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Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών καταγγέλλει την
τρομοκρατική και αναίτια «προληπτική» προσαγωγή μέλους του Συλλόγου και
εκλεγμένου μέλους της διοίκησης του σωματείου λίγο πριν ξεκινήσει η απεργιακή
πορεία της 20ής Μαΐου.
Η συνάδελφος βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Αβέρωφ,
ψάχνοντας πού να παρκάρει τη μηχανή της, για να έρθει έπειτα στη
συγκέντρωση, όταν τη σταμάτησαν άντρες της ομάδας Δ και της ζήτησαν τα
στοιχεία της. Παρότι εκείνη τους τα έδωσε και επέδειξε την ταυτότητά της, αυτοί,
χωρίς να αναφέρουν άλλο λόγο, της είπαν ότι θα προσαχθεί. Στο σημείο
σπεύσαμε αμέσως συνάδελφοι από τον Σύλλογο, μεταξύ των οποίων και μέλη
του ΔΣ, και δηλώσαμε την ιδιότητα της συναδέλφου ως μέλους του Συλλόγου,
όμως οι (πάνοπλοι) αστυνομικοί αρνήθηκαν να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση για
την προσαγωγή της, παραπέμποντάς μας σε έναν προϊστάμενο ο οποίος δεν
εμφανίστηκε ποτέ και επαναλαμβάνοντας μονότονα: «Οι προσαγωγές
εντάσσονται στο πλαίσιο των καθηκόντων μας».
Έπειτα από επίμονες ερωτήσεις μας σχετικά με το πού επρόκειτο να προσαχθεί η
συνάδελφος, οι αστυνομικοί απάντησαν ότι θα τη μετέφεραν στη ΓΑΔΑ. Κατέληξε
ωστόσο στο Τμήμα Μεταγωγών της Πέτρου Ράλλη, όπου και κρατήθηκε καθ’ όλη
τη διάρκεια της πορείας.
Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό παρεμποδίστηκε εσκεμμένα η συνδικαλιστική
δράση της συναδέλφου και συγκεκριμένα η άσκηση του νόμιμου δικαιώματος

στην οργάνωση και συμμετοχή του απεργιακού συλλαλητηρίου. Η προσαγωγή
της συνιστά παράνομη παρέμβαση της Πολιτείας στη νόμιμη συνδικαλιστική
δράση, όπως κατοχυρώνεται από τον Ν 1264/82 και από παραγράφους των
άρθρων 12 και 23 του Συντάγματος. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το θλιβερό
αυτό περιστατικό και σας καλούμε να διαφυλάξετε το αναφαίρετο δικαίωμα στη
συνδικαλιστική δράση και διαμαρτυρία από κάθε ενέργεια αστυνομικής βίας και
αυθαιρεσίας.
Αθήνα, 21/5/2010
Το ΔΣ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Μεϊτάνη

Η Γραμματέας
Αλέκα Πλακονούρη

