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Γίνετε μέλος μιας μοναδικής δράσης για να πρασινίσουμε τον πλανήτη μας
 
Καλώς ήρθατε στο Life Terra Newsletter, έκδοση Αύγουστος 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
 
Τα δάση της Ευρώπης σε πύρινο κλοιό 
 
Θα αναφερθούμε εδώ σε μια είδηση που δεν συνδέεται άμεσα με το LIFE Terra. Ο Ιούλιος 
συνέχισε να δείχνει τις φοβερές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο περιβάλλον, με 
καύσωνες και δασικές πυρκαγιές που έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της μεσογειακής Ευρώπης. 
Στην Πορτογαλία και την Ισπανία, πάνω από 1.000 άτομα έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους λόγω των 
πολύ υψηλών θερμοκρασιών, στη Γαλλία πάνω από 27.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί σε 
δασικές πυρκαγιές, ενώ στην Ιταλία ο ποταμός Πάδος, ο ποταμός με το μεγαλύτερο μήκος στη 
χώρα, είδε τη στάθμη του να υποχωρεί δραματικά λόγω της απουσίας βροχοπτώσεων. 
Αν θέλουμε να θέσουμε τέλος σε αυτά τα πολύ κοινά πλέον φαινόμενα, πρέπει να αναλάβουμε 
δράση για το κλίμα άμεσα. 
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Τα πρώτα δέντρα φυτεύτηκαν στην Αίγυπτο
 
Η SEKEM, συνεργάτης του Life Terra, που δραστηριοποιείται στη βιώσιμη ανάπτυξη πάνω από 
40 χρόνια, μετέφερε πρόσφατα το πρόγραμμα εκτός ευρωπαϊκού εδάφους για πρώτη φορά. Σε 
μια προσπάθεια αποκατάστασης εδάφους στην αιγυπτιακή έρημο, 7.000 δέντρα φυτεύτηκαν και 
σημάνθηκαν στο πλαίσιο μιας συνεργατικής προσπάθειας και ελπίζουμε να ακολουθήσουν 
περισσότερα στο μέλλον. 
Για να διαβάσετε και να δείτε περισσότερα, πατήστε εδώ. 
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Η Σαρδηνία υποδέχεται την ομάδα αγώνων ταχύτητας Rosberg X Racing και το
MEDSEA σε μια μοναδική εκδήλωση δενδροφύτευσης
  
Η επαρχία του Oristano, μια περιοχή της Σαρδηνίας που βρέθηκε στο επίκεντρο των δασικών 
πυρκαγιών το καλοκαίρι του 2021, φιλοξένησε το Life Terra, την ομάδα Rosberg X Racing και το 
Mediterranean Sea and Coast Foundation σε μια συμβολική εκδήλωση δενδροφύτευσης. Τρεις 
ελιές φυτεύτηκαν για να συμβολίσουν την απαρχή αυτής της νέας συνεργασίας, αλλά θα 
ακολουθήσουν 5.000 ακόμα στις αρχές της περιόδου δενδροφύτευσης αυτό το φθινόπωρο.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 του 2016 και ιδιοκτήτης της ομάδας Rosberg X 
Racing, Nico Rosberg , παρέλαβε το Βραβείο Κλιματικής Δράσης για τον «Επιχειρηματία με τη 
μεγαλύτερη δράση βιωσιμότητας» σε αυτή την εκδήλωση. Αξιοθαύμαστος εντός και εκτός πίστας! 
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Βίντεο που ανακεφαλαιώνει τη δεύτερη περίοδο του προγράμματος
  
Με τη δεύτερη περίοδο δενδροφύτευσης του προγράμματος να βρίσκεται πια πίσω μας, 
δημιουργήσαμε ένα βίντεο στο οποίο συνοψίζουμε τα επιτεύγματα και τις εμπειρίες μας στο πεδίο 
τις τελευταίες 365 ημέρες. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ. 
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Στον Τύπο
 
 
Life Terra at SIBECOL meeting in Portugal
"Insieme piantiamo alberi", the Vallelata and Legambiente campaign
New office for our Dutch Team!
Life Terra attends the Summer School for Female Leadership

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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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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