ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ…
Ο Σ.ΟΛ.ΑΡ. καταγγέλλει στον ελληνικό λαό , την συνεχιζόμενη
κοροιδία πολλών εταιρειών, ιδίως προκατασκευασμένων σπιτιών,
που δήθεν προσφέρουν, βιοκλιματικά- οικολογικά σπίτια, ενώ δεν
είναι τίποτα άλλο ,παρά αντίστοιχα, των προιόντων μιάς χρήσεως ,
συχνά κατασκευασμένα με επικίνδυνα για την υγεία υλικά, που
κάποια λειτουργούν και σαν κλωβοί ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, και τα οποία το μόνο που έχουν είναι ένα
πιστοποιητικό με βάση τον ΚΕΝΑΚ !
Δηλαδή, έναν κανονισμό, που δεν λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν τα
βασικότερα στοιχεία της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, κανένα της
οικολογικής δόμησης, και που ουσιαστικά μετέτρεψε τους έλληνες
μηχανικούς σε φορο-εισπράκτορες.
Τα δήθεν οικολογικά σπίτια , απλά περνάνε , με διάφορα τρύκκατασκευαστικά, τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ, και είναι προφανές
ότι παραπλανούν τους έλληνες πολίτες.
Για αυτό και ανακοινώνουμε για πολλοστή φορά την δωρεάν
διάθεση των σχεδίων κατασκευής ενός πρότυπου παθητικού, και
όχι απλά βιοκλιματικού κτιρίου !, που αφορά έναν τύπο λίγων μ2
επιφάνειας, που εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί σε οιοδήποτε
γεωγραφικό μήκος και πλάτος, αλλά και υψόμετρο !, να
κατασκευαστεί με πολύ χαμηλό κόστος, ανάλογα με τα υλικά, να
επεκταθεί κατά μήκος και κατά πλάτος, και να οδηγήσει στην
παραγωγή σπιτιών μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Τα σχέδια αυτά , αποτελούν, προσφορά του αρχιτεκτονικού
γραφείου Κ.ΣΤ.ΤΣΙΠΗΡΑΣ & Συνεργάτες ( www.tsipiras.gr), στα πλαίσια
της εθελοντικής και δωρεάν κοινωνικής προσφοράς του συλλόγου
μας, ( www.s-ol-ar.gr, π.χ. η δωρεάν μελέτη εξοικονόμισης ενέργειας σε
σχολείο για παιδιά με κινητικά προβλήματα στα Σέρρας, κλπ.), και
παρέχονται δωρεάν σε όποιον τα ζητήσει για προσωπική και όχι για
εμπορική χρήση (ήδη έχουν διατεθεί σε 450 πολίτες και
μηχανικούς), με μία επιστολή στα mails των 2 παραπάνω
διαδικτυακών τόπων ( π.χ. tsipiraskostas3@yahoo.com, κλπ.), στο
facebook στην σελίδα για την ολιστική δόμηση, κλπ. (
http://www.facebook.com/pages/Ολιστικη-Αρχιτεκτονικη-Οικολογικη-Δομηση/)
Και αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο, σε μία κοινωνία
ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών και ανθρώπων, ακόμη

και όταν αυτοί ζούν, σε ένα άθλιο και απαράδεκτο κράτος, σαν και
αυτό που, δυστυχώς, ζούμε όλοι και όλες,…

