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Στις 25 Σεπτεμβρίου 
η συνεδρίαση για την 
υπόθεση Καμμένου

Αύξηση του δείκτη 
οικονομικού κλίματος 

Αναδασωτέες όλες  
οι καμένες εκτάσεις

Σε κρίσιμη κατάσταση 
18χρονη με τραύματα 
από μαχαίρι 
και εγκαύματα Στις 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται 

να συζητηθεί στην Ολομέλεια της 
Βουλής η πρόταση της ΝΔ για την 
συγκρότηση Εξεταστικής Επιτρο-
πής που θα διερευνήσει ενδεχόμε-
νες ευθύνες του υπουργού Άμυνας 
Πάνου Καμμένου για την υπόθεση 
του Noor 1 και τις συνομιλίες του 
με τον ισοβίτη Μάκη Γιαννουσάκη.
Το θέμα συζητήθηκε την Τετάρτη  
στη Διάσκεψη των Προέδρων της 
Βουλής με το προεδρείο να προ-
τείνει την 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 
μετά τις επισκέψεις των πολιτικών 
αρχηγών στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης συμφώνησαν μεν 
με την πρόταση αλλά η ημερομηνία 
διεξαγωγής της συζήτησης αναμέ-
νεται να οριστικοποιηθεί την ερχό-
μενη εβδομάδα. 

Αύξηση σημείωσε ο δείκτης οικονο-
μικού κλίματος στην Ελλάδα τον Αύ-
γουστο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος 
(economic sentiment indicator, ESI) 
αυξήθηκε από 98,2 μονάδες τον Ιού-
λιο στις 99,0 μονάδες τον Αύγουστο, 
που είναι το υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων 12 μηνών. Στην ενίσχυση 
του δείκτη συνέβαλε η βελτίωση της 
εμπιστοσύνης στον τομέα των υπηρε-
σιών και η αύξηση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ο δεί-
κτης για τον τομέα των υπηρεσιών δι-
αμορφώθηκε στις 22,9 μονάδες από 
17,4 μονάδες τον Ιούλιο και ο δείκτης 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυξή-
θηκε στις -57,0 μονάδες από -61,5 
μονάδες τον περασμένο μήνα.Οι δεί-
κτες εμπιστοσύνης για τους τομείς της 
βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου 
και των κατασκευών υποχώρησαν.

Ως αναδασωτέες θα κηρύσσονται άμε-
σα οι καμένες εκτάσεις, αφού αποτυ-
πωθούν από δορυφόρο, σύμφωνα με 
εγκύκλιο του ΥΠΕΝ σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας των περιοχών που κάηκαν. 
Η εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σω-
κράτη Φάμελλου, αφορά «ενέργειες 
που ακολουθούνται μετά από πυρκα-
γιά στις εκτάσεις που διέπονται από 
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας». 
Απευθύνεται σε όλες τις αποκεντρωμέ-
νες δασικές υπηρεσίες της χώρας και 
παρέχονται πληροφορίες για τα μέτρα 
προστασίας των καμένων εκτάσεων, τις 
ενέργειες αποκατάστασής τους και τους 
τρόπους χρηματοδότησης των παρα-
πάνω ενεργειών. Με δηλώσεις του, ο 
κ. Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για 
«σαφή βούληση του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την προ-
στασία και αποκατάσταση των καμένων 
εκτάσεων, η οποία θα διασφαλίσει ότι 
δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή 
στον χαρακτήρα και τη χρήση τους».

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύο-
νται μια 18χρονη στο «Θριάσιο» και 
ο 55χρονος πατέρας της στο «ΚΑΤ» 
μετά τον απεγκλωβισμό τους από 
το σπίτι τους στην Πετρούπολη στο 
οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά.
Η κοπέλα και ο πατέρας της απε-
γκλωβίστηκαν το πρωί της Τετάρτης 
από άνδρες της Πυροσβεστικής, χω-
ρίς τις αισθήσεις τους και με ελαφρά 
εγκαύματα, κατά τη διάρκεια κατά-
σβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 
2ου ορόφου, στην οδό Κύπρου, στην 
Πετρούπολη. Ο πατέρας και η κόρη 
του έχασαν τις αισθήσεις τους από 
τις αναθυμιάσεις. Όμως, η 18χρονη 
φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαί-
ρι στο λαιμό και το χέρι της, ενώ ο 
55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει 
ψυχολογικά προβλήματα.

MEDIA RELEASE IN GREEK 
 

Η Σερβική Ορθόδοξη Ενορία-Σχολική Κοινότητα του 
«Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου», Plumpton/Rooty Hill, Sydney,  

προσκαλεί  
ολόκληρη την Ελληνική Παροικία και φίλους της στην  

 

«24η Ετήσια Ελληνο-Σερβική 
Ορθόδοξη & Πολιτιστική  

Ημέρα Φιλίας» 
 

την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017  
 

στην Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία του «Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου» 
 

259 Hyatts rd (γωνία Woodstock ave)  
PLUMPTON / ROOTY HILL   

           (κοντά στο προάστειο Blacktown –στο δυτικό Σύδνεϋ)  
 
 

        
***** 24 χρόνια Ελληνο-Σερβικής φιλίας στο Σύδνεϋ! *****    


Το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 9.00πμ με Θεία Λειτουργία στον Σερβικό Ορθόδοξο Ναό. 
 
Aπό τις 12 το μεσημέρι θα υπάρχει προς πώληση ποικιλία ζεστών φαγητών και κρύων 
ποτών στην παραπλεύρως μεγάλη Σερβική Ορθόδοξη Ενοριακή αίθουσα.  
 
Από τις 12.30μμ ως τις 6.00μμ θα διεξαχθεί το ετήσιο καθιερωμένο πλούσιο και πολύχρωμο 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με εμφάνιση Σερβικών και Ελληνικών συγκροτημάτων και 
άλλων Ορθοδόξων κοινοτήτων του Σύδνεϋ στην Ενοριακή αίθουσα. 
 
Γενική Είσοδος: $15. 
 
Για πιο πολλές πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποταθούν στα εξής τηλέφωνα τις 
απογευματινές/βραδυνές ώρες: 0410 189 286 & 0414 714 807 


