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PPiiaannoo  FFeerriiee  FFeessttiivviittàà  NNaattaalliizziiee  

EEssiittoo  22°°  iinnccoonnttrroo  ssiinnddaaccaallee  

LLaa  CCoonnssaapp  nnoonn  mmoollllaa!!!!  
““llee  ffeerriiee  ssoonnoo  uunn  ddiirriittttoo  ddeeii    llaavvoorraattoorrii  ee  

cchhiieeddiiaammoo  ppeerr  qquueessttoo  cchhee  ssiiaannoo  ccoonncceessssee  aa  ttuuttttii””  
  
NNeellllaa  ssttrraazziiaannttee  rriiuunniioonnee  ooddiieerrnnaa,,  bbeenn  55  oorree  ee  1155  mmiinnuuttii  ddii  
mmeeddiiaazziioonnii  ((iinniizziioo  aallllaa  oorree  1100..0000  ee  tteerrmmiinnee  aallllee  oorree  1155..1155)),,  aabbbbiiaammoo  
ddoovvuuttoo  rreeggiissttrraarree  llaa  ssoolliittaa  ccoonnffuussiioonnee,,  ddeennttii  ssttrreettttii,,  mmuugguuggnnii    ee  
ggeelloossiiee  iinntteerrnnee  ““ppeerrddiitteemmppoo””  
LL’’uunniiccaa  nnoottaa  ppoossiittiivvaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeell  ddrr..  MMaarriioo  RRoobbeerrttiinnii  cchhee  iinn  
sseegguuiittoo  aall  ssuuggggeerriimmeennttoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  OO..SS..  hhaa  ddiimmoossttrraattoo,,  ccoossìì  ccoommee  
aavveevvaammoo  rriicchhiieessttoo,,  ddii  tteennttaarree  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee  ppeerr  rriissoollvveerree  iill  
rroommppiiccaappoo,,  nnoonn  ffaacciillee,,  ddeell  PPiiaannoo  FFeerriiee  NNaattaalliizziioo,,  ppeerr  cciiòò  cchhee  
rriigguuaarrddaa  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  uunnaa  ffeessttiivviittàà  ((NNaattaallee  oo  CCaappooddaannnnoo))  aall  
ppeerrssoonnaallee  iinn  ffoorrzzaa  aallll’’IIssppeettttoorraattoo  PP..SS..  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii..  
PPeerr  ddoovveerree  ddii  ccrroonnaaccaa,,  llaa  rriiuunniioonnee  iinn  aarrggoommeennttoo    èè  ssttaattaa  llaa  
ccoonnsseegguueennzzaa  ddii  uunn  iinnccoonnttrroo  aavvvveennuuttoo  ttrraa  llaa  CCoonnssaapp  ee  iill                        
ddrr..  RRoobbeerrttiinnii  iinn  ddaattaa  2244  nnoovveemmbbrree  uu..ss..,,  qquuaannddoo  ccii  ssiiaammoo  aaccccoorrttii  cchhee  
ppiiùù  ddii  qquuaallccuunnoo  ““rriisscchhiiaavvaa””  ddii  nnoonn  vveeddeerrssii  rriiccoonnoosscciiuuttaa  nneeaanncchhee  uunnaa  
ffeessttaa  ccoonn  ii  pprroopprrii  ccaarrii  ((ee  qquueessttoo  nnoonn  ccii  sseemmbbrraavvaa  ee  nnoonn  ccii    sseemmbbrraa  
ggiiuussttoo!!!!))..  
SSoolliittaammeennttee,,  qquuaannddoo  llaa  CCoonnssaapp  iinnssiissttee  èè  ppeerrcchhéé  ssoonnoo  ggllii  iinntteerreessssii  
lleeggiittttiimmii  ddeeii  ccoolllleegghhii  aa  ddoovveerr  eesssseerree  rriissppeettttaattii  ee  qquueesstt’’iinnccoonnttrroo  èè  
ssiiccuurraammeennttee  sseerrvviittoo  aa  ffaarr  rriifflleetttteerree  mmoollttii  eedd  eevviittaarree  uunn’’aasssseemmbblleeaa  
ssiinnddaaccaallee..    
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CChhii  ccoonnoossccee  llaa  CCoonnssaapp,,  ccoonnoossccee  bbeennee  aanncchhee    ll’’aafffflluueennzzaa  ddii  
ppeerrssoonnaallee  aallllee  rriiuunniioonnii  ssiinnddaaccaallii  ee  ccoonnoossccee  bbeennee  aanncchhee  iill  ffoorrttee  
ccoollllaannttee  cchhee  vviiggee  iinnccoonnttaammiinnaattoo  ttrraa  llaa  CCoonnssaapp  SSeezziioonnee  PPaallaazzzzoo  
CChhiiggii,,  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa  ee  SSeeggrreetteerriiaa  NNaazziioonnaallee  
ppeerr  llee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnii  ddeell  ccaassoo..  
DDuurraannttee  ii  llaavvoorrii  ddeellllaa  rriiuunniioonnee,,  ggiiàà  ddaallllee  pprriimmee  bbaattttuuttee,,  ssii  èè  ssuubbiittoo  
ccaappiittoo  cchhee  ““aarriiaa  ttiirraavvaa””    eedd  oonneessttaammeennttee  cc’’èè  sseemmbbrraattoo  ddiiffffiicciillee  
ccoommpprreennddeerree  cchhii  rraapppprreesseennttaassssee  ii  llaavvoorraattoorrii  ee  cchhii  iinnvveeccee  qquuaallcchhee  
aallttrraa  ccoossaa……  
AA  nnooii  ddeellllaa  CCoonnssaapp  cchhee  iinntteerreessssaa  iill  rriissuullttaattoo  ffiinnaallee  ((ffaarr  ttrraassccoorrrreerree  aa  
ccaassaa  aallmmeennoo    uunnaa  ffeessttiivviittàà  aa  ttuuttttii  ii  ccoolllleegghhii  ee  mmoonniittoorraarree  cchhee    nnoonn  
aaccccaaddaannoo    ddiissppaarriittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ttrraa  iill  ppeerrssoonnaallee  rriicchhiieeddeennttee  ))  nnoonn  
sseemmbbrraavvaa  ooppppoorrttuunnoo  ffaarr  sscciivvoollaarree  llee  ccoossee  ccoossìì,,  eedd  aabbbbiiaammoo  nnoossttrroo  
mmaallggrraaddoo,,    aallzzaattoo  llaa  vvooccee,,  ppeerr  cchhiieeddeerree  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ttrraaddiizziioonnee,,  
ffoorrttii  aanncchhee  ddeellllaa    bboonnttàà  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ee  ddeellll’’iimmppoonneennttee    ee  ccrreesscceennttee  
ccoonnsseennssoo  cchhee  ccii  ddeerriivvaa  ddaallllaa  ffiidduucciiaa  ddeeii  nnoossttrrii  tteesssseerraattii,,  dd’’ooggnnii  
oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo..  
IInn  bbuuoonnaa  ssoossttaannzzaa  qquuiinnddii,,  llaa  CCoonnssaapp  hhaa  rriibbaaddiittoo  iill  pprriinncciippiioo  
((ssoottttoossccrriittttoo  aa  vveerrbbaallee))    ggiiàà  eesspprreessssoo  iinn  sseeddee  ddii  pprriimmaa  rriiuunniioonnee  ppeerr  iill  
PPiiaannoo  FFeerriiee,,  cchhee  vveeddee  llaa  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  DDII  UUNNAA  FFEESSTTAA  PPEERR  
TTUUTTTTII,,  ssiiaa  ppeerr  ggllii    AAggeennttii  ssiiaa  ppeerr  ggllii    AAggeennttii  AAuussiilliiaarrii  ((ppeerr  qquueessttii  
uullttiimmii,,  oovvvviiaammeennttee,,  iill  ccrriitteerriioo  vvaa  sseegguuiittoo  ttrraa  ll’’aalliiqquuoottaa  ddii  ppeerrssoonnaallee  iinn  
ffoorrzzaa  ddeellllaa  sstteessssaa  qquuaalliiffiiccaa))    aappppoorrttaannddoo  ttuuttttii  qquueeggllii  aaccccoorrggiimmeennttii  
cchhee  ll’’UUffffiicciioo  ddeell  PPeerrssoonnaallee    pprreeppoossttoo  iinntteennddeerràà  iinnttrraapprreennddeerree,,  
ccoonncciilliiaannddoo  ooppppoorrttuunnaammeennttee  rriicchhiieessttaa  ccoonn  eessiiggeennzzaa,,  ppeerrcchhéé  aa  
ddiiffffeerreennzzaa  ddii  qquueelllloo  cchhee  ccrreeddee  qquuaallccuunnoo,,  iill  ssiinnddaaccaattoo  èè  iill  
ppoorrttaavvooccee  ddeellllee  lleeggiittttiimmee  rriicchhiieessttee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  rraapppprreesseennttaattoo,,  
ee  nnoonn  ssppeettttaa      cceerrttaammeennttee  aa  nnooii,,  ppeerr  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  ccaauussaa,,  
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iill  ccoommppiittoo  ddii  pprrooppoorrrree  mmooddaalliittàà  ddii  sseerrvviizziioo  iiddoonneeee  aa  ggaarraannttiirree  llaa  
ccoonncceessssiioonnee  ddeell  ccoonnggeeddoo..  
AAbbbbiiaammoo  pprreetteessoo  iinnoollttrree,,  cchhee  ttuuttttee  qquueellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  ppeerr  ddeeii  mmoottiivvii  
ooggggeettttiivvii    ee  ddii  sseerrvviizziioo  nnoonn  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ““ssooddddiissffaattttee””  ppeerr  llaa  
ffeessttiivviittàà    rriicchhiieessttaa,,  ssiiaannoo  rriiccoonnttaattttaattee  ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddeellll’’aallttrraa  
((cchhee  ssiiaa  nnaattaallee  oo  ccaappooddaannnnoo))..        
CCoonncclluuddeennddoo,,  iinnffiinnee,,  rriitteenniiaammoo  cchhee  eessiissttaannoo  ddeellllee  ccoonnccrreettee  
ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  ddaarree  iill  bbuuoonn  eesseemmppiioo  aa  ttuuttttii,,  ppeerr  ddiimmoossttrraarree  cchhee  nneeii  
mmoommeennttii  iimmppoorrttaannttii,,  qquuaannddoo  eennttrraannoo  iinn  sscceennaa  ggllii  iinntteerreessssii  lleeggiittttiimmii    
ddeeii  ccoolllleegghhii,,  ccii  ssiiaa  uunnaa  rriissppoossttaa  ddeellll’’uuffffiicciioo,,  ccaappaaccee  ddii  ooffffrriirree  iill  
mmaassssiimmoo  ccoonnttrriibbuuttoo  vveerrssoo  cchhii,,  ooggnnii  ggiioorrnnoo,,  ddiimmoossttrraa  ssuull  ccaammppoo,,  
aattttaaccccaammeennttoo  ee  ddeevvoozziioonnee    aallllaa  ffaammiigglliiaa  PPoolliizziiaa  ddii  SSttaattoo..    
NNooii  aabbbbiiaammoo  rraapppprreesseennttaattoo  llee  nnoossttrree  rraaggiioonnii  cchhee  ssoonnoo  ppooii  llee  
ssaaccrroossaannttee  rraaggiioonnii  ddeeii  ccoolllleegghhii,,  aaddeessssoo,,  aatttteennddiiaammoo  qquueell  ffaammoossoo  ee  
ssuuppeerriioorree  sseeggnnaallee!!!!      
  
AAssppeettttiiaammoo!!!!!!  
    
  
  
  
  
  
  
RRoommaa  llìì,,  2266  nnoovveemmbbrree  22000055    
      

 


