
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αρχιτεκτονική από χώμα είναι μια από τις αρχαιότερες 
τεχνικές χτισίματος. 
Σήμερα υπολογίζεται ότι το μισό του παγκόσμιου 
πληθυσμού – τρία δις ανθρώπων στις έξι ηπείρους – ζει ή 
δουλεύει σε κτίρια κατασκευασμένα από χώμα. 
Ένας από τους τρόπους να χτίσουμε με χώμα είναι οι 
πλίνθοι (χωμάτινα τούβλα ψημένα στον ήλιο). 
Τα προτερήματα των κατασκευών με χώμα σε σχέση με 
άλλα υλικά :

• Το χτίσιμο με το χώμα παράγει ανθεκτικές και  
μακράς διάρκειας κατασκευές. 
• Το χώμα έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Δηλαδή 
έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τη θερμότητα που 
προσλαμβάνει από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και να την αποδίδει στο εσωτερικό του χώρου όταν η 
θερμοκρασία σε αυτόν είναι μικρότερη από του τοίχου, το 
βράδυ δηλαδή, όταν η εξωτερική θερμοκρασία έχει πέσει 
και μπορεί μπορούμε να έχουμε δροσισμό ανοίγοντας 
τα παράθυρα. Με τον τρόπο αυτό η θερμοκρασία στο 
εσωτερικό έχει μικρές διακυμάνσεις. Επίσης αντίστοιχα 
βοηθάει στη διαπνοή των τοίχων. Απορροφά την υγρασία 
όταν η εσωτερική υγρασία είναι υψηλή και την αποδίδει 
όταν πέφτει. Έτσι δεν έχουμε δημιουργία υδρατμών 
εσωτερικά, μούχλα και το εσωτερικό περιβάλλον γίνεται 
ευχάριστο και υγιεινό.
• Είναι ένα υλικό οικονομικό γιατί η πρώτη ύλη 
βρίσκεται επί τόπου (χώμα από την εκσκαφή της γης) και 
δεν απαιτείται κάποιος ειδικός τεχνικός εξοπλισμός που να 
μη μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα και γρήγορα από μια 
ομάδα 4-5 ανθρώπων. 
• Είναι ένας γρήγορος τρόπος κατασκευής.
• Είναι ένας οικολογικός τρόπος κατασκευής αφού 
δε καταναλώνεται ενέργεια για την παρασκευή και τη 
μεταφορά του υλικού.  Η απολύτως φυσική κατάσταση του 
βασικού υλικού επιτρέπει στη κατασκευή να εναρμονίζεται 
απόλυτα με το οικοσύστημα που τη περιβάλλει.
• Πέρα όμως από τα ενεργειακά και οικολογικά 
πλεονεκτήματα, το χτίσιμο από πλίνθους μπορεί να θεωρηθεί 
ως η καταλληλότερη τεχνική σε περιόδους επείγουσας 
ανάγκης, όπου μέρος ενός οικισμού έχει καταστραφεί από 
φυσική ή άλλη καταστροφή (πόλεμος, εξαναγκαστικός 
διωγμός) ή σε περιοχές που δεν υπάρχει εισαγωγή άλλου 
οικοδομικού υλικού. Το χτίσιμο από πλίνθους σε αυτές τις 
περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 
πρόχειρου ή μη καταλύματος, αλλά και για την επιδιόρθωση 
υφιστάμενων κατασκευών που έχουν υποστεί φθορές.

Θέλοντας να προσφέρουμε στο λαό της Παλεστίνης, 
επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε κάποια εργαστήρια 
κατασκευής πλίνθων. Μετά από μια σειρά από πειράματα 
και δοκιμές που κάναμε και έχοντας μελετήσει αντίστοιχες 
έρευνες, σας στέλνουμε τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα 
που συλλέξαμε, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο 
συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για μια βιώσιμη 
ανάπτυξη στην Παλεστίνη και το λαό της.
Η τεχνογνωσία που εμπεριέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο 
περιλαμβάνει
- την εύρεση και την επιλογή του κατάλληλου 
χώματος
- δοκιμές καταλληλότητας διαφορετικών χωμάτων 
- τον τρόπο παρασκευής του μίγματος 
- δοκιμές σταθερότητας και αντοχής των πλίνθων
- κατασκευαστικές λεπτομέρειες
- σωστά και λάθη στην επιλογή τοποθεσίας και στον 
τρόπο χτισίματος 

 

χτίζοντας από 
πλίνθους
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Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1. ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΜΑ

Δεν είναι όλα τα χώματα κατάλληλα για τη κατασκευή 
πλίνθων. Ψάχνουμε χώμα που να περιλαμβάνει άργιλο. 
Χρειάζεται να σκάψουμε στη περιοχή χτισίματος ή 
κοντά σε αυτήν για να βρούμε το κατάλληλο. Σκάβουμε 
χρησιμοποιώντας μια τσάπα ή ένα φτυάρι. 
Το χώμα της επιφάνειας ( περίπου 30εκατοστά ) είναι 
συνήθως ακατάλληλο λόγω του οτι περιέχει οργανικά 
στοιχεία (ρίζες, ζωύφια,...). Κάτω από τα πρώτα στρώματα 

βρίσκουμε στρώματα άμμου και ακόμα πιο κάτω στρώματα 
αργίλου.  Ποτέ δεν βρίσκεται μια ποσότητα χώματος που 
περιέχει μόνο άργιλο. Το χώμα περιέχει αναμεμιγμένο 
άργιλο, άμμο και άλλα υλικά. Το ιδανικό χώμα έχει μια 
αναλογία 75% άμμο και  25% άργιλο. Σημαντικό επίσης 
είναι να μη περιέχονται στερεά κομμάτια μεγαλύτερα από 
1εκατοστό και οργανικά στοιχεία.

2. ΤΕΣΤ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Τεστ μπουκαλιού
Για να επιλέξουμε το καταλληλότερο χώμα για την κατασκευή 
μας, κάνουμε το τεστ του μπουκαλιού. Γεμίζουμε στο μισό 
κάθε μπουκάλι με ένα είδος χώματος που έχουμε εξορύξει. 
Συμπληρώνουμε με νερό. Κλείνουμε τα μπουκάλια και τα 
κουνάμε συστηματικά μέχρι να αντιληφθούμε οτι έχει 
γίνει η ανάμειξη χώματος-νερού. Αφήνουμε τα μπουκάλια 
ανοιχτά σε εξωτερικό χώρο. 
Εαν το χώμα περιέχει άργιλο τότε μια ποσότητα χώματος  
θα κατακαθίσει στο χαμηλότερο μέρος του μπουκαλιού 
και πάνω από αυτό θα υπάρχει νερό όπου θα γίνεται 
καθαρότερο προς τα πάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο άργιλος δεν είναι πορώδες υλικό, όποτε δεν επιτρέπει 
στο νερό να εισχωρήσει μέσα του, όποτε και το “πετάει” 
προς τα πάνω.
Εαν το χώμα είναι αμμώδες (οπότε και ακατάλληλο) θα 
είναι αναμεμιγμένο με το νερό στο μεγαλύτερο μέρος του 
μπουκαλιού.Το καταλληλότερο χώμα θα έιναι αυτό που θα 
αποβάλλει γρηγορότερα και συνολικότερα το νερό προς τα 
πάνω σχηματίζοντας ευδιάκριτα επίπεδα λάσπης που θα 
γίνονται πυκνότερα στα κατώτερα στρώματα.



3. ΤΟ ΜΙΓΜΑ

Το μίγμα περιέχει άργιλο, άμμο, νερό και σταθεροποιητές. 
Αναλόγως με τη σύσταση του χώματος χρειάζεται να 
προσθέσουμε διαφορετικές ποσότητες από άργιλο, άμμο 
και νερό για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο μίγμα. Στη 
περίπτωση που απαιτείται προσθήκη αργίλου, αυτό θα 
γίνει είτε με καθαρό άργιλο, είτε με κάποιο άλλο χώμα 
όπου περιέχει περισσότερο άργιλο. Στη περίπτωση που 
απαιτείται η προσθήκη άμμου, προτιμάται η ποταμίσια 
άμμος ή η άμμο οικοδομής, η θαλάσσια άμμος είναι 
ακατάλληλη λόγω των αλάτων. Η ποσότητα νερού εξαρτάται 
από τη ποιότητα του χώματος ώστε να δημιουργηθεί ένα 
παχύρρευστο υλικό. Για να βρούμε την κατάλληλη σύσταση 
του μίγματος κάνουμε τα εξής τεστ.

4. ΤΕΣΤ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

α. cigar test
Τυλίγουμε μικρή ποσότητα βρεγμένου χώματος σε σχήμα 
τσιγάρου. Πιέζουμε με τον δείκτη και τον αντίχειρα ωστε 
το “τσιγάρο” να έχει διάμετρο 5-6 mm. Το κρατάμε στη 
παλάμη με ένα κομμάτι να κρέμεται από έξω και τεστάρουμε 
πόσο γρήγορα θα σπάσει. Αν σπάσει απευθείας είναι πολύ 
αμμώδες και χρειάζεται περισσότερο άργιλο. Αν κρέμεται 
5-6 cm τότε έχει αρκετή άργιλο. Αν συνεχίζει να κρέμεται 
πάνω από 20 cm τότε έχει πολλή άργιλο και χρειάζεται 
άμμο για να μην έχει πρόβλημα συρίκνωσης. Αν κρέμεται 
και δε σπάει μεταξύ 7-15 cm, έχουμε το ιδανικότερο 
μίγμα.

β. biscuit test
Αφου βρέξουμε το χώμα, πλάθουμε ένα χοντρό μπισκότο 
πάχους περίπου 5 mm και διαμέτρου 5 cm. Το βάζουμε 
να στεγνώσει στον ήλιο. Αν όταν στεγνώσει και σπάσει 
σε κομμάτια καθώς το σηκώνουμε τότε το μίγμα είναι 
ακατάλληλο. Αν μπορεί να σπάσει χωρίς πολύ δυσκολία 
ασκώντας κάποια πίεση με τα δάχτυλα τότε είναι καλό. Αν 
είναι πολύ σκληρό και σπαέι σε μεγάλο κομμάτι, τότε έχει 
πολλή άργιλο και χρειάζεται περισσότερη άμμο.

c. handwashing test
Έχοντας βρώμικα τα χέρια από το χώμα, πλένουμε τα 
χέρια μας. Αν καθαρίζονται εύκολα, τότε το χώμα είναι 
πολύ αμμώδες οπότε δεν είναι καλό. Αν παίρνει κάποια 
ώρα για να καθαριστουν εντελώς και υπάρχει μια αισθηση 
σκόνης που μένει στα χέρια, τότε είναι καλό. Αν πλένοντας 
υπάρχει η αίσθηση οτι τα χέρια κολλάνε, τότε υπάρχει 
πολλή άργιλος και χρειάζεται να προσθέσουμε άμμο.

4. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τσιμέντο, ασβέστης, 
άχυρο, γιδότριχες κοπριά, μαστίχα, λάδι, πίσσα. Σε πολύ 



ξηρά κλίματα δε χρειάζεται η χρήση σταθεροποιητών στην 
κατασκευή. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση τους βελτιώνει τη 
στατική συμπεριφορά και την ανθεκτικότητα του τοίχου.  
Στη περίπτωση του άχυρου και των γιδότριχων η ποσότητα 
είναι τέτοια ώστε τα δυο αυτά υλικά να αναμιγνύονται ώστε 
να δημιουργούν ένα συμπαγές σώμα. Στη περίπτωση των 
υλικών σε σκόνη η ανάμιξη θα είναι της τάξης των 2-4% 
επί του συνολικού μίγματος.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Θα χρειαστούμε:  αξίνα/ τσάπα, φτυάρι, κόσκινο, παλούκι 
για ανακάτεμα του μίγματος ή αναδευτήρα τσιμέντου, 
κουβάδες , μήτρα (καλούπι) , σφυρί για το χτύπημα της 
μήτρας, πλάστη ή μυστρί για το ίσιωμα του μίγματος στη 
μήτρα.

6. ΚΑΛΟΥΠΙ

Διαστάσεις: 30 χ 14 χ 9 cm
Υλικά: ξύλο, βίδες, μέταλλο,

Πριν από κάθε χρήση: Αλείφουμε το καλούπι με μια στρώση 
λινόλειαου και μετά το βρέχουμε, ώστε να μην απορροφά 
την υγρασία των τούβλων.

7. ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Οι πλίνθοι χρειάζονται τουλάχιστον ένα μήνα για να 
αποκτήσουν μια ικανοποιητική σταθερότητα ως συμπαγή 
υλικά.  Είναι πολύ σημαντικό τις πρώτες μέρες να 
βρίσκονται υπό σκιά ώστε να μη χάσουν απότομα την 
υγρασία τους. 3 μέρες μετά τη δημιουργία τους πρέπει να 
τα γυρίσουμε ανάποδα, ώστε να στεγνώσει και η πλευρά 
που ακουμπούσε στο έδαφος.
Οι πλίνθοι αφού στεγνώσουν πρέπει να αντέχουν το βάρος 
ενός ανθρώπου για ένα λεπτό.

8. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η παρασκευή των πλίνθων πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον 
με θερμοκρασία υψηλή και χωρίς υγρασία. Αυτό σημαίνει 
θερμοκρασία μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου. Αν η 
θερμοκρασία είναι υψηλότερη η διαδικασία θα πρέπει να 
γίνεται υπό σκιά και πάντα προστατευμένα από τη βροχή 
και την υγρασία.
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΜΑΔΑΣ

Θεωρητικά ένα άτομο μόνο του μπορεί να κάνει όλη τη 
δουλειά, αλλά ιδανικά ώστε και η παραγωγή να είναι σε 
ταχύ ρυθμό χρειάζεται μια ομάδα 4-5 ατόμων. Οι εργασίας 
για τη παραγωγή πλίνθων είναι η εξής :
1. Σκάψιμο του εδάφους
2. Τεστ του χώματος
3. Δημιουργία του κατάλληλου μίγματος
4. Μεταφορά του μίγματος στο χώρου όπου θα στηθούν 
τα πλινθιά.
5. Τοποθέτηση του μίγματος μεστή  μήτρα. Πίεση του 
μίγματος για να καλυφθεί όλος ο όγκος της τρύπας. Λείανση 
(με το χέρι ή με μυστρί ή με πλάστη) του πάνω μέρους 
του τούβλου. Το μίγμα δε πρέπει να παραμείνει πολύ ώρα 
μεστή μήτρα γιατί θα κολλήσει (1-2 λεπτά).
6.  Αμέσως μετά χτύπημα με σφυρί στις πλευρές της μήτρας 
– ώστε να ξεκολλήσει το χώμα και  σήκωμα της μήτρας  
ώστε να απομείνει η πλίνθος στο έδαφος
7. Καθαρισμός της μήτρας με νερό και  τοποθέτηση του 
νέου μίγματος.
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7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Α. ΣΕΙΣΜΟΣ

Επιλογή θέσης
Το κτήριο πρέπει να τοποθετείται μακριά από πρανή 
για προστασία από κατολισθήσεις που προέρχονται από 
σεισμούς και καταιγίδες. (1)

Σχήμα κτιρίου
Το σχήμα του κτηρίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο συμπαγές. Το στρογγυλό είναι πιο σταθερό από ένα 
τετράγωνο, και αυτό πιο σταθερό από ένα ορθογωνικό. 
Τα σχήματα Γ πρέπει να αποφεύγονται ή να χωρίζονται 
σε δύο ορθογωνικά με τη χρήση αρμού. (2)

Κρίσιμα σημεία
Θεμέλια
Για τοίχους πάχους 30-40εκ. τα θεμέλια πρέπει να είναι 
10-20 εκατοστά πιο πλατιά. Για τοίχους 50εκ μπορούν 
να έχουν το ίδιο πάχος. Το ύψος τους πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30εκ πάνω από το έδαφος. (3)

Σενάζ
Το σενάζ βελτιώνει την αντοχή του κτηρίου σε σεισμό, 
καθώς παραλαμβάνει εφελκυστικές δυνάμεις. Σαν υλικό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύλο ή σκυρόδεμα. (4)
Ξύλινα σενάζ. Το ξύλο πρέπει να καλυφτεί με τουλάχιστον 
2εκ. κονίαμα υψηλής αντοχής. (5)
Σενάζ από σκυρόδεμα. (6)

Στέγη
H στέγη πρέπει να εδράζεται στο κέντρο του τοίχου και 
όχι στην άκρη. Επίσης είναι καλό να τοποθετείται ψημένο 
τούβλο ή ξύλο στην τελευταία στρώση για να παραλάβει 
τάσεις που μεταφέρονται μέσω της στέγης σε περίπτωση 
σεισμού. (7)

Ανοίγματα
Τα ανοίγματα δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλα και να 
μην βρίσκονται κοντά στις γωνίες του τοίχου. Επίσης το 
πρέκι πρέπει να συνεχίζει 40εκ μέσα στην τοιχοποιία και 
ιδανικά να εδράζεται σε αυτό και η στέγη. (8)

Β. ΝΕΡΟ
Το νερό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των κατασκευών από 
χώμα. Χρειάζεται προστασία τόσο από τη βροχή αλλά και 
από τα απόνερα της, που μπορεί να υπονομεύσουν τη 
θεμελίωση του κτηρίου. (9)
Επικίνδυνα σημεία από όπου είναι πιθανό να μπει νερό 
στην τοιχοποία. (10)
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