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Το Σχέδιο είναι µια γλώσσα έκφρασης και επικοινωνίας.

Αν ο λόγος αποτελεί τη σηµαντικότερη γλώσσα µε την οποία ο άνθρωπος εκφράζει τα 

διανοήµατά του και επικοινωνεί µε τους άλλους, το Σχέδιο, όπως και η Μουσική, ο Χορός ή 

το Θέατρο είναι επίσης γλώσσες µε τις οποίες ο άνθρωπος εκφράζεται και επικοινωνεί µε το 

περιβάλλον του.

Γιατί άραγε αναπτύχθηκαν πολλές γλώσσες έκφρασης και επικοινωνίας; Μία µόνο δε θα 

ήταν αρκετή για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, στις καθηµερινές ανάγκες του;

Ο άνθρωπος σε όλη την πορεία του πολιτισµού του ανέπτυξε πολλές γλώσσες έκφρασης 

και επικοινωνίας, επειδή ο κάθε τοµέας των δραστηριοτήτων του είχε διαφορετικές απαιτήσεις. 

Άλλες εκφραστικές ανάγκες έχει εκείνος που προορίζεται να εκπαιδεύσει τους νέους, δηλαδή ο 

δάσκαλος, άλλες ανάγκες έχει εκείνος που επιθυµεί να προκαλέσει µια αισθητική απόλαυση, 

λ.χ. ένας µουσικός, και άλλες ανάγκες έχει εκείνος που προτίθεται να κατασκευάσει µια κατοικία 

ή µια πόλη, δηλαδή ο αρχιτέκτονας και ο πολεοδόµος.

Το Σχέδιο έχει βασικό σκοπό να απεικονίσει αντικείµενα που υπάρχουν στο περιβάλλον µας 

ή αντικείµενα που πρόκειται να υπάρξουν στο περιβάλλον µας.

Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό. Σηµαίνει ότι καµιά τεχνική κατασκευή δε θα 

µπορούσε να υπάρξει, αν δεν είχε βρεθεί τρόπος, πρώτ' απ' όλα, να σχεδιαστεί. Γι' αυτό 

λέµε ότι το Σχέδιο είναι το όχηµα για το πέρασµα από τον κόσµο της φαντασίας στον κόσµο 

της πραγµατικότητας, από τον κόσµο της µελέτης στον κόσµο της εφαρµογής. Είναι ένα από 

τα πιο βασικά εργαλεία για τη σύλληψη, τη διατύπωση, την επεξεργασία, τη βελτίωση και την 

πραγµατοποίηση µιας ιδέας. Και γι' αυτό πιστεύουµε ότι Σχέδιο πρέπει να µαθαίνουν όλοι 

όσοι πρόκειται στη ζωή τους να φανταστούν, να επεξεργαστούν και να κατασκευάσουν κάτι, 

ό,τι και αν είναι αυτό: είτε είναι µια απλή ζωγραφιά, µε την οποία θα συµπληρώσουν τις ευχές 

σε ένα αγαπηµένο πρόσωπο, είτε είναι ένα σπίτι, ένας κήπος, µια πόλη, είτε µηχάνηµα ή ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Σχέδιο, δηλαδή, πρέπει να µαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι, για να 

µπορούν να επικοινωνούν µε εκείνους που ασκούν στο επάγγελµά τους όλα τα παραπάνω.

Εισαγωγή

1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9
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Υπάρχουν πολλά είδη Σχεδίου: όταν αυτό γίνεται µε τη χρήση σχεδιαστικών οργάνων, 

χαρακτηρίζεται ως Γραµµικό Σχέδιο, σε αντίθεση µε το Ελεύθερο Σχέδιο, το οποίο γίνεται 

µε ελεύθερο χέρι. Είτε στη µία είτε στην άλλη περίπτωση, η σχεδίαση γίνεται πάνω στο χαρτί 

ή σε άλλη επίπεδη επιφάνεια µε µολύβι, πένα, µαρκαδόρο, πινέλο ή µε άλλο µέσο γραφής, 

και αποτελεί πάντα µια απαιτητική διαδικασία.

Από την πλευρά του το Γραµµικό Σχέδιο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία εικόνων µε 

εικαστικό ή τεχνικό χαρακτήρα.

Στην πρώτη κατηγορία, την εικαστική, εντάσσονται τα διακοσµητικά σχέδια, τα σχέδια των 

γραφικών τεχνών (αφίσα, διαφήµιση, εξώφυλλα βιβλίων κτλ) και γενικά, τα σχέδια που δίνουν 

έµφαση στην εικαστική υπόσταση της εικόνας.

Τα αρχιτεκτονικά, τα τοπογραφικά, τα µηχανολογικά, τα στατικά, τα σχέδια βιοµηχανικών 

αντικειµένων αλλά και όλα τα σχέδια που δίνουν πληροφορίες για την ύπαρξη ή την 

πραγµατοποίηση µιας τρισδιάστατης κατασκευής στο χώρο ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, 

σ’ αυτήν του τεχνικού σχεδίου.

Ωστόσο, και τα τεχνικά σχέδια δε στερούνται εικαστικής ποιότητας. Κυρίως τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια συνδυάζουν και τον εικαστικό και τον πληροφοριακό χαρακτήρα, γι’ αυτό και απαιτούν 

από εκείνον που τα δηµιουργεί και τεχνικές γνώσεις και ευαισθησία, µια και απευθύνονται 

ταυτόχρονα και στη λογική και στο συναίσθηµα. Καµιά φορά τα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι 

πραγµατικά έργα τέχνης.

Στο χώρο της εκπαίδευσης το Γραµµικό Σχέδιο (όπως και το Ελεύθερο Σχέδιο) απευθύνεται 

σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες. Στην πιο εξειδικευµένη µορφή του, ως Τεχνικό και 

ως Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, αφορά επίσης όλους και κυρίως εκείνους που θα συνεχίσουν τις 

σπουδές τους σε σχετικές σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, το Γραµµικό 

και το Ελεύθερο είναι τα δύο ειδικά µαθήµατα στα οποία εξετάζονται στις Γενικές Εξετάσεις οι 

υποψήφιοι και οι υποψήφιες των Αρχιτεκτονικών Σχολών των Α.Ε Ι. και της Σχολής Γραφικών 

και Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τ.Ε.Ι. Το Σχέδιο, γενικά, στο επίπεδο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης οδηγεί όσους και όσες το µαθαίνουν στο να γίνουν ικανοί να αντιλαµβάνονται 

και να αναπαριστούν γεωµετρικά σχήµατα, αντικείµενα και µορφές, χωρίς βέβαια να δίνει τις 

απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για τη συνολική µελέτη ενός έργου ή ενός αντικειµένου. Αυτό το 

προσφέρει µόνον η εξειδικευµένη σπουδή σε µέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές.

Στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον τοµέα του Σχεδίου. Οι υπολογιστές καθηµερινά κατακτούν νέο 

έδαφος. Είναι ένα νέο εργαλείο στα χέρια των σχεδιαστών. Προσφέρουν ταχύτητα και ακρίβεια 

στη σχεδίαση, καθώς και ευκολία σε αλλαγές και διορθώσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

επεξεργασίας. ∆ίνουν τη δυνατότητα για ανάλυση και πειραµατισµούς µε ταυτόχρονο έλεγχο 

του τελικού αποτελέσµατος. Βοηθούν στην απεικόνιση πολύπλοκων γεωµετρικών µορφών και 
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όλα αυτά σε συνδυασµό µε την άρτια και πολλές φορές εντυπωσιακή εµφάνιση των σχεδίων. 

Αναµφισβήτητα πλουτίζουν τον κόσµο των δηµιουργών µε νέες δυνατότητες έκφρασης.

Ωστόσο, στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς, η σχεδίαση µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

δεν έχει αντικαταστήσει τη σχεδίαση µε τον παραδοσιακό τρόπο. Υπάρχουν παράλληλα. 

Εξάλλου, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο γνώσης, που αναφέρεται 

στις συµβάσεις και στους κώδικες του σχεδίου, στις γεωµετρικές κατασκευές, στους κανόνες 

της προβολικής και παραστατικής γεωµετρίας και σε αισθητικούς κανόνες. Ανεξάρτητα από το 

τί µας επιφυλάσσει το µέλλον ως προς τη γενίκευση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

πάντα θα χρειάζεται να διαβάζουµε σχέδια και να επικοινωνούµε µέσω των σχεδίων, όποια και 

αν είναι η µέθοδος σχεδίασής τους.

Ας θυµόµαστε ένα πράγµα µόνο: ότι η σχεδίαση είναι µια δηµιουργική δραστηριότητα και 

η γνώση και κατάκτησή της χρειάζεται προσπάθεια, πειθαρχία, επιµονή, υποµονή και αγάπη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11
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2.1 Γενικά

Για να πραγµατοποιηθεί ένα σχέδιο, είναι απαραίτητο να διαθέτουµε τα κατάλληλα υλικά, 

µέσα και όργανα σχεδίασης. Σχεδιάζουµε µε µολύβι, µελάνι ή άλλο κατάλληλο µέσο πάνω 

σε χαρτί, χρειαζόµαστε µια επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία κολλάµε το χαρτί µας και 

χρησιµοποιούµε διάφορα όργανα, µε τη βοήθεια των οποίων χαράζουµε ευθείες και καµπύλες 

γραµµές. Τα βασικά υλικά, τα µέσα και τα όργανα σχεδίασης φαίνονται στον πίνακα (εικ. 2.1).

εικ. 2.1

  ΥΛΙΚΑ, ΜΕΣΑ, ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ

 1.  Πινακίδα σχεδίασης

 2.  Χαρτί σχεδίασης διαφανές ή αδιαφανές

 3.  Μολύβια κοινά ή µηχανικά µε µύτες διαφορετικής σκληρότητας

 4.  Ραπιντογκράφ διάφορων µεγεθών

 5.  Ειδικό µελάνι

 6.  Ξύστρα, ψαράκι, καµπάνα

 7.  Γόµες για το σβήσιµο µολυβιού και µελάνης, ξυραφάκια

 8.  ∆ιαφανής κολλητική ταινία (σελοτέιπ)

 9.  Ταυ ή παραλληλογράφος

 10.  Τρίγωνα 45° και 30° - 60°

 11.  Υποδεκάµετρα 30 εκ. και 10 εκ.

 12.  ∆ιαβήτης, πόµπα

 13.  Καµπυλόγραµµα

 14.  Μοιρογνωµόνιο

 15.  Οδηγοί (στένσιλς, σαµπλόνες) γραµµάτων, συµβόλων κ.τ.λ.

Υλικά, µέσα
και όργανα σχεδίασης

2
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2.2 Περιγραφή και χρήση των υλικών, των µέσων και των    
οργάνων σχεδίασης

Ας δούµε τα διάφορα υλικά, τα µέσα και τα όργανα σχεδίασης και ας προσπαθήσουµε να 

καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο τα χρησιµοποιούµε. Αρκετά απ' αυτά δεν τα βλέπουµε για 

πρώτη φορά. Γνωρίζουµε τα χαρτιά, τα κοινά ξύλινα µολύβια, τις ξύστρες και τις γόµες από τα 

πρώτα παιδικά µας χρόνια. Τα τρίγωνα, τα υποδεκάµετρα, οι διαβήτες, τα µοιρογνωµόνια, µας 

είναι γνωστά από το µάθηµα της Γεωµετρίας. Άλλα δεν τα έχουµε ξαναδεί. Σ' αυτό το κεφάλαιο 

δεν εξαντλούµε τις πληροφορίες για τη χρήση τους. Θα επανέλθουµε µε λεπτοµερέστερες 

οδηγίες σε επόµενα κεφάλαια.

Στο εµπόριο κυκλοφορεί µεγάλη ποικιλία υλικών, µέσων και οργάνων σχεδίασης και πολλά 

από τα όργανα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και ακριβά. Εδώ αναφερόµαστε στα πιο απλά, σ' 

αυτά που είναι απαραίτητα για όσους αρχίζουν να σχεδιάζουν.

 

2.2.1 Η πινακίδα σχεδίασης - το σχεδιαστήριο

Το γραµµικό σχέδιο µπορεί να σχεδιαστεί 

πάνω σ' ένα ειδικό έπιπλο που λέγεται σχε-
διαστήριο (εικ. 2.2), και το οποίο αποτελείται 

από µια µεγάλη ορθογώνια πινακίδα από 

ξύλο στηριγµένη σε ξύλινη ή µεταλλική βάση. 

Ως σχεδιαστήριο µπορεί να χρησιµεύσει 
και οποιοδήποτε ορθογώνιο τραπέζι µε 
επίπεδη και λεία επιφάνεια. Ορισµένα 

σχεδιαστήρια έχουν πινακίδα που αλλάζει 

κλίση, έτσι ώστε να επιτρέπουν καλύτερη 

στάση του σώµατος, όταν σχεδιάζουµε.

 

Όταν τα σχέδια που σχεδιάζουµε δεν 

είναι πολύ µεγάλα, αλλά και όταν πρέπει 

να σχεδιάσουµε σε χώρους που δεν 

υπάρχουν σχεδιαστήρια ή τραπέζια µε λεία 

και επίπεδη επιφάνεια, χρησιµοποιούµε τη 

φορητή πινακίδα σχεδίασης (εικ. 2.3). 

Κατασκευασµένη από ξύλο, έχει συνήθως 

διαστάσεις 50x70 εκ. ή 52x72 εκ. Πάνω της 

σταθεροποιούµε µε συγκολλητική ταινία 

(σελοτέιπ) το χαρτί σχεδίασης, όπως κάνουµε 

και στο σχεδιαστήριο. 
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