Εκλογές στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Συντάχθηκε απο τον/την Ergatiki Dimokratia
Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2011 16:20 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2011 17:24

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Εργαζομένων Ναυπηγείου Σκαραμαγκά
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «Η
ΤΡΙΑΙΝΑ» ΣΤΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στο Ναυπηγείο Σκαραμαγκά, στις 13 και 14 Απρίλη του 2011, πραγματοποιήθηκαν
αρχαιρεσίες στο Σωματείο εργαζομένων «Η ΤΡΙΑΙΝΑ», για την ανάδειξη νέων Διοικητικών
οργάνων και αντιπροσώ-πων στην ΠΟΕΜ και στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.
Οι αρχαιρεσίες αυτές (ύστερα από τρία χρόνια αβεβαιότητας και ηττοπάθειας) έγιναν μέσα
σε κλίμα έντονης ανησυχίας των εργαζομένων και σκληρής παραταξιακής αντιπαράθεσης,
καθώς οι τρεις πα-ρατάξεις του απερχόμενου και πλήρους αποτυχημένου Δ.Σ. (η ΠΑΣΚΕ –
πλειοψηφία, η ΔΑΚΕ – με 2 έδρες και η Ε.Ε. – ΠΑΜΕ με 2 έδρες επίσης) προσπάθησαν
ακόμα μια φορά και με κάθε τρόπο, να εμποδίσουν (όπως και το 2008) την είσοδο του
συνδυασμού μας στο νέο Δ.Σ. του Σωματείου!
Για τον ιερό αυτό σκοπό τους, οι τρεις αυτές παρατάξεις συμμάχησαν για να αποκλείσουν
το Ν.Κ.Α. από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής! Και χρησιμοποίησαν διάφορες
εργατοπατερικές κουτοπονηριές (ακόμα και ανοιχτές απειλές) για να μας φιμώσουν και να
μας απομονώσουν. Τις α-ντιδημοκρατικές αυτές μεθοδεύσεις τις καταγγέλλαμε και τις
αντιπαλέψαμε ψύχραιμα και υπεύθυνα στην ώρα τους. Και τις γνωρίζουν και τις
αποδοκιμάζουν όλοι οι προβληματισμένοι και ανήσυχοι συνάδελφοί μας. Γι’ αυτό και δεν θα
δώσουμε συνέχεια στις καταγγελίες αυτές, για να μην μεγαλώ-σουμε κι άλλο την ανησυχία
και την ένταση που δημιουργήθηκε. Σαν υπεύθυνοι εκπρόσωποι των ερ-γαζομένων,
πιστεύουμε ότι παρά τις διαφωνίες και αντιθέσεις μας (που πρέπει βέβαια να εκφράζο-νται
ελεύθερα) πρέπει πάντα να επιδιώκουμε την μεταξύ μας συνεννόηση, συνεργασία και
ενότητα στην δράση μας ενάντια στην συντονισμένη επίθεση των ενωμένων εκμεταλλευτών
μας. Το Ν.Κ.Α. μέσα σ’ αυτή την πάλη θα αποδείξει ότι δεν είναι άλλη μια ομάδα
διαμαρτυρίας αλλά είναι και θα μείνει μια γνήσια ανεξάρτητη ενωτική εργατική κίνηση!
Ύστερα από μια μαζική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (31/03/2011) η οποία
φανέρωσε την ανησυχία και τον προβληματισμό των εργαζομένων στο συρρικνωμένο πλέον
Ναυπηγείο, η συμ-μετοχή των μελών του Σωματείου στις αρχαιρεσίες του, ήταν σχεδόν
καθολική. Σε ένα σύνολο 1179 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 1083! Απουσίασαν μόνο 96!
Όταν οι κάλπες άνοιξαν κι έγινε η καταμέτρηση, βρέθηκαν 23 ψηφοδέλτια άκυρα, κανένα
λευκό και 1060 έγκυρα. Τα οποία μοιράστηκαν ως εξής:
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Πρώτη αναδείχθηκε ξανά η «Συνδικαλιστική Αλλαγή» με 645 ψήφους και 7 έδρες στο νέο
Δ.Σ. ό-πως και στο προηγούμενο. Γεγονός που δεν είναι καθόλου άσχετο από την μαχητική
γλώσσα που α-ναγκάστηκε να χρησιμοποιεί τον τελευταίο καιρό.
Την δεύτερη θέση κατέλαβε η παράταξή μας, το «Νέο Κίνημα Αλλαγής», με 144 ψήφους και
2 έ-δρες στο νέο Δ.Σ., παρόλο τον άγριο πόλεμο απ’ όλους τους μηχανισμούς! Ενώ στις
προηγούμενες αρχαιρεσίες (πριν από 3 χρόνια) το νεοσχηματισμένο Ν.Κ.Α. είχε
συγκεντρώσει 105 ψήφους και δεν εκπροσωπήθηκε στο Δ.Σ.
Τρίτη στην σειρά ήρθε η παράταξη του ΠΑΜΕ, η «Εργοστασιακή Επιτροπή», με 136 ψήφους
και 1 έδρα στο Δ.Σ. Το 2008, η «Ε.Ε.» είχε πάρει 267 ψήφους και 2 έδρες. Έχασε, δηλαδή,
σχεδόν τη μισή εκλογική δύναμή της! πληρώνοντας έτσι την απραξία και την
εξωπραγματική πολιτική της καιρο-σκοπικής γραφειοκρατικής ηγεσίας της!
Τέταρτη αναδείχθηκε η γαλάζια εργατοπατερική παράταξη της ΔΑΚΕ, με 135 ψήφους και 1
έδρα στο Δ.Σ. Το 2008, η ΔΑΚΕ είχε πάρει 155 ψήφους και 2 έδρες. Έχασε κι αυτή 21
ψήφους με την γνωστή πολιτική της ταξικής συναίνεσης και συμφιλίωσης, που την
εκπροσωπεί καλύτερα η κυβερ-νητική ΠΑΣΚΕ.
Έτσι το νέο 11μελές Δ.Σ. της «ΤΡΙΑΙΝΑΣ» διαμορφώθηκε ως εξής: ΠΑΣΚΕ 7, Ν.Κ.Α. 2, Ε.Ε.
1, ΔΑΚΕ 1.
Το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα προκάλεσε απρόσμενη ταραχή σε όλους τους μηχανισμούς (
μέσα και έξω από το Ναυπηγείο) και ιδιαίτερη στεναχώρια στην ηγετική ομάδα της «Σ.Α.»
(ΠΑΣΚΕ). Η οποία δυσκολεύεται να πιστέψει ότι το Ν.Κ.Α. (η «παρεούλα» όπως
περιφρονητικά μας χαρακτήρι-ζαν) αναδείχθηκε τελικά ( παρόλο τον πόλεμο) δεύτερη
δύναμη τούτη τη φορά. Ωστόσο θα χρειαστεί σίγουρα να το πιστέψουν και να αναγνωρίσουν
την πραγματικότητα της αλλαγής που έχει συντελε-στεί. Και πιστεύουμε ότι δεν θ’
αργήσουν να καταλάβουν επίσης ότι το Ν.Κ.Α. δεν αντιπροσωπεύει μόνο τους 144
συναδέλφους που το ψήφισαν. Αλλά εκφράζει και τις πραγματικές διαθέσεις και σκέ-ψεις
των περισσότερων συναδέλφων που από φόβο για την τύχη του Ναυπηγείου, προτίμησαν να
ψηφίσουν την Συνδικαλιστική Αλλαγή. Τα γεγονότα που έρχονται θα αποδείξουν ότι οι
προεκλογικές ανακοινώσεις τους δεν έλεγαν την αλήθεια. Και τότε όλα θα αλλάξουν
πραγματικά.

Με αγωνιστικούς, συναδελφικούς χαιρετισμούς,
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Ενημέρωση: http://nka-naypigeiaskaramagka.blogspot.com/
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