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Δοµική Τέχνη
Η κατασκευή
9ο µάθηµα: Κλίµακες



Κλίµακες
Οι κλίµακες, ή σκάλες, είναι 
ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα στοιχεία του 
εσωτερικού χώρου. Είναι οι 
µόνες που µπορούν να 
εξυπηρετήσουν συνολικά 
και στην πράξη την 
κατακόρυφη κυκλοφορία 
στον χώρο.

"Curved and Straight" by Michael Summers.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Επιπλέον, είναι ίσως το 
περισσότερο πολυδιάστατο 
λειτουργικό και 
µορφολογικό αντικείµενο 
µέσα στον χώρο.

""kilen", frederiksberg, 2. august 2007" by seier+seier.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Οργανώνει την κατακόρυφη 
κυκλοφορία µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων επιπέδων 
στον χώρο.

"More floors + staircase" by Christian A. Calmeyer.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Οργανώνει τον διάλογο 
µεταξύ της βαρύτητας και 
του σώµατός µας (άνεση 
ανάβασης και καθόδου)

"Step Down" by Thomas Hawk.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Οργανώνει τον διάλογο 
µεταξύ της βαρύτητας και 
της ίδιας της της µορφής 
(αισθητική αλλά και τρόπος 
κατασκευής)

"Munich 2010 35" by Daniel Stockman.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Είναι από τα ελάχιστα 
αντικείµενα του χώρου που 
γίνονται αντιληπτά από 
πολλές απόψεις την ίδια 
στιγµή.

Π.χ. Από πάνω προς τα 
κάτω...

"Bramante Staircase" by Nikos Koutoulas.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... Από κάτω προς τα 
πάνω...

"Winding staircase" by Doug.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... Από το πλάι...

"arne jacobsen, central steel staircase, rødovre town hall, 1952-1956" by seier+seier.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... ή από µέσα.

"IMG_21538" by Mark Sebastian.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Επίσης µπορεί να είναι 
µεγάλης κλίµακας...

"Grand Staircase, Metropolitan Museum of Art" by Ralph Hockens.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... µικρής κλίµακας...

”Grey Gum flooring staircase" by Timber Floors.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... ή και µνηµειακής 
κλίµακας...

"The Grand Staircase of the Palais Garnier" by Jonathan.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... εξωτερικού χώρου...

"20120225-_DSC3159-Edit-3" by Xu Wang.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... ή εσωτερικού χώρου.

"Snarly Staircase" by Evan Long.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Οι κλίµακες µπορεί να 
σηµειώνουν µεταβάσεις...

"Louvre Staircase (Insta Remix)" by Richard Matthews.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... ή µπορεί να σηµειώνουν 
στάσεις και δράσεις!

"Giant Steps" by Ian Muttoo.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Κλίµακες
Τέλος οι κλίµακες 
χαρακτηρίζουν τον χώρο, 
αποτελώντας συχνά το 
κέντρο της προσοχής...

... από έξω...

Untitled, by MomentsForZen.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Κλίµακες
... ή από µέσα.

“Mondrian South Beach, Florida”, by Marcel Wanders.



“Itamaraty Palace (Ministry 
of Foreign Affairs), Brasilia”, 

by Nathan Bishop.

Licensed under
CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



House C., by Francesco Librizzi & Matilde Cassani.

Image via http://www.ignant.de/2012/06/06/house-c/



Κλίµακες

Case House, by Jun Igarashi 
Architects.

Image via 
http://www.ignant.de/2014

/01/14/case-house/



De Burgemeester office by 
Studioninedots.

Image via 
http://www.ignant.de/2013

/11/19/de-burgemeester-
by-studioninedots/



House in a Pine Wood by 
Fabio Candido & Massimo 

Fiorido Associati.

Image via 
http://www.ignant.de/2012/

08/10/house-in-a-pine-wood/



‘|FOCUS| THE 
STAIRS.’ Wonderlux, 

31 August 2014. 
http://www.wonderlu

x.co/focus-stairs-
august-2014/ .



‘|FOCUS| THE 
STAIRS.’ Wonderlux, 

31 August 2014. 
http://www.wonderlu

x.co/focus-stairs-
august-2014/ .



‘|FOCUS| THE 
STAIRS.’ Wonderlux, 

31 August 2014. 
http://www.wonderlu

x.co/focus-stairs-
august-2014/ .



‘|FOCUS| THE 
STAIRS.’ Wonderlux, 

31 August 2014. 
http://www.wonderlu

x.co/focus-stairs-
august-2014/ .



Χάραξη µιας 
σκάλας
Μια σκάλα χαράζεται κατ’ 
αρχήν έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις 
λειτουργικές της απαιτήσεις. 

Αυτές συµπεριλαµβάνουν το 
να ανέβει κανείς γρήγορα, µε 
σχετική άνεση και ασφάλεια, 
και καταβάλλοντας την 
λιγότερη µυϊκή δύναµη.

“hamar kulturhus”, by Flemming Ibsen.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Χάραξη µιας 
σκάλας
Βασικά χαρακτηριστικά της 
σκάλας είναι:

Το καθαρό ύψος και βάθος 
των σκαλοπατιών, τα οποία 
ονοµάζουµε «ρίχτι» και 
«πάτηµα» αντίστοιχα.

“PC200803" by Danny Fowler.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Χάραξη µιας 
σκάλας
Βασικά χαρακτηριστικά της 
σκάλας είναι:

Η γραµµή κλίσης που 
εξαρτάται από την σχέση 
ριχτιού και πατήµατος και 
χαρακτηρίζεται από την 
γωνία κλίσης...

Ρίζος, Δηµήτρης. ‘ΣΚΑΛΕΣ (ΚΛΙΜΑΚΕΣ) (Το ξύλο κεφ.Θ)’, 27 Ιαν. http://rizosdimitris.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7488.html. 



Χάραξη µιας 
σκάλας
... η γραµµή ανάβασης, που 
σηµειώνει την νοητή πορεία 
που διανύεται κατά την 
χρήση της σκάλας και 
βρίσκεται πάντα στο µέσο 
της...

Ρίζος, Δηµήτρης. ‘ΣΚΑΛΕΣ (ΚΛΙΜΑΚΕΣ) (Το ξύλο κεφ.Θ)’, 27 Ιαν. http://rizosdimitris.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7488.html. 



Χάραξη µιας 
σκάλας
... το µήκος της, που 
προκύπτει από τον αριθµό 
των πατηµάτων, και το 
πλάτος της, που ταυτίζεται 
µε το ελεύθερο πλάτος 
κίνησης...

Ρίζος, Δηµήτρης. ‘ΣΚΑΛΕΣ (ΚΛΙΜΑΚΕΣ) (Το ξύλο κεφ.Θ)’, 27 Ιαν. http://rizosdimitris.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7488.html. 



Χάραξη µιας 
σκάλας
... και το ύψος της σκάλας, 
που καθορίζεται από την 
καθαρή υψοµετρική 
διαφορά µεταξύ των δύο 
επιπέδων που συνδέονται 
µε αυτή.

Ρίζος, Δηµήτρης. ‘ΣΚΑΛΕΣ (ΚΛΙΜΑΚΕΣ) (Το ξύλο κεφ.Θ)’, 27 Ιαν. http://rizosdimitris.blogspot.gr/2012/01/blog-post_7488.html. 



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας

� Η µορφή της, ως προς την γενική της χάραξη, 
αναλύεται ανάλογα

� µε το αν είναι ευθύγραµµη ή όχι, και
� µε το αν έχει ένα ή περισσότερα σκέλη – οι λεγόµενοι 
βραχίονες.

� Επίσης µπορούµε να διακρίνουµε συνολικά
� Την κύρια όψη της, δηλ. εκεί όπου περπατάµε
� Την όψη από κάτω της – ο λεγόµενος «ουρανός» της 
σκάλας

� Το πάχος της σκάλας – η λεγόµενη «ψάθα»



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
Η µορφή της, ως προς την 
γενική της χάραξη, 
αναλύεται ανάλογα µε το 
αν είναι ευθύγραµµη ή όχι, 
και µε το αν έχει ένα ή 
περισσότερα σκέλη – οι 
λεγόµενοι βραχίονες.

Αριστερά: ‘Understanding the design & construction of stairs & staircases.’ Ηµεροµηνία πρόσβασης 11 Σεπτέµβριος 2015. 
http://www.homedesigndirectory.com.au/construction/staircase-and-stairs-design-and-construction.php.

Δεξιά: ‘Σκάλες: Βασικός οδηγός.’ Ηµεροµηνία πρόσβασης 11 Σεπτέµβριος 2015. http://www.decobook.gr/texnika-arthra/skales-koufomata/961-2012-02-19-18-41-24.



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
Επίσης µπορούµε να 
διακρίνουµε λειτουργικά και 
αισθητικά:

Την κύρια όψη της...

“Stairs" by haru__q.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
... Την όψη της κατώτερης 
επιφάνειάς της (κοιτώντας 
δηλαδή από κάτω προς τα 
πάνω), που λέγεται 
«ουρανός» της σκάλας...

“Spiral Staircase" by Barbara Luef.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
... και το πάχος της, που 
προκύπτει από τον τρόπο 
κατασκευής της (σκαλοπάτια 
πάνω ή ανάµεσα στις 
βαθµιδοφόρους).

*Στην περίπτωση όπου η 
σκάλα κατασκευάζεται εξ’ 
ολοκλήρου σαν πλάκα 
σκυροδέµατος λέγεται 
«ψάθα».

“Embassy of Cyprus Stairs" by Mr.TinDC.
Licensed under CC BY-ND 2.0 via Flickr



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
Επίσης έχει ενδιαφέρον να 
εξετάζουµε ειδικά τα 
πλατύσκαλα της σκάλας 
ανάλογα µε τον ρόλο τους 
είτε σαν µεταβατικό χώρο 
είτε σαν χώρο στάσης...

“Looking down at the staircase" by cheri.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
... Αλλά και το «φανάρι» ή 
«φανό» της σκάλας, δηλαδή 
τον ενδιάµεσο χώρο που 
προκύπτει ανάµεσα σε δύο 
σκέλη (βραχίονες) της 
σκάλας…

“Illinois Welcome Center Staircase" by James Case.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
... ο οποίος µπορεί να είναι 
πολύ µικρός (αλλά 
ενδιαφέρων)...

“Chicago staircase" by theregeneration.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Μορφολογικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας
... ή πολύ µεγάλος (και να 
χαρακτηρίζει τον χώρο)!

“Leipzig. Staircase in the Opera House" by Werner Wittersheim.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Κατασκευαστικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας

� Την βαθµιδοφόρο ή τις βαθµιδοφόρους δοκούς,
� Ενδεχόµενα υποστυλώµατα που εδραιώνουν την σκάλα στο 
δάπεδο ή στοιχεία ανάρτησης που αναρτούν την σκάλα από την 
οροφή

� Ελκυστήρες, δηλ. εγκάρσια στοιχεία που τοποθετούνται όταν 
έχουµε δύο βαθµιδοφόρους και εξασφαλίζουν την συνοχή της 
κατασκευής και την αντοχή της σε ροπές στρέψης.

Ο Φέρων Οργανισµός της 
σκάλας, δηλαδή ο βασικός 
σκελετός της, στον οποίο 
διακρίνουµε



Κατασκευαστικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας

� Το πάτηµα, δηλαδή την οριζόντια επιφάνεια πάνω στην 
οποία βαδίζουµε

� Το ρίχτι, δηλαδή την κατακόρυφη επιφάνεια που καλύπτει 
το κενό ανάµεσα στα πατήµατα (και η οποία µπορεί σε 
κάποιες περιπτώσεις να λείπει)

� Την ακµή, δηλαδή το σηµείο συνάντησης των δύο 
επιφανειών.

Οι βαθµίδες, δηλαδή τα 
σκαλοπάτια, στις οποίες 
διακρίνουµε



Κατασκευαστικά 
στοιχεία µιας 
σκάλας

� Κιγκλιδώµατα, δηλαδή όλα τα στοιχεία που οριοθετούν την 
ανάβασή µας και µας προστατεύουν από πτώσεις

� Χειρολισθήρες ή κουπαστές, που λειτουργούν επικουρικά 
προσφέροντάς µας µια λαβή που διευκολύνει την κίνησή 
µας κατά µήκος της σκάλας

� Επικουρικά στοιχεία, όπως π.χ. φωτιστικά στοιχεία που 
καθοδηγούν τον βηµατισµό µας, ή αντιολισθητικά στοιχεία 
τα οποία εξασφαλίζουν έναν µεγαλύτερο βαθµό ασφάλειας 
κατά την κίνησή µας.

Οι συναρτώµενες 
κατασκευές, στις οποίες 
διακρίνουµε κατά 
περίπτωση



Φέρων 
Οργανισµός
Η βαθµιδοφόρος δοκός είναι 
ακριβώς αυτό που λέει το 
όνοµά της: µια δοκός που 
κουβαλάει (φέρει) τις 
βαθµίδες!

Εδώ οι βαθµίδες είναι 
τοποθετηµένες ανάµεσα στις 
βαθµιδοφόρους και 
λειτουργούν σαν δοκοί.

"interior stairs, bjarke ingels group, BIG, bighouse or 8-tallet, copenhagen 2006-2010" by seier+seier.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Φέρων 
Οργανισµός
Μια σκάλα συνήθως έχει δύο 
βαθµιδοφόρους, ωστόσο 
µπορεί να κατασκευαστεί 
και µε µία.

Εδώ οι βαθµίδες είναι 
αναρτηµένες µόνο από ένα 
σηµείο και λειτουργούν σαν 
πρόβολος.

"Illinois Street Steps" by Terence Faircloth.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Φέρων 
Οργανισµός
Εδώ οι βαθµίδες 
λειτουργούν και πάλι σαν 
δοκοί, αλλά είναι 
τοποθετηµένες πάνω στις 
δοκούς µε την διαµόρφωση 
οδοντωτής έδρασης,...

“Stairs " by Bart Everson.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Φέρων 
Οργανισµός
... ενώ εδώ οι βαθµίδες 
προεξέχουν εν µέρει, 
δίνοντας έτσι ένα πιο 
ανάλαφρο ύφος στο σύνολο 
της κατασκευής.

“Spiral staircase - Elsternwick Library" by Alpha.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Φέρων 
Οργανισµός
Μια σκάλα µπορεί να είναι 
αυτοφερόµενη, δηλαδή να 
µπορεί να φέρει ολόκληρη, 
σαν ένα σώµα, το ίδιο της το 
φορτίο.

Εδώ βλέπουµε µια σκάλα 
κατασκευασµένη από 
σκυρόδεµα, σαν µια κεκλιµένη 
ενιαία πλάκα

“Winding" by Thomas Hawk.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Φέρων 
Οργανισµός
Εδώ βλέπουµε µια σκάλα 
κατασκευασµένη µε ολόσωµες 
βαθµίδες από µάρµαρο, εν 
µέρει πακτωµένες στον τοίχο. 

Κάθε βαθµίδα µεταφέρει το 
βάρος της στην κατώτερη, 
µέχρι να καταλήξει σε εκείνη 
που εδράζεται σταθερότερα 
(πλατύσκαλα και έδαφος).

“Aristocratic life" by Canadian Pacific.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Φέρων 
Οργανισµός
Τέλος, µια σκάλα µπορεί να 
σχεδιαστεί σε ανάρτηση από 
το ανώτερο επίπεδο µε την 
χρήση κατάλληλων στοιχείων. 

Εδώ η (λευκή) βαθµιδοφόρος
στο βάθος παίζει τον ρόλο 
σταθεροποιητικού στοιχείου 
απέναντι στις ροπές στρέψης.

Suspended staircases by jo-a Architects and decorators.
http://www.jo-a.eu/en/stairs/detail/architectes-et-decorateurs



Βαθµίδες
Πρόκειται για αυτό που 
ονοµάζουµε απλώς 
«σκαλοπάτια», δηλαδή τα 
στοιχεία εκείνα που κάνουν 
την ανάβαση και την 
κατάβασή µας εφικτή.

“Steps" by Jacqui Brown.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Βαθµίδες
Τα σκαλοπάτια αποτελούνται 
από́ δύο τεµνόµενα επίπεδα: 
ένα οριζόντιο, που λέγεται 
πάτηµα και ένα κατακόρυφο 
(ή κεκλιµένο), υπαρκτό́ ή
νοητό́, που λέγεται ύψος ή
µέτωπο ή ρίχτι. 

Η τοµή́ των δύο αυτών 
επίπεδων ονοµάζεται ακµή́ της 
βαθµίδας. 

“PC200803" by Danny Fowler.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Βαθµίδες
Από την σκοπιά του υλικού 
κατασκευής οι βαθµίδες 
µπορεί να είναι ολόσωµες, 

... από ξύλο...

“Steep wooden steps" by Canadian Pacific.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Βαθµίδες
Από την σκοπιά του υλικού 
κατασκευής οι βαθµίδες 
µπορεί να είναι ολόσωµες

... από µέταλλο...

“Cat's Eye View - Brussels, Belgium" by Jan Faborsky.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Βαθµίδες
Από την σκοπιά του υλικού 
κατασκευής οι βαθµίδες 
µπορεί να είναι ολόσωµες

... από µάρµαρο...

“Spiral Staircase - 11/52" by Phil Roeder.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Βαθµίδες
Από την σκοπιά του υλικού 
κατασκευής οι βαθµίδες 
µπορεί να είναι ολόσωµες

... από σκυρόδεµα...

“_MG_2619" by Nikky.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Βαθµίδες
Από την σκοπιά του υλικού 
κατασκευής οι βαθµίδες 
µπορεί να είναι ολόσωµες

... ή ακόµα και από γυαλί.

“the glass staircase" by (a)artwork.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Βαθµίδες
Όπως επίσης µπορεί να 
αποκτούν την τελική τους 
µορφή σαν επικάλυψη 
κάποιου υλικού πάνω σε ένα 
σκελετό.

Floating Stair, Raleigh, NC, by Vernacular Studio architecture & interiors.
http://www.vstudio3.com/object/project-specific/floating-stair



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Πρόκειται για κατασκευές 
που λειτουργούν επικουρικά 
στην σκάλα, υποβοηθώντας 
την λειτουργία της και 
εξασφαλίζοντας την 
ασφάλειά της.

Π.χ. µια αντιολισθητική 
επίστρωση στην ακµή.

“Stepping" by Kat N.L.M..
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Μια από τις βασικές 
κατασκευές αυτής της 
µορφής είναι τα 
κιγκλιδώµατα ή στηθαία.

Τα στηθαία µας 
προστατεύουν από πλάγιες 
πτώσεις και ιδανικά φτάνουν 
σε ένα ύψος γύρω στα 90 εκ 
από την βαθµίδα.

“Classic balustrade - Osborne House" by mark dyer.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Τα κιγκλιδώµατα µπορύν να 
κατασκευαστούν µε 
ποικίλους τρόπους.

Εδώ βλέπουµε µεταλλικό 
κιγκλίδωµα µε συνδυασµό 
χυτοσιδηρών και 
σφυρήλατων στοιχείων...

“Bradbury Building Balustrades" by Emily.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
... Ξύλινα στοιχεία...

“cefé Sijgf, Oude Binnenweg" by Dietmut Teijgeman-Hansen.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
... Κατασκευές από 
κρύσταλλο...

“Stairs" by Yuri Numerov.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
... Πλέγµατα αναρτηµένα σε 
µεταλλικούς ορθοστάτες...

“stairs" by plus45.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
... Ή και µπαλούστρα
(κολωνάκια) από ολόσωµο 
µάρµαρο.

“Marble Staircase" by Laura Gilmore.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενε
ς κατασκευές
Στο ανώτερο επίπεδο του 
στηθαίου βρίσκεται (στις 
περισσότερες κατασκευές) 
ο χειρολισθήρας – δηλαδή 
η λεγόµενη «κουπαστή»

“Abstract (Staircase)" by tanakawho.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Οι κουπαστές εξυπηρετούν 
την απρόσκοπτη ολίσθηση 
του χεριού καθ’ όλο το µήκος 
της διαδροµής της σκάλας. 

Έτσι οι κουπαστές έχουν 
συνήθως κυλινδρική µορφή ή 
έστω στρογγυλεµένες ακµές.

“湾曲 bend" by ume-y.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Οι κουπαστες µπορεί να 
είναι αγκυρωµένες στο 
στηθαίο ή αναρτηµένες 
από τον εσωτερικό τοίχο.

Η ελεύθερη απόσταση από́
την τελική́ επιφάνεια του 
στηθαίου ή του τοίχου 
πρέπει να είναι 4,5-5εκ. 

“Steel handrail (n/a)" by Erlend S..
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Ιδίως σε δηµόσιους χώρους, 
οι κουπαστές συνηθίζεται 
να τοποθετούνται ως ζεύγη 
σε δύο διαφορετικά ύψη: 
90 εκ. και 70 εκ. ώστε να 
εξυπηρετούν ενήλικες και 
παιδιά αντίστοιχα.

“Around the corner" by Jan Ingemansen.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Γενικά αποτελούν ένα 
σηµαντικό µορφολογικό 
στοιχείο. Εδώ η 
λεπτοµέρεια της 
κατασκευής αναδεικνύει 
την πραγµατική διάσταση 
της άνεσης κατά την χρήση 
της κλίµακας.

“Curved warmth" by Brian Smithson.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
Έναν επιπλέον σηµαντικό 
ρόλο στις σκάλες παίζει και ο 
φωτισµός.

Εκτός από την αισθητική 
ανάδειξη του συνόλου…

"Vatican staircase" by Lauren Parnell Marino.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
… και της ίδιας της σκάλας...

"gehry's flow" by michael davis-burchat.
Licensed under CC BY-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
… πολύ συχνά ο φωτισµός 
λειτουργεί σαν ένδειξη 
πορείας αλλά και σαν 
φωτισµός ασφαλείας ώστε 
να κάνει ευδιάκριτα τα 
πατήµατα στο σκοτάδι.

"stairs" by özge çağla aktaş.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Συναρτώµενες 
κατασκευές
… ενώ επίσης πολύ συχνά ο 
ναρκισσισµός µας και η 
εµµονή στο αισθητικό 
κοµµάτι µας οδηγεί σε 
επικίνδυνα µονοπάτια.

*Μπορείτε εδώ να βρείτε 
ποιο είναι το πρόβληµα;

"Light my path" by Nathan Rupert.
Licensed under CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr



Επίλογος
Αν το καλοσκεφτούµε, τόσο 
ο χρηστικός όσο και ο 
εµφατικός/αισθητικός 
ρόλος των κλιµάκων ελιναι
γνωστός και αποτελεί µέρος 
του οικοδοµείν από τα 
αρχαιότατα χρόνια.

“Temple of the Plumed Serpent" by Kim F.
Licensed under CC BY-NC 2.0 via Flickr



Επίλογος
Οι κλίµακες µας επέτρεψαν 
να ξεκολλήσουµε από το 
έδαφος, ορθώνοντας 
κατασκευές οι οποίες ακόµα 
ανταγωνίζονται για το ύψος 
στο οποίο θα φτάσουν.

*σε αυτό έχει παίξει µεγάλο 
ρόλο και η εφεύρεση και 
εξέλιξη του ανελκυστήρα

“TTTT - II (13 of 58)" by Kieran Huggins.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Επίλογος
Την ίδια στιγµή, τόσο ο 
ρόλος τους όσο και η 
δηµιουργική µας φαντασία 
τις ανέδειξαν σε στοιχεία 
που περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο 
πρωταγωνιστούν µέσα στον 
χώρο εξάπτοντας το 
συναίσθηµα…

“Winding" by Conal Gallagher.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Επίλογος
… και υποτάσσοντας την 
ύλη µέσα στην τέχνη του 
δηµιουργού τους!

“Spiral staircase underside" by Thomas Quine.
Licensed under CC BY 2.0 via Flickr



Επίλογος
Υποθέτω λοιπόν ότι σαν 
µελετητές του χώρου 
µπορούµε να σχεδιάσουµε 
καλύτερα από έτσι!

“#Quickstep #Eligna on #staircase" by floorsmk.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Επίλογος
... για να αφήσουµε ακόµα 
και τις φαινοµενικά 
απλούστερες σκάλες να 
πουν την ιστορία τους.

“Staircase" by Christopher Sessums.
Licensed under CC BY-SA 2.0 via Flickr



Τέλος Ενότητας 



Σημειώματα 



Σημείωμα Αναφοράς 
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Άγγελος Ψιλόπουλος 
2014. Άγγελος Ψιλόπουλος. «Δομική τέχνη: Η κατασκευή. Ενότητα 9: 
Κλίμακες». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
ocp.teiath.gr. 

 

https://ocp.teiath.gr/modules/document/document.php?course=STEF100


Σημείωμα Αδειοδότησης 
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη 
Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.   Εξαιρούνται τα 
αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι 
όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια  «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων 
τρίτων».  
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια  αναφέρονται στο «Σημείωμα  Χρήσης Έργων Τρίτων».  

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του 

έργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο 
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) 

από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο 
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, 
εφόσον αυτό του ζητηθεί. 



Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων 
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Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου 
άδεια από το δημιουργό. © 

διαθέσιμο με 
άδεια CC-BY 

διαθέσιμο με άδεια 
CC-BY-SA 

διαθέσιμο με άδεια 
CC-BY-NC-SA 

διαθέσιμο με άδεια 
CC-BY-NC 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με 
απλή αναφορά του δημιουργού. 
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και 
διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.  
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. 
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού 
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. 
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC-BY-ND 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.  
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. 

διαθέσιμο με άδεια 
CC-BY-NC-ND 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. 
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. 

διαθέσιμο με άδεια  
CC0 Public Domain 

διαθέσιμο ως κοινό κτήμα 

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η 
εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. 
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η 
εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. 

χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου. 



Διατήρηση Σημειωμάτων 
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει: 

 το Σημείωμα Αναφοράς 
 το Σημείωμα Αδειοδότησης 
 τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων 
 το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) 

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. 
 



Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 
• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει 

χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 
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