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Το πρώτο τρισδιάστατα εκτυπωμένο τζαμί στον κόσμο θα κατασκευαστεί στο Ντουμπάι

κατασκευάζονται από σκυρόδεμα, αλλά 
είναι δυνατή η χρήση κι άλλων υλικών, 
όπως ο πηλός. 
Το Ντουμπάι θέλει να γίνει η παγκόσμια 
πρωτεύουσα της τρισδιάστατης εκτύπω-
σης και το 2018 εγκαινίασε μια σχετική 
στρατηγική που προέβλεπε ότι το 25% 
των νέων κατασκευών του εμιράτου έως 
το 2030 θα είναι προϊόντα της 3D τεχνο-
λογίας. 
Μέχρι το 2019, η χώρα κατείχε το παγκό-
σμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη τρισδιάστα-
τα εκτυπωμένη κατασκευή - το κτίριο του 
Δήμου του Ντουμπάι (με ύψος 9,5 μέτρα 

Τ
α τελευταία χρόνια, η τρισδιάστα-
τη εκτύπωση έχει χρησιμοποιηθεί 
για την κατασκευή των πάντων, 
από σπίτια μέχρι επιχειρήσεις, 

ακόμη και γέφυρες. Τώρα, το Ντουμπάι 
πρόκειται να κατασκευάσει το πρώτο 3D 
τζαμί στον κόσμο.
Το διώροφο τέμενος των 2.000 τ.μ. θα 
φιλοξενεί 600 πιστούς, σύμφωνα με τον 
Ali Mohammad Alhalyan Alsuwaidi, επι-
κεφαλής μηχανικό στο Τμήμα Ισλαμικών 
Υποθέσεων και Φιλανθρωπικών Δραστη-
ριοτήτων (IACAD) της κυβέρνησης του 
Ντουμπάι.
Η κατασκευή έχει προγραμματιστεί να ξε-
κινήσει μέχρι το τέλος του έτους και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμη-
νο του 2025.
«Επιλέξαμε την τρισδιάστατη εκτύπωση 
του τζαμιού επειδή πρόκειται για μια νέα 
και καινοτόμο τεχνολογία που μπορεί να 
εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, σε σύ-
γκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους κα-
τασκευής» δήλωσε ο ίδιος. Η IACAD αρ-
νήθηκε να κατονομάσει την εταιρεία που 
θα αναλάβει την κατασκευή.
Η κατασκευή κτιρίων με τη χρήση 3D 
εκτύπωσης απαιτεί μεγάλους εκτυπωτές, 
που προγραμματίζονται για να φέρουν εις 
πέρας το σύνολο του σχεδίου. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των ανάλογων δομών 
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και έκταση 640 τετραγωνικά μέτρα) - κα-
θώς και το πρώτο τρισδιάστατα εκτυπωμέ-
νο γραφείο στον κόσμο και ένα ερευνητι-
κό εργαστήριο drone.
Αλλά τέτοια κτίρια εμφανίζονται σε όλο 
τον κόσμο - από κατοικίες για πρόσφυγες 
στην Ιορδανία και για άστεγους στο Όστιν 
του Τέξας, μέχρι ολόκληρα συγκροτήματα 
κτιρίων, όπως το στρατιωτικό εκπαιδευ-
τικό κέντρο Camp Swift και ολόκληρες 
γειτονιές, όπως το έργο New Story στο 
Ταμπάσκο του Μεξικού, το οποίο θα πα-
ρέχει σπίτια σε οικογένειες που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας.

Τουρκία: Ο Ερντογάν αποκάλεσε τον 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, «μέθυσο»

κε μπροστά σε μέγα πλήθος στην Κωνστα-
ντινούπολη το περασμένο Σάββατο. Δεν 
ανακοινώθηκε κάποια εκτίμηση για τον 
αριθμό των συμμετεχόντων.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυρια-
κή περίπου 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν 
όταν άγνωστοι πέταξαν πέτρες εν μέσω 
ομιλίας του δημάρχου Κωνσταντινούπο-
λης Εκρέμ Ιμάμογλου στο Ερζερούμ, στο 

Λ
ίγο πριν από τις προεδρικές και 
βουλευτικές εκλογές στην Τουρ-
κία, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν χαρακτήρισε «μέθυσο» 

τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και βασικό 
αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρο-
γλου, στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της 
εκστρατείας του μέχρι τώρα ενόψει της 
αναμέτρησης της 14ης Μαΐου.
Απευθυνόμενος σε εκατοντάδες χιλιάδες 
οπαδούς του στην Κωνσταντινούπολη, 
ο κ. Ερντογάν είπε σαρκαστικά πως ο κ. 
Κιλιτσντάρογλου μπορεί να πίνει όσο θέ-
λει, καθώς οι Τούρκοι δεν θα αναθέσουν 
τη διακυβέρνηση της χώρας σ’ έναν «μέ-
θυσο».
Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε 
εξάλλου τον βασικό αντίπαλό του πως συ-
νεργάζεται με «τρομοκράτες».
Ο κ. Ερντογάν, που πρόσφατα χρειά-
στηκε να διακόψει την προεκλογική του 
εκστρατεία για λόγους υγείας, συνηθίζει 
να χρησιμοποιεί εμπρηστική ρητορική 
έναντι πολιτικών της αντιπολίτευσης και 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.
Ο πρόεδρος υποστήριξε πως οι συμμετέ-
χοντες στη συγκέντρωση ήταν 1,7 εκατ., 
κάτι αδύνατο να επαληθευτεί.
Ο κ. Κιλιτσντάρογλου επίσης εμφανίστη-
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ανατολικό τμήμα της Τουρκίας.
Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν 
Σοϊλού αντέδρασε κατά τρόπο που δεν 
άφησε αμφιβολίες για το πόσο έχει 
σκληρύνει ο τόνος στην προεκλογική 
εκστρατεία: «Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, που 
αποκαλεί τον κόσμο στο Ερζερούμ προ-
βοκάτορες, είναι ο ίδιος προβοκάτορας», 
ανέφερε.


