
PPrriimmaa  ddii  aaffffrroonnttaarree  ii  vvaarrii  pprrooffiillii  ddeeggllii  aappppeellllii  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii,,  vvoorrrreeii  ffaarree  

uunnaa  pprreemmeessssaa  cchhee  rriitteennggoo  ddoovveerroossaa..    

QQuueessttoo  pprroocceessssoo  ssii  èè  cceelleebbrraattoo  ee  ssii  cceelleebbrraa  nneellllee  aauullee  ddii  ggiiuussttiizziiaa..    

DDiimmeennttiiccaattee,,  qquuaannddoo  vvii  rriittiirreerreettee  iinn  ccaammeerraa  ddii  CCoonnssiigglliioo,,  iill  ccllaammoorree  

mmeeddiiaattiiccoo  cchhee  ssii  èè  ssvviilluuppppaattoo  iinn  mmaanniieerraa  iimmpprreessssiioonnaannttee  aattttoorrnnoo  aadd  eessssoo..  

  CCoommee  ttuuttttee  llee  ccoossee  uummaannee,,  aanncchh’’eessssoo  hhaa  aavvuuttoo  llee  ssuuee  lluuccii,,  ffaattttee  ddii  oonneessttàà  

iinntteelllleettttuuaallee,,  ddii  oobbbbiieettttiivviittàà,,  ddii  uunnaa  lliibbeerrttàà  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ffaattttii,,  

aaccccoommppaaggnnaattaa,,  ppeerròò,,  ddaall  rriissppeettttoo  vveerrssoo  ooppiinniioonnii  ddiivveerrssee  ee  vveerrssoo  cchhii  èè  

cchhiiaammaattoo  aadd  uunn  rruuoolloo  iissttiittuuzziioonnaallee  iinn  qquueessttaa  vviicceennddaa  pprroocceessssuuaallee,,  ddii  uunnaa  

mmooddeerraazziioonnee  ee  sseerreenniittàà  ddeell  lleessssiiccoo  ggiioorrnnaalliissttiiccoo  iimmppiieeggaattoo  ee,,  ddaallll’’aallttrraa,,  

ppuurrttrrooppppoo,,  llee  ssuuee  oommbbrree,,  cchhee,,  ppeerr  cchhii  aavvrreebbbbee  iill  ddoovveerree  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee,,  

ssii  ttrraadduuccoonnoo  nneecceessssaarriiaammeennttee  nneellllaa  pprraattiiccaa  ddeell  ssuuoo  ccoonnttrraarriioo,,  llaa  

ddiissiinnffoorrmmaazziioonnee  ee,,  pprriimmaa  aannccoorraa,,  llaa  ddiissoonneessttàà  iinntteelllleettttuuaallee,,  oollttrree  aallllaa  

ffaazziioossiittàà,,  aallllee  iillllaazziioonnii,,  aall  lliinngguuaaggggiioo  eessaassppeerraattoo  ee  ppeerrssiinnoo  ddiiffffaammaattoorriioo..    

MMaa  ddii  ttuuttttoo  qquueessttoo  ssii  ppoottrràà  ppaarrllaarree  iinn  aallttrree  sseeddii  oo  aa  mmaarrggiinnee  ddeellllaa  sseenntteennzzaa  

cchhee  ssiieettee  cchhiiaammaattii  aadd  eemmeetttteerree..  

OOrraa  ddoovveettee  ccoonncceennttrraarrvvii  ssuull  pprroocceessssoo..  DDiimmeennttiiccaattee,,  qquuiinnddii,,  llee  ttrraassmmiissssiioonnii  

tteelleevviissiivvee,,  ii  sseerrvviizzii  ddeeii  tteelleeggiioorrnnaallii,,  ggllii  aarrttiiccoollii  ggiioorrnnaalliissttiiccii,,  ddiimmeennttiiccaattee  ii  

bbllooggggeerr  ee  llee  ppoolleemmiicchhee  ccrreeaattee  oo  eessaassppeerraattee  ddaaggllii  oorrggaannii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  oo  

ddaa  sseeddiicceennttii  CCoommiittaattii  ddii  ““ddiiffeessaa””  ddii  cceerrttii  ggiioorrnnaalliissttii  oo  bbllooggggeerr  ee  

ddiimmeennttiiccaatteellii  ppeerrcchhéé  ll’’uunniiccoo  aammbbiittoo  iinn  ccuuii  vvii  èè  uunn  eessaammee  ccoommpplleettoo  ee  

rriiggoorroossoo  ddeellllaa  vviicceennddaa,,  iinn  ttuuttttii  ii  ssuuooii  aassppeettttii  ee  ssffuummaattuurree  ee  vvii  èè  iill  

ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ppiieennoo  ddeellllee  ppaarrttii,,  èè  qquueesstt’’aauullaa  ddii  ggiiuussttiizziiaa  ddii  qquueessttaa  

RReeppuubbbblliiccaa  iittaalliiaannaa  llee  ccuuii  lleeggggii  ssoossttaannzziiaallii  ee  pprroocceessssuuaallii  ee  ssoolloo  qquueellllee,,  

ssiiaammoo  cchhiiaammaattii  aa  rriissppeettttaarree  ee  aa  ffaarr  oosssseerrvvaarree..  



LLaa  CCoorrttee  hhaa  rriitteennuuttoo  ddii  rriinnnnoovvaarree  ppaarrzziiaallmmeennttee  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ddiibbaattttiimmeennttaallee,,  

ccoonn  llee  pprroovvee  tteessttiimmoonniiaallii  ssuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  AAnnttoonniioo  CCuurraattoolloo  ee  ccoonn  llaa  

ppeerriizziiaa  ssuull  rreeppeerrttoo  3366  ((ccoolltteelllloo))  ee  ssuull  ggaanncceettttoo  ddii  rreeggggiisseennoo,,  ggiiàà  ooggggeettttoo  ddii  

aacccceerrttaammeennttii  iirrrriippeettiibbiillii,,  ssvvoollttiissii  nneell  ppiieennoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  ddeellllee  ppaarrttii  ee  ccoonn  

ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeeii  nnuummeerroossii  CCoonnssuulleennttii  ddii  ppaarrttee,,  ddeellllee  ddiiffeessee  ddeeggllii  iimmppuuttaattii  ee  

ddeellllee  ppaarrttii  cciivviillii..    

LLaa  ppeerriizziiaa  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  eerraannoo  iirrrriippeettiibbiillii,,  ppeerr  llaa  

nnaattuurraa  sstteessssaa  ddii  qquuaannttoo  ssii  ddoovveevvaa  rriicceerrccaarree  ee  ssii  èè  rriinnvveennuuttoo  ee  cchhee  nnoonn  

ppootteevvaannoo  rriippeetteerrssii  uunnaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa,,  ppeerrcchhéé  iill  mmaatteerriiaallee  èè  ssttaattoo  

iinntteeggrraallmmeennttee  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeeggllii  aacccceerrttaammeennttii  ssvvoollttii  dduurraannttee  llee  

iinnddaaggiinnii,,  ssuuii  qquuaallii  nneessssuunnaa  ccoonntteessttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  mmoossssaa  ddaaii  CCoonnssuulleennttii  ddeellllee  

ddiiffeessee..  

GGllii  aallttrrii  aassppeettttii  ddeellllee  pprroovvee,,  ssppeecciiee  ddii  ccaarraatttteerree  sscciieennttiiffiiccoo,,  qquuaallii  llee  

iimmpprroonnttee  ddeeii  dduuee  iimmppuuttaattii  eevviiddeennzziiaattee  ccoonn  iill  LLuummiinnooll  nneell  ccoorrrriiddooiioo  

aannttiissttaannttee  llaa  ccaammeerraa  ddeell  ddeelliittttoo  ee,,  ppeerr  iill  SSoolllleecciittoo,,  ssuull  ttaappppeettiinnoo  ddeell  bbaaggnnoo  

aattttiigguuoo  aallllaa  sstteessssaa  ee  iill  mmaatteerriiaallee  eemmaattiiccoo  ee  bbiioollooggiiccoo  ddeellllaa  vviittttiimmaa  ee  

ddeellll’’iimmppuuttaattaa  KKnnooxx  nneelllloo  sstteessssoo  bbaaggnneettttoo,,  ssoonnoo  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  ppeerriizziiaa  ee  

qquueelllloo  cchhee  èè  ssttaattoo  aacccceerrttaattoo  iinn  pprriimmoo  ggrraaddoo  èè  oorrmmaaii  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  

aaccqquuiissiittoo  eedd  iinnttaannggiibbiillee..    

  

  

  

          


