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Οκτώβριος 2021!
I plant a tree, we grow forests
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για τον Οκτώβριος 2021, με το
οποίοσαςενημερώνουμε

σχετικά

με

τις

τελευταίες

εξελίξεις

για

τις

εκδηλώσειςδενδροφύτευσηςκαι τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πουλαμβάνουν χώρα στοπλαίσιο του προγράμματος.
Είμαστε

φιλόδοξοι,

επειδή

γνωρίζουμε

ότι

ο

κόσμος

χρειάζεται

μαζική

άμεσηδράσηγια το κλίμα #climateactionnow.
Το πρόγραμμα Life Terra συγχρηματοδοτείται από το CINEA μέσωτουπρογράμματος
LIFE.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δραστηριότητες του έργου
6ο Steering Committee Meeting του Life Terra στο Άμστερνταμ
Στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, το έργο Life Terra γιόρτασε το 6ο Steering
Committee meeting (SCM) στο Άμστερνταμ. Η κοινοπραξία είχε τελικά την
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Στα θέματα περιλαμβανόταν μια ενδυναμωτική ομιλία από τον Marc Lammers
(εκπαιδευτή, σύμβουλο και ομιλητή σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης του ομαδικού
μας πνεύματος), παρουσιάσεις από κάθε εταίρο σχετικά με τις δράσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους και τα ορόσημα και οι στόχοι
για το δεύτερο έτος του Life Terra!
Διαβάστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τη συνάντηση των εταίρων.

Το Life Terra γιόρτασε το πρώτο του έτος!
Το έργο Life Terra μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο του έτος. Παρακολουθήστε αυτό το
βίντεο για να δείτε τα εκπληκτικά ορόσημα που πετύχαμε χάρη στη σκληρή δουλειά
της κοινοπραξίας και των υποστηρικτών μας.
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Έναρξη της επόμενης περιόδου δενδροφύτευσης
Καθώς ξεκινάει το δεύτερο έτος μας, ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια την επίσημη
έναρξη

της

επόμενης

περιόδου

δενδροφύτευσης.

Οι

πρώτες

εκδηλώσεις

δενδροφύτευσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους
εταίρους μας, στην Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία και αναμένονται
περισσότερες χώρες το 2022.
Το Life Terra έχει ήδη ξεκινήσει τη φύτευση στην Ισπανία σε μέρη όπως:
Σε ένα υπέροχο σημείο κοντά στο Vilanova i la Geltrú όπου το Life Terra, από
κοινού με ντόπιους εθελοντές, αποκαθιστά ένα πέρασμα άγριων ζώων με
θάμνους και δέντρα.

Σε ένα σχολείο στην Καταλονία σε συνεργασία με το αγροδασικό πρόγραμμα
The Green Rebel.
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Ηλεκτρονικό σεμινάριο (Webinar) για το HigherEd! Φυτεύοντας
ένα δέντρο για κάθε σπουδαστή που αποφοιτεί: η περίπτωση του
Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Avans.
Οι φοιτητές του GreenOffice Lisa Heyman και Nick den Bol από το Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Avans (Avans Hogeschool) είχαν ένα μεγάλο όνειρο:
να προσφέρουν ένα δέντρο ως δώρο σε όλους τους απόφοιτους και να
δημιουργήσουν με αυτόν τον τρόπο ένα νέο δάσος. Έτσι θα βοηθούσαν στην
ανάκαμψη της φύσης και θα συμβάλουν ώστε η εκπαίδευση στο Avans να αποκτήσει
ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα μακροπρόθεσμα. Τα όνειρα δεν
σταμάτησαν εκεί. Η Lisa και ο Nick επιδίωξαν τη συνεργασία με το Ίδρυμα Life Terra
και τον Ιούλιο του 2021, οι πρώτοι 4.000 απόφοιτοι έλαβαν ως δώρο αποφοίτησης
ένα δέντρο. Το νεοφυτευμένο δάσος θα φτάσει τα 100.000 δέντρα μέσα στα επόμενα
χρόνια.
Παρακολουθήστε το εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε περισσότερα για
αυτή τη μελέτη και να δείτε πώς και το δικό σας Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην αποκατάσταση της γης με ένα
δέντρο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις
δενδροφύτευσης που διοργανώσαμε και το παρασκήνιο των
εκδηλώσεων εδώ.

Life Terra - 6 Healing powers of trees
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Τοπικές συνεισφορές
Παρουσίαση του έργου «Life Terra» στο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής
Εταιρίας (HELECOS10)
Το πρωί του Σαββάτου 16/10/2021, η Αλίκη Ζιώγα, μέλος της ομάδας του ΕΚΕΤΑ,
παρουσίασε το έργο Life Terra στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, το οποίο,
λόγω

της

πανδημίας COVID-19,

διεξήχθη

ηλεκτρονικά.

Στην παρουσίαση

περιλαμβάνονταν η ιδέα του έργου, οι δράσεις που έγιναν την πρώτη χρονιά στην
Ελλάδα, οι στόχοι και η επίδραση που θέλουμε να έχει το έργο στο περιβάλλον και
τις τοπικές κοινότητες. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε γόνιμος διάλογος για τη
σημασία της σωστής και ολόπλευρης μελέτης της αναδασωτέας περιοχής πριν τη
δεντροφύτευση, ενώ δόθηκαν από έγκριτα

μέλη

της ελληνικής

επιστημονικής

κοινότητας νέες ιδέες και προτάσεις για βελτίωση των πρακτικών μας στο μέλλον.
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2/11/2021: Εκδήλωση φύτευσης στη Νέα Κοτύλη Καστοριάς
4/11/2021: Εκδήλωση φύτευσης στο Κρανοχώρι Καστοριάς
6/11/2021: Εκδήλωση φύτευσης στα Γρεβενά, Καστοριά
9/11/2021: Εκδήλωση φύτευσης στο Αμύνταιο, Φλώρινα
11/11/2021: Εκδήλωση φύτευσης στο Φιλώτα Φλώρινας

Στις Ειδήσεις
Η Γλασκώβη θα φιλοξενήσει την 26η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την
Κλιματική Αλλαγή (COP26) το Νοέμβριο του 2021. Διαβάστε το EURACTIV’s Special
Report για να μάθετε τις σκέψεις των δημοσιογράφων μας πριν από τη Διάσκεψη.
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Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
LifeTerra για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Life Terra Newsletter

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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