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ο χαντάκι είναι ένα τεχνικό έργο

ουσιαστικά είναι συναρτημένο από το

Μια διαφορετική κατηγορία ορυγμά

το οποίο, ωζ κατασκευή, έχει

φυσικό ύΨΟζ αυτών οι οποίοι κινούνται

των είναι αυτά που ανοίγονται είτε σε

την ιδιαιτερότητα ότι προκύ

εντόζ του, το δε πλάΤΟζ εξαρτάται από

δρόμουζ για την τοποθέτηση των δια

πτει από την αφαίρεση υλικού,

τουζ αριθμούζ αυτών που κινούνται

φόρων υπηρεσιών είτε σε εργοτάξια,

και εν μέρει από τα μεταφερόμενα υλι

όπου τα χαντάκια σκάβονται, για να

κά. Σε παλαιέζ πολεμικέζ ταινίεζ η λει

ετοιμαστούν οι θεμελιώσεΙζ των κτη

ενώ λειτουργικά παρουσιάζει
πολλαπλέζ χρήσεΙζ.

Κατ'αρχάζ, είναι μια εξαιρετικά χρήσι

τουργία των χαρακωμάτων παρουσιά

ριακών κατασκευών. Εδώ ορίζονται οι

μη εκσκαφή το χαράκωμα, σε περιmώ

ζεται με χαρακτηριστικέζ λεπτομέρει

χαράξεΙζ των πεδίλων και των πεδιλο

σεΙζ χερσαίων πολεμικών επιχειρήσε

εζ, όπωζ η χρήση ασυρμάτων για την

δοκών, οι οποίεζ αντανακλούν την

ων, το οποίο προστατεύει τουζ αμυνό

επικοινωνία κ.ά.

ανωδομή που θα ακολουθήσει Ανάμε

μενουζ από ΤΙζ επιθέσεΙζ και την προ

"Όταν βέβαια η συγκεκριμένη χρήση τε

σα στα χαντάκια παραμένουν οι όγκοι

έλαση εχθρικών δυνάμεων. Κατά το μή

λειώσει, και πριν γεμιστούν με μπάζα και

από τα χώματα που δε έχουν σκαφτεί,

ΚΟζ του μπορούν να κινούνται άτομα,

εξαφανιστούν, τα χαντάκια αυτά, έτσι

έτσι που η συνολική εικόνα που παρου

είτε για να αλλάζουν θέσεΙζ είτε για την

όπωζ είναι εγκαταλελειμμένα και χαραγ

σιάζουν αυτέζ οι εκσκαφέζ, πριν μάλι

μεταφορά υλικών και εξοπλισμού. ·Ετσι

μένα σαν μεγάλεζ ρωγμέζ σΤΙζ επίπεδεζ,

στα από την τοποθέτηση του σιδηρού

το μήΚΟζ του μπορεί να είναι χωρίζ άλ

γυμνέζ, ενίοτε ξηρέζ, πεδιάδεζ, ή ΤΙζ

οπλισμού και την σκυροδέτηση, παρα

λο περιορισμό, εκτόζ από το μήΚΟζ και

αχανείζ χιονισμένεζ στέπεζ, θυμίζουν

πέμπει σε αρχαιολογικούζ χώρουζ υπό

το σχήμα του μετώπου, ενώ το βάθΟζ

μεγάληζ κλίμακαζ έργα τηζ

ανασκαφήν.
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Αυτή η κοινή αναφορά φαίνεται να προ

προβάλλει έξω από το χαντάκι, στην μια

κύmει, γιατΙ τόσο στην εκσκαφή θεμε

πλευρά του οποίου είναι ακουμπισμέ

λίων όσο και στην ανασκαφή αρχαιολο

νη. Στην άκρη του χαντακιού φαίνεται

γικών χώρων, κοινό συστατικό είναι το

μια κατασκευή από οπλισμένο σκυρό

ίδιο το γεγονόζ τηζ εκσκαφήζ και η προ

δεμα η οποία υποδηλώνει ότι πρόκειται

σωρινότητα και η παροδικότητα των ερ

για έργο υποδομήζ. Πλάι στο χαντάκι εί

γασιών. Κυρίωζ όμωζ είναι η έκθεση τό

ναι ακουμπισμένο ένα κομπρεσσέρ,

σο των εργατών όσο και των αρχαιολό

ενώ στο βάθΟζ φαίνεται έναζ οδοστρω

γων στΙζ συχνά αντίξοεζ και ακραίεζ και

τήραζ, κάποια υλικά σε στίβεζ και ένα

ρικέζ συνθήκεζ. Οι συνθήκεζ αυτέζ μπο

φορτηγό. Το έδαφΟζ φαίνεται στεγνό,

ρεί να κυμαίνονται από εξαιρετικά ψη

ξηρό. "Ενα στρώμα σκόνηζ υπενθυμίζει

λέζ θερμοκρασίεζ μέχρι πολύ χαμηλέζ

την αίσθηση υψηλών θερμοκρασιών. Η

ισχυρούζ ανέμουζ και σκόνη.

εργασία μοιάζει να είναι επίπονη σε

Είναι λοιπόν πολλέζ φορέζ απαραίτητο
είτε ομαδικά είτε ατομικά κάποιοι από

αυτούζ να εφευρίσκουν λύσεΙζ που θα
τουζ παρέχουν κάποιου είδουζ προ

στασία από ΤΙζ συνθήκεζ αυτέζ, τουλά
χιστον προσωρινά, και μάλιστα συμ
πληρώνονταζ ενδεχόμενα μέτρα προ

στασίαζ τα οποία θα ληφθούν στο ανώ

συνθήκεζ γενικά ιδιαίτερα δύσκολεζ. Ο

άνθρωΠΟζ αυτόζ βρίσκεται σε έναν πο
λύ περιορισμένο χώρο. Πρέπει κατ'αρ
χάζ να επιβιώσει στον χώρο αυτό, αλλά
ταυτόχρονα καλείται να επιτελέσει το

έργο για το οποίο βρίσκεται εκεί. Βασι
κό μέλημά του είναι να προστατεύσει
τον εαυτό του από τον ήλιο.

τερο επίπεδο διοίκησηζ μιαζ αρχαιολο

Η ένδυσή του παρόλη τη μεγάλη ζέστη

γικήζ αποστολήζ ή ενόζ εργοταξίου.

είναι βαριά, από χοντρό ύφασμα. Εν

Αντίθετα όμωζ από ΤΙζ αρχαιολογικέζ

τούΤΟΙζ προστατεύει όλο το σώμα από

θερμομονωτικέζ πλάκεζ έρχονται συ

ανασκαφέζ όπου οι ανάγκεζ αντιμετω

την ηλιακή ακτινοβολία πολύ αποτελε

νήθως σε επιμήκη προκατασκευασμέ

πίζονται συχνά με πάνινεζ τέντεζ, στα

σματικά.

να φύλλα πολυουρεθάνης και ενσωμα

εργοτάξια κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

τώνονται στις κατασκευέζ για την προ

ΤΙ. θιψ>βσλν~ι 6 }1~JΙ; μ~ τ ο

στασία των οικοδομών από τις εναλλα

κείμενο, αποκαλύmεται μια αυθόρμητη,

κεφα,λ~ :~α.~ την

γέζ των εξωτερικών θερμοκρασιών.

αυτοσχεδιαστική ενέργεια αυτοπροστα

rtPC)(f't' ασ Ισ.

Στη φωτογραφία που συνοδεύει αυτό το

σίαζ από ΤΙζ ηλιακέζ ακτίνεζ ενόζ εργάτη
σε εργοτάξιο. Τα πλέον σημαντικά χαρα
κτηριστικά αυτήζ τηζ χειρονομίαζ είναι

σίγουρα η ευρηματικότητα και η σχεδια
στική (χωρίζ σχεδιασμό) πληρότητα,

που υπερβαίνουν σχεδιαστικέζ προτά
σεΙζ από επαγγελματίεζ βιομηχανικούζ
σχεδιαστέζ. Υπάρχει όμωζ και κάτι ακό
μα και αυτό είναι η σχέση με τον χώρο

"Ετσι, διατηρούνται ελεγχόμενες οι συν

τ ο;;

θήκες στους εσωτερικούζ χώρουζ και

Αυτό που αμέσωζ ξεχωρίζει είναι μια

ταυτόχρονα υπάρχει τεράστια εξοικο

αναλογικά μεγάλη, τετράγωνη, επίπεδη

νόμηση ενέργειας.

επιφάνεια, διαστάσεων περίπου 60Χ60
εκατοστά, η οποία φαίνεται να έχει το

ποθετηθεί εκεί. Μια οπή στο κέντρο
αυτήζ τηζ επιφάνειαζ αφήνει μικρό

τμήμα του κεφαλιού να προεξέχει, φο
ρώνταζ ένα κράνΟζ, το οποίο με γύψο

και την πραγματικότητα ενόζ εργοταξί

έχει στηριχτεί στην επιφάνεια.

ου. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ; Τι παρου

Η τετράγωνη, λοιπόν, αυτή επιφάνεια

σιάζει αυτή η σκηνή;

σκιάζει πολύ αποτελεσματικά όχι μόνο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για περαι

το κεφάλι, αλλά, λόγω του μεγέθουζ

τέρω προστασία, μια συνήθηζ πρακτι

τηζ ουσιαστικά και ολόκληρο το σώμα.

κή που ακολουθείται είναι ανάμεσα στο

Ιδιαίτερα μάλιστα ΤΙζ ώρεζ των ψηλότε

κεφάλι και στο προστατευτικό κράνΟζ

ρων θερμοκρασιών, που ο ήλΙΟζ βρί
σκεται στο ψηλότερο σημείο, με σχε

μια πετσέτα. Με τον τρόπο αυτό προ

δόν

στατεύεται αρκετά καλά ο αυχέναζ.

ηλιακών ακτίνων.

πρόσπτωση

των

Στην συγκεκριμένη όμωζ περίπτωση η

αυτενέργεια έχει προχωρήσει ένα βήμα

Α.πό η. uλl.κό tLvσoI.

περισσότερο. Έναζ εργάτη ζ μισοχωμέ

φfι.α.Ύ1ltvο a,U'rό 'rO

νΟζ σε κάποιο σημείο εκσκαφήζ ενόζ

χαντακιού, μοιάζει να ασχολείται με

μίαζ αναδεικνύεται η δημιουργικότητα
που διακρίνει τόσο τουζ τεχνίτες της

λαϊκής αρχιτεκτονικής, όσο και αυτούζ
που έχουν κοντινή, άμεση και απτική

τα υλικά με τα οποία δουλεύουν.
Η εξοικείωση

αυτή εμπεριέχει αξίες

όπωζ είναι η ανακύκλωση, η φθαρτό

τητα και η βέλτιστη αξιοποίηση των
ιδιοτήτων τουζ συνδυαζόμενη με την
σε βάθος αναγνώριση στα υλικά αυτά
αισθητικών αξιών.
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ρά.γωνο επ'πεδο;

τμήμα τηζ δουλειάζ του. Το πάνω μέΡΟζ

Το υλικό, λοιπόν, είναι ένα τμή μα από

μιαζ απλούστατηζ μεταλλικήζ σκάλαζ

φύλλο

θερμομονωτικήζ πλάκαζ.

ρίπτωση αυτής της ιδιοφυούς χειρονο

εξοικείωση με το αντικείμενό τουζ και

να τοποθετείται ένα κομμάτι ύφασμα ή

κατακόρυφη

"Ετσι, για μια ακόμα φορά, και στην πε
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