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Eνταση επικράτησε το από-
γευµα της Τετάρτης (σ.σ. 
ώρα Ελλάδας) στο υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος, όταν συν-
δικαλιστές της ΓΕΝΙΟ-∆ΕΗ, που 
πραγµατοποιούσαν από το πρωί 
συµβολική κατάληψη στο κτίριο, 
επιχείρησαν να εισβάλλουν στο 
γραφείου του υπουργού, Γιώρ-
γου Παπακωνσταντίνου. Στις 
12 το µεσηµέρι, πέντε συνδικα-
λιστές υπό τον πρόεδρό τους Ν. 
Φωτόπουλο συναντήθηκαν µε 
τον υπουργό και του ζήτησαν να 
αποσυρθεί η κυβερνητική διάτα-
ξη από την Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου που ενέκρινε το 
υπουργικό συµβούλιο, το ∆ε-
κέµβριο του 2011, και θα πή-
γαινε προς κύρωση στη Βουλή 
χθες, Πέµπτη. Η διάταξη αφορά 
στη δυνατότητα του ∆ηµοσίου 
να πουλήσει µερίδιο στα δίκτυα 
µεταφοράς ηλεκτρισµού και 
εντάχθηκε στην Πράξη Νοµο-
θετικού Περιεχοµένου µετά από 
συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, δεδοµένου ότι κρίθη-
κε πως προηγούµενη διατύπωση 
ήταν αντίθετη στην ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. Ο κ. Παπακωνστανί-
νου επανέλαβε την πρόθεση της 
κυβέρνησης να διατηρήσει δη-
µόσιο έλεγχο των δικτύων ηλε-
κτρισµού σε όποια διαδικασία 
αποκρατικοποίησης.

Οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ 
εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους 
µετά τη συνάντηση µε τον υπουρ-

γό. Υποστήριξαν ότι ο κ. Παπα-
κωνσταντίνου αν και τους δια-
βεβαίωσε ότι θα εισηγηθεί στη 
Βουλή να παραµείνει το 51% του 
Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη 
εποπτεία του κράτους, επί της 
ουσίας δεν υπάρχει κανένα όφε-
λος για τον ελληνικό λαό, αφού, 
όπως τόνισαν, «εκχωρούνται 
δικαιώµατα και ιδιοκτησία του 
κράτους σε ιδιώτες, προκειµένου 
να εξυπηρετηθούν επιχειρηµα-
τικά συµφέροντα που έχουν να 
κάνουν µε την ενεργειακή δια-
σύνδεση των Κυκλάδων κα της 
Κρήτης». Μετά το τέλος της συ-
νάντησης ο κ.Φωτόπουλος µετέ-
βη στο χώρο, όπου βρίσκονται οι 
ανελκυστήρες, στον έκτο όροφο 
του κτιρίου και ενηµέρωσε τους 
συγκεντρωµένους συναδέλφους 
του. «Θα τους κλείσουµε τους 
δρόµους. Κάνουµε το χρέος µας. 
Πιέζουµε για να πάρουν πίσω 
όλα όσα σχεδιάζουν» δήλωσε ο 
πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, ενηµερώ-
νοντας τους συναδέλφους του. 
Εν τω µεταξύ η ενδιάµεση πόρτα 
που οδηγεί προς τους χώρους 
των γραφείων του υπουργού είχε 
«σφραγιστεί» για λόγους ασφα-
λείας και δεν µπορούσε να µπει 
κανένας.  Αυτό φαίνεται πως πυ-
ροδότησε την οργή ορισµένων 
συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ οι 
οποίοι, σύµφωνα µε καταγγε-
λίες στελεχών του υπουργείου, 
επιχείρησαν να παραβιάσουν 

την πόρτα προκαλώντας ζηµιές. 
Αµέσως ενηµερώθηκε η Αστυνο-
µία για το περιστατικό και όπως 
καταγγέλλουν εργαζόµενοι µια 
από τις διµοιρίες των ΜΑΤ που 
βρίσκονταν σε επιφυλακή έξω 
από το κτίριο ανέβηκε στον έκτο 
όροφο και τους απώθησε.

Ο Νίκος Φωτόπουλος µετέβη 
στο νοσοκοµείο Γεννηµατά για 
προληπτικές, σύµφωνα µε πη-
γές της Οµοσπονδίας, εξετάσεις. 
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές ο κ. 
Φωτόπουλος χτύπησε στα πλευ-
ρά κατά τη διάρκεια της επιχεί-
ρησης εκκένωσης του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής που είχε 
καταληφθεί από τους συνδικαλι-
στές της ΓΕΝΟΠ. 

Το ∆Σ της ΓΕΝΟΠ αποφάσισε 
καταλήψεις από χθες, Πέµπτη, 
στους χώρους εργασίας του 
∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ), 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας στα 
γραφεία της ΓΕΝΟΠ και πορεία 
προς τη Βουλή. Ο υπουργός, 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, 
έφυγε από το κτίριο, συνοδεία 
αστυνοµικών. «Η κυβέρνηση 
συνολικά και ο συγκεκριµένος 
υπουργός δεν νοµοθετούν κάτω 
από απειλές και καταλήψεις» 
ανέφερε σε δήλωσή του ο Γιώρ-
γος Παπακωνσταντίνου, καλώ-
ντας τη ΓΕΝΟΠ «να αναλάβει τις 
ευθύνες της σε αυτές τις κρίσιµες 
για τη χώρα στιγµές». 

Ο προσωπικός απεσταλµέ-
νος του Γενικού Γραµ-
µατέα των Ηνωµένων 

Εθνών στις συνοµιλίες ανάµεσα 
σε Ελλάδα και πΓ∆Μ, Μάθιου 
Νίµιτς, θα επισκεφθεί τις δύο 
χώρες, µέσα στο πλαίσιο των 
προσπαθειών του για εξεύρεση 

λύσης στο θέµα της ονοµασίας.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του 

ΟΗΕ, ο κ. Νίµιτς,θα έχει συνα-
ντήσεις µε κυβερνητικούς αξιω-
µατούχους των δύο χωρών, τη 
∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου στα 
Σκόπια και την Τετάρτη 22 του 
µηνός στην Αθήνα.

Σύγκρουση της ΓΕΝΟΠ 
µε τον Γ. Παπακωνσταντίνου 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ν.Ν.Ο.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ν.Ν.Ο

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2012
99 Επέτειος της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, 

21 Φεβρουάριου 1913

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, 7:30 μμ.
ΔΙΑΛΕΞΗ: εις τειν αίθουσα του Αγίου Νεκταρίου, 7 – 9 
Burleigh St, Burwood NSW 2134, τον Εξωχότατο Πρέσβη 
της Ελλάδος, Κύριος Αλέξιος Χριστόπουλος, με θέμα: “Οι 
Ηπειρώτες, βασική παράμετρος του Ελληνισμού από αρχή 
μέχρι σήμερα”.  Είσοδος είναι ελεύθερη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, 9:30 πμ.
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ και ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΣΤΕΦΑΝΩΝ: στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου 242  Cleveland St, Redfern. Παρουσία των 
θρησκευτικών και προξενικών μας αρχών. Στη συνεχεία ο 
καθιερωμένος καφές, τσάι και γλυκίσματα στην διπλανή 
αίθουσα δεξιώσεων της εκκλησίας.  Παρακαλείσθε να 
τιμήσετε με την παρουσία σας στην εκκλησία τους πεσόντες 
ήρωες για την απελευθέρωση της Ηπείρου.  Σύλλογοι που 
επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνια να τηλεφωνήσουν στον 
Γραμματέα τον Κωνσταντίνο Τσιούρη 9745 4621.

ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, 7:00 μμ.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΕΞΙΩΣΗ:  Σε σηνεργασία με την Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα COCKTAIL PARTY, στην αίθουσα της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 206 - 210 Lakemba Street 
Lakemba, παρουσία των Ελληνικών και Αυστραλιανών αρχών.  
Θα προσφερθούν μεζέδες και ποτά. Ολοι ευπρόσδεκτοι. Γιά 
πληροφορίες, τηλεφωνήστε τον κ. Κωνσταντίνο Τσιούρη 
9745 4621 – 0412 314 108.  Είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012, 7:00 μμ.
ΔΙΑΛΕΞΗ: Απο τον Ναπολέον Τσάνη εις στο 11 Hassal St, Par-
ramatta NSW 2150, με θέμα: Αλη Πασάς Τεπελενλής Τύραννος 
ή Ευεργέτης.  Είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ  25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, 7:00 μμ-1:00 μμ.
Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ:  εις το Westside Lounge, 265 – 273 Illa-
warra Rd, Marrickville NSW 2204.  Θα παραβρεθεί το Δημοτικό 
Συγκρότημα απο την Ελλάδα: Αποστόλος Μπίλλης – Κλαρίνο, 
Ανδρέας Τζιάφκος – Τραγούδι, Κώστας Κωσταγεώργος – 
Βιολί και Χρήστος Χούσιος – Ντέφι.   Είσοδος με φαγητό και 
ποτό $60. Παιδιά $30 (7 - 14 ετών).  Για κρατήσεις θεσέων 
τηλεφωνήστε μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2012 εις τον κ. 
Κωνσταντίνο Τσιούρη 9745 4621 – 0412 314 108, εις τον 
κ. Ευάγγελο Τασιούλα 9807 1947 – 0404 479 771, εις τον 
κ. Παναγιώτη Χατζή 9637 5389 – 0418 449 947.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, 7:00 μμ.
ΑΠΟΧΕΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: εις στην 
αιθουσα Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 206 - 210 Lakem-
ba Street Lakemba.  Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε εις τον κ. 
Κωνσταντίνο Τσιούρη 9745 4621, εις τον κ. Παναγιώτη Χατζή 
9637 5389.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, 2:00 μμ.
Προβολή DVD.  Documentary: προβάλλοντας τα Ηπειρωτικά 
παλαία ήθη και έθιμα.  Και μια περιοδεία γύρω στα Ιωάννινα.  
Pan Korinthian Association, Level 1, 11 Anglo Parade, Campsie.  
Είσοδος είναι ελεύθερη. 07
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Σε ΠΓΔΜ και Ελλάδα ο Μάθιου Νίμιτς 
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ




