Οπότε το οκτάεδρο έχει ακριβώς τόσες συµµετρίες όσες και ο δυικός του 
κύβος, δηλαδή 24 περιστροφικές και 24 κατοπτρικές, συνολικά 48 και 
αποδείξαµε ότι οι συµµετρίες αυτές είναι και ποιοτικά οι ίδιες αφού τόσο οι 
άξονες περιστροφικής συµµετρίας όσο και τα επίπεδα κατοπτρισµού του κύβου 
και του οκτάεδρου ταυτίζονται.  
  
  
ΧΡΗΣΕΙΣ & ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕ∆ΡΩΝ 
  
Όπως είδαµε στην εισαγωγή αλλά και νωρίτερα στο κεφάλαιο αυτό, τα 
πολύεδρα εµφανίζονται από την αρχαιότητα και ειδικότερα στην κοσµολογία 
του Πλάτωνα. Ο Weyl [B-1, σελ 99] αναφέρει ότι έχει διατυπωθεί η άποψη 
πως αντικειµενικός σκοπός της αρχαιοελληνικής επαγωγικής γεωµετρίας ήταν 
η κατασκευή των κανονικών πολύεδρων. Όµως προσθέτει πως η έννοια της 
λέξης συµµετρικός ήταν διαφορετική στην αρχαία ελληνική: «Στην 
συνηθισµένη χρήση, σύµµετρος σηµαίνει ανάλογος, ενώ στον Ευκλείδη είναι 
ισοδύναµο µε το δικό µας ρητόν: η πλευρά και η διαγώνιος ενός τετραγώνου 
είναι µεγέθη ασύµµετρα (άρρητα).  
Στην εισαγωγή αναφέραµε ότι κανονικό δωδεκάεδρο σώζεται από την εποχή 
της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Ένα από αυτά φαίνεται ελαφρά χρωµατισµένο 
στην φωτογραφία. [Bi-2]  

 
Ο Weyl [Β-1, σελ 99] υποστηρίζει ότι χρησιµοποιούνταν σαν ζάρια και πως 
είχαν κάποια θρησκευτική σηµασία στον ετρουσκικό πολιτισµό.  
Πολλούς αιώνες µετά τον Πλάτωνα ο Kepler, πριν ανακαλύψει και διατυπώσει 
τους τρεις νόµους περί των κινήσεων των πλανητών, ήταν πεπεισµένος ότι οι 
αποστάσεις των έξι γνωστών του πλανητών (δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόµη ο 
Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας) συσχετίζονταν µε τα πλατωνικά 



στερεά. Συγκεκριµένα, θεωρούσε πως σε κάθε σφαίρα που αντιστοιχούσε ένας 
πλανήτης, κατά σειρά Κρόνος, ∆ίας, Άρης, Γη, Αφροδίτη, Ερµής είναι 
διαδοχικά εγγεγραµµένο και περιγεγραµµένο ένα από τα κανονικά σώµατα 
κατά σειρά ένας κύβος, ένα τετράεδρο, ένα δωδεκάεδρο, ένα οκτάεδρο και ένα 
εικοσάεδρο, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες [Bi-2]. 

 

 
Στην σχετική πραγµατεία που εξέδωσε το 1595 Mysterium Cosmographicum 
[Κοσµογραφικό Μυστήριο] ανέπτυσσε αυτήν την θεωρία του. Ακόµη 
προσπαθούσε να εξηγήσει τους λόγους που ο ∆ηµιουργός χρησιµοποιούσε τα 
συγκεκριµένα στερεά και µε την συγκεκριµένη διάταξη και επιπλέον 
παραλλήλιζε τις ιδιότητες των ουράνιων σωµάτων µε αυτές των πλατωνικών 
στερεών. 



Στο πρώτο σχήµα, η έξω σφαίρα είναι ο Κρόνος και η εσώτερη ο ∆ίας. Το 
δεύτερο είναι µια µεγέθυνση του εσωτερικού του µοντέλου. Βέβαια, το 
µοντέλο του για το ηλιακό σύστηµα είναι λάθος αφού εκτός του ότι αγνοεί την 
ύπαρξη των τριών επιπλέον πλανητών, οι διαπλανητικές αποστάσεις που 
προβλέπονται σε αυτό δεν είναι αρκετά ακριβής. Ο Kepler ήταν επιστήµονας 
και το παραδέχτηκε τελικά. [Βi-2] 
Τα κανονικά πολύεδρα εµφανίζονται, στη φύση, στους σκελετούς πολλών 
ακτινόζωων (Radiolaria) [Β-1, σελ 100]. Ειδικότερα, το οκτάεδρο, το 
εικοσάεδρο και το δωδεκάεδρο.  
Μια σηµαντική σύγχρονη εφαρµογή των πολύεδρων επινόησε ο Αµερικάνος 
µηχανικός και αρχιτέκτονας Buckminster Fuller (1895-1983), που ανέπτυξε 
τον γεωδαισιακό θόλο, το µόνο µεγάλο θόλο που µπορεί να στηριχθεί 
κατευθείαν στο έδαφος σαν πλήρης κατασκευή και το µόνο πρακτικό είδος 
κτιρίου που δεν έχει περιοριστικές διαστάσεις, δηλαδή τέτοιες πέρα από τις 
οποίες η κτιριακή αντοχή θα είναι ανεπαρκής. [B-B] 
Θεωρώντας ότι υπάρχει στη φύση ένα διανυσµατικό σύστηµα δυνάµεων που 
δίνει µέγιστη αντοχή µε τις λιγότερες κατασκευές, όπως στην περίπτωση των 
τετραεδρικών πλεγµάτων σε οργανικά στοιχεία και µέταλλα, ο Fuller σχεδίασε 
ένα διανυσµατικό σύστηµα γεωµετρίας, που αποκαλούσε "Energetic-
Synergetic geometry”. Η βασική µονάδα µέτρησης του συστήµατος αυτού 
ήταν το τετράεδρο, που σε συνδυασµό µε οκτάεδρα, σχηµατίζει τα πιο 
οικονοµικά µέτρα γεµίσµατος χώρου. Η αρχιτεκτονική συνέπεια της χρήσης 
της γεωµετρίας αυτής από τον Fuller ήταν ο γεωδαισιακός θόλος, ένα πλέγµα 
του οποίου η συνολική αντοχή αυξάνεται λογαριθµικά µε το µέγεθός του. 
Χιλιάδες τέτοιοι θόλοι έχουν κατασκευαστεί σε όλο τον κόσµο, µε τον πλέον 
διαφηµισµένο το Θόλο στην EXPO 67 στο Montreal. [B-B] 
  
   
ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΕ∆ΡΑ 
Εκτός από τα κανονικά πολύεδρα, που είναι κυρτά και συνεχή υπάρχουν και 
άλλα πολύεδρα τα οποία είτε είναι ηµι – κανονικά είτε δεν είναι κανονικά. 
ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΛΥΕ∆ΡΑ 
Τα µη κανονικά πολύεδρα µπορούν να κατασκευαστούν από τα πέντε 
κανονικά, επεκτείνοντας τις έδρες τους µέχρι να σχηµατίσουν ένα αστέρι. Γι΄ 
αυτό καλούνται Αστέρες πολύεδρα. ∆ύο τέτοια πολύεδρα ανακαλύφθηκαν από 
τον Poinsot το 1809. Τα υπόλοιπα τα είχε βρει 200 χρόνια πριν ο Kepler. Στην 
εικόνα [ΦΠ2] φαίνονται τα 4 πολύεδρα του Kepler. 



 
Υπάρχει ένα ακόµη ψευδο- αστέρας – πολύεδρο που συντίθεται από δύο 
τετράεδρα που η κορυφή του ενός εισχωρεί από το κέντρο της έδρας του 
άλλου. Τα δύο τετράεδρα σχηµατίζουν έναν οκταεδρικό κοινό πυρήνα. Το 
στερεό αυτό λέγεται Stella Octangula του Kepler και είναι τρισδιάστατο 
αντίστοιχο του Αστέρα του ∆αυίδ του επιπέδου, που είδαµε στην εισαγωγή. 
Στην παρακάτω φωτογραφία [ΦΠ3], φαίνεται το χαρακτικό από την 
πραγµατεία του Kepler Harmonices Mundi, του 1619, όπου είναι σχεδιασµένα, 
εκτός των τεσσάρων παραπάνω αστέρων και τα πλατωνικά στερεά µε 
διακόσµηση τέτοια ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς στα τέσσερα στοιχεία και 
στον κόσµο του Τίµαιου.  



 
Αξίζει να αναφέρουµε ότι το µικρό δωδεκάεδρο αστέρας εµφανίζεται, πολύ 
πριν του Kepler, στο µωσαϊκό της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στην Βενετία, 
έργο που αποδίδεται στον Paolo Uccello (1397-1475) που ήταν ένας 
Φλωρεντινός ζωγράφος και τεχνίτης µωσαϊκών που βοήθησε στην διερεύνηση 
της προοπτικής στην πρώιµη Αναγεννησιακή τέχνη. Το µωσαϊκό αυτό φαίνεται 
στην φωτογραφία.  



 
  
ΑΡΧΙΜΗ∆ΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ 
Ένας άλλος τρόπος να δηµιουργήσουµε µη κανονικά στερεά είναι κόβοντας τις 
γωνίες των πλατωνικών στερεών. Προκύπτουν έτσι δεκατρία ηµι-κανονικά 
στερεά, τα οποία επίσης εγγράφονται σε σφαίρα, και έχουν έδρες δύο ή τρία 
διαφορετικά είδη κανονικών πολυγώνων (τρίγωνα, τετράγωνα, πεντάγωνα, 
εξάγωνα, οκτάγωνα ή δεκάγωνα). Ο Αρχιµήδης µελέτησε τα δεκατρία αυτά 
ηµι-κανονικά πολύεδρα και γι’ αυτό φέρουν το όνοµά του.  
Τα λεπτοµερή χαρακτηριστικά τους είναι [Β-4]: 

ΗΜΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΡΧΙΜΗ∆ΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑ 

Αριθµός 
Κορυφών 

Ακµές / ανά 
κορυφή 

Πλήθος & είδος εδρών 

12 18 / 3 4 εξάγωνα, 4 τρίγωνα 

12 24 / 4 6 τετράγωνα, 8 τρίγωνα 



30 60 / 4 12 πεντάγωνα, 20 
τρίγωνα 

24 36 / 3 8 εξάγωνα, 6 τετράγωνα 

24 36 / 3 6 οκτάγωνα, 8 τρίγωνα 

60 90 / 3 20 εξάγωνα, 12 
πεντάγωνα 

60 90 / 3 12 δεκάγωνα, 20 
τρίγωνα 

24 48 / 4 18 τετράγωνα, 8 τρίγωνα 

60 120 / 4 12 πεντάγωνα, 30 
τετράγωνα και 20 
τρίγωνα 

48 72 / 3 6 οκτάγωνα, 8 εξάγωνα 
και 12 τετράγωνα 

120 180 / 3 12 δεκάγωνα, 20 
εξάγωνα και 30 
τετράγωνα 

24 60 / 5 6 τετράγωνα, 32 τρίγωνα 

60 150 / 5  12 πεντάγωνα, 80 
τρίγωνα 

Η εξίσωση του Euler ισχύει και στην περίπτωση των κορυφών, των 
εδρών και των ακµών των δεκατριών Αρχιµήδειων στερεών.  



Στην Αναγέννηση οι µεγάλοι καλλιτέχνες – Γεωµέτρες ενδιαφερόντουσαν για 
αυτά, όπως και για τα πέντε κανονικά πλατωνικά στερεά αλλά και τα 
πολύεδρα-αστέρες. Στα 1492 ο Pier Della Francesca αφιέρωσε την πραγµατεία 
του De Quinque Corporibus στον ∆ούκα του Urbino. O Pierro ήταν εκείνος 
που επανακάλυψε τα πέντε Αρχιµήδεια στερεά που παράγονται από τα 
πλατωνικά. Επιπλέον, ανακάλυψε τη µόνη ιδιότητα των πλατωνικών στερεών 
που δεν αναφέρει ο Ευκλείδης στα Στοιχεία του, ότι το εικοσάεδρο εγγράφεται 
στον κύβο [Βι-2] και στην ουσία έδωσε την εκκίνηση για την µελέτη των 
πολύεδρων κανονικών και µη. Η εικόνα προέρχεται από τον Paccioli που 
οικειοποιήθηκε τα γραπτά του Pierro. [Βi-2] 

 
Ο Luca Paccioli στη δική του πραγµατεία Divina Proportione µελετά εκτός από 
τα πλατωνικά στερεά και µερικά Αρχιµήδεια στερεά, ιδιαίτερα το κυβοκτάεδρο 
και το Πολύεδρο του Kelvin (“il corpo de 14, cive 6 quadrate, 8 exagone”), 
όπως επίσης και τα πολύεδρα αστέρες. Τα σχέδια, πάνω από 60, για το βιβλίο 
τα έφτιαξε ο Leonardo και περιλαµβάνονταν τα Πλατωνικά στερεά, έξι 
Αρχιµήδεια µε την πρώτη αναπαράσταση του εικοσιδωδεκάεδρου και του 
ροµβο κυβοκτάεδρου του οποίο φαίνεται, όµως, και στην προσωπογραφία του 
Paccioli που είδαµε στην εισαγωγή, 1ο κεφάλαιο. Με τα πολύεδρα ασχολείται 
και ο Durer στην Treatise on Proportions [Πραγµατεία Περί Αναλογιών]. Αλλά 
από όλους τους συγγραφείς της Αναγέννησης, αυτός που έδειξε µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τα Αρχιµήδεια στερεά ήταν ο πασίγνωστος Daniel Barbaro, 
Βενετός διπλωµάτης. Στο έργο του Prattica de la Perspectiva (Βενετία, 1569), 
τα προσδιορίζει όλα µε την µέθοδο της αποκοπής γωνιών ή ακµών των 
παραγόντων πολύεδρων. Τα αναπτύσσει στο επίπεδο µιας από τις έδρες τους, 
συνθέτει συναρπαστικά αστέρια–πολύεδρα θέτοντας κανονικές πυραµίδες στις 
έδρες τους, και παίρνει ξανά τα mazzochio του Paolo Uccelo (Mazzocchio: 
Καπέλο στην µορφή πολυεδρικού τόρου, στην εικόνα –λεπτοµέρεια 
τοιχογραφίας του 1448 του Uccelo - φαίνεται γυναίκα να φορά ένα ) 


