
 
εγγράφοντας κανονικά πολύγωνα σε τόρους, δηλαδή στερεούς δακτυλίους µε 
κυκλική τοµή, και επίσης τα µελετά µε πυραµίδες. [Β-4, σελ 58]. Η 
συνεισφορά του Kepler στα Αρχιµήδεια ήταν µεγάλη, γιατί αυτός απέδειξε ότι 
υπάρχουν µόνο δεκατρία. [Βi-2] 
Στην επόµενη φωτογραφία [Bi-1] φαίνονται και τα 13 Αρχιµήδεια στερεά. 



 



Στα παραπάνω στερεά πρέπει να προσθέσουµε και δύο άπειρες σειρές από 
εξίσου ηµικανονικά εγγράψιµα πολύεδρα: 1) Τα κανονικά ορθογώνια 
πρίσµατα τα οποία εγγράφονται σε σφαίρα (δύο κανονικά πανοµοιότυπα 
παράλληλα πολύγωνα µε n πλευρές που συνδέονται µε n τετράγωνα) 2) Τα 
κανονικά αντιπρίσµατα, δηλαδή δυο κανονικά ίδια πολύγωνα που το ένα έχει 

περιστραφεί κατά γωνία σε σχέση µε το άλλο, και ενώνονται µε 2n 
ισόπλευρα τρίγωνα.  
Τα κανονικά πρίσµατα και αντιπρίσµατα είναι εξίσου εγγράψιµα σε σφαίρα και 
έχουν όλες τις ιδιότητες των Αρχιµήδειων στερεών (σε κάθε ένα οι στερεές 
γωνίες που ξεκινούν από τις κορυφές είναι ίδιες). Οι λεπτοµέρειες τους είναι οι 
ακόλουθες: 

  Κορυφές ν Ακµές s Έδρες f 

Πρίσµατα 2n 3n n+2 

Αντιπρίσµατα 2n 4n 2(n+1) 

Η εξίσωση του Euler ισχύει και σε αυτά.  
  
ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΧΙΜΗ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥΣ 
Σύµφωνα µε την Ghyka [B-4] τα σηµαντικότερα Αρχιµήδεια πολύεδρα είναι: 
1) Το κυβοκτάεδρο, που έχει 14 έδρες (8 ισόπλευρα τρίγωνα και 6 τετράγωνα), 
24 ακµές και 12 κορυφές (σχήµα). 



 
Το κυβοκτάεδρο έχει την ακµή του ΑΒ ίση µε την ακτίνα ΟΑ της 
περιγεγραµµένης σφαίρας, ιδιότητα ανάλογη της ιδιότητας του κανονικού 
εξαγώνου και του περιγεγραµµένου κύκλου στο επίπεδο. Έχει ακόµη δύο 
αξιοσηµείωτες ιδιότητες που συνδέονται µε ιδεώδεις διαµερίσεις του χώρου 
και παίζει ρόλο στην κρυσταλλογραφία. Στο σχήµα, 

 
αναπαρίσταται ένας κρύσταλλος άλατος, χλωριούχου νατρίου (NaCl), µε τα 
άτοµα του χλωρίου να συµπίπτουν µε τις κορυφές και το κέντρο ενός 
κυβοκτάεδρου, ενώ τα άτοµα του νατρίου να συµπίπτουν µε τις κορυφές και τα 
κέντρα των εδρών του κύβου από τον οποίο µπορεί να παραχθεί το 
κυβοκτάεδρο παίρνοντας τα µέσα όλων των ακµών και συνδέοντας τα. 
Το κυβοκτάεδρο µπορεί να δηµιουργηθεί παίρνοντας τα µέσα όλων των 
πλευρών ενός οκτάεδρου. [Β-4] Συνεπώς έχεις τις ίδιες ποιοτικά συµµετρίες µε 
το οκτάεδρο αλλά και τον κύβο, οπότε η οµάδα συµµετρίας του είναι η 
οκταεδρική. Σύµφωνα µε την Ghyka [B4, σελ 52] τα άτοµα του άνθρακα στη 
συµπιεσµένη κρυσταλλική τους µορφή (διαµάντια), όπως και τα άτοµα του 
χρυσού, του ασηµιού, του χαλκού και του αλουµινίου είναι σε κανονική 
θερµοκρασία κατανεµηµένα σε κυβοκταεδρικά πλέγµατα. Το κυβοκτάεδρο, 
εξάλλου, είναι εξαιρετικής σηµασίας για την αρχιτεκτονική, ειδικότερα για την 
στήριξη θόλου επί κυβικού σκελετού [Β-4]. 



2) Το κόλουρο Οκτάεδρο ή τετρακαιδεκάεδρο του Κέλβιν ή 
επταπαραλληλόεδρο του Fedorov (συµπτωµατικά το κυβοκτάεδρο είναι ένα 
τετρακαιδεκάεδρο που έχει 14 έδρες) έχει 24 κορυφές, 36 ακµές, 14 έδρες από 
τις οποίες 8 είναι εξάγωνα και 6 είναι τετράγωνα. Η Ghyka αναφέρει ότι είναι 
το µόνο ανάµεσα στα δεκατρία Αρχιµήδεια στερεά που µπορεί να 
συµπληρώσει το χώρο µε επανάληψη, δηλαδή να καλυφθεί όλος ο χώρος από 
το ίδιο στερεό σε πυκνή στοίχιση χωρίς κενά, ενώ από τα πέντε πλατωνικά 
στερεά µόνο ο κύβος έχει την ίδια ιδιότητα. Αυτό το πολύεδρο µπορεί να 
παραχθεί διαιρώντας κάθε ακµή ενός οκτάεδρου σε τρία ίσα µέρη και 
ενώνοντας τα σηµεία που προκύπτουν, όπως στο σχήµα.  

 
Εποµένως, το κόλουρο οκτάεδρο έχει και αυτό την ίδια οµάδα συµµετρίας µε 
τον κύβο και το οκτάεδρο, την οκταεδρική µε 48 συµµετρίες. Τέλος, µπορεί 
κανείς να κατασκευάσει το κόλουρο οκτάεδρο ξεκινώντας από 8 
συνενωµένους κύβους, που δηµιουργούν ένα µεγάλο κύβο, διαιρώντας σε δύο 
ίσα µέρη κάθε µια από τις 4 ακµές των µικρών κύβων που συναντώνται στο 
κέντρο κάθε έδρας του µεγάλου κύβου και ενώνοντας µεταξύ τους τα σηµεία 
που προκύπτουν όπως στο σχήµα . 

 
3) Το τριακοντάγωνο ή τριακοντάεδρο ή εικοσιδωδεκάεδρο που έχει 30 
κορυφές, 60 πλευρές, 32 έδρες από τις οποίες 12 είναι πεντάγωνα και 20 
τρίγωνα. Αυτό το πολύεδρο µπορεί να κατασκευασθεί ενώνοντας τα µέσα των 
ακµών είτε του δωδεκάεδρου είτε του εικοσάεδρου. Συνεπώς το 



εικοσιδωδεκάεδρο έχει τις ίδιες συµµετρίες µε αυτά, άρα και την ίδια οµάδα 
συµµετρίας, την εικοσαεδρική. Οι 30 κορυφές του συµπίπτουν µε τις ακµές 
των 6 δεκαγώνων που παράγονται από τις τοµές 6 µεγίστων  

 
κύκλων που είναι συµµετρικά τοποθετηµένοι σε µια σφαίρα. Το 
εικοσιδωδεκάεδρο, φωτογραφία, είναι στην πραγµατικότητα η επέκταση της 
προβολής του δεκαγώνου στον τρισδιάστατο χώρο. Επίσης, είναι στενά 
συνδεδεµένο µε την χρυσή τοµή: ο λόγος µεταξύ της ακτίνας της 

περιγεγραµµένης σφαίρας και της ακµής του τριακοντάεδρου είναι .  
  
   
ΕΞΟ∆ΟΣ – ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
Στην Γαλλία, βρίσκουµε αυτό το εξώφυλλο από την πραγµατεία του Jean 
Cousin Livre de Perspective 



του 1560.  
∆ιακρίνονται και τα πέντε πλατωνικά στερεά [Bi-2] 
  
Αναφέραµε πριν ότι ο Durer (1471-1528), συνεισέφερε στα πολύεδρα.µε το 
βιβλίο του 1525 Underweysung der Messung, που στα Αγγλικά έχει 
µεταφραστεί σαν Painter's Manual. Στο βιβλίο αυτό συναντάµε για πρώτη 
φορά πολυεδρικά δίχτυα, δηλαδή επίπεδα σχήµατα που είναι ξεδιπλωµένα για 
εκτύπωση. Στις παρακάτω φωτογραφίες [Βi-2] είναι τα σχέδια για ένα 
εικοσάεδρο αλλά και για ένα από τα δεκατρία αρχιµήδεια στερεά, το snub 
κύβο. 



 

 



Πολύεδρα εµφανίζονται και σε πίνακες του Dόrer, όπως ο παρακάτω που είναι 
γνωστός ως Melancholia Ι 

 
∆ιάφορες ερµηνείες έχουν δοθεί για το ασυνήθιστο πολύεδρο που φαίνεται, 
ένα κόλουρο ροµβοειδές (Panofski), από απλές γεωµετρικές εξηγήσεις σχετικά 
µε την εγγραφή του σε σφαίρα µέχρι ψυχολογικές, όπου ο κύβος συµβολίζει 
την αρρενωπότητα και η αποκοπή των γωνιών κάποια φροϋδική σηµασία [Βi-
2].  
  
Ο πιο σηµαντικός ίσως καλλιτέχνης της Αναγέννησης που ασχολήθηκε µε τα 
πολύεδρα ήταν ο Leonardo Da Vinci. Έχουµε ήδη αναφέρει την συνεισφορά 
του τόσο µε τα σχέδια για το βιβλίο του Paccioli, όσο και σε ξεχωριστά δικά 



σχέδια πολύεδρων. Ειδικότερα η τεχνοτροπία αναπαράστασης πολύεδρων που 
πρώτος χρησιµοποίησε, απεικονίζοντας τα στέρεα και κοίλα, σαν ξύλινα 
µοντέλα (που πιθανόν να έφτιαξε για αυτό το λόγο ο Paccioli) ώστε να 
φαίνονται και οι «πίσω» ακµές, επηρέασε καθοριστικά όσους µεταγενέστερους 
ασχολήθηκαν µε τα πολύεδρα στην ζωγραφική ή κάποιο άλλο είδος τέχνης. 
Παρακάτω βλέπουµε µερικά από τα σχέδια του Leonardo. 

  
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΙΚΟΣΑΕ∆ΡΟ 



 
ΚΟΛΟΥΡΟ ΕΙΚΟΣΑΕ∆ΡΟ 

  
Ακόµη ένα σχέδιο από το ίδιο βιβλίο αναπαριστά την 72εδρη σφαίρα, πολύ 
«δηµοφιλές» πολύεδρο, που είναι επίσης η βάση για κατασκευή 
αρχιτεκτονικών θόλων.  



 
  
  
Ένας άλλος καλλιτέχνης που ασχολήθηκε µε τα πολύεδρα ήταν ο Wentzel 
Jamnitzer (1508-1585) που το βιβλίο του 1568 Perspectiva Corporum 
Regularium είναι πραγµατικό αριστούργηµα γεωµετρικών σχεδίων. [Bi-2] Ένα 
δείγµα αυτών βλέπουµε στην φωτογραφία που εικονίζεται  



 
ένα ροµβικό τριακοντάεδρο (αριστερά) ενώ ο πυρήνας του δεξιού σχεδίου 
είναι το µικρό δωδεκάεδρο αστέρας [Bi-2].  
  
 Ένα δηµοφιλές είδος τέχνης στον µεσαίωνα και την Αναγέννηση ήταν τα 
Intarsia, τα οποία ήταν µωσαϊκά φτιαγµένα µε κοµµατάκια από ξύλο. Στην 
παρακάτω φωτογραφία φαίνεται ένα δείγµα τέτοιου µωσαϊκού φτιαγµένο γύρω 
στα 1520 από τον by Fra Giovanni da Verona στην εκκλησία Santa Maria στο 
Organo, της Verona [Bi-2]. Φαίνονται από πάνω προς τα κάτω: µια σφαίρα µε 
72 πλευρές, ένα εικοσάεδρο, και ένα κόλουρο εικοσάεδρο. Παρατηρούµε ότι 
όλα είναι επηρεασµένα από την τεχνοτροπία του Leonardo.  
Τα µωσαϊκά αυτά εξαλείφθηκαν σταδιακά ως µορφή τέχνης.  



 
  
  
 Παρακάτω στο φανταστικό ανάγλυφο [Bi-2] από την πραγµατεία του Lorenz 
Stoer, Geometria et Perspectiva (1567) φαίνονται το κανονικό τετράεδρο και 
το εικοσάεδρο:  



 
  
  
Στην Αγγλία, στον Καθεδρικό του Salisbury, βρίσκεται τύµβος του 1635 που 
περιλαµβάνει διάφορα στερεά πολύεδρα µε τη µορφή των στερεών 
περιγραµµάτων που καθιέρωσε ο Leonardo 


