2

Γ.-Φοίβος Σαργέντης, Νικόλαος Συµεωνίδης:
«Σχέδια για τη Γη, εγχειρίδιο µε απλά λόγια για την αρχιτεκτονική-µε-τη-γη»
Εικόνα εξωφύλλου: Γελαστό σπίτι
Αθήνα, Ιούνιος 2010
Το τεύχος είναι διαθέσιµο από την διεύθυνση: www.eco-dome.gr
© Eco-dome: Αστική µη-κερδοσκοπική εταιρεία
για την αειφόρο αρχιτεκτονική

3

4

Γ.-Φοίβος Σαργέντης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.
Σπούδασε στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου, όπου εκπόνησε διπλωµατική
εργασία µε θέµα:«Το αισθητικό στοιχείο
στο νερό…».
Εργάστηκε και δίδαξε στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο όπου εκπόνησε
∆ιδακτορική ∆ιατριβή στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε
θέµα: «Η Χρήση και η Συµπεριφορά των Υλικών στην Γλυπτική».

Νικόλαος Συµεωνίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981.
Σπούδασε στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου, όπου εκπόνησε διπλωµατική
εργασία µε θέµα:« Αξιολόγηση Οικολογικής
Κατοικίας».
Έχει υλοποιήσει ερευνητικές εργασίες σχετικά µε την αειφόρο
αρχιτεκτονική, και έχει εργαστεί σε κατασκευαστικά έργα και το
Εθνικό Κτηµατολόγιο.

5

6

Περιεχόµενα
Εισαγωγή ........................................................................... 9
1
Οι ιδιότητες που επηρεάζουν το σχέδιο .............12
2 Το νερό στην κατασκευή........................................12
2.1
Προστασία από τις αλλαγές φάσεως του
υλικού (στερεό υλικό-λάσπη) ....................................12
2.2
Η βροχή............................................................14
2.3
Τα νερά της επιφάνειας .................................15
2.4
Το νερό στο έδαφος και η ανερχόµενη
υγρασία..........................................................................17
2.5
Άλλα νερά.........................................................18
3 Ο σεισµός ................................................................ 20
3.1
Γενικά .............................................................. 20
3.2
Η στέγη.............................................................21
3.3
Το σχήµα της κάτοψης και η δηµιουργία
τόξων και θόλων........................................................ 23
3.4
Ενίσχυση της στερεάς-γης ........................... 25
4 ∆ιαστασιολόγηση και τυπικά λάθη....................... 26
4.1
∆ιαστασιολόγηση ............................................ 26
4.2
Τυπικά λάθη.................................................... 28
5 Ενεργειακή συµπεριφορά ...................................... 30
5.1
Γενικά .............................................................. 30
5.2
Προσανατολισµός και ανοίγµατα ................. 32
5.3
Σκίαση.............................................................. 34
5.4
Θερµοκήπιο..................................................... 35
5.5
Αέρας και ψύξη............................................... 36
5.6
Παραδοσιακές κατοικίες............................... 38
6 Σκουπίδια και βροµόνερα ..................................... 38
6.1
Γενικά .............................................................. 38
6.2
Σκουπίδια........................................................ 42
6.3
Βροµόνερα ....................................................... 46
Βιβλιογραφία ................................................................... 48

7

8

Εισαγωγή
Το

παρακάτω

∆ιαδικτυακή

εγχειρίδιο
βιβλιοθήκη

βρίσκεται
του

στην

www.eco-

dome.gr και αποτελεί συνέχεια του «Η Γη ως
Υλικό».
Πριν την εισαγωγή στο κείµενο διατυπώνεται το
ερώτηµα:

γιατί

να

σχεδιάσουµε

και

να

κατασκευάσουµε ένα κτήριο µε-γη?
Η αρχιτεκτονική µε-τη-γη δηµιουργεί εύκολαγρήγορα-οικονοµικά

και

οικολογικά

ένα

κέλυφος σε κάθε άνθρωπο.
Είναι οικονοµική γιατί έχει αποδειχθεί ότι
κοστίζει

λιγότερο,

είναι

οικολογική

γιατί

καταναλώνει λίγη ενέργεια για την κατασκευή
και την χρήση της και ανακυκλώνεται.
Σε αντίθεση µε σκυρόδεµα-«µπετόν» (που έχει
προδιαγραφές για λιγότερο από 100 χρόνια
ζωής), κατασκευές που υπάρχουν µε-τη-γη,
έχουν εξαιρετικά µεγάλη διάρκεια ζωής πολλών
εκατοντάδων χρόνων.
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Μολονότι δεν είναι αυτονόητο, οι κατασκευές
µε-τη-γη εκτιµάται ότι έχουν καλή αντισεισµική
συµπεριφορά.
Λαϊκή παροιµία λέει γι αυτές:
φύλαξέ µε απ’ το νερό
να σε φυλάω απ’ το σεισµό
Στα παρακάτω κεφάλαια περιγράφεται µε απλά
λόγια, ένα συνοπτικό εγχειρίδιο του σχεδιασµού
ενός κτηρίου µε-γη και άλλων τεχνικών λύσεων
µε στόχους:
• το καλύτερο σχεδιασµό
• τη καλύτερη ενεργειακή συµπεριφορά
• τη καλή διαχείριση των σκουπιδιών και
βροµόνερων
Πριν

από

την

εισαγωγή

στο

κείµενο,

διατυπώνονται οι παρακάτω επιφυλάξεις:
• ∆εν

υπάρχουν

προδιαγραφές

σχετικές

που

να

ελληνικές

καλύπτουν

µε

κανονιστικά πλαίσια την δραστηριότητα της
αρχιτεκτονικής µε-τη-γη.
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• Οι

τεχνικές

λεπτοµέρειες

που

θα

αναφερθούν προκύπτουν από την µελέτη
διεθνούς
περιέχονται

βιβλιογραφίας
σε

κάποιον

κανονισµό.
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και

δεν

ελληνικό

1 Οι ιδιότητες που επηρεάζουν το σχέδιο
Τη κατασκευή µε-τη-γη και τον σχεδιασµό της,
καθορίζουν ορισµένες ιδιότητες του υλικού
όπως:
• οι

αλλαγές

φάσεως

του

υλικού

που

εξαρτώνται από το νερό
• η ιδιαίτερη σεισµική συµπεριφορά (µικρέςσχετικά µηχανικές αντοχές του υλικού)
• η θερµική συµπεριφορά του υλικού
Οι

βασικές

κατασκευής

αρχές
µε-τη-γη

του

σχεδιασµού

εξαρτώνται

από

της
την

κατανόησή τους.

2 Το νερό στην κατασκευή
2.1 Προστασία από τις αλλαγές φάσεως του
υλικού (στερεό υλικό-λάσπη)
Η γη γίνεται υλικό όταν στο κατάλληλο χώµα
προσθέσουµε νερό, τότε το χώµα θα γίνει λάσπη
(πλάσιµο

στερεό) και αυτή (η

λάσπη) θα

µορφοποιηθεί κατάλληλα στην κατασκευή µε
µεθόδους που αναφέρθηκαν (βλ. σχετικά «Η Γη
12

ως Υλικό»). Μετά την ξήρανσή της, η λάσπη
γίνεται στερεό και το στερεό αυτό «στηρίζει»
την κατασκευή.

Αν η στερεά-γη που έχει τοποθετηθεί στην
κατασκευή, έρθει σε επαφή µε το νερό, η
στερεά-γη θα απορροφήσει το νερό αυτό και θα
ξανα-γίνει λάσπη (πλάσιµο στερεό). Η λάσπη δεν
είναι στερεό, δεν έχει µηχανικές αντοχές και
στα σηµεία που η γη έχει απορροφήσει νερό, η
κατασκευή θα παρουσιάσει αστάθεια.
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Υπάρχουν τα εξής «νερά» που µπορεί να
επηρεάσουν µία κατασκευή από-γη:
• το νερό της βροχής
• τα νερά της επιφάνειας
• το νερό στο έδαφος και η ανερχόµενη
υγρασία
• άλλα νερά
2.2 Η βροχή
Η βροχή µπορεί να επηρεάσει την κατασκευή
όταν έρχεται σε επαφή µε αυτή ή όταν αυτή
µπαίνει µέσα στην τοιχοποιία.

Γενικά, η τοιχοποιία δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή µε το νερό. Γι αυτό και η καλύτερη
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σχεδιαστικά λύση είναι η στέγη να υπερκαλύπτει την κατασκευή.
Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Αν δηλαδή

δεν

υπάρχει στέγη (θόλοι-τρούλοι) σχεδιάζουµε το
κτήριο, έτσι ώστε, η κατασκευή να καλύπτεται
από

α-διαπερατή

(αδιάβροχο

απ’

το

νερό

µεµβράνη

επίχρισµα-µόνωση

κ.λπ.).

∆ιαφορετικά η στερεά-γη θα µαλακώσει και η
κατασκευή θα παρουσιάσει αστάθεια.
2.3 Τα νερά της επιφάνειας
Αν υπάρχει στάσιµο νερό στην βάση της
κατασκευής

τότε,

χωρίς

την

κατάλληλη

προστασία, το νερό θα προσβάλει την βάση της
κατασκευής και θα της δηµιουργήσει αστάθεια.
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Για τον λόγο αυτό, επιλέγονται θέσεις τέτοιες
ώστε, η κλίση του εδάφους, να διώχνει τα νερά
από τη βάση της κατασκευής.
Άλλη

δυνατότητα

κατάλληλα

είναι

να

αποστραγγιστικά

διαµορφωθούν
έργα

στον

περιβάλλοντα χώρο της κατασκευής.

Εάν τα νερά της επιφάνειας έρχονται σε επαφή
µε το κτήριο: η µορφή και η στατική λειτουργία
του θα αλλοιωθούν και η εµφάνισή του θα είναι
αυτή της παρακάτω εικόνας.
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2.4 Το νερό στο έδαφος και η ανερχόµενη
υγρασία
Κάθε κατασκευή έρχεται σε επαφή µε το νερό
µέσα από τα θεµέλιά της. Υπάρχει υγρασία (νερό
στο χώµα), το οποίο ανεβαίνει µέσα στην
κατασκευή. Εµπειρικά, αν η βάση ενός τοίχου
από τούβλο έρχεται σε επαφή µε το χώµα, το
«ανέβασµα» του νερού φτάνει συνήθως µέχρι το
γόνατο.

Επειδή η κατασκευή από γη είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητη στο νερό, πρέπει να προφυλαχθεί και
απ’ το νερό αυτό.
Ως

πρώτη

προφύλαξη,

η

θεµελίωση

της

κατασκευής πρέπει να γίνει από υλικό που δεν
επηρεάζεται από το νερό όπως για παράδειγµα
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σκυρόδεµα, λιθόδεµα (τοίχος από πέτρες) ή
γεω-υλικό

που

επεξεργασία

έχει

µε

υποστεί

κατάλληλη

σταθεροποιητές-πρόσθετα

(τσιµέντο κ.α.) και έχει ικανοποιητική αντοχή σε
δοκιµές διάβρωσης (βλ. σχετικά «Η Γη ως
Υλικό»).
Στην

συνέχεια,

µετά

την

κατασκευή

της

θεµελίωσης και πριν την αρχή της κατασκευής
µε-τη-γη, διαµορφώνεται µία α-διαπέρατη απ’ το
νερό στρώση, η οποία µπορεί να είναι µονωτική
επίστρωση

«ειδικής»

λάσπης,

ή

µονωτική

απαιτεί

ιδιαίτερη

µεµβράνη.

2.5 Άλλα νερά
Άλλο

στοιχείο

το

οποίο

επιµέλεια είναι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις σε
18

όλα τα µέρη (κουζίνα, µπάνιο), που µπορεί να
φέρουν σε επαφή το νερό µε την κατασκευή.
Σε

κάθε

τέτοια

περίπτωση

απαιτούνται

επιµεληµένες εργασίες µονώσεων (π.χ. στον
χώρο του µπάνιου) και ρήσεις στο δαπέδου σε
όλη την εσωτερική επιφάνεια της κατασκευής
έτσι ώστε να υπάρχει έξοδος των νερών σε
ενδεχόµενη διαρροή.
Καλύτερο

είναι,

οι-όποιες

υδραυλικές

εγκαταστάσεις να είναι εµφανείς έτσι ώστε
ενδεχόµενη διαρροή από σωληνώσεις, να µην
επηρεάσει την κατασκευή.
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3 Ο σεισµός
3.1 Γενικά
Η γη κινείται και στον δικό-µας τόπο, κινείται
πολύ. Γι αυτό και κάθε κατασκευή οφείλει να
προφυλάσσεται από την κίνηση αυτή. Όταν η γη
κινείται, η κατασκευή αντιδρά στην κίνηση αυτή
και θέλει να παρα-µείνει στην θέση της. Όσο
µεγαλύτερη

είναι

η

αντίδρασή

της,

τόσο

περισσότερο ασαφής είναι η ευστάθειά της.

Η

κατασκευή

υποστηρίζεται

των
από

κτηρίων
ένα

µε

εξαιρετικά

«µπετόν»
πλούσιο

επιστηµονικό, ερευνητικό-τεχνολογικό έργο αλλά
και αντισεισµικό κανονισµό. Στα πλαίσια αυτά, η
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δηµιουργία, ο σχεδιασµός και οι µορφές µε το
«µπετόν» είναι ελεύθερες.
Η

γη

είναι

στερείται

(σχετικά)
της

τεχνολογικής
«µπετόν».

αδύνατο

υλικό

που

επιστηµονικής-ερευνητικής-

υποστήριξης

που

έχει

το

Γι αυτό και στον σχεδιασµό µιας

κατασκευής µε-γη, υπάρχουν µερικές βασικές
αρχές που την προστατεύουν, όπως:
• η ιδιαίτερη επιµέλεια στον σχεδιασµό και
την κατασκευή της στέγης
• η επιλογή του καλύτερου σχήµατος της
κατασκευής (δηµιουργία τόξων και θόλων)
• η ενίσχυση (οπλισµός) της στερεάς-γης
3.2 Η στέγη
Η στέγη παρουσιάζει την µεγαλύτερη αντίδραση
στην κίνηση του σεισµού λόγω του ότι αντιδρά
«µακριά» απ’ την δύναµη του σεισµού.
Έτσι,

όταν

σχεδιάσουµε

προσπαθούµε:
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µια

στέγη,

• να ελαχιστοποιήσουµε το ύψος της στέγης
από το έδαφος
• να

ελαχιστοποιήσουµε

το

βάρος

της

στέγης
• να στερεώσουµε µε ασφάλεια την στέγη
στην τοιχοποιία
• να στηρίξουµε την στέγη ανεξάρτητα από
την υπόλοιπη κατασκευή
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3.3 Το σχήµα της κάτοψης και η δηµιουργία
τόξων και θόλων
Το σχήµα της κατασκευής επηρεάζει και αυτό
την µορφή της αντίδρασης της κατασκευής σε
περίπτωση σεισµού.

Έτσι στην κάτοψη, αλλά και σε κάθε µορφής
φορέα,

προσπαθούµε

περισσότερο

«δυνατό»

να

προσεγγίσουµε

σχήµα

που

είναι

το
ο

κύκλος.
Στα πλαίσια αυτά, η σύνθεση των διαφόρων
µορφών που θα σχηµατίσουν την κατασκευή,
οφείλει να προκύπτει ως σύνθεση ανεξάρτητων
σχηµάτων (όσο το δυνατόν πιο κοντά στον
κύκλο) και όχι ως ένα πολύπλοκο-ακανόνιστο
στερεό.
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Η κυκλική µορφή, προστατεύει την κατασκευή σε
διάφορα κρίσιµα σηµεία (τόξα σε πόρτες κ.λπ.)
αλλά µπορεί να είναι η ίδια αφετηρία για την
δηµιουργία ολόκληρου του κτηρίου µε βάση τον
κύκλο.
Αυτό γίνεται την µορφή τρούλων και θόλων.
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3.4 Ενίσχυση της στερεάς-γης
Για να στερεωθεί η γη στις δράσεις του σεισµού,
και για να οµογενοποιηθεί υπάρχουν διάφορες
σχεδιαστικές λύσεις όπως:
• οι

περιδέσεις

σε

διάφορα

ύψη

της

κατασκευής (κυρίως κάτω από τη στέγη)
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• ο οπλισµός του υλικού που υλοποιείται µε
ενσωµάτωση ξύλου, καλαµιών κ.α. υλικών
στην τοιχοποιία.

4 ∆ιαστασιολόγηση και τυπικά λάθη
4.1 ∆ιαστασιολόγηση
Για την διαστασιολόγηση και την τοποθέτηση
των ανοιγµάτων στις κατασκευές µε-τη-γη,
ισχύουν οι παρακάτω εµπειρικές οδηγίες:
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Εναλλακτικά µπορεί να θεωρείται ανεξάρτητη η
λειτουργία του κάθε κατασκευαστικού µέλους.
Για

παράδειγµα

µπορούν

να

διαµορφωθούν

µορφές τοίχων οι οποίες: µε το κατάλληλο
διαµορφωµένο σχήµα τους (σε κάτοψη), να
αντιστέκονται στην δύναµη του σεισµού.

Στην

επόµενη

εικόνα

παρουσιάζεται

διαστασιολόγηση ελεύθερων άκρων τοίχων.
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η

4.2 Τυπικά λάθη
Παρακάτω παρουσιάζονται ορισµένα «τυπικά
λάθη» στην κατασκευή ενός κτηρίου από γη.

1. Λείπει η περίδεση (το σενάζ) της στέγης
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2. Τα σενάζ των παραθύρων (ή της πόρτας)
είναι πολύ µικρά και δεν «πατάνε» στην
τοιχοποιία
3. Η απόσταση µεταξύ πόρτας και παραθύρου
είναι πολύ µικρή
4. Η απόσταση µεταξύ πόρτας και γωνίας
τοίχου είναι πολύ µικρή
5. Λείπουν πλίνθοι
6. Το παράθυρο είναι πολύ µακρύ σε σχέση
µε το ύψος
7. Ο τοίχος είναι πολύ λεπτός σε σχέση µε το
ύψος
8. Η ποιότητα της συνδετικής λάσπης είναι
κακή και λείπουν πλίνθοι
9. Η στέγη είναι πολύ βαριά
10. Η στέγη δεν είναι επιµελώς στερεωµένη
επάνω στην τοιχοποιία
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5 Ενεργειακή συµπεριφορά
5.1 Γενικά
Κάθε κτήριο καταναλώνει ενέργεια για υπάρχουν
στο εσωτερικό του συνθήκες θερµικής άνεσης
για τον άνθρωπο.
Η θερµική άνεση µε τη χρήση κλιµατιστικών
µηχανηµάτων

απαιτεί

µεγάλη

κατανάλωση

ενέργειας.
Η ενέργεια που καταναλώνεται περιορίζεται,
µέσα στο κτήριο, από τα υλικά που βρίσκονται
στο κέλυφος της κατασκευής (θερµο-µονωτικά
υλικά).

Έχει

αποδειχθεί

ότι

ένα

κέλυφος

που

κατασκευάζεται µε-γη, απαιτεί 25% λιγότερη
ενέργεια από µια όµοια, καλά µονωµένη (µε
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θερµοµονωτικά υλικά) τυπική κατοικία, για να
παρέχει στον άνθρωπο θερµική άνεση.
Αυτό δεν συµβαίνει γιατί η γη λειτουργεί
θερµοµονωτικά

αλλά

γιατί

παγιδεύει

την

θερµότητα (έχει µεγάλη θερµοχωρητικότητα) µε
αποτέλεσµα να την αποδίδει αργότερα (όταν οι
ενεργειακές ανάγκες το απαιτούν).
Έτσι

δεν

υπάρχει

µεγάλη

µεταβολή

θερµοκρασίας στην διάρκεια του χρόνου.

Για την καλύτερη ενεργειακή συµπεριφορά και
ακόµα µεγαλύτερα ενεργειακά οφέλη, αρκεί η
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εφαρµογή απλών τεχνικών οι οποίες µπορούν να
εφαρµοστούν σε κάθε κατασκευή που θέλει να
αξιοποιήσει φυσική ενέργεια από το περιβάλλον
της.
Με

την

χρήση

των

τεχνικών

αυτών

δεν

διασφαλίζεται ότι το κτήριο θα επιτυγχάνει
θερµική άνεση σε ακραίες συνθήκες, αλλά έχει
αποδειχθεί ότι υποστηρίζεται η ενεργειακή του
λειτουργία.
5.2 Προσανατολισµός και ανοίγµατα
Κύριο µέληµα για την καλύτερη ενεργειακή
συµπεριφορά

της

κατασκευής

αποτελεί

ο

προσανατολισµός του κτηρίου.
Ανοίγµατα προς το νότο βοηθούν την ηλιακή
θερµότητα να µπει µέσα στο κτήριο τους
χειµερινούς µήνες.
Η θερµότητα που µπαίνει το χειµωνιάτικο
πρωινό στο κτήριο αποβάλλεται µέσα σ’ αυτό τις
βράδυνες ώρες.
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Η θερµότητα που µπαίνει στο κτήριο τον
χειµώνα περιορίζεται τους καλοκαιρινούς µήνες
λόγω της (ψηλότερης) θέσης του ηλίου και του
καλού αερισµού τις νυχτερινές ή πολύ πρωινές
ώρες.
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Ανοίγµατα προς τον βορά βοηθούν τον αέρα να
κυκλοφορήσει µέσα στο κτήριο (βοράς-νότος)
ιδιαίτερα τις νύχτες του καλοκαιριού.

5.3 Σκίαση
Η ενεργειακή συµπεριφορά της κατασκευής
γίνεται καλύτερη µε την σκίαση από φυλλοβόλα
δέντρα της νότιας πλευράς του κτηρίου.

Τα

φυλοβόλλα

δέντρα

εµποδίζουν

τον

(ανεπιθύµητο) ήλιο να µπαίνει στο κτήριο το
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καλοκαίρι και επιτρέπουν στον (επιθυµητό) ήλιο
να µπαίνει στο κτήριο τον χειµώνα.

5.4 Θερµοκήπιο
Σχεδιάζεται ένα θερµοκήπιο στο νότιο τµήµα
του κτηρίου το οποίο βρίσκεται σε επαφή µε το
κτήριο.

Τον χειµώνα, το θερµοκήπιο είναι κλειστό,
θερµαίνεται ο αέρας του και κυκλοφορεί µέσα
στο κτήριο.
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Το καλοκαίρι το θερµοκήπιο ανοίγει και δεν
ζεσταίνει το κτήριο.

5.5 Αέρας και ψύξη
Η κυκλοφορία του αέρα µέσα στο κτήριο,
δηµιουργεί αίσθηµα δροσιάς.
Για να γίνει αυτό, δεν είναι απαραίτητο ο αέρας
να είναι ψυχρός. Η απλή κυκλοφορία και του
«κανονικού» αέρα, εξατµίζει γρηγορότερα το
νερό

που

περιέχει

ο

άνθρωπος.

Έτσι

ο

άνθρωπος χάνει θερµότητα και µια ζεστή µέρα,
νιώθει περισσότερο άνετα.
Ανάλογα

µε

επικρατούν

τους
στο

καλοκαιρινούς

συνήθεις

τοπικό
µήνες

ανέµους

µικρο-κλίµα
(π.χ.
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που
τους

µελτέµια)

προσανατολίζεται ένας πύργος ο οποίος µπορεί
να λειτουργεί:
• παρασέρνοντας τον αέρα που υπάρχει έξω
από το κτήριο (δηµιουργία υπο-πίεσης)
βάζοντας φρέσκο αέρα να µπαίνει από
άλλα (καθορισµένα) µέρη του κτηρίου.

• βάζοντας τον αέρα µέσα στο κτήριο. Για να
κρυώσει ο αέρας, µπορεί κατά την είσοδό
του στο κτήριο να περνάει µέσα απ’ τη γη ή
πάνω από µεγάλη επιφάνεια νερού.
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5.6 Παραδοσιακές κατοικίες
Πριν

την-όποια

µελετώνται

κατασκευή

προσεκτικά

καλό

οι

είναι

να

παραδοσιακές

κατοικίες της περιοχής, τα ανοίγµατα, οι θέσεις
τους και οι κατασκευαστικές τους λεπτοµέρειες.
Αυτό γιατί έτσι αποτυπώνεται η βαθύτερη
γνώση

των

αρχαιότερων

για

το

τοπικό

περιβάλλον και χρήσιµο είναι να αξιοποιείται.
Για παράδειγµα, η τοπική αρχιτεκτονική στις
Κυκλάδες

χρησιµοποιεί

συνήθως

το

λευκό

χρώµα στους εξωτερικούς τοίχους. Έτσι ο ήλιος
αντανακλάται και δεν υπερ-θερµαίνονται τα
κτήρια το καλοκαίρι.

6 Σκουπίδια και βροµόνερα
6.1 Γενικά
Το παρακάτω κεφάλαιο δεν αναφέρεται στις
κατασκευές

µε-γη

αλλά

ευρύτερα

στην

ανθρώπινη δραστηριότητα σε σχέση µε-τη-γη.
Η

ανθρώπινη

δραστηριότητα

αποτελεί

ένα

σύστηµα µέσα στο ευρύτερο οικοσύστηµα της
γης. Γι αυτό διατυπώνονται ορισµένες προτάσεις
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για

την

οµαλή

συν-ύπαρξη

αυτών

των

συστηµάτων.
Ο

άνθρωπος

σκουπίδια

καταναλώνει

και

απόβλητα

(που

και

δηµιουργεί
λέγονται

βροµόνερα). Αυτά περιέχουν «κακά».
Επειδή

όµως

το

οικοσύστηµα

παρουσιάζει

φαινόµενα κορεσµού του, ο άνθρωπος οφείλει να
διαχειριστεί µε καλύτερο τρόπο τα σκουπίδια
του και τα βροµόνερά του.
Σήµερα κάνουµε σωστή διαχείριση?
Όχι γιατί οι φυσικοί κύκλοι έχουν διασπαστεί και
ο άνθρωπος πρέπει να τους φέρει ξανά στην
αειφόρο ισορροπία.
Γιατί διασπώνται οι φυσικοί κύκλοι?
Τα σκουπίδια και τα βροµόνερα, όταν αυτά είναι
οργανικά

(φαγητά

παθογόνους

ή

«κακά»)

οργανισµούς

αλλά

περιέχουν
και

φυσικό

λίπασµα για τη γη. Η φύση έχει µηχανισµούς
(κατάλληλα βακτήρια και ήλιο), που σκοτώνουν
τους παθογόνους οργανισµούς και τελικά αυτό
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που µένει από τα οργανικά σκουπίδια και
βροµόνερα είναι το φυσικό λίπασµα.

Όταν ο άνθρωπος άρχισε να ζει «πυκνά»
δηλαδή στις πόλεις, η γη δεν προλάβαινε να
διασπάσει τους παθογόνους οργανισµούς µε
αποτέλεσµα

να

δηµιουργηθούν

στις

πόλεις

µεγάλες επιδηµίες.
Για να προστατευτεί ο άνθρωπος απ’ αυτό,
έστειλε τα σκουπίδια του και τα «κακά» του
µακριά από την πόλη ή βαθιά στη γη, χωρίς
όµως τα σκουπίδια του και τα «κακά» του να
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έχουν

υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε να

σκοτωθούν οι παθογόνοι οργανισµοί. Γι αυτό, ότι
πάει σήµερα απ’ τον άνθρωπο στην γη είναι
ρυπογόνο δηλαδή «βροµίζει» τη γη.

Για να αποκαταστήσει τον κύκλο και να ξαναδώσει στην γη την τροφή που χάνει από τα
φυσικά λιπάσµατα, ο άνθρωπος δηµιούργησε την
βιοµηχανία λιπασµάτων. Η βιοµηχανία αυτή
βροµίζει τη γη µε διάφορα απόβλητα ενώ, τα ίδια
τα λιπάσµατα, διαταράσσουν τους φυσικούς
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κύκλους και προκαλούν διάφορες ανεπιθύµητες
ενέργειες στο οικοσύστηµα αλλά και τον ίδιο τον
άνθρωπο. Παράλληλα και σε βάθος χρόνου
κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό στη γη που
χρησιµοποιούνται.
Όπως παλαιότερα που δηµιουργήθηκαν µεγάλες
επιδηµίες µέσα στις πόλεις, σήµερα που ο
πληθυσµός έχει αυξηθεί και τα σκουπίδια µας
και τα «κακά» µας βροµίζουν ολόκληρη τη γη,
υπάρχει

ο

κίνδυνος

να

εµφανιστούν

νέα,

τέτοιου-τύπου, προβλήµατα.
6.2 Σκουπίδια
Το

καλύτερο

είναι

να

µην

δηµιουργούµε

σκουπίδια. Αν δηµιουργούµε, εξετάζουµε αν
µπορούµε, να τα επανα-χρησιµοποιήσουµε ή να
τα ανακυκλώσουµε.
Τα σκουπίδια διακρίνονται σε:
• ανόργανα (µέταλλα-πλαστικά-µηχανήµατα)
που δεν ανακυκλώνονται. Αυτά πρέπει να
εξετάσουµε αν επανα-χρησιµοποιούνται ή
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αν µπορούµε να τα επισκευάσουµε για να
µην τα πετάξουµε
• ανόργανα

(µέταλλα-πλαστικά

κ.α)

που

ανακυκλώνονται. Αυτά πρέπει να τα πάµε
σε κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης
• οργανικά (φαγητά, φρούτα κ.α.). Αυτά
µπορούµε να τα ανακυκλώσουµε µε την
διαδικασία της κοµποστοποίησης.
Κοµποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά
την

οποία:

συγκεντρώνονται

τα
σε

οργανικά
κατάλληλα

σκουπίδια
δοχεία

ή

σωρούς, αποσυντίθενται και µετατρέπονται σε
ένα πλούσιο οργανικό µείγµα που λειτουργεί ως
εδαφοβελτιωτικό και λίπασµα. Αυτό το προϊόν
ονοµάζεται κοµπόστ.
Η διαδικασία της κοµποστοποίησης ακολουθεί
τις βιολογικές διαδικασίες της φύσης. Βακτήρια,
µύκητες και άλλα µικρόβια είναι οι «εργάτες»
της κοµποστοποίησης. Επειδή η διαδικασία αυτή
είναι

ένας

«φυσικός

µηχανισµός»,

για

να

ξεκινήσουν να υπάρχουν αυτοί οι «εργάτες»
απαιτείται χρόνος.
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Κατά τη διάρκεια της κοµποστοποίησης, οι
«εργάτες» παράγουν διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), θερµότητα και νερό καθώς αποικοδοµούν
τα οργανικά υλικά του σωρού.

Για

την

αποτελεσµατική

κοµποστοποίηση

χρειάζεται: κατάλληλο µίγµα υλικών (σωστές
αναλογίες), αερισµός και υγρασία.
Μίγµα υλικών
Τα

περισσότερα

υλικά

που

βάζουµε

για

κοµποστοποίηση δεν έχουν από µόνα τους τη
σωστή αναλογία άνθρακα/αζώτου (C/N).
Χρησιµοποιώντας ποικιλία οργανικών υλικών,
πράσινα (περιέχουν πολύ άζωτο) και καφετιά
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(περιέχουν πολύ άνθρακα), εξασφαλίζουµε τις
απαραίτητες ποσότητες από αυτά τα στοιχεία.
Αερισµός
Η αποσύνθεση γίνεται µε οξυγόνο (αερόβια) ή
χωρίς οξυγόνο (αναερόβια). Τα µικρόβια που
χρησιµοποιούν οξυγόνο είναι προτιµότερα στην
κοµποστοποίηση στο σπίτι επειδή αποσυνθέτουν
τα οργανικά γρήγορα και αποτελεσµατικά.
Το συχνό ανακάτωµα του σωρού χαλαρώνει τα
πυκνά σηµεία του σωρού και επιτρέπει τον
σωστό αερισµό.
Η συµπίεση (πατίκωµα) ή η υπερβολική υγρασία
εµποδίζουν την ελεύθερη ροή του αέρα µέσα στο
σωρό.
Υγρασία
Η

υγρασία

παίζει

κοµποστοποίηση

καθοριστικό

γιατί

οι

ρόλο

στην

µικροοργανισµοί

µπορούν να αποσυνθέσουν µόνο υγρά υλικά. Αν
τα υλικά είναι ξερά, οι µικροοργανισµοί πέφτουν
σε αδράνεια.
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Αν όµως τα υλικά είναι πολύ υγρά, χάνονται οι
θρεπτικές για τους µικροοργανισµούς ουσίες, ο
αερισµός περιορίζεται, παράγονται δυσάρεστες
οσµές και η όλη διαδικασία της κοµποστοποίησης
επιβραδύνεται.
Αν η υγρασία του σωρού είναι µεγάλη, ο αέρας
δεν µπορεί να κυκλοφορήσει και αρχίζει η
αναερόβια αποσύνθεση που εκλύει δυσάρεστες
οσµές και παράγει οξέα και αλκοόλες που είναι
επικίνδυνες για τα φυτά.
6.3 Βροµόνερα
Τα απόβλητα-βροµόνερα που περιέχουν «κακά»
τα στέλνουµε στη γη µέσα από τις αποχετεύσεις.
Τα

διακρίνουµε

στα

«γκρίζα

νερά»

που

προέρχονται από το µπάνιο, την κουζίνα, το
ντους, κ.λπ. που µπορούν όµως να επαναχρησιµοποιηθούν στο πότισµα και τα «µαύρα
νερά» που προέρχονται από την τουαλέτα.
Αν υπάρχει βιολογικός καθαρισµός πριν τα
βροµόνερα φτάσουν στη γη, τα βροµόνερα
θεωρούνται επεξεργασµένα (δηλαδή «καθαρά»).
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Ο βιολογικός καθαρισµός αποµακρύνει (κυρίως)
τα στερεά («κακά») σε κατάλληλες δεξαµενές.
Έτσι προκύπτει η λύµατο-λάσπη η οποία όµως
περιέχει παθογόνους µικροοργανισµούς. Αν οι
παθογόνοι µικροοργανισµοί δεν σκοτωθούν, η
λύµατο-λάσπη βρωµίζει κάθε µέρος το οποίο
βρίσκεται.

Και διατυπώνεται το ερώτηµα: τι κάνει κανείς
αυτή τη λάσπη δηλαδή τα «κακά»?
Τα «κακά» είναι οργανικό υλικό και µπορεί να
κοµποστοποιηθεί.
Η

κοµποστοποίηση

αυτή

απαιτεί

βακτήρια-

µύκητες κ.α. µικροοργανισµούς, δηλαδή τους
δικούς της «εργάτες», που σκοτώνουν τους
παθογόνους µικροοργανισµούς από τα «κακά».
Οι εργάτες αυτοί είναι διαφορετικοί από αυτούς
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της κοµποστοποίηση των άλλων σκουπιδιών και
δουλεύουν

καλύτερα

µε

τον

ήλιο

(βλ.

Υποσηµείωση 1).
Στο τέλος του κύκλου της κοµποστοποίησης τα
«κακά» χρησιµοποιούνται ως λίπασµα.
Στο

σπίτι

περισσότερο

µπορούµε
στερεά

κοµποστοποιήσουµε,

να

συλλέξουµε

«κακά»
τηρώντας

για
πάντα

τα

να

τα
τους

κανόνες υγιεινής.
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