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Στην εποχή της Κλιματικής Κρίσης, το περιβάλλον είναι αδιαμφισβήτητα
το σημαντικότερο θέμα του καιρού μας
Η προστασία του είναι η προστασία της ζωής, του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε.


Το 2022 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) γιορτάζει 50 χρόνια
δράσης και φέρνει στο προσκήνιο καυτά περιβαλλοντικά θέματα με την επίκαιρη έκδοση
Εὐάλωτη γῆ /Fragile earth.
Την έκδοση προλογίζουν:
- Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου
«Το εκδοτικό αυτό εγχείρημα, το οποίο περιλαμβάνει κείμενα νομικών, πολεοδόμων,
αρχιτεκτόνων και ιστορικών, μεταξύ άλλων, και στο οποίο συμμετέχουν μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές της ΕΛΛΕΤ, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, καθώς φιλοδοξεί να συμπυκνώσει και να αναδείξει την ιστορική διαδρομή, το
έργο και την πολύπλευρη προσφορά της, εδώ και μισό αιώνα, στη διαφύλαξη του φυσικού,
οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στη χώρα μας».
- Η Γενική Γραμματέας της Europa Nostra κα Sneška Quaedvlieg–Mihailović
H Europa Nostra -φωνή της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη από 43 χώρες με
εκατομμύρια μέλη- ευχαριστεί και συγχαίρει την ΕΛΛΕΤ:
«Ως η φωνή της κοινωνίας των πολιτών, αφιερωμένη στην πολιτιστική και φυσική
κληρονομιά της Ελλάδας, παίξατε καίριο ρόλο στην τοποθέτηση πολιτιστικών θεμάτων
ψηλότερα στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ημερήσια
διάταξη όχι μόνο της χώρας σας, αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό της».
Πάνω από 50 ειδικοί συμβάλλουν με πρωτότυπα κείμενα σε θεματικές όπως:
- Κλιματική Αλλαγή
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
- Βιώσιμη Ανάπτυξη
- Πρότυπες Αποκαταστάσεις Μνημείων
- Βιοποικιλότητα
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
- Παραδοσιακοί Οικισμοί
- Διατροφή και Περιβάλλον
- Σημασία της Χωροταξίας
- Προστασία & Ανάδειξη του Τατοΐου



Το βιβλίο-λεύκωμα Εὐάλωτη γῆ / Fragile earth -μια δίγλωσση (ελληνικά & αγγλικά), έγχρωμη
έκδοση, 264 σελίδων, γεμάτη φωτογραφίες- ένα δώρο για όλους, αλλά και ένα ιδιαίτερο
εταιρικό δώρο εν όψει των Χριστουγέννων, διατίθεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς*.
50 Χρόνια, 50 Έργα! Τα έσοδα της έκδοσης -που υλοποιήθηκε με τη χορηγία του Θεμιστοκλή
Βώκου- στηρίζουν το έργο της ΕΛΛΕΤ.



50 χρόνια συνεχούς δράσης και εμπειρίας σηματοδοτούν για εμάς ένα νέο ξεκίνημα:
η στήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον και την πολιτιστική
μας κληρονομιά, να εκπαιδεύουμε τις νέες γενιές, να ευαισθητοποιούμε.

……………………………………………………..



Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και στην ΕΛΛΕΤ.
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και αγορά της έκδοσης επικοινωνήστε με την ΕΛΛΕΤ:
210 – 32 25 245 / elet@ellinikietairia.gr

