
  

##llaannoossttrraarreessiisstteennzzaa                                                ##iinnppiiaazzzzaaccoonnttrrooSSaallvviinnii  
  

IIll  ppaaeessee  èè  aattttrraavveerrssaattoo  ddaa  uunn  ddeerriivvaa..  IIll  ggoovveerrnnoo  aallzzaa  iill  ssuuoo  pprrooffiilloo  aauuttoorriittaarriioo  ee  rreepprreessssiivvoo..  NNoonn  

ssoolloo  aa  ppaarroollee,,  mmaa  nneeii  ffaattttii::  ddaallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeeii  ppoorrttii  aall  nnuuoovvoo  ddeeccrreettoo  ssiiccuurreezzzzaa;;  ddaall  sseeqquueessttrroo  

ddeellllee  nnaavvii  aaii  vviiggiillii  ddeell  ffuuooccoo  ccoonnttrroo  ggllii  ssttrriisscciioonnii..  EE  aaddeessssoo,,  ssuu  iissttiiggaazziioonnee  ddii  uunn  ggoorrnnaalliissttaa  ddii  

CCaassaappoouunndd  ee  ddii  uunn  ssoottttoosseeggrreettaarriioo  ddeellllaa  LLeeggaa,,  aabbbbiiaammoo  vviissttoo  uunn’’iinnsseeggnnaannttee  ssoossppeessaa  sseennzzaa  

ssttiippeennddiioo  ee  llaa  DDiiggooss  nneellllee  aauullee..  FFaacccciiaammoo  ffaattiiccaa  aa  ccaappiirree  ccoossaa  ssiiaa  ppiiùù  ggrraavvee..  SSee  llaa  sscciieennttiiffiiccaa  

rreepprreessssiioonnee  ddeellllaa  ddoocceennttee  ppeerr  oommeessssaa  vviiggiillaannzzaa  ((ccoonn  iinntteerrpprreettaazziioonnee  ccrreeaattiivvaa  ddii  rreeggoollaammeennttii  ee  

ccoonnttrraattttii))  oo  ssee  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  ppoolliizziiaa  ppoolliittiiccaa  ((qquueessttaa  èè  iinnffaattttii  llaa  DDIIGGOOSS))  ppeerr  iinnvveessttiiggaarree  ssuullllee  

ooppiinniioonnii  eesspprreessssee  ……  dduurraannttee  uunnaa  pprroovvaa  ssccoollaassttiiccaa..    
  

SSii  ddeevvoonnoo  rriittiirraarree  ssuubbiittoo  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  pprrooff..ssssaa  DDeellll’’AArriiaa..  LLee  

iissttiittuuzziioonnii  ccooiinnvvoollttee  ddeevvoonnoo  ssccuussaarrssii  ccoonn  lleeii  ee  ccoonn  ggllii  ssttuuddeennttii..  QQuueessttii  aatttteeggggiiaammeennttii  ee  qquueessttii  

ccoommppoorrttaammeennttii  nnoonn  ppoossssoo  eesssseerr  ppiiùù  ttoolllleerraattii::  ppeerr  qquueessttoo  ddeevvoonnoo  eesssseerr  iinnddiivviidduuaattii  ii  

rreessppoonnssaabbiillii  nneeggllii  uuffffiiccii  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’IIssttrruuzziioonnee  ee  nneellllee  ffoorrzzee  ddii  ppoolliizziiaa..  OOrraa,,  ssuubbiittoo,,  pprriimmaa  

cchhee  qquueessttaa  ddiivveennttii  llaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaalliittàà  ddeelllloo  SSttaattoo  iittaalliiaannoo..  
  

LLaa  vviicceennddaa  ddii  PPaalleerrmmoo  ppeerròò  nnoonn  èè  ssoolloo  uunn  ccaassoo..  NNeellllee  aauullee  ee  nneeii  llaabboorraattoorrii  llaa  ddeerriivvaa  ddii  qquueessttii  

mmeessii  ssii  iinnttrreecccciiaa  iinnffaattttii  ccoonn  aallttrrii  aauuttoorriittaarriissmmii,,  ddaa  tteemmppoo  iinn  vviiaa  ddii  ssvviilluuppppoo::  ddaaii  pprreessiiddii--sscceerriiffffoo  

aallllaa  rriimmoozziioonnee  ddaaggllii  eennttii  ddii  rriicceerrccaa  ddii  cchhii  ssii  rriittiieennee  ssccoommooddoo,,  ddaallllaa  cceennttrraalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppootteerrii  

iinn  ssccuuoollee  ee  uunniivveerrssiittàà  aallllaa  ssuubboorrddiinnaazziioonnee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  aaggllii  iinntteerreessssii  ddeellllee  iimmpprreessee..    
  

UUnn  ccoonnttrroolllloo  ppoolliittiiccoo  ssuullll’’iissttrruuzziioonnee  ee  llaa  rriicceerrccaa  cchhee  ssii  vvuuooll  rreennddeerree  sseemmpprree  ppiiùù  ccaappiillllaarree..  

AAnncchhee  ppeerr  qquueessttoo  ssii  pprrooppoonnee  ooggggii  ll’’aauuttoonnoommiiaa  rraaffffoorrzzaattaa,,  ddiiffffeerreennzziiaannddoo  sseerrvviizzii  ee  ddiirriittttii,,  

ppoonneennddoo  ssccuuoollee  ee  uunniivveerrssiittàà  ssoottttoo  uunnaa  ddiirreettttaa  iinnfflluueennzzaa  ee  ssuuppeerrvviissiioonnee  ddeellllee  RReeggiioonnii..    
  

CCoonnttrroo  ooggnnii  ddeerriivvaa  aauuttoorriittaarriiaa,,  ccoonnttrroo  ooggnnii  tteennttaattiivvoo  ddii  mmeetttteerree  ssoottttoo  ccoonnttrroolllloo  ppoolliittiiccoo  iill  

ssaappeerree,,  ccoonnttrroo  ooggnnii  ffrraammmmeennttaazziioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  uunniivveerrssaallii,,  ccoossttrruuiiaammoo  rreessiisstteennzzaa..  
  

PPeerr  iill  rriittiirroo  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii..  PPeerrcchhéé  llaa  DDiiggooss  nnoonn  eennttrrii  

mmaaii  iinn  uunn’’aauullaa..  PPeerr  ddiiffeennddeerree  sseerrvviizzii  ee  ddiirriittttii  uunniivveerrssaallii..  CCoonnttrroo  ooggnnii  

ccoonnttrroolllloo  ssuu  ssccuuoollaa  ee  rriicceerrccaa..  EE  qquuiinnddii  ccoonnttrroo  ooggnnii  rreeggiioonnaalliizzzzaazziioonnee..  
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