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Οι πλημμύρες της τελευταίας περιόδου, ανέδειξαν εμφαντικά 

μια αναγκαιότητα. Την αντιμετώπιση της διαχείρισης των 

φερτών υλών - μπαζών που συσσωρεύονται κατακλύζοντας 

υποδομές και εκτάσεις, δημιουργώντας προβλήματα στο οδικό 

δίκτυο, την κίνηση των οχημάτων των σωστικών συνεργείων και 

των νοσοκομειακών μονάδων προς και από την πληγείσα 

περιοχή.  

 

Η Αργιθέα στην «καρδιά» των Θεσσαλικών Αγράφων στη Νότια 

Πίνδο, μια αμιγώς ορεινή περιοχή με ιδιαίτερα φυσικά και 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά όπως το έντονο ανάγλυφο και 

το δριμύ κλίμα, αλλά και με «εύθραυστο» χαρακτήρα λόγω των 

ορεινών οικοσυστημάτων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις 

διακυμάνσεις του κλίματος και κατ’ επέκταση στην εμφάνιση 

ακραίων φυσικών συμβάντων. Μια περιοχή η οποία πλήττεται 

από συνεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο «Ιανός» που 

αποτέλεσε το πλέον καταστροφικό φυσικό συμβάν που γνώρισε 

η περιοχή για πάνω από έναν αιώνα,    >>>Συνέχεια στην σελίδα 2 

Τεχνική υποστήριξη της ΕΕ 

για την αντιμετώπιση των 

καταστροφών από τις 

πυρκαγιές. 

Έρχεται τεχνική υποστήριξη προς την Ελλάδα 

για την αντιμετώπιση των καταστροφών από 

τις πυρκαγιές. Η στήριξη στοχεύει στην 

ανάκτηση και τον τερματισμό της πιθανής 

απώλειας βιοποικιλότητας στο βόρειο τμήμα 

της Εύβοιας. 

Η Επίτροπος για τη Συνοχή και τις 

Μεταρρυθμίσεις, Eλίσα Φερέιρα ανέφερε ότι 

«οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει καταστροφές 

σε αυτό το μέρος της Ελλάδας. Η Επιτροπή 

είναι εδώ για να βοηθήσει και για άλλη μια 

φορά το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 

καταδεικνύει την ευελιξία του να βοηθά τα 

κράτη μέλη να ανακάμψουν από φυσικές 

καταστροφές και να αποκαταστήσουν το 

φυσικό κεφάλαιο». 

Το έργο θα παράσχει χρήσιμες συστάσεις για 

τη δημιουργία ενός κόμβου εμπειρογνωμόνων 

για την παροχή επιστημονικής και τεχνικής 

υποστήριξης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

μέτρων υποστήριξης στις τοπικές αρχές. 

Περισσότερα  

 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Νέα από την Ευρώπη που μας αφορούν! 

Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα 

Προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή 

#disasterMaterials4developoment 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες - Network of Cities with Lakes 

Σεπτέμβριος- Οκτώβριος  2021 

https://ec.europa.eu/info/news/commissions-technical-support-greece-tackling-structural-reasons-wildfires-crisis-2021-sep-29_en
https://ec.europa.eu/info/news/commissions-technical-support-greece-tackling-structural-reasons-wildfires-crisis-2021-sep-29_en
https://ec.europa.eu/info/news/commissions-technical-support-greece-tackling-structural-reasons-wildfires-crisis-2021-sep-29_en
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EuregionsWeek 2021 –Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 

Η 19η έκδοση του EURegionsWeek «Together for Recovery» περιλαμβάνει 

περισσότερες από 300 συνεδρίες αφιερωμένες στα εξής: 

- Cohesion / Green transition / Digital transition for people / Citizens’ engagement 

https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 

 

 

 

  

δοκίμασε κυριολεκτικά σε μεγάλο βαθμό τις αντοχές των 

πολιτών και των υποδομών. 

 Ολοκληρωτική καταστροφή μεγάλων τμημάτων των 

κεντρικών οδικών δικτύων, ισοπέδωση γεφυρών, πλήρης 

κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου, 

απώλεια της ηλεκτροδότησης, μεταβολές στα τοπία με 

αποκόλληση βουνοπλαγιών, υπερχείλιση ποταμών, απειλή 

οριστικής πτώσης των ημιτελών έργων στο φράγμα Συκιάς 

στον ποταμό Αχελώο, δημιουργία νέων κοιτών από τις 

τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών ήταν ορισμένα από τα 

αποτελέσματα που άφησε στο πέρασμα του ο χαοτικός 

τυφώνας. 

Μέσα στην επόμενη χρονιά, το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αργιθέας θα υλοποιήσει ένα 

εμβληματικό έργο για την περιοχή, το πρώτο έργο του 

ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου μας με τίτλο «Τοπικό 

Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή» 

Με την βοήθεια του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του 

προγράμματός του «Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες», ο 

Δήμος Αργιθέας θα δημιουργήσει μονάδα διαχείρισης 

φερτών υλών που προέρχονται από Φυσικές καταστροφές. 

Σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου, με υποδομή και διαχείριση 

τελευταίας γενιάς και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό 

της περιοχής και έχοντας εξασφαλίσει την επιστημονική 

συνδρομή του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 

Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 

Προστασίας κ. Εύθυμη Λέκκα. 

Το έργο αυτό είναι το πρώτο που υλοποιείται στην Ελληνική 

επικράτεια με αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση της 

συσσώρευσης των φερτών υλών από την εκδήλωση ενός 

ακραίου φυσικού φαινομένου, με ταυτόχρονη αξιοποίηση 

των υλών αυτών, και μέτρηση δεικτών υπολογισμού του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της αποδοτικότητας 

των πόρων συμφώνα με τον υπολογισμό που προβλέπεται 

από την Εurostat και τα UN-2030.  

 

από την Εurostat και τα UN-2030.  

Σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Αργιθέας, στην περιοχή Αργύρη, 

μακριά από οποιαδήποτε ενόχληση που ενδεχομένως θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί, θα εγκατασταθεί ο απολύτως 

απαραίτητος ΚΙΝΗΤΟΣ μηχανολογικός εξοπλισμός, για την 

συγκέντρωση διαλογή και διαχείριση των φερτών υλών που 

συσσωρεύονται κατά την εκδήλωση ενός ακραίου φυσικού 

φαινομένου. Τα υλικά που θα παράγονται από την διαδικασία 

αυτή θα επαναχρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Αργιθέας. 

Στόχος είναι να επιλυθεί και να επιλύεται κάθε φορά που 

δημιουργείται, το μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των φερτών 

υλών-μπαζών που συσσωρεύονται εξαιτίας μιας φυσικής 

καταστροφής. 

Και ακόμα, το έργο αυτό να αποτελέσει πιλοτική δράση που 

θα μπορέσουν να εφαρμόσουν όλοι οι Δήμοι - μέλη του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που αντιμετωπίζουν ανάλογα 

προβλήματα. 
Γνωρίζουμε ότι  δεν μπορούμε να είμαστε 100% 

προστατευμένοι και ετοιμοπόλεμοι σε έναν ακραίο φυσικό 

κίνδυνο. Μπορούμε όμως αν αποτρέψουμε το μεγαλύτερο 

μέρος των επιπτώσεων αν έχουμε σχεδιάσει την αντίδραση 

μας και έχουμε προετοιμαστεί να την αντιμετωπίσουμε. Με 

τα εργαλεία που μας προσφέρει η τεχνολογία, όπως τα 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τη χαρτογράφηση, τα 

μοντέλα πλημμυρών, έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε 

εκ των προτέρων την αποφυγή της ζημίας, αλλά και την 

αντιμετώπιση της όταν το φαινόμενο εξελιχθεί. Και βέβαια 

έχοντας εμείς σχεδιάσει και αποφασίσει πως θα 

αντιδράσουμε σε ένα φυσικό ακραίο γεγονός, έχουμε λάβει 

υπόψη μας τις τοπικές συνθήκες και τις τοπικές ανάγκες και 

μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, σε συντομότερο 

χρόνο.  

Περισσότερα          ---            Νέα Δράσης  

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://lakesnetwork.org/schetika-me-to-ergo/
https://lakesnetwork.org/schetika-me-to-ergo/
https://lakesnetwork.org/category/nea_drasis/
https://lakesnetwork.org/category/nea_drasis/
https://lakesnetwork.org/schetika-me-to-ergo/
https://lakesnetwork.org/category/nea_drasis/
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Μετά τις προειδοποιήσεις των πρωθυπουργών της Ιταλίας και της Ισπανίας, Μάριο 

Ντράγκι και Πέδρο Σάντσεθ, στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου Κορυφής των ηγετών των 

χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMED 9) στην Αθήνα, αναδεικνύεται η 

ανάγκη για άμεση καταπολέμηση των υπέρογκων χρεώσεων στις τιμές του ηλεκτρικού 

ρεύματος με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι Ευρωπαϊκές προσπάθειες για την αναχαίτιση των δυσβάστακτων αυξήσεων του 

ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να εντατικοποιηθούν, ενώ παράλληλα η ΕΕ πρέπει να 

εξετάσει την αναθεώρηση της ενεργειακής της πολιτικής. Ειδικά για κράτη μέλη όπως 

η Ελλάδα και η Κύπρος που έχουν μπροστά τους την επανενεργοποίηση του Συμφώνου 

Σταθερότητας, είναι κρίσιμη η στήριξη που θα χορηγηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε 

να προστατευτούν οι πολίτες, και ειδικότερα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

Για ένα έγκλημα που δημιουργεί συνθήκες «εσωτερικής προσφυγικής κρίσης» έκανε 

λόγο ο Κώστας Αρβανίτης αναφερόμενος στις επιπτώσεις της βίαιης 

απολιγνιτοποίησης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.  

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξαπέλυσε επίθεση στην 

κυβέρνηση Μητσοτάκη, της οποίας απόφαση και επιλογή είναι ο «ξαφνικός θάνατος» 

της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα, μια απόφαση και επιλογή για την 

όπως τόνισε «δεν συναντήσαμε ούτε έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης στην περιοχή ο 

οποίος είτε να ήταν ενήμερος, είτε να συμφωνεί.» Επίσης εξέφρασε σοβαρές 

επιφυλάξεις για τη μετάβαση στο φυσικό αέριο, διαδικασία που δεν συνιστά όπως είπε 

πραγματική απανθρακοποίηση, αλλά επιπλέον εγκυμονεί και πιθανούς γεωπολιτικούς 

κινδύνους. Περισσότερα  

 

  

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε η έκθεση της ευρωβουλευτή της ΝΔ-ΕΛΚ:  η 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική  για τη μείωση του Μεθανίου.  

Σε μια έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, 

οι ευρωβουλευτές ζητούν δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών μεθανίου για 

την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

Τα συμπεράσματα εντοπίζουν: 1. Οι περισσότερες εκπομπές μεθανίου προέρχονται από 

τους τομείς της γεωργίας, των αποβλήτων και της ενέργειας 2. Η μείωση των εκπομπών 

μεθανίου είναι ο πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τη μείωση της κλιματικής 

αλλαγής και 3. Παγκόσμια συμφωνία για το μεθάνιο που απαιτείται στο COP26 

Περισσότερα  

 

 

 

 

 

 

 

Κώστας Αρβανίτης: «Όχι στα Σχέδια Μητσοτάκη που θα 

Φέρουν Ερημοποίηση στη Δυτική Μακεδονία» 

Μαρίας Σπυράκη: Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία η 

έκθεση για την Στρατηγική  μείωσης του Μεθανίου 

Εύα Καϊλή: Άμεση παρέμβαση της ΕΕ για τις ραγδαίες 

αυξήσεις στο ρεύμα 

https://www.evakaili.gr/%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%af%ce%b5/
https://www.evakaili.gr/%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%af%ce%b5/
https://www.evakaili.gr/%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%af%ce%b5/
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.mariaspyraki.eu/el/mme/deltia-typou/methanio-eyroboyleytes-theloyn-desmeytiko-stoho-ferei-dipli-niki-klima-ygeia
https://www.mariaspyraki.eu/el/mme/deltia-typou/methanio-eyroboyleytes-theloyn-desmeytiko-stoho-ferei-dipli-niki-klima-ygeia
https://www.mariaspyraki.eu/el/mme/deltia-typou/methanio-eyroboyleytes-theloyn-desmeytiko-stoho-ferei-dipli-niki-klima-ygeia
https://europa.eu/regions-and-cities/
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Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος 

Φραγκούλης, με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέρει στο προσκήνιο 

ένα σοβαρό θέμα για την δημόσια υγεία, για το οποία έχει πάψει ο δημόσιος διάλογος 

και προβληματισμός. Πρόκειται για την απομάκρυνση του αμιάντου από τις ελληνικές 

κατοικίες, τα δημόσια κτήρια και από το περιβάλλον γενικότερα. Ο αμίαντος περνάει 

στους υδροφόρους ορίζοντες, με αποτέλεσμα το νερό να βλάπτει το γαστρεντερικό 

σύστημα και τα αερομεταφερόμενα σωματίδια από τις ίνες αμίαντου να προκαλούν 

αμιαντιάσεις, μεσοθηλίωματα και άλλες μορφές καρκίνου. 

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με στόχο την οριστική απομάκρυνση του 

αμιάντου στην Ελλάδα, αναζητά χρηματοδοτικά εργαλεία και καλές πρακτικές από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα  

Τους μεγάλους κινδύνους για την υγεία και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης 

από την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο Λαγκαδά 

καταγγέλλει η  Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε ο 

ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι δήμοι που θα μεταφέρουν τα απορρίμματά τους για επεξεργασία στη ΜΕΑ θα είναι 

υποχρεωμένοι να πληρώνουν δυσβάσταχτα τέλη, που μετακυλίονται στις πλάτες του 

λαού, ενώ την ίδια στιγμή μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα θησαυρίζουν και με τη 

στήριξη του υπερμνημόνιου του Ταμείου Ανάκαμψης,  ρυπαίνοντας ανενόχλητοι. 

Περισσότερα  

Τη δημιουργία μιας Δύναμης Άμεσης Πυροσβεστικής Επέμβασης, με έδρα την Κύπρο, 

ζήτησαν από κοινού οι Κύπριοι ευρωβουλευτές, Λευτέρης Χριστοφόρου (ΔΗΣΥ, ΕΛΚ) και 

Γιώργος Γεωργίου (AΚΕΛ, Ομάδα της Αριστεράς) από το βήμα της Ολομέλειας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην δική του παρέμβαση, ο Λευτέρης Χριστοφόρου, 

αναφέρθηκε στις καταστροφικές πλημμύρες και στις καταστροφικές πυρκαγιές που 

έζησαν οι χώρες του Νότου, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.  

«Η Κύπρος προσφέρεται για να αποτελέσει τη βάση της Ευρωπαϊκής Πυροσβεστικής 

Δύναμης Ταχείας Επέμβασης και μπορεί να καλύψει μία μεγάλη ακτίνα αφού είναι και 

το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ε.Ε. Επίσης η Ε.Ε. να ενισχύσει περαιτέρω το Ταμείο 

Αλληλεγγύης για πλήρη αποζημίωση των πληγέντων και να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου 

την αποκατάσταση των καμένων περιοχών. Εάν το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί να δημιουργηθεί Νέο Ταμείο για την κάλυψη των συνεπειών της 

Κλιματικής Αλλαγής».  Περισσότερα  

Δράσεις Ευρωβουλευτών 

 

  

  
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (ΚΚΕ): Ερώτηση για την 

κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 

Λευτέρης Χριστοφόρου: Η Κύπρος δοκιμάζεται σκληρά 

από τις συνέπεις της κλιματικής αλλαγής 

Εμμανουήλ Φράγκος: Καρκινογόνος αμίαντος στα ελληνικά 

σπίτια, σε δημόσιες υπηρεσίες και στην ύδρευση 

https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-e-e-anaforika-me-ton-karkinogono-amianto-sta-ellinika-spitia-se-dimosies-ypiresies-kai-stin-ydrefsi
https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-e-e-anaforika-me-ton-karkinogono-amianto-sta-ellinika-spitia-se-dimosies-ypiresies-kai-stin-ydrefsi
https://elliniki-lisi.gr/anakoinosi-typou-erotisi-tou-efrovoulevti-tis-ellinikis-lysis-pros-tin-e-e-anaforika-me-ton-karkinogono-amianto-sta-ellinika-spitia-se-dimosies-ypiresies-kai-stin-ydrefsi
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://www.facebook.com/ChristoforouLefteris/videos/831775647486523/
https://www.facebook.com/ChristoforouLefteris/videos/831775647486523/
https://www.facebook.com/ChristoforouLefteris/videos/831775647486523/
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Έπειτα από την επιτυχία των προηγούμενων διαγωνισμών 

καινοτομίας και με ένα εκτεταμένο πεδίο δραστηριοτήτων, ο 

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό 

Πρόγραμμα (EUSPA) ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού 

#myEUspace. 

Ο διαστημικός διαγωνισμός απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε 

επιχειρηματίες, startuppers και φοιτητές που επιθυμούν να 

αναπτύξουν και να εμπορευματοποιήσουν καινοτόμες λύσεις 

οι οποίες θα αξιοποιούν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του 

Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ.  

- Πώς μπορεί το διάστημα να ωφελήσει την έξυπνη 

κινητικότητα, τη γεωργία και τη γεωματική;  

- Τί ρόλο παίζουν οι κβαντικές τεχνολογίες;  

Σε αυτά τα ερωτήματα φιλοδοξεί να απαντήσει ο διαγωνισμός 

μέσω των προτεινόμενων ιδεών. 

Με έπαθλα συνολικού ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, ο 

διαγωνισμός #myEUspace, μέρος της πρωτοβουλίας Cassini 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσβλέπει στην αξιοποίηση των 

δεδομένων και των υπηρεσιών που προσφέρει το Διαστημικό 

Πρόγραμμα της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία ανατρεπτικών 

εμπορικών λύσεων και εφαρμογών οι οποίες θα μας 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αναδυόμενες κοινωνικές 

προκλήσεις και να εξυπηρετήσουν διάφορους τομείς, από την 

έξυπνη κινητικότητα και τη γεωργία έως τη βιώσιμη 

παραγωγή και κατανάλωση, τις έξυπνες πόλεις, την υγεία και 

τον ελεύθερο χρόνο. 

Περισσότερα  

 

 

 

 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη θέση της σχετικά με 

τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την επιλογή 

ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), 

όπως γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης, αγωγούς 

ορυκτών καυσίμων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

ενέργειας και «έξυπνα» δίκτυα, τα οποία θα 

επωφεληθούν από ταχείες διοικητικές 

διαδικασίες και θα είναι επιλέξιμα για χρηματο-

δότηση από την ΕΕ. 

Οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας κοινο-

βουλευτικής επιτροπής στηρίζουν τη χρημα-

τοδότηση της ανάπτυξης υποδομών υδρογόνου, 

όπως οι ηλεκτρολύτες, καθώς και της δέσμευσης 

διοξειδίου του άνθρακα και της αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τους κανόνες 

που προτείνει το ΕΚ, έργα που βασίζονται στο 

φυσικό αέριο δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ωστόσο, μια 

προσωρινή παρέκκλιση θα επιτρέψει, υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις, ορισμένα έργα ως 

επιλέξιμα για ταχεία διαδικασία αδειοδότησης. 

Τα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να βοηθήσουν τα 

κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τα στερεά ορυκτά 

καύσιμα, όπως ο άνθρακας, ο λιγνίτης, η τύρφη 

και ο πετρελαιούχος σχιστόλιθος, δηλώνουν οι 

ευρωβουλευτές. Προτείνουν επίσης τη 

χρηματοδότηση έργων που αναχρησιμοποιούν 

υφιστάμενες υποδομές φυσικού αερίου για τη 

μεταφορά ή την αποθήκευση υδρογόνου. 

Περισσότερα  

Προγράμματα ΕΕ 
 

  

#myEUspace 

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για 

τη «διαστημική» 

επιχειρηματικότητα με έπαθλο 

1 εκατ. ευρώ! 

Ενέργεια 

Σταδιακή κατάργηση του 

φυσικού αερίου 

https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition
https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition
https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210923IPR13404/energeia-udrogono-desmeusi-ekpompon-anthraka-stadiaki-katargisi-fusikou-aeriou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210923IPR13404/energeia-udrogono-desmeusi-ekpompon-anthraka-stadiaki-katargisi-fusikou-aeriou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210923IPR13404/energeia-udrogono-desmeusi-ekpompon-anthraka-stadiaki-katargisi-fusikou-aeriou
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Ο φετινός καύσωνας κατέρ-

ριψε κάθε προηγούμενο 

ρεκόρ σε αρκετούς δείκτες, 

όπως προκύπτει από μελέτη 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών (ΕΑΑ).  Μεταξύ άλλων, 

τα ρεκόρ μέσης ημερήσιας 

θερμοκρασίας, διάρκειας και 

μέγιστης θερμοκρασίας τη 

νύχτα. 

- Τη μεγαλύτερη τιμή 

ελάχιστης (νυχτερινής) 

θερμοκρασίας: 31,6°C στις 

03/08/2021 

- Τη μεγαλύτερη τιμή μέσης 

ελάχιστης θερμοκρασίας σε 

καύσωνα: 29,4°C 

- Τη μεγαλύτερη τιμή μέσης 

ημερήσιας θερμοκρασίας 

(θερμοκρασία 24ώρου): 

36,5°C στις 03/08/2021 

- Τη μεγαλύτερη τιμή 

αθροιστικής (σωρευτικής) 

ζέστης (πλεονάζοντες βαθμοί 

Κελσίου αθροιστικά για όλη τη 

διάρκεια του καύσωνα, σε 

σχέση με κάποια τιμή 

κατωφλίου), ίση με 40,3 0C ως 

προς τη μέση θερμοκρασία 

24ώρου και ίση με 33,7 0C ως 

προς την ελάχιστη (νυχτερινή) 

θερμοκρασία. 

Περισσότερα  

 

27 Ιουλίου - 5 Αυγούστου 2021 

Ισχυρός καύσωνας διάρκειας 11 ημερών. Συνοδεύτηκε από εκτεταμένες 

πυρκαγιές σε Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο. 
- Λαγκαδάς 47,1°C, Μακρακώμη 46,3°C, Αρφαρά Μεσσηνίας 46,1°C 

 

Ο χάρτης από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο -Copernicus Sentinel-3’s Sea and 

Land Surface Temperature Radiometer- δείχνει τη θερμοκρασία της 

επιφάνειας στις 02 Αυγούστου. Οι περιοχές με έντονο κόκκινο χρώμα 

έφτασαν τους 50°C.  Περισσότερα  

Ο καύσωνας της θάλασσας και οι καταστροφικές του 

συνέπειες 
Ο καύσωνας της θάλασσας, αφορά τις μέρες που η θερμοκρασία του νερού είναι 

2, 3 ακόμη και 4 βαθμούς υψηλότερη από το αναμενόμενο. Γραφική απεικόνιση 

δείχνει τον αριθμό των ημερών με καύσωνα της θάλασσας σε όλη τη Μεσόγειο, τον 

Αύγουστο. Μπορούμε να δούμε το φαινόμενο γύρω από την Ιταλία, τη Λιβύη, το 

Μαρόκο, την Ισπανία, και την Αλγερία, που επηρεάζονται ιδιαίτερα. (Data 2020) 

 

Αυτοί οι καύσωνες προκαλούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως συμβαίνει 

και στην ξηρά. Με την κλιματική αλλαγή γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και 

έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Έχουν καταστροφικές συνέπειες στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, ειδικά στα κοράλλια, όπου βασιλεύει η βιοποικιλότητα.  

Ο καύσωνας της θάλασσας δεν προκαλεί καταστροφές μόνο στα οικοσυστήματα 

της Μεσογείου. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται από την Αυστραλία μέχρι 

την Καλιφόρνια με πρώτα θύματα τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα φύκια. Οι 

προβλέψεις είναι απαισιόδοξες. Ακόμη κι αν σταματήσει η παγκόσμια 

υπερθέρμανση, αυτές οι αποικίες θα χρειαστούν πάνω από έναν αιώνα για να 

επανέλθουν. Πηγή: Euronews Climate Now / Copernicus. Περισσότερα  

 

Στατιστικές ΕΕ 
 
  

Τα ρεκόρ του 

καύσωνα 2021 

Καύσωνας – Ρεκόρ στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο το φετινό καλοκαίρι 

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/07/Mediterranean_heatwave#.YVW3qU7rfxU.link
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/07/Mediterranean_heatwave#.YVW3qU7rfxU.link
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/07/Mediterranean_heatwave#.YVW3qU7rfxU.link
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/08/Mediterranean_continues_to_bake#.YVZqUwRh8V8.link
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/08/Mediterranean_continues_to_bake#.YVZqUwRh8V8.link
https://www.youtube.com/watch?v=Az93LOBd984
https://www.youtube.com/watch?v=Az93LOBd984
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/08/Mediterranean_continues_to_bake#.YVZqUwRh8V8.link
https://www.youtube.com/watch?v=Az93LOBd984
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2) το FIBRANET - Ίνες σε Αρχαία Ευρωπαϊκά 
Υφάσματα, (Ελλάδα / Δανία), ένα καινοτόμο 
ερευνητικό έργο που παρέχει νέες πληροφορίες 
σχετικά με την αποδόμηση των αρχαίων ινών, το 
οποίο ενημερώνει την αρχαιολογική έρευνα αλλά 
παρέχει και σημαντικές γνώσεις για τους 
Ευρωπαίους καθώς αναζητούμε λύσεις για την 
αντιμετώπιση των αποβλήτων που παράγονται από 
τη βιομηχανία μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας 

3) η Ξύλινη εκκλησία του χωριού Urși, στην κομητεία 
Vâlcea (Ρουμανία), μια όμορφη ξύλινη εκκλησία του 
18ου αιώνα που αποκαταστάθηκε υποδειγματικά 
χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υλικά και τεχνικές 
με τρόπο συνεργατικό, επιτρέποντας την ανταλλαγή 
ιδεών και γνώσεων μεταξύ συμμετεχόντων από όλο 
τον κόσμο 

4) το Invention of a Guilty Party, Trento (Ιταλία), μια 
υποδειγματική έκθεση που εξετάζει τη συσχέτιση 
μιας ιστορικής περίπτωσης αντισημιτισμού με τις 
σύγχρονες συζητήσεις γύρω από τις διακρίσεις και τη 
μισαλλοδοξία στη σημερινή Ευρώπη, εγείροντας τον 
κριτικό προβληματισμό για τη δύναμη της 
προπαγάνδας και των ψέυτικων νέων («fake news»). 

Περισσότερα  

 
 

Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κληρονομιάς 2021 / 

Europa Nostra Awards, η κορυφαία διάκριση της Ευρώπης 

στον τομέα, τιμήθηκαν σήμερα το απόγευμα σε μια τελετή 

υψηλού κύρους που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του 

Ιδρύματος Giorgio Cini στη Βενετία. Κατά τη διάρκεια της 

τελετής, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Europa Nostra ανακοίνωσαν με υπερηφάνεια τους τέσσερις 

βραβευθέντες με το Grand Prix και το βραβείο Public Choice 

Award, οι οποίοι επιλέχθηκαν μεταξύ των 24 φετινών 

νικητήριων επιτευγμάτων από 18 ευρωπαϊκές χώρες. Λόγω 

των προφυλάξεων ασφαλείας κατά του COVID-19, η τελετή 

απονομής των βραβείων Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς 2021 

πραγματοποιήθηκε με περίπου 220 παρευρισκόμενους, αλλά 

την παρακολούθησαν ζωντανά εκατοντάδες επαγγελματίες 

της πολιτιστικής κληρονομιάς, εθελοντές, λάτρεις και 

υποστηρικτές από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Η τελετή 

συγκαταλέγεται στα κυριότερα σημεία της Συνόδου Κορυφής 

της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021 που 

πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου στην 

Βενετία, η οποία είναι κηρυγμένη Πόλη Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Οι νικητές των Grand Prix για το 2021 είναι: 

1) η Τεχνική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(Κύπρος), που ιδρύθηκε το 2008 από 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηγέτες υπό 
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει 
αποκαταστήσει επιτυχώς πάνω από 70 μνημεία, 
χρησιμοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά ως 
ισχυρό εργαλείο συμφιλίωσης και ειρηνικής 
συνεργασία και 

  

Ελλάδα και Κύπρος κέρδισαν τις πρώτες θέσεις στα μεγάλα 

Ευρωπαϊκά βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra 

https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-europes-top-heritage-award-winners-2021/
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Curabitur suscipit ut orci et sagittis. Aliquam erat volutpat. 

Ut mi justo, condimentum ac consectetur id, euismod vitae 

sem. raesent sagittis vel lacus eget interdum. Aenean 

vehicula turpis nec feugiat vulputate. Suspendisse ligula 

tellus, convallis ac consectetur sit amet, dictum quis orci. 

Aliquam blandit convallis urna, sed luctus felis tristique sit 

amet. Proin metus augue, porttitor sit amet est nec, 

laoreet pulvinar neque. Morbi egestas eleifend tortor, nec 

hendrerit mauris commodo vitae. Praesent tellus elit, 

dictum sed viverra vel, vehicula at justo. Phasellus 

pellentesque nisi vitae enim imperdiet, eu molestie enim 

mollis. Maecenas consequat dui sed elementum 

bibendum. Pellentesque vel sapien tempor, tristique eros 

non, tempus felis. Nullam luctus quis nulla id ornare. Sed 

arcu felis, bibendum a urna sed, bibendum mattis lacus. 

Suspendisse volutpat tellus vitae aliquam tempus.  

Duis ut lectus aliquam, porttitor justo sed, tincidunt dui. 

Suspendisse dignissim, erat eu sollicitudin adipiscing, arcu 

mi mattis augue, nec pellentesque ligula massa at orci. 

Aliquam vel dapibus nisl. Nulla sit amet eleifend odio, quis 

rutrum leo. Quisque dictum auctor magna, nec 

condimentum risus aliquam vitae. Etiam a massa in enim 

posuere semper quis ut turpis. In sodales libero id lectus 

pulvinar, et eleifend tortor dignissim. Curabitur sagittis 

porta varius. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Phasellus tristique consectetur sapien, vel ultrices neque 

dapibus sit amet.  

Morbi at porta mi, a cursus massa. Sed congue tincidunt 

magna. Maecenas non vehicula risus, mattis vehicula arcu. 

Cras cursus felis id lectus venenatis, et dapibus odio 

feugiat. Donec augue dui, rhoncus ac vehicula in, rhoncus 

id lorem. Nunc ac mi sit amet arcu commodo dictum sit 

amet nec purus. Etiam placerat fringilla velit, sed 

consequat urna imperdiet eu.  

Pellentesque lacus massa, accumsan sodales purus vitae, 

euismod facilisis est. Duis suscipit posuere libero eu 

venenatis. Duis nibh sapien, convallis id massa dapibus, 

tempus mattis erat. Proin tincidunt vehicula mattis. Morbi 

turpis augue, euismod in dapibus id, gravida a urna. Donec 

suscipit, arcu id lobortis faucibus, ipsum elit sollicitudin 

turpis, sit amet ornare dolor lectus quis quam. Duis cursus 

mauris a lacinia lacinia. Phasellus magna nibh, bibendum 

sit amet imperdiet nec, faucibus id sem. Nunc ornare 

laoreet nunc, a volutpat quam congue vel. Curabitur in 

congue massa. Suspendisse potenti. Nunc sodales 

vestibulum leo aliquet fermentum.  

Praesent pretium odio nec erat mattis imperdiet. Proin in 

odio iaculis, hendrerit metus sit amet, molestie lorem. 

Quisque ullamcorper velit ut aliquam volutpat. Quisque ut 

sapien at felis sagittis mollis. Aenean bibendum velit non 

tortor mollis, ultrices lobortis risus pulvinar. Maecenas 

dapibus eget leo sit amet fermentum. Sed sit amet massa 

ornare, egestas nulla eget, ultrices dolor. Vivamus vel 

egestas augue. In ut orci tristique, ullamcorper libero eu, 

eleifend tellus. Proin ornare odio in felis feugiat 
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