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Δημιουργούμε μια κληρονομιά που να αξίζει!
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter, έκδοση Ιούλιος 2022.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Life Terra ή να υιοθετήσετε ένα δέντρο; Ρίξτε μια ματιά στον
ιστότοπό μας.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δραστηριότητες του προγράμματος
Βραβεία του Life Terra για το κλίμα
Οι ατομικές δράσεις συχνά μπορούν να έχουν μεγάλες συνέπειες για το περιβάλλον. Για αυτό το
λόγο, φέτος, το Life Terra ξεκινά ένα πρόγραμμα απονομής βραβείων για την κλιματική δράση με
στόχο να αναγνωρίσει τα δέκα άτομα με τη μεγαλύτερη αφοσίωση και άμεση ενασχόληση με τις
δραστηριότητες του προγράμματος. Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για αυτή την
πρωτοβουλία και να ενημερωθείτε για τους νικητές; Διαβάστε εδώ.
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Ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη: η κατάσταση των δέντρων του Life Terra
Τις τελευταίες εβδομάδες, ο ευρωπαϊκός νότος βίωσε μερικά από τα ξηρότερα και θερμότερα
καλοκαίρια στην ιστορία και τεράστιες εκτάσεις δοκιμάστηκαν από την έλλειψη βροχοπτώσεων.
Επισκεφθήκαμε πρόσφατα μερικές από τις περιοχές δενδροφύτευσης της προηγούμενης σεζόν
για να ελέγξουμε την κατάσταση των νεόφυτων δέντρων και τα αποτελέσματα είναι
καθησυχαστικά. Ρίξτε μια ματιά στο ιστολόγιό μας για να διαβάσετε περισσότερα για τις
επισκέψεις μας στα δάση του Valdavido στην Ισπανία και του Marienwaerdt στην Ολλανδία.
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To Life Terra και οι Γάλλοι πρόσκοποι σε μια από κοινού δενδροφύτευση 30.000
δέντρων
30.000 επιπλέον δέντρα θα προστεθούν στα αποτελέσματα του Life Terra κατά τη διάρκεια της
επικείμενης περιόδου δενδροφύτευσης χάρη στη νεοσύστατη συμμαχία με το προσκοπικό σώμα
της Γαλλίας. Τα δέντρα θα φυτεύουν στο κτήμα Chateau Chambord στην κοιλάδα του Λίγηρα, στο
πλαίσιο της εκστρατείας «un scout, un arbre» (ένας πρόσκοπος, ένα δέντρο). Κατά την έναρξη
της εκστρατείας, το Life Terra είχε μια συνάντηση με τον Γάλλο υπουργό Γεωργίας Marc
Fesneau, κατά τη διάρκεια της οποίας του εξήγησε το στόχο και τις δραστηριότητες του
προγράμματος. Θα βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ.
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Το Life Terra φιλοξενεί την HP Ισπανίας για μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις
δενδροφύτευσης της περιόδου
Μετά το τέλος της περιόδου δενδροφύτευσης, φτιάξαμε ένα βίντεο σχετικά με την εκδήλωση
δενδροφύτευσης της HP Ισπανίας στα τέλη Απριλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας σχεδόν 100
δέντρα και θάμνοι φυτεύτηκαν στο πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας στην Καταλονία. Για
να βιώσετε την ατμόσφαιρα της ημέρας ή για να δείτε απλώς πώς διοργανώνεται μια εκδήλωση
δενδροφύτευσης, πατήστε εδώ.
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ έχει τη μεγάλη τιμή να παρουσιάσει τη φετινή νικήτρια του Βραβείου Life
Terra Leader, τη Δρ. Έρη Παπαδέλη (MSc, MSc, PhD). Η Έρη είναι καθηγήτρια βιολογίας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διοργανώνει επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με
μαθητικές ομάδες, υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έχει συμμετάσχει σε
περιβαλλοντικά δίκτυα, με τρεις συμμετοχές στο Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα «ecomobility», στο
οποίο έχει βραβευτεί δύο φορές (πρώτη και δεύτερη θέση).
Όσον αφορά τη συμβολή της στο Life Terra, προσκάλεσε την ομάδα του ΕΚΕΤΑ στη Δυτική
Μακεδονία να παρουσιάσουν τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου ως τώρα σε
εκπαιδευτικούς - βιολόγους κατά τη διάρκεια συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε στις 22/1/2022
στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η Βιολογία στην εκπαίδευση» της Ελληνικής Ένωσης
Βιοεπιστημόνων. Επιπλέον, έφερε την ομάδα του ΕΚΕΤΑ σε επαφή με τον Περιφερειακό
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περ. Δυτικής Μακεδονίας, από την οποία
προέκυψαν εκδηλώσεις δεντροφύτευσης σε 20 σχολεία της περιοχής. Η ίδια συμμετείχε σε δύο
από αυτές τις εκδηλώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, η ομάδα μας αποφάσισε να της απονείμει το φετινό βραβείο.
Ελπίζουμε να συνεχίσει η πρόσφορη συνεργασία μας τα επόμενα χρόνια, καθώς και η ίδια να
αποτελέσει έμπνευση για εθελοντές και Terra leaders, ώστε να διεκδικήσουν με τη σειρά τους το
βραβείο της επόμενης χρονιάς.

Στον Τύπο
PVKPN 95th anniversary!
First trees in Egypt!
Local governments are key to green our cities
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Landgoed Verwolde (Netherlands) looking green!

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε τις σελίδες του Life Terra στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να
ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες ιστορίες μας:

Γραφτείτε στο Life Terra Newsletter
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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200).
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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