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Premessa 

Le società si evolvono basandosi sulla 

capacità di gestire la CONOSCENZA. 

L’aumento della conoscenza sia del singolo 

che delle comunità è il vero patrimonio che 

ha la possibilità di creare sviluppo ed 

innovazione. 
  

IIll  mmiigglliioorr  iinnvveessttiimmeennttoo  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattoo  ddaa  

uunnaa  ssoocciieettàà  èè  ddaarree  aa  ttuuttttii  ii  ssiinnggoollii  ee  llee  iimmpprreessee  llaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aauummeennttaarree  iill  pprroopprriioo  ggrraaddoo  ddii  

ccoonnoosscceennzzaa..  

  

GGeessttiirree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ccoonn  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  ddii  ooggggii  

ssiiggnniiffiiccaa  ggaarraannttiirree  aa  ttuuttttii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaazziioonnee  

ddeellllaa  sstteessssaa  iinn  tteemmppii  rraappiiddiissssiimmii  ee  ffiinnoo  aadd  ooggggii  

iinniimmmmaaggiinnaabbiillii..  BBaanncchhee  ddaattii  ddiissllooccaattee  iinn  qquuaallssiiaassii  

ppaarrttee  ddeell  mmoonnddoo  mmaa  uunniittee  ddaall  ggrraannddee  ssiisstteemmaa  ddeellllaa  rreettee  

iinntteerrnneett  aa  bbaannddaa  llaarrggaa  ssoonnoo  iinntteerrrrooggaabbiillii  iinn  tteemmppoo  

rreeaallee..  

  

UUnn  eesseemmppiioo  ddii  ggrraannddee  eevviiddeennzzaa,,  ssee  ssii  hhaa      uunn  pprroobblleemmaa  

ddii  ssaalluuttee  ssii  cceerrccaa  ddii  rriinnttrraacccciiaarree  iill  mmiigglliioorr  mmeeddiiccoo  cchhee  
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aabbbbiiaa  mmaaggggiioorr  eessppeerriieennzzaa,,  cciiooèè  hhaa  ttrraattttaattoo  mmoollttii  ccaassii  

((ggrraannddee  ccaassiissttiiccaa))  eedd  aabbbbiiaa    ootttteennuuttoo  uunn  ggrraann  nnuummeerroo  

ddii  rriissuullttaattii  ppoossiittiivvii,,  ttuuttttoo  cciiòò  ggeenneerraa  ccoonnoosscceennzzaa..  SSee  

qquueessttoo  mmeeddiiccoo  mmeetttteessssee  llee  ssuuee  eessppeerriieennzzee  iinn  uunn  

ssiisstteemmaa  tteeccnnoollooggiiccoo  iinn  rreettee  ee  llaa  ssuuaa  ccoonnoosscceennzzaa  

ppootteessssee  eesssseerree  ssoommmmaattaa  aallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  aallttrrii  110000  

mmeeddiiccii,,  ttuuttttii  ii  cciittttaaddiinnii  ee  ii  mmeeddiiccii  ppoottrreebbbbeerroo  ddiissppoorrrree  

ddii  uunnaa  ccoonnoosscceennzzaa  110000  vvoollttee  ppiiùù  ggrraannddee  ddeell  nnss..  

mmiigglliioorr  mmeeddiiccoo..    

  

LLee  mmiiee  eessppeerriieennzzee  aaccqquuiissiittee  iinn  4400  aannnnii  vviissssuuttii  aallllaa  

vveelloocciittàà  ddii  112200,,  ssoonnoo  uunn  ppaattrriimmoonniioo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  cchhee  

ffoorrssee  ppuuòò  eesssseerree  uuttiillee  aadd  aaiiuuttaarree  cchhii  vvuuoollee  vveerraammeennttee  

ddaarree  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  aa  ccaammbbiiaarree  ll’’IIttaalliiaa  ppeerr  ooffffrriirree  aallllee  

pprroossssiimmee  ggeenneerraazziioonnii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  SSttaattoo  cchhee  ppeerrmmeettttaa  

aadd  ooggnnii  iinnddiivviidduuoo  ddii  rreeaalliizzzzaarree  llee  pprroopprriiee  aassppiirraazziioonnii..  

  

LLee  pprrooppoossttee  cchhee  ssoonnoo  ccoonntteennuuttee    qquuii  ssoonnoo  uunnaa  llooggiiccaa  

ddeedduuzziioonnee  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  mmiioo  ppaattrriimmoonniioo  ddii  

CCoonnoosscceennzzaa..  PPeerr  ccoommpprreennddeerree  llee  mmiiee  pprrooppoossttee  vvoorrrreeii  

ffaarrvvii  vviivveerree  llee  mmiiee  eessppeerriieennzzee..  
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LLee  ccoonnoosscceennzzee  aaccqquuiissiittee  nneeggllii  aannnnii  6600  ee  7700,,  iill  ssuudd  eedd  

iill  mmoonnddoo  ddeellllaa  mmooddaa  

SSoonnoo  nnaattoo  nneell  11994444  aa  SSaannnniiccoollaa  ((LLEE))  66..000000  aabbiittaannttii  

ppaaeessee  aaggrriiccoolloo  aa  77  KKmm  ddaa  GGaalllliippoollii,,  ii  mmiieeii  ggeenniittoorrii,,  

ggeennttee  mmooddeessttaa,,  mmaa  ccoonn  ssaannii  pprriinncciippii  mmoorraallii,,    ggeessttiivvaannoo  

uunn  BBaarr  nneell  cceennttrroo  ddeell  ppaaeessee..  

NNeell  11996633  mmii  ssoonnoo  ddiipplloommaattoo  iinn  rraaggiioonneerriiaa  

ffrreeqquueennttaannddoo  ll’’iissttiittuuttoo  tteeccnniiccoo  ccoommmmeerrcciiaallee  ddii  

GGaallaattiinnaa,,  ppaaeessee  aa  2200  KKmm  ddaallllaa  mmiiaa  rreessiiddeennzzaa  ccoonn  cciirrccaa  

1100..000000  aabbiittaannttii..  

  

CCoonn  ii  mmiieeii  ccoommppaaggnnii  ddii  ssccuuoollaa  pprrooggeettttaavvaammoo  iill  nnss..  

ffuuttuurroo  aannaalliizzzzaannddoo  llee  ooppppoorrttuunniittàà  cchhee  ccii  vveenniivvaannoo  

ooffffeerrttee  ddaa  qquueellllaa  ssoocciieettàà,,  aassccoollttaannddoo  ii  ccoonnssiiggllii  ddeeii  

rriissppeettttiivvii  ggeenniittoorrii..    

  

IIll  rriissuullttaattoo  ddeellll’’aannaalliissii::  

llaa  ssttrruuttttuurraa  eeccoonnoommiiccaa  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee  mmaa  

aanncchhee  ddii  ggrraann  ppaarrttee  ddeell  ssuudd  IIttaalliiaa  eerraa  bbaassaattoo  

ssuullll’’aaggrriiccoollttuurraa,,  ssuull  ccoommmmeerrcciioo  ee  ssuuii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii,,  

iinndduussttrriiee  ee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  eerraannoo  mmoosscchhee  bbiiaanncchhee,,  

ggllii  aarrttiiggiiaannii  eerraannoo  aattttiivviittàà  cchhee  pprroodduucceevvaannoo  sseerrvviizzii  aallllaa  

ppeerrssoonnaa  oo  aallll’’eeddiilliizziiaa  mmaa  ll’’eeccoonnoommiiaa  ddii  qquueessttoo  sseettttoorree  

eerraa  aallqquuaannttoo  pprreeccaarriiaa..  II  ssuuggggeerriimmeennttii  ddeeii  nnss  ggeenniittoorrii  

eerraannoo  oorriieennttaattii  aall  tteennttaattiivvoo  ddii  ootttteenneerree  uunn  ppoossttoo  ffiissssoo  
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ppoossssiibbiillmmeennttee  iinn  uunn  eennttee  ppuubbbblliiccoo  oo  iinn  uunnaa  bbaannccaa  

aattttrraavveerrssoo  qquuaallcchhee  bbuuoonnaa  rraaccccoommaannddaazziioonnee  ddii  qquuaallcchhee  

uuoommoo  ppoolliittiiccoo,,  ee  ddii  qquueessttii  vvii  eerraa  uunnaa  ggrraannddee  

aabbbboonnddaannzzaa  cchhee  mmiillllaannttaavvaannoo  ee  pprroommeetttteevvaannoo  aa  ddeessttrraa  

eedd  aa  mmaannccaa,,  mmaa  ppoocchhii  rriiuusscciivvaannoo  vveerraammeennttee  aadd  eesssseerree  

bbeenneeffiicciiaattii  ddooppoo  uunnaa  lluunnggaa  mmiilliittaannzzaa  ggrraattiiss  pprreessssoo  

qquuaallcchhee  ppaarrttiittoo..  

  

VVii  eerraa  uunn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  eemmiiggrraarree  aall  nnoorrdd  oo  aallll’’eesstteerroo,,  

cchhee  ddeecciiddeerree  ??  qquueessttoo  qquueessiittoo,,    nnooii  ggiioovvaannii  sseennzzaa  

ppaauurraa,,  lloo  aabbbbiiaammoo  aaffffrroonnttaattoo  eellaabboorraannddoo  uunn  ggrraannddee  

pprrooggeettttoo,,  uunn  aavvvveennttuurraa..  

  

LL’’aavvvveennttuurraa  aavveevvaa  uunn  oobbbbiieettttiivvoo  ee  nnooii  rraaggiioonniieerrii  

aavveevvaammoo  aapppprreessoo  aa  ssccuuoollaa  ccoommee  rraaggggiiuunnggeerrlloo..  MMaannccaa  

iill  llaavvoorroo  ??  ookk  aalllloorraa  pprrooggeettttiiaammoo  uunn  aattttiivviittàà  cchhee  lloo  ccrreeii..  

MMaannccaannoo  ii  ssoollddii  ??  ookk  aalllloorraa  pprreesseennttiiaammoo  aadd  uunnaa  bbaannccaa  

iill  pprrooggeettttoo  ee  ccii  ffaacccciiaammoo  ffiinnaannzziiaarree  ll’’iimmpprreessaa  ““IIll  

nnoossttrroo  ssooggnnoo  ppeerr  nnoonn  eemmiiggrraarree””..  

  

CCoossaa  èè  ccaammbbiiaattoo  ddooppoo  4400  aannnnii  ??  II  mmiieeii  nniippoottii  eedd  ii  ffiiggllii  

ddeeii  mmiieeii  aammiiccii  cchhee  aannccoorraa  vviivvoonnoo  iinn  qquueeii  lluuoogghhii  llii  

rriittrroovvoo  ooggnnii  aannnnoo  qquuaannddoo  vvaaddoo  aa  ppaassssaarree  llee  vvaaccaannzzee  iinn  

qquueellllee  sspplleennddiiddee  tteerrrree  ppiieennee  ddii  rriicccchheezzzzee  ee  ddii  tteessoorrii  

cchhee  llaa  nnaattuurraa  llee  hhaa  rreeggaallaattoo  ee  llii  rriittrroovvoo  ccoonn  ggllii  sstteessssii  
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pprroobblleemmii  ee  ggllii  sstteessssii  ssooggnnii  ,,  nnooii  eerraavvaammoo  ddiipplloommaattii  

lloorroo  ssoonnoo  ttuuttttii  llaauurreeaattii..  EE  aalllloorraa  qquuaallee  pprroossppeettttiivvaa  

hhaannnnoo??    

  

MMaa  rriittoorrnniiaammoo  iinnddiieettrroo  ddii  4400  aannnnii  nnooii  ccoossaa  aabbbbiiaammoo  

ffaattttoo  ??  EErraavvaammoo  55  aammiiccii    ee  llaa  mmiiaa  ffiiddaannzzaattaa  cchhee  

iinnsseeggnnaavvaa  aa  1199  aannnnii  ccoommee  pprrooffeessssoorreessssaa  ((ddiipplloommaattaassii  

ccoonn  ii  mmaassssiimmii  vvoottii  aallll’’iissttiittuuttoo  tteeccnniiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee  

““AAnnttoonniieettttaa  DDee  PPaaccee  ddii  LLeeccccee  ccoonn  llaa  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  

iinn  ssaarrttoorriiaa  ddaa  ddoonnnnaa  iinn  ccaappii  ccllaassssiiccii  ee  ffaannttaassiiaa  hhaa  aavvuuttoo  

ddiirriittttoo  aallll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  nneellllaa  sstteessssaa  ssccuuoollaa  pprreessssoo  llaa  

sseeddee  ssttaaccccaattaa  ddii  GGaallaattiinnaa))..  IInn  qquueell  tteemmppoo  nnoonn  eerraa  

ccoonncceeppiibbiillee  cchhee  uunnaa  ddoonnnnaa  nnoonn  ssaappeessssee  ccuucciirree,,  eerraa  uunnaa  

ddeellllee  qquuaalliittàà  ffoonnddaammeennttaallii  ppeerr  mmeetttteerree  ssuu  ffaammiigglliiaa..    

  

AAbbbbiiaammoo  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  iinnddaaggiinnee  ssuu  ccoossaa  ll’’iimmpprreessaa  

ddoovveevvaa  pprroodduurrrree  ppeerr  ggaarraannttiirree  ii  nnss..  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  eedd  

eevveennttuuaallmmeennttee  ddii  aallttrrii  nnoossttrrii  aammiiccii..  

IIll  rriissuullttaattoo::  aabbbbiiaammoo  ssccaarrttaattoo  ll’’iippootteessii  ddii  pprroodduurrrree  

ppaassttiicccceerriiaa  iinndduussttrriiaallee,,  nnoonn  vvii  eerraannoo  eessppeerriieennzzee  ddii  aallttrrii  

nneellllaa  zzoonnaa  ddaa  sseegguuiirree..  LLaa  mmiiaa  ffiiddaannzzaattaa  ccii  hhaa  ffaattttoo  

nnoottaarree  cchhee,,  mmaallggrraaddoo  ttuuttttee  llee  ddoonnnnee  nneellllee  ffaammiigglliiee  

eerraannoo  iinn  pprraattiiccaa  ssaarrttee,,  nneessssuunnaa  rriiuusscciivvaa  aa  ccuucciirree  ddaa  ssee  

uunnaa  ssoottttoovveessttee  iinn  tteessssuuttoo  ddii  nnaaiilloonn,,  nneessssuunn  

ccoommmmeerrcciiaannttee  vveennddeevvaa  qquueessttaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  tteessssuuttii  ee  
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ppeerr  qquueessttoo  mmoottiivvoo  eerraannoo  ccoossttrreettttee  aa  aaccqquuiissttaarree  qquueessttii  

iinndduummeennttii  ggiiàà  ccoonnffeezziioonnaattii  ddaallllee  iinndduussttrriiee  ddeell  nnoorrdd..  SSuu  

qquueessttaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aavvvviiaammmmoo  uunn  iinnddaaggiinnee  ssuuii  

ppoossssiibbiillii  pprroodduuttttoorrii  ddii  qquueessttii  ccaappii  iinn  PPuugglliiaa,,  ccoonn  uunnaa  

rriicchhiieessttaa  aallllee  ccaammeerree  ddii  ccoommmmeerrcciioo  ppeerr  llaa  

sseeggnnaallaazziioonnee  ddii  eevveennttuuaallii  pprroodduuttttoorrii,,  ppeerr  ccaappiirree  ssee  

qquueessttaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  iimmpprreessaa  ppootteevvaa  eesssseerree  rreeaalliizzzzaabbiillee..  

DDaallll’’iinnddaaggiinnee  ssccoopprriimmmmoo  cchhee  aa  nnoorrdd  ddii  BBaarrii  vvii  eerraannoo  

55  aazziieennddee  cchhee  aannddaavvaannoo  bbeennee  eedd  ooccccuuppaavvaannoo  qquuaassii  

550000  ddiippeennddeennttii,,  iinn  ppiiùù  llee  aazziieennddee  cchhee  pprroodduucceevvaannoo  

qquueessttii  pprrooddoottttii  aall  nnoorrdd  ooccccuuppaavvaannoo  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ppeerrssoonnee  

eedd  eerraannoo  fflloorriiddiissssiimmee..    

  

SSuu  qquueessttee  iinnffoorrmmaazziioonnii  èè  rriippaarrttiittoo  iill  ssooggnnoo,,  èè  ppoossssiibbiillee  

pprrooggeettttaarree  uunn  iimmpprreessaa  cchhee  pprroodduucceessssee  qquueessttii  ccaappii..  

AAbbbbiiaammoo  ccoossttrreettttoo  ii  nnoossttrrii  ggeenniittoorrii  aa  ffiinnaannzziiaarrccii  uunn  

vviiaaggggiioo  aall  nnoorrdd  aallllaa  rriicceerrccaa  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

nneecceessssaarriiee  ppeerr  eellaabboorraarree  iill  pprrooggeettttoo..  VVii  rraaccccoonnttoo  llaa  

pprreeppaarraazziioonnee  ddeell  vviiaaggggiioo  ppeerrcchhéé  èè  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ssuu  

ccoommee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  iinnfflluueennzzaa  llaa  ssoocciieettàà,,    

  

••  IIll  ppaappàà  ddii  uunn  nnoossttrroo  ccoommppaaggnnoo  eerraa  iill  ppiiùù  eessppeerrttoo  

ddii  ttuuttttii  aannddaavvaa  dduuee//ttrree  vvoollttee  ll’’aannnnoo  aa  MMiillaannoo  ee  

pprreennddeevvaa  ddeell  llaavvoorroo  ccoonnttoo  tteerrzzii  ddaa  uunn  ggrroossssiissttaa  
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ppeerr  pprroodduurrrree  llee  ccuuffffiieettttee  ddeeii  bbaammbbiinnii  iinn  llaannaa  

llaavvoorraattii  aaii  ffeerrrrii  ddaallllee  ddoonnnnee  iinn  ccaassaa,,  iill  ssuuoo  

ccoonnssiigglliioo::  ssee  vvoolleettee  ccoommpprraarree  ii  tteessssuuttii    ddoovveettee  

aannddaarree  aa  MMoonntteeccaattiinnii  ddoovvee  ssii  pprroodduuccee  iill  nnaaiilloonn  

ccooll  mmaarrcchhiioo  ““RRooddiiaattooccee””..    

  

••  IIll  ccoonnssiigglliioo  ddii  mmiioo  ppaaddrree  cchhee  nnuullllaa  ccoonnoosscceevvaa  

ddeell  nnoorrdd  vvaaii  aa  MMiillaannoo  ddaalllloo  ZZiioo  VViinncceennzzoo  cchhee  

hhaa  uunn  bbaarr  llii  ppootteettee  ddoorrmmiirree  ee  mmaannggiiaarree  ee  

cchhiieeddeettee  ccoonnssiigglliioo  aa  lluuii  cchhee  èè  ddaa  ppaarreecccchhii  aannnnii  

aall  nnoorrdd..  

  

••  IIll  ccoonnssiigglliioo  ddeell  vveennddiittoorree  ddii  mmaacccchhiinnee  ddaa  ccuucciirree  

ffaammiilliiaarrii  cchhee  ccoonnoosscceevvaa  llaa  mmiiaa  rraaggaazzzzaa,,  nnoonn  èè  

nneecceessssaarriioo  aannddaarree,,  llee  aazziieennddee  cchhee  ccoonnffeezziioonnaannoo  

qquueessttii  ccaappii  ssoonnoo  llee  sstteessssee  cchhee  pprroodduuccoonnoo  ii  

tteessssuuttii  ee  nnoonn  llii  vveennddoonnoo  aadd  aallttrrii,,  llee  mmaacccchhiinnee  

cchhee  llii  pprroodduuccoonnoo  ssoonnoo  llee  sstteessssee  cchhee  vveennddiiaammoo  

aallllee  ffaammiigglliiee  nnoonn  ccii  ssoonnoo  mmaacccchhiinnee  ssppeecciiaallii  cchhee  

ccuucciioonnoo  ccoonn  ssiisstteemmii  iinndduussttrriiaallii..  

  

••  IILL  ccoonnssiigglliioo  ddeeggllii  aallttrrii  ggeenniittoorrii,,  ssiieettee  mmaattttii  ddoovvee  

ppeennssaattee  ddii  aannddaarree  ??    ee  ccoonnttrroo  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  ttuuttttii  
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iinn  ttrree  aammiiccii,,  ii  ppiiùù  aavvvveennttuurroossii,,  ssiiaammoo  aannddaattii  iinn  

mmaacccchhiinnaa  aa  MMiillaannoo..  

  

••  IIll  ccoonnssiigglliioo  ddeelllloo  zziioo  VViinncceennzzoo::  --  aa  MMiillaannoo  ttuuttttee  

llee  aazziieennddee  iimmppoorrttaannttii  hhaannnnoo  uunnaa  sseeddee,,  qquuiinnddii  

ssuullllaa  gguuiiddaa  tteelleeffoonniiccaa  ssii  cceerrccaa  ee  ssii  ttrroovvaa  

““RRooddiiaattooccee””..  --  ttuuttttee  llee  iinndduussttrriiee  hhaannnnoo  mmaacccchhiinnee  

iinndduussttrriiaallii  ee  ssppeecciiaalliizzzzaattee..  VViicciinnoo  aall  bbaarr  vvii  eerraa  

uunnaa  ggrraannddee  ffaabbbbrriiccaa  ddii  aabbbbiigglliiaammeennttoo  ““RRoossiièè””  

ccoonn  cciirrccaa  11000000  ddiippeennddeennttii  ee  nneell  sseemmiinntteerrrraattoo  ddeell  

ppaallaazzzzoo  ddoovvee  aabbiittaavvaa  vvii  eerraa  uunnaa  ssiiggnnoorraa  cchhee  

llaavvoorraavvaa  ccoonnttoo  tteerrzzii  ccoonn  uunnaa  mmaacccchhiinnaa  ssttrraannaa..  

SSiiaammoo  aannddaattii  aa  ttrroovvaarrllaa  ee  llaavvoorraavvaa  ccoonn  uunnaa  

mmaacccchhiinnaa  iinndduussttrriiaallee  ttaagglliiaaccuuccii  ddeellllaa  RRiimmoollddii  ee  

ggeennttiillmmeennttee  ccii  hhaa  ddaattoo  ll’’iinnddiirriizzzzoo  ddeellll’’aazziieennddaa  

cchhee  aavveevvaa  sseeddee  iinn  MMiillaannoo..  

  

LLaa  nnoossttrraa  aavvvveennttuurraa  ee  iill  nnoossttrroo  pprrooggeettttoo  ccoommiinncciiaavvaa  aadd  

aavveerree  llee  ggaammbbee  ppeerr  ccaammmmiinnaarree  ggrraazziiee  aallllee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  aaccqquuiissiittee  iinn  tteemmppii  bbrreevviissssiimmii  iinn  qquueessttoo  

ssooggggiioorrnnoo  ddii  55  ggiioorrnnii  aa  MMiillaannoo..  LLaa  RRooddiiaattooccee  

pprroodduucceevvaa  llaa  ffiibbrraa  ddii  nnaaiilloonn  mmaa  ggeennttiillmmeennttee  ccii  hhaa  ddaattoo  

ttuuttttii  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ddii  cchhii  pprroodduucceevvaa  ii  tteessssuuttii  eedd  ii  ppiizzzzii  

ccoonn  llaa  lloorroo  ffiibbrraa..  IIll  pprriimmoo  pprroodduuttttoorree  ddii  tteessssuuttii  cchhee  
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ssiiaammoo  aannddaattii  aa  vviissiittaarree  ccii  hhaa  vviissttii  ggiioovvaannii  eedd  iinneessppeerrttii  

ee  ssii  èè  eennttuussiiaassmmaattoo,,  ccii  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  vviissiittaarree  llaa  ssuuaa  

aazziieennddaa  ee  ccii  hhaa  ffaattttoo  uunn  ccoorrssoo  aacccceelleerraattoo  ddaannddooccii  ttaannttii  

ddii  qquueeii  ccoonnssiiggllii  cchhee  ccii  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii  ddiisseeggnnaarree  iill  

pprrooggeettttoo..  NNoonn  ddiimmeennttiicchheerròò  mmaaii  qquueellll’’iinnccoonnttrroo  ppeerrcchhéé  

hhaa  sseeggnnaattoo  llaa  mmiiaa  vviittaa,,  llaa  pprriimmaa  ddoommaannddaa  cchhee  ccii  hhaa  

ppoossttoo  ““  ppeerr  aavvvviiaarree  uunnaa  aazziieennddaa  ccii  vvoogglliioonnoo  ii  ssoollddii  vvooii  

qquuaannttii  nnee  aavveettee  ??  ggllii  aabbbbiiaammoo  ddeettttoo  cchhee  nnoonn  nnee  

aavveevvaammoo  mmaa  ssppeerraavvaammoo  iinn  uunn  pprreessttiittoo  iinn  bbaannccaa,,  llaa  ssuuaa  

rriifflleessssiioonnee  ““ssee  llee  vvss  ffaammiigglliiee  ssoonnoo  ppeerrssoonnee  ppeerr  bbeennee  iioo  

ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillee  aa  ffaavvii  ccrreeddiittoo  mmaa  ddoovvrròò  cchhiieeddeerree  

pprriimmaa  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ssee  ssaarraannnnoo  ccoommee  iimmmmaaggiinnoo  iioo  

vvii  aaiiuutteerròò  aadd  aavvvviiaarree  ll’’aazziieennddaa””  

  

NNeell  11996644  iinniizziiaa  llaa  ggrraannddee  aavvvveennttuurraa  nnaassccee  uunn  aazziieennddaa  

ccoonn  1155  ddiippeennddeennttii  aa  NNaarrddòò  ((LLEE))  ppaaeessee  ddoovvee  vviivveevvaa  llaa  

mmiiaa  rraaggaazzzzaa,,  iill  ppaaeessee  aavveevvaa  3355..000000  aabbiittaannttii  ee  

ll’’eeccoonnoommiiaa  ddoommiinnaannttee  eerraa  aaggrriiccoollaa,,  lloo  ssttiippeennddiioo  ddii  

aalllloorraa  aadd  uunnaa  rraaggaazzzzaa  aall  ddii  ssoottttoo  ddeeii  2200  aannnnii  eerraa  ddii  

1155..000000  lliirree  aall  mmeessee..  NNeell  ggiiuuggnnoo  ddeelllloo  sstteessssoo  aannnnoo  hhoo  

ssppoossaattoo  llaa  mmiiaa  rraaggaazzzzaa  ppeerr  eessiiggeennzzee  ddii  mmoorraalliittàà,,  ppeerr  

ssuuoo  ppaaddrree  nnoonn  eerraa  ddeecceennttee  cchhee  llaa  ffiiddaannzzaattaa  aannddaassssee  aa  

llaavvoorraarree  iinnssiieemmee  aall  ffiiddaannzzaattoo,,  ssoonnoo  ssppoossaattoo  

ffeelliicceemmeennttee  ddaall  11996644..  
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NNeell  11996688  ll’’aazziieennddaa  aavveevvaa  225500  ddiippeennddeennttii,,  aavveevvaa  ggllii  

uuffffiiccii  ccoommmmeerrcciiaallii  aa  MMiillaannoo,,  vveennddeevvaa  aa  ttuuttttii  ii  ggrraannddii  

mmaaggaazzzziinnii  IIttaalliiaannii,,  ffrraanncceessii  ee  tteeddeesscchhii  ee  aavveevvaa  uunnaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  iinn  UUSSAA  ccoonn  uunnaa  ccoolllleezziioonnee  ffiirrmmaattaa  ddaa  

uunnoo  ssttiilliissttaa  ccoommaassccoo  ee  ddiissttrriibbuuiittaa  ddaa  uunnaa  ssoocciieettàà  

aammeerriiccaannaa  ccoonn  22000000  ppuunnttii  vveennddiittaa..  LLaa  ssoocciieettàà  aavveevvaa  

1166  ssooccii  eedd  iioo  eerroo  iill  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee  ((ffoorrssee  aalllloorraa  uunnoo  

ddeeii  ppiiùù  ggiioovvaannii  dd’’IIttaalliiaa))  llaa  ssoocciieettàà  ssuu  mmiiaa  rriicchhiieessttaa  

aavveevvaa  ppeerrmmeessssoo  aa  ttuuttttii  ii  ggiioovvaanniissssiimmii  qquuaaddrrii  

ddeellll’’aazziieennddaa  ddii  ffoorrmmaarrssii  pprreessssoo  uunnaa  ssoocciieettàà  aammeerriiccaannaa  

ddii  ccoonnssuulleennzzaa  iinndduussttrriiaallee  ““KKuurrtt  SSaallmmoonn””..  LLaa  nnoossttrraa  

aazziieennddaa  èè  ssttaattaa  ttrraa  llee  pprriimmee  iinn  PPuugglliiaa  aadd  uussaarree  

ll’’iinnffoorrmmaattiiccaa  ee  aa  ggeessttiirree  llee  lliinneeee  ddii  pprroodduuzziioonnee  ccoonn  llee  

ppiiùù  mmooddeerrnnee  tteeccnniicchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddii  aalllloorraa..  IIll  nnoossttrroo  

ssooggnnoo  ssii  eerraa  aavvvveerraattoo..  

  

LLaa  ccuullttuurraa  ssiinnddaaccaallee  aall  ssuudd::  nneelllloo  sstteessssoo  ppeerriiooddoo  aa  

LLeeccccee  nnaasscceevvaa  uunn’’aallttrraa  aazziieennddaa  ““HHaarrrriiss  MMooddaa””  cchhee  

ooccccuuppòò  11550000  ddiippeennddeennttii..  NNeellllaa  pprroovviinncciiaa  

ccoommiinncciiaavvaannoo  aa  nnaasscceerree    aallttrree  aazziieennddee  ssaatteelllliittii  aa  qquueessttee  

dduuee  rreeaallttàà..  NNeell  6688  sseennttiivvaammoo  ddaall  nnoorrdd  llee  pprriimmee  

aavvvviissaagglliiee    ddeeggllii  sscciiooppeerrii  ee  ppeennssaavvaammoo  cchhee  nnoonn  

aavvrreebbbbeerroo  iinntteerreessssaattoo  nnooii..  NNoonn  ffuu  ccoossìì,,  ii  ssiinnddaaccaattii  

ddeellllee  nnoossttrree  zzoonnee,,  cchhee  nnoonn  aavveevvaannoo  mmaaii  vviissttoo  aazziieennddee  

iinndduussttrriiaallii  ee  ccoonn  ttaannttaa  ccoonncceennttrraazziioonnee  ddii  mmaannoo  dd’’ooppeerraa  
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ee  nnoonn  aavveennddoo  nneeaanncchhee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  cchhee  rriicceevveevvaannoo  ii  

ssiinnddaaccaalliissttii  ddeell  nnoorrdd,,  ssii  ssccaatteennaarroonnoo  ssuullllee  aazziieennddee  ccoonn  

ssllooggaann  ddeemmeennzziiaallii::  --  iill  ppiiùù  ffoollllee  ““lloo  ssttaattoo  ddeevvee  

iinntteerrvveenniirree  ppeerr  ggaarraannttiirree  ll’’ooccccuuppaazziioonnee””..  ––  ““ssii  ddeevvee  

pprroodduurrrree  ddii  mmeennoo  ppeerr  ffaarr  aauummeennttaarree  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo””..    

II    ddiirriiggeennttii  cchhee  ssii  ppeerrmmeetttteevvaannoo  ddii  rriiuunniirree  llee  

mmaaeessttrraannzzee  ppeerr  ssppiieeggaarree  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeellll’’aazziieennddaa,,  

ffaacceennddoo  nnoottaarree  cchhee  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  eerraa  llaa  ffoorrzzaa  ddeellllee  

aazziieennddee  ee  cchhee  ppeerrddeennddoo  qquueessttaa  ssaarreebbbbeerroo  ssttaattii  ccoossttrreettttii  

aa  cchhiiuuddeerree,,  vveenniivvaannoo  ddeennuunncciiaattii  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  

aannttiissiinnddaaccaallee..  

  

MMaa  vvoorrrreeii  ssooffffeerrmmaarrmmii  ssoolloo  ssuullllaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllaa  

ccoonnoosscceennzzaa  aaccqquuiissiittaa  ccoonn  qquueessttaa  ssttuuppeennddaa  aavvvveennttuurraa  ee  

nnoonn  rraaccccoonnttaarree  llaa  ssttoorriiaa  ddii  uunn  iimmpprreessaa  nneell  ssuudd  cchhee  

ccoommuunnqquuee  ssaarreebbbbee  eessttrreemmaammeennttee  iinntteerreessssaannttee  

ccoonnoosscceerree  ccoommee  qquueellllaa  ddii  aallttrree  cchhee  hhaannnnoo  tteennttaattoo  ddii  

vviivveerree  iinn  uunn  tteessssuuttoo  ssoocciiaallee  ddiivveerrssoo  ddaall  nnoorrdd  IIttaalliiaa..  

  

QQuueessttaa  aavvvveennttuurraa  dduurraattaa  ffiinnoo  aall  11997744    hhaa  ppeerrmmeessssoo  aall  

nnoossttrroo  ggrruuppppoo  ddiirriiggeennttee  ddii  ccoonnoosscceerree  ppeerrssoonnaalliittàà  ddii  

ggrraannddee  ssppeessssoorree,,  llaa  nnoossttrraa  eettàà  ccrreeaavvaa  iinn  cchhii  ccii  

ccoonnoosscceevvaa  eennttuussiiaassmmoo  ee  ffiidduucciiaa,,  ll’’eettàà  mmeeddiiaa  ddeeii  

ddiippeennddeennttii  ddeellll’’aazziieennddaa  eerraa  ddii  2200  aannnnii..  

  EElleennccoo  ssoolloo  aallccuunnii  ppeerrssoonnaaggggii::  
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AAvvvv  RRoobbeerrttoo  MMeemmmmoo  pprroommoottoorree  ddeellll’’aazziieennddaa  HHaarrrriiss  

MMooddaa,,  llaa  ssuuaa  ssttoorriiaa  hhaa  sseeggnnaattoo  nnoonn  ssoolloo  llaa  ssoocciieettàà  

lleecccceessee  ddaa  ccuuii  pprroovveenniivvaa  mmaa  aanncchhee  qquueellllaa  rroommaannaa  

ddoovvee  vviivveevvaa,,  llaa  ssuuaa  iinniizziiaattiivvaa  ddiieeddee  llaavvoorroo  aa  ppiiùù  ddii  

66000000  ddiippeennddeennttii  ee  ccooiinnvvoollssee  llee  ppiiùù  ggrraannddii  ccaatteennee  ddii  

mmaaggaazzzziinnii  eeuurrooppeeii  eedd  aammeerriiccaannii,,  iill  ssuuooii  mmaannaaggeerr  ffaattttii  

aarrrriivvaarree  aa  LLeeccccee  ddaa  MMiillaannoo,,  ddaallllaa  GGeerrmmaanniiaa  ee  

ddaallll’’OOllaannddaa  ffuurroonnoo  ppeerr  nnooii  ggrraannddii  mmaaeessttrrii  ddii  

mmaannaaggeemmeenntt  iinndduussttrriiaallee..  

LL’’iinndduussttrriiaallee  ddii  CCaarrppii  UUmmbbeerrttoo  SSeevveerrii,,  iill  ppiiùù  ggrraannddee  

iinndduussttrriiaallee  dd’’aalllloorraa  nneellllaa  mmaagglliieerriiaa  iill  mmaaggggiioorr  

eessppoorrttaattoorree  ddii  mmaagglliieerriiaa  vveerrssoo  iill  mmeerrccaattoo  aammeerriiccaannoo  ee  

vveerrssoo  ll’’aalllloorraa  UURRSSSS,,  ccii  ddiieeddee  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii    

ccoollllaabboorraarree  ccoonn  llaa  ssuuaa  aazziieennddaa  eedd  eessppoorrttaammmmoo  nnoossttrrii  

pprrooddoottttii  nneeii  ssuuooii  mmeerrccaattii,,  iinn  ppiiùù  ggllii  ccrreeaammmmoo  uunn  

ssiisstteemmaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  ddeellllaa  ssuuaa  mmaagglliieerriiaa  nneell  lleecccceessee..  

QQuueessttaa  eessppeerriieennzzaa  ffuu  ppeerr  nnooii  ggrraannddee  ffoorrmmaazziioonnee  nneell  

mmaarrkkeettiinngg  iinntteerrnnaazziioonnaallee..  

LL’’aammeerriiccaannoo  BBaarrrryy  BBoooonnsscchhiiaafftt  cchhee  ssii  eessaallttòò  qquuaannddoo  

ccii  ccoonnoobbbbee  ee  vvoollllee  cchhee  ttuuttttaa  llaa  pprroodduuzziioonnee  cchhee  lluuii  

vveennddeevvaa  iinn  aammeerriiccaa  ffiirrmmaattaa  ddaa  uunnoo  ssttiilliissttaa  ddii  CCoommoo  

GGiiaannffrraannccoo  RRuuffffiinnii  ccooll  mmaarrcchhiioo  ““NNiikk  NNiikk””  ffoossssee  

pprrooddoottttaa  ddaa  nnooii,,  aarrrriivvaammmmoo  aadd  eessppoorrttaarree  ffiinnoo  aa  33..000000  

ccaappii  aall  ggiioorrnnoo  iinn  aammeerriiccaa,,  ccoonn  lloo  ssttiilliissttaa  ccrreeaammmmoo  
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ccoolllleezziioonnii  ddii  ggrraannddee  vvaalloorree  cchhee  ffuurroonnoo  pprreesseennttaattee  aa  

MMiillaannoo,,  aa  PPaarriiggii  eedd  aa  NNeeww  YYoorrkk..  

GGllii  uuoommiinnii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddii  aalllloorraa,,  iill  MMiinniissttrroo  CCaarrlloo  

DDoonnaatt  CCaatttteenn,,  iill  mmiinniissttrroo  CCooddaaccccii  PPiissaanneelllloo,,  iill  

PPrreessiiddeennttee  AAllddoo  MMoorroo,,  iill  ssoottttoosseeggrreettaarriioo  OOnn..  PPiinnoo  

LLeecccciissii,,  qquueesstt’’uullttiimmoo,,  nneellllaa  ssuuaa  qquuaalliittàà  ddii  ccaappoo  ddeellllaa  

sseeggrreetteerriiaa  ddeell  MMiinniissttrroo  DDoonnaatt  CCaatttteenn,,  ccii  ccooiinnvvoollssee  iinn  

uunn  aattttiivviissmmoo  ppoolliittiiccoo  ttrraa  iill  11996688  eedd  iill  11997722  iinn  aaiiuuttoo  aallllaa  

ssuuaa  ccoorrrreennttee  ““FFoorrzzee  NNuuoovvee””  ddeellllaa  DDCC,,  ccii  aaiiuuttòò  aa  ffaarr  

nnaasscceerree  iinn  NNaarrddòò  llaa  zzoonnaa  iinndduussttrriiaallee  ddoovvee  ll’’uunniiccaa  

rreeaallttàà  eerraa  llaa  nnoossttrraa  aazziieennddaa..  PPeennssaattee  cchhee  aavvvveennttuurraa,,  llaa  

ccoorrrreennttee  eelleettttrriiccaa  aarrrriivvòò  ssuullllaa  zzoonnaa  iinndduussttrriiaallee  ddooppoo  uunn  

aannnnoo  ddaallll’’aappeerrttuurraa  ddeellll’’aazziieennddaa  cchhee  ppeerr  ffaarrllaa  

ffuunnzziioonnaarree  llaa  ddoottaammmmoo  ddii  ggrroossssii  ggrruuppppii  eelleettttrrooggeennii..  

TTrraa  ii  ggrraannddii  uuoommiinnii  nnoonn  ppoossssoo  ddiimmeennttiiccaarree  iill  DDrr..  

MMaarriioo  CCaallaabbrreessee  ppeerr  bbeenn  ttrree  vvoollttee  ssiinnddaaccoo  ddii  NNaarrddòò  

eeggllii  ddiivveennnnee  ssoocciioo  ddeellll’’aazziieennddaa  ,,  uuoommoo  ddii  ggrraannddee  

ccuullttuurraa  nnoonn  vvii  eerraa  aarrggoommeennttoo  cchhee  nnoonn  ccoonnoosscceessssee  nneeii  

mmiinniimmii  ppaarrttiiccoollaarrii  eeggllii  ffuu  ppeerr  nnooii  ggrraannddee  mmaaeessttrroo  ddii  

vviittaa  ccii  iinnsseeggnnòò  ll’’eettiiccaa,,  llaa  ccoorrrreetttteezzzzaa,,  llaa  mmoorraalliittàà  ee  llaa  

ssoolliiddaarriieettàà..  

  

QQuueell  ppeerriiooddoo  ccii  hhaa  ffaattttoo  vviivveerree  iinn  uunnaa  rreeaallttàà  ssoocciiaallee  

cchhee  eerraa  ddoommiinnaattaa  ddaa  uunnaa  ccuullttuurraa  aaggrriiccoollaa  ee  iissoollaattaa  iinn  

uunn  aarreeaa  mmoollttoo  ddiissttaannttee  ddaallllee  ssoocciieettàà  ddeell  ggrraannddee  
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ssvviilluuppppoo  iinndduussttrriiaallee,,  ppeennssaattee  ppeerr  ffaarree  iill  vviiaaggggiioo  LLeeccccee  

MMiillaannoo  iinn  aauuttoo  vviiaaggggiiaavvaammoo  ppeerr  cciirrccaa  1177  oorree  ee  

rriiuusscciivvaammoo  aa  pprreennddeerree  ll’’aauuttoossttrraaddaa  aa  BBoollooggnnaa,,  ttrraa  

LLeeccccee  ee  BBaarrii  ccii  sseemmbbrraavvaa  ddii  aassssiisstteerree    aallllaa  ccrreesscciittaa  ddii  

uunnoo  ddeeii  ccaappoollaavvoorrii  ddeell  sseeccoolloo  ppiiùù  ddii  vveenntt’’aannnnii  ppeerr  

rreeaalliizzzzaarree  llaa  ssuuppeerrssttrraaddaa  ddii  115500  KKmm..  

  

LLaa  rriiffoorrmmaa  ffoonnddiiaarriiaa  aavveevvaa  aasssseeggnnaattoo  aaii  ccoonnttaaddiinnii  

ddeeggllii  aappppeezzzzaammeennttii  ddii  tteerrrreennoo  ccoonn  uunnaa  ccaassaa  ppeerr  

iinnccrreemmeennttaarree  ll’’aaggrriiccoollttuurraa,,  mmaa  ii  nnoossttrrii  ccoonnttaaddiinnii  eerraannoo  

aattttrraattttii  ddaallllee  ggrraannddii  aazziieennddee  ddeell  nnoorrdd,,  ddeellllaa  SSvviizzzzeerraa  ee  

ddeellllaa  GGeerrmmaanniiaa  eedd  uunn  ggrraann  nnuummeerroo  hhaa  pprreeffeerriittoo  

eemmiiggrraarree..  IInn  qquueell  ppeerriiooddoo  nnaasscceevvaannoo  ii  ggrraannddii  ssooggnnii  ddii  

ppoorrttaarree  llee  iinndduussttrriiee  aall  ssuudd,,  ll’’  IIttaallssiiddeerr  aa  TTaarraannttoo,,  llaa  

MMoonntteeccaattiinnii  aa  BBrriinnddiissii,,  llaa  FFiiaattAAlllliiss  aa  LLeeccccee  ee  ssii  

tteennttaavvaa  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ii  ssooggnnii  ddeell  llaavvoorroo  ssiiccuurroo  uunn  

aassssuunnzziioonnee  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo..  NNeellllaa  ssccaallaa  ddeeii  

vvaalloorrii  aall  pprriimmoo  ppoossttoo  rreessttaavvaa  iill  ppoossttoo  ssttaattaallee  iinn  uunn  eennttee  

ppuubbbblliiccoo  ee  llii  llaa  ccoommppeettiizziioonnee  eerraa  ggeessttiittaa  ddaaii  ppoolliittiiccii  

llooccaallii,,  iill  ccuuii  ppootteerree  ssii  mmiissuurraavvaa  ssuullllaa  qquuaannttiittàà  ddii  

ppeerrssoonnee  ssiisstteemmaattee,,  ddiivveennttaavvaannoo  ppootteennttii  ggllii  

aammmmiinniissttrraattoorrii  ddii  OOssppeeddaallii,,  EEnnttii  CCoommuunnaallii,,  oo  ggrraannddii  

eennttii  ccoommee  ll’’aaccqquueeddoottttoo  ppuugglliieessee,,  llee  ffeerrrroovviiee..  LLee  

oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ggeessttiivvaannoo  uunn  ggrraannddee  ppootteerree,,  

aanncchhee  ssee  nnoonn  aavveevvaannoo  aazziieennddee  ddaa  ssoobbiillllaarree,,  ssii  
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ddeeddiiccaavvaannoo  aallll’’aassssiisstteennzzaa  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ddeell  ssuussssiiddiioo  

aallllaa  ddiissooccccuuppaazziioonnee,,  ppeerr  ffaarr  ootttteenneerree  llaa  ppeennssiioonnee,,  

ll’’aattttiivviittàà  ppiiùù  rreeddddiittiizziiaa  ccoommee  ccoonnsseennssoo  eerraa  llee  pprraattiicchhee  

ppeerr  ootttteenneerree  ll’’iinnvvaalliiddiittàà  cciivviillee  ee  llaa  ddiissooccccuuppaazziioonnee  

aaggrriiccoollaa,,  llee  nnoorrmmee  ppeerr  ootttteenneerree  qquueesstt’’uullttiimmaa  èè  ssttaattaa  

sseemmpprree  mmoollttoo  ggeenneerroossaa  ssppeecciiaallmmeennttee  ppeerr  llee  nnoossttrree  

ddoonnnnee  ccaassaalliinngghhee,,  iinnssoommmmaa  uunn  ppoo’’  dd’’  aassssiisstteennzziiaalliissmmoo  

nnoonn  eerraa  mmaallee  ppeerr  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiccaa  ddeell  ssuudd..  

  

SSee  ppeennssiiaammoo  aatttteennttaammeennttee  aa  qquueessttaa  rreeaallttàà  ccii  rreennddiiaammoo  

ccoonnttoo  cchhee  nneellllaa  ssccaallaa  ddeeii  vvaalloorrii  ll’’aaggrriiccoollttuurraa  eerraa  

ccoonnssiiddeerraattoo  iill  sseettttoorree  ppoovveerroo  ee  nnoonn  ggrraattiiffiiccaannttee,,  iill  

ttuurriissmmoo  nnoonn  ssii  èè  mmaaii  pprreessoo  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee,,  iinnffaattttii  

aattttiivviittàà  aallbbeerrgghhiieerree  ee  ddii  rriissttoorraazziioonnee  eerraannoo  uunnaa  rraarriittàà,,  ee  

llee  ggrraannddii  rriicccchheezzzzee  cchhee  qquueellllaa  zzoonnaa  ppoossssiieeddee  nnoonn  

eerraannoo  vvaalluuttaattee..  VVii  rraaccccoonnttoo  uunn  eeppiissooddiioo  cchhee  èè  

ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  iinn  uunn  lliittiiggiioo  ttrraa  llee  nnoossttrree  ddiippeennddeennttii  llee  

iinnggiiuurriiee  cchhee  vvoollaavvaannoo  eerraannoo  ::  mmaa  cchhii  ttii  ccrreeddii  ddii  eesssseerree  

ttuu  sseeii  ffiigglliiaa  ddii  uunn  ccoonnttaaddiinnoo,,  ee  cchhii  lloo  ddiicceevvaa  eerraa  ffiigglliiaa  

ddii  uunn  ooppeerraaiioo,,  nnoonn  hhoo  mmaaii  vviissttoo  uunn  ccoonnttaaddiinnoo  sseennttiirree  

rreeaallii  pprroobblleemmii  ddii  ffaammee  oo  ddii  ssoopprraavvvviivveennzzaa    ssoonnoo  llaa  

ccaatteeggoorriiaa  cchhee  vviivvee  uunnaa  mmaaggggiioorree  sseerreenniittàà  ssoonnoo  ii  

ggeessttoorrii  ddii  uunnaa  rriicccchheezzzzaa  cchhee  llaa    nnaattuurraa  ggllii  hhaa  rreeggaallaattoo..    
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LLaa  ccoonnddiizziioonnee  ddeellllaa  ddoonnnnaa,,  ppeerr  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ee  llaa  

ccuullttuurraa,,  èè  ccoollllooccaattaa  nneellllaa  ffaammiigglliiaa  pprriimmaa  ccoommee  mmaammmmaa  

ee  ccoommee  mmoogglliiee  ccoonn  ssaannii  vvaalloorrii  ccaattttoolliiccii,,  qquuiinnddii  ddoovveevvaa  

ssaappeerr  ppeerr  pprriimmaa  ccoossaa  aaccccuuddiirree  llaa  ccaassaa,,      aalllleevvaarree  ii  ffiiggllii,,  

eesssseerree  mmoogglliiee  ffeeddeellee,,  iill  ccuucciittoo  ee  llaa  ccuucciinnaa  eerraannoo  

ccoonnoosscceennzzee  ffoonnddaammeennttaallii..  LLee  rraaggaazzzzee  nnoonn  aavveevvaannoo  

mmoollttaa  lliibbeerrttàà,,  eessssee  nneell  rriissppeettttoo  ddii  qquueessttii  vvaalloorrii  

ppootteevvaannoo  aannddaarree  iinn  cchhiieessaa,,  llaavvoorraarree  iinn  ccaammppaaggnnaa,,  

aannddaarree  aa  ssccuuoollaa  mmaa  nnoonn  ttrrooppppoo  lloonnttaannoo  ddaa  ccaassaa  ee  llaa  

mmiinnaacccciiaa  rriiccoorrrreennttee  aa  cchhii  tteennttaavvaa  ddii  iinnffrraannggeerree  qquueessttee  

rreeggoollee  eerraa  ““  MMaa  cchhee  ccoossaa  ddeevvee  ddiirree  llaa  ggeennttee””..  QQuueessttaa  

ttiippoo  ddii  ssoocciieettàà  èè  ssttaattoo  mmoollttoo  ddiissppoonniibbiillee  aa  ffaarr  ccrreesscceerree  

llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  pprroodduuzziioonnii  ddeell  sseettttoorree  aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  

ttuuttttee  llee  rraaggaazzzzee  nnéé  ssaappeevvaannoo  aabbbbaassttaannzzaa  ddeell  ccuucciittoo,,  

ffiinnaallmmeennttee  aavveevvaannoo  uunn  ooppppoorrttuunniittàà  iinn  ppiiùù  ppeerr  uusscciirree  

ffuuoorrii  ddaallllaa  ffaammiigglliiaa,,  iill  mmeessttiieerree  eerraa  mmeennoo  uummiilliiaannttee  

ddeellllaa    ccaatteeggoorriiaa  ddii  ccoonnttaaddiinnaa  ee  ffiinnaallmmeennttee  ppootteevvaannoo  

iinnccoonnttrraarree  qquuaallcchhee  rraaggaazzzzoo  uusscceennddoo  ddaall  llaavvoorroo  ppeerr  

aannddaarree  aa  ccaassaa..  

LLee  ccuurriioossiittàà  cchhee  hhoo  vvoogglliiaa  ddii  rraaccccoonnttaarrvvii  hhaannnnoo  

sseeggnnaattoo    llaa  nnoossttrraa  vviittaa,,  llee  rraaggaazzzzee  cchhee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  

vvoollttaa  vveenniivvaannoo  aa  llaavvoorraarree  iinn  aazziieennddaa  nnoonn  eerraannoo  mmoollttoo  

pprreeooccccuuppaattee  ddeellllaa  ccuurraa  aa  ssee  sstteessssee  mmaa  ddooppoo  

ppoocchhiissssiimmoo  llee  vveeddeevvii  ccaammbbiiaarree,,  ssii  ccuurraavvaannoo  mmoollttoo  ddii  

ppiiùù  ppeerr  tteenneerr  tteessttaa  aallllaa  ccoommppeettiizziioonnee  ddeellllee  ccoommppaaggnnee,,  
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mmoollttee  ssii  ssppoossaavvaannoo  ssccaappppaannddoo  ccoonn  iill  ffiiddaannzzaattoo  ppeerrcchhéé  

llaa  ffaammiigglliiaa  nnoonn  eerraa  dd’’aaccccoorrddoo  ((uunnaa  nnoottttee  ffuuoorrii  ccaassaa  

oobbbblliiggaavvaa  ii  ggeenniittoorrii  aall  ccoonnsseennssoo)),,  ll’’aazziieennddaa  ssttaavvaa  

ccoonnttrriibbuueennddoo  aa  mmooddiiffiiccaarree  aallccuunnii  vvaalloorrii..  

  

QQuueessttee  dduuee  ggrraannddii  iinniizziiaattiivvee,,  ll’’aazziieennddaa  aa  NNaarrddòò  ccoonn  

225500  ddiippeennddeennttii  ee  qquueellllaa  aa  LLeeccccee  ccoonn  11550000,,  ssoonnoo  ssttaattii  

ggllii  aannttiicciippaattoorrii  ee  llaa  ssccuuoollaa  ppeerr  ffaarr  nnaasscceerree    uunn  nnuuoovvoo  

sseettttoorree  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  ddii  qquueellllaa  zzoonnaa..  NNeellllaa  pprroovviinncciiaa  

ddii  LLeeccccee  llee  aazziieennddee  ddii  aabbbbiigglliiaammeennttoo  nnaattee  hhaannnnoo  

ssuuppeerraattoo  llee  550000  uunniittàà    ee  ggllii  ooccccuuppaattii  hhaannnnoo  ssuuppeerraattoo  iinn  

nn°°  ddii  1177..000000..  IIll  sseettttoorree  ccaallzzaattuurriieerroo  ssii  èè  aaffffeerrmmaattoo  

nneellll’’aarreeaa  ppiiùù  aa  ssuudd  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  eedd  uunnaa  ssoollaa  aazziieennddaa  

hhaa  ooccccuuppaattoo  ffiinnoo  aa  66..000000  ddiippeennddeennttii..  NNoonn  mmaallee  ppeerr  iill  

ssuudd  nnooii  ssiiaammoo  oorrggoogglliioossii  ppeerr  aavveerr  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  qquueessttaa  

eevvoolluuzziioonnee..  MMaa  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  ttrreennttaa  aannnnii  ccii  ssiiaammoo    rreessii  

ccoonnttoo  cchhee  nnoonn  eerraa  uunn  sseettttoorree  cchhee  aavvrreebbbbee  rriissoollttoo  ii  

pprroobblleemmii  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  aall  ssuudd  ee  nnee  ppaarrlliiaammoo  ppiiùù  

aavvaannttii  qquuaannddoo  ddiisseeggnneerreemmoo  iill  pprrooggeettttoo  ppeerr  ccaammbbiiaarree  

ll’’IIttaalliiaa..  

  

RRiittoorrnniiaammoo  aallllee  eessppeerriieennzzee  cchhee  ccii  hhaannnnoo  ddaattoo  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa,,  nneell  7744  mmii  ssoonnoo  ttrraassffeerriittoo  aa  MMiillaannoo  ccoonn  llaa  

ffaammiigglliiaa  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree,,  ccoonn  iill  ggrruuppppoo  ddii  LLeeccccee,,  uunn  

sseettttoorree  ddii  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprrooddoottttii  
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ddeellll’’aabbbbiigglliiaammeennttoo..  MMiiaa  mmoogglliiee  oorrmmaaii  ggrraannddee  eessppeerrttaa  

nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ccoolllleezziioonnii  ee  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeii  

cciiccllii  ddii  pprroodduuzziioonnee  ssii  ssaarreebbbbee  iinntteerreessssaattaa  ddeeii  pprrooddoottttii  

eedd  iioo  ddeellllaa  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee..  IInn  qquueessttoo  rruuoolloo  

aabbbbiiaammoo  ccoonnoosscciiuuttoo  iill  ggrraannddee  mmoonnddoo  ddeellllaa  mmooddaa  cchhee  

ccoonnttaa,,  VVeerrssaaccee,,  GGiillmmaarr,,  EErrmmeenneeggiillddoo  ZZeeggnnaa,,  CCeerrrruuttii,,  

CCrriissttiiaann  DDiioorr,,  BBeenneettttoonn,,  TTrruussssaarrddii,,  PPaauull  &&  SShhaarrkk,,  FFiillaa,,  

iill  llaanniiffiicciioo  PPiiaacceennzzaa,,    aabbbbiiaammoo  pprroommoossssoo  iinnnnuummeerreevvoollii  

fflluussssii  ddii  aaffffaarrii  ddaa  qquueessttee  ffiirrmmee  vveerrssoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  

nneellllee  aazziieennddee  ddeell  LLeecccceessee..  MMiiaa  mmoogglliiee  eesssseennddoo  mmoollttoo  

bbrraavvaa,,  ccoonn  iill  ssuuoo  ggrraannddee  gguussttoo  ee  ggrraannddee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  

ccoonnttiinnuuaa  aadd  eesssseerree  mmoollttoo  aapppprreezzzzaattaa  iinn  qquueessttoo  sseettttoorree  ,,  

iioo  nneell  11998800  hhoo  ddeecciissoo  ddii  ccaammbbiiaarree  sseettttoorree  ssii  eerraa  

sseemmpprree  ddii  ppiiùù  ffaattiiccaa  ccrreeaarree  aaffffaarrii  ee  llooggiicchhee  sseerriiee  ddii  

pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  llee  iinncceerrtteezzzzee  eerraannoo  sseemmpprree  

mmaaggggiioorrii,,  llee  pprroodduuzziioonnii  ddiiffffiicciillii  ddaa  ggeessttiirree  ppeerr  llee  

ccoonnfflliittttuuaalliittàà  ssiinnddaaccaallii,,  ii  ccoossttii  sseemmpprree  ppiiùù  aallttii  ee  llee  

aazziieennddee  sseerriiee  oorrmmaaii  eerraannoo  iimmppeeggnnaattee  aadd  aannddaarree  vveerrssoo  ii  

ppaaeessii  aa  bbaassssoo  ccoossttoo  ddii  mmaannoo  dd’’ooppeerraa..  VVii  ssoonnoo  ssttaattee  

rriicceerrcchhee  ppeerr  pprroodduurrrree  iinn  RRoommaanniiaa,,  iinn  AAllbbaanniiaa  ee  nneellllee  

iissoollee  MMaauurriizziiuuss  mmaa  iill  sseettttoorree  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  eerraa  

oorrmmaaii  ppooccoo  ggeessttiibbiillee,,  llee  qquuaannttiittàà  ppeerr  mmooddeelllloo  sseemmpprree  

ppiiùù  rriiddoottttee  ,,  ii  tteemmppii  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  llee  pprroodduuzziioonnii  

sseemmpprree  ppiiùù  bbrreevvii  eedd  ii  ccoossttii  sseemmpprree  ppiiùù  iinnssoosstteenniibbiillii..  
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CCeerrttoo  vvii  eerraa  mmoollttaa  aammaarreezzzzaa  ppeerrcchhèè  vveeddeevvaammoo  

cchhiiuuddeerrssii  ddeeii  ggiiooiieellllii  ddii  aazziieennddee  ee  ppeerr  nnooii  iill  

ssiinnddaaccaallccoommuunniissmmoo  ddii  aalllloorraa  aavveevvaa  ddiissttrruuttttoo  llaa  ccuullttuurraa  

ddeellllaa  aazziieennddaa  ccoommee  nnooii  llaa  vveeddeevvaammoo  ““  uunnaa  ggrraannddee  

aavvvveennttuurraa  cchhee  ccooiinnvvoollggeevvaa  ttuuttttii  ii  ssuuooii  ccoollllaabboorraattoorrii  

nneellllee  ssffiiddee  ee  nneellllaa  ccoommppeettiizziioonnee””..  PPeerr  iill  ssiinnddaaccaattoo  

ll’’aazziieennddaa  eerraa  ddiivveennttaattoo  uunn  lluuooggoo  ddoovvee  iill  ppaaddrroonnee  

ssffrruuttttaavvaa  ii  ddiippeennddeennttii,,  aabbbbiiaammoo  sseerriiaammeennttee  ooddiiaattoo  qquueell  

mmooddoo  ddii  ppeennssaarree,,  mmaa  ccii  ssiiaammoo  sseennttiittii  iimmppootteennttii,,  qquueessttaa  

ssoocciieettàà  nneeggllii  aannnnii  7700  ee  8800  hhaa  ddaattoo  iill  ppootteerree  aa  qquueessttaa  

ccuullttuurraa..  IIll  ssiinnddaaccaallccoommuunniissmmoo  vviioolleennttoo  ooccccuuppaavvaa  ee  

rreennddeevvaa  iinnggeessttiibbiillii  llee  aazziieennddee,,  ii  ppoolliittiiccii  ccaattttooccoommuunniissttii  

iinntteerrvveenniivvaannoo  ppeerr  ggaarraannttiirree  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ee  

ccoommpprraavvaannoo  llee  aazziieennddee  ccoonn  ii  ssoollddii  ddeelllloo  ssttaattoo  ppeerr  ppooii  

ggeessttiirrllee  iinn  uunn  mmooddoo  ffaalllliimmeennttaarree,,  ppoottrreemmmmoo  ssccrriivveerree  

uunn  eelleennccoo  iinnffiinniittoo  ddii  aazziieennddee  ffiinniittee  ccoossìì..  

  

LLee  ccoonnoosscceennzzee  aaccqquuiissiittee  nneeggllii  aannnnii  ddaall  11997788  aall  11999933    

iill  nnoorrdd  eedd  iill  mmoonnddoo  ddeellllaa  ppiiccccoollaa  ee  mmeeddiiaa  iimmpprreessaa  

MMii  ffuu  pprrooppoossttoo  ddii  eennttrraarree  nneell  sseettttoorree  ddeeii  mmoottoorrii  ppeerr  

ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaarree  uunn  pprrooddoottttoo  cchhee  vveenniivvaa  ddaallllaa  rriicceerrccaa  

ssppaazziiaallee  ee  ggaarraannttiivvaa  uunnaa  vviittaa  ppiiùù  lluunnggaa  aaii  mmeettaallllii  uussaattii  

ccoonn  ggrraannddii  uussuurree..  LL’’aazziieennddaa  ssvviizzzzeerraa  ccii  aaffffiiddòò  llaa  

nnaasscciittaa  ddeellllaa  ffiilliiaallee  iittaalliiaannaa  rreeaalliizzzzaammmmoo  ggrraannddii  

ccaammppaaggnnee  ddii  pprroommoozziioonnee  ee  ssppeerriimmeennttaammmmoo  ii  pprrooddoottttii  
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nneellllaa  ffoorrmmuullaa  uunnoo  ee  nneellllee  ccoommppeettiizziioonnee  aa  ttuuttttii  ii  lliivveellllii  

ddii  mmoottoo  eedd  aauuttoo..  DDaall  11998822  ffiinnoo  aall  11999944  ccoonn  llaa  

ccoonnssuulleennzzaa  ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ccoonn  ssiisstteemmii  

iinnffoorrmmaattiiccii  hhoo  ccoonnoosscciiuuttoo  ppiiccccoollee  ee    mmeeddiiee  iimmpprreessee,,  

mmaa  iill  mmiioo  eennttuussiiaassmmoo  ee  llaa  rriicceerrccaa  ddeellll’’aavvvveennttuurraa  eerraa  

oorrmmaaii  ssppeennttoo,,  mmii  eerroo  ccoonnvviinnttoo  cchhee  iinn  qquueessttaa  nnaazziioonnee  

nnoonn  eerraa  ppoossssiibbiillee  rreeaalliizzzzaarree  ii  ssooggnnii  ddeellllaa  mmooddeerrnniittàà,,  

mmii  sseennttiivvoo  iinn  ppeennssiioonnee  llaavvoorraavvoo  ppeerrcchhèè  eerraa  nneecceessssaarriioo  

ffaarrlloo  ppeerr  ii  mmiieeii  ffiiggllii..  LLaa  ppoolliittiiccaa  oorrmmaaii  lloonnttaannaa  ddaa  mmee  

nnoonn  mmii  ssffiioorraavvaa,,  eerroo  ccoonnvviinnttoo  cchhee  nnoonn  eerraa  ppoossssiibbiillee  

ccaammbbiiaarree  nnuullllaa,,  qquuaallcchhee  vvoollttaa  hhoo  vvoottaattoo  qquuaallcchhee  aammiiccoo  

ssoocciiaalliissttaa  ee  qquuaallcchhee  vvoollttaa  llaa  LLeeggaa  ppeennssaavvoo  cchhii  ssaa  ssee  uunn  

mmaattttoo  ccoommee  BBoossssii  nnoonn  rriieessccee  aa  ssffaasscciiaarree  iill  ssiisstteemmaa  ??    ee  

ffoorrssee  ddooppoo  ssii  ppuuòò  rriiccoossttrruuiirree  iinn  uunn  aallttrroo  mmooddoo  mmaa  nnoonn  

ccii  hhoo  mmaaii  ccrreedduuttoo  vveerraammeennttee..  EErroo  ccoommuunnqquuee  mmoollttoo  

pprreeooccccuuppaattoo  ddeell  ffuuttuurroo  ddeeii  mmiieeii  ffiiggllii..      

  

DDuurraannttee  ttuuttttoo  qquueessttoo  ppeerriiooddoo,,  ccoonn  mmiiaa  mmoogglliiee  sseemmpprree  

iimmppeeggnnaattaa  nneell  sseettttoorree  ddeellll’’aabbbbiigglliiaammeennttoo  ccoonn  aazziieennddee  

vviicciinnoo  aa  MMiillaannoo,,  rriicceevveevvaammoo  ccoonnttiinnuuaammeennttee  rriicchhiieessttee  

ddii  aaiiuuttoo  ddeellllee  aazziieennddee  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee  ddaa  ppaarrttee  

ddii  qquueellllii  cchhee  iioo  ccoonnttiinnuuoo  aa  cchhiiaammaarree  ii  nnoossttrrii  rraaggaazzzzii..  IIll  

sseettttoorree  nneellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee  èè  aannddaattoo  ggrraadduuaallmmeennttee  

iinn  ccrriissii  ccoonn  llaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ddeeii  ppaaeessii  aa  bbaassssoo  ccoossttoo  ddii  

mmaannoo  dd’’ooppeerraa  eedd  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ccii  ssiiaammoo  sseennttiittii  
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iimmppootteennttii,,  nnoonn  ssaappeevvaammoo  ddaarree  aallccuunn  ccoonnssiigglliioo  uuttiillee..  

CCeerrttoo  iinn  LLoommbbaarrddiiaa  ll’’eeccoonnoommiiaa  hhaa  sseemmpprree  ddaattoo  llaa  

ppoossssiibbiilliittàà  aa  ttuuttttii  ddii  vviivveerree  ee  ddii  ttrroovvaarree  uunnoo  nniicccchhiiaa  ddii  

aaffffaarrii  ee  mmoollttee  aazziieennddee  ssii  iinnnnoovvaannoo  iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  

uussaannddoo  sseemmpprree  ddii  ppiiùù  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  mmaa  rriieessccoonnoo  aa  

gguuaaddaaggnnaarree,,  aall  ssuudd  ppuurrttrrooppppoo  nnoonn  èè  ccoossìì..      

  

IInn  qquueessttoo  ppeerriiooddoo  ll’’eeccoonnoommiiaa  ddeell  nnoorrdd  ccaammbbiiaa  

ssttrruuttttuurraa,,  llee  ggrraannddii  aazziieennddee  ssii  rriiddiimmeennssiioonnaannoo  ee  

nnaassccoonnoo  ttaannttee  ppiiccccoollee  iimmpprreessee  ddaaii  ccaappii  rreeppaarrttoo  ee  ddaallllee  

mmaaeessttrraannzzee  ppiiùù  ccaappaaccii,,  llee  pprroodduuzziioonnii  ssii  ssggrreettoollaannoo  ee  llee  

aazziieennddee  ddiivveennttaannoo  sseemmpprree  ppiiùù  aazziieennddee  ccoommmmeerrcciiaallii  ee  

ddii  iimmmmaaggiinnee..  IIll  ssiinnddaaccaallccoommuunniissmmoo  ddoommiinnaa  iinn  ttuuttttee  llee  

ssttrruuttttuurree  ccoonn  mmoollttii  ddiippeennddeennttii  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  nneeggllii  

eennttii  ppuubbbblliiccii,,  llaa  ssccuuoollaa,,  llee  uunniivveerrssiittàà  ee  llaa  mmaaggiissttrraattuurraa,,  

qquueessttee  ssttrruuttttuurree  ssoonnoo  ccoonnddiizziioonnaattee  ddaa  qquueessttaa  ccuullttuurraa  

oorrmmaaii  ddoommiinnaannttee,,  ii  bbuurrooccrraattii,,  ii  pprrooffeessssoorrii  ee  ii  

mmaaggiissttrraattii  ddoovveevvaannoo  eesssseerree  ggrraaddiittii  aa  qquueell  mmoonnddoo  

ddiivveerrssaammeennttee  nnoonn  ffaacceevvaannoo  ccaarrrriieerraa..  LLaa  FFiiaatt  tteennttòò  ccoonn  

llaa  mmaarrcciiaa  ddeeii  qquuaarraannttaammiillaa  qquuaaddrrii  llaa  rroottttuurraa  ddii  qquueell  

ppootteerree  eedd  ootttteennnnee  ““llaa  ccoonncceerrttaazziioonnee””..  

SSttuuppeennddoo,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  eennttrraarroonnoo  iinn  ccaammppoo  ii  

ccaattttooccoommuunniissttii  cchhee  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  ii  ssiinnddaaccaallccoommuunniissttii  

ccoonnccoorrddaarroonnoo  cchhee  ssii  ppootteevvaannoo  aaiiuuttaarree  llee  ggrraannddii  

aazziieennddee  ccoonn  llaa  ccaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  eedd  ii  
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pprreeppeennssiioonnaammeennttii,,  ttaannttoo  cchhii  ppaaggaavvaa  eerraa  ll’’IINNPPSS  ppeerrcciiòò  

ggllii  sstteessssii  ddiippeennddeennttii  aannzzii  nnoo  ssccuussaattee  ii  lloorroo  ffiiggllii..  HHoo  

ddiimmeennttiiccaattoo  ddii  cciittaarrvvii  uunn  mmoonnddoo  iinnttooccccaabbiillee  llaa  ffiinnaannzzaa  

ppuubbbblliiccaa,,  llee  bbaanncchhee  ddii  ssttaattoo,,  ggrraannddii  rreeggiissttee  

ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  nnoonn  eerraannoo  iimmmmuunnii  ddaa  qquueessttaa  ccuullttuurraa  

ddoommiinnaannttee  ,,  ii  lloorroo  ddiirriiggeennttii  eedd  ii  vveerrttiiccii  eerraannoo  

eesspprreessssiioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo  mmoonnddoo  ccoonn  uunn  vvaalloorree  

aaggggiiuunnttoo,,  ssppeessssoo  eerraannoo  nnoommiinnaattii  aa  vviittaa  ((  iinnssoommmmaa  

ccoommee  iill  PPaappaa))..  LLaa  ssttuuppeennddaa  iiddeeaa  ddii  ““MMeeddiioobbaannccaa””  

ddoovvee  llaa  ggrraannddee  ffiinnaannzzaa  ddii  ssttaattoo  ee  llee  ggrraannddii  iimmpprreessee  ssii  

ssoonnoo  aassssoocciiaattee  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  qquuaallcchhee  aaffffaarree..    

OOrraa  aannaalliizzzzaannddoo  qquueessttoo  sscceennaarriioo  eerraa  eevviiddeennttee  cchhee  llaa  

ssoocciieettàà  eerraa  ddiivviissaa  iinn  qquuaattttrroo  ggrraannddii  ppootteerrii::  --  IIll  

ssiinnddaaccaallccoommuunniissmmoo  cchhee  ddoommiinnaavvaa  llee  aazziieennddee  

ppuubbbblliicchhee,,  eennttii,,  oossppeeddaallii,,  ssccuuoollaa,,  mmaaggiissttrraattuurraa,,  ee  ggllii  

iissttiittuuttii  pprreevviiddeennzziiaallii..  --  IIll  ccaattttooccoommuunniissmmoo  cchhee  

ddoommiinnaavvaa  llee  ggrraannddii  iimmpprreessee  ddii  ssttaattoo  IIRRII,,  EENNII  ,,  RRaaii,,  

TTeelleeccoomm,,  EEnneell  ee  cceennttiinnaaiiaa  ddii  aazziieennddee  ppaarrtteecciippaattee  ddaa  

ssttaattoo  rreeggiioonnii  eedd  eennttii  llooccaallii  cciirrccaa  iill  3300%%  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  

ddeell  ppaaeessee..  --  LLaa  ccoonnffiinndduussttrriiaa  ((llee  ggrraannddii  iimmpprreessee))  cchhee  

ccoonn  ssaannoo  aassssiisstteennzziiaalliissmmoo  ((  ccoonncceerrttaazziioonnee))  

ssccaarriiccaavvaannoo  aalllloo  ssttaattoo  llee  lloorroo  iinneeffffiicciieennzzee  ee  ppoorrttaavvaannoo  

aallll’’eesstteerroo  ii  lloorroo  iinnvveessttiimmeennttii..  TTuuttttii  qquueessttii  ttrree  ppootteerrii  

eerraannoo  ssoosstteennuuttii  ee  pprrootteettttii  ddaallllee  ggrraannddii  bbaanncchhee  ddii  ssttaattoo  

((pprraattiiccaammeennttee  nnee  eerraannoo  ii  pprrootteettttoorrii  ee  ggaarraannttii))..  --  IIll  
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qquuaarrttoo  ppootteerree  ccoommppoossttoo  ddaa  ppiiccccoollee  ee  mmeeddiiee  

iimmpprreessee,,  ccoommmmeerrcciiaannttii,,  aarrttiiggiiaannii  ee  lliibbeerrii  

pprrooffeessssiioonniissttii  eerraannoo  llaasscciiaattii  aa  ssee  sstteessssii  ((  mmeennoo  mmaallee)),,  

nnoonn  aavveevvaannoo  ggrraannddee  ccaappaacciittàà  ddii  aaggggrreeggaazziioonnee  ee  

ppeennssaavvaannoo  ooggnnii  mmiinnuuttoo  ssoolloo  aallllaa  lloorroo  iimmpprreessaa..  QQuueessttee  

iimmpprreessee  ssoonnoo  ssttaattee  ll’’uunniiccaa  ffoorrzzaa  cchhee    hhaa    ggeenneerraattoo  

rriicccchheezzzzaa  eedd  èè  iill  tteessssuuttoo  ffoorrttee  eedd  aattttiivvoo  ddii  qquueessttoo  ssttaattoo,,  

mmaallggrraaddoo  ggllii  iinnnnuummeerreevvoollii  tteennttaattiivvii  ddii  vveessssaarrllii  ccoonn  

ccoommpplliiccaazziioonnii  bbuurrooccrraattiicchhee  ee  ttaassssee  sspprrooppoorrzziioonnaattee..  

CCeerrttoo  qquueessttaa  ccaatteeggoorriiaa  ppeerr  ddiiffeennddeerrssii  ddaa  uunn  ppootteerree  cchhee,,  

iinnvveeccee  dd’’aaiiuuttaarree  ll’’uunniiccoo  sseettttoorree  aattttiivvoo,,  ssii  pprrooddiiggaavvaa  

ppeerr  uucccciiddeerrlloo,,  hhaa  uussaattoo  ttuuttttii  ii  mmeezzzzii  ppoossssiibbiillii  ppeerr  

ssoopprraavvvviivveerree,,  eevvaassiioonnee  ffiissccaallee  ee  ttaannggeennttii  ssoonnoo  ssttaattee  llee  

iinnffrraazziioonnii  ppiiùù  ffrreeqquueennttii..  LLee  iimmpprreessee  ssoonnoo  ssttaattee  

ccoossttrreettttee  aa  vviivveerree  iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  aaii  mmaarrggiinnii    ddeellllaa  

lleeggggee,,  llaa  gguuaarrddiiaa  ddii  ffiinnaannzzaa  eerraa  iill  ggrraannddee  nneemmiiccoo  cchhee  ttii  

ppootteevvaa  ddiissttrruuggggeerree  ee  ssee  ppootteessssiimmoo  ccoonnoosscceerree  ttuuttttii  qquueeii  

ffaattttii  cchhee  hhaannnnoo  sseeggnnaattoo  llee  mmiigglliiaaiiaa  ddii  iimmpprreessee  ccoollppiittee  

ddaallllee  iissppeezziioonnee  ddeellllaa  ffiinnaannzzaa,,  ccoonnoosscceerreemmmmoo  llaa  vveerraa  

ssttoorriiaa  ddii  qquueeii  vveenntt’’aannnnii..  

  

  


