To Όραμα μας

Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας το όραμά μας. Να φύγουμε μαζί σε ένα υπέροχο,
φανταστικό ταξίδι
σ' αυτόν τον τόπο που
γέννησε τις πιο σημαντικές εξελίξεις της ανθρωπότητας
, σ' αυτό τον τόπο που
γέννησε τον Πολιτισμό
, σ' αυτή τη
χώρα που αγαπάμε
και τη λένε
Ελλάδα
.

Φαντάσου να θαυμάζεις μια νέα Αθήνα από την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό ή τον
Υμηττό… Μια πόλη κρυμμένη κάτω από ένα
λείωτο, φυσικό, ελληνικό λιβάδι
που είναι
απολύτως αυτοσυντηρούμενο
, χωρίς καμιά φροντίδα.

ατε

Φαντάσου μια έκρηξη χρωμάτων που αλλάζουν σε ένταση και αποχρώσεις με τις
εποχές, προσελκύοντας
μυριάδες όμορφες
πεταλούδες
και πασχαλί
τσες
πο
υ με τη σειρά τους προσελκύουν
κοκκινολαίμηδες
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και
τσίχλες
και
παπαδίτσες
με τους
γλυκούς τους τόνους
. Αυτά τα ωδικά πτηνά φέρνουν στην πόλη εντυπωσιακά
κιρκινέζια
και άλλα
σπάνια αρπακτικά
.

Φαντάσου έναν επίγειο παράδεισο, αρωματισμένο με αυτοφυή ελληνική λεβάντα,
θυμάρι, ρίγανη, μέντες, δενδρολίβανο, χαμομήλι, μαντζουράνα και μελισσοβότανο
. Οι
ευωδιές
τους

σκορπίζονται παντού με τον άνεμο. Αυτό το λιβάδι δροσίζει τα σπίτια και τα
γραφεία μας
το καλοκαίρι
και
τα κρατάει ζεστά το χειμώνα
χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ακριβές, αναλώσιμες, περιορισμένες πηγές
ενέργειας για ψύξη και θέρμανση. Το αστικό λιβάδι
προστατεύει τις κατοικίες μας
από τα στοιχεία της φύσης,
διπλασιάζοντας
και
τριπλασιάζοντας την αντοχή τους
, κάνοντάς τα ευχάριστα και φιλόξενα.
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Φαντάσου ένα φυσικό οικοσύστημα που καταβροχθίζει λαίμαργα τα καυσαέρια και τα
βαρέα μέταλλα
, σαν να βρίσκεται σε
γαστριμαργική γιορτή και
προμηθ
εύει το Λεκανοπέδιο με άφθονα αποθέματα καθαρού οξυγόνου
. Ένα οικοσύστημα που
φιλτράρει τους ρύπους από το νερό της βροχής
και σταματά την υπερχείλιση των νερών της καταιγίδας, περιορίζοντας την πιθανότητα
πλημμύρας στη μεγαλούπολη, χωρίς καμιά χρέωση.

Φαντάσου ότι έχουμε αποκαταστήσει εκείνο το αγνό, πλούσιο και ζωντανό φυσικό
περιβάλλον της Αθήνας
που είχαμε κάποτε,
γρήγορα και οικονομικά, χωρίς να θυσιάσουμε ούτε ένα κτήριο
σ' αυτή την προσπάθεια. Φαντάσου τέλος, ότι
συμβαίνει αυτό τώρα
!

Ελπίζουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα μαζί !
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info@oikosteges.gr - τηλ: 694 7225590 & 210 7250863
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