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κ. Αρχηγέ,
Η απόφαση του Αρχηγείου, να διατάξει την μετακίνηση στην Αθήνα, των Διμοιριών
Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ευβοίας - Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, για τη λήψη
μέτρων τάξης της επετείου του Πολυτεχνείου, είναι το λιγότερο ακατανόητη και προκαλεί την
αγανάκτηση των συναδέλφων μας καθώς και των κατοίκων των Νομών μας.
Είναι δυνατόν, εν μέσω της κορύφωσης του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με γενικό

LOCK DOWN, με απαγόρευση κυκλοφορίας, με περιοριστικά μέτρα, με αστυνομικούς που
νοσούν, να διατάζετε την μετακίνηση εξήντα (60) Αστυνομικών προς την Αθήνα, που βρίσκεται
στο κόκκινο από πλευράς διασποράς της νόσου Covid-19, για να λάβουν μέτρα τάξης στον

Εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, για τον οποίο έχουν απαγορευτεί οι

οποιεσδήποτε συγκεντρώσεις;;;
Είναι πολύ πρόσφατη η εμπειρία μας με την διμοιρία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας
που μετέβη στην Αθήνα για να λάβει μέτρα τάξης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στην οποία κατά
την επιστροφή της διαγνώσθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό πέντε (5) Αστυνομικοί με ότι αυτό
συνεπάγεται για την υγεία τους, για την υγεία των οικογενειών τους, των υπολοίπων συναδέλφων
τους και για όλες τις ενέργειες που έγιναν μετά, καθώς όλοι προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τα
ασυμμάζευτα ( ιχνηλατήσεις, απολυμάνσεις, καραντίνα, τεστ).
Μόλις χθες στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας εντοπίστηκε ενεργό κρούσμα. Πως θα
συγκροτήσουν διμοιρία υποστήριξης όταν καλά καλά δεν γνωρίζουμε ποιος είναι άρρωστος και
ποιος όχι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν; Πως όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, προερχόμενοι από
διαφορετικές Υπηρεσίες, θα μπουν σε υπηρεσιακό λεωφορείο για να μεταβούν στην Αθήνα;
Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να διενεργηθούν τεστ στο απαραίτητο χρονικό διάστημα με την
επιστροφή των συναδέλφων ώστε να αποφευχθεί τυχόν διασπορά της Νόσου;
κ. Αρχηγέ,

Διαμαρτυρόμαστε για τα ανωτέρω και σας θέτουμε προ των ευθυνών σας για την υγεία
των συναδέλφων μας, αλλά και για την τυχόν διασπορά του ιού, που μπορεί να προκύψει από την
ανωτέρω άσκοπη και επικίνδυνη για την δημόσια υγεία μετακίνηση.
Επιτέλους δεν είμαστε άτρωτοι, ούτε αναλώσιμοι, είμαστε και εμείς εργαζόμενοι και
έχουμε oικογένειες.
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