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Με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια πως 1.500
αστυνομικοί θα φύγουν από την ασφάλεια βουλευτών και επωνύμων, ο αντιπρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Αττικής, Νίκος Καραδήμας, μιλώντας στο BHMA 99,5 FM, εξέφρασε
για ακόμα μία φορά την ανάγκη να γυρίσουν στο δρόμο και στις περιπολίες οι αστυνομικοί
που έχουν πάρει απόσπαση για τη φύλαξη ειδικών στόχων Ο ίδιος μιλώντας στο
ραδιοφωνικό σταθμό προχώρησε λίγο αργότερα, σε απίστευτη καταγγελία, καθώς
υποστήριξε ότι 45 αστυνομικοί βρίσκονται στη φύλαξη και προστασία πρώην υπουργού και
νυν βουλευτή. Ο ίδιος απέφυγε να κατονομάσει το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Παράλληλα, υπογράμμισε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να ριχτούν στη μάχη κατά της
εγκληματικότητας, όλοι οι αστυνομικοί που απασχολούνται στην προστασία υψηλά
υφιστάμενων προσώπων, κάτι που όπως σχολίασε, πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.
Μάλιστα, ο κ. Καραδήμας έδωσε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την έλλειψη
προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα.
Συγκεκριμένα, είπε πως στη Νέα Σμύρνη, όπου υπηρετεί ο ίδιος, υπάρχουν 30 αστυνομικοί
για τη φύλαξη και προστασία 400.000 κατοίκων.
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