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IISSPPEETTTTOORRAATTOO  PP..SS..  PPAALLAAZZZZOO  CCHHIIGGII  

SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII::  
UUNN  BBUUCCOO  DDII  990000  OORREE……  
  

LLaa  pprrooggrraammmmaattaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddii  qquueessttaa  mmaattttiinnaa,,  
rriivvoollttaa  aa  ttuuttttee  llee  OOOO..SSSS..  llooccaallii,,  rriicchhiiaammaattaa  ddaallllaa  
DDiirreezziioonnee  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  èè  ssttaattaa  eesscclluussiivvaammeennttee  
ccoonncceennttrraattaa  ssuulllloo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo::  aa  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii,,  iill  
sseerrvviizziioo  ddii  ppoolliizziiaa  ddeevvee  rreeccuuppeerraarree  ““uunn  bbuuccoo””  ddii  
cciirrccaa  990000  oorree,,  cchhee  ccii  ccoossttrriinnggeerràà  aa  ““ssttrriinnggeerree  llaa  
cciinnttaa””  ppeerr  uunn  bbrreevvee  ppeerriiooddoo  ((qquueessttoo  èè  ssttaattoo  
rriiffeerriittoo……ee  ssppeerriiaammoo  bbeennee……))..  II  ppoolliizziioottttii  aa  PPaallaazzzzoo  
CChhiiggii  ssoonnoo  aabbiittuuaattii  aa  ““ssttrriinnggeerree  llaa  cciinnttaa””,,  
aaddddiirriittttuurraa  aa  ffaarree  iill  ddooppppiioo  ggiirroo  ssee  ooccccoorrrree,,  sseennzzaa  
ffaarr  vveenniirr  mmeennoo  ll’’iimmppeeggnnoo  ee  llaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà..  
IIll  DDiirreettttoorree,,  ddrr..  AAvvoollaa,,  ccoonn  ggrraannddee  sseennssoo  ddii  
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rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ttrraassppaarreennzzaa,,  hhaa  vvoolluuttoo  rreennddeerree  
ppuubbbblliiccaa  qquueessttaa  ooggggeettttiivvaa  ddiiffffiiccoollttàà,,  ccoommee  nneellllee  
mmiigglliioorrii  ssqquuaaddrree,,  qquuaannddoo  nneellllee  ffaattiiccaa  ee  nneeii  
mmoommeennttii  aavvvveerrssii  ccii  ssii  ssttrriinnggee,,  ppeerr  ffaarree  ggrruuppppoo  ee  
ssuuppeerraarree  ll’’oossttaaccoolloo..  NNeelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo,,  iill  
DDiirreettttoorree  hhaa  aannnnuunncciiaattoo  ddii  aavveerr  cchhiieessttoo  aall  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllaa  PP..SS..  iill  rreeiinntteeggrroo  ddeellllee  oorree    
““ssffoorraattee””  ppeerr  rreeccuuppeerraarree  qquuaannttoo,,  aattttuuaallmmeennttee,,  
mmeettttee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeelllloo  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee..  
LLaa  CCoonnssaapp,,  ppuurr  aapppprreezzzzaannddoo  llaa  mmiirraabbiillee  ccoonnddoottttaa  
ddeellllaa  DDiirreezziioonnee,,  sseemmpprree  oonneessttaa  ee  ccrriissttaalllliinnaa,,  nnoonn  
ssii  èè  ppoottuuttaa  eessiimmeerree  ddaallll’’eesstteerrnnaarree,,  nneellllaa  sseedduuttaa,,  llee  
llaammeenntteellee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  rraapppprreesseennttaattoo,,  rriigguuaarrddoo  
aadd  uunn  ccaalloo  eevviiddeennttee  ddeellllee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eeffffeettttuuaarree  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  ccoonn  ffrreeqquueennttii  ttaaggllii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  
nnuuoovvii  uuffffiiccii  iinnccaarriiccaattii..  
UUnn  ssiinnddaaccaattoo  sseerriioo,,  nnoonn  ddeevvee  eesspprriimmeerree,,  dduurraannttee  
ggllii  iinnccoonnttrrii  iill  pprroopprriioo  ppeennssiieerroo,,  ll’’iiddeeaa  ppeerrssoonnaallee  
ddeellll’’iinnccaarriiccaattoo  ddiirriiggeennttee  ssiinnddaaccaallee  ((ccii  cchhiieeddiiaammoo  
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nnooii::  ccoonn  cchhii  ssii  èè  ccoonnffrroonnttaattoo  qquueell  rraapppprreesseennttaannttee  
ddeeii  llaavvoorraattoorrii????  QQuuaallii  iiddeeee  ee  qquuaallii  rriicchhiieessttee  ppoorrttaa  
ccoonn  ssee????))..    OOccccoorrrree  aavveerree  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  
aaffffrroonnttaarree  llee  ssiittuuaazziioonnii,,  ddii  ppoorrttaarree  llee  iiddeeee  ddeell  
ccoolllleettttiivvoo,,  ddeeii  ccoolllleegghhii,,  cchhee  ssoonnoo  llaa  vveerraa  ffoorrzzaa  ddii  
ooggnnii  rreeaallttàà  llaavvoorraattiivvaa..  PPoossssiiaammoo  ppeennssaarree  qquueelllloo  
cchhee  vvoogglliiaammoo,,  rraaccccoonnttaarree  llee  ppiiùù  ffaannttaassiioossee  ssttoorriiee  
oo  ssttoorriieellllee,,  sseennzzaa  mmaarriinnaaii  llaa  nnaavvee  èè  ffeerrmmaa  ee  iill  
ccaappiittaannoo  bbaattttee  iill  tteemmppoo  sseennzzaa  sseegguuiittoo……    
DDoobbbbiiaammoo  qquuiinnddii  ““ssttrriinnggeerree  llaa  cciinnttaa””  ppeerr  qquueessttoo  
ppeerriiooddoo  eedd  aabbiittuuaarrccii  aadd  uunn  nnuuoovvoo  mmooddoo  ddeellllaa  
pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeelllloo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo,,  uunn  mmooddeelllloo  
ppiiùù  ddiilliiggeennttee  ((ssii  ddiiccee)),,  ppiiùù  aatttteennttoo  ((ssii  ddiiccee))  ee  
vveeddrreemmoo  qquuaannttoo  ppiiùù  pprroodduuttttiivvoo  ((ddiirreemmoo  nnooii……))..  
LLaa  CCoonnssaapp,,  ccoommee  sseemmpprree,,  aall  sseerrvviizziioo  ddeeii  ccoolllleegghhii  ee  
ddeellllee  lloorroo  rraaggiioonnii,,  eesseerrcciitteerràà  uunn  rruuoolloo  pprrooppoossiittiivvoo  
ee  ccoollllaabboorraattiivvoo,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  rruuoollii  ee  ddeellllee  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’UUffffiicciioo..  
VVoogglliiaammoo  ssoolloo  ssppeerraarree  cchhee  qquueessttoo  ccaallddoo  aaggggiiuunnttiivvoo  
ddii  ““ooggggeettttiivvee  ddiiffffiiccoollttàà””  nnoonn  ssiiaa  uunn  ddiisseeggnnoo  
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pprreeggrreessssoo  ddii  qquuaallccuunnoo  cchhee,,  nnoonn  rriiccoonnoosscceennddoo  mmaaii  iill  
rruuoolloo  ddeell  ssiinnddaaccaattoo  ee  ddeellllee  ssuuee  pprreerrooggaattiivvee  
iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  uunnaa  vviittaa  pprrooffeessssiioonnaallee  mmiigglliioorree,,  
hhaa  ddiippiinnttoo  ee  ccoonnffeezziioonnaattoo  uunn  qquuaaddrroo  ssttoonnaattoo,,  nnoonn  
aaddaattttoo  aallllaa  bbeelllleezzzzaa  ddeell  ppaallaazzzzoo..    
LLoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ssiiggnniiffiiccaa  ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  
oollttrree  lloo  ““ssffoorrzzoo  oorrddiinnaarriioo””,,  ddii  qquueessttoo  iill  ppaallaazzzzoo  nnee  
hhaa  ssppeessssoo  bbiissooggnnoo,,  llaa  ssttoorriiaa  tteessttiimmoonniiaa  ee  iinnsseeggnnaa……  
CCoommee  aabbbbiiaammoo  sseemmpprree  ffaattttoo,,  ccoonn  sseennssoo  ddeell  
ddoovveerree,,  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ttaannttaa  ddiissppoonniibbiilliittàà..  
CCoommee  rriicchhiieessttoo  ddaa  ttaannttii  ccoolllleegghhii,,  llaa  CCoonnssaapp  pprreessttoo  
aannnnuunncceerràà  ddaattaa  ee  lluuooggoo  ddii  uunnaa  AASSSSEEMMBBLLEEAA  
SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE..    
IIll  tteemmaa::  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO::  CCOOSSAA  DDIICCOONNOO  II  
CCOOLLLLEEGGHHII  AA  PPAALLAAZZZZOO  CCHHIIGGII……  
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