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Μάρτιος 2021
«Ένα δέντρο τη φορά φέρνει το δάσος»
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για τον Μάρτιο 2021 με το οποίο σας
ενημερώνουμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για τις εκδηλώσεις δενδροφύτευσης
και τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο
πλαίσιο του προγράμματος.

Είμαστε φιλόδοξοι, επειδή γνωρίζουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται μαζική
#climateactionnow
Το έργο Life Terra χρηματοδοτείται από το EASME μέσω του προγράμματος LIFE.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δράσεις
Εκδηλώσεις δενδροφυτεύσεων
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Αυτόν τον μήνα, το Life Terra συνεργάστηκε με την ασφαλιστική εταιρεία DKV
Seguros στο El Bruc για την αποκατάσταση μιας περιοχής που καταστράφηκε από
δασική πυρκαγιά το 2015 και δεν κατόρθωσε να ανακάμψει μόνη της λόγω των πολύ
θερμών καλοκαιριών. Η DVK Seguros θα αφιερώσει ένα δέντρο σε κάθε πελάτη της
που πέθανε από COVID, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία στις 14 Μαρτίου
2021 κατά την επέτειο ενός έτους από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος COVID
στην Ισπανία.

Ισπανία – Granja Huerto Alegre
Κάναμε την πρώτη μας φύτευση στο Granja Huerto Alegre της Γρανάδα (Ισπανία) με
το σχολείο CEIP San José de Calasanz (Μάλαγα, Ισπανία). Μαζί, μάθαμε για το
πόσο σημαντικό είναι να αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί για να
αντιμετωπίσουμε ένα παγκόσμιο ζήτημα όπως η κλιματική αλλαγή. Άλλωστε, όπως
μας αρέσει να υπογραμμίζουμε στο Life Terra, αν οι μικρές μεμονωμένες ενέργειες
συνδυαστούν μπορούν να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Χάρη στο αγρόκτημα Huerto
Alegre, τα παιδιά μπόρεσαν να απολαύσουν τη φύτευση και τη μάθηση στην
ύπαιθρο και να επισκεφθούν τα ζώα του αγροκτήματος.
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Ελλάδα – Εράτυρα
Την περασμένη Παρασκευή 19 Μαρτίου, το ΕΚΕΤΑ που είναι ο υπεύθυνος
εφαρμογής του έργου μας στην Ελλάδα, διοργάνωσε την πρώτη εκδήλωση
δενδροφύτευσης στη χώρα με τη συμμετοχή εννέα εθελοντών που ήταν, κατά κύριο
λόγο, γεωργοί από την τοπική κοινότητα.
80 δέντρα φυτεύτηκαν στον Άγιο Χριστόφορο της Εράτυρας. Ο σκοπός της
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προσφοράς γης είναι η δημιουργία ενός χώρου πρασίνου για την ψυχαγωγία και την
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ευεξία των κατοίκων του χωριού. Στο μέλλον, παγκάκια, περίπτερα και ψησταριές θα
τοποθετηθούν από το δημαρχείο της Εράτυρας.

Βίντεο του Life Terra – The importance of
restoring biodiversity
Η 3η Μαρτίου ήταν #worldwildlifeday. Το 2021, αυτή η ημέρα θα εορταστεί με
θέμα «Δάση και Διαβίωση: Στηρίζοντας τους Ανθρώπους και τον Πλανήτη» για
να προβληθεί κατά αυτόν τον τρόπο ο κεντρικός ρόλος των υπηρεσιών που
προσφέρουν τα δάση, τα δασικά είδη και τα οικοσυστήματα στην υποστήριξη
της διαβίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως. Βασιζόμαστε
στον φυσικό κόσμο για την επιβίωσή μας. Χρειαζόμαστε τη φύση, καθώς το
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μέλλον
της ανθρωπότητας εξαρτάται από αυτή.
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#worldwildlifeday2021 #biodiversity #forests #ecosystems #climatechange

Βίντεο του Life Terra – Συνέντευξη με τον
Angelo Salsi – Επικεφαλής της Μονάδας LIFE
Μιλήσαμε με τον Angelo Salsi, τον επικεφαλής της Μονάδας LIFE στο EASME
που απάντησε σε σημαντικές ερωτήσεις, όπως σχετικά με τη σημασία του
κλίματος στο Πρόγραμμα LIFE, τoν τρόπο με τον οποίο το Πρόγραμμα LIFE
συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και, τέλος, εάν είναι δυνατή η
φύτευση 500 εκατομμυρίων δέντρων. Πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί
για να δείτε τι μας απάντησε.
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Europe´s adaptation strategy to tackle human cost of climate change
The EU’s climate adaptation strategy, due to be unveiled on Wednesday (24
February), will aim to tackle the human cost of climate change, both within Europe
and around the world, amid calls from trade unions to reinforce protection for the
most exposed workers.
Barendrecht is already planting 55 trees of a total of 1000 new ones
Barendrecht is 55 trees richer and greener. This autumn another 950 will follow.
Facilitated by the Life Terra foundation, aldermen Cees Schaap (public works) and
Tanja de Jonge (sustainability) planted the seedlings together with initiator and
entrepreneur Wouter Onis of Mach3Builders and some volunteers. "Trees are our
lifeline".
Planting trees helps fight climate change—but we need billions more seedlings
The U.S. must more than double the production of seedlings to meet reforestation
goals, researchers say. Planting trees has quickly emerged as a seemingly simple
way to soak up carbon emissions. Everybody likes it: Environmentalists, politicians,
and corporations alike are pushing for a rapid expansion of reforestation efforts to
help meet climate goals.
The EU adaptation strategy is everybody`s cup of coffee
The EU Adaptation Strategy presents not only priorities for action, but a vision of
how adaptation to climate change should take place, writes Richard J. T. Klein.
Climate pledges for 2030 put world far off 1.5C goal, UN warns
Updated plans to reduce emissions, submitted so far by about 75 nations ahead of
November’s COP26 summit, barely make a dent in the huge cuts needed to meet
global climate goals, the UN climate chief said on Friday (26 February), calling for
redoubled efforts.
DKV plants a forest in memory of its customers who died from COVID
The Life Terra project, which plans to plant 500 million trees in the EU by 2025, today
supported the work of planting a memorial forest in front of the mountains of
Montserrat (Barcelona) with which employees of the DKV insurance company
wanted to pay tribute to their customers who died in the pandemic.
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Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Life
Terra για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας

Επερχόμενες εκδηλώσεις
Μείνετε συντονισμένοι για τις μελλοντικές δράσεις του Life Terra.
Βέλγιο
Μάρτιος 2021: Εκδήλωση για την παρουσίαση εφαρμογής στις Βρυξέλλες
Γερμανία – Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Μάρτιος 2021: Επαγγελματική δενδροφύτευση «Life Terra – Ehreshoven Klimawald»
(αναβλήθηκε)
Μάρτιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης Engelskirchen (αναβλήθηκε)
Ελλάδα – Δυτική Μακεδονία
Μάρτιος/Απρίλιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης στην Πτολεμαΐδα
Ιταλία
Μάρτιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης με την εταίρο μας AlberItalia στη Viadana
της Μάντοβα
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Μάρτιος 2021: Εκδήλωση ομαδικής δενδροφύτευσης με το γραφείο της IG&H
Consulting στη Λισαβόνα, στο Freixo do Meio, Montemor o Novo (αναμένεται
επιβεβαίωση)
Ισπανία
Μάρτιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης για τους πολίτες στο Playas de Vera,
Αλμερία
Μάρτιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης για τους πολίτες στη Vera, Αλμερία
Απρίλιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης με την KRING στο Viladecans, Βαρκελώνη,
Καταλονία
Απρίλιος 2021: Εκδήλωση δενδροφύτευσης με την Cocoons στη Σεβίλλη
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Life Terra εδώ.
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