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«Ορμητικά και οργισμένα το χώμα βγαίνει από το χώμα.
Χαριτωμένα ή μεγαλόπρεπα το χώμα περιπατεί πάνω στο χώμα.
Το χώμα με το χώμα, χτίζει παλάτια κι ορθώνει κάστρα και ναούς,
Το χώμα υφαίνει πάνω στο χώμα, θρύλους, θεωρίες και νόμους.
Μετά, το χώμα κουράζεται από τα έργα του χώματος και πλέκει από το φωτοστέφανό του,
όνειρα και φαντασίες.
Και μετά, τα μάτια του χώματος παραδίνονται από τη νύστα του χώματος στην αιώνια
ανάπαυση.
Και το χώμα φωνάζει στο χώμα :
«Εγώ είμαι η μήτρα κι ο τάφος, και θα είμαι η μήτρα κι ο τάφος ώσπου να πάψουν να
υπάρχουν τ’ αστέρια κι ο ήλιος γίνει στάχτη»

Χαλίλ Γκιμπράν, «Από Χώμα», Σκέψεις και Διαλογισμοί
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα θέλαμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε την καθηγήτριά μας, Μαρία Αρακαδάκη
για την στήριξή της όταν επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα για την ερευνητική μας
εργασία, καθώς και για την υπομονή και την πολύτιμη βοήθειά που μας προσέφερε!
Τον κύριο Στέλιο Αχνιώτη, πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ) και την κυρία Λυδία Μηνά, πολιτικό μηχανικό και Επιστημονική
Λειτουργό του Ε.Τ.Ε.Κ για την άμεση ανταπόκριση και απάντηση των ερωτημάτων μας,
καθώς και τον κύριο Κώστα Κοντομάνο, ιδρυτή της ομάδας COB, για τις πληροφορίες
που μας έδωσε. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιάννη Ζέρβα, που μας μετέδωσε
το πάθος και την αγάπη του για την χωμάτινη αρχιτεκτονική, αλλά και τις γνώσεις του
στο πρακτικό της κομμάτι και που μας έδειξε τη μαγεία τού να λερώνεις τα χέρια σου
με χώμα.
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Εικόνα 03

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: «Διαβάζοντας» τις ανάγκες των ανθρώπων
Μια τυχαία συνάντηση με τον Γιάννη, ο οποίος αποφάσισε να χτίσει μόνος του το σπίτι
του στη Χαλκιδική με πλιθιά χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο οικολογικά μέσα,
ήταν αρκετή για να μας κινήσει το ενδιαφέρον, ούτως ώστε να μάθουμε περισσότερα
για την γήινη δόμηση. Μελετώντας στο διαδίκτυο και συνομιλώντας μαζί του,
αντιληφθήκαμε πόσο πολύς κόσμος μοιράζεται την ίδια κοσμοθεωρία με αυτόν,
προσπαθώντας να ζήσει μια πιο «πράσινη» ζωή με μεγαλύτερο σεβασμό προς το
περιβάλλον, για να αποτρέψει την οικολογική κρίση που βρίσκεται προ των πυλών.
Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, επιλέγουν να χτίσουν με πρώτη ύλη το χώμα, και αν η
αρχιτεκτονική, ή μάλλον οι αρχιτέκτονες, δεν μπορούν να τους προσφέρουν όσα
επιζητούν, τότε καταφεύγουν στην μοναδική εναλλακτική λύση: να χτίσουν το σπίτι
τους μόνοι τους.
Η αρχιτεκτονική στη σημερινή της μορφή δεν καταφέρνει να καλύψει τις ανάγκες και
τις επιθυμίες τους, αποτυγχάνει σε έναν από τους βασικούς της στόχους: να ανήκει σε
όλους και να μην αποκλείει κανέναν. Άρα, κοιτώντας λίγο πιο βαθιά,
αντιλαμβανόμαστε ότι για να απομακρύνεται ο άνθρωπος από κοντά της πάει να πει
ότι πρώτη η ίδια απομακρύνθηκε από αυτόν. Η αρχιτεκτονική περνά μια κρίση. Ίσως δε
την αντιλαμβάνονται όλοι, ή απλώς εθελοτυφλούν, όμως το πρόβλημα παρουσιάζεται
ξεκάθαρο μπροστά μας. Αρκεί να συνομιλήσεις με τον απλό άνθρωπο, αυτόν στον
οποίο έπρεπε να απευθύνεται πάντα η αρχιτεκτονική. Και ποιό είναι τελικά το νόημα
της αρχιτεκτονικής δημιουργίας αν δεν εξυπηρετεί τον άνθρωπο, σεβόμενη τόσο αυτόν
και τις ανάγκες του όσο και τον τόπο που θα την φιλοξενήσει;
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να μελετήσουμε το πώς αυτός ο αρχετυπικός τρόπος δόμησης
μπορεί να αναχθεί σε σύγχρονη αρχιτεκτονική χωρίς να έχει τίποτα να ζηλέψει από τις
σημερινές μεθόδους δόμησης. Αναλύουμε τους τρόπους με τους οποίους επιλέγουν
να χτίσουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνοι τους, με ένα υλικό εύκολα διαθέσιμο, παντού και
σε όλους, με τεχνικές βασισμένες σε γνώσεις που τους χάρισε η εμπειρία των χρόνων
μεταφερόμενη από γενιά σε γενιά. Στόχος μας είναι η ίδια η αρχιτεκτονική να τους
ακούσει, να αφομοιώσει τις γνώσεις τους και αφού σεβαστεί όσα βρήκε να τα
αναδείξει εμπλουτίζοντάς τα. Και στο τέλος, οι ίδιοι οι νόμοι και οι πολεοδομικοί
κανονισμοί να της επιτρέπουν να τα εφαρμόσει στην πράξη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Σχέση του ανθρώπου με τη φύση: πώς επηρέασε την αρχιτεκτονική
Η σχέση του ανθρώπου με την φύση που τον περιβάλλει δεν είναι μια σχέση γραμμική.
Ο χρόνος, ο τόπος, ακόμα και η κουλτούρα αποτελούν σημαντικές μεταβλητές στην
εξίσωση αυτή, καθορίζοντας το αποτέλεσμα. Είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης και
αλληλεπίδρασης, αφού ο άνθρωπος για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες
εξαρτάται από τη φύση αλλά ταυτόχρονα, με κάθε του πράξη, μεταβάλλει τη μορφή
της. Παρατηρώντας την εξελικτική του πορεία, αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ αρχικά οι
πράξεις του βρίσκονταν πάντα σε ισορροπία με το περιβάλλον και αφομοιώνονταν από
αυτό, κατέληξαν σε μη αναστρέψιμες επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, αλλοιώνοντας
ανεξίτηλα τις ισορροπίες και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής η οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ποιότητα του περιβάλλοντος.
«Ο ασυγχρονισμός της φύσης και του ανθρώπου έφερε τον ασυγχρονισμό της ψυχής
και του σώματος».1
Ο προϊστορικός άνθρωπος είχε περιορισμένη παραγωγική δραστηριότητα, ζώντας ως
τροφοσυλλέκτης. Στη συνέχεια όμως, αναπτύσσει κυνηγετικές τεχνικές και βελτιώνει
τα εργαλεία του, εξημερώνει ζώα και καίει δάση για την δημιουργία βοσκότοπων.
Παρόλα αυτά, το περιβάλλον μπορούσε εύκολα να αποκαταστήσει τις καταστροφές
αυτές λόγω του μικρού ανθρώπινου πληθυσμού. Το 10.000 π.Χ., ο νομαδικός τρόπος
ζωής αντικαταστάθηκε από τη μόνιμη εγκατάσταση και ο άνθρωπος αρχίζει σιγά σιγά
να εκμεταλλεύεται τη φύση προς όφελός του. 2 Ο νέος τρόπος ζωής απαιτεί σταθερές
ιδιοκτησίες και αρδευτικά έργα, ενώ η αύξηση του πληθυσμού στις κοινωνίες
συνεπάγεται την ανάγκη για μεγαλύτερες εκτάσεις καλλιέργειας και περισσότερα ζώα
για τροφή και εκτέλεση εργασιών. Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον κατά την
περίοδο αυτή είναι αποψιλωμένες εκτάσεις, διάβρωση του εδάφους, υπερβόσκηση

1
2

Οδυσσέας Ελύτης, Ανοιχτά Χαρτιά, Ίκαρος, 1982.
Βικιπαίδεια, λήμμα «Νεολιθική Περίοδος», 21/02/2018 (el.wikipedia.org).
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μεγάλων περιοχών και υποβάθμιση των φυσικών πόρων. Η νεολιθική επανάσταση,
γνωστή και ως η πρώτη αγροτική επανάσταση, άλλαξε καθοριστικά την εξέλιξη της
ιστορίας, αλλά παρόλη τη σπουδαιότητά της έφερε παρακμή σε πολλούς πολιτισμούς.3
Βέβαια, στις κοινωνίες αυτές, ο άνθρωπος θεωρεί την φύση ως κάτι ιερό, όπως
υποδηλώνεται στις λατρευτικές εκδηλώσεις της περιόδου αυτής. Προσπαθεί με
σπονδές και θυσίες να εξευμενίσει τη φύση και να εξιλεωθεί για τις πράξεις του αφού
δεν θεωρεί δικαίωμα του την εκμετάλλευση της.
Κατά την αρχαιότητα, στην Ελλάδα η προστασία του περιβάλλοντος ήταν συνδεδεμένη
με τη ιερότητα της φύσης. Το δέος που νιώθει ο άνθρωπος της εποχής εκείνης απέναντι
στη φύση, τον κάνει να τη θεοποιήσει αλλά και να τη μελετήσει σε μια προσπάθεια να
κατανοήσει τον κόσμο στον οποίο βρίσκεται. Η αρχιτεκτονική των πρώτων πολιτισμών
μπορεί να ερμηνευθεί ως η συγκεκριμενοποίηση της κατανόησης της φύσης από τον
άνθρωπο, ο οποίος "κτίζει" τον κόσμο του. Για παράδειγμα, οι αιγυπτιακές πυραμίδες,
ως άλλα βουνά, κτίστηκαν για να φανερώσουν της ιδιότητες των αληθινών βουνών.
Ένας νοητός κάθετος άξονας συνδέει τη γη με τον ουρανό και "δέχεται" τον ήλιο.4
Βέβαια, η κατανόηση του φυσικού κόσμου, δεν προηγείται απαραίτητα της
αρχιτεκτονικής. Υπάρχουν βιβλία και κείμενα για τις διαδικασίες σχεδιασμού και
δόμησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των ιδιοτήτων του φυσικού νόμου.
Περιλαμβάνουν την ορθή τοποθέτηση στο χώρο, την αποκατάσταση της αρμονίας και
ισορροπίας και την οικονομία των φυσικών πόρων. Βρέθηκαν κείμενα για τη διαχείριση
αποβλήτων αλλά και κανόνες προστασίας των δασών, τα οποία θεωρούνταν ιερά αφού
πολλές θεότητες της μυθολογίας ζούσαν σε αυτά.
Παρατηρώντας παραδείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, από ολόκληρους
οικισμούς μέχρι το κτίριο ως μονάδα, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το πως ο
άνθρωπος σεβόταν τη φύση και έπραττε πάντα με βάση αυτήν και τους κανόνες της.
Αν και σταμάτησε να τη θεοποιεί και να τη λατρεύει, δεν έπαψε να έχει μια εσωτερική
επικοινωνία και σχέση με αυτήν. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού η επιβίωση
του ανθρώπου εξαρτώνταν αποκλειστικά από τη φύση και τις δυνάμεις της. Η δόμηση,
γινόταν εμπειροβιωματικά και με βάση την παρατήρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις
καιρικές συνθήκες, τις αλλαγές των εποχών, το φως, τον αέρα αλλά και τη βλάστηση,

3 Μαρία Σακελλάρη, Κωνσταντίνα Σκαναβή, Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα, Έκδοση Τμήματος

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, Επιμέλεια: Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, 2010, σελ. 4.
4
Christian Norberg- Schulz, Genius loci: Towards a phenomenology in Architecture, σελ. 57.
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μέσα από το πέρασμα τον χρόνων, κατέληξε στο να μπορεί να δημιουργήσει το ιδανικό
κτίσμα με σεβασμό προς το πνεύμα του τόπου.
Μετά την Βιομηχανική επανάσταση, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της
οικονομικής ανάπτυξης, παρατηρείται μεγάλη παρέμβαση στο περιβάλλον, τόσο στις
πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Στις πόλεις, λόγω της αστυφιλίας, συσσωρεύεται
μεγάλος αριθμός κατοίκων σε μικρές σχετικά εκτάσεις με αποτέλεσμα το περιβάλλον
να μη μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των αναγκών τους. Εμφανίζονται, λοιπόν,
οικολογικά προβλήματα και μεγάλες εκτάσεις καταστρέφονται για οικοδόμηση
κτηρίων ή καλλιέργεια. Μετά τη δεκαετία του 1960, με την εμφάνιση του οικολογικού
κινήματος, της επιστήμης των μηχανικών περιβάλλοντος και εννοιών όπως η αειφόρος
ανάπτυξη, γίνεται προσπάθεια για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.5
Χωρίς συλλογική αφύπνιση, όμως, η οικολογική κρίση δεν μπορεί να καταπολεμηθεί.
«Τα τελευταία 50 χρόνια, η ανθρωπότητα έχει μεταβάλει το οικοσύστημα τόσο
δραστικά, όσο σε καμία άλλη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, προκειμένου να
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες του. Ο σημερινός δυτικός πολιτισμός, χάρη στις
τεχνολογικές του ανακαλύψεις, δημιουργεί μίαν ανεξήγητη έπαρση στον άνθρωπο
δίνοντας του την αίσθηση ότι μπορεί να ελέγξει τη φύση. Αντί να αποτελεί κομμάτι της,
διαχωρίζεται από αυτήν με την λανθασμένη αντίληψη ότι βρίσκεται σε μια κόντρα μαζί
της για της υπερίσχυση του πιο δυνατού. Και είναι πράγματι άξιο αναφοράς το γεγονός
ότι οι προηγούμενες γενιές, οι παραδοσιακές, οι λιγότερο «ανεπτυγμένες», κατάφεραν
να κατανοήσουν πολύ περισσότερο την ανάγκη σεβασμού προς τη φύση που μας
φιλοξενεί και την απόλυτη εξάρτηση μας από αυτήν, αφού δε θα μπορούσαμε να
υπάρξουμε χωρίς εκείνη».6
Βέβαια, ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να σταματήσει να εξελίσσεται, ούτε είναι
δυνατόν να σταματήσει να αλλάζει την φύση, κάτι που κάνουν αναπόφευκτα όλα τα
έμβια όντα. Είναι επακόλουθο του πολιτισμού μας η απομάκρυνση από το φυσικό
περιβάλλον, και η ένταξή μας σε κτιστούς χώρους. Ο τρόπος, όμως, που μεταβάλλεται
η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, επηρέασε και επηρεάζει άμεσα την
εξέλιξη της ιστορίας της αρχιτεκτονική δημιουργίας. Όσο αυτός ζούσε σε αρμονία με
τη φύση, παρατηρούμε πόσο εναρμονισμένα με το τοπίο ήταν τα οικοδομήματα που
5

Ευθύμης Ζαγοριανάκος, Οικονομία, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες της επιστήμης
των οικονομικών του περιβάλλοντος, Διοργάνωση ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, Αθήνα, 5 Ιουνίου 2002.
6
Βασίλης Χλέτσος, «Η σχέση ανθρώπου και φύσης και ο οικολογικός κίνδυνος», Δίοδος: η πύλη της
γνώσης, 24.04.2016 (diodos.gr).
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έφτιαχνε, τόσο από μεριάς υλικών, όσο και μορφής. Παράδειγμα αποτελεί η
πρωτόγονη αρχιτεκτονική των πρώτων καλυβών που έφτιαξε ο άνθρωπος στη
προσπάθειά του να προστατευτεί από την φύση, αλλά και η ανώνυμη αρχιτεκτονική
κάθε τόπου, φτιαγμένη με οικολογικά, τοπικά κάθε φορά υλικά, χωρίς να αλλοιώνουν
το τοπίο στο οποίο προσπαθούν να ενταχθούν. Στη πορεία, όμως, τη δεκαετία του
1920, οι πρωτεργάτες του μοντερνισμού, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα διεθνές
στυλ, υποστηρίζουν ότι η αρχιτεκτονική δεν θα έπρεπε να είναι τοπική, αλλά όφειλε να
τηρεί τις ίδιες αρχές παντού7. Μα, αρχιτεκτονική που δεν λογαριάζει τη φύση και το
τοπίο που την αγκαλιάζει πώς μπορεί, αλήθεια, να λέγεται αρχιτεκτονική;
«Η Αρχιτεκτονική είναι τοπική, είναι δουλεμένη με τη γη επάνω στην οποία στέκει.
Φυτρώνει δηλαδή όπως τα δέντρα, τα φυτά, οι θάμνοι, τα λουλούδια».8
Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, σχεδόν σε όλο το εύρος της ιστορίας της με εξαίρεση τις
τελευταίες δεκαετίες, είχε άμεση σχέση με το περιβάλλον κάθε περιοχής και τα υλικά
της φύσης και στηριζόταν σε απλές έννοιες όπως κρύο-ζέστη, αέρας-βροχή με μόνο
σκοπό τη δημιουργία συνθηκών άνετης διαβίωσης. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των πόλεων σε συνδυασμό με την υπερκατανάλωση,
δημιουργούν ζοφερά αστικά τοπία, με κάθε άλλο παρά ιδανικές συνθήκες διαβίωσης.
Τα κτήρια στη πλειονότητά τους έχουν χάσει αυτήν την αμεσότητα και τη συνοχή με το
φυσικό τοπίο, υποδηλώνοντας τη βαθύτερη πεποίθηση του σύγχρονου ανθρώπου ότι
αυτός υπερισχύει των πάντων. Κτήρια πανύψηλα που συναγωνίζονται τον ουρανό,
κτήρια «ψυχρά» και παράταιρα που στερούν από τον άνθρωπο την αίσθηση της
ταυτότητας αποξενώνοντάς τον ακόμα περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον. Τα
κτίσματα, από «δοχεία ζωής» κατέληξαν να είναι άψυχα κουτιά. Καταντούν φυλακές
για το σώμα, το οποίο με τη σειρά του καταντά φυλακή για την ψυχή. Ο άνθρωπος,
απομακρυνόμενος από τη φύση, απομακρύνεται από τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι
απαραίτητο, λοιπόν, ο σημερινός αρχιτέκτονας να επαναπροσδιορίσει την σύγχρονη
σχέση ανθρώπου-φύσης σχεδιάζοντας πάντα με σεβασμό προς αυτήν και χωρίς να
ξεχνάει πως ό,τι κάνει είναι συνδεδεμένο με τη γη και το έδαφος. Ας ακούσουμε λοιπόν
τον απλό άνθρωπο, τον «ανώνυμο αρχιτέκτονα» ο οποίος έμαθε να ακούει την φύση,
να τη σέβεται και να πορεύεται μαζί της.

7

Christian Norberg- Schulz, Genius loci: Towards a phenomenology in Architecture, σελ. 209.
Άρης Κωσταντινίδης, Η αρχιτεκτονική της αρχιτεκτονικής, Ημερολογιακά σημειώματα, Πανεπιστημιακές
εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2011, σελ. 226.
8
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Επιπτώσεις της αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον
Όσο ο άνθρωπος αποξενώνεται από το φυσικό περιβάλλον, ανάλογη αποξένωση
παρατηρείται και από τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα προς αυτό. Πώς θα μπορούσε
να γίνει διαφορετικά, αφού η κουλτούρα και οι ευαισθησίες κάθε εποχής δίνουν
κίνητρα στους αρχιτέκτονες και τον σχεδιασμό τους; Οι ολοένα αυξανόμενες αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον ήταν το λογικό επακόλουθο. Το φυσικό περιβάλλον έχει
συρρικνωθεί, κατειλημμένο από κτίρια και δρόμους, και τα φυσικά υλικά έχουν
αντικατασταθεί από τεχνητά με επιβλαβείς, κάποτε, επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου. Η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), έχει συμβάλει στην
αύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων, οι οποίοι καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
καθώς και τα οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζουν ραγδαία το
περιβάλλον.
Σημαντικό μέρος των επιπτώσεων αυτών βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα, και
συγκεκριμένα αποδίδεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε το κτισμένο
περιβάλλον. Tα σύγχρονα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν το 80% του πληθυσμού και
καταναλώνουν περίπου το 75% της παραγόμενης ενέργειας, με κύριους τομείς
κατανάλωσης τον κτηριακό και τις μεταφορές. Περίπου το 45% της παραγόμενης
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) αναλίσκεται στον κτιριακό τομέα, με τα 2/3 του
ποσοστού αυτού να καταναλώνονται από τις ιδιωτικές κατοικίες και μόλις το 15% των
αναγκών καλύπτεται από Α.Π.Ε.9 Με ένα αντίστοιχο ποσοστό συμβάλλει και στις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για την παραγωγή αυτής της ενέργειας η καύση
ορυκτών καυσίμων προκαλεί το 35% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Για τη
θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό των κτιρίων στις σύγχρονες κοινωνίες
καταναλώνεται περίπου το 1/3 της συνολικής ενέργειας και παράγεται το 40% του
διοξειδίου του άνθρακα.
Εκτιμάται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος καταναλώνει το 40-50% των φυσικών πρώτων
υλών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, δηλαδή γύρω στα 3 δις τόνους υλικών ετησίως,
περισσότερο από κάθε άλλο βιομηχανικό κλάδο. Ακόμα, ευθύνεται για το 30-50% των
συνολικών αποβλήτων των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών. Βάσει ερευνών, η
κατασκευή μιας τυπικής κατοικίας στην Αμερική συνεπάγεται την παραγωγή 7 τόνων
αποβλήτων, ενώ στην Ε.Ε παράγεται μισός τόνος δομικών αποβλήτων ανά κάτοικο το

9

Κατερίνα Χεγκάζι, Βιοκλιματική Δόμηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.,
Αθήνα 2008-2009, σελ. 6.
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χρόνο.10 Οικοδομικά απόβλητα θεωρούνται τα υλικά οικοδομών και περιλαμβάνουν
σκόνη, πέτρες, τούβλα, τσιμέντο, γύψο, ξυλεία, στέγες, υδραυλικό και ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό.
Η περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός κτιρίου εξαρτάται, εκτός από την ενεργειακή του
συμπεριφορά, από τα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί. Σήμερα, υπάρχουν πάνω
από 20.000 διαφορετικά δομικά υλικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Μόνο για περίπου 600
από αυτά υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές, ενώ για ακόμη λιγότερα έχει γίνει
κάποια εκτίμηση της επιβάρυνσης που επιφέρουν στο περιβάλλον και την υγεία11. Όσο
πιο σύνθετη είναι η παραγωγή και επεξεργασία ενός υλικού, από τη φάση της
εξόρυξης της πρώτης ύλης μέχρι την τελική του μορφή και ενσωμάτωσή του στη
κατασκευαστική δομή του κτιρίου, τόσο πιο υψηλή είναι η ενεργειακή επιβάρυνση.
Βέβαια, δεν αρκεί μόνο να επιλέγουμε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον αν αυτά τα
υλικά προέρχονται από μακρινές περιοχές. Η ενέργεια που καταναλώνεται για τη
μεταφορά υλικών είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Το μοντέρνο κίνημα, με την «ατοπικότητά»
του, συνέβαλε στο πρόβλημα αυτό. Ο λόγος που οφείλουμε να επιλέγουμε όσο το
δυνατόν πιο φυσικά υλικά είναι γιατί, αντίθετα από τα οικολογικά δομικά υλικά,
απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου επεξεργασία, δεν εξαρτώνται από βιομηχανικά υλικά
και βαριά μηχανήματα, είναι μη τοξικά και τελείως ανακυκλώσιμα.
«Μετά το νερό, το σκυρόδεμα είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ουσία στη Γη. Εάν η
βιομηχανία τσιμέντου ήταν μια χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερος εκπομπός διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) στον κόσμο με 2,8 δις τόνους, μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα στάδια παραγωγής του, το σκυρόδεμα θεωρείται υπεύθυνο για το 4-8% του παγκόσμιου
CO2. Μεταξύ των υλικών, μόνο ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το αέριο αποτελούν μεγαλύτερες
πηγές CO2. Οι μισές εκπομπές CO2 από σκυρόδεμα δημιουργούνται κατά την κατασκευή
κλίνκερ12».13

10

Προκόπης Γαβριήλ, , Ηλίας Ευθυμιόπουλος, , Κώστας Μπαλάρας, Στέλιος Ψωμάς, , Κτίριο & Περιβάλλον,
Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Ιανουάριος 2004, σελ.8.
11
Ό.π., σελ.9.
12
Σύμφωνα με τη σελίδα της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού: Το κλίνκερ είναι η βασική πρώτη ύλη για την
παρασκευή κάθε τύπου τσιμέντου, καθώς είναι αυτό που του προσδίδει τις υδραυλικές ιδιότητες. Η
ποσότητα του κλίνκερ στο τσιμέντο μπορεί να μειωθεί προσθέτοντας εναλλακτικά υλικά, τα οποία
αποκαλούνται πρόσθετα τσιμέντου.
13
Jonathan Watts, «Concrete: the most destructive material on Earth», 25.02.2019
(www.theguardian.com).
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Σύμφωνα με την Anna Heringer, είναι σημαντικό να φορολογηθεί η παραγωγή CO2
ούτως ώστε να μειωθεί η χρήση βλαβερών προς το περιβάλλον υλικών, αφού δεν θα
συμφέρει οικονομικά. Αυτός, θα ήταν ακόμη ένας τρόπος να στραφεί ο
κατασκευαστικός κλάδος σε έναν πιο οικολογικό δρόμο, αξιοποιώντας τα φυσικά υλικά
που υπάρχουν διαθέσιμα στη φύση γύρω μας14.
Είναι φανερό, βάσει των στοιχείων, ότι το κτισμένο περιβάλλον συμβάλλει σημαντικά
στην οικολογική κρίση. Έχει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, αφού
αλλοιώνει τη σύσταση της ατμόσφαιρας προκαλώντας κλιματική αλλαγή με ακραία
καιρικά φαινόμενα και καταστροφές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις. Ακόμα,
δημιουργεί το φαινόμενο της «αστικής νησίδας» με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες
μέσα στις πόλεις που συντελεί σε ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση.
Μεγαλύτερη επιβάρυνση επιφέρει και το γεγονός ότι η ικανοποίηση των ενεργειακών
κτηριακών και κατασκευαστικών αναγκών αντιμετωπίζεται ακόμη με τεχνολογικές
λύσεις. Αυτό πρέπει άμεσα να αλλάξει και να βρεθούν λύσεις με μειωμένη επίδραση
στο περιβάλλον, που όμως να καλύπτουν τις ανάγκες των ενοίκων για θερμική άνεση.
Αναζητώντας τις λύσεις αυτές, οδηγούμαστε αναπόφευκτα στις αρχές σχεδιασμού που
ακολουθούσε από πάντα η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και που, όμως, επί χρόνια οι
αρχιτέκτονες αγνοούσαν. Οι λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, για όσους
θέλουν να ζουν σε αρμονία με τη φύση, είναι οι λύσεις των προηγούμενων γενεών οι
οποίες επανέρχονται στο παρόν.15
Άρα, ουσιαστικά, ο αρχιτέκτονας δεν σχεδιάζει απλώς ένα κτήριο, αλλά με τις
αποφάσεις που παίρνει στο στάδιο του σχεδιασμού προδιαγράφει το ενεργειακό
αποτύπωμα του κτηρίου και τις μελλοντικές επιπτώσεις που θα έχει αυτό στο
περιβάλλον. Μια συλλογική κίνηση που να προωθεί φιλικούς προς το περιβάλλον
τρόπους σχεδιασμού, τεχνικών δόμησης και επιλογής φυσικών υλικών, όπως ο πηλός,
θα είχε τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην προστασία του. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι
ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει πάνω από το 80% του χρόνου του μέσα σε κτίρια ή στο
δρόμο, κατανοεί την τεράστια σημασία του δομημένου περιβάλλοντος.16

14

Aga Khan Program Lecture: Anna Heringer, «Architecture is a Tool to Improve Lives»
(www.youtube.com).
15

Grażyna Soczewka, «Earth Architecture- Building the future with Ancient Solutions», CULTURE.PL,
10.07.2014.
16
« Ο άνθρωπος ζει πάνω από το 1/3 του χρόνου του σε χώρους εργασίας και περίπου το 1/2 στο σπίτι, κι
ένα τρίτο αυτού του χρόνου στο υπνοδωμάτιο». Βλ. Εύα Φλώρου Βαρουτά, «Δόμηση Σύμφωνα με τις
Αρχές των Φυσικών Νόμων», 17.09.2009.
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Εικόνα 05: Anna Heringer

Επαναπροσδιορίζοντας την σχέση Φύσης-Αρχιτεκτονικής: Ο ρόλος του πηλού
Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973 η επιστημονική κοινότητα αρχίζει να ασχολείται
με την έρευνα νέων πηγών ενέργειας και τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων
οικονομικότερων και πιο οικολογικών. Η ανάγκη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
σπατάλης, το σύνδρομο των «άρρωστων κτιρίων» και η ανάδυση νέων τεχνολογιών,
βοήθησαν στο να δημιουργηθεί ένα κίνημα οικολογικής δόμησης με βασικότερο
παράγοντα τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Στην οικολογική δόμηση επιλέγονται δομικά
υλικά με βάση τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες, αλλά και την τοξικολογική τους
δράση. Η αρχιτεκτονική αυτή, αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των κτιρίων. Επιδιώκει την
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το τοπικό κλίμα, καθώς και τις
ιδιότητες των υλικών δόμησης.
Και ποιο υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα στην προστασία της γης πέραν από
το ίδιο το χώμα της;
Γι' αυτό και αποφασίσαμε να μελετήσουμε το έργο τόσο των «ανώνυμων» αρχικά
αρχιτεκτόνων όσο και σύγχρονων οι οποίοι εξέλιξαν τις χωμάτινες τεχνικές του
παρελθόντος και προσπαθούν, ο κάθε ένας με τον τρόπο του, να εξοικειώσουν τον
κόσμο με τον πηλό, μέσα από συνέδρια, ομιλίες, εργαστήρια αλλά και τα ίδια τα έργα
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τους. Συγκεκριμένα, πιο κάτω θα αναλυθεί η δόμηση με χώμα, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, από τη δημιουργία των πρώτων
ανθρώπινων κατασκευών μέχρι και σήμερα. Ο πηλός αποτελεί φυσική πρώτη ύλη, η
οποία βρίσκεται διαθέσιμη σχεδόν παντού και χρειάζεται ελάχιστη επεξεργασία για να
χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να είναι ένα υλικό με ελάχιστη ενσωματωμένη
ενέργεια. Άρα, τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπά του πλεονεκτήματα (δες
υποκεφάλαιο 1.2), τον καθιστούν το ιδανικό υλικό του μέλλοντος.
Στόχος μας είναι, ο αναγνώστης της παρούσας ερευνητικής εργασίας να αντιληφθεί τις
δυνατότητες του πηλού αλλά και την αναγκαιότητα να επανέλθει στις σύγχρονες
κατασκευαστικές πρακτικές η χωμάτινη αρχιτεκτονική, τόσο για το περιβάλλον όσο και
για τον ίδιο τον άνθρωπο. Η χρήση του δεν θα αλλάξει απλώς τον τρόπο που κτίζουμε
αλλά και τον τρόπο που ο άνθρωπος βλέπει την ίδια τη φύση.
Η εκ νέου στροφή της αρχιτεκτονικής προς έναν οικολογικό σχεδιασμό, με μια πιο
ευαίσθητη κλιματική προσέγγιση που αναγνωρίζει τις συνεχείς αλλαγές στο
περιβάλλον, έρχεται να επαναπροσδιορίσει την σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη
φύση βοηθώντας τον να ζήσει σε μεγαλύτερη αρμονία με αυτήν. Η σχέση μεταξύ
ατόμων, χώρου διαβίωσης και περιβάλλοντος επανεξετάζεται και καταλήγει σε μιαν
αρχιτεκτονική που προωθεί την υγιή αλληλεπίδραση. Βέβαια, η καλή αρχιτεκτονική
ήταν πάντα και οικολογική και βιοκλιματική, ακόμα και όταν οι έννοιες αυτές ήταν για
χρόνια παραμελημένες. Μόνον αντλώντας πληροφορίες και γνώσεις από τη σοφία των
προγόνων μας και μελετώντας τον τρόπο που έκτιζαν, με μεγαλύτερο σεβασμό προς
τη φύση και τον άνθρωπο, θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια πιο αληθινή
αρχιτεκτονική.

Κατάσταση της έρευνας, μεθοδολογία και πηγές μελέτης
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις
ξεχασμένες γνώσεις και πρακτικές γύρω από το χώμα και τη γήινη δόμηση. Σημαντικό
έργο έχει προσφέρει η ομάδα CRATerre/EAG (Διεθνές Κέντρο για την Κατασκευή από
Χώμα, Πανεπιστήμιο Grenoble, Γαλλία, 1979), υπεύθυνη και για την έδρα της UNESCO
«Χωμάτινη Αρχιτεκτονική – κατασκευαστικές κουλτούρες και βιώσιμη ανάπτυξη». Το
βιβλίο τους Earth Construction: A Comprehensive Guide, ITDG, London, 2008 είναι
βασική πηγή για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Ακόμη, το βιβλίο του
Gernot Minke, Building with earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture,
Birkhäuser – Publishers for Architecture, Βερολίνο 2006, αποτελεί έργο αναφοράς.
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Επίσης, σημαντική δραστηριότητα σε ζητήματα προστασίας και διατήρησης της
χωμάτινης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, έχει
αναπτύξει και το ICOMOS. Στην Ελλάδα η ειδική βιβλιογραφία είναι μάλλον
περιορισμένη και αποσπασματική, με γνωστότερο έργο τη διδακτορική διατριβή της
Γεωργίας Μπέη Τοιχοποιία από πηλό: Πειραματική διερεύνηση μηχανικών και φυσικών
χαρακτηριστικών δομικών μονάδων και τοίχων από Συμπιεσμένες Ωμοπλίνθους,
Θεσσαλονίκη 2004. Επίσης τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται η πρωτοβουλία για
τη διάδοση της γήινης δόμησης ΠΗΛΟΙΚΟ.
Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος της εργασίας μας, μελετήσαμε τόσο ελληνική όσο και
ξένη βιβλιογραφία, από βιβλία και ερευνητικές-διδακτορικές εργασίες και από το υλικό
που υπάρχει στις επίσημες σελίδες κατασκευαστικών εταιριών που ασχολούνται με τη
δόμηση κτηρίων με χώμα, κυρίως στη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Αμερική, Ιταλία και
Ισπανία. Διαβάσαμε για τα υλοποιημένα και μη έργα αρκετών αρχιτεκτόνων, οι οποίοι
συνέβαλαν σημαντικά στη διάδοση αυτού του τρόπου δόμησης στην εποχή μας, καθώς
και ομιλίες τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Επίσης, επιδιώξαμε να μελετήσουμε το θέμα μας όχι μόνο από τη θεωρητική του
πλευρά, αλλά και στην πράξη, μαθαίνοντας από την εμπειρία όσων έχουν δουλέψει και
πειραματιστεί με τεχνικές γήινης δόμησης. Με την καθοδήγηση του Γιάννη Ζέρβα ο
οποίος έχει παρακολουθήσει πολλά εργαστήρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό (6 εργαστήρια της ελληνικής ομάδας cob από τα οποία τα τρία αφορούσαν
την κατασκευή πλίνθων, καθώς και στο Βέλγιο για τη δόμηση με άχυρο και πηλό),
μυηθήκαμε στη τέχνη της γήινης δόμησης και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε όλη την
διαδικασία κατασκευής πλιθιών. Επισκεφθήκαμε τον νεαρό Κύπριο αγγειοπλάστη
Αλέξανδρο Πίτσιλλο ο οποίος διαθέτει παραδοσιακό φούρνο στον οποίο έψηναν
πλιθιά.
Με χαρά μας διαπιστώσαμε ότι κι άλλοι ενδιαφέρθηκαν για το συγκεκριμένο κομμάτι
της αρχιτεκτονικής, οι οποίοι δεν έμειναν μόνο στο θεωρητικό πεδίο, αλλά διεξήγαγαν
πειράματα και έρευνες για τη βελτιστοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών γήινης
δόμησης και αξιοποίησής τους στο σήμερα, αλλά και τη δημιουργία εντελώς νέων
επαναστατικών τεχνικών. Μελετήσαμε, λοιπόν, και τα πειράματα αυτά για να
καταφέρουμε να αντιληφθούμε τις δυνατότητες και προοπτικές του πηλού στον
σημερινό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
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1.1 Γήινη Δόμηση: από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Ο άνθρωπος του παρελθόντος, στη προσπάθεια του να
προστατευτεί από τη φύση, άρχισε να δημιουργεί
αρχιτεκτονική με ό,τι υλικό μπορούσε να βρει διαθέσιμο
στο φυσικό του περιβάλλον. Αναμενόμενα λοιπόν, ο πηλός,
το κύριο συστατικό δηλαδή του φυσικού εδάφους,
αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά δομικά υλικά στην ιστορία
της ανθρωπότητας. Συναντάται εδώ και πάνω από 9
χιλιάδες χρόνια, σε πολιτισμούς όπως αυτοί των Περσών,
των Αιγυπτίων, των Σύριων, των Βαβυλωνίων, αλλά και των
Φοινίκων, παρόλο που οι τεχνικές εφαρμογής του
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το χώμα
χρησιμοποιήθηκε τόσο στην κατασκευή κτηρίων όσο και
στην οχυρωματική αρχιτεκτονική.
Συγκεκριμένα, στο Καζακστάν έχουν ανακαλυφθεί σπίτια
από ωμόπλινθους που χρονολογούνται από το 8000 – 6000
π.Χ., ενώ στο Βόρειο Ιράκ βρέθηκαν θεμέλια του 5000 π.Χ.,
από συμπιεσμένο χώμα.17 Στον ελλαδικό χώρο, την ίδια
περίοδο, ωμόπλινθοι χρησιμοποιούνταν στο πάνω μέρος
των τειχών των πόλεων και από οικοδομικές επιγραφές
γνωρίζουμε ότι και τα Αθηναϊκά τείχη ήταν από ωμά τούβλα
και ξυλοδεσιές.18 Το Σινικό Τείχος στη Κίνα ήταν και αυτό
αρχικά χτισμένο με την τεχνική rammed earth (δόμηση με
συμπιεσμένο χώμα, βλ. υποκεφάλαιο 2.3) παρόλο που
αργότερα καλύφθηκε από πέτρες και τούβλα παίρνοντας τη
μορφή που ξέρουμε σήμερα, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε
ορισμένα σημεία, όπου μπορούμε να δούμε την αρχική
κατασκευή.

17

Minke Gernot, Building with earth: Design and Technology of a
Sustainable Architecture, Βερολίνο 2006, σελ. 11 – 12.
18 Χαράλαμπος Θ. Μπούρας, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής,
τόμος 1, Αθήνα 1999, σελ. 179.
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Στην Μινωική Κρήτη, και συγκεκριμένα στην Κνωσό, εντοπίζονται οι πρώτες αποδείξεις
ύπαρξης κατοικιών με τοιχοποιία από ωμόπλινθους πριν από το 3400 π.Χ., ενώ κατά
την Πρώιμη Μινωική Περίοδο (3400 ως το 2200 π.Χ.) κατασκευάζονται μνημειώδη
οικοδομήματα από ωμόπλινθους που δεν έχουν εντελώς στεγνώσει πάνω στους
οποίους εφαρμόζεται κυρίως ένα τραχύ επίχρισμα ασβέστη διαμορφώνοντας ένα
σοβά συμπαγή σαν τσιμέντο. Στο Ακρωτήρι της Θήρας, κατά τη μέση Μινωική περίοδο
(2100 – 1800 π.Χ.), τα σπίτια είχαν ένα ή δύο πατώματα με ξύλινο σκελετό γεμισμένα
με πηλό ή τούβλα ψημένα στον ήλιο.19 Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (1580 – 1100 π.Χ.) οι
τοίχοι στα ανώτερα τμήματα των ανακτόρων αλλά και των σπιτιών χτίζονταν από
ωμόπλινθους με ισόδομο σύστημα20 και συνδυάζονταν με ξυλοδεσιές για μεγαλύτερη
αντοχή. Την ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600 – 1100 π.Χ.), στα παλάτια της Κνωσού,
της Φαιστού, της Ζάκρου και των Μαλίων στην Κρήτη χρησιμοποιούνταν ωμές πλίνθοι
στις οποίες πολλές φορές είχαν προσθέσει άχυρα ή φύκια για ενίσχυση.21
Σε περιοχές όπου η ξυλεία είναι δυσεύρετη, κυρίως δηλαδή, στις ξηρές κλιματικές
ζώνες, αναπτύχθηκαν κατασκευαστικές τεχνικές κυλινδρικών ή σφαιρικών θόλων από
ωμόπλινθους χωρίς τη χρήση ξυλότυπου ή άλλης υποστήριξης κατά την κατασκευή
τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα σώζεται στην Αίγυπτο, στο Ραμσείον (Ναό του Ραμσή Β’),
κατασκευασμένο περίπου το 1.300 π.Χ.22
Η χρήση γήινων τεχνικών δόμησης εμφανίζεται και στην παραδοσιακή ελληνική
αρχιτεκτονική, με την τεχνική των πλιθιών να υπερισχύει. Στα νεότερα χρόνια
παρατηρείται σημαντική ωρίμανση των τεχνικών με τη δημιουργία ακόμα και
ολόκληρων οικισμών (Κορέστεια) νεοκλασικού αρχιτεκτονικού ύφους αλλά και

19

Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Ερευνητική εργασία, «Διερεύνηση πρακτικών δόμησης
στις χωμάτινες κατασκευές», Επιβλέπουσα: Ελένη Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,
Αθήνα, Ιούλιος 2013, σελ. 7.
20 Σύστημα δόμησης σε συνεχείς, ισοϋψείς στρώσεις ισομεγεθών ορθογώνιων πλίνθων ή λίθων. Αυτοί
τοποθετούνται σε σειρές έτσι ώστε το σημείο εφαρμογής των δύο υποκειμένων να βρίσκεται στο μέσο
εκείνου της υπερκείμενης σειράς, Γλωσσάρι (www2.egeonet.gr).
21 Χαράλαμπος Θ. Μπούρας, Μαθήματα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, τόμος 1, Αθήνα 1999, σελ. 86.
22 Στην περιοχή Νουβία της Αιγύπτου, η συγκεκριμένη τεχνική διατηρήθηκε. Τη δεκαετία του 1940, ο
Αιγύπτιος αρχιτέκτονας Hassan Fathy επισκέφθηκε την περιοχή με σκοπό να μάθει από ντόπιους την
τεχνική και να την εφαρμόσει και σε άλλες περιοχές όπου δεν υπήρχε αρκετή ξυλεία, επομένως ήταν
ακριβή. Συνεργάστηκε με δύο τεχνίτες από το Αssouan, διέδωσε την τεχνική εκπαιδεύοντας κατοίκους
διαφόρων περιοχών και την εφάρμοσε και στο χωριό που είχε αναλάβει να σχεδιάσει και κατασκευάσει,
τη New Gourna. Βλ. Hassan Fathy, Architecture for the Poor, An Experiment in Rural Egypt, Chicago 1973,
σελ. 6-9.
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οικισμών υποδοχής προσφύγων (Κοκκινιά, Ν. Πεύκη,
Μαγικό Ξάνθης κ.ά.) μετά την
ανταλλαγή πληθυσμών με τη
Τουρκία το 1922.23
Οι κατασκευές με πηλό της
αρχαιότητας
δεν
περιορίστηκαν σε μονώροφα
κτίσματα.
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η πόλη
Shibam (Old Walled City of
Shibam, 3000 π.Χ.) της Υεμένης,
γνωστή και ως «το Μανχάταν
της Ερήμου». Είναι εξ
ολοκλήρου χτισμένη με την
τεχνική adobe (πλιθιά, δες
υποκεφάλαιο 2.2) με τις
κατοικίες να υψώνονται σε
ύψος πέντε με εφτά ορόφων.24
Η πόλη αποτελεί Μνημείο
Παγκόσμιας
Κληρονομιάς
UNESCO, όπως ακριβώς και
μια άλλη πόλη της Υεμένης, η
Σαναά (Old City of Sana'a).
Τμήματα από τα πολυώροφα
κτήρια της πόλης είναι
κατασκευασμένα με rammed
earth και κατοικούνται εδώ
και πάνω από 2500 χρόνια.

Εικόνα 08: Old City of Sana'a, Υεμένη

23

Ακριβή Καραπαναγιώτη, Μελέτη Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Εδαφών Δυτικής Κρήτης για Χρήση τους
ως Δομικά Υλικά Βιοκλιματικών Κατασκευών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
Χανιά 2012, σελ. 13
24 Gernot Minke, Building with earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture, Βερολίνο
2006, σελ. 13.
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Ακόμη ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων των γήινων υλικών να αντέξουν τις ψηλές
κατασκευές αποτελεί και ο Πύργος της Βαβέλ, που χτίστηκε το 1970 π.Χ. και έφτανε
τα 70 μέτρα ύψος. Βλέποντας την αντοχή του υλικού, οι άνθρωποι του παρελθόντος το
αξιοποίησαν και για την κατασκευή στρατιωτικών οχυρών, όπως το γιγάντιο
αιγυπτιακό οχυρό Μπουχέν.25
Μέχρι και τον 19ο αιώνα, ο πηλός εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κύρια υλικά
δόμησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τα τέλη, όμως, του 19ου αιώνα, οι παραδοσιακές
κατασκευαστικές τεχνικές σε πολλά μέρη του κόσμου σταδιακά χάθηκαν και μέχρι τα
μέσα του 20ού αιώνα, στις ανεπτυγμένες χώρες αντικαθίσταται εξολοκλήρου από
«μοντέρνα» υλικά. Αξίζει, βέβαια, να αναφερθεί ότι μετά το τέλος των δύο Παγκοσμίων
Πολέμων, ο Βρετανός αρχιτέκτονας Clough Williams-Ellis, πρότεινε να ανοικοδομηθούν
με χωμάτινες κατοικίες ορισμένες από τις κατεστραμμένες εκτάσεις, κάτι το οποίο
τελικά δεν εφαρμόστηκε. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Γερμανία, η μόνη χώρα η οποία
υιοθέτησε μια ενιαία εθνική στρατηγική, όπου το διάστημα 1919 με 1945 ανεγέρθηκαν
80 χιλιάδες κατοικίες με βασικό υλικό το χώμα.26 Ανάμεσα στους γνωστούς
αρχιτέκτονες οι οποίοι συνέβαλαν στην έρευνα για τη γήινη δόμηση ήταν ο Frank Lloyd
Wright το 1940 στην Αμερική και ο Le Corbusier στη Γαλλία, από το 1940 μέχρι το 1947.
Η ανάπτυξη των αστικών κέντρων δημιούργησε την ανάγκη μαζικής παραγωγής
δομικών υλικών και με την ανάπτυξη της βιομηχανίας εμφανίστηκαν υλικά όπως ο
χάλυβας και το τσιμέντο, τα οποία ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της εποχής.
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η χρήση του πηλού σταμάτησε στα μέσα της δεκαετίας του
1950.27 Η περιθωριοποίηση του αργιλικού εδάφους ως δομικού υλικού επήλθε κυρίως
λόγω της ανάπτυξης νέων τεχνολογικά υλικών αλλά και εξαιτίας της ασταθούς του
φύσης απέναντι στη διαλυτική ικανότητα του νερού. Επικράτησε, λοιπόν, λανθασμένα,
η αντίληψη ότι το χτίσιμο με χώμα αφορά μόνο ευτελείς κατασκευές.
Παρόλα αυτά, ο πηλός εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα βασικά υλικά δόμησης
στις υπό ανάπτυξη χώρες. Σαν δομικό υλικό κυριαρχεί σε σχεδόν ολόκληρη την Αφρική,
τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική, στην Κίνα, ενώ στην Ευρώπη η εφαρμογή του
έχει περιοριστεί σημαντικά. Τα χωμάτινα οικοδομήματα, όμως, αποτελούν ακόμα και
25

Jean Dethier, «Inhabiting the earth: a new history of raw earth architecture», 31.01.2020,
(architectural-review.com).
26
Ό.π.
27 Γεωργία E. Μπέη, Τοιχοποιία από πηλό: Πειραματική διερεύνηση μηχανικών και φυσικών
χαρακτηριστικών δομικών μονάδων και τοίχων από Συμπιεσμένες Ωμόπλινθους, Διδακτορική διατριβή
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 2.
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σήμερα κομμάτι του αστικού τοπίου ή της υπαίθρου σε χώρες όπως η Δανία, η
Γερμανία, η Σουηδία, η Μ. Βρετανία, η Ισπανία, η Γαλλία αλλά και στις Ανατολικές
χώρες της Ευρώπης.28
Το 1964, Στη μελέτη «The Raw and the Cooked» ο Γάλλος ανθρωπολόγος Claude LéviStrauss επέστησε την προσοχή σε μια δυαδικότητα: τη χρήση «ωμών/raw» και
«ψημένων/cooked». Αυτά μπορούν να συσχετιστούν και με την αρχιτεκτονική, με τη
γη να ανταποκρίνεται και στις δύο μεταχειρίσεις.29
Σήμερα, περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ο μισός δηλαδή πληθυσμός της γης, ζει
ή εργάζεται σε κτήρια από χώμα30. Κάποιοι, λανθασμένα πιστεύουν πως η γήινη
δόμηση χρησιμοποιείται ως τεχνική μόνο για την δημιουργία κατοικιών σε φτωχές
περιοχές των μη ανεπτυγμένων χωρών. Στην πραγματικότητα, όμως, βλέπουμε
παραδείγματα αυτού του τρόπου δόμησης να προτιμώνται για την κατασκευή
αεροδρομίων, πρεσβειών, νοσοκομείων, αλλά και μουσείων, για κτήρια δηλαδή
αρκετά σημαντικά για μια πόλη ή κοινότητα. Σήμερα, πάνω από το 30% του
παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί το χώμα ως δομικό υλικό, είτε λόγω του
χαμηλού του κόστους είτε για τις βιοκλιματικές του ιδιότητες.

28

Ακριβή Καραπαναγιώτη, Μελέτη Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Εδαφών Δυτικής Κρήτης για Χρήση τους
ως Δομικά Υλικά Βιοκλιματικών Κατασκευών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
Χανιά 2012, σελ. 11.
29
Jean Dethier, «Inhabiting the earth: a new history of raw earth architecture», 31.01.2020,
(architecturalreview.com).
30 Gernot Minke, Building with earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture, Βερολίνο 2006,
σελ.11.
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1.2 Ο πηλός στην κατασκευή
Ο πηλός χρησιμοποιείται στην κατασκευή εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε συνδυασμό
συνήθως, με άλλα φυσικά υλικά, όπως η πέτρα και το ξύλο. Αποτελείται από ένα ή
περισσότερα αργιλικά μέταλλα, αλλά και μικρές ποσότητες χαλαζία, οξείδια μετάλλων
και οργανική ύλη.31 Δημιουργείται πολύ αργά και είναι αποτέλεσμα των αλλοιώσεων
και της διάβρωσης των βράχων.
Στη γήινη δόμηση χρησιμοποιείται χώμα από το υπέδαφος, δηλαδή αυτό που
βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ανώτερο στρώμα του εδάφους. Αποτελεί, ουσιαστικά,
ένα μείγμα άμμου, χαλικιών, λάσπης και αργίλου με διαφορετική σύσταση από τόπο
σε τόπο. Οι αναλογίες των υλικών καθορίζουν την καταλληλότητα ή μη του
συγκεκριμένου μείγματος, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό. Τα
βασικότερο χαρακτηριστικό του, όμως, είναι η περιεκτικότητα σε άργιλο, το μικρότερο
σωματίδιο του μείγματος, η οποία παρέχει στο μείγμα την συνοχή αλλά και την
στεγανότητά του. Η ελάχιστη αποδεκτή περιεκτικότητα, για να επιτευχθεί σωστή
συγκόλληση των στοιχείων, είναι 5%. Παράλληλα όμως, η άργιλος διογκώνεται ή
συρρικνώνεται ανάλογα με την μεταβολή της θερμοκρασίας, άρα περιεκτικότητα
μεγαλύτερη από 50% καθιστά το μείγμα ακατάλληλο για κατασκευή, διότι θα
προκαλέσει σοβαρές ρωγμές στην τοιχοποιία όταν αυτή στεγνώσει. Πριν από τη χρήση
τοπικού χώματος, λοιπόν, είναι σημαντικό να ελεγχθεί η καταλληλότητά του, ανάλογα
με την τεχνική δόμησης που έχει επιλεγεί.32 Οι δοκιμές πριν από την κατασκευή
μπορούν να γίνουν με τρεις τρόπους: με μηχανική ανάλυση σύστασης, με το εμπειρικό
τεστ της μπάλας που γίνεται επιτόπου, είτε με το τεστ του βάζου και καθορίζουν την
αντοχή και τη συρρίκνωση που θα προκύψει. Τα ακατάλληλα χώματα μπορούν να
τροποποιηθούν με την προσθήκη διαφόρων ειδών άμμου, λεπτού χαλικιού, αχύρου,
αργίλου ή άλλων υλικών.
Ο πηλός αποτελεί ένα υλικό με χαμηλού κόστους κύκλο ζωής (Low Life-Cycle Cost) αλλά
υψηλών τεχνικών αποδόσεων, μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
κατασκευής. Τα χαρακτηριστικά αυτά τον καθιστούν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
υλικό, αφού τα σύγχρονα υλικά απαιτούν τη κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων
ενέργειας για την παραγωγή τους. Έχει καλή αντοχή, σταθερότητα και ανθεκτικότητα,
με πιθανή διάρκεια ζωής 100 ετών και άνω.

31

Designing Buildings Wiki (www.designingbuildings.co.uk)
Earth Adobe Buildings, Earthbuilding Construction
(www.solidearth.co.nz)
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33

Εγχειρίδιο cob.gr για τη γήινη δόμηση, 2013 (www.kpe-philippi.gr)
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www.fao.org/3/AC172E/AC172E04
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«Σπίτια φτιάχνονται με τα χέρια σαν γλυπτό με υλικά από τη
φύση».43
Με την τεχνική cob, τα κτίσματα έχουν τη δυνατότητα να
μετατραπούν από άψυχα ορθογωνικά κουτιά, σε μοναδικά
καταλύματα με οργανικά σχήματα, πιο ανθρώπινα, τα οποία
φέρνουν τους κατοίκους τους πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον.
Τους επιτρέπει να συμβάλλουν οι ίδιοι στη δημιουργία του
προσωπικού τους χώρου, παίρνοντας υλικά που βρίσκονται
γύρω τους και πλάθοντάς τα για να φτιάξουν το δικό τους
«δοχείο ζωής», μέσα στο οποίο θα δημιουργήσουν τις δικές
τους αναμνήσεις.
H αγγλικής προέλευσης λέξη cob (cobb/clom), σημαίνει σβόλος,
στρογγυλεμένη μάζα ή όγκος, και χρησιμοποιείται για να
χαρακτηρίσει την τεχνική δόμησης μονολιθικών κατασκευών
από μάζες λάσπης.44 Αναμειγνύοντας χώμα, νερό και αλεσμένο
άχυρο, χωρίς μηχανήματα αλλά με τη βοήθεια χεριών και
ποδιών, σχηματίζονται μπάλες του μείγματος και τοποθετούνται
η μια πάνω στην άλλη δημιουργώντας τοιχοποιίες πάχους 40-60
εκατοστών. Συνήθως, τοποθετούνται πάνω σε πέτρινα θεμέλια
για την αποφυγή απορρόφησης υγρασίας από τη γη. 45Επίσης,
με τη σωστή θεμελίωση, όταν δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο
ύψος, η μονολιθική κατασκευή δεν έχει αδύνατα σημεία.
Οι τοίχοι που προκύπτουν έχουν μεγάλη σταθερότητα και
μπορούν να αντέξουν μεγάλες περιόδους βροχής χωρίς να
αδυνατίσουν. Το μείγμα από cob μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε
για τη δημιουργία αυτοφερόμενης τοιχοποιίας είτε ως υλικό
πλήρωσης των στατικών φορέων από άλλα υλικά όπως ξύλο,
μέταλλο ή μπετόν.

43

Μυρσίνη Γρηγόρη, «Σπίτια φτιαγμένα από πηλό», 13/03/16
(www.ypaithros.gr).
44 Austin Bailey, «Ηow to make mud bricks, and why you might want to»,
17/10/18 (www.heifer.org).
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Πειράματα για την απόδειξη σταθερότητας του cob έχουν γίνει, παρόλα αυτά δεν
υπάρχουν ακόμη εμπεριστατωμένες μελέτες. Στο British Columbia University, σε
σεισμικό τεστ που έγινε σε κτίριο από cob, διαμέτρου 2 μέτρων και ύψους 1,70,
σεισμός 7.2 ρίχτερ, προκάλεσε μόνο μικρές ρωγμές.46 Παρά τα επιτυχή αποτελέσματα
των πειραμάτων, δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η στατικότητα της τοιχοποιίας και
γι’ αυτό, δεν δίνονται άδειες για την κατασκευή αυτοφερόμενης τοιχοποιίας, αφού
«δεν μπορεί να φέρει φορτίο».
Το cob είναι ένα ευέλικτο υλικό με πλαστικότητα που μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα
και να πάρει οποιαδήποτε μορφή. Η δυνατότητα που δίνει για τη δημιουργία
καμπυλών, αψίδων και τόξων, καθώς και η ευκολία στην κατασκευή, προσφέρουν
μεγάλη ελευθερία σχεδιασμού. Στο εσωτερικό των σπιτιών καθίσταται εφικτή η
δημιουργία εσοχών ή προεξοχών στους τοίχους και η κατασκευή επίπλων. Λόγω του
ότι είναι άκαυστο υλικό, μπορούν να κτιστούν με αυτό φούρνοι, τζάκια και καμινάδες.
Τα σπίτια λοιπόν, μοιάζουν με γλυπτά όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, αφού
οι μοναδικές μορφές που παίρνουν κάθε φορά πλάθονται με τα χέρια.
«Η λογική του χτισίματος με cob είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιούν και τα
χελιδόνια. Είναι δηλαδή ο πιο απλός και πρωτόγονος τρόπος για να χτιστεί ένα σπίτι.
Χρονολογείται από τότε που ο άνθρωπος ξεκίνησε να κατασκευάζει τα πρώτα του
καταφύγια».47
Από 2500 χρόνια πριν, βρίσκουμε κτίρια σε όλες τις γωνιές
του κόσμου, κτισμένα με την
τεχνική αυτή και σπίτια πάνω
από 700 χρόνων που στέκονται
ακόμη παραμένοντας κατοικήσιμα.48 Κυρίως, η τεχνική συναντάται στη Μεγάλη Βρετανία
και περισσότερο χρησιμοποιούνταν στο Devon.49
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A Creative Impact: The Stanley Park Earthen Architecture Project (www.youtube.com)
Κώστας Κοντομάνος, ιδρυτής cob.gr.
48
Τάνια Μαρκουσά, «Φυσική δόμηση: Πλάστε το σπίτι σας», 09/06/13 (taniamarkoutsa.wordpress.com).
49
Jean Dethier «Inhabiting the earth: a new history of raw earth architecture», 31.01.2020,
(architectural-review.com).
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Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες επανάχρησης του cob , οι οποίες ξεκίνησαν
στις Ηνωμένες πολιτείες, ενώ σήμερα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης γίνονται
αρκετές εκπαιδευτικές δράσεις. Κυβερνήσεις επιχορηγούν και προωθούν την τεχνική
αυτή και πολλοί εθελοντές βοηθούν στην πραγματοποίηση των έργων.
Το 2011, o Kevin McCabe, έβαλε ως στόχο να φτιάξει με την τεχνική αυτή ένα τεράστιο
κάστρο, 930 τετραγωνικών μέτρων, το μεγαλύτερο κτίριο από cob που υπάρχει στον
κόσμο. Ήθελε να αποδείξει πως το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί στην σύγχρονη
αρχιτεκτονική και να φτιαχτούν με αυτό μεγάλα έργα που δεν έχουν τίποτα να
ζηλέψουν από τις νέες τεχνικές δόμησης. Επιπλέον, προσπάθησε με τον τρόπο αυτό να
προωθήσει την βιώσιμη αρχιτεκτονική και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του
ανθρώπου με τη φύση, χρησιμοποιώντας παλιές τεχνικές με τη βοήθεια, όμως,
σύγχρονων μεθόδων κατασκευής. Επτά χρόνια μετά την ανακοίνωση της ιδέας αυτής,
με την ολοκλήρωση του Cob Castle, στο Devon του Ηνωμένου Βασιλείου κατάφερε να
πετύχει τον στόχο του. Κατά την κατασκευή του κτηρίου, η οποία κράτησε 14 μήνες με
ηλιοφάνεια σε διάστημα δύο χρόνων, πολλοί προσφέρθηκαν εθελοντικά να
βοηθήσουν, έτσι ώστε να γνωρίσουν καλύτερα την τεχνική αυτή και να μπορούν να την
εφαρμόσουν και οι ίδιοι. Η κατασκευή κόστισε συνολικά 372,305 ευρώ και
χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 2000 τόνοι cob. Δύο μεγάλοι κυκλικοί χώροι,
ενωμένοι με γυάλινο διάδρομο, σκεπάζονται από ένα ενιαίο φυτεμένο δώμα με
αγριολούλουδα της περιοχής.50 O ιδιοκτήτης το χαρακτηρίζει ως μια φανταστική ένωση
από cob, γρασίδι και πέτρα το οποίο συνυπάρχει αρμονικά με το τοπίο και έχει πολύ
καλή οικολογική συμπεριφορά. Eπίσης, τονίζει ότι, η θερμική άνεση που προσφέρει το
υλικό σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του κτιρίου και τα φωτοβολταϊκά, τα οποία
παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται οι ένοικοι για τις καθημερινές τους ανάγκες,
έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν μηδενικό κόστος για θέρμανση ψύξη και ηλεκτρισμό. Με
την καινοτόμο πράξη του, ο McCabe, αποδεικνύει όλα όσα ήθελε και εμπνέει όσους
ονειρεύονται να ζήσουν μια πιο «πράσινη» ζωή κοντά στη φύση.

50

Jo McCarroll, «Grand Designs UK: Castle built of mud finished... but there's dirty laundry», 30.05.2019

(www.stuff.co.nz).
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Παρόλο που σε προηγούμενες δεκαετίες ο περισσότερος κόσμος
θεωρούσε τις πλίνθινες κατασκευές «παλιομοδίτικες» και
ξεπερασμένες, αφού τους θύμιζαν τις τεχνικές δόμησης των
παλιών οικισμών, αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν, σήμερα,
στην παραδοσιακή αυτή μέθοδο κτισίματος. Υπολογίζεται ότι το
ένα τρίτο των κτιρίων του κόσμου είναι πλινθόκτιστα από
οπτόπλινθους ή ωμόπλινθους51, αποτελώντας είτε παλιά
κτίσματα, είτε νέα στα οποία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική αυτή,
λόγω του χαμηλού κόστους του υλικού αλλά και των εξαιρετικών
ιδιοτήτων βιοκλιματικής συμπεριφοράς που προσφέρει. Τα
πλιθιά φαίνεται να υπερισχύουν όλων των άλλων τεχνικών γήινης
δόμησης αφού είναι τα πιο διαδεδομένα και τα βρίσκουμε στην
τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική στα περισσότερα μέρη του
πλανήτη.
Η αρχαία αυτή τεχνική συναντάται τόσο στην Αμερική όσο και
στην Μέση Ανατολή, με τα αρχαιότερα δείγματα να εμφανίζονται
περίπου το 8300 π.Χ. Τα πρώτα παραδείγματα ωμόπλινθων
βρέθηκαν στο Περού και είχαν κωνικό σχήμα, ενώ αργότερα
βρέθηκαν σε πυραμιδοειδή μορφή στη βόρεια Νιγηρία.
Τοιχογραφίες σε τάφους της αρχαίας Αιγύπτου αναπαριστούν την
διαδικασία παραγωγής πλίνθων, πράγμα που αποδεικνύει την
ύπαρξη της τεχνικής αυτής από τα βάθη της ιστορίας.
To μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο φτιαγμένο από χώμα, μπορεί
κανείς να το επισκεφθεί στην αφρικάνικη πόλη Djenne. To Great
Mosque of Djenne, μεγέθους 1300 τετραγωνικών μέτρων και
ύψους 16 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει 3000 πιστούς. Καθώς
δεν υπάρχουν στοιχεία με την ακριβή ημερομηνία κατασκευής

51 Jean-Claude Morel, Ali Ali Mesbah, Michael Oggero, Peter Walker, “Building

houses with local materials: means to drastically reduce the environmental
inmpact of construction” Building and Environement, vol. 36, σελ. 1119-1126,
2001.
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Εικόνα 23: Τοιχογραφία από τον τάφο του κυβερνήτη Rakhmire, Αίγυπτος, 1400 π.Χ.

του μνημείου, χρονολογείται μεταξύ του 1200 και του 1330. Το αρχικό κτίσμα,
κατεδαφίστηκε το 1834, μετά από διαταγή του κατακτητή της πόλης Amadou Lobbo.
Το μόνο κομμάτι που επιβίωσε από αυτό, είναι μια περίφραξη που περιέχει τάφους
ηγετών. Μερικά χρόνια μετά, το 1896, ξανακτίστηκε στην αρχική του μορφή,
ξανακατεδαφίστηκε και ανακατασκευάστηκε το 1907 υπό την Γαλλική κυριαρχία. Η
UNESCO το συμπεριέλαβε στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς το 1988.52 Ο ναός, κτίστηκε εξ ολοκλήρου από χωμάτινες πλίνθους,
ψημένες στον ήλιο, τα λεγόμενα ferey, έχει επιχριστεί με παχύ στρώμα λάσπης και
ξύλινες δοκοί έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της στατικότητας. Οι δοκοί αυτές
εξέχουν από την χωμάτινη επιφάνεια, χαρίζοντας του μια ιδιαίτερη μορφή. Μεγάλα
τοξοειδή ανοίγματα κοσμούν τους εννέα εσωτερικούς τοίχους, ενώ στη στέγη
υπάρχουν μικρές οπές για συνεχή αερισμό, που ταυτόχρονα ενισχύουν τον
βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου. Λόγω του ότι o συγκεκριμένος τρόπος κτισίματος
χρειάζεται συνεχή συντήρηση, είναι απαραίτητο να επιδιορθώνονται άμεσα τυχόν
ζημιές, οι οποίες προξενούνται από βροχές και υγρασία, από γνώστες της τεχνικής.

52

Institute oh Historic Building Conservation (www.ihbc.org.uk).
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Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, κυλινδρικές ωμόπλινθοι (με
τη μορφή καρβελιών), χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή κτιρίων στη Γερμανία.
Αυτή την τεχνική εισήγαγε ένας Γερμανός μισθοφόρος, επηρεασμένος από τις τεχνικές
δόμησης της κεντρικής Αφρικής, όπου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του. Ο πιο
διαδεδομένος τρόπος παραγωγής ωμόπλινθων, όμως, είναι τα ορθογωνικά πλιθιά, που
παράγονται με τη χρήση καλουπιών και οι διαστάσεις τους διαφέρουν από περιοχή σε
περιοχή. Η ονομασία τους όπως επικράτησε παγκοσμίως είναι adobe bricks (ή mud
bricks). H ισπανική λέξη “adobe”, προέρχεται από την αραβική “ottob”, η οποία με τη
σειρά της σχετίζεται με τον αιγυπτιακό όρο “thobe” που χρησιμοποιείται για τις
πλίνθους τις στεγνωμένες στον ήλιο.53
Οι ωμόπλινθοι ή πλιθιά είναι ένα μείγμα νερού, χώματος (με αρκετά υψηλή
περιεκτικότητα σε άργιλο) και άχυρου. Η διαδικασία παρασκευής τους είναι αρκετά
απλή. Πρώτα, σκάβεται το έδαφος σε βάθος ενός μέτρου, καθώς το επιφανειακό χώμα
περιέχει άλατα από γεωργικά λιπάσματα. Το χώμα που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να
έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε άργιλο, ο οποίος αποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό
του, εξασφαλίζοντας τη μηχανική αντοχή και προκαλώντας συστολή κατά την ξήρανση.
Αφού γίνει η ανάμειξή του με νερό και άχυρα (4:1 αναλογία λάσπη: άχυρο κατ’ όγκο),
τοποθετείται σε ξύλινα ή μεταλλικά καλούπια, τα οποία πρέπει να έχουν
προηγούμενος υγρανθεί για να διευκολυνθεί στη συνέχεια η προσεκτική αφαίρεσή
τους και να αφεθούν τα πλιθιά στον ήλιο μέχρι να στεγνώσουν. Συνήθως χρειάζονται
τρεις με τέσσερις μέρες, ανάλογα με το κλίμα της περιοχής. Υπάρχουν μέθοδοι που
χρησιμοποιούν ειδικούς φούρνους, οι οποίοι πρέπει να ρυθμίζονται στην κατάλληλη
θερμοκρασία έτσι ώστε να μην προκληθούν ρωγμές στο υλικό. Αφού στεγνώσουν τα
πλιθιά καταλαβαίνουμε αν είναι σταθερά αν αφεθούν από ορισμένο ύψος και δεν
σπάσουν ή όταν δεν κόβονται με αιχμηρά αντικείμενα.

53

Hugo Houben and Hubert Guillaud, Earth Construction – A comprehensive guide, σελ. 180.
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Βέβαια, στο μείγμα (νερού, χώματος, αχύρου) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα
βιολογικά υλικά όπως καλάμια, γρασίδι, πευκοβελόνες, ακόμα και τρίχες κατσίκας. Πιο
σύγχρονοι κατασκευαστές προσθέτουν σταθεροποιητικά υλικά όπως ασβέστη,
άσφαλτο (γαλακτωματοποιημένη), γύψο, ή ακόμα και τσιμέντο, έτσι ώστε να
διασφαλίσουν επιπλέον σταθερότητα στο υλικό, αλλά και προστασία από τις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μια εναλλακτική τεχνική για τη σταθεροποίηση των
ωμόπλινθων που παρουσιάστηκε στην Ινδία54 και χρησιμοποιήθηκε αργότερα και στην
Ελλάδα, είναι η χρήση τσιμέντου Portland55. Ο τύπος αυτός είναι γνωστός ως «soil
cement brick» και αποτελείται από 10% τσιμέντο Πόρτλαντ, 10% άμμο, 80% πηλό και
μικρή ποσότητα νερού. Βέβαια, επιστημονικές μελέτες από τη γαλλική διεπιστημονική
ομάδα CRAterre έχουν αποδείξει ότι η προσθήκη τσιμέντου είναι περιττή, εφ' όσον
γίνει σωστός σχεδιασμός και διατηρείται έτσι, πλήρως οικολογικός.56
Από την δεκαετία του 1950 και έπειτα,
παρατηρείται ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
γήινης δόμησης, όπως η τεχνολογία των
συμπιεσμένων
ωμόπλινθων
(CSEB
57
Compressed stabilized earth blocks).
Η
συμπίεση του χώματος, με τη χρήση μηχανικών
ή υδραυλικών πρεσών, μειώνει το πορώδες
του, περιορίζοντας τα κενά αέρα που περιέχει.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πλίνθοι γίνονται
λιγότερο ευάλωτες στο νερό που έχει την
ικανότητα να διεισδύει στα κενά αυτά. Όταν η
Εικόνα 27
παραγωγή γίνεται με τα χέρια με τη χρήση
διαφόρων εργαλείων συμπίεσης, δεν μπορεί να
ελεγχθεί το τελικό πάχος ούτε και η πυκνότητα των πλίνθων, άρα δεν υπάρχει
ομοιομορφία και ίδια σταθερότητα σε όλα τα τεμάχια. Εκτός αυτού, αποτελεί μια
54

Venkatarama R.B.V., Jagadish J.S., Properties of Soil Cement Block Masonry, Masonry International, vol.3,
no 2, October 1989, σελ. 80-84.
55 Γεωργία E. Μπέη, Raw earth: an ancient and modern building material, Master Thesis, Katholieke
Universiteit Leuven, R. Lemaire, Centre for the Conservation of Historic Towns and Buildings, Lοuvain,
Belgium, 1996
56 Jean Dethier, «Inhabiting the earth: a new history of raw earth architecture», 31.01.2020, (architecturalreview.com).
57 Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Ερευνητική εργασία, Διερεύνηση πρακτικών δόμησης
στις Xωμάτινες Κατασκευές, Επιβλέπουσα: Ελένη Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,
Αθήνα, Ιούλιος 2013, σελ. 12.

57

Δεύτερο Μέρος: Κατασκευαστικές Τεχνικές και Εξέλιξη

χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, αν θα γίνει χρήση της
συγκεκριμένης τεχνικής, είναι προτιμότερο να γίνει με μηχανικά μέσα.
Οι πρώτες προσπάθειες για την παραγωγή συμπιεσμένων ωμόπλινθων με τη χρήση
πρεσών, όμως, ξεκίνησαν πολύ πιο πριν, στα τέλη του 18ου αιώνα, για την επίτευξη
πιο ομοιόμορφου και ελεγχόμενου αποτελέσματος. Το 1789, ο Γάλλος αρχιτέκτονας
François Cointreaux δημιούργησε μια χειροκίνητη πρέσα παραγωγής ωμόπλινθων και
έκτοτε έχουν επινοηθεί αρκετές χειροκίνητες πρέσες, οι οποίες όμως απαιτούν τρία με
πέντε άτομα για τον καλύτερο χειρισμό τους, με αποτέλεσμα η ημερήσια παραγωγή
ανά άτομο να είναι αρκετά μικρότερη από την παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής
πλίνθων με καλούπια.

Εικόνα 29: Χειρονακτική παραγωγή συμπιεσμένων ωμόπλινθων

Εικόνα 28: Παραγωγή CSEB με χειροκίνητη πρέσα (Paraguay)

Οι συμπιεσμένες ωμόπλινθοι συνήθως σταθεροποιούνται με την προσθήκη τσιμέντου
σε ποσοστό 4-8% στο μίγμα, ώστε να αυξηθεί η αντοχή τους σε θλίψη και η αντοχή
τους στο νερό. Εκτός αυτών, έχουν αναπτυχθεί και εντελώς αυτοματοποιημένες
μηχανές παραγωγής συμπιεσμένων ωμόπλινθων, οι οποίες μπορούν να παράγουν
1500 με 4000 ωμόπλινθους την ημέρα, έχουν όμως πολύ μεγάλο κόστος και είναι
δύσκολο να συντηρηθούν.58

58

Hugo Houben and Hubert Guillaud, Earth Construction – A comprehensive guide, Λονδίνο 1994, σελ.
63-64.
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Εικόνα 30

Για τη σύνθεση του φέροντος δομικού τοίχου, τα πλιθιά τοποθετούνται το ένα πάνω
στο άλλο σε σειρές και ενώνονται με κονίαμα από άμμο και λάσπη και στη συνέχεια
επιχρίονται με λάσπη η οποία μπορεί να περιέχει χαλίκια και αδιάβροχες ουσίες. Όπως
και σε άλλες τεχνικές, είναι απαραίτητο να υπάρχουν πέτρινα θεμέλια, που το ύψος
τους καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή που θα κτιστεί η κατασκευή. Η δημιουργία
δεύτερου ορόφου, πρέπει να γίνει μετά από τουλάχιστον δύο μήνες, γιατί η τοιχοποιία
θα συρρικνωθεί, μέχρι να αποκτήσει την πλήρη σταθερότητά της, αφού παραλάβει τα
διάφορα φορτία. Κάποιες φορές, οι τοιχοποιίες κτίζονταν λίγο ψηλότερες από το
επιθυμητό τελικό ύψος, έτσι ώστε μετά την μερική καθίζηση των πλιθαριών να μην
καταλήξουν χαμηλότερες.
Τα ανοίγματα στους πλίνθινους τοίχους γεφυρώνονται είτε με πλίνθινα τοξωτά
ανώφλια είτε με δοκάρια, συνήθως από κορμούς δέντρων ή κομμάτια ξύλων ως
πρέκια. Στις νέες κατασκευές, χρησιμοποιούνται κατά το πλείστον μεταλλικές δοκοί.
Κάποιες συστάσεις για τη δημιουργία ανοιγμάτων, δίνονται στο κείμενο «Συστάσεις
από την Επεξεργασία των Τεχνικών Κανονισμών Κτιρίων από Παραδοσιακές
Ωμοπλίνθους και Σταθεροποιημένες Ωμοπλίνθους με τσιμέντο», που συντάχθηκε στο
πλαίσιο του ερευνητικού και τεχνολογικού προγράμματος αμερικανοηβιρικής
συνεργασίας και είναι οι παρακάτω59:
– Το ύψος των φερόντων τοίχων δεν πρέπει να ξεπερνά το 8πλάσιο του πάχους της
βάσης τους και σε καμιά περίπτωση τα 3.5m.
– Τα ανοίγματα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/3 του συνολικού μήκους του τοίχου.
– Κανένα άνοιγμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.2m.
– Οι πεσσοί μεταξύ των ανοιγμάτων να είναι τουλάχιστον 1.2m.
Τα κτίρια από πλίνθινη τοιχοποιία, παραδοσιακά, κατασκευάζονταν κυρίως σε εμπειρική βάση. Η γνώση της μηχανικής συμπεριφοράς της ωμοπλινθοδομής είναι ιδιαίτερα
περιορισμένη. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές μελέτες και πειράματα,
προκειμένου να αποδειχθεί η στατικότητά τους και η αντισεισμική τους συμπεριφορά.
Με βάση τα αποτελέσματά τους, οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
για τη βελτίωση τους είναι η σύνθεση των ωμοπλίνθων, η πιστοποιημένη ποιότητα
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Γεωργία Ε. Μπέη, Σχεδιασμός κατασκευής από ωμοπλινθοδομή και αντισεισμική συμπεριφορά της,
Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 6, Νοέμβριος- Δεκέμβριος, 2010, σελ. 31.
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κατασκευής τους, ο κατάλληλος σχεδιασμός και οι τεχνικές βελτίωσης και
αντισεισμικής ενίσχυσης.60
Κατά τη διάρκεια του σεισμού, στα κτίρια από ωμοπλίνθους παρατηρείται η κυρίαρχη
τάση για αποκόλληση των εγκάρσιων τοίχων, παρουσιάζοντας κατακόρυφες ρωγμές
στις γωνίες και στους εσωτερικούς εγκάρσιους τοίχους.61 Αυτή η συμπεριφορά επιβεβαιώθηκε και από τα πειράματα του Blondet62 στη σεισμική τράπεζα του Καθολικού
Πανεπιστημίου της Λίμα στο Περού. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορες
μέθοδοι, όπως η χρήση μεταλλικών ράβδων
Εικόνα 31
ως ελκυστήρων, περιμετρικών δοκώνδιαζωμάτων
(ιμαντώσεων)
ή
προσαρτημένου πλέγματος ενίσχυσης που
στοχεύουν
στην
παρεμπόδιση
της
αποκόλλησης των εγκάρσιων τοίχων από
ωμοπλίνθους.
Η ενισχυτική περιμετρική δοκός-διάζωμα στην απόληξη της τοιχοποιίας κάτω από τη
στέγη του κτιρίου, συνδέει όλες μαζί τις πλευρές του κτιρίου και συμβάλλει στην
αύξηση της δυσκαμψίας του κτιρίου, εμποδίζοντας την αποκόλληση των γωνιών και
την ολίσθηση του κτιρίου από τη βάση του.63 Πολύ σημαντική είναι η χρήση οριζόντιων
και κατακόρυφων οπλισμών εντός του επιπέδου της τοιχοποιίας των ωμοπλίνθων. Οι
οπλισμοί μπορούν να αποτελούνται από ξύλα, καλάμια, μπαμπού ακόμη και
μεταλλικές ράβδους σαν τους συμβατικούς οπλισμούς της οπλισμένης τοιχοποιίας. Οι
ενισχύσεις αυτές αυξάνουν την εντός επιπέδου διατμητική αντοχή. Οι οριζόντιοι
οπλισμοί τοποθετούνται στους αρμούς του κονιάματος και μειώνουν την οριζόντια
καμπτική παραμόρφωση του ανοίγματος μεταξύ δύο κάθετων τοίχων.64

60

Ό.π., σελ. 29.
Frederick Webster and Leroy Ε. Tolles, “Earthquake damage to historic and older adobe buildings during
the 1994 Northridge, California Earthquake”, Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake
Engineering, Auckland, New Zealand, January 30-February 4, paper no 0628, 2000. Zegarra L., Bartolome
AS, Quium D and Garcia GV. ”Reinforcement of existing adobe houses”, Arid Lands Newsletter, issue no 47,
The University of Arizona, Tucson, May 2000, p.1-9.
62 Ο Michael Blondet, είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών του Pontifical Catholic University of
Peru (PUCP), ο οποίος διερευνά την σεισμική προστασία γήινων δομών και ιστορικών μνημείων.
63 Γεωργία Ε. Μπέη, Σχεδιασμός κατασκευής από ωμοπλινθοδομή και αντισεισμική συμπεριφορά της,
Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 6, Νοέμβριος- Δεκέμβριος, 2010, σελ. 31.
64 Ό.π., σελ. 32.
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Εικόνα 33: Preschool, Aknaibich, Μαρόκο, 2014

Παραδείγματα σύγχρονων κατασκευών στις οποίες γίνεται η εκμετάλλευση όλων των
πλεονεκτημάτων που μας χαρίζουν οι ωμόπλινθοι, μπορούν να βρεθούν σε όλο τον
κόσμο. Σημαντικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια είναι το Preschool στο
Μαρόκο.
Συνδυάζοντας τον μοντέρνο σχεδιασμό με τις παραδοσιακές κατασκευαστικές τεχνικές
οι αρχιτέκτονες, Nicolas Coeckelberghs και Dorian Vauzelle Mamoth, απαντούν στο
κάλεσμα του γαλλικού οργανισμού Good Planet Foundation για την κάλυψη της
ανάγκης επιπλέον αιθουσών για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε ένα υπάρχον σχολείο.
Τα μικρά παιδιά της πόλης Aknaibich, από το 2014 φιλοξενούνται σε αίθουσες
φτιαγμένες από χώμα, αντί των ψυχρών μπετονένιων τάξεων του υπόλοιπου σχολείου.
Για την κατασκευή τους έγιναν workshops με μέλη της κοινότητας αλλά και φοιτητές
του βελγικού Πανεπιστημίου KU Leuven. Στόχος των εργαστηρίων ήταν να
εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την γήινη δόμηση αλλά και να μάθουν για την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, στην οποία τα κτίρια είναι διατεταγμένα
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κατά μήκος των στενών δρόμων.65 Οι πλίνθινοι τοίχοι, επικαλύφθηκαν με μείγμα από
λάσπη, άχυρα και άμμο, ενώ η ξύλινη στέγη σκεπάστηκε με ένα στρώμα φελλού για
την αποφυγή απωλειών θερμότητας και στη συνέχεια καλύφθηκε με λάσπη.
Περιμετρικά των τοίχων, τοποθετήθηκαν οριζόντιες δοκοί από σκυρόδεμα για
ενίσχυση της αντισεισμικής συμπεριφοράς, Οι εσωτερικοί τοίχοι κτίστηκαν με άλλου
είδους γήινη δόμηση, από συμπιεσμένο πηλό (rammed earth) και σοβατίστηκαν με
γύψο και πηλό, έτσι ώστε να βοηθούν να αντανακλάται το φυσικό φως. Σημαντικό ρόλο
στο σχεδιασμό έπαιξε η προτεραιότητα που έδωσαν οι αρχιτέκτονες στη βιοκλιματική
συμπεριφορά του έργου. Η διάταξη των ανοιγμάτων, ο προσανατολισμός και τα υλικά
ενισχύουν τη θερμική άνεση. Μελετήθηκε, επίσης, και η σωστή πρόσβαση φυσικού
φωτός και ο σωστός αερισμός.

Εικόνα 34: Παρασκευή Ωμόπλινθων-Women’s Opportunity Center

Παρόμοιο έργο κοινωνικού χαρακτήρα, που έχει γίνει στην πόλη Kayanza στην Rwanda
της Αφρικής, είναι το Women’s Opportunity Center. Στόχος της δημιουργίας του, είναι
οι γυναίκες να καταφέρνουν από μόνες τους να είναι οικονομικά αλλά και
επαγγελματικά ανεξάρτητες. Παράγουν και εμπορεύονται δικά τους προϊόντα, τα
65

Alyn Griffiths, «Mud bricks and woven rattan used to build an affordable preschool in Morocco»,
22.11.2014, (www.dezeen.com).
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οποία καλλιεργούνται στο κέντρο αυτό, αλλά επίσης εκτρέφουν ζώα και καθαρίζουν
το νερό της περιοχής, αφού δεν υπάρχει επαρκές πόσιμο. Οι γυναίκες, έκτισαν οι ίδιες
το «χωριό» τους φτιάχνοντας μόνες τους τα 450.000 χωμάτινα συμπιεσμένα τούβλα
που χρειάστηκαν, με τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών. Πέραν όμως από αυτό, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, συναντούμε ένα νέου είδους, μη συμβατικό σχεδιασμό με
τη χρήση ωμοπλίνθων. Κυκλικές αίθουσες διδασκαλίας με διάτρητη διάταξη πλίνθων,
χαρίζουν στο χώρο μοναδικές ποιότητες. Το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, η
ιδιωτικότητα και η συλλογικότητα, το μέσα και το έξω, είναι αντιθέσεις που
προκύπτουν από τα κενά που αφήνονται εναλλάξ μεταξύ των πλίνθων.
Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν για το ότι το πλιθί είναι ένα υλικό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σήμερα, χωρίς να υποβαθμίζει τον μοντέρνο σχεδιασμό και τις
πρωτότυπες σχεδιαστικές λύσεις. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η ποιότητα του χώρου και
ενισχύεται ο βιοκλιματικός και αντισεισμικός χαρακτήρας των κτιρίων. Ακόμη, η
διαδικασία κατασκευής τους, λειτουργεί ως συλλογικό έργο, που φέρνει τους
ανθρώπους πιο κοντά με τους γύρω τους, αλλά και με το φυσικό τους περιβάλλον.
Πρέπει και αξίζει λοιπόν, οι αρχιτέκτονες να μελετούν τα παραδείγματα αυτά, έτσι
ώστε να μπορούν πιο εύκολα να τα εφαρμόζουν στις νέες κατασκευές.
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Ένα υλικό που έχει πολλές δυνατότητες να υπερισχύσει στην
αρχιτεκτονική του σήμερα είναι το rammed earth, γνωστό και ως
pisé (de terre) στα γαλλικά, ή συμπιεσμένη γη στα ελληνικά.
Είναι ένα οικολογικό υλικό με σταθερότητα και μηδενικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν
είναι κτίσματα με καθαρή γεωμετρία, με μια ιδιαιτερότητα στην
όψη, αφού τα διαδοχικά χωμάτινα στρώματα διαφόρων
αποχρώσεων, αφήνονται εμφανή. Οι μοναδικές υφές που
δημιουργούνται, προσφέρουν μια πολύ ιδιαίτερη ποιότητα στο
χώρο φιλική προς τον χρήστη. Η παγκόσμια παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, τόσο μονώροφων όσο και πολυώροφων κτηρίων
κατασκευασμένων από συμπιεσμένο πηλό, έχει αποδείξει ότι
είναι ικανή να δημιουργήσει μοναδικά κτίσματα ανθεκτικά στο
χρόνο. Παραδείγματα μπορεί να συναντήσει κανείς σε χώρες
όπως η Γαλλία, η Ισπανία, το Μαρόκο, η Κίνα, αλλά και περιοχές
των Ιμαλαίων.
Στο Περού η πυραμίδα Huaca del Sol, του πρώτου αιώνα και η
τεράστια πόλη Chan Chan που κατοικήθηκε από τον 9ο μέχρι τον
15ο αιώνα, είναι σημαντικά μνημεία με συμπιεσμένη γη. Άλλα
παραδείγματα στην Αμερική, οι παλαιότεροι ινδιάνικoι οικισμοί
των Mound Builders και των Taos, στο Mississippi Valley και στο
New Mexico αντίστοιχα, χρονολογούνται πολύ πιο νωρίς, από το
3300 π.Χ.66 Στην Ισπανία, βρίσκουμε το πιο πολυτελές παλάτι
Alhambra στη Γρανάδα, κτισμένο περίπου το 1300, κατά την
αραβική κυριαρχία, ενώ στην Κίνα η συγκεκριμένη τεχνική
δόμησης εφαρμόστηκε και σε διάφορα σημεία του Σινικού
τείχους. Τείχη 100 χιλιομέτρων περιβάλλουν τις ιστορικές
μεντίνες του Μαρόκο, όπως για παράδειγμα του Marrakech, του
Fez, του Rabat κ.α.
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Jean Dethier, «Inhabiting the earth: a new history of raw earth
architecture», 31.01.2020, (architectural-review.com).
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Εικόνα 36

Το μείγμα, αποτελείται από χώμα (αμμώδες ή χαλικώδες και όχι αργιλώδες), νερό και
αδρανή υλικά και συμπιέζεται σε διαδοχικά επίπεδα μέσα σε ξυλότυπους, οι οποίοι
ορίζουν ακριβώς το σχήμα αλλά και το μέγεθος της τοιχοποιίας που θα προκύψει. Η
μέθοδος αυτή επιτρέπει να υπάρχουν συστατικά με κόκκους μεγαλύτερου μεγέθους
από αυτά που χρησιμοποιούνται στις ωμοπλίνθους ή στο cob, όπως είναι τα χαλίκια,
και πολλές φορές γίνεται χρήση οργανικών αδρανών, όπως καλάμια, άχυρα και άλλες
φυτικές ίνες67. Τα υλικά αυτά ανακατεύονται έως ότου να ομογενοποιηθούν και να
γίνουν ένα ημίσκληρο μείγμα, σχεδόν στερεό. Αφού τοποθετηθεί στο καλούπι το
πρώτο στρώμα, πάνω από συμπαγή θεμέλια τουλάχιστον 20 εκατοστών ύψους,
συμπιέζεται με χειροκίνητα ή μηχανικά έμβολα (rammers), μέχρι να αποκτήσει τον
μισό, ή και λιγότερο, από τον αρχικό του όγκο. Έτσι, αυξάνεται η πυκνότητα και
μειώνεται το πορώδες του υλικού με αποτέλεσμα να αποκτά περισσότερη αντοχή στο
νερό αλλά και στη θλίψη. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσουν οι
χωμάτινες στρώσεις το επιθυμητό ύψος, χωρίς να είναι απαραίτητο να στεγνώσει η μια
στρώση για να προστεθεί η επόμενη, όπως συμβαίνει με
άλλες τεχνικές. Τέλος, αφαιρούνται οι ξυλότυποι και
παραμένει ο αυτοφερόμενος τοίχος.
Τα έμβολα που χρησιμοποιούνταν αρχικά ήταν κωνικά,
σφηνοειδή ή επίπεδα χωρίς αιχμηρές βάσεις, έτσι ώστε να
μην καταστρέφεται ο ξυλότυπος. Τα επίπεδα έμβολα δεν
είναι τόσο αποτελεσματικά γιατί δεν γίνεται καλή ανάμειξη
και ο τοίχος αποκτά μικρότερη αντοχή σε διατμητικές
τάσεις. Τα τελευταία χρόνια, με την επανέναρξη της
εφαρμογής της τεχνικής, με πρωτοπόρες χώρες τη
Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία, άρχισε και η χρήση
των ηλεκτρικών εμβόλων, τα οποία βοηθούν στο να γίνεται
καλύτερη συμπίεση68. Προστίθενται όμως μειονεκτήματα
Εικόνα 37: Έμβολα
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Schroeder Horst, Sustainable Building with Earth. Springer International Publishing, 2016, σελ. 157-158.
68 Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Ερευνητική εργασία, Διερεύνηση πρακτικών δόμησης
στις Xωμάτινες Κατασκευές, Επιβλέπουσα: Ελένη Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,
Αθήνα, Ιούλιος 2013, σελ. 40.
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στον τρόπο αυτό, αφού υπάρχει δυσκολία στον χειρισμό των μηχανών και το μεγάλο
τους βάρος δεν βοηθά στη γρήγορη και εύκολη μετακίνησή τους.
Για τους ξυλότυπους επιλέγονται συνήθως ελαφρά υλικά, έτσι ώστε να είναι πιο
εύκολη η μεταφορά καθώς και η συναρμολόγησή τους. Τα πλαίσια φτιάχνονται από
δύο παράλληλα επίπεδα, τα οποία αλληλοσυνδέονται με κάθετα σε αυτά στοιχεία.
Όταν αφαιρεθούν και το χώμα είναι ακόμα νωπό, δημιουργούνται οπές στον τοίχο, που
πρέπει να συμπληρωθούν σύντομα με επιπλέον υλικό πριν αυτό στεγνώσει. Έχουν
αναπτυχθεί συστήματα με πολύ λεπτά, έως καθόλου διαχωριστικά (spacers) για να
εξαλειφθεί τελείως το πρόβλημα αυτό. Συνήθως, χρησιμοποιούνται ξύλινα πλαίσια
πάχους 19mm τα οποία γίνονται άκαμπτα χάρη στην τοποθέτηση κάθετων στοιχείων
ανά διαστήματα περίπου 75cm. Χωρίς αυτά τα κάθετα στοιχεία, κατά τη συμπίεση τα
πλαίσια θα λύγιζαν προς τα έξω. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σανίδες
μεγαλύτερου πάχους για τα πλαίσια, μπορεί να αυξηθεί και το διάστημα μεταξύ των
κάθετων στοιχείων.69 Η χρήση ξυλότυπων, δίνει την δυνατότητα δημιουργίας
τοιχοποιιών οποιουδήποτε σχήματος, παρόλα αυτά καθιστά πιο ακριβό το υλικό
συγκριτικά με άλλες τεχνικές που δεν χρειάζονται ξυλότυπους, όπως το cob και τα
adobe bricks.

Εικόνα 39: Κατασκευή τοιχοποιίας από συμπιεσμένο χώμα
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Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Ερευνητική εργασία, Διερεύνηση πρακτικών δόμησης
στις Xωμάτινες Κατασκευές, Επιβλέπουσα: Ελένη Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,
Αθήνα, Ιούλιος 2013, σελ. 39.
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Η προσθήκη τσιμέντου στο μείγμα, όπως και στα πλιθιά, παρόλο που δεν είναι
απαραίτητη, υποστηρίζεται ότι παρέχει περισσότερη σταθερότητα, μειώνοντας όμως
την βιωσιμότητα του υλικού. Αν γίνει, λοιπόν, χρήση τσιμέντου, τότε έχουμε το
λεγόμενο Stabilized Rammed Earth (SRE). Οι αρχιτέκτονες επιλέγουν μεταξύ των δύο
(SRE ή RE) λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της περιοχής στην οποία θα σχεδιάσουν, τις
δομικές απαιτήσεις, την ανθεκτικότητά τους αλλά και τη βιωσιμότητα του υλικού. Να
σημειώσουμε πως το τσιμέντο, ως πρόσθετο, μπορεί να αντικατασταθεί από ασβέστη,
τον οποίο χρησιμοποιούσαν και στις πρώτες τέτοιου τύπου κατασκευές στο παρελθόν.
Φυσικά, η απόδοση του υλικού εξαρτάται άμεσα από το κλίμα που επικρατεί στην
περιοχή κατασκευής του. Αν και παραδείγματα βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις γωνιές της
γης, εξαιρουμένης της Ανταρτικής, και χρονολογούνται από τα αρχαία χρόνια, σε
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε αποτυχία εφαρμογής του υλικού. Κλίματα με
ψηλή υγρασία και ψηλές έως σχετικά μέτριες θερμοκρασίες κρίνονται καταλληλότερα.
Αν υπάρχει πολλή βροχόπτωση χρειάζονται ψηλότερα θεμέλια και σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες ίσως είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μόνωσης. Το U-value70 ενός τοίχου
από συμπιεσμένο χώμα πάχους 30cm είναι περίπου 1,9-2,0 W/m2K. Για να επιτευχθεί
το 0,5 W/m2K, το μέσο δηλαδή U-value που απαιτείται σε αρκετές χώρες τις Ευρώπης,
θα έπρεπε το πάχος της τοιχοποιίας να ήταν 1,6-1,8m. Επομένως, στα κρύα κλίματα,
είναι απαραίτητη η προσθήκη συμβατικής θερμομόνωσης στο πάχος του τοίχου.71
Για την ενίσχυση της θερμικής απόδοσης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την
επιλογή του υλικού μόνωσης. Αν η μόνωση τοποθετηθεί εξωτερικά, το υλικό πρέπει να
είναι πορώδες, έτσι ώστε να επιτρέπει στη γήινη τοιχοποιία να αναπνέει. Σε περίπτωση
που τοποθετηθεί εσωτερικά, καλό είναι να υπάρχει κενό μεταξύ αυτής και του τοίχου.
Είναι προτιμότερο, όμως, το υλικό να αφήνεται ακάλυπτο λόγω του ότι είναι αρκετά

«Η απώλεια της θερμότητας μέσω ενός δομικού στοιχείου υπολογίζεται με τον συντελεστή
θερμοπερατότητας U-value, το οποίο εκφράζεται σε W/m2 K. Όσο μεγαλύτερος ο συντελεστής, τόσο
χειρότερη η θερμική συμπεριφορά του κτιρίου, ενώ αντίθετα, οι χαμηλές τιμές του υποδεικνύουν καλές
θερμομονωτικές ιδιότητες των στοιχείων που προσμετρώνται. Η κάθε χώρα ορίζει με κανονισμούς τις
επιθυμητές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας U-value των διαφόρων κατασκευαστικών
στοιχείων», Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Ερευνητική εργασία, Διερεύνηση πρακτικών
δόμησης στις Xωμάτινες Κατασκευές, Επιβλέπουσα: Ελένη Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΕΜΠ, Αθήνα, Ιούλιος 2013, σελ. 65.
71 Minke Gernot, Building with earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture, Βερολίνο 2006,
σελ. 60.
70
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θερμομονωτικό υλικό αλλά και
αισθητικούς λόγους, αφού χάρη
ιδιαίτερα χρώματα και υφές
προσδίδεται μια επιπλέον γοητεία
κτίσμα.

για
στα
του
στο

Συνήθως,
κατασκευάζονται
καθαροί
ενιαίοι όγκοι χωρίς ανοίγματα, ο ένας
κοντά στον άλλο οι οποίοι συνδέονται στη
συνέχεια μεταξύ του με γυαλί. Η απόσταση
που αφήνεται ανάμεσα στους όγκους
αποτελεί τα ανοίγματα του κτιρίου και
αντικαθιστά τα συμβατικά κουτιάπαράθυρα που αφήνονται κενά πάνω στη
τοιχοποιία. Βέβαια, σε τοιχοποιίες
μεγαλύτερων διαστάσεων μπορούν να
δημιουργηθούν και τέτοιου είδους
ανοίγματα, οποιουδήποτε σχήματος και
μεγέθους. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο
τρόπους. Είτε αφήνεται κενό μέσα στον
ξυλότυπο κατά τη διαδικασία της
κατασκευής, είτε μόλις απομακρυνθούν οι
ξυλότυποι αφαιρούνται κομμάτια με τη
βοήθεια μαχαιριού ή σύρματος που
χρησιμοποιείται σαν πριόνι. Όταν το
μείγμα είναι ακόμη νωπό είναι ακόμα
εύπλαστο και μπορεί εύκολα να ξυστεί ή να
κοπεί, διευκολύνοντας την διαδικασία
αυτή. Η δυνατότητα να παραχθούν
προκατασκευασμένα τεμάχια, τα οποία
μεταφέρονται και εφαρμόζονται αμέσως
στην κατασκευή αποτελεί ακόμη ένα
πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής. Επίσης
δεν υπάρχει κάποιο όριο ύψους για τις
κατασκευές αυτές κι έτσι καθίσταται
δυνατός ο σχεδιασμός πολλών ορόφων.
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Εικόνα 40: Desert Outpost, Paradise Valley, Arizona

Εικόνα 41: Oaxaca School of Plastic Arts, Mexico
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Η τεχνική του συμπιεσμένου χώματος, ήταν πιο διαδεδομένη στην Κίνα, όπου
βρίσκουμε μέχρι και σήμερα τέτοιες κατασκευές σε πολλούς παραδοσιακούς
οικισμούς, Στην πόλη Hakka, από τον 17ο αιώνα, κτίρια Tulou, στέκονται ακόμα,
αντιστεκόμενα στη φθορά του χρόνου, αποδεικνύοντας την αντοχή του υλικού. Ήταν
κατοικίες-φρούρια προορισμένες για 800 άτομα και υπάρχουν πάνω από 2000 τέτοια
κτίσματα στον οικισμό. Τo ορθογωνικό ή κυκλικό σχήμα τους περιβάλλει, σαν πλαίσιο,
την εσωτερική αυλή, όπου εκτελούνται συλλογικές δραστηριότητες και λατρευτικές
τελετές. Μέσα στις τοιχοποιίες εκτός από ασβέστη ως πρόσθετο υλικό, υπάρχει
κολλώδες ρύζι και ξυλάκια μπαμπού για ενίσχυση. Σήμερα, γίνονται προσπάθειες για
την ανοικοδόμηση των κτισμάτων αυτών, σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές δράσεις,
τόσο για την τεχνική κτισίματος και αποκατάστασής τους, όσο και για την κουλτούρα
των Tulou. Η UNESCO τα έχει καταγράψει ως μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, αφού
θεωρούνται ως μια από τις εκπληκτικότερες αρχιτεκτονικές δομές της χώρας. Είναι
ακόμη ένα από τα πολλά μνημεία φτιαγμένα με χώμα, τα οποία οφείλουμε όχι μόνο
να διαφυλάξουμε, αλλά και να μελετήσουμε για να ακούσουμε όσα έχει να μας
προσφέρει η σοφία των λαών του παρελθόντος.
Το 1789, ο François Cointeraux βελτίωσε την τεχνική και έφτιαξε το nouveau pisé, μια
πρωτοποριακή εκδοχή του παραδοσιακού συμπιεσμένου χώματος. Στόχος του ήταν να
γνωστοποιήσει το υλικό και να το κάνει πιο οικονομικό, έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από όλες τις κοινωνικές τάξεις.72
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Jean Dethier, «Inhabiting the earth: a new history of raw earth architecture», 31.01.2020,
(architectural-review.com).
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Τα τελευταία χρόνια τα πλεονεκτήματα που
προσφέρονται από τη συμπιεσμένη γη,
αξιοποιούνται από διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες,
που τα επιλέγουν συχνά για την κατασκευή
σύγχρονων κτισμάτων. Πολλοί έχουν κερδίσει
Pritzker Prize, με τη δημιουργία έργων από
συμπιεσμένο χώμα. Δύο από αυτούς είναι ο Wang
Shu στην Κίνα, με το Wa Shan Guest House στο
Hangzhou campus (2013) και ο Renzo Piano, με το
νοσοκομείο παιδιών στην Uganda (2019).73
Οι DUST architects, σχεδίασαν στην πόλη Tucson,
στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια
πολυτελή κατοικία από συμπιεσμένο χώμα με θέα
την έρημο, η οποία υλοποιήθηκε το 2012. H χρήση
του τοπικού χώματος για την κατασκευή της, την
κάνει να φαίνεται σαν προέκταση του ίδιου του
εδάφους, σαν να αναδύεται από αυτό.74 Στην
άνυδρη αυτή περιοχή, η τεχνική από τα
παλαιότερα χρόνια ήταν πολύ διαδεδομένη και
μέχρι σήμερα ενσωματώνει εγγενείς ποιητικές
ιδιότητες και ενώνει τις οπτικές, τις απτές και τις
ακουστικές αισθήσεις όσων βιώνουν το χώρο.
Χαρακτηριστικά είναι τα Land Art έργα του
καλλιτέχνη Hannsjörg Voth ο οποίος έφτιαχνε
χωμάτινα γλυπτά μεγάλων διαστάσεων από
συμπιεσμένο χώμα, κατά τη δεκαετία του ’80. Τα
πιο γνωστά, για τα οποία κέρδισε το Τerra Award
στην κατηγορία ‘Exterior design, art and
landscape’, είναι το ‘Stairway to Heaven’ και το
‘Stadt des Orion’ στην έρημο του Μαρόκο.75

Εικόνα 43: Tucson Mountain Retreat, Arizona
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Jean Dethier, «Inhabiting the earth: a new history of raw earth architecture», 31.01.2020,
(architectural-review.com).
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Tucson mountain retreat-DUST (www.archdaily.com).
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Εικόνα 44: Stadt des Orion’
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Πριν από 20 χρόνια, ο Αμερικάνος αρχιτέκτονας Michael Frerking
πρόσθεσε στη λίστα των τεχνικών γήινης δόμησης μια νέα
επαναστατική μέθοδο που συνδυάζει παλιές με νέες
κατασκευαστικές παραδόσεις. Το poured earth, στα ελληνικά
ρευστή γη, είναι μια τεχνική που συνδυάζει τη διαδικασία
κατασκευής έργων από μπετόν και συμπιεσμένο χώμα. Το
μεγαλύτερο πλεονέκτημα που προσφέρει είναι η σημαντική
μείωση εκπομπών διοξείδιού του άνθρακα (CO2) από μια κοινή
κατασκευή με μπετόν, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 4-8% των
της παγκόσμιας εκπομπής CO2.76
Ο Frerking δημιούργησε την εταιρία Form FreeΤΜ Building
Systems (FFBS) για την προώθηση και φυσικά την εξέλιξη της
τεχνικής. Αναλαμβάνει, εκτός από την εκτέλεση έργων, την
εκπαίδευση αρχιτεκτόνων, μηχανικών, κατασκευαστών και
εργατικού δυναμικού με σκοπό να αποκτήσουν όλες τις
απαραίτητες γνώσεις για τη διαδικασία παρασκευής και
κατασκευής. Πλέον, χρησιμοποιείται αρκετά σε Αμερική και
Αυστραλία, ενώ εφαρμόζεται και σε χώρες της Ευρώπης και της
Ασίας.
«Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα
παρέχοντας μια τεχνολογία προσιτή, εύκολη στην κατασκευή,
αισθητικά ευχάριστη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη».77
Η διαφορά του από το συμπιεσμένο χώμα είναι η ανάμειξη του
χώματος με σκυρόδεμα και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να
συμπιεστεί. Το τσιμέντο Portland παίρνει τη θέση των κοινών
υλικών της γήινης δόμησης (άμμο, χαλίκια, οργανικά συνδετικά
υλικά), μειώνοντας όμως σημαντικά τη βιωσιμότητα των
κατασκευών συγκριτικά με το απλό συμπιεσμένο χώμα. Το χώμα
πρέπει να είναι σε υγρή μορφή λάσπης, να περιέχει αρκετά
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Living Systems Architecture (livingsystemsarchitecture.com).
Form FreeΤΜ Building Systems (formfreebuilding.com).
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αμμώδη αδρανή αλλά να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε άργιλο. Μπορεί να
τοποθετηθούν στο μείγμα δύο διαφορετικά είδη χώματος, για τη βελτίωση της
συμπεριφοράς του υλικού. Η χρήση ασβέστη, ιπτάμενης τέφρας ή οξειδίου του
μαγνησίου μπορεί να ελαττώσει την απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου έως και 50%. 78
Για την ανάμειξη του μείγματος αλλά και το γέμισμα των ξυλότυπων, χρησιμοποιούνται
τα ίδια εργαλεία και μηχανήματα με την διαδικασία παραγωγής του μπετόν.
Ένα μειονέκτημα της ρευστής γης προκύπτει
από την υψηλή περιεκτικότητά της σε νερό.
Μετά την εξάτμισή του προκαλούνται
εκτεταμένες ρηγματώσεις και συρρίκνωση
της
τοιχοποιίας.
Επομένως,
είναι
απαραίτητη η σταθεροποίηση του υλικού
πριν τη χρήση, η διαίρεση των επιφανειών
σε μικρότερα τμήματα και η φροντίδα των
ρωγμών μετά το στέγνωμα.79 Γίνονται
δοκιμές, για να διασφαλιστεί, ότι το μείγμα
συρρικνώνεται ελάχιστα έως καθόλου κι
έχει συμπιεστική δύναμη 800-1200 psi.80
Αφού
πληρούνται
οι
δύο
αυτές
προϋποθέσεις, το τελικό έργο αποκτά
αυξημένη αντίσταση σε ήλιο και βροχή
χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση
στο μέλλον. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητη
η χρήση μόνωσης, για την απόκτηση της
κατάλληλης θερμικής μάζας. Επίσης το
κόστος κατασκευής μειώνεται κατά 10-20%,
καθιστώντας το υλικό πιο οικονομικό.

Εικόνα 39

Εικόνα 47

Εικόνα 48
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Γιώργος Σακελλάρης, εισήγηση στο περιβαλλοντικό πάρκο «Βιότοποι Κρήτης» (11.09.2014), με Θέμα
«Επιβίωση: Η φυσική δόμηση σαν εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας κτηρίων».
79
Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Ερευνητική εργασία, Διερεύνηση πρακτικών δόμησης
στις Xωμάτινες Kατασκευές, Επιβλέπουσα: Ελένη Αλεξάνδρου, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,
Αθήνα, Ιούλιος 2013, σελ. 42.
80

Green home building (www.greenhomebuilding.com).
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Το 2001 κατασκευάστηκε από ρευστό χώμα το Secondary School of Gando, στην
Burkina Faso της δυτικής Αφρικής, το οποίο φιλοξένησε, από τότε, πάνω από 700
παιδιά.81 O αρχιτέκτονας, Diébédo Francis Kéré (Kéré Architecture Berlin), κατάφερε
μέσω του σχεδιασμού του και της χρήσης του χώματος ως κύριο υλικό, να κερδίσει το
Gold Global Holcim Award 2012. Το σχολείο είναι ανοικτό προς τη δύση, έτσι ώστε να
εκμεταλλεύεται τους δροσερούς δυτικούς ανέμους της περιοχής, ενώ στην ανατολή
έχει περιορισμένα ανοίγματα, αφού από εκεί μεταφέρονται μαζί με τον ζεστό αέρα
πολλές σκόνες από την έρημο. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ενίσχυση του φυσικού
αερισμού με υπόγειες σωλήνες. Η χρήση διπλού κελύφους στις όψεις και στη στέγη, η
μελέτη για φυσικό φωτισμό και η μελετημένη φύτευση δέντρων και φυτών, ενισχύουν
τον βιοκλιματική συμπεριφορά του κτιρίου.82 Κατά την κατασκευή του, εργάστηκαν οι
κάτοικοι της πόλης δίνοντας κοινωνικό χαρακτήρα στο έργο. Το τοπικό χώμα που
χρησιμοποιείται στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, αντί να μπει σε καλούπια για τη
δημιουργία πλίνθων, αναμείχθηκε με τσιμέντο και τοποθετήθηκε σε καλούπια
διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, κυρίων ημικυλινδρικά, για τη σύνθεση του κτιρίου.
Το αποτέλεσμα που προέκυψε, σε συνδυασμό με το παιχνίδισμα του φωτός μέσω των
ανοιγμάτων, δημιουργεί μοναδικούς γεωμετρικούς χώρους, υψηλής αισθητικής.
“This beautiful school is not only an elegant design solution, but it also delivers training
and employment, uses local building materials, and – with simple means – creates an
outstanding environment from a social viewpoint and also in constructive terms” 83

81

Francis Kéré Diébédo, «Secondary School with passive ventilation system», 04.03.2012,
(www.archilovers.com)..
82 Karissa Rosenfield «Global Holcim Award 2012 Winners Announced», 02.04.2012,
(www.archdaily.com).
83 Enrique Norten, Iδρυτής και διευθυντής ΤΕΝ Architectos (Mexico/USA) και επικεφαλής της επιτροπής
των το Gold Global Holcim Award 2012, Karissa Rosenfield «Global Holcim Award 2012 Winners
Announced», 02.04.2012 (www.archdaily.com).
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Οι γαιόσακοι, παγκόσμια γνωστοί ως earthbags, είναι ουσιαστικά
τσουβάλια γεμισμένα με χώμα, μια τεχνική γήινης δόμηση την
οποία συναντούμε στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική πολλών
χωρών. Σάκοι από διάφορα υλικά, γεμισμένοι με χώμα ή άμμο,
στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο και συμπιέζονται,
φτιάχνοντας γερές και ανθεκτικές κατασκευές. Οι τοίχοι από
γαιόσακους, είναι συμπαγείς και αντέχουν σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, σεισμούς, υγρασία αλλά και πυρκαγιές. Είναι ιδανικοί
για τη δημιουργία θολωτών ολόσωμων κατασκευών με κυκλική
κάτοψη και εκφορική κάλυψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση
στατικού σκελετού, αλλά και για την κατασκευή αψίδων. Ο χρόνος
παραγωγής των σάκων όπως και ο χρόνος που απαιτείται για την
κατασκευή των κτισμάτων είναι ελάχιστος σε σχέση με άλλες
τεχνικές και δεν απαιτείται εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό ή
ειδικά εργαλεία. Με την τεχνική αυτή δημιουργούνταν κυρίως
οχυρωματικά έργα από τον στρατό, αφού οι γαιόσακοι έχουν την
ικανότητα να αντιστέκονται σε σφαίρες και σε εκρήξεις βομβών.
Επίσης, χρησιμοποιούνται και για την κατασκευή προστατευτικών
φραγμάτων για τον έλεγχο των υδάτων των ποταμών και των
πλημμυρών αλλά και για την αντιστήριξη πρανών σε δρόμους.
Αρχικά, γινόταν χρήση σάκων από κάνναβη ή λινάτσα οι οποίοι αν
και λειτουργούσαν άψογα, δεν είχαν μακροχρόνια αποτελέσματα,
αφού σάπιζαν με το πέρασμα του χρόνου. Αργότερα,
χρησιμοποιήθηκαν σάκοι από πολυπροπυλένιο, οι οποίοι είχαν
μεγαλύτερη αντοχή αλλά δεν έπρεπε να είναι εκτεθειμένοι στον
ήλιο γιατί διαφορετικά αποσυντίθενται.
Το 1978 στο Francisco Marroquin University στη Γουατεμάλα, στο
πλαίσιο έρευνας του Research Laboratory for Experimental
Buildings' σε συνεργασία με το CEMAT (Centro de Estudios
Mesoamericano Sobre Tecnologia Apropiada), δομήθηκε κτίριο 55
τετραγωνικών μέτρων από γαιόσακους. Χρησιμοποιήθηκαν
βαμβακεροί υφασμάτινοι σωλήνες διαμέτρου περίπου 10cm και
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Εικόνα 52: Kατασκευή κτιρίου από γαιόσακους, Francisco Marroquin University, Γουατεμάλα, 1978

1978 στο Francisco Marroquin University στη Γουατεμάλα1978 στο
Francisco Marroquin
University
στη m,
Γουατεμάλα
μήκους 1.70
μέχρι 2,80
οι οποίοι γεμίστηκαν με ελαφριά άμμο και χαλίκι και στη
συνέχεια, αφού βυθίζονταν σε ασβέστη για προστασία του υφάσματος από τη σήψη,
στοιβάζονταν απευθείας πάνω στο πέτρινο θεμέλιο, ύψους περίπου 1m και πλάτους
10cm και πιέζονταν. Με τον τρόπο αυτό, οι αρχικοί σωλήνες κυκλικής διατομής
έπαιρναν μορφή σχεδόν ορθογώνιας διατομής με στρογγυλεμένες, όμως, γωνίες. Από
τις δυο πλευρές των σωλήνων είχαν τοποθετηθεί κάθετα μπαμπού ανά 45cm, που
συνδέονταν με τα θεμέλια και μεταξύ τους με σύρμα, δεμένα στο πάνω μέρος με
περιμετρικό δοκάρι. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη σταθερότητα
των σωλήνων.84 Στις δυο πλευρές του τοίχου, τοποθετήθηκε επίχρισμα ασβέστη, που
μέσα περιείχε αλάτι έτσι ώστε το ύφασμα να προστατεύεται από την υγρασία για να
μη σαπίσει και να βελτιωθεί η ικανότητα διαπέρασης ατμών από τον τοίχο.
Χρειάστηκαν 3 βδομάδες για την ολοκλήρωση του έργου με τη συμβολή 6-8 εργατών
και τελικό κόστος κατασκευής τα $630.78, δηλαδή $11.46 ανά τετραγωνικό μέτρο.
Βλέπουμε ότι ξοδεύεται μόνο το 20 -25% του ολοκληρωτικού κόστους κατασκευής
ενός συμβατικού κτιρίου. Στο κτίριο έγινε σεισμικό τεστ και αποδείχθηκε η εξαιρετική
στατικότητά του.

84

www.earthbagbuilding.com.
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Εικόνα 53
1978 στο
Francisco
Ο Ιρανός αρχιτέκτονας Nader Khalili, εξοικειωμένος με τις τεχνικές δόμησης τηςMarroquin
Μέσης
University
Ανατολής, κατάφερε να επαναφέρει τη μέθοδο των γαιόσακων και να τη βελτιώσει,
έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η κατασκευή κτιρίωνστη
με την
Γουατεμάλ
τεχνική αυτή. Γνωρίζοντας αρκετά καλά τη διαδικασία κατασκευής πλίνθων και
μετά
α1978
στο
Francisco
από την εκτέλεση αρκετών πειραμάτων, πρότεινε οι γαιόσακοι να πληρώνονται με
Marroquin
αργιλώδες χώμα ελαφρώς υγρό, αντί για άμμο. Έχει χρησιμοποιηθεί, επίσης, University
για την
πλήρωση τεμαχισμένο ηφαιστειακό πέτρωμα (σκωρία), το οποίο δημιουργεί έναν
στηπολύ
Γουατεμάλ
καλά μονωμένο τοίχο που δύσκολα σαπίζει και δεν καταστρέφεται από την υγρασία.
α

Ιδανικά, το χώμα συμπιέζεται είτε χειρωνακτικά είτε με τη χρήση μηχανικών μέσων για
να απομακρυνθεί εντελώς ο αέρας που μπορεί να εγκλωβιστεί εσωτερικά. Μέσα στους
σάκους υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και άλλα υλικά, όπως άμμος, σκόνη
ασβέστη ή τσιμέντο. Για τη δόμηση της τοιχοποιίας, στοιβάζονται ο ένας πάνω στον
άλλο, σε στρώσεις με εναλλαγή αρμών και συμπιέζονται. Ο τρόπος τοποθέτησης των
σάκων, οι προεκτάσεις των τοιχίων στις γωνίες και οι αποστάσεις μεταξύ των
ανοιγμάτων δημιουργούν μια ανθεκτική, αντισεισμική κατασκευή, οι τοίχοι της οποίας
μπορούν να δεχθούν το φορτίο της στέγης ή του δώματος.85 Σε μόνιμες κατασκευές
κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση επιχρίσματος, για το οποίο μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διαφόρων τύπων κονιάματα, όπως για παράδειγμα χώμα με άχυρο,
σταθεροποιημένη γη, κουρασάνι, ασβεστοκονίαμα, χαρτί με χώμα, papercrete86, κ.λπ.

85

Στελίνα Ρίζου, Βιοκλιματική και Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων. Η περίπτωση ενός πολυχώρου αγοράς
και εστίασης στο Βόλο, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Φανή Βαβύλη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 82.
86
Το Papercrete αποτελείται από πολτοποιημένες ίνες χαρτιού με την προσθήκη τσιμέντου ή αργίλου
Portland ή/και άλλου χώματος. «Το Papercrete, επιτρέπει στην τοιχοποιία να αναπνέει, χωρίς κατ' ανάγκην
τη δημιουργία φράγματος διαπνοής, όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σοβά σε ζεστά και
παράλληλα πολύ υγρά κλίματα επειδή θα μπορούσε να αναπτυχθεί μούχλα σε αυτό». (fysikidomisi.blogspot.com).
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Εικόνα 54: Bonita Domes, Joshua Tree National Park, California

Οι σημαντικότερες έρευνες, όσον αφορά τους γαιόσακους, έχουν γίνει από το
Ινστιτούτο Cal-Earth (The California Institute of Earth Art and Architecture) στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Khalili με πολλούς αρχιτέκτονες
και μηχανικούς να έχουν εκπαιδευτεί στις ιδιαίτερες τεχνικές του. Η NASA ζήτησε από
τον αρχιτέκτονα να μελετήσει κατασκευαστικές τεχνικές που μπορούν να
εφαρμοστούν στον Άρη και τη σελήνη κι έτσι, το 1984, ανέπτυξε ένα αρχικά θεωρητικό
σύστημα κατασκευής από γαιόσακους ονομάζοντάς το «superadobe», το οποίο έπειτα
χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση κατασκευών εκτάκτου ανάγκης. Οι μαθητές του
Khalili, συνέχισαν τα πειράματα πάνω στη συγκεκριμένη τεχνική, με τις γνώσεις μας
για αυτή να έχουν επεκταθεί σημαντικά. Στο ίδρυμα συνεχίζεται το έργο του,
χρησιμοποιώντας «superadobe» για την ενημέρωση, την εκπαίδευση, το σχεδιασμό
και την υλοποίηση κατοικιών φιλικών προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου
υπάρχει άμεση ανάγκη για στέγαση.87

Εικόνα 55
87

www.calearth.org.
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Μετά από αρκετές δοκιμές και πειράματα, η νέα βελτιωμένη μέθοδος superadobe,
επικράτησε και εφαρμόζεται παγκόσμια. Κτίρια, που έχουν κατασκευαστεί στην έρημο
της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, έχουν αντέξει σε δοκιμές αντισεισμικότητας μέχρι 9,6
βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.88 Τα σακιά αντικαταστάθηκαν από ένα είδος δικτυωτού
σωλήνα από πολυπροπυλένιο πυκνής ύφανσης με αγκαθωτό σύρμα ως συνδετικό
υλικό.89 Τα κτίρια που δομούνται με τον τρόπο αυτό, αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή,
έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες
διαβίωσης για τους ενοίκους τους. Υπάρχει η δυνατότητα κοπής του σωλήνα σε
τμήματα, ανάλογα με το μήκος του στρώματος που απαιτείται, ώστε τα κτίρια να
παίρνουν μια πιο πλαστική μορφή. Το αγκαθωτό σύρμα που προαναφέρθηκε,
τοποθετείται ανάμεσα από τις στρώσεις του σωλήνα σε 2 ή 3 σειρές και δίνει τη λύση
στο πρόβλημα της ένωσης μεταξύ των διαδοχικών στρωμάτων, το οποίο προκαλείται
λόγω του μεγάλου μεγέθους του σάκου, που όταν γεμίζει με χώμα αποκτά ομαλή και

Εικόνα 56

88

fysiki-domisi.blogspot.com
Στελίνα Ρίζου, Βιοκλιματική και Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων. Η περίπτωση ενός πολυχώρου αγοράς
και εστίασης στο Βόλο, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Φανή Βαβύλη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 82.
89
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ολισθηρή επιφάνεια. Τα θεμέλια, που βρίσκονται σε βάθος
40-60 εκατοστών κάτω από τη γη, συμπληρώνονται με
σάκους γεμισμένους με χοντρά χαλίκια, σταθεροποιημένη
γη, ή, πιο σπάνια, μπετόν, για την αποφυγή απορρόφησης
υγρασίας. Αφού ολοκληρωθεί η τοιχοποιία, γίνεται καύση
του πλαστικού σάκου της επιφάνειας, για να αποκαλυφθεί το
υλικό πλήρωσης. Τότε, σκάβονται οι επιφάνειες για την
εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
και ακολουθεί η τοποθέτηση του επιχρίσματος. Το μοναδικό
μειονέκτημα που εντοπίζεται στην τεχνική αυτή, είναι η
μεγάλη κατανάλωση πρώτης ύλης (χώματος), πρόβλημα που
δεν έχει ακόμη λυθεί.
Αργότερα, αναπτύχθηκε μια ακόμα πιο προηγμένη μορφή
γαιόσακων, από τον πολιτικό μηχανικό Fernando Soneghet
Pacheco στη Βραζιλία, τα Hyper Adobe. Αποτελούν την πιο
νέα και ευέλικτη μέθοδο φυσικής δόμησης για την
κατασκευή τοίχων σε κτίρια στα οποία δίνεται μεγαλύτερη
έμφαση στην αποτελεσματικότητα, το χαμηλό κόστος και την
απλότητα.
Η
βελτίωση
της
τεχνικής
αυτής
πραγματοποιήθηκε με αλλαγή τόσο στα υλικά όσο και στη
μέθοδο. Το υλικό που χρησιμοποιείται αναπτύχθηκε από μια
εταιρεία που ειδικεύεται στην συσκευασία Citropack και
είναι μια συνεχής σακούλα πολυαιθυλενίου υψηλή
πυκνότητας (HDPE) σαν δικτυωτός σωλήνας, με 20%
μικρότερο πλάτος (35cm)90. Τα στρώματα διαμορφώνονται
στο χώρο του κτιρίου και χτίζονται τοίχοι με υψηλή
σταθερότητα, τοποθετώντας τη μια στρώση πάνω από την
άλλη σε σειρά καθ’ ύψος. Με την τεχνική αυτή, γίνεται
καλύτερη και μεγαλύτερη συμπίεση, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται η αντοχή ενώ παράλληλα γίνεται πολύ καλύτερη
διαπνοή του κτιρίου. Οι κατασκευές αυτές προσφέρουν
μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στην παραγωγή αλλά και
την εκτέλεση του έργου. Καθώς ο ρυθμός της εργασίας είναι
πολύ γρήγορος, είναι απαραίτητο ένα σύστημα, που να

Εικόνα 57

Εικόνα 58: Συσκευασία Citropack

90

fysiki-domisi.blogspot.com
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επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση προς τα ανώτερα τμήματα της
κατασκευής. Έτσι, μια σειρά από σκαλωσιές τοποθετούνται περιμετρικά, κατά μήκος
των τοίχων. Αποτελούν μια σημαντική προϋπόθεση για να είναι ασφαλής η κατασκευή
και ταυτόχρονα μειώνεται η δυσκολία πρόσβασης σε ψηλότερα τμήματα του έργου.
Επιπλέον, μειώνεται η ποσότητα του χώματος που απαιτείται για το γέμισμα του
σωλήνα91 κατά 20% και δίνεται η δυνατότητα να παραχθούν τοίχοι με διαφορετικά
πλάτη, περίπου 35-45 εκατοστών κατά μέσο όρο, ιδανικοί και για εσωτερικά
χωρίσματα. Η ικανότητα εφαρμογής του επιχρίσματος βελτιώνεται και μετά την
εφαρμογή του εσωτερικού και εξωτερικού σοβά το τελικό πλάτος του τοίχου καταλήγει
να είναι μεταξύ 42-45 εκατοστών. Τέλος, τα ενδιάμεσα συνδετικά στοιχεία, όπως τα
αγκαθωτά σύρματα που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως, δεν είναι απαραίτητα,
αφού δεν υπάρχει πια το πρόβλημα πρόσφυσης μεταξύ διαδοχικών εδαφικών
στρωμάτων.
Παραδείγματα από superadobe, βρίσκουμε
σήμερα σε 54 χώρες. Συνήθως είναι μικρές
κατασκευές και κυρίως κατοικίες. Ένα ζευγάρι
στην Αυστραλία, η Kate και ο Scott RyanTaylor, αναζητούσαν έναν τρόπο να φτιάξουν
το δικό τους σπίτι με πιο οικονομικές και
περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις. Αφού έκαναν
έρευνα για τρόπους φυσικής δόμησης με τους
οποίους μπορούσαν να το φτιάξουν μόνοι
τους, κατέληξαν στο ότι οι γαιόσακοι
ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές τους
ανάγκες.
Εθελοντές
βοήθησαν
στην
υλοποίηση του έργου και μέσα σε λίγες μέρες,
έκτισαν 5 θολωτές κατασκευές κυκλικής
κάτοψης που ενώνονται μεταξύ τους.92 Τα
κουφώματα των ανοιγμάτων φτιάχτηκαν με
ξύλα και στο τέλος, η εξωτερική επιφάνεια
καλύφθηκε με λάσπη.
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Εικόνα 59: Κατασκευή κατοικίας Ryan-Taylor,
Αυστραλία

Γιώργος Σακελλάρης, εισήγηση στο περιβαλλοντικό πάρκο "Βιότοποι Κρήτης", (11.09.2014), με Θέμα
«Επιβιωση: Η φυσική δόμηση σαν εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας κτηρίων».
92
Mark Gibson, «W., A couple use sandbags to beat the mortgage trap», 3 July 2018
(www.perthnow.com.au).
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Η κοινότητα Langbos, της Νότιας Αφρικής, είναι μια συνοικία χωρίς κατοικίες, δρόμους,
πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Intsikelelo, μετά
από διάλογο με τους κατοίκους, προσπάθησε να καλύψει τις ανάγκες τους,
διαπράττοντας πολλά έργα. Το 2015, προσέλαβε τους Jason Erlank Architets, για να
δημιουργήσουν ένα κέντρο στο οποίο θα φιλοξενούνται ευπαθή παιδιά και οι
οικογένειες τους. Το Langbos Children’s Centre κτίστηκε με τη βοήθεια των ντόπιων,
στους οποίους προσφέρθηκε εργασία, αλλά και η ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην
τεχνική των superadobe. Με τον τρόπο αυτό, απέκτησαν έστω και προσωρινά το δικό
τους εισόδημα και καταπολεμήθηκε εν μέρη το πρόβλημα της ανεργίας. Με τη χρήση
των γαιόσακων, εκμεταλλεύτηκαν την πρώτη ύλη της περιοχής, και έφτιαξαν απλούς
γεωμετρικούς χώρους, με βιοκλιματική συμπεριφορά.

Εικόνα 60: Langbos Children’s Centre, Langbos, Αφρική
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«Έχουμε robot για τα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε με
τα χέρια μας και έχουμε τα χέρια μας για να κάνουμε πράγματα
που δεν μπορούμε να κάνουμε με robot. Το 3D Printing δεν πρέπει
να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την κατασκευή κτηρίων μόνο από
robot, όπως ακριβώς δεν μπορεί να κατασκευαστεί ένα κτήριο
μόνο με ένα υλικό.»93
Η σύγχρονη κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να επιλύσει δύο
σημαντικά προβλήματα: την ανάγκη για βιωσιμότητα στην
αρχιτεκτονική και την αποκατάσταση υπαρχουσών κτηριακών
δομών. Το μπετόν είναι, δυστυχώς, ο κύριος πρωταγωνιστής,
αφού αποτελεί την πιο εύκολη λύση, όμως, οι επιπτώσεις που
προκαλεί στο περιβάλλον είναι αρκετά σοβαρές για να
αγνοηθούν. Η ανάγκη για αντικατάστασή του, λοιπόν, έκανε τους
ανθρώπους να στρέψουν το βλέμμα στο παρελθόν και να
διερευνήσουν
βελτιωμένες
εκδοχές
παραδοσιακών
κατασκευαστικών τεχνικών. To World’s Advanced Saving Project
(WASP) βρίσκει τον τρόπο να συνδυάσει την σύγχρονη τεχνολογία
με το πιο απλό υλικό στον κόσμο, το χώμα. Ρομποτικοί βραχίονες
μπορούν να εκτυπώσουν ολόκληρες κατοικίες, ικανές να
φιλοξενήσουν ανθρώπινες ζωές, οι οποίες συνδυάζουν τα
πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι κατασκευές από χώμα και οι
καινοτόμοι τρόποι δόμησης.
Το 2014, ο Massimo Moretti ιδρυτής της εταιρίας WASP και
δημιουργός του Shamballa Technological Village, χαρίζει στον
κόσμο των κατασκευών τον Big Delta WASP . Πρόκειται για έναν
εξωθητή πηλού με άχυρα, ύψους 12 μέτρων, ο οποίος προέκυψε
μετά από πολλές προσπάθειες και μελέτες που έγιναν στην
πειραματική κατασκήνωση Massa Lombarda στη Ravenna. Εκεί,
αρχιτέκτονες και μηχανικοί προσπαθούσαν καθημερινά να
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Σοφοκλής Γιαννακόπουλος, υπεύθυνος έρευνας Pylos project, Δημήτρης
Διαμαντίδης, Συνέντευξη Σοφοκλή Γιαννακόπουλου, Πράσινη 3d εκτύπωση
κατασκευών με ελληνική σφραγίδα, 21.11.2016 (greenagenda.gr).
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λύσουν προβλήματα όπως ο καθορισμός των ποσοτήτων του μείγματος, η ικανότητα
του μηχανισμού να αντέχει στη συνεχή κατάθεση υλικού, τα ζητήματα στατικότητας
και αντοχής που μπορεί να εμφανιστούν μετά από ένα συγκεκριμένο ύψος καθώς και
η προστασία του εξωθητή αλλά και της κατασκευής από βροχές ή δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Αφού λύθηκαν όλα τα προβλήματα, ξεκίνησε η υλοποίηση της πρώτης
κατασκευής.

Εικόνα 61:Κατασκευή Τοίχου με τον Big Delta WASP

Τον Αύγουστο του 2016, κτίζεται σε πρώτη φάση ένας τοίχος κυκλικής κάτοψης, ύψους
2,7 μέτρων και διαμέτρου 5 μέτρων, από το Big Delta printer. Για την κατασκευή του
χρησιμοποιήθηκαν 40 τόνοι υλικού σε πάνω από 135 στρώματα, και 20 λεπτά για την
ολοκλήρωση του καθενός. Το κάθε επίπεδο ζυγίζει 300 κιλά. Το συνολικό κόστος
ανήλθε στα 48 ευρώ (32 για ενέργεια, 3 για το νερό, 10 για τα άχυρα και 3 για τα
καύσιμα της μηχανής). Χωρίς τη χρήση μηχανής ζυμώματος η ενέργεια μειώνεται
αυτόματα κατά 90%. Η περίοδος μετατροπής του υγρού μείγματος σε στερεό επιτρέπει
την κατασκευή τοίχου ύψους 60 εκατοστών και το καλοκαίρι μέχρι και 1 μέτρο, σε μια
μέρα.
Το έργο σταμάτησε για μια βδομάδα, αλλά μετά συνεχίστηκε μέχρι να φτάσει το ύψους
του τοίχου τα 4 μέτρα. Η μεγάλη αντοχή του οφείλεται στην αφθονία των ινών που
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υπάρχουν στο μείγμα. Επίσης, προστέθηκε 10% ασβέστης, για να αποφευχθεί η ανάγκη
για επικάλυψη.
«Έχουμε, ήδη, αποδείξει ότι δύο άνθρωποι και ένα μηχάνημα μπορούν να εκτυπώσουν
τρισδιάστατα ένα άνετο και υγιές καταφύγιο με ελάχιστα χρήματα. Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, ακόμα κι αν γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν
ακόμη πολλά»94
Δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβρη του 2018, ο Moretti αναπτύσσει το μοντέλο με τον
νέο εξωθητή Crane WASP, διαμέτρου 6.6 μέτρων και ύψους 3 μέτρων. Με τον
συγκεκριμένο μπορεί να δημιουργηθεί πλέγμα μηχανικών εξαρτημάτων και να
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πάνω από δύο βραχίονες για την κατασκευή πιο
περίπλοκων σχημάτων αλλά και μεγαλύτερου μεγέθους έργων.95 Επίσης, εκτός από
χώμα μπορεί να γίνει χρήση διαφόρων ειδών τσιμέντου στο μηχάνημα, όμως δεν είναι
αυτός ο σκοπός της δημιουργίας του, αλλά το να προωθήσει τα κτίρια με μηδενικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ο Crane WASP δημιούργησε, μέσα σε μόνο δέκα μέρες, την κατοικία GAIA, με αφορμή
το συνέδριο “Viaggio a Shamballa: A call to save the world”. Η WASP σε συνεργασία με
την Rice House συνδύασαν την επαναστατική τεχνολογία της πρώτης και τα μείγματα
γήινων υλικών που χρησιμοποιεί η δεύτερη, με τον καλά μελετημένο βιοκλιματικό
σχεδιασμό και δημιούργησαν το πρώτο εκτυπωμένο κτίσμα με μηδενικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα έργο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που καλύπτει
εντελώς τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης.
Εικόνα 62: Kατοικία GAIA

94
95

Massimo Moretti, ιδρυτής εταιρίας WASP.
Crane-wasp (www.3dwasp.com).
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Το μέγεθος της κατοικίας είναι 30 τετραγωνικά μέτρα, με πάχος τοιχοποιίας 40
εκατοστά και το κόστος κατασκευής μόνο 900 ευρώ (30 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο). Τα
συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 25% χώμα (30% άργιλος, 40% λάσπη, 30%
άμμος), 40% αλεσμένο ρύζι, 25% φλοιός ρυζιού και 10% υδραυλικός ασβέστης. Τα
υλικά αυτά αλέστηκαν όλα μαζί στον αναδευτή μέχρι να ομογενοποιηθούν. Mετά το
τέλος της εκτύπωσης του μονολιθικού τοίχου, περάστηκε «βερνίκι» από έλαια
λιναρόσπορου, και τα εσωτερικά κενά που προέκυψαν από το κυματοειδές σχήμα
κάτοψης της τοιχοποιίας, γεμίστηκαν με φλοιό ρυζιού. Εκτός από τα προτερήματα
θερμικής απόδοσης, ο φλοιός προσφέρει στο κτίριο και ηχομόνωση. Τα εξωτερικά κενά
τα οποία μένουν άδεια, επιτρέπουν στον αέρα να περνά διαμέσου τους και να
λειτουργεί ένα κανάλι αερισμού, με τη λογική του διπλού κελύφους, ενισχύοντας την
θερμοχωρητικότητα. Για τη στέγη, χρησιμοποιήθηκαν ξύλα τα οποία μονώθηκαν με
λάσπη, άχυρα και ασβέστη και για το σχήμα της, έγινε μελέτη βάση της κίνησης των
ανέμων. Σε συνδυασμό με τα σωστά προσανατολισμένα ανοίγματα, επιτυγχάνεται ο
απόλυτος βιοκλιματικός σχεδιασμός.
Με τον ίδιο εκτυπωτή, έγιναν μελέτες στατικότητας και αντοχής του εξωθημένου
πηλού σε συνεργασία με το Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC)
κατά τη διάρκεια του Open Thesis Fabrication research (OTF). Θέλοντας να ενισχύσουν
τις δυνατότητες των κατασκευών αυτών, δημιούργησαν έναν επαναστατικής
γεωμετρίας μονολιθικό τοίχο στον οποίο εφαρμόστηκαν σκάλες. Μέσα σε 40 ώρες, με
τη χρήση 2 κυβικών μέτρων του ίδιου μείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την κατοικία
GAIA, προέκυψε κατασκευή με πάχος 40 εκατοστών και ύψους περίπου 2 μέτρων. Το
έργο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο σημαντικό βήμα προς την απόδειξη της
φέρουσας ικανότητας των γήινων κατασκευών.

Εικόνα 64: Μονολιθικός εκτυπωμένος
τοίχος με σκάλες
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Στο IAAC, εκτός από το συγκεκριμένο πείραμα, πραγματοποιούνται πολλές μελέτες και
εκτελείται σημαντικό έργο για την προώθηση της χρήσης της γης ως κύριου δομικού
υλικού, αλλά και την απόδειξη της στατικότητάς της. Το Pylos project ξεκίνησε το 2016
και αποτελεί την προσπάθεια ομάδας νέων επιστημόνων, στην οποία συμμετέχουν και
Έλληνες. Υπεύθυνος της σχετικής έρευνας είναι ο Σοφοκλής Γιαννακόπουλος,
σύμβουλος έρευνας η Αρετή Μαρκοπούλου και σύμβουλος ρομποτικής ο Alexander
Dubor.
«Το project Pylos είναι μια απόπειρα παντρέματος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
(Vernacular architecture) με την τεχνολογία. Η λογική είναι απλή: Η παραδοσιακή
αρχιτεκτονική αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσεων. Φανερώνει την βαθιά γνώση που
είχαν προηγούμενες κοινωνίες, των δυνατοτήτων, αλλά και των περιορισμών του
φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μακραίωνης συμβίωσής τους
με την φύση. [...] Μου άρεσε η κουλτούρα που βασίζεται στην παράδοση, γι΄ αυτό και
επέλεξα ως υλικό το χώμα. Το χώμα βρίσκεται παντού, οπότε δεν υπάρχει κόστος
μεταφοράς, είναι οικονομικό, οικολογικό, βιοδιασπώμενο. Οι κατασκευές με χώμα
χρειάζονται βέβαια συντήρηση. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην εύρεση της κατάλληλης
σύνθεσης, ώστε να επιτρέπεται η εκτύπωση μεγάλων κατασκευών».96
Πάνω από 350 διαφορετικές χημικές συνθέσεις είχαν μελετηθεί μέχρι την απόδειξη
πως μια συγκεκριμένη πρόσμειξη με πρωτεΐνες αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, κατασκευάστηκαν συγχρόνως τέσσερις πρωτότυπες
μηχανές εκτύπωσης, με τις οποίες δοκιμαζόταν και καταγραφόταν η συμπεριφορά του
υλικού πάντα σε συνάρτηση με την εκτυπωμένη γεωμετρία. Εκτυπώθηκαν δομικά
στοιχεία μεγάλης κλίμακας (Κολώνες ύψους 2 μέτρων και διαμέτρου 0.5 μέτρων) με
πολύ μικρό χρόνο εκτύπωσης (40 λεπτά) και πολύ μικρό κόστος (4 - 5 ευρώ).97
Μεταπτυχιακοί φοιτητές του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (IAAC) ανέλαβαν το
δεύτερο στάδιο ανάπτυξης της έρευνας, με μακροπρόθεσμο στόχο την εκτύπωση ενός
μεγαλύτερου πρωτότυπου σπιτιού. Σε αυτό θα εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνικές που
θα βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στη βελτίωση της βιοκλιματικής
συμπεριφοράς των κατασκευών.
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Σοφοκλής Γιαννακόπουλος, υπεύθυνος έρευνας Pylos project, Δημήτρης Διαμαντίδης, Συνέντευξη
Σοφοκλή Γιαννακόπουλου, Πράσινη 3d εκτύπωση κατασκευών με ελληνική σφραγίδα, 21.11.2016
(greenagenda.gr).
97 Δημήτρης Διαμαντίδης, Συνέντευξη Σοφοκλή Γιαννακόπουλου, Πράσινη 3d εκτύπωση κατασκευών με
ελληνική σφραγίδα, 21.11.2016 (greenagenda.gr).
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«Με την τεχνολογία της εκτύπωσης έχουμε σχεδιαστική και συγχρόνως
κατασκευαστική «πρόσβαση» στην εσωτερική του γεωμετρία. Μπορείς να
κατασκευάσεις τοίχους ή δομικά στοιχεία -τούβλα-, από όπου θα περνάει ο αέρας,
ακόμα και το νερό της βροχής που θα μπορείς να το συλλέξεις και να το
χρησιμοποιήσεις για τον κλιματισμό του χώρου. Έτσι η έννοια του τοίχου αλλάζει. Το
ίδιο μπορεί να γίνει με το πάτωμα και όλα τα δομικά στοιχεία της κατασκευής.»98
Σήμερα, χάρη στα διάφορα σχεδιαστικά προγράμματα, μας δίνεται η ευκαιρία να
εφαρμόσουμε γεωμετρική πολυπλοκότητα και υπολογιστικό σχεδιασμό κάτι που
προσφέρει άπειρες δυνατότητες δημιουργίας στους αρχιτέκτονες. Αν γίνει σωστή
προώθηση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων που έχουν εκτελεστεί, θα είναι και
πιο εύκολη η πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων τους. Έτσι, η εξέλιξη δεν
θα είναι πια επιβλαβής, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, αφού κύριο
μέλημα της είναι η προστασία του περιβάλλοντος, θα σέβεται τόσο αυτό, όσο και τον
ίδιο τον άνθρωπο.

Εικόνα 66: Pylos Project
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Σοφοκλής Γιαννακόπουλος, υπεύθυνος έρευνας Pylos project. Δημήτρης Διαμαντίδης, Συνέντευξη
Σοφοκλή Γιαννακόπουλου, Πράσινη 3d εκτύπωση κατασκευών με ελληνική σφραγίδα, 21.11.2016
(greenagenda.gr).
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3.1 Σύγχρονη αντιμετώπιση της γήινης δόμησης

Από τη δεκαετία του 1950 κι έπειτα, παρατηρείται ανάπτυξη νέων τεχνολογιών γήινης
δόμησης, όπως η τεχνολογία των συμπιεσμένων ωμόπλινθων (CSEB - Compressed
stabilized earth blocks) αλλά και η τρισδιάστατη εκτύπωση με πηλό που εμφανίστηκε
τα τελευταία χρόνια. Λόγω της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης απέναντι στις
οικολογικές καταστροφές και της προσπάθειας της αρχιτεκτονικής να έρθει πιο κοντά
στη φύση και το περιβάλλον, η χωμάτινη αρχιτεκτονική αρχίζει να επανεκτιμάται με τη
συμβολή επιστημονικών ερευνών. Ψάχνοντας, λοιπόν, οικολογικές αλλά ταυτόχρονα
οικονομικές λύσεις, βλέπουμε να επανεμφανίζεται ως υλικό δόμησης ο πηλός, με
βελτιωμένη, όμως, μορφή, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η ικανότητά του να
ανταποκρίνεται θετικά στις σύγχρονες τεχνολογίες δόμησης αλλά και η συμπεριφορά
του ως προς το περιβάλλον δεν μπορούν να αγνοηθούν, κατατάσσοντάς τον μεταξύ
των οικοδομικών υλικών του μέλλοντος.
Η άργιλος και τα παράγωγά της αποτελούν τα κύρια δομικά στοιχεία πολλών μνημείων,
ιστορικών κτιρίων και οικισμών σε ολόκληρο τον κόσμο, άρα είναι απαραίτητη η σε
βάθος μελέτη των τεχνικών αυτών, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή αρχικά η
αποκατάσταση και στη συνέχεια η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα
από την οποία αντλούνται σημαντικές πληροφορίες για τη βιοκλιματική δόμηση και
την εξοικονόμηση ενέργειας.
Στη γνώση που έχουμε σήμερα για το υλικό, τόσο επιστημονική όσο και πρακτική,
συνέβαλε η ομάδα CRATerre/EAG (Διεθνές Κέντρο για την Κατασκευή από Χώμα), με
έδρα το Πανεπιστήμιο της Grenoble στη Γαλλία, η οποία δημιουργήθηκε το 1979. Είναι
ο μεγαλύτερος οργανισμός για την ανάπτυξη της χωμάτινης αρχιτεκτονικής,
υπεύθυνος από το 1998 για την έδρα της UNESCO «Χωμάτινη Αρχιτεκτονική –
κατασκευαστικές κουλτούρες και βιώσιμη ανάπτυξη».99 Ασχολούνται με την ανάπτυξη
μιας νέας, απαραίτητης παιδαγωγικής, τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής, για την
αρχιτεκτονική με χώμα αλλά και για τη δημιουργία του παγκόσμιου καταλόγου
παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνικών.

99

UNESCO Chair «Earthen Architecture – construction cultures and sustainable development».
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Εικόνα 67: Anna Heringer + Eike Roswag, METI School in Bangladesch, 2007

Το βιβλίο τους Earth Construction: A Comprehensive Guide, ITDG, London, 2008
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιβλιογραφικές αναφορές για όσους θέλουν να
ασχοληθούν με τη γήινη δόμηση.
Ο οργανισμός αυτός, έχει εμπνεύσει αρκετούς νέους ταλαντούχους αρχιτέκτονες να
δημιουργήσουν εξαιρετικά έργα, οικολογικά και αρμονικά με τον τόπο γύρω τους. Μια
από αυτούς είναι και η Anna Heringer, αρχιτέκτονας του METI Handmade School100 στο
Μπαγκλαντές. Στην ομιλία της, «The warmth and wisdom of mud building», στο Ted,
τον Απρίλη του 2017, αναφέρει:
«Υπάρχουν πολλοί πόροι που δίνονται από τη φύση δωρεάν. Το μόνο που χρειαζόμαστε
είναι η ευαισθησία μας να τα δούμε και η δημιουργικότητά μας να τα χρησιμοποιούμε»

100

To 2007 κέρδισε το Aga Khan Award for Architecture και το 2009 το Curry Stone Design Prize
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Ακόμα, έχει δημιουργηθεί ειδική επιτροπή του International Council of Monuments
and Sites (ICOMOS) που ασχολείται με την προστασία και διατήρηση της χωμάτινης
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Επίσης, έχουν ιδρυθεί πολλοί οργανισμοί (εθνικοί ή
διεθνείς) και οικοκοινότητες, πειραματικές ομάδες εργασίας και κέντρα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που ασχολούνται με τη γήινη δόμηση. Τέλος, διάφορα
πανεπιστήμια και ινστιτούτα, όπως το Getty Institute/California, E.N.T.P.E./Vaulx-enValin, Γαλλία, το BASIN στη Γερμανία και το EBANZ στη Νέα Ζηλανδία, έχουν ξεκινήσει
τα τελευταία χρόνια, καταγραφή και επιστημονική διερεύνηση των χωμάτινων
κατασκευών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνεται προσπάθεια θέσπισης κανονισμών που να επιτρέπουν
τη γήινη δόμηση, με αρκετές χώρες να το έχουν ήδη καταφέρει, όπως για παράδειγμα
το Περού με νομοθεσία για τα πλινθόκτιστα και η Νέα Ζηλανδία101 που έχουν ήδη
δημιουργήσει οδηγίες δόμησης, θεσπισμένες σε τοπικό επίπεδο102.
Τον Μάρτιο του 2005, στη πόλη Yazd του Ιράν, διοργανώθηκε από το Vernacular
Architecture Research Center (VARC), το πρώτο φεστιβάλ γήινης αρχιτεκτονικής με την
ονομασία «Regeneration of earthen architecture festival», με σκοπό να προωθηθεί η
αρχιτεκτονική από χώμα. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς
τη σύγχρονη εφαρμογή ιρανικών παραδοσιακών τεχνικών δόμησης, κυρίως στην
Αμερική.103 Επίσης, τα Terra Awards, είναι ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός σύγχρονης
χωμάτινης αρχιτεκτονικής, ο οποίος επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητές της και να
την προωθήσει για ευρύτερες χρήσεις στο μέλλον. Το 2016, υπό την προεδρία του
αρχιτέκτονα Wang Shu (βραβείο Pritzker 2012), το προτζεκτ «The Great Wall of WA»,

101

Στη Νέα Ζηλανδία ισχύουν από το 1999 τρεις κανονισμοί που καλύπτουν τις κατασκευαστικές τεχνικές
με ωμόπλινθους, συμπιεσμένο χώμα, ρευστή γη και συμπιεσμένες ωμόπλινθους, οι οποίες έχουν
ερευνηθεί πολύ καλά και έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 30 χρόνια στη Νέα Ζηλανδία. Οι τεχνικές
έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα στις καιρικές συνθήκες, κυρίως τις πολλές βροχοπτώσεις και τη σοβαρή
σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Από τους τρεις αυτούς κανονισμούς, ένας αναφέρεται σε
μηχανικούς και τους παρέχει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης. Ο δεύτερος
επιτρέπει το σχεδιασμό σχετικά απλών κτιρίων χωρίς να απαιτείται μελέτη μηχανικού. Για το λόγο αυτό,
ο συγκεκριμένος κανονισμός δίνει λεπτομερείς οδηγίες (π.χ. μέγιστο άνοιγμα, αποστάσεις ανοιγμάτων
από τις γωνίες κ.α.) και σαφείς περιορισμούς για το σχεδιασμό και την κατασκευή. Ο τρίτος κανονισμός
αναφέρει τις απαιτήσεις των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και δίνει περιγραφές διαφόρων ελέγχωντεστ για τη διαπίστωση της αντοχής και των χαρακτηριστικών του υλικού. «NZS 4297 (1998): Engineering
design of earth buildings».
102
Βλ. Βιβλιογραφία-Πρότυπα, για πρότυπα και κανονισμούς χωρών.
103 www.greenprophet.com
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κερδίζει το πρώτο βραβείο. Βρίσκεται στη Δυτική Αυστραλία, έχει μήκος 230 μέτρα,
κάτι που τον καθιστά τον μακρύτερο τοίχο από συμπιεσμένο χώμα στον κόσμο.
Σημαντικά περιοδικά αρχιτεκτονικής, τα οποία παρακολουθούνται καθημερινά από
την αρχιτεκτονική κοινότητα, παρουσιάζουν αρκετά συχνά πρότζεκτ γήινης δόμησης
στις σελίδες τους, αναγνωρίζοντας την ομορφιά και τα πλεονεκτήματα του πηλού στη
σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία και εξοικειώνοντας το βλέμμα μας στις τεχνικές
αυτές.
Παρόλα αυτά, στα πανεπιστήμια δεν έχουν ενταχθεί μαθήματα που να προωθούν τη
γήινη δόμηση με σύγχρονες τεχνικές και έτσι οι φοιτητές αρχιτεκτονικής αλλά και άλλοι
μηχανικοί δεν έρχονται σε επαφή με αυτόν τον τρόπο δόμησης, ούτως ώστε να
εξοικειωθούν και να τον αξιοποιήσουν στο μέλλον με μεγαλύτερη ευχέρεια. Εξαίρεση
αποτελεί η Ecole Nationale Supérieure d'Architecture στη Grenoble που ακολουθεί τη
διδασκαλία που προτείνει η ομάδα Craterre, το AVEI School of Earthen Architecture
στην Ινδία, αλλά και η προσπάθεια της Anna Heringer μαζί με τον Martin Rauch, με τη
μέθοδο «Clay Storming» σε διάφορα πανεπιστήμια, όπως τα τεχνολογικά
πανεπιστήμια ETH στη Ζυρίχης, UP στη Μαδρίτη, TU στο Μόναχο. Έτσι, η σημασία της
γήινης δόμησης αγνοείται, με τις και σύγχρονες τεχνικές της να απουσιάζουν από τα
περισσότερα βιβλία αρχιτεκτονικής, με ορισμένες, βέβαια, αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.
Η έλλειψη πληροφοριών είναι το αποτέλεσμα μιας διαρκούς και βαθιάς κρίσης
πολιτιστικής αμνησίας και η ανάγκη για αποκατάσταση της μνήμης και της συνέχειας
είναι επιτακτική.
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3.2 Κατάσταση στην Ελλάδα104
Δυστυχώς, παρά την πληθώρα παραδοσιακών και αρχαίων κτισμάτων από χώμα, στη
σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία στον Ελληνικό χώρο, δεν προτιμώνται οι τεχνικές
γήινης δόμησης. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη
εξειδικευμένη έρευνα για τα δεδομένα της Ελλάδας (αντισεισμική τεχνολογία,
κατασκευαστικές πρακτικές, κ.λπ.), επομένως δεν υπάρχουν και στοιχεία για τη
συμπεριφορά του χώματος ως κατασκευαστικού υλικού, με τους ευρωκώδικες να μην
καλύπτουν τέτοιες κατασκευές. Η έλλειψη σωστά μελετημένων κανονισμών έχει ως
αποτέλεσμα να λαμβάνονται λανθασμένες αποφάσεις εις βάρος της γήινης δόμησης
και το υλικό να υποτιμάται.105 Άλλες φορές, λόγω του ότι είναι μη τυποποιημένο υλικό,
υπερτιμάται είτε υποτιμάται από τους μηχανικούς, όσον αφορά τις στατικές και
ενεργειακές του ικανότητες. Παρά το γεγονός ότι ο πηλός, συγκριτικά με άλλα
οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα,
έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως περιβαλλοντικά, παραμένει ένα
περιθωριοποιημένο υλικό γι’ αυτό και δεν υπάρχει το απαραίτητο θεσμικό και
ερευνητικό πλαίσιο.
Όσον αφορά τον στατικό σχεδιασμό σύνθετων ή απλών κατασκευών, δεν υπάρχει
ειδικός κανονισμός αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται ο ισχύων ελληνικός αντισεισμικός
κανονισμός (ΕΑΚ), παράλληλα με τον ευρωκώδικα 5 ή 6 αντίστοιχα. Σημαντική
παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη στον στατικό σχεδιασμό κυρίως των
απλών κατασκευών είναι η θλιπτική αντοχή του δομικού υλικού από πηλό που θα
χρησιμοποιηθεί. Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων αποκλειστικά από
χώμα, με το υλικό να αντιμετωπίζεται ως υλικό πλήρωσης, σε συνδυασμό με άλλα
υλικά, σε μεταλλικό, ξύλινο ή μπετονένιο σκελετό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
χωροθέτηση μεγάλου αριθμού κτιρίων από πηλό γύρω από τον έντονα σεισμογενή
Κορινθιακό κόλπο. Η αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών αυτών εξαρτάται

104

Παναγιώτα Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Διερεύνηση πρακτικών δόμησης στις Χωμάτινες
Κατασκευές, σελ. 106-107, Ακριβή Καραπαναγιώτη, Μελέτη Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Εδαφών Δυτικής
Κρήτης για τη Χρήση τους ως Δομικά, σελ. 36 και συζήτηση με τον Γιάννη Ζέρβα.
105
Στην ενεργειακή μελέτη, όπως έχει οριστεί από τον ΚΕΝΑΚ, δεν λαμβάνονται υπόψη ιδιότητες όπως η
μικρή ενσωματωμένη ενέργεια που έχουν οι χωμάτινες κατασκευές σε σχέση με κατασκευές από άλλα
δομικά υλικά (π.χ. με τους οπτόπλινθους για την παραγωγή των οποίων απαιτούνται υψηλές
θερμοκρασίες), ή το μικρό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα (καθώς δεν απαιτείται πολλή ενέργεια για
την εξόρυξη του χώματος και με την κατεδάφιση του κτιρίου δεν επιβαρύνει το περιβάλλον) κ.α., Βλ.
Αλεξανδρή Ελευθερία, Δόμηση με πηλό και Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Παναγιώτα
Σπυροπούλου, Ειρήνη Τσακαλάκη, Διερεύνηση πρακτικών δόμησης στις Χωμάτινες Κατασκευές, σελ. 106.
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από το δομικό σύστημα που θα επιλεγεί. Εάν η τοιχοποιία είναι αυτοφερόμενη είναι
σημαντικό να υπάρχει περιμετρικό δέσιμο με ξυλοδεσιές, ενίσχυση στις γωνίες και
χαμηλό ύψος. Μια καλή αντισεισμική κατασκευή με χώμα θα έπρεπε πιθανώς να
ενσωματώνει και ξύλινο φέροντα σκελετό.
Όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το χώμα ως υλικό δόμησης, προφανώς δεν
έχουν τα μέσα, οικονομικά και τεχνικά, για να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους
ελέγχους για τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του χώματος. Άρα, η έλλειψη
κανονισμών και της απαραίτητης έρευνας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα γι'
αυτούς. Οι εφαρμογές λοιπόν, του πηλού σήμερα, περιορίζονται σε μικρές
αναστηλωτικές εργασίες106 (Ταμπάκικα Άμφισσας), νέες επεμβάσεις ιστορικούμουσειακού χαρακτήρα (Χάνι της Γραβιάς) και σε μικρές πειραματικές ιδιωτικές
κατασκευές. Για την κατασκευή των κατοικιών, βοηθούν οι ομάδες και οργανώσεις που
έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως οι «πηλΟίκο», «Cob» και «Ανέλιξη», οι
οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της δόμησης με αργιλική γη και στις δράσεις
τους συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων αλλά
και εργαστηρίων.
Το 2014 έγινε διάλεξη από την Φωτεινή Μαργαρίτη με τίτλο «Αρχετυπικές και
σύγχρονες εκδοχές ενός φτωχού υλικού», όπου παρουσιάστηκε η ιστορία του υλικού
αλλά και η εφαρμογή του στον σύγχρονο κόσμο σε πειραματικές εφαρμογές που χάρις
στη νέα υψηλή τεχνολογία προσομοιάζουν στις ιδιότητες του χώματος. Το 2015 έγινε
έκθεση από το Τμήμα Αττικής του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων
Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) με θέμα «Για μια
αρχιτεκτονική φιλική στο περιβάλλον - γιατί δόμηση με χώμα». Στην έκθεση
παρουσιάστηκαν υλοποιημένα, ή στο στάδιο της υλοποίησης κτήρια στην Ελλάδα και
κατασκευές από φυσικά υλικά, όπως ωμές πλίνθοι, αχυροπηλός και αχυρόμπαλλες και
περιλάμβανε δείγματα από φυσικά υλικά και τεχνικές δόμησής τους (ωμές πλίνθοι και
μπαγδατί) και σχετικές βιντεοπροβολές. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι παρ’ όλους τους
περιορισμούς λόγω της έλλειψης κανονισμών, υπάρχει ενδιαφέρον και προσπάθεια να
μάθει και να εξοικειωθεί ο σύγχρονος άνθρωπος στις τεχνικές αυτές.

106

Σήμερα, πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί αλλά και αυτόνομες κατοικίες με κυρίαρχο δομικό υλικό τον
πηλό, κινδυνεύουν από αφανισμό λόγω έλλειψης των απαιτούμενων εφαρμοζόμενων πρακτικών και
μεθόδων αποκατάστασής τους.
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Εικόνα 70: ΤP Architects, «Porto Kale | The Rammed Earth Towers»

Το μη υλοποιημένο έργο των ΤP architects, «Porto Kale: The Rammed Earth Towers»,
προτείνει δύο αυτόνομους πύργους από συμπιεσμένο χώμα, στο χωριό Πόρτο Κάλε
της Λακωνικής Μάνης. Ο κύριος στόχος της πρότασης ήταν η ελαχιστοποίηση του
οικολογικού αποτυπώματος της νέας κατασκευής, καθώς και η αρμονία ανάμεσα σε
αυτό και το ιστορικό και μορφολογικό τοπίο της περιοχής. Το αρχικό μείγμα
αποτελείται από χαλίκι, άμμο, λάσπη και πηλό. Προστίθεται μια μικρή ποσότητα
τσιμέντου (5-10%) και συμπιέζεται με ένα μηχανικό έμβολο για δομική ενίσχυση,
δημιουργώντας την τελική του μορφή. Το πάχος της τοιχοποιίας είναι 50 εκατοστά και
θεωρείται βαριά τοιχοποιία λόγω του υλικού δόμησής της. Το συγκεκριμένο προτζεκτ
αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το τι θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην
Ελλάδα αξιοποιώντας τις τεχνικές που αναλύθηκαν στη παρούσα ερευνητική εργασία.
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3.3 Συμπεράσματα, Παρατηρήσεις και Προτάσεις
Στην εργασία μας, παρουσιάζονται οι δυνατότητες του «αιώνιου» υλικού, του
χώματος, που αποτέλεσε την πρώτη ύλη δόμησης από τις απαρχές της ιστορίας. Είναι
ξεκάθαρο πως υπάρχει η επιτακτική ανάγκη να μετατραπεί, από υλικό του
παρελθόντος, σε υλικό του μέλλοντος, κατανοώντας το πόσο σημαντικό είναι να
σεβόμαστε την φύση και όσα αυτή μας προσφέρει. Να υιοθετήσουμε, δηλαδή, τη
νοοτροπία και τις τεχνικές των προγόνων μας αξιοποιώντας, όμως, τις προηγμένες
δυνατότητες που μας προσφέρει η εποχή μας. Λόγω των προβλημάτων που
προκλήθηκαν από την απομάκρυνσή μας από τη φύση, δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός
νέου τρόπου ζωής, με μια πιο οικολογική νοοτροπία σε όλες τις πτυχές της, άρα και
στην αρχιτεκτονική. Ως λαός, αντιληφθήκαμε, έστω και αργοπορημένα, πως πρέπει με
τον τρόπο που ζούμε να διαφυλάσσουμε τις φυσικές πηγές και το περιβάλλον που οι
ίδιοι καταστρέψαμε. Γίνεται, τα τελευταία χρόνια, μια προσπάθεια επιστροφής στις
ρίζες μας, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά, αναφερόμενη στη χωμάτινη
αρχιτεκτονική. Και ποιο υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα στην προστασία της
γης πέραν από το ίδιο το χώμα της;
Τα κτίρια, σήμερα, προσπαθούν να επιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο το
περιβάλλον, έχοντας ελάχιστες απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας. Το χώμα, λοιπόν,
χάρη στις ιδιότητές του, έρχεται να δώσει λύση σε αυτή την αναγκαιότητα,
εξοικονομώντας χρόνο, χρήματα και κόπο μεταφοράς, παραγωγής αλλά και
επεξεργασίας, άρα κατ’ επέκταση εξοικονομώντας ενέργεια και προσφέροντας κτίρια
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι δυνατότητές του δεν σταματούν στις
παραδοσιακές μεθόδους, αφού παρατηρούμε μια συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των
υπαρχουσών τεχνικών, αλλά και τη δημιουργία νέων, εντελώς σύγχρονων, χάρη στην
προσαρμοστικότητα του υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Βέβαια, είναι
σημαντικό εκτός από τις δυνατότητές του, να αναγνωρίσουμε και τις αδυναμίες του
αφού μόνο έτσι θα εξελιχθεί στην καλύτερή του μορφή. Χάρη στο ανανεωμένο
παγκόσμιο ενδιαφέρον προς το υλικό, έγιναν πειράματα το οποία κατάφεραν να
βελτιώσουν την αντισεισμική του συμπεριφορά και παράλληλα να μειώσουν το κόστος
παραγωγής, καθιστώντας τις μεθόδους εφαρμόσιμες από ανθρώπους διάφορων
κοινωνικών τάξεων. Αν δεν πειραματίζονταν εκ νέου με τον πηλό, δεν θα προέκυπταν
νέες, επαναστατικές μέθοδοι δόμησης με χώμα, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση και το
hyperadobe.
Το ταπεινό, αυτό, υλικό μπορεί να αποτελέσει ένα υλικό δόμησης υψηλής αισθητικής,
με πολλές δυνατότητες, τόσο μορφολογικές όσο και χρηστικές. Μπορούν να κτιστούν
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μεγαλοπρεπή, πολυτελή κτίρια, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλες
σύγχρονες δομές, όπως απέδειξαν πολλοί διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες με την
εφαρμογή των τεχνικών αυτών στα έργα τους. Οι αρχιτέκτονες, λοιπόν, ακολουθώντας
το παράδειγμά τους, επιβάλλεται να είναι ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με το υλικό
και τις τεχνικές του, παραδοσιακές και σύγχρονες, αξιοποιώντας το στο σήμερα. Η ίδια
η ιστορία έχει αποδείξει ότι το χώμα είναι ένα υλικό με ασύγκριτα πλεονεκτήματα και
δυνατότητες. Με χαρά μας διαπιστώσαμε ότι, τόσο στο εξωτερικό, όσο και την Ελλάδα,
γίνονται ανά διαστήματα διαλέξεις, εργαστήρια και εκθέσεις για τη γήινη δόμηση, από
ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους φορείς. Είναι σημαντικό η Πολιτεία, μέσω των
πανεπιστημίων αλλά και των διαφόρων οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με
τη χωμάτινη αρχιτεκτονική, να ενημερώνει τον κόσμο για τα οφέλη της και να
καταρτίζει τους αρχιτέκτονές της, ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό
αυτό αλλά και να αποκαταστήσουν με ευαισθησία και γνώση ήδη υπάρχουσες δομές
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και ακόμη πιο σημαντική, είναι η θέσπιση
κανονισμών σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας και
του Περού, που να επιτρέπει τη στατικά επαρκή δόμηση τέτοιων κατασκευών,
καθιστώντας τις μέρος της σύγχρονης κατασκευαστικής πραγματικότητας, αφού
πρώτα χορηγηθούν και γίνουν οι απαραίτητες στατικές μελέτες από ειδικούς.
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Εικόνα 71: Χαλκιδική, Οκτώβρης 2019
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η τυχαία συνάντηση με τον Γιάννη, λοιπόν, ήταν αρκετή για να ανοιχτεί μπροστά μας
ένας νέος κόσμος δυνατοτήτων, προς μια σύγχρονη αρχιτεκτονική διαφορετική απ’ όσα
είχαμε μάθει τόσα χρόνια στη σχολή βασισμένη σ’ ένα τρομερά παραμελημένο υλικό.
Ο πηλός και οι τρόποι δόμησης με αυτόν είναι ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής που
πρέπει να αναβιώσει άμεσα. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ήρθε η στιγμή να
αφήσουμε για λίγο το μέλλον από το βλέμμα μας, μιας και προβλέπεται ζοφερό, και να
στρέψουμε με σεβασμό τη ματιά μας στα περασμένα. Να μάθουμε από αυτά και
αξιοποιώντας τις γνώσεις που θα αντλήσουμε να σχεδιάσουμε με άλλου είδους, πλέον,
ευαισθησίες. Και τότε, θα μπορέσουμε να ξανακοιτάξουμε το ολοκαίνουργο
ελπιδοφόρο μέλλον που θα ορθωθεί μπροστά μας.
Ξεκινώντας την μελέτη για την παρούσα εργασία είχαμε στο μυαλό μας την ερώτηση
«Πόσα θα μπορούσαμε να καταφέρουμε, άραγε, αν αφήναμε τα χέρια μας να
λερωθούν με χώμα;». Φτάνοντας στο τέλος, αντιληφθήκαμε ότι το μοναδικό όριο είναι
η ίδια η δημιουργικότητά και η φαντασία μας.
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ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Hνωμένο Βασίλειο: Καθοδηγητικό Έγγραφο «UK Rammed Earth Design and Construction Guidelines»
Ηνωμένες Πολιτείες: Καθοδηγητικό Έγγραφο ASTM E2392 / E2392M - 10(2016) - Standard Guide for Design
of Earthen Wall Building Systems (www.portlandoregon.gov)
Ινδία: Πρότυπο «IS 13827:1993 Improving Earthquake Resistance of Earthen Buildings»

Νέα Ζηλανδία: Πρότυπο «NZS 4297 (1998): Engineering design of earth buildings» (pdf)
Περού: The Peruvian Building Code for Earthen Buildin, The Peruvian Adobe Seismic Design Code
Πολιτεία του Νέου Μεξικού: 2015 New Mexico Earthen Building Materials Code, CHAPTER 7 - BUILDING
CODES GENERAL (164.64.110.134/nmac/T14C007)

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
A Creative Impact: The Stanley Park Earthen Architecture Project (www.youtube.com )
Aga Khan Program Lecture: Anna Heringer, “Architecture is a Tool to Improve Lives” (www.youtube.com )
Anna Heringer, “The warmth and wisdom of mud building”, TED2017 (www.ted.com/)
BigDeltaWASP 12m (www.youtube.com)
Hassan Fathy’s New Gourna Past-Present-Future, World Monuments Fund και Community Consortium
(vimeo.com)
Pylos- Large scale 3D Printing by IAAC (www.youtube.com)
The home made from sandbags for $35,000 (Today Tonight, facebook.com, 21.02.2019)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Γιάννης Ζέρβας, 4.10.19
Λυδία Μηνά, Πολιτικός Μηχανικός, Επιστημονική Λειτουργός του Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ), 27.08.20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις από επικοινωνία με την κ. Λυδία Μηνά, Πολιτικό Μηχανικό, Επιστημονική Λειτουργό του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ)
Ερώτηση:
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν υπάρχουν κανονισμοί στην Κύπρο για την αρχιτεκτονική από χώμα
καθώς και αρχιτέκτονες που να ασχολούνται με τέτοιου είδους τεχνικές. Στη μέχρι τώρα μελέτη μας,
παρατηρήσαμε ότι, στις περισσότερες χώρες, το χώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως υλικό
πλήρωσης και όχι για τη δημιουργία αυτοφερόμενης τοιχοποιίας. Για παράδειγμα αν θέλω να φτιάξω
αυτοφερόμενο τοίχο, ποιούς πολεοδομικούς κανονισμούς πρέπει να ακολουθήσω; Δίνεται οικοδομική
άδεια;
Απάντηση:
Σημειώνεται ότι δεν φαίνεται να υπάρχει θεσμοθετημένο διεθνές ή ευρωπαϊκό ή/και βρετανικό πρότυπο
ή κανονιστικό έγγραφο που να αφορά το σχεδιασμό γήινων κατασκευών (earthen rammed
structures/earthen construction) ή/και το σχεδιασμό ωμοπλινθοδομών.
Για τη χρήση ωμόπλινθων (συμπιεσμένων ή μη) συστήνεται ο εργαστηριακός έλεγχος των δομικών υλικών
για την εξακρίβωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους, περιλαμβανομένου και της θλιπτικής αντοχής των
ωμόπλινθων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η επίδραση του κονιάματος που
χρησιμοποιείται για τη αρμολόγηση της φέρουσας τοιχοποιίας στη συμπεριφορά της κατασκευής.
Σημειώνεται ότι οι ωμόπλινθοι δεν φαίνεται να εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται από τον
Ευρωκώδικα 6 για τις οποίες δίδονται υπολογιστικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση,
επισημαίνεται ότι η χρήση των Ευρωκώδικων για την ανάλυση και το σχεδιασμό κτηρίων είναι
υποχρεωτική στην Κύπρο και ως εκ τούτου οι γενικές αρχές και οι απαιτήσεις που δίδονται στους
Ευρωκώδικες για την ανάλυση και το σχεδιασμό κατασκευών θα πρέπει να ακολουθηθούν.
Όσον αφορά κατασκευές όπου ο στατικός φορέας αποτελείται από εδαφικά υλικά (γήινη κατασκευή) ή
είναι φέρουσα τοιχοποιία από ωμόπλινθους, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών Νόμο για την αδειοδότηση κατασκευής απαιτείται μεταξύ άλλων η υποβολή στατικών
υπολογισμών οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα, τους κώδικες πρακτικής και τον
αντισεισμικό κώδικα που ισχύει κατά την ημέρα υποβολής τους, οι οποίοι υπογράφονται από το μελετητή
που έχει εκπονήσει τη στατική μελέτη. Ειδικότερα, παρατίθεται το ο άρθρο 8(2)(α) του περί Ρυθμίσεως
Οδών και Οικοδομών Νόμου: «Ειδικά όσον αφορά τους στατικούς υπολογισμούς αρμόδια αρχή ελέγχει
και έχει την ευθύνη αν υποβλήθηκαν οι αναγκαίοι στατικοί υπολογισμοί, αν αυτοί φέρουν την υπογραφή
του μελετητή του έργου, αν αντιστοιχούν προς την κατασκευή για την οποία υποβλήθηκαν, αν
ακολουθήθηκαν τα πρότυπα, οι κώδικες πρακτικής και ο αντισεισμικός κώδικας που ισχύουν κατά την
ημέρα της υποβολής τους, έλεγχος της αρμόδιας αρχής δεν απαλλάσσει το μελετητή του έργου από την
ευθύνη για τους στατικούς υπολογισμούς που αυτός υπογράφει.». Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιο σώμα για
την αδειοδότηση κατασκευής είναι η έκαστη αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος, Επαρχία κλπ.) της περιοχής στην
οποία θα ανεγερθεί μια κατασκευή.

114

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις από συζήτηση με τον Γιάννη Ζέρβα
Συμμετείχε σε τρία εργαστήρια της ομάδας Cob με έδρα τη Λάρισα, είναι εύκολη και ενδιαφέρουσα
διαδικασία. Τα εργαστήρια παρακολουθεί αρκετός κόσμος, κάποτε μέχρι και τριάντα άτομα. Άρα, υπάρχει
αρκετό ενδιαφέρον για την γήινη δόμηση. Αρκετοί, είναι άτομα που θέλουν να ζήσουν πιο κοντά στη φύση,
έναν άλλο τρόπο ζωής.
Εκτός από εργαστήρια της ομάδας Cob, έλαβε μέρος και σε workshop που βρήκε από το πρόγραμμα
workaway για τις κατασκευές από λάσπη και άχυρο.
Στο Νομό Μαγνησίας, στο Βόλο, έχει ανεγερθεί το πρώτο κτίσμα από αχυροπηλό (και ξύλινο σκελετό) σε
πολεοδομικό ιστό πόλης σε πανελλαδικό επίπεδο. Πρόκειται για διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από
δύο διαφορετικές κατοικίες συνολικού εμβαδού 131 τετραγωνικών μέτρων. (Σπίτι από αχυροπηλό στο
Βόλο – Το πρώτο με οικοδομική άδεια σε πολεοδομικό ιστό “Θ”, ethessalia.gr, 20.07.15)
Στην Γαλλία, αλλά και την Αμερική, μπορείς να κτίσεις μόνος σου το σπίτι σου αρκεί να έχεις πρώτα
παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια. Η κυβέρνηση των χωρών αυτών το στηρίζει.
Οι ευρωκώδικες δεν επιτρέπουν πέτρινη θεμελίωση και σκελετό σε τέτοιες κατασκευές. Η θεμελίωση
πρέπει να είναι από σκυρόδεμα. Υπάρχει μεγάλο ερευνητικό κενό. Στο φύλλο με τους νόμους δεν
αναφέρεται κάπου ο αχυροπηλός, παρά μόνο τα πλιθιά. Δεν τα διαχωρίζουν. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι
υπάρχει άγνοια και κανένας δεν ασχολείται. Παραδοσιακή τρόποι χτισίματος ουσιαστικά πλέον
θεωρούνται «παράνομοι».
Πέτρα και τσιμέντο είναι κακός συνδυασμός. Είναι και τα δύο σκληρά υλικά, άρα δεν έχουν ελαστικότητα.
Τα πλιθιά καλύτερα να μην γίνονται το καλοκαίρι (στη Ελλάδα), γιατί λόγω του ήλιου και των πολύ υψηλών
θερμοκρασιών ίσως σκάσουν.
Υπολογίζει για το σπίτι του στη Χαλκιδική να χρειαστεί 3000 πλιθιά (από τα δεδομένα που του είπε ο
Κώστας Κοντομάνος, ιδρυτής της ομάδας cob, από την εμπειρία του στο χτίσιμο άλλων τέτοιων σπιτιών),
με εθελοντική κυρίως εργασία από άτομα. Αρχικά, το χώμα που χρειάζεται, πιθανώς να το βρει από
κάποιον που κάνει εκσκαφή για τα θεμέλια του σπιτιού του στη περιοχή αλλιώς θα αγοράσει. Μετά όμως
θα αξιοποιήσει το χώμα από την εκσκαφή στο δικό του οικόπεδο. Τα πλιθιά που θα φτιάξει δεν πειράζει
αν δεν είναι τόσο γερά, αφού θα χρησιμοποιηθούν ως πλήρωση.
Η καταλληλότητα της σύστασης του χώματος μπορεί να ελεγχθεί με τρείς τρόπους:
1.
2.

3.
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μηχανική ανάλυση σύστασης
εμπειρικό τεστ επιτόπου: Αποφεύγεις να πάρεις χώμα από τα πρώτα 10 με 20 εκ. του στρώματος του
εδάφους για να μην υπάρχουν οργανικές ουσίες. Παίρνεις λίγο χώμα, φτιάχνεις μια μπαλίτσα με
νερό. Αν έχει ρηγματώσεις, τότε δεν είναι καλό έδαφος. Θέλει πρόσθετα
τεστ με το βάζο: Γεμίζεις το μισό με χώμα, προσθέτεις 1/3 νερό, και διαλύτη (πχ αλάτι). Το αφήνεις
10 μέρες. Κάτω μένουν τα πετραδάκια και η άμμος (ιλύς) και πάνω το νερό καθαρό.
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