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Μάιος 2021
Φυτεύω ένα δέντρο, αναπτύσσουμε ένα δάσος
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter για το Μάιο 2021, με το οποίο σας
ενημερώνουμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις για τις εκδηλώσεις δεντροφύτευσης
και τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο
πλαίσιο του προγράμματος.
Είμαστε φιλόδοξοι, επειδή γνωρίζουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται μαζική άμεση δράση
για το κλίμα #climateactionnow.
Το έργο Life Terra χρηματοδοτείται από το EISMEA μέσω του προγράμματος LIFE.

Μάθετε περισσότερα για το Life Terra εδώ

Πρόσφατες δράσεις
Εκδηλώσεις δενδροφύτευσης
Καθώς η περίοδος δενδροφύτευσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, το Life Terra
διοργανώνει τις τελευταίες εκδηλώσεις δεντροφύτευσης στη Μπενίσα και στην
Καστοριά.

Επίσης, το Life Terra άδραξε την ευκαιρία να συνεργαστεί με άλλους δικαιούχους του
Προγράμματος LIFE, συναντώντας μέλη της ομάδας του LIFE Soria Forest Adapt
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στις 4 Μαΐου 2021 και συζήτησαν για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, τη
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συμμετοχή των πολιτών και την καινοτόμο παρακολούθηση.
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Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εκδηλώσεις δεντροφύτευσης που
διοργανώσαμε και το παρασκήνιο των εκδηλώσεων εδώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2021
Το Life Terra θα λάβει μέρος στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2021 και θα
συνεργαστεί με την Pestana στην Πορτογαλία για μια ψηφιακή εκδήλωση στις 8
Ιουνίου 2021 με τίτλο «Αλγκάρβε: Συμφιλιώνοντας τον τουρισμό με το
περιβάλλον». Θα συζητήσουμε σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, τις
δεντροφυτεύσεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κλάδο του
τουρισμού.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση και την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Εβδομάδα εδώ και να δηλώσετε συμμετοχή για την εκδήλωση εδώ.

Επερχόμενες εκδηλώσεις
Στην Ελλάδα, η ομάδα του ΕΚΕΤΑ θα συμμετέχει στο ECOFEST 2021, στις 4,5 και 6
Ιουνίου 2021 εκπροσωπώντας το έργο LIFE Terra. Ο βασικός στόχος της
διοργάνωσης είναι να επισημανθεί η σπουδαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, της
κυκλικής οικονομίας και των πράσινων πόλεων, καταδεικνύοντας τη σημασία του
περιβαλλοντικού πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δοθεί έμφαση στη σημασία της
φύτευσης των δέντρων στο σωστό σημείο στις πόλεις, καθώς και οι δυνατότητες της
εφαρμογής LIFE Terra όπως είναι η υιοθέτηση ενός δέντρου. Περισσότερες
πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.
4η-6η Ιουνίου: ECOFEST 2021, συμμετοχή της ομάδας του ΕΚΕΤΑ με το έργο
Life Terra (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)
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Η πρώτη περίοδος δεντροφύτευσης του Life Terra έχει πλέον τελειώσει και
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κατορθώσαμε να φυτέψουμε πάνω από 13,925 δέντρα. Η επόμενη περίοδος
δεντροφύτευσης θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να
περιμένετε μέχρι τότε για να υποστηρίξετε το σκοπό μας, καθώς μπορείτε να κάνετε
δωρεά ή υιοθεσία δέντρων μέσω της πλατφόρμας μας: της διαδικτυακής εφαρμογής
Life Terra.

Βίντεο του Life Terra – Μαζί αποκαθιστούμε
τα οικολογικά συστήματα της Ευρώπης
Η Mach3Builders, μια επιχείρηση-εταίρος του Life Terra, θέλει να κάνει μια
θετική συνεισφορά στο περιβάλλον και όχι απλώς να αντισταθμίσει τις
εκπομπές CO2. Η δεντροφύτευση είναι ένας απλός τρόπος άμεσης
συνεισφοράς. Το κοινωνικό κίνημα της δεντροφύτευσης διογκώνεται βήμαβήμα, καθώς ολοένα περισσότερα άτομα και εταιρείες εκφράζουν το ενδιαφέρον
τους για την ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Βίντεο του Life Terra - Πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε θωρακισμένα δάση στο
μέλλον φυτεύοντας δέντρα ανθεκτικά στην
κλιματική αλλαγή
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θωρακισμένα δάση στο μέλλον μέσω της
φύτευσης δέντρων που είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή; Ο κόσμος
βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα αναλάβουμε δράση τώρα είτε θα πρέπει
να έρθουμε αντιμέτωποι με τις συνέπειες. Το Life Terra θέλει να αποκαταστήσει
τη φύση με ορθολογικό τρόπο, έτσι ώστε σε 30 ή 50 χρόνια αυτά τα δέντρα να
εξακολουθούν να ακμάζουν. Να αποκαταστήσει τη φύση δημιουργώντας
θωρακισμένα δάση στο μέλλον. Διότι δεν είναι η φύση που εξαρτάται από εμάς,
αλλά εμείς που εξαρτόμαστε από τη φύση.
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Βίντεο του Life Terra - Μήνυμα προς τους
ιδιοκτήτες γης
Εάν είστε ιδιοκτήτης γης, είτε πρόκειται για ιδιωτική είτε για κρατική
ιδιοκτησία, και επιθυμείτε περισσότερα δέντρα στη γη σας, σκεφτείτε το
Life Terra
Το πρόγραμμά μας παρέχει τα δέντρα και την εργασία για να σας βοηθήσει να
φυτέψετε και να αποκαταστήσετε ολόκληρα οικοσυστήματα, χωρίς κανένα
κόστος για τον ιδιοκτήτη.
Μπορεί να πρόκειται για περιοχές κατεστραμμένες από δασικές πυρκαγιές, για
περιοχές που πλήττονται από τη διάβρωση ή για γεωργική γη που πρέπει να
μεταμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της αγροδασοπονίας. Εάν
χρειάζεστε περισσότερα δέντρα, επικοινωνήστε μαζί μας στο www.lifeterra.eu.
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Στις Ειδήσεις
Δείτε τα τελευταία και σχετικά νέα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και το Life
Terra:
1) Urban forests: A solution to Europe’s forestry problem?
2) This decade should be ´Roaring Twenties of climate action`, von der Leyen says
3) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press
4) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet
5) Biden vows to slash US emissions by half to meet ´existential crisis of our time

Social Media

Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Life
Terra για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας:

Εγγραφείτε στο Life Terra Newsletter
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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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