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ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ! 

Γίνετε μέρος μιας μοναδικής δράσης για έναν πιο πράσινο

πλανήτη

Καλώς ήρθατε στην έκδοση Νοεμβρίου 2021 του Life Terra Newsletter.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Life Terra ή να υιοθετήσετε ένα

δέντρο; Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας.

Πρόσφατες δράσεις

Το Life Terra επεκτείνεται! 
 
Ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά την έναρξη της δραστηριότητάς μας σε μια νέα
ευρωπαϊκή χώρα! Το Life Terra ξεκίνησε τις δενδροφυτεύσεις στην Τσεχία και η
πρώτη εκδήλωση δενδροφύτευσης πραγματοποιήθηκε στο Βιντίροφ στις 19
Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της
Πράγας.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ
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Αναζητάτε μια ομαδική εκδήλωση βιωσιμότητας; 
 
Μην ψάχνετε περισσότερο! Το Life Terra συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες για τη
διοργάνωση βιώσιμων ομαδικών δενδροφυτεύσεων κατά τη διάρκεια των οποίων οι
εργαζόμενοι φυτεύουν δέντρα και μαθαίνουν για το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να
έχει η δενδροφύτευση στο περιβάλλον. 
 
Μερικές από αυτές τις εταιρείεςπου έχουν συνεργαστεί κατά τους τελευταίους δύο
μήνες με το Life Terra  είναι οι C&A, Typeform, Mach3Builders και Seat φυτεύοντας
δέντρα ανά την Ευρώπη. 
 
Καθώς η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο μυαλό όλων μας, ιδιαίτερα με την ευκαιρία
της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή - γνωστής και ως
COP26 - αυτό το μήνα, αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στις δράσεις μας,
επικοινωνήστε με την ομάδα του Life Terra.

Επερχόμενες δραστηριότητες

Διαδικτυακό σεμινάριο: Διασυνδέστε τη δενδροφύτευση με το
πανεπιστήμιό σας 
 
Είναι η τελευταία ευκαιρία για να κρατήσετε θέση, ώστε να συμμετάσχετε στην
εικονική μας εκδήλωση σχετικά με την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή
από τα πανεπιστήμια και για να μάθετε πώς τα κατάφερε το Πανεπιστήμιο Avans.
Παρευρεθείτε κι εσείς μαζί με ομιλητές από το Life Terra και το Πανεπιστήμιο Avans
στις 30 Νοεμβρίου για να παρακολουθήσετε με ποιον τρόπο μπορεί και το δικό σας
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πανεπιστήμιο να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην
αποκατάσταση της Γης. Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Βιωσιμότητα για τα Χριστούγεννα!  
 
Δεν μπορείτε να σκεφτείτε τι να αγοράσετε φέτος τα Χριστούγεννα; Έχετε κάποιο
μυστικό Άη Βασίλη τον οποίο πρέπει να βοηθήσετε ψωνίζοντας; Ε, λοιπόν, μην
ξεχάσετε το περιβάλλον κατά τις φετινές εορταστικές σας αγορές! 
 
Γιατί δεν αγοράζετε δώρα που κατασκευάζονται με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας
και της ηθικής τόσο για τους φίλους και τα αγαπημένα σας πρόσωπα όσο και για
τους συναδέλφους σας στη δουλειά αντί των συνηθισμένων δώρων; Το Life Terra
ανακοινώνει με χαρά την έκδοση του Χριστουγεννιάτικου Οδηγού Δώρων που
περιέχει συμβουλές και μυστικά για τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου και,
επίσης, σας δίνει την ευκαιρία να υιοθετήσετε ή να δωρίσετε ένα δέντρο για τα
Χριστούγεννα αντί κάποιου άλλου δώρου. 
 
Ρίξτε μια ματιά εδώ.

Βίντεο του Life Terra – Τι είναι ο κλιματικός

στόχος για ένα «ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα»
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Εκδηλώσεις φύτευσης στην Ελλάδα -

Νοέμβριος 2021

Τις  δύο πρώτες  εβδομάδες  του Νοεμβρίου,  η ομάδα  του  ΕΚΕΤΑ  οργάνωσε έξι
δενδροφυτεύσεις κάτω από την ομπρέλα του  LIFE  Terra παρά τις δύσκολες καιρικές
συνθήκες. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και άτομα
όλων των ηλικιών ήρθαν να συμμετάσχουν. Περισσότερα από 580 δέντρα
φυτεύτηκαν από μαθητές/τριες και τους δασκάλους τους, εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης   και   εθελοντές   από   τις   γύρω   πόλεις   και   χωριά.   Κάποιες  
από   τις εκδηλώσεις καλύφθηκαν και από ρεπορτάζ μεγάλων ελληνικών μέσων
ενημέρωσης, επιτρέποντας στην ομάδα μας να διαδώσει το μήνυμα του  LIFE  Terra
 σε όλη την Ελλάδα!   Οι   εκδηλώσεις   φύτευσης   θα   συνεχιστούν   στην   Ελλάδα  
μέχρι   αρχές Δεκεμβρίου.

Στις Ειδήσεις

Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και το
LifeTerra: 
 
1) Old oak trees "learn" to raise CO2 absorption when there's more in the
atmosphere  
2) Deforestation continues unabated ahead of COP26 
3) Scottish Highlands to be transformed by massive rewilding project 
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4) Climate scientist: On forestry, COP26 must avoid double counting of carbon
removals

Οπτικοποίηση Δεδομένων του Life Terra: «Ο κόσμος εξακολουθεί
να οδεύει προς μια δραματική παγκόσμια υπερθέρμανση»

Καθώς περνάει ο καιρός από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή, πολλοί αναρωτιούνται αν όλες αυτές οι δεσμεύσεις και οι νέοι φιλόδοξοι
στόχοι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που ανακοινώθηκαν θα κάνουν
κάποια ουσιαστική διαφορά για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Διαβάστε την
Οπτικοποίηση Δεδομένων μας για να μάθετε περισσότερα. 

Social Media
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Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
τουLifeTerra για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας.

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.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Life Terra Newsletter
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