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Μηχανικοί της Γης (ΜτΓ)– Ποιοι είναι;

• Είναι αστική, μη κυβερνητική οργάνωση μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στην
Αθήνα το 2008, με έδρα το ΕΜΠ.

• Βασικός στόχος της οργάνωσης είναι η παροχή
τεχνικής βοήθειας καθώς και η μεταφορά
τεχνογνωσίας σε:
– αναπτυσσόμενες χώρες,

– μη κυβερνητικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, εντός και εκτός Ελλάδος.



Μηχανικοί της Γης (ΜτΓ)– Τι κάνουν;

• Οι ΜτΓ έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα
ευρύ φάσμα έργων μηχανικού όπως ύδρευση, 
άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία, 
επεξεργασία αποβλήτων, περιβαλλοντική
τεχνολογία, κτιριακές υποδομές, στέγαση, 
συγκοινωνιακές υποδομές, εφαρμογές
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεωργική
ανάπτυξη, διαχείριση υδατικών πόρων, κ.λπ.



Και με τον πηλό;
• 2009, μέλος των ΜτΓ επισκέπτεται τη Λωρίδα

της Γάζα και μεταφέρει εικόνες μετά τους
βομβαρδισμούς.

Εικόνες από το Πανεπιστήμιο της Γάζα

Μέσα στους στόχους των ΜτΓ
είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας

και η αναζήτηση τεχνικών
λύσεων που προσαρμόζονται
στις τοπικές συνθήκες, με
σεβασμό προς το φυσικό

περιβάλλον.



Η ιδέα
• Σε μια προσπάθεια αποστολής ουσιαστικής

βοήθειας ξεκινάει η προσπάθεια
προετοιμασίας μήτρας και οδηγιών χρήσης
για παραγωγή ωμόπλινθων και το 2010 μέσω
της πρωτοβουλίας “Ένα καράβι για τη Γάζα”
στάλθηκε μία ξύλινη μήτρα για την κατασκευή
ωμόπλινθων και σχετικές οδηγίες χρήσης.



Συνοδοιπόροι

• Η όλη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε χάρη
στο ενδιαφέρον και στη συνεργασία μελών
της «Αρχιτεκτονικής χωρίς σύνορα».





Κι άλλες ιδέες

• Οκτώβριος 2010: Συμμετοχή στην 17η Οικογιορτή, σε
συνεργασία με την “Αρχιτεκτονική χωρίς σύνορα” και το
“Σαλιγκάρι” παρουσιάστηκαν τρεις τεχνικές δόμησης με
χώμα. Κατασκευάστηκαν ένα παγκάκι από καλουπωτό χώμα
(pise ή rammed earth), ένας ξυλόφουρνος από cob και
κάποιοι ωμόπλινθοι.



Συμμετοχή

• Μάιος 2011: Παρουσίαση του κ. Κ. 
Καταβούτα στο συνέδριο ‘Βuilding 
with earth: From Cultural Heritage 
to Contemporary Architecture 
Professionals, Know-how and 
Techniques in Europe’, όπου
συζητήθηκαν θέματα νομοθεσίας
και κανονισμών για τη χρήση του
πηλού.



θεωρία
• Νοέμβριος 2011: Διοργανώθηκε σεμινάριο με θέμα
«Δόμηση με χώμα» στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου το
οποίο πλαισιώθηκε από σχετική έκθεση. Στο σεμινάριο
παρουσιάστηκαν ιστορικά στοιχεία για τη χρήση του υλικού, 
περιβαλλοντική εκτίμηση για τη χρήση του και διάφορες
τεχνικές και εφαρμογές από όλο τον κόσμο.



Συνεργασία

• Ιανουάριος 2012: Μετά από
πρόσκληση της κας Π. Νουκάκη –
Μπαμπάλου, Καθηγήτρια της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΕΜΠ στο πλαίσο του μαθήματος της
Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης
παρουσιάστηκαν θέματα για τη
«Δόμηση με χώμα» στο κτήριο
Αβέρωφ, στο Πολυτεχνείο Πατησίων
η οποία πλαισιώθηκε από σχετική
έκθεση.



Διάχυση
• Μάιος 2012: Μετά από πρόσκληση του

ΤΕΕ –Τμήμα Μαγνησίας οργανώθηκε
ημερίδα με θέμα τη «Δόμηση με χώμα», 
η οποία πλαισιώθηκε από σχετική
έκθεση.



Από τη θεωρία στην πράξη
• Μάιος 2012: Διοργανώθηκε εργαστήριο με σκοπό την

εξοικείωση με το υλικό και τις δυνατότητες χρήσεις του. 



Εν δράσει
• Μάιος 2012: Συμμετοχή στην Οικογιορτή του Μαραθώνα με

την κατασκευή ενός πάγκου εργασίας.



Και μετά… σκέψεις
• Οι προηγούμενες ενασχολήσεις οδήγησαν στον

εντοπισμό κάποιων κρίσιμων σημείων:
– Κανονισμοί για τη δόμηση με χώμα.

– Προβλέψεις στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση του
πηλού.

– Διερεύνηση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αναλογιών.

– Διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς των
ωμοπλίνθων.

– Διερεύνηση της αντοχής.

– Μαζικότερη παραγωγή.



• Σε συνεργασία με εργαστήρια του ΕΜΠ θα
οργανωθούν πειράματα για τη
διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς
των ωμοπλίνθων.

• Ταυτόχρονα σε δοκίμια ίδιας σύστασης θα
διερευνηθούν οι μηχανικές τους ιδιότητες
και η αντοχή τους.

Που θέλουμε να γίνουν πράξεις



Και συμπράξεις

• Μέσω διπλωματικών εργασιών θα μελετηθούν
εφαρμογές του υλικού τόσο σε σύγχρονες
κατασκευές, όσο και σε παραδοσιακές.

• Εφαρμογές στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες
χώρες.

• Συνέργειες με άλλους φορείς για την προώθηση του
υλικού και την εξοικείωση με αυτό.
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