01 Ετήσια συνδροµή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισµού

10€ φίλος (για φοιτητές και µαθητές)
20€ φίλος
50€ υποστηρικτής
_______ € υποστηρικτής (άλλο ποσό)
Τρόποι πληρωµής:
α. Ονοµαστική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ALPHA BANK: 177-00-200-20000-45
β. Ταχυδροµική επιταγή
γ. Με χρέωση πιστωτικής κάρτας*:
Visa

02

Mastercard

03

Mastercard

Ναι µε νοιάζει...
H φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας
κινδυνεύει. Καθηµερινά, βιότοποι χάνονται, είδη φυτών
και ζώων εξαφανίζονται. Το καθαρό νερό σπανίζει
ο αέρας που αναπνέουµε µολύνεται, ο πλανήτης µας
υπερθερµαίνεται.
Στις τσιµεντένιες πόλεις µας οι ελεύθεροι χώροι
πρασίνου εκλείπουν. Το φυσικό τοπίο των νησιών µας
καταστρέφεται από την άναρχη δόµηση, η αρχιτεκτονική
κληρονοµιά του τόπου µας εξαφανίζεται.

Πάγια εντολή µέσω
πιστωτικής κάρτας*

Κάθε 3 µήνες το ποσό των
Κάθε 6 µήνες το ποσό των
Visa

American Express

Το τρενάκι µας στον Νέστο, φώτο.: ∆ηµ. ∆ηµόπουλος

15€
30€

20€
50€

30€
100€

American Express

Αν σε νοιάζει πραγµατικά...

Υποστήριξε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!

Ανaλαµβάνω

Πάγια τραπεζική εντολή*

δράση!
www.ellet.gr
Ο βιότοπος του Αµβρακικού, φώτο.: Ι. Ρουσόπουλος

*Επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία για περισσότερες
πληροφορίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισµού
Τριπόδων 28 (µετρό Ακρόπολη), 10558 Αθήνα,
τηλ.: 210 - 3225245, 3226693, φαξ: 210 - 3225240
e-mail: elet@ellinikietairia.gr, www.ellet.gr

Ο βιολογικός µας σταθµός στις Πρέσπες, φώτο.: ∆ηµ. ∆ηµόπουλος

∆ράσεις
! Παρεµβαίνει για τη διάσωση µνηµείων και σε ορισµένες
περιπτώσεις αναλαµβάνει την αναστήλωσή τους.
! Αγωνίζεται για την προστασία παραδοσιακών οικισµών και
ελεύθερων χώρων πρασίνου.
! Συµµετέχει στο έργο Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών και σε προγράµµατα για το φυσικό περιβάλλον.
! Λειτουργεί, για το κοινό και ιδιαίτερα για τους µαθητές, σε
συνεργασία µε τον ΟΣΕ, το Υπουργείο Παιδείας και την
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης το «περιβαλλοντικό τρένο
του Νέστου».

Μπορείς κι εσύ
να βοηθήσεις!

! Εργάζεται για τη διάσωση του σκυριανού αλόγου.

Στόχοι
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από το 1972
αγωνίζεται για:
! την προστασία των οικοσυστηµάτων,
του τοπίου και της αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς
! την αειφόρο χρήση των φυσικών και
ενεργειακών πόρων της χώρας
! την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώµης σχετικά µε το περιβάλλον
και τον πολιτισµό

! Λειτουργεί στις Πρέσπες τον πρώτο Βιολογικό Σταθµό που
κτίστηκε στην Ελλάδα.
! Σχεδιάζει και πραγµατοποιεί προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σε σχολεία.
! Προωθεί θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των Κοινοτικών
Οδηγιών στην Ελλάδα (π.χ. διαχείριση υδάτων, βιοκλιµατικά
κτήρια) και των ∆ιεθνών Συµβάσεων (π.χ. Πρωτόκολλο του Κιότο).
! Προωθεί προτάσεις σχετικές µε τη χωροταξία, την περιβαλλοντική
φορολογία, την ενέργεια, τις µεταφορές.
! Οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και ένα äίκτυο
δήµων, ακαδηµαϊκών, οργανώσεων, πολιτών και επιχειρηµατιών
για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. Www.egaio.gr

Το κτίριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην Πλάκα

Παράρτηµα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ λειτουργεί από το 1991 στη
Θεσσαλονίκη, Επιµενίδου 19, Άνω Πόλη 54633, τηλ. 2310 260 283,
fax: 2310 240 665, email: eethes@otenet.gr.

Νέστος, φώτο.: ∆ηµ. ∆ηµόπουλος

Τοπικές Επιτροπές δραστηριοποιούνται στην Αµοργό, την Ηµαθία,
την Κέρκυρα, τη Νάξο, την Ξάνθη, την Πάτµο, την Πρέβεζα, τη
Σέριφο, τις Σπέτσες, τη Σύµη, τη Χίο, την Άνδρο, την Αντίπαρο, τη
Κέα, τη Κεφαλονιά, την Πάρο, τη Σκύρο και την Τήνο.

Θέλω να ενισχύσω το έργο της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και να γίνω:
φίλος
υποστηρικτής
εθελοντής*
Όνοµα...............................................................................
Επώνυµο...........................................................................
∆ιεύθυνση.........................................................................
Τ.Κ........................Πόλη....................................................
Τηλ.....................................Κινητό.....................................
Φαξ........................Email..................................................
Επάγγελµα........................................................................
Θα λαµβάνετε το τριµηνιαίο περιοδικό και θα ενηµερώνεστε
τακτικά για τις δράσεις µας.

*Στους εθελοντές αποστέλλεται η αίτηση εθελοντισµού
µε φαξ ή ηλεκτρονικά.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισµού
είναι µη κερδοσκοπικό, µη κυβερνητικό σωµατείο.

>>

