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Η ανάγκη έρευνας και επίλυσης ποικίλων προβλημάτων του τριδι-
άστατου χώρου από διάφορες ειδικότητες του τεχνικού κόσμου, 
φοιτητών/τριών και διπλωματούχων Σχολών Αρχιτεκτόνων, Πολι-

τικών, Τοπογράφων, Χωροτακτών-Πολεοδόμων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρο-
λόγων, Ναυπηγών κ.ά. Μηχανικών, αλλά και Διακοσμητών/τριών, Σχεδια-
στών/τριών, Βιομηχανικών Σχεδιαστών/τριών, Γραφιστών/τριών, Εικαστι-
κών δημιουργών κλπ., οδηγεί στη διαδικασία των διδιάστατων παραστά-
σεων στερεών σωμάτων. 

Οι διδιάστατες παραστάσεις, κωδικοποιημένα σχέδια τριδιάστατων, υφι-
στάμενων ή προτεινόμενων, αντικειμένων, εφοδιασμένα με όλες τις ανα-
γκαίες πληροφορίες, ποιοτικής και ποσοτικής φύσης, γίνονται με διάφορες 
μεθόδους. Οι Μέθοδοι Παραστάσεων που κυρίως χρησιμοποιούνται από 
τον τεχνικό κόσμο στις συνήθεις εφαρμογές είναι: 

• η Μέθοδος των Ορθών Προβολών (σε δύο επίπεδα προβολής, Μέθο-
δος Monge) 

• η Τοπογραφική Μέθοδος (σε ένα επίπεδο προβολής, με αναφορά των 
υψομέτρων)

• η Αξονομετρία (ορθή και πλάγια προβολή) και 
• η Προοπτική (κεντρική προβολή). 

Η επιλογή της μιας ή της άλλης μεθόδου παράστασης εξαρτάται από δι-
άφορους παράγοντες, το είδος και τη φύση του σχεδιαζόμενου έργου, την 
κατηγορία και το στάδιο της μελέτης, τον προορισμό και τη στόχευση του 
σχεδίου, την ειδικότητα του συντάκτη. Ιδιαίτερα για τις πλέον δημιουργικές 
ειδικότητες, κατ’ εξοχήν για τους αρχιτέκτονες, αυτό δεν είναι ένα τεχνικό 
ζήτημα πρακτικής φύσης μόνον, αφού τα παραστατικά μέσα δεν είναι «απλά 

εργαλεία για να επικοινωνηθούν οι ιδέες» τους, αλλά «ένας τρόπος να σκέ-
φτονται τον χώρο». Τα τεχνικά και εκφραστικά εργαλεία, με τη φύση και 
την υλικότητά τους «υποβάλλουν κατευθύνσεις και θέτουν περιορισμούς», 
ενώ «η όσμωση των παραδοσιακών και νεώτερων τεχνολογιών παράστα-
σης εγκαθιστά ένα νέο καθεστώς οπτικής συνείδησης και αντίληψης της 
πραγματικότητας» (Τροβά κ.ά. 2006). Σε συνέντευξή του, το 1998, ο Φρανκ 
Γκέρυ δήλωνε πως η δημιουργία του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλ-
μπάο δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αξιοποίηση προηγμένου λογισμικού 
της Ντασώ, που κατέστησε εφικτή τη γεφύρωση ανάμεσα στον ψηφιακό 
σχεδιασμό (CAD) και στην κατασκευή με υψηλή τεχνολογία (CAM), όμως η 
αρχική σύλληψη της πρωτοποριακής πλαστικής του φόρμας έγινε με συμ-
βατικές παραστατικές μεθόδους, και όχι πάντα στο σχεδιαστήριο, αλλά και 
με εκατοντάδες σκίτσα σε απίθανα μέρη, σε επιστολόχαρτα ξενοδοχείων και 
αεροπορικών εταιρειών, ακόμη και σε χαρτοπετσέτες εστιατορίων και καφέ, 
καθώς και δεκάδες μακέτες από χαρτόνι σε διάφορες κλίμακες.

Στο παρόν σύγγραμμα, αναλύονται η θεωρία και η μεθοδολογία της τε-
χνικής σχεδίασης μέσω της Μεθόδου των Ορθών Προβολών, ενώ, καθώς 
το φιλόδοξο εγχείρημα της διδιάστατης σχεδίασης, με όρους τήρησης των 
γεωμετρικών κανόνων, προϋποθέτει την κατανόηση των αντικειμένων στον 
τριδιάστατο χώρο, υπενθυμίζονται και βασικές γνώσεις της Ευκλείδειας γε-
ωμετρίας, τόσο του επιπέδου όσο και του χώρου. Ο Καθηγητής Παναγιώτης 
Λαδόπουλος, κατά τις παραδόσεις του μαθήματος της παραστατικής γεωμε-
τρίας στο ΕΜΠ, συνήθιζε να λέει πως αυτή η γεωμετρία, που αναπτύχθηκε 
από μηχανικούς για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, είναι η γεωμε-
τρία των τεχνικών και αποτελεί το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για ένα 
επιτυχημένο τεχνικό σχέδιο. Στον πρόλογο του βιβλίου του Στοιχεία Παρα-
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στατικής Γεωμετρίας (1976) υποστήριζε πως ο ουσιώδης σκοπός της διδα-
σκαλίας της γεωμετρίας, που είναι η καλλιέργεια του νου και η προαγωγή 
του στην ικανότητα να εισδύσει, να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει 
τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του γεωμετρικού χώρου, των μορφών και 
των ιδιοτήτων των σχημάτων του, αυτών καθαυτά και σε σύνθεση μεταξύ 
τους, καθώς και η γενικότερη «προαγωγή της γεωμετρικής συνειδήσεως 
και της γεωμετρικής φαντασίας», είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της δι-
δασκαλίας της Μεθόδου των Ορθών Προβολών, που επινοήθηκε από τον 
Γάλλο μαθηματικό Gaspard Monge (1746-1818) και διατυπώθηκε αναλυτι-
κά στο βιβλίο του Géométrie Descriptive. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο 1ο κεφάλαιο του βιβλίου υπενθυμίζονται βα-
σικές γνώσεις της Ευκλείδειας γεωμετρίας και οι κυριότερες γεωμετρικές 
κατασκευές, οι απολύτως αναγκαίες για την κατανόηση και άρτια εκτέλεση 
του τεχνικού σχεδίου, ενώ αναλύονται τα 3 πρώτα Κανονικά και τα 3 πρώτα 
Ημικανονικά Πολύεδρα, καθώς και τα 3 Στερεά Εκ Περιστροφής, προκειμέ-
νου να γίνουν κατανοητές η δομή, η μορφή και οι βασικές τους ιδιότητες. Η 
κατανόησή τους στον τριδιάστατο χώρο αποτελεί προϋπόθεση για την ανα-
λυτική σχεδίασή τους, στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας σχεδίασης 
σχεδίων ορθών προβολών των εξωτερικών επιφανειών στερεών σωμάτων, 
που αναπτύσσεται στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου.

Η αποτελεσματική επικοινωνία, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω 
τεχνικών σχεδίων, σε διεθνές επίπεδο, προϋποθέτει τη συμμόρφωσή τους 
προς τις σαφείς προδιαγραφές ενός έγκυρου, ολοκληρωμένου συστήματος 
εκτέλεσης τεχνικών σχεδίων και παράστασης αντικειμένων σε τεχνικά σχέ-
δια, που ισχύει διεθνώς. Η σωστή χρήση της διεθνούς γλώσσας του Τεχνι-
κού Σχεδίου, όπως και κάθε γλώσσας άλλωστε, προϋποθέτει άριστη γνώση 
του λεξιλογίου της, με στόχο την έγκυρη και αντικειμενική διατύπωση του 
μηνύματος, με όρους σαφήνειας και ακρίβειας, χωρίς περιθώρια για παρα-
νοήσεις, τόσο κατά την εκπομπή, όσο και κατά τη λήψη των πληροφοριών. 

Έτσι, στο 2ο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται τα βασικά ζητή-
ματα του σχεδιαστικού λεξιλογίου και, κωδικοποιημένος σε σαφή διακριτά 
βήματα, ο τρόπος παράστασης στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και συμβολισμού των απαιτούμενων πληροφοριών, σε σχέ-
δια διαφορετικής κλίμακας και διαφόρων κατηγοριών μελετών (αρχιτεκτο-
νικών, στατικών, πολεοδομικών κ.ά.). 

Ακολούθως, στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται τα βασικά 
όργανα και υλικά σχεδίασης, με αναλυτικές αναφορές στον αποτελεσματι-
κό τρόπο χρήσης τους, όπως η αξιοποίηση των τριγώνων, για τη σχεδίαση 
γραμμών διαφόρων διευθύνσεων, συνολικά 24 γωνιών ανά 15° στον κύκλο 
των 360°, ή πρακτικές οδηγίες, όπως η δίπλωση σχεδίων που πρόκειται να 
αποθηκευτούν αδιάτρητα σε ντοσιέ/μποξ ή διατρημένα σε κλασέρ. 

Στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου αναλύονται εκτενώς η θεωρία και η 
μεθοδολογία της τεχνικής σχεδίασης με τη Μέθοδο των Ορθών Προβολών, 
σχεδίων ορθών προβολών των εξωτερικών επιφανειών στερεών σωμά-
των και σχεδίων ορθών προβολών τομών στο σώμα τους. Μέσω της εξοι-
κείωσης με τη σχεδίαση 9 αρχετυπικών στερεών σωμάτων, 3 Κανονικών 
(Εξάεδρο, Τετράεδρο, Οκτάεδρο) και 3 Ημικανονικών (Κόλουρο Τετράεδρο, 
Κυβοκτάεδρο, Κόλουρο Οκτάεδρο) Πολυέδρων, καθώς και 3 Στερεών Εκ 
Περιστροφής (Σφαίρα, Κώνος, Κύλινδρος) καθίσταται δυνατή η σχεδίαση 
οποιουδήποτε, θεωρητικά, αντικειμένου, του φυσικού και ανθρωποποίη-
του περιβάλλοντος, καθώς τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν αποτελούν 
απλές ή συνθετότερες γεωμετρικές συνθέσεις τους στον χώρο, προϊόντα 
προσθετικών ή αφαιρετικών διαδικασιών μεταξύ τους.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται 14 αντιπροσωπευτικές ασκή-
σεις, για πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με ζητήματα που έχουν ανα-
λυθεί στη θεωρία, όπως η σωστή τοποθέτηση των επί μέρους σχεδίων στο 
χαρτί και η συσχέτιση μεταξύ τους κατά το ευρωπαϊκό (ISO-E) και το αμε-
ρικανικό σύστημα (ISO-A), η αποτελεσματική χρήση των σχεδιαστικών ορ-
γάνων, η αξιοποίηση γεωμετρικών κατασκευών για τη σχεδίαση ενός αρχι-
τεκτονικού ή πολεοδομικού στοιχείου, μιας τεχνικής κατασκευής, ενός αντι-
κειμένου, επίπλου ή εξαρτήματος, η παράσταση τριδιάστατων αντικειμένων 
του χώρου μέσω των σχεδίων ορθών προβολών, κατόψεων, τομών, όψεων, 
καθώς και δομικών και άλλων επί μέρους στοιχείων κτηρίων, σε διάφορες 
κλίμακες σχεδίασης, 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200 κ.ο.κ.
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Αντικείμενο του Τεχνικού Σχεδίου είναι η σχεδίαση στο επίπεδο στοι-
χείων έργων Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων (Αρχιτεκτόνων, 
Πολιτικών, Τοπογράφων, Χωροτακτών-Πολεοδόμων, Μηχανολό-

γων, Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών κ.ο.κ.), κυρίως δομικών και ηλεκτρο-μηχα-
νολογικών έργων, μέσω της μεθόδου των ορθών προβολών. Το φιλόδοξο 
εγχείρημα της διδιάστατης σχεδίασης τριδιάστατων αντικειμένων, με όρους 
ακρίβειας και ορθής απόδοσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους, 
των διαστάσεων και αναλογιών τους, προϋποθέτει:

1. Κατ’ αρχάς, την ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των αντικειμέ-
νων στον τριδιάστατο χώρο

2. τη γνώση της μεθόδου των ορθών προβολών μέσω της οποίας γίνεται η 
διδιάστατη παράσταση ενός τριδιάστατου αντικειμένου και

3. βασικές γνώσεις γεωμετρίας για την άρτια εκτέλεση του διδιάστατου σχε-
δίου. 

Αναλυτικά απαιτεί:

1. την ποιοτική και ποσοτική αναγνώριση του αντικειμένου ως γεωμετρι-
κής σύνθεσης επί μέρους στερεών σωμάτων στον χώρο, πράγμα που 
προϋποθέτει την ικανότητα του/της εκπαιδευόμενου/ης στο Τεχνικό Σχέ-
διο να αναγνωρίζει και να ονομάζει, στα επί μέρους τμήματα του αντικει-
μένου, γνωστά στερεά σώματα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους 
αυτά συναρμόζονται μεταξύ τους και με το σύνολο, καθώς και να εκτιμά 
τις διαστάσεις και αναλογίες τους

2. τη γνώση της μεθόδου των ορθών προβολών, μέσω της οποίας γίνεται 
η διδιάστατη παράσταση ενός τριδιάστατου αντικειμένου του χώρου, τις 
συμβάσεις και τις παραδοχές που τη διέπουν, 

3. την ικανότητα του/της εκπαιδευόμενου/ης στο Τεχνικό Σχέδιο να αποδί-
δει διδιάστατες παραστάσεις του αντικειμένου, ως γεωμετρική σύνθεση 
επί μέρους γεωμετρικών στερεών σωμάτων στον χώρο, με απλά γεω-

Η επιγραφή «ἀγεωμέτρητος μηδείς εἰσίτω», στην είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνα, 
αφορούσε μια ευρύτερη σημασία του όρου «αγεωμέτρητος», ως του στερούμενου μέτρου, σω-
φροσύνης, δικαιοσύνης. Ανάλογη επιγραφή φέρεται να προϋπήρχε στη σχολή του Πυθαγόρα, 
εκεί μάλλον με τη στενή έννοια του όρου, αυτή της γεωμετρίας.
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μετρικά σχήματα στο επίπεδο, τα οποία να συναρμόζονται κατάλληλα 
μεταξύ τους και με το σύνολο και να διατηρούν τα γεωμετρικά χαρακτη-
ριστικά τους, τις διαστάσεις και αναλογίες τους.

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητο, στο πρώτο κεφάλαιο του πα-
ρόντος συγγράμματος, να επιχειρηθεί μια επιγραμματική υπενθύμιση βα-
σικών γνώσεων της Ευκλείδειας γεωμετρίας του επιπέδου και του χώρου, 
εκείνων μόνο που είναι απολύτως αναγκαίες για την αναγνώριση και κατα-
νόηση των προς σχεδίαση αντικειμένων και για την άρτια, με όρους τήρη-
σης των γεωμετρικών κανόνων, εκτέλεση του σχεδίου. 

Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας σύντομης ανασκόπησης θεωρητικών εννοι-
ών της γεωμετρίας, καθώς και βασικών γεωμετρικών κατασκευών, αφορά 
τόσο το σχέδιο στο χαρτί, με το χέρι και συμβατικά σχεδιαστικά όργανα, 
όσο και την ηλεκτρονική σχεδίαση σε ψηφιακό περιβάλλον, με τη χρήση 
σχετικού λογισμικού. Η χρησιμότητα γνώσεων της γεωμετρίας γίνεται εμφα-
νής σε αυτόν/ή που ξεκινάει να εντρυφήσει στο Τεχνικό Σχέδιο, αν και, κατά 
τον Ευκλείδη, το κύριο όφελος από την ενασχόληση με τη γεωμετρία δεν 
είναι κάτι το άμεσα ορατό, αλλά μάλλον εντοπίζεται σε μιαν άυλη σφαίρα 
και ίσως είναι αυτή η ίδια «η άσκησις της διανοίας». Ο Στοβαίος διασώζει, 
σχετικά, το εξής ιστορικό ανέκδοτο: 

«…όταν κάποιος, που άρχισε να διδάσκεται γεωμετρία από τον Ευ-
κλείδη, έμαθε το πρώτο θεώρημα, ρώτησε τον Ευκλείδη “και τι θα 
κερδίσω τώρα που το έμαθα”; Ο Ευκλείδης τότε κάλεσε τον υπηρέτη 
του και του είπε: “δώσ’ του ένα τριώβολο, επειδή πρέπει να κερδίζει 
απ’ αυτά που μαθαίνει”…’ (Ανθολ. Στοβαίου, εκδ. Meineke, τόμ. IV, 
σ. 205, στο Σταμάτης 1975, σ. 15)

1.1 Τα «Στοιχεία του Ευκλείδου»

Ο Ευκλείδης έζησε στην Αλεξάνδρεια, όπου διηύθυνε Σχολή, η οποία άκ-
μασε περί το 315-275 π.Χ. Άγνωστα παραμένουν ο τόπος και ο ακριβής 

χρόνος γέννησης και θανάτου του. Τα «Στοιχεία του Ευκλείδου» εκ-
δίδονταν στην αρχαία ελληνική γλώσσα, στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι 
την εποχή της Άλωσης. Στη Δυτική Ευρώπη εκδόθηκαν για πρώτη φορά 
κατά την Αναγέννηση από αραβικές εκδόσεις, που στηρίζονταν σε έκδοσή 
τους στην Αλεξάνδρεια, του 4ου μ.Χ. αιώνα, από τον μαθηματικό Θέωνα, 
πατέρα της μαθηματικού και φιλοσόφου Υπατίας. Για τη συγγραφή των 
«Στοιχείων» του, ο Ευκλείδης χρησιμοποίησε πραγματείες δύο μαθητών 
του Πλάτωνα, του Ευδόξου του Κνίδιου και του Θεαιτήτου του Αθηναίου, 
καθώς και των Πυθαγορείων, του Θαλή του Μιλήσιου, του Οινοπίδη του 
Χίου, ενώ οι προτάσεις του που αφορούν τη στερεομετρία προέρχονται 
από την Ακαδημία του Πλάτωνα και την Πυθαγόρειο Σχολή (άξιες αναφο-
ράς οι σχετικές έρευνες του Αρχύτα του Ταραντίνου, φίλου του Πλάτωνα, 
που φέρεται να είναι εκείνος ο οποίος τον μύησε στον Πυθαγορισμό). Αν 
και δεν είναι γνωστό τι ακριβώς παρήγαγε προσωπικά ο Ευκλείδης, με 
τη διατύπωση των «Στοιχείων» αναγνωρίζεται η προσωπική πρωτότυπη 
δημιουργική του συμβολή στη γεωμετρία (Σταμάτης 1975, σσ. 7, 15, 20).

Τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη κατανέμονται σε 13 βιβλία, ως εξής: 

Βιβλίο Ι: ορισμός ευθείας γραμμής και επιπέδου επιφανείας· τα πρώτα 26 
θεωρήματα αφορούν τα τρίγωνα, από το 27ο θεώρημα μέχρι και του 32ου 
θεωρήματος τη σπουδή των παραλλήλων ευθειών, τα θεωρήματα 33-46 τη 
σπουδή παραλληλογράμμων, τριγώνων και τετραγώνων σχετική προς το 
εμβαδόν τους, ενώ το 47ο θεώρημα είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το 
48ο η αντίστροφη διατύπωσή του. 
Βιβλίο ΙΙ: 14 θεωρήματα και προβλήματα, εφαρμογές του Πυθαγορείου 
Θεωρήματος.
Βιβλίο ΙΙΙ: 11 ορισμοί και 37 θεωρήματα και προβλήματα, για τον κύκλο, 
την επαφή ή τομή κύκλου και ευθείας, την επαφή ή τομή κύκλων.
Βιβλίο IV: 7 ορισμοί και 16 προβλήματα, για τον συνδυασμό κύκλου 
και ευθείας, την εγγραφή και περιγραφή σε κύκλο κανονικών πολυγώνων.
Βιβλίο V: 18 ορισμοί και 25 θεωρήματα, για την ισότητα γεωμετρικών 
σχημάτων.
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Βιβλίο VΙ: 5 ορισμοί και 33 θεωρήματα και προβλήματα, για την ομοιό-
τητα γεωμετρικών σχημάτων.
Βιβλία VΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ: θεωρία των αριθμών.
Βιβλίο Χ: θεωρία ασυμμέτρων.

Τα Βιβλία ΧΙ (ιδιότητες και σχέσεις ευθειών προς επίπεδα και επιπέ-
δων μεταξύ τους), ΧΙΙ και ΧΙΙΙ περιέχουν τις θεωρητικές βάσεις της Ευ-
κλείδειας Στερεομετρίας, εξετάζοντας τις γεωμετρικές ιδιότητες των στερεών 
σωμάτων. 

1.2  Βασικές γνώσεις γεωμετρίας του επιπέδου. 
Έννοιες και ορισμοί. Ανάλυση των 
κυριότερων γεωμετρικών κατασκευών

Στη συνέχεια υπενθυμίζονται βασικές γνώσεις της Ευκλείδειας γεωμετρίας 
του επιπέδου, έννοιες και ορισμοί, καθώς και ανάλυση των κυριότερων γε-
ωμετρικών κατασκευών, απολύτως αναγκαίων για την κατανόηση και άρτια 
εκτέλεση του τεχνικού σχεδίου. Παρατίθενται και οι πρωτότυπες διατυπώ-
σεις του Ευκλείδη με τις παραπομπές στα αντίστοιχα βιβλία των «Στοιχείων» 
του. Το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο είναι από την «Ευκλείδου Γεωμετρία. 
Στοιχεία» του Καθηγητού Ευαγγέλου Σ. Σταμάτη, έκδοση του 1975, από τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (πρώτη έκδοση 1953, από τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων).

1.2.1 Ευθείες παράλληλες και τεμνόμενες – Ευθύγραμμα σχήματα

Ορισμοί:

• Παράλληλες ευθείες είναι εκείνες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 
και προεκτεινόμενες στο άπειρο από τα δύο μέρη δεν συναντιούνται.

[παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι, αἵτινες ἐν τῷ αυτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καί 
ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ’ ἑκάτερα τά μέρη ἐπί μηδέτερα συ-
μπίπτουσιν ἀλλήλαις (Στοιχείων α΄, Ὅροι, κγ΄)]

• Σχήματα ευθύγραμμα είναι τα περιεχόμενα μεταξύ ευθειών, τρί-
πλευρα μεν τα μεταξύ τριών, τετράπλευρα δε τα μεταξύ τεσσάρων, πο-
λύπλευρα τα περιεχόμενα μεταξύ περισσοτέρων των τεσσάρων ευθειών.

[σχήματα εὐθύγραμμα ἐστί τά ὑπό τῶν εὐθειῶν περιεχόμενα, τρί-
πλευρα μέν τά ὑπό τριῶν, τετράπλευρα τά ὑπό τεσσάρων, πολύ-
πλευρα δέ τά ὑπό πλειόνων ἢ τεσσάρων εὐθειῶν περιεχόμενα 
(Στοιχείων α΄, Ὅροι, ιθ΄)]

• Εκ των τριπλεύρων σχημάτων, ισόπλευρο τρίγωνο είναι αυτό που 
έχει ίσες τις τρεις πλευρές, ισοσκελές αυτό που έχει μόνο τις δύο πλευ-
ρές ίσες και σκαληνό αυτό που έχει άνισες τις τρεις πλευρές. 

[τῶν δέ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μέν τρίγωνόν ἐστι τό 
τάς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς, ἰσοσκελές δέ τό τάς δύο μόνας ἴσας 
πλευράς, σκαληνόν δέ τό τάς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς (Στοι-
χείων α΄, Ὅροι, κ΄)]

• Εκ των τριπλεύρων σχημάτων, ορθογώνιο τρίγωνο είναι αυτό που 
έχει μια ορθή γωνία, αμβλυγώνιο αυτό που έχει μια αμβλεία γωνία 
και οξυγώνιο αυτό που έχει τις τρεις γωνίες οξείες.

[ἔτι δέ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μέν τρίγωνόν 
ἐστι τό ἔχον ὀρθήν γωνίαν, ἀμβλυγώνιον δέ τό ἔχον ἀμβλεῖαν 
γωνίαν, ὀξυγώνιον δέ τό τάς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας (Στοιχεί-
ων α΄, Ὅροι, κα΄)]
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• Εκ των τετραπλεύρων σχημάτων, τετράγωνο είναι αυτό που είναι ισό-
πλευρο και ορθογώνιο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι αυτό 
που είναι μεν ορθογώνιο αλλά όχι ισόπλευρο, ρόμβος εκείνο που είναι 
μεν ισόπλευρο αλλά όχι ορθογώνιο, ρομβοειδές δε εκείνο που έχει 
τις απέναντι πλευρές και τις απέναντι γωνίες ίσες μεταξύ τους, χωρίς να 
είναι ούτε ισόπλευρο ούτε ορθογώνιο, ενώ τα υπόλοιπα τετράπλευρα 
λέγονται τραπέζια.

[τῶν δέ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν, ὅ ἰσόπλευ-
ρόν τέ ἐστι καί ὀρθογώνιον, ἑτερόμηκες δέ, ὅ ὀρθογώνιον μέν, οὐκ 
ἰσόπλευρον δέ, ῥόμβος δέ, ὅ ἰσόπλευρον μέν, οὐκ ὀρθογώνιον δέ, 
ῥομβοειδές δέ τό τάς ἀπεναντίον πλευράς τε καί γωνίας ἴσας ἀλλή-
λαις ἔχον, ὅ οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστι οὔτε ὀρθογώνιον· τά δέ παρά 
ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω (Στοιχείων α΄, Ὅροι, κβ΄)]

1.2.2 Ιδιότητες γωνιών τεμνόμενων ευθειών

• Γωνία λέγεται το σχήμα που σχηματίζεται από δύο γραμμές που συνα-
ντώνται σε ένα σημείο. Κατά τον Ευκλείδη, στη γενική περίπτωση, οι δύο 

γραμμές που περιέχουν τη γωνία δεν είναι απαραίτητο να είναι ευθείες 
ή να είναι και οι δύο ευθείες. Όταν οι γραμμές που περιέχουν τη γωνία 
είναι ευθείες, τότε η γωνία ονομάζεται ευθύγραμμη. Στο εξής, με τον 
όρο γωνία θα εννοούμε ευθύγραμμη γωνία. Οι ευθείες Οx και Οy από 
τις οποίες σχηματίζεται μια γωνία λέγονται πλευρές της γωνίας, ενώ το 
σημείο Ο από το οποίο αρχίζουν λέγεται κορυφή της γωνίας. Τη γωνία 
την ονομάζουμε xΟy, ή απλώς Ο ή και ω.

[ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἡ ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἁπτομέ-
νων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ’ εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν 
γραμμῶν κλίσις (Στοιχείων α΄, Ὅροι, η΄)]

[ὅταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν γραμμαὶ εὐθεῖαι ὦσιν, εὐθύ-
γραμμος καλεῖται ἡ γωνία (Στοιχείων α΄, Ὅροι, θ΄)]

• Όταν ευθεία τέμνει ευθεία σχηματίζοντας εκατέρωθεν δύο ίσες μεταξύ 
τους γωνίες, καθεμία από τις δύο ίσες γωνίες καλείται ορθή και η ευ-
θεία κάθετη. Αμβλεία γωνία είναι η μεγαλύτερη της ορθής και οξεία η 
μικρότερη της ορθής.

Σχήμα 1.2.2.1. Ευθύγραμμη γωνία.

Σχήμα 1.2.2.2 και Σχήμα 1.2.2.3. Για ευθεία που συναντά ευθεία, ισχύει: ω+ω΄=180° ενώ όταν ω=ω΄=90° τότε η ΒΓ είναι κάθετη στην Αχ.
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[ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλή-
λαις ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι, καὶ ἡ ἐφεστηκυῖα 
εὐθεῖα κάθετος καλεῖται, ἐφ’ ἣν ἐφέστηκεν (Στοιχείων α΄, Ὅροι, ι΄)]

[ἀμβλεῖα γωνία ἐστὶν ἡ μείζων ὀρθῆς (Στοιχείων α΄, Ὅροι, ια΄)]

[ὀξεῖα δὲ ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς (Στοιχείων α΄, Ὅροι, ιβ΄)]

• Ευθεία που συναντά ευθεία σχηματίζει δύο γωνίες, που είτε είναι 
ορθές είτε το άθροισμά τους ισούται με δύο ορθές. 

[ἐὰν εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίας ποιῇ, ἤτοι δύο ὀρθὰς ἢ 
δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσει (Στοιχείων α΄, ιγ΄)]

• Οι κατά κορυφήν γωνίες τεμνόμενων ευθειών είναι ίσες μεταξύ τους.

[ἐὰν δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας 
ἴσας ἀλλήλαις ποιοῦσιν (Στοιχείων α΄, ιε΄)]

• Ευθεία που τέμνει παράλληλες ευθείες σχηματίζει και τις εναλλάξ γω-
νίες ίσες μεταξύ τους και την εκτός γωνία ίση προς την εντός και απέ-
ναντι, και τις εντός και επί τα αυτά μέρη ίσες προς δύο ορθές.

[ἡ εἰς τάς παραλλήλους εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τάς τε ἐναλ-
λάξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιεῖ καί τήν ἐκτός τῇ ἐντός καί ἀπε-
ναντίον ἴσην καί τάς ἐντός καί ἐπί τά αὐτά μέρη δυσίν ὀρθαῖς 
ἴσας (Στοιχείων α΄, κθ΄)]

Και αντιστρόφως διατυπωμένο:
• Αν δύο ευθείες τέμνονται από τρίτη ευθεία ώστε οι εναλλάξ γωνίες να εί-

ναι ίσες μεταξύ τους, τότε οι δύο ευθείες είναι παράλληλες (Σχήμα 1.2.2.6).

[ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας 
ἀλλήλαις ποιῇ, παράλληλοι ἔσονται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι (Στοιχεί-
ων α΄, κζ΄)]
Ανακεφαλαιώνοντας, ευθεία που τέμνει παράλληλες ευθείες σχηματίζει:

Σχήμα 1.2.2.4. Κατά κορυφή γωνίες: ω=ω1 και ω2=ω3.  

Σχήμα 1.2.2.5. Ευθεία που τέμνει παράλληλες ευθείες. Ισότητες γωνιών: Γωνίες εντός εναλλάξ ω3=ω5 και ω1=ω4. Γωνίες εκτός εναλλάξ ω=ω6 και ω2=ω7. Γωνίες εντός-
εκτός επί τα αυτά ω3=ω7 και ω1=ω6, αλλά και ω=ω4 και ω2=ω5.

Σχήμα 1.2.2.6. Ευθεία που τέμνει δύο ευθείες. Αν ω=ω1 τότε οι ευθείες Αχ και Βy είναι παράλληλες. 
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• τις εντός των παραλλήλων ευθειών και εναλλάξ ως προς την ευθεία 
γωνίες ίσες. Στο Σχήμα 1.2.2.5 ω3=ω5 και ω1=ω4.

• τις εκτός των παραλλήλων ευθειών και εναλλάξ ως προς την ευθεία 
γωνίες ίσες. Στο Σχήμα 1.2.2.5 ω=ω6 και ω2=ω7.

• τη μία εντός και την άλλη εκτός των παραλλήλων ευθειών και επί τα 
αυτά μέρη ως προς την ευθεία γωνίες ίσες. Στο Σχήμα 1.2.2.5 ω3=ω7 
και ω1=ω6, αλλά και ω=ω4 και ω2=ω5.

Ενώ:
• τη μία εντός και την άλλη εκτός των παραλλήλων ευθειών και εναλ-

λάξ ως προς την ευθεία γωνίες παραπληρωματικές (ίσες προς δύο 
ορθές). Στο Σχήμα 1.2.2.5 η ω3 με την ω6 και η ω1 με την ω7, αλλά και 
η ω με την ω5 και η ω2 με την ω4.

Ομοίως:
• τις εντός των παραλλήλων ευθειών και επί τα αυτά μέρη ως προς την 

ευθεία γωνίες παραπληρωματικές (ίσες προς δύο ορθές). Στο Σχήμα 
1.2.2.5 η ω3 με την ω4 και η ω1 με την ω5.

• τις εκτός των παραλλήλων ευθειών και επί τα αυτά μέρη ως προς την 
ευθεία γωνίες παραπληρωματικές (ίσες προς δύο ορθές). Στο Σχήμα 
1.2.2.5 η ω2 με την ω6 και η ω με την ω7.

1.2.3 Κύκλοι

Κύκλος είναι ένα επίπεδο σχήμα το οποίο περιέχεται από μια κλειστή καμπύ-
λη γραμμή που λέγεται περιφέρεια και που όλα της τα σημεία εισαπέχουν 
απόσταση ρ από ένα σημείο Κ, που λέγεται κέντρο του κύκλου. Ακτίνα 
του κύκλου είναι κάθε ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει το κέντρο με ένα ση-
μείο της περιφέρειας. Διάμετρος του κύκλου είναι κάθε ευθύγραμμο τμήμα 
που διέρχεται από το κέντρο και καταλήγει εκατέρωθεν σε δυο σημεία της 
περιφέρειας.

[κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον (ἣ 
καλεῖται περιφέρεια), πρὸς ἣν ἀφ' ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ 

σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι (πρὸς τὴν 
τοῦ κύκλου περιφέρειαν) ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν (Στοιχείων α΄, Ὅροι, 
ιε΄)]

[κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται (Στοιχείων α΄, ιστ΄)]

[διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου 
ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύ-
κλου περιφερείας, ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον (Στοιχείων 
α΄, Ὅροι, ιζ΄)]

Η απόσταση ρ είναι το μήκος της ακτίνας του κύκλου. Το μήκος της 
δια μέτρου ισούται με το διπλάσιο του μήκους της ακτίνας. Για συντο-
μία, η περιφέρεια κύκλου με κέντρο Κ και ακτίνα ρ συμβολίζεται ως 
(Κ,ρ). Εναλλακτικά την περιφέρεια κύκλου με κέντρο Κ την ονομάζου-
με και απλώς Κ. Βλ. Σχήμα 1.2.3.1.

Όταν δύο κύκλοι τέμνονται ή εφάπτονται δεν μπορεί να είναι 
ομόκεντροι.

[ἐὰν δύο κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλους, οὐκ ἔσται αὐτῶν τὸ αὐτὸ 
κέντρον (Στοιχείων γ΄, ε΄)]

[ἐὰν δύο κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων, οὐκ ἔσται αὐτῶν τὸ αὐτὸ 
κέντρον (Στοιχείων γ΄, στ΄)]

Ίσοι κύκλοι είναι εκείνοι των οποίων οι διάμετροι ή οι ακτίνες είναι ίσες.

[ἴσοι κύκλοι εἰσίν, ὧν αἱ διάμετροι ἴσαι εἰσίν, ἢ ὧν αἱ ἐκ τῶν κέ-
ντρων ἴσαι εἰσίν (Στοιχείων γ΄, Ὅροι, α΄)]

Οι πλέον χαρακτηριστικές εφαρμογές της ιδιότητας της περιφέρειας κύ-
κλου, ως γεωμετρικού τόπου των σημείων που ισαπέχουν από ένα σημείο, 
είναι και οι ακόλουθες δύο κατασκευές τριγώνων, καθώς και άλλες σχετικές 
γεωμετρικές κατασκευές: 
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1.2.3.1  Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ με βάση δοθέν ευθύ-
γραμμο τμήμα 

Διατύπωση προβλήματος: - Σε δοθέν ευθύγραμμο τμήμα να κατασκευ-
ασθεί ισόπλευρο τρίγωνο.

[ἐπί τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον 
συστήσασθαι (Στοιχείων α΄, α΄)]

Ανάλυση: 
Αν, στο Σχήμα 1.2.3.2, ΑΒΓ είναι το ζητούμενο ισόπλευρο τρίγωνο, με δο-
σμένη πλευρά ΑΒ, τότε το σημείο Γ απέχει τόσο από το σημείο Α όσο και 
από το σημείο Β απόσταση ίση με ΑΒ. Άρα το σημείο Γ είναι το σημείο το-
μής του γεωμετρικού τόπου των σημείων που απέχουν απόσταση ΑΒ από 
το σημείο Α και του γεωμετρικού τόπου των σημείων που απέχουν από-
σταση ΑΒ από το σημείο Β, δηλαδή το σημείο τομής των περιφερειών των 
κύκλων (Α,ΑΒ) και (Β,ΒΑ).

Σύνθεση: 
Φέρουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και γράφουμε τις περιφέρειες των κύ-
κλων (Α,ΑΒ) και (Β,ΒΑ). Αυτές αλληλοτέμνονται στο σημείο Γ. Το σημείο 
Γ είναι το ζητούμενο τρίτο σημείο του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ, αφού 
απέχει τόσο από το σημείο Α όσο και από το σημείο Β απόσταση ίση με 
το δοθέν ΑΒ. 

1.2.3.2  Κατασκευή τριγώνου ΑΒΓ του οποίου γνωρίζουμε τα μήκη 
των τριών πλευρών α, β, γ.

Διατύπωση προβλήματος: - Να κατασκευασθεί τρίγωνο με δεδομένα 
τα μήκη των τριών πλευρών του (προϋπόθεση: το άθροισμα των δύο πλευ-
ρών, με οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, να είναι μεγαλύτερο από 
την τρίτη πλευρά).

[ἐκ τριῶν εὐθειῶν, αἵ εἰσιν ἴσαι τρισί ταῖς δοθείσαις (εὐθείαις), 
τρίγωνον συστήσασθαι· δεῖ δὲ τὰς δύο τῆς λοιπῆς μείζονας εἶναι 
πάντῃ μεταλαμβανομένας (διὰ τὸ καὶ παντὸς τριγώνου τὰς δύο 
πλευρὰς τῆς λοιπῆς μείζονας εἶναι πάντῃ μεταλαμβανομένας) 
(Στοιχείων α΄, κβ΄)]

[παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντῃ 
μεταλαμβανόμεναι (Στοιχείων α΄, κ΄)]

Ανάλυση: 
Αν, στο Σχήμα 1.2.3.3, ΑΒΓ είναι το ζητούμενο τρίγωνο, με πλευρά ΑΒ μήκους 
γ, τότε το σημείο Γ απέχει από το σημείο Α απόσταση ίση με β και από το 
σημείο Β απόσταση ίση με α. Άρα το σημείο Γ είναι το σημείο τομής του γεω-
μετρικού τόπου των σημείων που απέχουν απόσταση β από το σημείο Α και 
του γεωμετρικού τόπου των σημείων που απέχουν απόσταση α από το ση-
μείο Β, δηλαδή το σημείο τομής των περιφερειών των κύκλων (Α,β) και (Β,α).

Σύνθεση: 
Φέρουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους γ και γράφουμε τις περιφέρειες Σχήμα 1.2.3.1. Περιφέρεια κύκλου (Κ,ρ) με κέντρο Κ και ακτίνα ρ.
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των κύκλων (Α,β) και (Β,α). Αυτές αλληλοτέμνονται στο σημείο Γ. Το σημείο 
Γ είναι το ζητούμενο τρίτο σημείο του τριγώνου ΑΒΓ, αφού απέχει από το 
σημείο Α απόσταση ίση με β και από το σημείο Β απόσταση ίση με α.

1.2.4 Άλλες σχετικές γεωμετρικές κατασκευές

1.2.4.1 Κατασκευή διχοτόμου γωνίας
Διατύπωση προβλήματος: - Να διχοτομηθεί δοθείσα γωνία. 

[τήν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον δίχα τεμεῖν (Στοιχείων α΄, θ΄)]

Στο Σχήμα 1.2.4.1α, με κέντρο την κορυφή Ο δοθείσας γωνίας xΟy γρά-
φουμε τόξο τυχαίας ακτίνας, που τέμνει τις πλευρές της γωνίας στα σημεία 

Α και Β. Με κέντρα τα Α και Β γράφουμε δυο νέα τόξα ίσης ακτίνας που τέ-
μνονται στο σημείο Γ. Η ευθεία που διέρχεται από τα Ο και Γ είναι η ζητού-
μενη διχοτόμος της γωνίας xΟy και είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων 
που ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας (ΓΔ=ΓΕ). 

Τα ίδια ισχύουν για τη διχοτόμηση της ορθής γωνίας (Σχήμα 1.2.4.1β), 
η οποία είναι η μόνη γωνία που μπορεί επίσης να τριχοτομηθεί με κανόνα 
και διαβήτη. Η γεωμετρική κατασκευή της τριχοτόμησης της ορθής γωνίας 
αναπτύσσεται στη συνέχεια.

Η πλέον χαρακτηριστική εφαρμογή της ιδιότητας της διχοτόμου, ως γεωμε-
τρικού τόπου των σημείων που ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας, είναι η: 

Σχήμα 1.2.3.3. Κατασκευή τριγώνου με δοσμένα τα μήκη των τριών πλευρών.Σχήμα 1.2.3.2. Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου δοσμένης πλευράς.
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1.2.4.1α  Κατασκευή εγγεγραμμένου κύκλου σε τυχαίο τρίγωνο
Διατύπωση προβλήματος: - Σε δοθέν τρίγωνο να κατασκευασθεί ο 
εγγεγραμμένος κύκλος.

[εἰς τό δοθέν τρίγωνον κύκλον ἐγγράψαι (Στοιχείων δ΄, δ΄)]

Ορισμός:
• Κύκλος λέγεται εγγεγραμμένος σε σχήμα, όταν η περιφέρεια του 

κύκλου εφάπτεται σε κάθε πλευρά του σχήματος.

[κύκλος εἰς σχῆμα ἐγγράφεσθαι λέγεται, ὅταν ἡ τοῦ κύκλου περι-
φέρεια ἑκάστης πλευρᾶς τοῦ εἰς ὅ ἐγγράφεται, ἅπτηται (Στοιχείων 
δ΄, Ὅροι, ε΄)]

Και αντιστρόφως διατυπωμένο:

• Σχήμα λέγεται περιγεγραμμένο σε κύκλο, όταν κάθε πλευρά του 
εφάπτεται στην περιφέρεια του κύκλου.

[σχῆμα εὐθύγραμμον περί κύκλον περιγράφεσθαι λέγεται, ὅταν 
ἑκάστη πλευρά τοῦ περιγραφομένου ἐφάπτηται τῆς τοῦ κύκλου 
περιφερείας (Στοιχείων δ΄, Ὅροι, δ΄)]

Λύση:
Ανάλυση: 
Αν, στο Σχήμα 1.2.4.2, Κ είναι το κέντρο του ζητούμενου, εφαπτόμενου στις 
τρεις πλευρές του τριγώνου, κύκλου, τότε αυτό θα απέχει ίση απόσταση ρ 
από τις τρεις πλευρές του τριγώνου. Συνεπώς το σημείο Κ είναι συγχρόνως 
σημείο του γεωμετρικού τόπου των σημείων που ισαπέχουν από τις πλευ-
ρές ΒΑ και ΒΓ της γωνίας ΑΒΓ και του γεωμετρικού τόπου των σημείων που 

Σχήμα 1.2.4.1 α, β, γ. Κατασκευή διχοτόμων τυχαίας και ορθής γωνίας και τριχοτόμηση ορθής γωνίας.
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Προβολή σε επίπεδο Π ενός σημείου Α που δεν ανήκει στο Π είναι το 
σημείο τομής Α΄ μιας ευθείας ε, που διέρχεται από το Α, με το επίπεδο Π. 
Αν η ε έχει τυχαία διεύθυνση, τότε το Α΄ ονομάζεται πλάγια προβολή του 
σημείου Α στο επίπεδο Π (Σχήμα 4.1). Αν η ε είναι κάθετη στο επίπεδο Π, 
τότε το Α΄ ονομάζεται ορθή προβολή του σημείου Α στο επίπεδο Π (Σχήμα 
4.2). Συνεπώς:

• Ορθή προβολή σε επίπεδο Π ενός σημείου Α είναι το σημείο 
τομής Α΄ της κάθετης προς στο επίπεδο Π ευθείας ε, που 
άγεται από το Α, με το επίπεδο προβολής Π.

Ομοίως, προβολή ενός σχήματος σε επίπεδο Π είναι το σύνολο των προ-
βολών όλων των σημείων του σχήματος αυτού στο επίπεδο προβολής Π 
(Σχήμα 4.3) και συνεπώς: 

• Ορθή προβολή ενός σχήματος σε επίπεδο Π είναι το σύνο-
λο των ορθών προβολών όλων των σημείων του σχήματος 
αυτού στο επίπεδο προβολής Π (Σχήμα 4.4).

Κατ’ επέκταση, προβολή ενός στερεού σώματος σε επίπεδο Π είναι το 
σύνολο των προβολών όλων των σημείων του στερεού αυτού σώματος στο 
επίπεδο προβολής Π και συνεπώς: 

• Ορθή προβολή ενός στερεού σώματος σε επίπεδο Π είναι το 
σύνολο των ορθών προβολών όλων των σημείων του στε-
ρεού αυτού σώματος στο επίπεδο προβολής Π. 

Σχήμα 4.1. Πλάγια προβολή σημείου Σχήμα 4.2. Ορθή προβολή σημείου

Σχήμα 4.3. Πλάγια προβολή σχήματος  Σχήμα 4.4. Ορθή προβολή σχήματος
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Στα Σχήματα 4.5 και 4.6 παρουσιάζονται σε αντιπαράθεση τα δύο συ-
στήματα προβολής: 

• το σύστημα της ορθής προβολής και 
• το σύστημα της κεντρικής προβολής 

Το κατακόρυφο επίπεδο προβολής (επιφάνεια σχεδίασης) βρίσκεται ανά-
μεσα στον παρατηρητή (σχεδιαστή) και στο υπό σχεδίαση αντικείμενο στο 
αμερικανικό σύστημα σχεδίασης προβολών (ISO-A), και πίσω από το αντι-
κείμενο στο ευρωπαϊκό σύστημα (ISO-E).

Στο σύστημα ορθής προβολής, η προβολή του αντικειμένου στο επί-
πεδο προβολής (επιφάνεια σχεδίασης) είναι το σύνολο των ορθών προ-
βολών όλων των σημείων του στερεού αυτού σώματος στην επιφάνεια 
σχεδίασης. Με άλλη διατύπωση, θεωρούμε πως ο οφθαλμός του παρα-
τηρητή μετακινείται διαρκώς σε ένα κατακόρυφο επίπεδο, σταματώντας 
κάθε φορά απέναντι από τα σημεία του αντικειμένου στον χώρο, έτσι ώστε 
η οπτική ακτίνα που τον ενώνει με καθένα σημείο να τέμνει κάθετα το επί-

Σχήμα 4.5. Στο σύστημα της ορθής προβολής το σχέδιο του αντικειμένου είναι 
το σύνολο των ορθών προβολών όλων των σημείων του στερεού αυτού σώματος 
στο επίπεδο προβολής (επιφάνεια σχεδίασης). Διακρίνεται η διαφορετική θέση του 
επιπέδου προβολής, σε σχέση με το αντικείμενο, στα δύο συστήματα σχεδίασης 
προβολών, το ευρωπαϊκό ISO-Ε και το αμερικανικό ISO-Α. Στην περίπτωση της 
ορθής προβολής το σχεδιαστικό αποτέλεσμα δεν διαφέρει.

Σχήμα 4.6. Το σύστημα της κεντρικής προβολής με το κέντρο προβολής 
(οφθαλμός του παρατηρητή) και το επίπεδο προβολής (επιφάνεια σχεδίασης). Στο 
ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης προβολών ISO-Ε το επίπεδο προβολής τοποθετείται 
πίσω από το αντικείμενο, ενώ στο αμερικα ISO-Α ανάμεσα στον παρατηρητή και το 
αντικείμενο.
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πεδο προβολής (επιφάνεια σχεδίασης), δημιουργώντας έτσι τις προβολές 
των σημείων αυτών πάνω στην επιφάνεια σχεδίασης (Σχήμα 4.5).

Στο σύστημα κεντρικής προβολής, που ορίζεται από ένα σημείο, το κέ-
ντρο προβολής (οφθαλμός του παρατηρητή) και από ένα επίπεδο, το επί-
πεδο προβολής (επιφάνεια σχεδίασης), οι οπτικές ακτίνες που ενώνουν 
τον οφθαλμό του παρατηρητή με τα σημεία του αντικειμένου (στερεού 
σώματος) στον χώρο τέμνουν (στο αμερικανικό σύστημα ISO-Α) ή προ-
εκτείνονται μέχρι (στο ευρωπαϊκό σύστημα ISO-Ε) το επίπεδο προβολής 
(επιφάνεια σχεδίασης), δημιουργώντας, με αυτόν τον τρόπο, τις προβο-
λές των σημείων αυτών πάνω στην επιφάνεια σχεδίασης (Σχήμα 4.6). Τα 
σχέδια αυτά συμπίπτουν με την εμπειρία της προοπτικής αντίληψης του 
αισθητού κόσμου, αλλά δεν είναι μετρήσιμα, καθώς υπόκεινται σε προ-
οπτική παραμόρφωση (τα μεγέθη μειώνονται όσο τα αντικείμενα απομα-
κρύνονται, οι παράλληλες γραμμές στον χώρο φαίνονται να συγκλίνουν 
σε ένα σημείο φυγής κλπ.).

4.1 Σχέδια ορθών προβολών των εξωτερικών 
επιφανειών στερεών σωμάτων

Τα σχέδια ορθών προβολών αφορούν, σε πρώτη φάση, την παράσταση 
των εξωτερικών απόψεων (πρόοψη, πίσω όψη, δεξιά πλάγια όψη, αριστερή 
πλάγια όψη, κάτοψη, άνοψη) αντικειμένων, αλλά και τομών (οριζόντιων και 
κατακόρυφων) στο σώμα των αντικειμένων. Τα σχέδια ορθών προβολών 
(μεταξύ των οποίων πρέπει να συμπεριλάβουμε και εκείνα της ορθής αξο-
νομετρίας), αν και διαφέρουν από την εμπειρία της προοπτικής αντίληψης 
του τριδιάστατου χώρου με την οποία είμαστε εξοικειωμένοι, εντούτοις, 
από τεχνική άποψη, πλεονεκτούν έναντι των σχεδίων κεντρικής προβο-
λής (προοπτικά σχέδια), καθώς διατηρούν αμετάβλητες τις διαστάσεις των 
προβαλλόμενων αντικειμένων (στερεών σωμάτων) και μας δίνουν, έτσι, τη 
δυνατότητα να τις συμπεράνουμε μετρώντας πάνω στα σχέδια (Σχήμα 4.7). 

Καθώς πρόκειται για διδιάστατα σχέδια, είτε αναφερόμαστε στα σχέδια 

Σχήμα 4.7. Το αξονομετρικό σχέδιο (σχέδιο ορθής προβολής, κάτω) υπερτερεί 
του προοπτικού σχεδίου (σχέδιο κεντρικής προβολής, άνω), καθώς μας παρέχει 
τη δυνατότητα να μετράμε τα μήκη των γραμμών του και να συμπεραίνουμε τις 
πραγματικές διαστάσεις των στερεών σωμάτων.
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των εξωτερικών όψεων είτε στα σχέδια τομών (οριζόντιων και κατακόρυ-
φων) στο σώμα τους, για να είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε τη μορφή 
των στερεών σωμάτων στον χώρο, απαιτείται η μελέτη της παράστασής τους 
σε περισσότερα του ενός επίπεδα προβολής. 

Το οριζόντιο επίπεδο Π1 και το κατακόρυφο επίπεδο Π2 αποτελούν το 
στοιχειώδες σύστημα δύο επιπέδων προβολής, στα οποία, σύμφωνα με τη 
μέθοδο απεικόνισης του Monge, προβάλλεται μέσω ορθών προβολών κάθε 
στερεό σώμα του χώρου.

Το οριζόντιο επίπεδο Π1 ονομάζεται 1ο επίπεδο προβολής, το δε κατα-
κόρυφο επίπεδο Π2 ονομάζεται 2ο επίπεδο προβολής.

Στην Ευκλείδεια στερεομετρία μπορούμε να θεωρήσουμε πως συνολικά 
τα επίπεδα προβολής μπορεί να είναι οι έξι (6) έδρες ενός κύβου, στο εσω-
τερικό του οποίου αιωρείται το προς σχεδίαση στερεό σώμα. 

Έτσι, κατά το ευρωπαϊκό σύστημα διάταξης των σχεδίων προβολών ISO-
Ε, στις έξι (6) έδρες ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ σχεδιάζονται:

Στην κάτω έδρα (επίπεδο προβολής Π1) η ΚΑΤΟΨΗ και στην άνω έδρα 
(επίπεδο προβολής Π6) η ΑΝΟΨΗ. Στην εμπρός απέναντι έδρα (επίπεδο 
προβολής Π2) η ΠΡΟΟΨΗ και στην πίσω, ως προς το προς σχεδίαση στερεό 
σώμα, έδρα (επίπεδο προβολής Π4) η ΠΙΣΩ ΟΨΗ. Στη δεξιά έδρα (επίπεδο 
προβολής Π3) η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ και στην αριστερή έδρα (επίπεδο 
προβολής Π5) η ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ (Σχήμα 4.8).

Ανάλογα με το είδος, τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τού 
προς σχεδίαση στερεού σώματος, αλλά και ανάλογα με τον σκοπό και 
τον προορισμό των σχεδίων κάθε φορά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί 
να παραλείπεται κάποιο από τα παραπάνω έξι (6) σχέδια ορθών προβο-
λών. Έτσι, για παράδειγμα, για το στερεό σώμα του Σχήματος 4.9 μπορεί 
να αποφασιστεί να παραλειφθεί η ΠΙΣΩ ΟΨΗ, καθώς δεν δίνει επιπλέον 
πληροφορία από τη συμμετρική της ΠΡΟΟΨΗ, ενώ για το αυτοκίνητο του 
Σχήματος 4.10 μπορεί να θεωρηθεί, ανάλογα με τον αποδέκτη των σχεδί-
ων αυτών, περιττή π.χ. η ΑΝΟΨΗ, αναγκαία η ΠΙΣΩ ΟΨΗ και κατά περί-
πτωση όχι περιττή η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, παρόλο που δεν διαφέρει 
από τη συμμετρική της ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ.

Σχήμα 4.8. Τα έξι (6) επίπεδα προβολής είναι οι έξι (6) έδρες ενός κύβου, στο 
εσωτερικό του οποίου αιωρείται το προς σχεδίαση στερεό σώμα. Το ανάπτυγμα των 
εδρών του κύβου, έπειτα από διαδοχικές κατακλίσεις τους πάνω στο επίπεδο Π1, 
υπενθυμίζει τη σωστή, κατά το ευρωπαϊκό σύστημα διάταξης των σχεδίων προβολών 
ISO-Ε, σχετική θέση των επιμέρους σχεδίων ορθών προβολών (ΚΑΤΟΨΗ, ΠΡΟΟΨΗ, 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, ΠΙΣΩ ΟΨΗ, ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, ΑΝΟΨΗ) στην επιφάνεια 
σχεδίασης. 
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Σχήμα 4.9. Σχέδια ορθών προβολών των εξωτερικών επιφανειών στερεού σώματος, κατά το ευρωπαϊκό σύστημα διάταξης των σχεδίων προβολών ISO-Ε.
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Σχήμα 4.10. Σχέδια ορθών προβολών των εξωτερικών επιφανειών αυτοκινήτου, κατά το ευρωπαϊκό σύστημα διάταξης των σχεδίων προβολών ISO-Ε.
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Σχήμα 4.11 Η Η σχετική θέση των επί μέρους σχεδίων ορθών προβολών (ΚΑΤΟΨΗ, ΠΡΟΟΨΗ, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, ΠΙΣΩ ΟΨΗ, ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, ΑΝΟΨΗ) των 
εξωτερικών επιφανειών αυτοκινήτου, στην επιφάνεια σχεδίασης, κατά το ευρωπαϊκό σύστημα διάταξης των σχεδίων προβολών ISO-Ε, μετά την κατάκλιση όλων των επιπέδων 
προβολής στο Π1.
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Αν τα έξι (6) επίπεδα προβολής, οι έξι (6) έδρες του κύβου (ή γενικότερα 
ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου), στο εσωτερικό του οποίου αιωρείται το 
προς σχεδίαση στερεό σώμα, αναπτυχθούν και κατακλισθούν πάνω στο επί-
πεδο Π1 προκύπτει η σχετική θέση των επί μέρους σχεδίων ορθών προβο-
λών (ΚΑΤΟΨΗ, ΠΡΟΟΨΗ, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, ΠΙΣΩ ΟΨΗ, ΔΕΞΙΑ ΠΛΑ-
ΓΙΑ ΟΨΗ, ΑΝΟΨΗ) στην επιφάνεια σχεδίασης, κατά το σύστημα ISO-E. Έτσι 

στο χαμηλότερο επίπεδο Π1 σχεδιάζεται η ΚΑΤΟΨΗ, αμέσως από πάνω στο 
Π2 η ΠΡΟΟΨΗ, και ακόμη πιο πάνω στο Π6 η ΑΝΟΨΗ. Αριστερά της ΠΡΟ-
ΟΨΗΣ στο Π5 η ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, δεξιά της ΠΡΟΟΨΗΣ στο Π3 η ΑΡΙΣ-
ΤΕΡΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ, κι ακόμη πιο δεξιά στο Π4 η ΠΙΣΩ ΟΨΗ (Σχήμα 4.11).

Σχήμα 4.12. Η διάταξη των σχεδίων ορθών προβολών κατά το ευρωπαϊκό 
σύστημα ISO-Ε. Κάτω αριστερά σημειώνεται το αντίστοιχο σύμβολο.

Σχήμα 4.13. Η διάταξη των σχεδίων ορθών προβολών κατά το αμερικανικό 
σύστημα ISO-Α. Κάτω αριστερά σημειώνεται το αντίστοιχο σύμβολο.
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Στα σχήματα 4.12 και 4.13 παρουσιάζονται συγκριτικά τα δύο συστήμα-
τα διάταξης των σχεδίων προβολών, το ευρωπαϊκό ISO-Ε και το αμερικα-
νικό ISO-Α, αντίστοιχα, ενώ, κάτω αριστερά, στο καθένα, σημειώνονται και 
τα αντίστοιχα σύμβολα διάκρισης των δύο συστημάτων.

• Επισήμανση: Στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου, ακολουθείται απο-
κλειστικά το ευρωπαϊκό σύστημα διάταξης των σχεδίων προβολών 
ISO-Ε, χωρίς αυτό να αναφέρεται κάθε φορά. Σε μια περίπτωση (Σχήμα 
4.6.3.16, στο Κεφάλαιο 4.6.3.4 Παράσταση επίπλων σε ΚΑΤΟΨΗ και 
ΤΟΜΗ κτηρίου), στην οποία, για λόγους παιδαγωγικούς, ακολουθείται 
το αμερικανικό σύστημα διάταξης των σχεδίων προβολών ISO-Α, αυτό 
αναφέρεται ρητώς και σημαίνεται με το αντίστοιχο σύμβολο, στο σχέδιο, 
κάτω αριστερά.

4.2 Σχέδια ορθών προβολών τομών στο σώμα 
στερεών σωμάτων

Εκτός από την παράσταση των εξωτερικών απόψεων στερεών σωμάτων, 
και οπωσδήποτε για αντικείμενα τα οποία δεν είναι συμπαγή και ομοιο-
γενή, και στα οποία συνεπώς ενδιαφέρει και η εσωτερική τους δομή και 
μορφή, αναγκαία είναι επίσης η σχεδίαση ορθών προβολών νοητών 
τομών στο σώμα τους. Αυτή η ανάγκη υφίσταται, προφανώς, για την 
κατανόηση της εσωτερικής κατασκευής και λειτουργίας π.χ. ενός μηχανο-
λογικού εξαρτήματος, αφορά βεβαίως και πρωτίστως τα κτήρια, προκει-
μένου να γίνει αντιληπτή η εσωτερική τους αρχιτεκτονική διαμόρφωση 
και κατασκευαστική δομή.

Οι νοητές αυτές τομές διενεργούνται στις πλέον ενδεδειγμένες, για την 
παρουσίαση της εσωτερικής δομής του στερεού σώματος, θέσεις, από νο-
ητά επίπεδα, τα λεγόμενα επίπεδα τομής. Τα επίπεδα τομής μπορεί να 
είναι είτε παράλληλα στο οριζόντιο επίπεδο προβολής Π1, οπότε ονομάζο-

Σχήμα 4.14. Για αντικείμενα τα οποία δεν είναι συμπαγή και ομοιογενή, και στα 
οποία συνεπώς ενδιαφέρει και η εσωτερική τους δομή και μορφή, αναγκαία είναι, 
εκτός από την παράσταση των εξωτερικών τους απόψεων, επίσης η σχεδίαση των 
ορθών προβολών νοητών τομών στο σώμα τους.
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νται οριζόντια, είτε κάθετα στο οριζόντιο επίπεδο προβολής Π1, οπότε 
ονομάζονται κατακόρυφα.

Κάθε νοητή τομή δημιουργεί δύο τμήματα του στερεού σώματος, που συ-
ναντώνται στο επίπεδο τομής. Αντικείμενο σχεδίασης μπορεί να είναι οποιο-
δήποτε από τα δύο τμήματα, προϊόντα της νοητής τομής. Η κα-
τεύθυνση, κάθετα στο επίπεδο τομής, προς την οποία θα επιλεγεί να πραγ-
ματοποιηθεί η σχεδίαση, έχει να κάνει με τον επιδιωκόμενο στόχο, όσον 
αφορά την ανάδειξη της εσωτερικής δομής και μορφής του στερεού σώ-
ματος. Όχι σπάνια, σχεδιάζονται, διαδοχικά, και τα δύο τμήματα, προϊόντα 
της νοητής τομής, αρχικά προς τη μία κατεύθυνση, σε σχέση με το επίπεδο 
τομής, και στη συνέχεια, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γίνεται κατανοητό 
πως τα δύο αυτά σχέδια τομών, σε πρώτο επίπεδο (σε επαφή με το επίπεδο 
τομής) δεν παρέχουν κάποια διαφορετική πληροφορία, καθώς το ένα είναι 
συμμετρικό του άλλου. Εκεί, όμως, που πιθανόν να διαφοροποιούνται, σε 
μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, μεταξύ τους, είναι, όχι στη σχεδιαζόμενη, πάνω 
στο επίπεδο τομής, τεμνόμενη επιφάνεια, αλλά στα προβαλλόμενα, σε 
απόσταση από το επίπεδο τομής, τμήματα του στερεού σώματος. 

Για να καταστεί κατανοητό το αποτέλεσμα της νοητής τομής, και αφού 
επιλεγεί η κατεύθυνση, σε σχέση με το επίπεδο τομής, προς την οποία ενδια-
φέρει να γίνει η σχεδίαση, θεωρείται πως το τμήμα που βρίσκεται πίσω από 
το επίπεδο τομής, και συνεπώς δεν είναι ορατό, αφαιρείται. Κατά τα λοιπά, 
το προϊόν της κάθε νοητής τομής σχεδιάζεται, προβαλλόμενο στα επίπεδα 
προβολής, με τον ίδιο τρόπο και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη 
σχεδίαση των εξωτερικών επιφανειών στερεών σωμάτων.

Στις θέσεις που τα επίπεδα τομής συναντούν τα επιμέρους τμήματα της 
εσωτερικής δομής του στερεού σώματος προκύπτουν οι τεμνόμενες επι-
φάνειες. Αυτές είναι διδιάστατες, επίπεδες επιφάνειες, πάνω στο επίπεδο 
τομής, έδρες του νέου στερεού, τμήματος του αρχικού, που προέκυψε από 
τη νοητή τομή. Τα περιγράμματα των τεμνόμενων επιφανειών σχεδιάζο-
νται με γραμμές τομής μεγάλου πάχους, ενώ τα περιγράμματα των 
προβαλλόμενων (ορατών και μη τεμνόμενων) επιφανειών σχεδιάζονται με 
γραμμές προβολής μικρότερου πάχους.

Σχήμα 4.15. Δύο απόψεις σπιτιού στη Σαντορίνη. Για τα κτήρια, περισσότερο 
από την παράσταση των εξωτερικών τους απόψεων, αναγκαία είναι η σχεδίαση 
νοητών τομών στο σώμα τους, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η εσωτερική τους 
αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευαστική δομή. 


