
Ομάδα 3Project 

Οι πιο επικίνδυνες σκάλες του 
Κόσμου 

Εντυπωσιακές σκάλες που μένουν για πάντα χαραγμένες στη 
μνήμη των ταξιδιωτών, πότε για την ομορφιά τους και πότε για 
τους κινδύνους που κρύβουν, εμποδίζουν τους ταξιδιώτες να< 
επισκεφθούν κάποια μέρη στον κόσμο . Όμως, υπάρχουν και οι 
τολμηροί, που το τρίξιμο μιας παλιάς ξύλινης σκάλας με αμέτρητα 
σκαλοπάτια, είναι η πρόκληση για να φθάσουν στον προορισμό 
τους! 
 

 
 
Σκάλες επικίνδυνες που αντέχουν στον χρόνο, άλλες ξύλινες και 
άλλες μαρμάρινες, περιμένουν σε πολλά σημεία του πλανήτη τους 
παράτολμους και «γενναίους» περιηγητές να τις ανεβούν, έστω, 
και αν σε κάποιες θα χρειαστεί να έρθουν αντιμέτωποι με τους 
φόβους τους... 
 
Θαυμάστε μερικές από τις πιο επικίνδυνες σκάλες στον κόσμο, 
που όποιος τις ανεβεί θα αντικρίσει μερικά από τα ωραιότερα 
μνημεία ή αξιοθέατα του πλανήτη! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περίληψη 
 
 
Ξεκινήσανε αυτήν την εργασία με σκοπό να πληροφορηθούμε για 

τις πιο επικίνδυνες και μεγαλύτερες σκάλες του κόσμου. Επιλέξαμε το 
συγκεκριμένο θέμα ώστε να ενημερωθούμε για τον κίνδυνο τον οποίο 
μπορεί να περιέχουν μερικά από τα πιο βασικά οικοδομήματα της 
καθημερινότητας. Η παρακάτω εργασία περιλαμβάνει βασικές 
πληροφορίες για κάθε σκάλα, την μέρος στο οποίο βρίσκεται και φυσικά 
τις απαραίτητες εικόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.Ο Βουδιστικός ναός Angor Wat Temple, στην Καμπότζη. Εδώ 

οιπιστοίανεβαίνουνακόμακαιμεταγόναταήδεμένοιμεσχοινιά!Ποιο

ςείπεότιδρόμοςγιατονΘεόείναιεύκοληυπόθεση; 

 
Τουφιστάμενοκλιμακοστάσιοπροςτοναόαυτόείναιαπότοίδιουλικόκατασκευασ

μένομετοοποίοκατασκευάστηκεκαιτοκτίριο,δηλαδήαπόλαξευμένητοπικήπέτρα

.Όμωςμετηνπορείατουμνημείουστοχρόνοκαιλόγοτηςυπέμετρηςφθοράαπότους

επισκέπτες,τοποθετήθηκεπάνωστοπέτριοκλιμακοστάσιοειδικήμεταλλικήκατα

σκευήμεξύλιναπατήματα.Ετσιτομνημείομπορείνατοπροσεγγίσειοεπισκέπτηςχ

ωρίςναέρχεταισεεπαφήμετοπαλιόκλιμακοστάσιο. 



ΕνδειξητηςμεγαλειότηταςτουΘεούκαιτηςθέσηςπουβρίσκεταιστιςκαρδιέςτωναν

θρώπων.Γιαναπροσεγγίσειςτοθείοπρέπειν

αανέβειςψηλά.Εκείψηλάβρίσκεταικαιεμείς

οιαπλοίθνητοίπροσπαθούμενατονφθάσου

με,ακόμηκαιμεμιααπλήσκάλα. 

 

 

 

 

 

2.Ηψηλότερηνεροτσουλήθραστονκόσμο, 

άνοιξεστοΚάνσας,στιςΗΠΑ,τονΙούλιο.ΛέγεταιVerrucktκαιοιτολμη

ροίθαπρέπειναανεβούν264σκαλιάκαι...ανθέλουν,ναβγάλουνμιαs

elfie! 



Ειδικήκατασκευήαπόμέταλλακαικράματαμετά

λλων,ανοξείδωτοχάλυβακαιειδικέςπροστατευ

τικέςεπιστρώσειςγιαπροστασίααπότιςκαιρικές

συνθήκες. 

Έναυπέροχοέργομοναδικήςκατασκευήςμηχαν

ικώνμεεξειδικευμένεςγνώσειςστατικήςεπάρκει

ας. 

 

 

 

 

 
3.ΤασκαλιάπουοδηγούνστουςεντυπωσιακούςκαταρράκτεςPailon

delDiablo,στοΕκουαδόρ, 

δενχρειάζονταιιδιαίτερεςσυστάσεις.Αρκείναγνωρίζετεότιηελληνι

κήμετάφρασητουτόπουείναι:«τοκαζάνιτουδιαβόλου»! 



Τοκλιμακοστάσιοαυτόλαξεύτηκεστοφυσικόβράχοκαισημειακάγιατηνεπιπέδω

ση(πλατύσκαλα)τοποθετήθηκεστρώσηαπόσκυρ

όδεμα.Τοστηθαίοτουκατασκευάστηκεαπόλαξευτ

ήλιθοδομή,απότονίδιοτοβράχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.HalfDome,CableRouteστηνΚαλιφόρνια.Επτάμίλιαπεζοπορίαμέ

σαστηνέρημοκαιμετάμιααναρρίχησηγιαναφθάσετεστιςυψηλότερ

εςκορυφέςτηςκοιλάδαςYoselley.    



Τοκλιμακοστάσιοαυτόλαξεύτηκεστοφυσικό

βράχο 

 
5.ΗανάβασηστοΜάτσουΠίτσου 

είναιγιαπολλούςστοίχημαζωής!ΟιαρχέςτουΠερούεπιτρέπουνμόνο

400επισκέπτεςναανεβαίνουναπόταγρανιτένιασκαλοπάτιαστοβου

νότωνΊνκαςκάθεπρωίκαισταδύσκολασημείαηανάβασητωνεπισκε

πτώνγίνεταιμετηνβοήθειαμεταλλικώναλυσίδων.Οιεπιλογέςανκάπ

οιοςπέσειδενείναιπολλές...ΒράχιααπότημιαπλευράκαιοποταμόςU

rumbambaαπότηνάλλη... 
Αφούδιαμορφώθηκεκατάλληλατοφυσικότοπίο,μετοπικέςεκσκαφές,στερεώθη

κετοπρανέςμετοίχοαπόξηρολιθιά(καλάτοποθετημένηπέτραχωρίςγέμισμααρμώ

νμεκάποιοτεχνητόσυνδετικόυλικό),δημιουργήθηκεμετηντοποθέτησηκαλύτερα

λαξευμένωνλιθωντασκαλοπάτιαανάβαση.Εδώφαίνεταιναέχειχρησιμοποιηθείκ

άποιοσυνδετικόκονίαμα(ίσωςκαιμεταγενέστερα)γιαμεγαλύτερηαντοχήαπότην

φθορά. 



 

 
6.ΟισκάλεςπουοδηγούνστοΆγαλματηςΕλευθερίαςστηΝέαΥόρκη. 

Μιαδιπλήελικοειδήςσκάλαμε377σκαλοπάτιαπουοδηγούντουςτολ

μηρούςστηνκορυφήγιαναρίξουνμιαματιάστηνπόληαπόψηλά. 
Μεταλλικόεξολοκλήρουκλιμακοστάσιοαπόανοξείδωτοχάλυβα.Ελάσματα,δοκοί

καικυρίωςάξοναςσχεδιάστηκανγιαναμπορείνααντέχειστοχρόνο. 

 

 

 



 

FlorliStairsστηΝορβηγία. 

Με4.444σκαλοπάτιαημακρύτερησκάλατουκόσμουείναιξύλινηκαι

βρίσκεταιστηνπόληLysefjord.Ιδανικήγιαόσουςθέλουννα«λαχανιά

σουν»καινακάψουνθερμίδες! 

 

Τοκλιμακοστάσιοτοποθετήθηκεανάμεσααπότιςγραμμέςκαιφαίνεταιναείναιξύλι

νο(σανίδεςκάθετακαιεγκάρσιατοποθετημένες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Διαδικασία της έρευνας  

Για να βρουμε περισσοτερες πληροφοριες λεπτομέρειες και τα υλικά 

κατασκευής τους (τρόπος κατασκευής) σχετικα με τις πιο επικίνδυνες σκάλες 

του κοσμου επισκεφτηκαμε ΄κ χρησιμοποιησαμε κυρίως τις πληροφρίες από 

το διαδικτυο. 

Συγκεκριμενα αναζητησαμε πληροφοριες σε διαφορα site όπως …….. 

Το Google ηταν βασικο εργαλειο για την ερευνα που πραγματοποιησαμε μιας 

μιας και εκτος των πληροφοριων, συλλεξαμε και φωτογραφικο υλικο από εκει. 

Αρχικα, συλλεξαμε τις πληροφοριες από το Διαδικτυο ενώ στη συνέχεια 

συμβουλευτηκαμε τον υπεύθυνο καθηγητη , ο οποιος ως αρχιτεκτονας ηταν 

σε θεση να μας απαντησει σε διαφορα ερωτηματα. 

Βασικό κριτίριο επιλογής ως επικίνδυνης κλίμακας ήταν ο αριθμος 

σκαλοπατιων απ’ την οποία αποτελείται καθώς και ο βαθμος δυσκολίας 

ανάβασης και προσβασης.  

-Ερευνιτικα εργαλεια:google  

Site:Wikipedia 

Εγκυκλοπεδειες :National geographic      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 . Συμπεράσματα 

Πριν ξεκινήσουμε την ερευνά μας, πάνω στις πιο επικίνδυνες σκάλες του 

κόσμου, ειχαμε υποθέσει ότι οι περισσότερες από αυτές τις σκάλες θα 

βρισκόντουσαν στην Αμερική.  

Τελικά κάναμε λάθος και ανακαλύψαμε, ότι αυτές οι σκάλες βρίσκονται σε όλα 

τα μέρη του κόσμου και η πλειοψηφία τους, βρίσκεται σε περιοχές με μικρή 

τεχνολογική ανάπτυξη. 

 

 

 

8. Συζήτηση.  

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν ικανοποιητικά. Αυτό οφείλεται στη συνεργασία 

μεταξύ των μελών της ομάδας μας. Παρόλο όμως της ερευνητικής μας 

εργασίας, υπήρχαν παράγοντες οι οποιοι εμπόδισαν την πρόοδο της έρευνας 

μας. 

Οι κύριοι λόγοι από αυτούς, ήταν η περιορισμένη διάρκεια παράδοσης της 

εργασίας και το μικρό δείγμα διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


