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Το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη 2014 «έφυγε» ο Νίκος Μπατιστάτος ο οποίος άφησε ανεξίτηλη
τη σφραγίδα του και στη Νέα Σμύρνη αφού ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Νέας Σμύρνης από το 2003 μέχρι το 2011
ανέπτυξε πλούσια δράση στα πλαίσια του αντιιμπεριαλιστικού φιλειρηνικού κινήματος. Ο
εκλιπών είχε επίσης ιδιαίτερα πλούσια δράση και συνεισφορά στο κομμουνιστικό κίνημα
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ για το θάνατο του σ. Νίκου Μπατιστάτου
«Η ΚΕ του ΚΚΕ με θλίψη ανακοινώνει το θάνατο του σ. Νίκου Μπατιστάτου"
Ο σ. Νίκος Μπατιστάτος γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα και σπούδασε στο ΕΜ Πολυτεχνείο
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, όπου αποφοίτησε το 1953.
Στη συνέχεια δούλεψε για ένα διάστημα στην Εταιρεία Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου και
στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Αεροδρομίου. Το 1956 απασχολήθηκε σε
διάφορες δραστηριότητες στη ΔΕΗ, όπως μελέτες διανομής, αποτίμηση ηλεκτρικών
επιχειρήσεων, τυπο-ποίηση και οργάνωση, προμήθειες. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχα-νικών ΔΕΗ, όπου έγινε αντιπρόεδρος. Η δικτατορία τον
απέλυσε από τη ΔΕΗ το 1968, για τις πολι-τικές του πεποιθήσεις και δούλεψε ως
ελεύθερος επαγγελματίας. Το 1969 προσλήφθηκε στον όμι-λο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, όπου έγινε
διευθυντής της χαλυβουργίας στην εταιρεία ΣΙΔΕΝΟΡ. Το 1975 επανήλ-θε στη ΔΕΗ ως
διευθυντικό στέλεχος και το 1979 παραιτήθηκε εξαιτίας πιέσεων που δέχθηκε για
προώθηση χαριστικών αναθέσεων. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ την περίοδο
1989-1992. Στο διάστημα 1975-1979 συνέχισε να έχει συνδικαλιστική δράση στο Σύλλογο
Διπλωματούχων Μηχα-νικών ΔΕΗ, που τον είχε ανακηρύξει «επίτιμο πρόεδρο». Είχε
εκλεγεί επίσης στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ πριν τη δικτατορία και στη συνέχεια από το
1975 έως το 2000, ενώ διετέλεσε πολλά χρόνια μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας
του ΤΕΕ.
Εκλέχτηκε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ στο 13ο, 14ο και 15ο Συνέδριο, έως το 1994 διετέλεσε
υπεύ-θυνος του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ και στη συνέχεια ανέλαβε διάφορες
υπεύθυνες χρεώσεις. Συνέβαλε στη συγγραφή αρκετών μελετών, κυρίως για θέματα
Ενέργειας και βιομηχανίας, στο πλαίσιο του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, όπως «ΔΕΗ:
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Για τα μονοπώλια ή το λαό» και «Το φυσι-κό αέριο στην Ελλάδα».
Στην περίοδο του 13ου Συνεδρίου, με την ανατροπή του σοσιαλισμού, στάθηκε ενάντια στο
οπορτουνιστικό ρεύμα και τις προσπάθειες διάλυσης του Κόμματος, συμμετείχε ενεργά
στην προσπάθεια ανασυγκρότησής του.
Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του
και τους οικείους του.
Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στο Νεκροταφείο της Καλλιθέας, στις 2.30
μ.μ.»
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