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13 Οκτωβρίου - «Μάχη της Ηλεκτρικής»

Γιατί είναι επίσημη αργία μόνον στη  ΔΕΗ ;

Δεν αφορά η «Μάχη της Ηλεκτρικής» το
ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ;

Σελ. 10



Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου δρομολογεί την πώληση λιγνιτικών μονάδων
μετά από ..σκληρές διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, όπως έκανε και η
«εθνοσωτήριος» συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου , που διαπραγματευόταν με
την τρόικα.

«Η Κυβέρνηση, στην οποία πολλοί είχαμε εναποθέσει ελπίδες, όσον αφορά τα θέματα ΔΕΗ
σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις τους, τώρα προκειμένου να προχωρήσουν την τρίτη αξιολόγη-
ση , δίνουν "γη και ύδωρ" στα ξένα αφεντικά τους.

Όσον αφορά στην ΔΕΗ, ξεκινώντας από "γη…" η πρόταση τους περιλαμβάνει το ξεπούλημα του
ΑΗΣ Μελίτης , του  ΑΗΣ Μεγαλόπολης  ΙΙΙ και IV, με τα Ορυχεία που τους τροφοδοτούν . Δηλαδή
Μονάδες  στα άκρα του συστήματος πολύ σημαντικές και κρίσιμες για την ισορροπία του.

Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση να συμφέρει τους υποψήφιους αγοραστές, διότι μπορεί να
έχουμε και συνέχεια, που εδώ μπαίνει το "…ύδωρ" , οι Υδροηλεκτρικές μας Μονάδες που αυτός
είναι και ο πόθος τους, δηλαδή το "τζάμπα".»

Σε κάθε περίπτωση, οι «μονάδες φιλέτο» σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη είναι ότι πιο σύγχρο-
νο διαθέτει ο «λιγνιτικός στόλος» της ΔΕΗ και θα προσφερθεί μαζί με τα ορυχεία που τις τρο-
φοδοτούν στους ιδιώτες, αντί πινακίου φακής. Κυριολεκτικά, γιατί μόνον οι εκτάσεις των ορυ-
χείων είναι τεράστιας , ανυπολόγιστης αξίας…

Έτοιμη η κυβέρνηση να παραδώσει γη
(ίσως και ύδωρ;)

Έτοιμοι οι χρυσοκάνθαροι επενδυτές να αρπάξουν
από τη ΔΕΗ
(και με την υπογραφή του "συναδέλφου μας" και πρώην
Προέδρου της ΓΕΝΟΠ Μανώλη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ)

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ



Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από
το υπουργείο Ενέργειας , 28/11/2017

Ο αγώνας άρχισε...
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουν Κυβέρνηση, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ,
αγοραστές  και δανειστές ότι σύσσωμοι οι εργαζόμενοι και η κοινωνία θα αντιταχθούν
στα σχέδια τους.

Το ξεκίνημα άρχισε από την διαμαρτυρία των εργαζομένων του Όμιλου ΔΕΗ
στον Σταθάκη.»

Συλλαλητήριο στη Μεγαλόπολη , 6/12/2017

Συλλαλητήριο στη Φλώρινα, 4/12/2017



ΑΝΟΙΞΕ Η ΟΡΕΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ

Ο ΑΔΜΗΕ ήταν μόνον η αρχή !

Το απόγευμα της 20ης Ιουνί-
ου 2017 στον κατάλληλα δι-
αμορφωμένο, για την περί-
σταση, χώρο του Μουσείου
Μπενάκη οι επικεφαλείς του
ΑΔΜΗΕ από τη μια πλευρά
και της κινεζικής State Grid
από την άλλη «έδωσαν τα
χέρια» σε μια συμφωνία που
μεταβιβάζει το 24% του ελ-
ληνικού Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
στη δεύτερη πλουσιότερη
εταιρία στον κόσμο και μεγα-
λύτερη επιχείρηση Κοινής
Ωφέλειας την κινεζική State
Grid Corporation of China
(SGCC).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στην ομιλία του υπο-
γράμμισε  ότι η SGCC είναι μια από τις ισχυρότερες εταιρίες στον κόσμο με τεχνογνω-
σία και κεφαλαία για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων ενώ έκανε λό-
γο για το δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του Διαχειριστή δίνοντας έμφαση στα έργα της
ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων καθώς και της διπλής διασύνδεσης της Κρήτης
με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ιταλία - Πορτογαλία - Ελλάδα

Για νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας έκανε λόγο ο επιτετραμμένος της Κινεζι-
κής Πρεσβείας Cao Wenqi τονίζοντας πως η συνεργασία ξεκίνησε με την Cosco και το
λιμάνι του Πειραιά και συνεχίζεται στον τομέα της ενέργειας. Ο πρόεδρος της State
Grid Shu Yinbao επισήμανε ότι η εταιρία του είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο στο χώ-
ρο της Κοινής Ωφέλειας με  έσοδα 300 δισ. δολ. και η δεύτερη πλουσιότερη στον κό-
σμο μεταξύ 500 εταιριών. Ακόμα, σημείωσε ότι η State Grid έχει επενδύσει σε Ιταλία,
Πορτογαλία, Αυστραλία και άλλου και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 56 δισ. δολα-
ρίων ενώ τόνισε τη σημασία του ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου καθώς αποτελεί κομβι-
κό σημείο διασύνδεσης ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία.

Από την υπογραφή της συμφωνίας μεταβίβασης του 24%
του ΑΔΜΗΕ στην STATE GRID (20/6/2017)



SHENHUA - CMEC—STATE GRID

Όμως αν και το «προξενιό» του
ΑΔΜΗΕ με τη SGCC είχε την κατάληξη
που επιθυμούσε η κυβέρνηση δεν συνέ-
βη το ίδιο με μια άλλη πολλά υποσχό-
μενη σχέση, «καρπό» του κινεζικού εν-
διαφέροντος για επενδύσεις στη χώρα
μας. Ο λόγος για την China National
Machinery & Equipment Import &
Export Corporation (CMEC) με την
οποία η διοίκηση της ΔΕΗ επιθυμούσε
σφόδρα να συνεργαστεί και μάλιστα το
ταχύτερο για την ανάπτυξη της δεύτε-
ρης μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης.

Πρόσφατα, η ΔΕΗ υπέγραψε μνημόνιο
συνεργασίας (MoU) με τον κινεζικό
όμιλο Shenhua στο πλαίσιο της 82ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι
δύο εταιρείες συμφώνησαν να συνερ-
γαστούν στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, στον τομέα έρευνας και ανά-
πτυξης, στις  υποδομές φυσικού αερί-
ου , τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομέ-
νων των Βαλκανίων, της Ανατολικής
Ευρώπης, την Τουρκίας και της Μέσης
Ανατολής.

Η Shenhua είναι μία από τις μεγαλύτε-
ρες και πιο τεχνολογικά προηγμένες ε-
ταιρείες ενέργειας στην Κίνα με δρα-
στηριότητες που εκτείνονται από τον
άνθρακα και την ενέργεια, στους σιδη-
ροδρόμους, στα λιμάνια και στη ναυτι-
λία. Σε όλα αυτά δεν πρέπει να αγνοεί
κανείς τη σημασία της συνεργασίας της
ΔΕΗ με μια μεγάλη τράπεζα όπως είναι
China Development Bank αλλά και
την προώθηση της συνεργασίας ανάμε-
σα στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την επί-
σης κινεζική SUMEC Group.



αιχμές...

Τον Οκτώβριο του 2013 ο Σύλλογος μας εί-
χε διοργανώσει σε αίθουσα των κεντρικών
γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ συνάντηση Πτυ-
χιούχων Μηχανικών κατά την οποία είχαμε
την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τους
«έξυπνους μετρητές», τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται , τα πιλοτικά έργα αλλά
και τις επενδύσεις που προγραμματίζονται.
Και όλα αυτά πριν αρχίσουν να γίνονται
της μόδας! Για να λέμε και του στραβού το
δίκιο, είμαστε μπροστά…

Σκίτσο του
Δ.Χατζόπουλου ,

Καθημερινή

Κατά τη διάρκεια των επαφών του , στο πλαίσιο
του ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum
στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΔΕΗ Μ. Πανα γιωτάκης στην προ-
σπάθειά του να δελεάσει τους αμερικανούς επεν-
δυτές έδωσε και μαθήματα ιστορίας :

Υπενθύμισε στους συνομιλητές του ότι η ΔΕΗ στα
πρώτα της βήματα οργανώθηκε και υποστηρίχθη-
κε από την αμερικανική εταιρεία EBASCO και
έτσι κατάφερε να  πραγματοποιήσει το θαύμα του
εξηλεκτρισμού της Ελλάδας μέσα σε 10 χρόνια !



Η μεγάλη
μάχη
των
«έξυπνων
μετρητών»

Ένα μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού ,που
παράλληλα δίνει νέες δυνατότητες  κα-
λύτερης διαχείρισης  και εξοικονόμησης
της ηλεκτρικής ενέργειας, βρίσκεται  σε
καθυστέρηση με ότι αυτό συνεπάγεται
για την ελληνική αγορά αλλά και με τη
χρηματοδότησή του (από την Ε.Ε).  Πρό-
κειται για την αντικατάσταση του συνό-
λου των μετρητών ρεύματος της χώρας .

Τον Ιούλιο του 2014 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά α-
πό τον ΔΕΔΔΗΕ η προκήρυξη του διαγωνισμού για το
πιλοτικό έργο της εγκατάστασης 200.000 έξυπνων με-
τρητών.

Σήμερα τρία χρόνια μετά την προκήρυξη, το σίριαλ του
διαγωνισμού συνεχίζεται, με ένα ακόμη επεισόδιο να
βρίσκεται σε εξέλιξη αφού ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένει την από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ασφαλι-
στικών μέτρων που έχει υποβάλει η μια από τις δυο κοι-
νοπραξίες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Η ανάληψη του πιλοτικού έργου της εγκατάστασης
200.000 έξυπνων μετρητών αποτελεί πρόκριμα σε ότι
αφορά την τεχνολογία που θα επιλεγεί, για τον διαγωνι-
σμό που αναμένεται να ακολουθήσει και θα αφορά την
αντικατάσταση του συνόλου των 7,5 εκατομμυρίων με-
τρητών σε όλη την Ελλάδα.  Αυτός άλλωστε είναι ο λό-
γος που η αντιπαράθεση μεταξύ των δυο κοινοπραξιών
που διεκδικούν το πιλοτικό έργο είναι τόσο σκληρή.
Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί η απόρριψη από το διοι-
κητικό συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ της προδικαστικής προ-
σφυγής της κοινοπραξίας ΟΤΕ –Intrakat - Intarsoft In-
ternational κατά του διαγωνισμού και συγκεκριμένα κα-
τά του πρακτικού της οικονομικής του αξιολόγησης.

Μειοδότρια είχε ανακη-
ρυχθεί η Intracom Tele-
com που είχε προσφέρει
46 εκατ. ευρώ έναντι 62
εκατ. ευρώ της κοινο-
πραξίας ΟΤΕ – Intrakat -
Intarsoft International.
Έτσι η κοινοπραξία κατέ-
θεσε ασφαλιστικά μέτρα
στο ΣτΕ, κατά της από-
φασης του ΔΕΔΔΗΕ να
ανακηρύξει μειοδότρια
την Intracom Telecom....



ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Αναμέτρηση γιγάντων για τους έξυπνους μετρητές
Στην Κόρινθο βρίσκεται ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στον κόσμο

Σε σινο-ιαπωνική αναμέτρηση δείχνει να εξελίσσεται η προσπάθεια δύο ε-
ταιριών να διεκδικήσουν τη μερίδα του λέοντος στο έργο αντικατάστασης
των παραδοσιακών μετρητών που υπάρχουν στη χώρα μας, με τους νέους
έξυπνους μετρητές.

Η πρώτη, Landis+Gyr πολυεθνική εταιρία με Ελβετική «καταγωγή» είναι
από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον  κόσμο δραστηριοποιείται στον τομέα
των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας από το 1896 σήμερα ελέγχεται από
την γιαπωνέζικη Toshiba και διαθέτει εργοστάσιο στην Κόρινθο. Μάλιστα,
σχετικά πρόσφατα (2015) η εταιρία μετέφερε στο ελληνικό εργοστάσιο τις
γραμμές παραγωγής που υπήρχαν μέχρι πρότινος στην ελβετική πόλη του
Zug.

Η δεύτερη είναι η κινέζικη CMEC που ήδη έχει αναπτύξει πολύ καλές σχέ-
σεις  με τη ΔΕΗ (έχουν υπογράψει Σύμφωνο Στρατηγικής Συνεργασίας )
και φιλοδοξεί να αποκτήσει βιομηχανική βάση επί ευρωπαϊκού εδάφους ,
(γιατί όχι στην Ελλάδα;) καθώς έτσι τα προϊόντα της θα έχουν ευρωπαϊκό
διαβατήριο… Είναι χαρακτηριστικό ότι  ο πρόεδρος της CMEC  Zhang Chun
είχε γνωστοποιήσει την  πρόταση του για την ίδρυση κοινής εταιρείας με
τη  ΔΕΗ  για την ανάπτυξη των συνεργασιών τους και μάλιστα είχε ανακοι-
νώσει  ότι στις προθέσεις της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση μεγάλης
επένδυσης στην Ελλάδα για την κατασκευή μονάδας παραγωγής
«Έξυπνων Μετρητών» σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, για την διάθεση τους
στην εγχώρια αλλά και τις ξένες αγορές.

Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος , όχι μόνον της China Machinery Engi-
neering Corporation (CMEC) αλλά και της Landis+Gyr : Όχι μόνον οι
επτάμισυ εκατομμύρια έξυπνοι ηλεκτρονικοί μετρητές που θα αντικαταστα-
θούν στην Ελλάδα αλλά κυρίως η ευρωπαϊκή αγορά μετρητών ηλεκτρικής
ενέργειας που εκτιμάται ότι θα απαιτεί μερικές δεκάδες εκατομμύρια με-
τρητών ετησίως!
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Η Μάχη της Ηλεκτρικής

Η μάχη της «Ηλεκτρικής»
ήταν μια ακόμα, κορυφαία,
στιγμή αντίστασης του λαού
μας και μάλιστα στη λήξη
του πολέμου, στην αυγή της
απελευθέρωσης από το φα-
σιστικό ζυγό!

Στους Έντεκα πατριώτες,
στους Έντεκα ήρωες αλλά
και στους τραυματίες και
όλους τους μαχητές
(εργαζόμενους και ΕΛΑΣιτες)
που ανέτρεψαν τα σχέδια
των  Γερμανών και έσωσαν
το εργοστάσιο, είναι αφιε-
ρωμένο το μνημείο που βρί-
σκεται από το 1948 μέσα στο
χώρο του εργοστασίου του
ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου στο Κε-
ρατσίνι και φιλοτέχνησε

ο γλύπτης Χρήστος Καπράλος (1909-
1993).

Σήμερα , το Μνημείο ,με εγχάρακτα τα
ονόματα των 11 νεκρών μαχητών, βρί-
σκεται ακόμη εκεί, στον τόπο της Μά-
χης, μία συνεχής υπόμνηση για την η-
ρωική αντίσταση και την τελική νίκη
των υπερασπιστών της Ηλεκτρικής, ε-
κείνο το πρωινό της 13ης Οκτωβρίου
του 1944.

Οι «Ήρωες της Ηλεκτρικής»

Αντώνης Καλαποθάκος , Νέστορας Γε-
ωργιάδης , Δημήτρης Μαργαρώνης, Ι-
ωάννης Ηλιόπουλος, Παναγιώτης Κο-
σμίδης, Γρηγόρης Μεγγίσογλου, Συρίγος
Παπάζογλου, Γιώργος Γκιόρδας, Ανδρέ-
ας Κουνούπας, Παναγιώτης Μαυρομμά-
της, Ακρίτας Τοροσιάδης



Διαρκής αντίσταση

«Πριν απ’ όλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μά-
χη της Ηλεκτρικής ήταν μια πράξη αντίστασης
την ώρα που τελείωνε η κατοχή. Την αυγή της
απελευθέρωσης.

Που δείχνει τί: Ότι η αντίσταση των Ελλήνων,
αντίθετα από άλλους λαούς, υπήρξε διαρκής
από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, από
την πρώτη στιγμή που μπήκαν οι κατακτητές
στην Ελλάδα και στην Αθήνα, μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή.»

Πρ.Παυλόπουλος, Πρόεδρος Δημοκρατίας
(στη φωτογραφία μπροστά στο μνημείο των πεσόντων
μαζί με τον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ )

Γιαβάς –γιαβάς …

Κι ενώ εμείς και οι υπόλοιποι
Ευρωπαίοι  έχουμε επιδοθεί
σε ένα κυνήγι στόχων με τις
πανάκριβες ΑΠΕ, οι γείτονες
Τουρκοι το πάνε γιαβάς –
γιαβάς …

Θέλουν  να αυξήσουν το με-
ρίδιο των εγχώριων πόρων
που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή ηλεκτρισμού στα
δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον
όλης της παραγωγής μέσα
στα επόμενα 10 χρόνια.
Όπως δήλωσε ο υπουργός
Ενέργειας της χώρας, η
Τουρκία έχει ήδη αυξήσει α-
πό 12 σε 16% την αναλογία
παραγόμενης ενέργειας από
εγχώριο άνθρακα ενώ θα
προχωρήσει στην ηλεκτρο-
παραγωγή και από εγχώριο
άνθρακα και από … πυρηνι-
κούς αντιδραστήρες!

Και οι γείτονες δεν έχουν τις
ευθύνες και τα ..ντέρτια με τα
δικαιώματα ρύπων, που κο-
στίζουν… (Η ΔΕΗ ξέρει !)

Επίσημη αργία
Ωραία και καλή η απόφαση για την καθιέρωση της 13ης Οκτωβρίου ως επίσημης αργίας αλλά
η εφαρμογή της μόνον στη ΔΕΗ ΑΕ δεν μου κάθεται καλά. Γιατί δεν αποφάσισαν το ίδιο και οι
διοικήσεις των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αλλά αφέθηκαν να αποφασίσουν ξεχωριστά; Δεν ξέρω αν
είναι τυχαίο (στην τύχη πιστεύουν σίγουρα οι πελάτες του ΟΠΑΠ αλλά όχι εγώ ) αλλά αυτή η
εξέλιξη εδραιώνει την εντύπωση σε όλους τους συναδέλφους ότι δεν υπάρχει πλέον ο Όμιλος,
τουλάχιστον όπως τον γνωρίζαμε μέχρι την είσοδο των Κινέζων στον ΑΔΜΗΕ. Φαίνεται πως
ορισμένοι θέλουν να διαρρήξουν την κοινή επιχειρηματική  κουλτούρα ( ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗ-
Ε ).Και βέβαια κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ΑΔΜΗΕ «διαχωρίστηκε» αλλά θα περίμενε τουλάχι-
στον να μη συμβεί το ίδιο και με τον ΔΕΔΔΗΕ. Τι θα στοίχιζε στον «καθηγητή» (Χατζηαργυρίου)
να ορίσει  και εκείνος την ίδια ημερομηνία ως επίσημη αργία στην εταιρία στην οποία προΐ-
σταται;


