
Kύβος του Rubik 3×3×3 
 

Ο κύβος του Rubik εφευρέθηκε το 1974 από τον Ούγγρο αρχιτέκτονα Erno Rubik. Στην έκδοση 

3×3×3 τα κομμάτια μπορούν να αναδιαταχθούν σε 43.252.003.274.489.856.000 

διαφορετικούς συνδυασμούς, άρα τόσες είναι και οι πιθανές αρχικές θέσεις. Παρ’ όλ’ αυτά, 

έχει αποδειχθεί ότι κάθε μια από αυτές μπορεί να λυθεί το πολύ σε 20 κινήσεις -από 

εξαιρετικά έμπειρο λύτη. Ο αρχάριος λύτης χρειάζεται περίπου 300 κινήσεις και 2-5 λεπτά. 

Είναι δύσκολο παιχνίδι, γι’ αυτό έχετε υπομονή. Όμως οι περισσότεροι από εσάς μπορείτε 

να μάθετε να το λύνετε μέσα σε μερικές ημέρες. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Υπάρχουν τριών ειδών κομμάτια: Τα κεντρικά (μονόχρωμα), τα ακραία (δίχρωμα) και οι 

γωνίες (τρίχρωμα). Το κομμάτια δε μπορούν να αλλάξουν είδος, π.χ. ένα ακραίο δε 

μπορεί να βρεθεί σε θέση γωνιακού κ.ο.κ. 

 Το χρώμα κάθε πλευράς καθορίζεται από το κεντρικό της τετράγωνο. Κάθε κεντρικό 

τετράγωνο είναι ακίνητο ως προς τα άλλα κεντρικά. Έτσι, η πράσινη πλευρά θα είναι 

πάντα απέναντι από τη μπλε, η άσπρη απέναντι από την κίτρινη και η πορτοκαλί απέναντι 

από την κόκκινη. 

 Ορισμένα στάδια της λύσης μπορούν να γίνουν με λίγη φαντασία και δε χρειάζονται 

ακριβείς οδηγίες. Για άλλα, θα χρειαστεί να απομνημονεύσετε μια σειρά κινήσεων (έναν 

αλγόριθμο). 

 Σε αυτόν τον οδηγό, ξεκινάμε με τη λευκή πλευρά. Αφού έχετε εμπεδώσει τη λύση, 

δοκιμάστε να ξεκινήσετε και με τα υπόλοιπα χρώματα. 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

Στον παρακάτω οδηγό χρησιμοποιούμε τα ελληνικά σύμβολα. Στον πίνακα δίνονται και τα 

αγγλικά και τα εικονοσύμβολα. 

 Τα σύμβολα δηλώνουν στροφή του αντίστοιχου επιπέδου κατά 90°. Η κίνηση γίνεται 

φέρνοντας νοερά την αντίστοιχη πλευρά μπροστά μας: 

 

Με τη φορά των δεικτών 
του ρολογιού 

Επίπεδο 
Αντίθετα από τη φορά των 

δεικτών του ρολογιού 

 U Π πάνω  U’ Π’ 

 D Κ κάτω  D’ Κ’ 

 F Μ μπροστινό  F’ Μ’ 

 R Δ δεξιό  R’ Δ’ 

 L Α αριστερό  L’ Α’ 

 

 Το “2” (2Μ, 2Ο…) δηλώνει στροφή του αντίστοιχου επιπέδου κατά 180° (η φορά δεν έχει 

σημασία). 

  



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 
 

1. Σταυρός 1ου επιπέδου 

Κρατήστε τον κύβο με τη λευκή πλευρά πάνω. Σχηματίστε τον λευκό σταυρό, τοποθετώντας 

ένα κομμάτι τη φορά. Φροντίστε το κομμάτι να ταιριάζει με το κεντρικό της κάθετης πλευράς 

και να είναι σωστά προσανατολισμένο. Προσέξτε να μη χαλάσετε τα κομμάτια που έχετε ήδη 

φτιάξει και αδιαφορήστε για τα υπόλοιπα. Δε χρειάζεστε αλγόριθμο, αυτοσχεδιάστε. 

 

2. Γωνίες 1ου επιπέδου 

2.1. Φέρτε μία μία τις λευκές γωνίες στη σωστή τους θέση, χωρίς να χαλάσετε το σταυρό. 

Κι εδώ χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας. 

2.2. Αν μία γωνία δεν είναι σωστά προσανατολισμένη (αφού την έχετε τοποθετήσει), 

κρατήστε τον κύβο έτσι ώστε να βρίσκεται πάνω δεξιά μπροστά σας κι εκτελέστε τον 

αλγόριθμο (Δ’ Κ’ Δ Κ) όσες φορές χρειαστεί (όχι περισσότερες από 6) για να 

προσανατολιστεί. 

 

3. Ακραία κομμάτια 2ου επιπέδου 

Κρατήστε τον κύβο με την κίτρινη πλευρά πάνω. Εντοπίστε ένα ακραίο κομμάτι που να 

βρίσκεται στο πάνω επίπεδο και να μην έχει κίτρινο. Στρέψτε το πάνω επίπεδο, έτσι ώστε το 

κομμάτι να βρεθεί σε πλευρά ίδιου χρώματος και να σχηματιστεί ένα ανάποδο «Τ». Τώρα 

ελέγξτε πού πρέπει να καταλήξει. 

 Αν πρέπει να καταλήξει δεξιά, εφαρμόστε τον αλγόριθμο (Π Δ Π’ Δ’) (Π’ Μ’ Π Μ) 

 Αν πρέπει να καταλήξει αριστερά, εφαρμόστε τον αλγόριθμο (Π’ Α’ Π Α) (Π Μ Π’ Μ’) 

 

Αν δεν υπάρχουν άλλα κομμάτια χωρίς κίτρινη πλευρά στο πάνω επίπεδο, τα υπόλοιπα 

βρίσκονται στο 2ο επίπεδο. Εντοπίστε ένα και χρησιμοποιήστε έναν από τους παραπάνω 

αλγόριθμους. Έτσι, ένα κομμάτι με κίτρινη πλευρά θα κατέβει στη θέση του κι εκείνο θα 

ανέβει στο πάνω επίπεδο. Τώρα μπορείτε να ακολουθήσετε το παραπάνω βήμα κανονικά. 

 

4. Σταυρός 3ου επιπέδου 

4.1. Αρχικά, θα σχηματίσετε την πάνω όψη του κίτρινου σταυρού, αδιαφορώντας για το 

αν τα κομμάτια βρίσκονται στη σωστή τους θέση. Ο αλγόριθμος γι’ αυτό είναι ο  

Μ (Δ Π Δ’ Π’) Μ’. Αλλά πρώτα ελέγξτε την κίτρινη πλευρά. 

 Αν υπάρχει ήδη ο σταυρός, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. 

 

 

 

 

 Αν έχει σχηματιστεί μια κίτρινη ευθεία που περνά από το 

κέντρο, τοποθετήστε την οριζόντια μπροστά σας κι εκτελέστε 

τον αλγόριθμο 1 φορά. Ο σταυρός θα εμφανιστεί. 

 

 



 Αν έχει σχηματιστεί ένα κίτρινο «Γ», τοποθετήστε το πάνω 

αριστερά (στρέφοντας ολόκληρο τον κύβο) κι εκτελέστε τον 

αλγόριθμο. Θα εμφανιστεί η κίτρινη γραμμή. Τότε, 

ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία.  

 

 Αν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω, εκτελέστε τον 

αλγόριθμο. Θα εμφανιστεί το κίτρινο «Γ». Ακολουθήστε την 

παραπάνω διαδικασία. (Μην ξεχάσετε να το τοποθετήσετε 

πάνω αριστερά) 

 

4.2. Έπειτα θα φροντίσετε όλα τα κομμάτια του κίτρινου σταυρού να είναι στη σωστή 

τους θέση. Περιστρέψτε την κίτρινη πλευρά έτσι ώστε 2 από τα κομμάτια του 

σταυρού να είναι στη σωστή τους θέση (να ταιριάζουν με τις κάθετες πλευρές). Αν 

δε μπορείτε να βρείτε 2 τέτοια κομμάτια, έχετε κάνει κάποιο λάθος. Τώρα: 

 Αν τα 2 σωστά κομμάτια είναι διαδοχικά, κρατήστε τον κύβο έτσι ώστε το ένα 

να βρίσκεται πίσω και το άλλο δεξιά σας κι εκτελέστε: (Δ Π Δ’ Π) (Δ 2Π Δ’ Π) 

 Αν τα 2 σωστά κομμάτια είναι αντικριστά, κρατήστε τον κύβο έτσι ώστε το ένα 

να βρίσκεται πίσω και το άλλο μπροστά σας κι εκτελέστε (Δ Π Δ’ Π) (Δ 2Π Δ’). 

Τώρα θα έχετε τα σωστά κομμάτια διαδοχικά και μπορείτε να εκτελέστε το 

παραπάνω βήμα (προσανατολίζοντας εκ νέου τον κύβο). 

 

5. Γωνίες 3ου επιπέδου 

5.1. Αρχικά θα τοποθετήσετε τις κίτρινες γωνίες στη θέση τους. 

Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια σωστή (δε μας ενδιαφέρει ο προσανατολισμός). Αν ναι, 

κρατήστε την κάτω δεξιά κι εκτελέστε: (Π Δ Π’ Α’) (Π Δ’ Π’ Α) 1 ή 2 φορές, ώσπου να 

τοποθετηθούν όλες οι γωνίες στη θέση τους. Αν δεν υπάρχει καμιά σωστή, 

εκτελέστε τον ίδιο αλγόριθμο 1 ή 2 φορές σε οποιαδήποτε θέση (πάντα με την 

κίτρινη πλευρά πάνω) και θα προκύψει μια σωστή γωνία. Τώρα, κρατήστε την κάτω 

δεξιά κ.ο.κ. 

 

5.2. Τώρα θα προσανατολίσετε τις κίτρινες γωνίες. 

Εργαστείτε όπως στις γωνίες του 1ου επιπέδου: Κρατήστε μία μη προσανατολισμένη 

γωνία κάτω δεξιά κι εκτελέστε: (Δ’ Κ’ Δ Κ) όσες φορές χρειαστεί μέχρι να 

προσανατολιστεί. Ο κύβος θα ανακατευτεί, μην ανησυχήσετε. Έπειτα, στρέψτε μόνο 

το πάνω επίπεδο αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού όσες φορές 

χρειάζεται, ώστε να έρθει η επόμενη μη προσανατολισμένη κάτω δεξιά, 

επαναλάβετε κ.ο.κ. 

 

  



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
 

Προσανατολισμός κομματιών σταυρού 1ου επιπέδου (δε χρησιμοποιείται) 

Μ’ Π Α’ Π’ 

 

Προσανατολισμός γωνιών 1ου επιπέδου 

Δ’ Κ’ Δ Κ (όσες φορές χρειαστεί) 

 

Ακραία 2ου επιπέδου (και προσανατολισμός) 

Κρατώντας τον κύβο με τη λευκή πλευρά κάτω, σχηματίζουμε ανάποδο «Τ» και:  

 Δεξιά: (Π Δ Π’ Δ’) (Π’ Μ’ Π Μ) 

 Αριστερά: (Π’ Α’ Π Α) (Π Μ Π’ Μ’) 

 

Σταυρός 3ου επιπέδου (μόνο πάνω όψη) 

Μ (Δ Π Δ’ Π’) Μ’ 

 κίτρινη ευθεία (οριζόντια): 1 φορά 

 κίτρινο «Γ» (πάνω αριστερά): 1 φορά  για να εμφανιστεί η κίτρινη ευθεία κ.ο.κ. 

 τίποτα από τα παραπάνω: 1 φορά για να εμφανιστεί το κίτρινο «Γ» κ.ο.κ. 

 

Επίλυση σταυρού 3ου επιπέδου 

Περιστρέφουμε πάνω επίπεδο για να εμφανιστούν 2 σωστά κομμάτια του σταυρού. 

 Με ένα σωστό κομμάτι πίσω κι ένα δεξιά: (Δ Π Δ’ Π) (Δ 2Π Δ’ Π) 

 Με ένα σωστό κομμάτι πίσω κι ένα μπροστά: (Δ Π Δ’ Π) (Δ 2Π Δ’) για να εμφανιστούν 

διαδοχικά σωστά κομμάτια, τα τοποθετούμε πίσω και δεξιά κ.ο.κ. 

 

Τοποθέτηση γωνιών 3ου επιπέδου  

Αν υπάρχει σωστή (δε μας ενδιαφέρει ο προσανατολισμός) την κρατάμε κάτω δεξιά μας: 

(Π Δ Π’ Α’) (Π Δ’ Π’ Α) 1 ή 2 φορές (αφήνει την κάτω δεξιά στη θέση της κι αλλάζει μεταξύ 

τους τις άλλες 3). 

Αν όχι, κάνουμε το ίδιο 1 ή 2 φορές για να εμφανιστεί μια σωστή κ.ο.κ. 

 

Προσανατολισμός γωνιών 3ου επιπέδου 

Όπως στις γωνίες του 1ου επιπέδου: Κρατάμε μία μη προσανατολισμένη κάτω δεξιά: 

(Δ’ Κ’ Δ Κ) όσες φορές χρειαστεί για να προσανατολιστεί (κι ας χαλάσει ο κύβος). Έπειτα (Π’), 

ώστε να έρθει άλλη μη προσανατολισμένη κάτω δεξιά κι επαναλαμβάνουμε κ.ο.κ. 


