
IILL  GGIIOOCCOO  DDEELLLLEE  RREEGGOOLLEE::  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  tteennuuttoossii  pprreessssoo  llaa  ssccuuoollaa  nneeii  
mmeessii  ddii  nnoovveemmbbrree22000088--ggeennnnaaiioo  22000099    
Vi hanno partecipato tutti i docenti di scuola  primaria e di scuola dell’ infanzia 
unitamente a tutto il  personale A.T.A.  
  
EESSPPEERRTTOO  ::  PPrrooff..DDootttt..  SSaavveerriioo  AAbbbbrruuzzzzeessee  
PPssiiccoollooggoo  ppssiiccootteerraappeeuuttaa  
CCrriimmiinnoollooggoo  cclliinniiccoo  
  

••  AALLCCUUNNII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTII,,  CCHHEE  AADD  UUNN’’EETTÀÀ  PPOOSSSSOONNOO  EESSSSEERREE  
CCOONNSSIIDDEERRAATTII  FFIISSIIOOLLOOGGIICCII,,AADD  UUNN’’AALLTTRRAA  EETTÀÀ  DDIIVVEENNTTAANNOO  
PPAATTOOLLOOGGIICCII  
  

••  AALLCCUUNNII  EEVVEENNTTII  AADD  UUNN’’EETTÀÀ  SSOONNOO  PPAARRTTIICCOOLLAARRMMEENNTTEE  
RRUUSSTTRRAANNTTII,,  MMEENNTTRREE  AADD  UUNN’’AALLTTRRAA  EETTÀÀ    PPOOSSSSOONNOO  RRIISSUULLTTAARREE  
QQUUAASSII  IINNDDIIFFFFEERREENNTTII  

  

••  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  DDIISSAAGGIIOO  EE  DDIISSAADDAATTTTAAMMEENNTTOO  IINNSSIICCUURREEZZZZAA  EE  
FFRRUUSSTTRRAAZZIIOONNEE  

  

••  IILL  BBAAMMBBIINNOO  ÈÈ  SSIICCUURROO  DDII  SSÉÉ  QQUUAANNDDOO    ÈÈ  SSIICCUURROO  DDEELLLL’’AAFFFFEETTTTOO  
DDEELLLLEE  PPEERRSSOONNEE  DDAA  CCUUII  DDIIPPEENNDDEE  

  
SSIITTUUAAZZIIOONNEE  FFRRUUSSTTRRAANNTTEE  
SSTTAATTOO  DDII  FFRRUUSSTTRRAAZZIIOONNEE  
SSOOGGLLIIAA  AALLLLAA  FFRRUUSSTTRRAAZZIIOONNEE  
  
MMOODDAALLIITTÀÀ  RREEAATTTTIIVVEE    

SSIINNTTOOMMII  PPSSIICCOOSSOOMMAATTIICCII  
OORRGGAANNII  BBEERRSSAAGGLLIIOO  OO  CCOOMMPPLLIICCII  
SSIINNTTOOMMII  VVIISSCCEERRAALLII  
SSIINNTTOOMMII  RREESSPPIIRRAATTOORRII  
SSIINNTTOOMMII  CCUUTTAANNEEII  

  
II  FFIIGGLLII  NNOONN  SSOONNOO  AALLBBUUMM  DDAA  CCOOLLOORRAARREE  CCOOMMEE  PPIIAACCEE  AA  NNOOII  
KKhhaalleedd  HHoosssseeiinnii  
  



 

RRUUOOLLII  GGEENNIITTOORRIIAALLII  
II  ggeenniittoorrii  hhaannnnoo  ssmmeessssoo  ddii  ffaarrssii  oobbbbeeddiirree  ppeerr  ppaauurraa  ee  hhaannnnoo  ddeecciissoo  ddii  ffaarrssii  oobbbbeeddiirree  ppeerr  

aammoorree;;  uunnaa  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  sseemmbbrraa  ccoonnssiisstteerree  nneell  ffaattttoo  cchhee  ii  bbaammbbiinnii  ssoonnoo  mmeennoo  
ccoossttrreettttii  aa  ddoovveerrllii  iiddeeaalliizzzzaarree  ee  ggllii  aaddoolleesscceennttii  nnoonn  hhaannnnoo  ppiiùù  iill  ccoommppiittoo  ddii  
ddeeiiddeeaalliizzzzaarree  ii  lloorroo  ggeenniittoorrii..    

GG..  PPiieettrrooppoollllii  CChhaarrmmeett  
LLEE  NNUUOOVVEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  
��  FFAAMMIIGGLLIIAA  MMAATTRRIIAARRCCAALLEE  
��  FFAAMMIIGGLLIIAA  PPAATTRRIIAARRCCAALLEE  
��  FFAAMMIIGGLLIIAA  ““FFIIGGLLIIAALLEE””  
 
AAvveerree  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  eedduuccaarree  ssiiggnniiffiiccaa    
--  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  --    
aavveerree  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  eesseerrcciittaarree  llaa  ddiisscciipplliinnaa..    
  
LLaa  ddiisscciipplliinnaa  èè  iill  ffiigglliioo  nnoonn  aammaattoo  ddeellllaa  ppeeddaaggooggiiaa  ee  ttuuttttaavviiaa  ccoossttiittuuiissccee  iill    
ffoonnddaammeennttooddeellll’’iinntteerraa  eedduuccaazziioonnee..    

BB..  BBuueebb  
 
In che cosa consiste questa crisi? In un cambiamento di segno del futuro: dal futuro-
promessa al futuro-minaccia. E siccome la psiche è sana quando è aperta al futuro (a 
differenza della psiche depressa tutta raccolta nel passato e della psiche maniacale, tutta 
concentrata sul presente), quando il futuro chiude le sue porte o, se le apre, è 
inquietudine, allora, come dice Heidegger, “il terribile è già accaduto”, perché le iniziative 
si spengono, le speranze appaiono vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale 
implode.                                                                                        UU..GGaalliimmbbeerrttii  
  
BBUULLLLIISSMMOO  
- PREPOTENZA 
- ESIBIZIONISMO 
- EROTISMO 
VVIIOOLLEENNZZAA  
��  AAGGIITTAA  
��  SSUUBBIITTAA  
��  AASSSSIISSTTIITTAA  
��  PPAARRTTEECCIIPPAATTAA  
 
 



BBUULLLLII  EE  PPUUPPEE  
��  II  bbuullllii  uuttiilliizzzzaannoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  llee  mmaannii  
��  LLee  bbuullllee  uuttiilliizzzzaannoo  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  llaa  ppaarroollaa  
  
IILL  RRUUOOLLOO  DDII  BBUULLLLOO  
��  VVIITTTTIIMMAA  DDEELL  PPRROOPPRRIIOO  RRUUOOLLOO  
��  UUNN  RRUUOOLLOO  CCHHEE  NNOONN  SSEEMMPPRREE  PPIIAACCEE    
��  SSPPEESSSSOO  VVOOGGLLIIOONNOO  CCAAMMBBIIAARREE  VVIITTAA  MMAA  NNOONN  PPOOSSSSOONNOO  
��  CCII  CCHHIIEEDDOONNOO  DDII  FFEERRMMAARRLLII  NNEELL  CCOORRSSOO  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTII  
GGiiuussttiiffiiccaazziioonnee  mmoorraallee  
QQuueessttaa  pprraattiiccaa  ddii  ddiissiimmppeeggnnoo  mmoorraallee  ooppeerraa  ssuullll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeell  ccoommppoorrttaammeennttoo::  iill  

ddaannnnoo  aarrrreeccaattoo  aadd  aallttrrii  vviieennee  rreessoo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ee  ssoocciiaallmmeennttee  aacccceettttaabbiillee  ffaacceennddoo  
aappppeelllloo  aa  ssccooppii  aallttaammeennttee  mmeerriitteevvoollii..  AAttttrraavveerrssoo  uunnaa  rree--iinntteerrpprreettaazziioonnee  ccooggnniittiivvaa  
ddeellll’’aazziioonnee  ddeepplloorreevvoollee,,  llaa  ppeerrssoonnaa  eevviittaa  ddii  sseennttiirrssii  ccoollppeevvoollee  ppooiicchhéé  aaggiissccee  ddiieettrroo  uunn  
iimmppeerraattiivvoo  mmoorraallee..    

II  ccaammbbiiaammeennttii  ppiiùù  rraaddiiccaallii  oosssseerrvvaabbiillii  nneell  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddiissttrruuttttiivvoo  ppeerr  ooppeerraa  ddeell  
mmeeccccaanniissmmoo  ddeellllaa  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  mmoorraallee  ssoonnoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  eevviiddeennttii  nneellllaa  ccoonnddoottttaa  
mmiilliittaarree..  PPeerrssoonnee  eedduuccaattee  aa  ccoonnddaannnnaarree  ll’’aattttoo  ddii  uucccciiddeerree  ppoossssoonnoo  ttrraassffoorrmmaarrssii  iinn  bbrraavvii  
ccoommbbaatttteennttii  ccoonnttrroo  ““ssppiieettaattii  oopppprreessssoorrii  cchhee  hhaannnnoo  uunnaa  ggrraannddee  ffaammee  ddii  ccoonnqquuiissttaa””,,  oo  
eesssseerree  aaddddiirriittttuurraa  oorrggoogglliioossii  ddii  eesssseerree  ii  ““ccuussttooddii  ddeellllaa  ppaaccee  nneell  mmoonnddoo””..    

AAllccuunnii  eesseemmppii  ddeell  rriiccoorrssoo  aall  mmeeccccaanniissmmoo  ddeellllaa  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  mmoorraallee  llii  ttrroovviiaammoo  iinn  aallccuunnee  
aaffffeerrmmaazziioonnii  cchhee  ii  rraaggaazzzzii  ssoonnoo  ssoolliittii  uussaarree  qquuaallii,,  aadd  eesseemmppiioo::  

��  VVaa  bbeennee  rriiccoorrrreerree  aallllaa  ffoorrzzaa  ssee  èè  nneecceessssaarriioo  ppeerr  pprrootteeggggeerree  ii  pprroopprrii  aammiiccii  
��  EE’’  bbeennee  ddiirree  bbuuggiiee  ssee  cciiòò  sseerrvvee  aadd  eevviittaarree  cchhee  ii  ttuuooii  aammiiccii  vveennggaannoo  rriimmpprroovveerraattii  oo  ppuunniittii  
��  VVaa  bbeennee  mmeennttiirree  ssee  cciiòò  ppuuòò  eevviittaarree  cchhee  ggllii  aammiiccii  vveennggaannoo  ppeerrsseegguuiittii  ppeennaallmmeennttee  
��  EE’’  lleecciittoo  bbaatttteerrssii  ppeerr  ddiiffeennddeerree  ll’’oonnoorree  ddeell  pprroopprriioo  ggrruuppppoo  

EEttiicchheettttaammeennttoo  eeuuffeemmiissttiiccoo  
��  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  cchhee  uuttiilliizzzzaa  iill  lliinngguuaaggggiioo  eeuuffeemmiissttiiccoo  ppeerr  iinnggeennttiilliirree  ee  

mmaasscchheerraarree  ooffffeessee  ee  aattrroocciittàà,,  ccoonnffeerreennddoo  lloorroo  uunnaa  mmaaggggiioorree  ttoolllleerraabbiilliittàà  oo,,  aaddddiirriittttuurraa,,  
uunnoo  ssttaattuuss  ddii  rriissppeettttaabbiilliittàà..  AAttttrraavveerrssoo  ll’’uussoo  ccoonnttoorrttoo  ddeellllee  ppaarroollee,,  ll’’aazziioonnee  rriipprroovveevvoollee  
aappppaarree  bbeenneevvoollaa,,  ssoolllleevvaannddoo  iinn  ttaall  mmooddoo  cchhii  llaa  ccoommppiiee  ddaall  sseennttiirrssii  ppeerrssoonnaallmmeennttee  
rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  ddaannnnoo  aarrrreeccaattoo..  LL’’uuttiilliizzzzoo  ddii  eesspprreessssiioonnii  ppaalllliiaattiivvee  èè  uunnaa  ddeellllee  
ssttrraatteeggiiee  aa  ccuuii  ssii  rriiccoorrrree  ppeerr  rreennddeerree  rriissppeettttaabbiillee  uunnaa  aazziioonnee  rreepprreennssiibbiillee..  DDeeffiinniirrssii  
““ccoommbbaatttteennttii  ppeerr  llaa  lliibbeerrttàà””  aannzziicchhéé  tteerrrroorriissttii  nnee  èè  uunn  ttiippiiccoo  eesseemmppiioo  ddii  uuttiilliizzzzoo..  AAnncchhee  
ggllii  eeuuffeemmiissmmii  ssvvoollggoonnoo  llaa  sstteessssaa  ffuunnzziioonnee::  uunn’’aazziieennddaa  cchhee  ddeecciiddee  ddii  lliicceennzziiaarree  aallccuunnii  
ddiippeennddeennttii  ppoottrreebbbbee  pprreeffeerriirree  ppaarrllaarree  ddii  uunn  rriiddiimmeennssiioonnaammeennttoo  ddeellllee  pprroopprriiee  ooppeerraazziioonnii  
aa  uunn  lliivveelllloo  ddii  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  mmeerrccaattoo  ppiiùù  vvaannttaaggggiioossee..  

  



FFrraassii  ddeell  ttiippoo::  
��  ÈÈ    bbeennee  llaasscciiaarrssii  uunn  ppoo’’  aannddaarree  nneellllee  ffeessttee    
��  FFaa  bbeennee  eesssseerree  uunn  ppoo’’  ““bbrriillllii””  ddii  ttaannttoo  iinn  ttaannttoo  
��  IIll  ggiiooccoo  dd’’aazzzzaarrddoo  èè  uunn  ““ppaassssaatteemmppoo””  ccoommee  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  
��  VVaa  bbeennee  ““rraaccccoonnttaarree  ssttoorriiee””  ssee  cciiòò  ppuuòò  ggiioovvaarree  aa  ffaarr  bbeellllaa  ffiigguurraa  ccoonn  uunnaa  ddoonnnnaa//uunn  

uuoommoo    
CCoonnffrroonnttoo  vvaannttaaggggiioossoo  

QQuueessttoo  mmeeccccaanniissmmoo  ssffrruuttttaa  iill  pprriinncciippiioo  ddeell  ccoonnttrraassttoo  sseeccoonnddoo  ccuuii,,  pprreesseennttaannddoo  dduuee  eevveennttii  
uunnoo  vviicciinnoo  aallll’’aallttrroo,,  iill  pprriimmoo  ccoonnddiizziioonnaa  iill  mmooddoo  iinn  ccuuii  ll’’aallttrroo  vviieennee  ppeerrcceeppiittoo  ee  
vvaalluuttaattoo..  UUnn  ggiiuuddiizziioo  mmoorraallee,,  qquuiinnddii,,  ppuuòò  eesssseerree  mmaanniippoollaattoo  ssttrruuttttuurraannddoo  aabbiillmmeennttee  
cciiòò  ccoonn  ccuuii  ccii  ssii  ccoonnffrroonnttaa..  AAzziioonnee  ddeepplloorraattee  ppoossssoonnoo  aappppaarriirree  aacccceettttaabbiillii  ssee  mmeessssee  aa  
ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  aazziioonnii  aannccoorraa  ppiiùù  rriipprroovveevvoollii..  TTaannttoo  ppiiùù  oollttrraaggggiioossoo  ssaarràà  ll’’ooppeerraattoo  
ccoonnffrroonnttaattoo,,  ttaannttoo  ppiiùù  llaa  pprroopprriiaa  ccoonnddoottttaa  rreepprreennssiibbiillee  aappppaarriirràà  ggiiuussttiiffiiccaattaa,,  iinnnnooccuuaa  oo  
aaddddiirriittttuurraa  bbeenneeffiiccaa..  

EEsseemmppii  ddii  ccoonnffrroonnttoo  vvaannttaaggggiioossoo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaffffeerrmmaazziioonnii  ddeell  ttiippoo::  
��  LLee  mmeennzzooggnnee  ddeeii  rraaggaazzzzii  nnoonn  ssoonnoo  nniieennttee  aall  ccoonnffrroonnttoo  ddeellllaa  ffaallssiittàà  ddeell  mmoonnddoo  ddeeggllii  

aadduullttii  
��  DDii  ffrroonnttee  aallllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ddeelllloo  ssttaattoo  nnoonn  ppaaggaarree  ttuuttttee  llee  ttaassssee  ddoovvuuttee  èè  ppiiùù  cchhee  nnoorrmmaallee  
��  GGllii  ssccoonnttrrii  ttrraa  ii  ggiioovvaannii  nneeggllii  ssttaaddii  nnoonn  ssoonnoo  nnuullllaa  aall  ccoonnffrroonnttoo  ddeeggllii  ssccoonnttrrii  ttrraa  

ooppppoossttee  ffaazziioonnii  ppoolliittiicchhee  
��  NNoonn  ssii  ppuuòò  ccoonnddaannnnaarree  cchhii  ssii  rriiffiiuuttaa  ddii  ppaaggaarree  llee  mmuullttee,,  vviissttaa  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  cchhee  cc’’èè  nneeii  

ttuuttoorrii  ddeellll’’oorrddiinnee  
 

DDiissllooccaammeennttoo  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  
  
IIll  ddiissllooccaammeennttoo  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ffaa  ppaarrttee  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  cchhee  ooppeerraannoo  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  

ddiissttoorrssiioonnee  nneellllaa  rreellaazziioonnee  ccaauussaa--eeffffeettttoo..  AAttttrriibbuueennddoo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  aadd  aallttrree  
ppeerrssoonnee,,  ssppeecciiee  ssee  aauuttoorreevvoollii,,  ssii  ooffffuussccaa  ccoommpplleettaammeennttee  iill  pprroopprriioo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  
ppeerrssoonnaallee..  EEsspprreessssiioonnii  cchhee  iinnddiiccaannoo  iill  rriiccoorrssoo  aall  ddiissllooccaammeennttoo  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  
ppoossssoonnoo  eesssseerree::  

��  II  rraaggaazzzzii  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppuunniittii  ssee,,  iissttiiggaattii  ddaaggllii  aallttrrii,,  ffaannnnoo  aa  bboottttee  
��  SSee  uunnoo  ppeerrddee  llee  ssttaaffffee  dduurraannttee  uunnaa  rriissssaa,,  nnoonn  ggllii  ssii  ppuuòò  ddaarree  ttuuttttaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeellllee  ssuuee  aazziioonnii  
��  QQuuaannddoo  iill  ttrraaffffiiccoo  ssccoorrrree  vveelloocceemmeennttee  nnoonn  ssii  ppoossssoonnoo  mmuullttaarree  ggllii  aauuttoommoobbiilliissttii  cchhee  ppeerr  

ssttaarree  aall  ppaassssoo  ssuuppeerraannoo  ii  lliimmiittii  ddii  vveelloocciittàà  
��  II  rraaggaazzzzii  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnccoollppaattii  ssee  ffuummaannoo  qquuaallcchhee  ssppiinneelllloo  ppeerrcchhéé  llaa  mmaaggggiioorr  

ppaarrttee  ddeeggllii  aadduullttii  uussaa  ddrroogghhee  bbeenn  ppeessaannttii  
 



DDiiffffuussiioonnee  ddeellllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  
RRiiccoorrrreennddoo  aa  ttaallee  mmeeccccaanniissmmoo  ssii  aatttteennuuaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinnddiivviidduuaallee  ffaacceennddoo  iinn  mmooddoo  

cchhee  llaa  ccoollppaa  nnoonn  ppoossssaa  rriiccaaddeerree  ssuull  ssiinnggoolloo,,  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee  ssii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  ccoollppaa  
““ccoolllleettttiivvaa””..  CCoossìì  ccoommee  llee  ddeecciissiioonnii  ddii  ggrruuppppoo  ccoossttiittuuiissccoonnoo  uunn  bbuuoonn  eessppeeddiieennttee  ppeerr  nnoonn  
aassssuummeerrssii  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddii  ccoommppoorrttaammeennttii  ppooccoo  aacccceettttaabbiillii,,  aalllloo  sstteessssoo  mmooddoo  ccii  ssii  
sseennttee  aauuttoorriizzzzaattii  aa  ccoommppoorrttaarrssii  iinn  mmaanniieerraa  ppiiùù  ddiissddiicceevvoollee  rriissppeettttoo  aall  pprroopprriioo  mmooddoo  
aabbiittuuaallee  ddii  aaggiirree  qquuaannddoo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerrssoonnaallee  èè  ooffffuussccaattaa  ddaallll’’iinntteerrvveennttoo  
ccoolllleettttiivvoo..  EEsspprreessssiioonnii  qquuaallii::    

��  NNoonn  hhaa  sseennssoo  cchhee  ll’’iinnddiivviidduuoo  ssii  rraammmmaarriicchhii  ppeerr  llee  iinnggiiuussttiizziiee  llee  ccuuii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoonnoo  
ddeellllaa  ccoolllleettttiivviittàà  iinntteerraa  

��  CCii  ssoonnoo  vviioolleennzzee  ddii  ggrruuppppoo  cchhee  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iimmppuuttaattee  aadd  aallccuunn  iinnddiivviidduuoo  
��  QQuuaannddoo  ooppppoossttee  ffaazziioonnii  vveennggoonnoo  aa  ccoonnffrroonnttoo,,  ii  ssiinnggoollii  mmiilliittaannttii  nnoonn  ssoonnoo  rreessppoonnssaabbiillii  

ddii  eevveennttuuaallii  ooffffeessee  aarrrreeccaattee  aaggllii  aavvvveerrssaarrii  
��  IIll  ssiinnggoolloo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  rriitteennuuttoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeeggllii  ssccoonnttrrii  nneeii  qquuaallii  ssii  ttrroovvaa  ccooiinnvvoollttoo  

qquuaannddoo  ddiivveerrssii  ggrruuppppii  ddii  ttiiffoossii  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ccoonnffrroonnttoo  
DDiissttoorrssiioonnee  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  
QQuueessttoo  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  ddiissiimmppeeggnnoo  mmoorraallee  aaggiissccee  aattttrraavveerrssoo  llaa  nnoonnccuurraannzzaa  oo  llaa  ddiissttoorrssiioonnee  

ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  ddii  uunn’’aazziioonnee  iinn  mmooddoo  ddaa  iinnddeebboolliirree  iill  rriiccoorrssoo  aa  rreeaazziioonnii  
aauuttooddeetteerrrreennttii..  QQuuaannddoo  ssii  aaggiissccee  iinn  mmooddoo  ssccoorrrreettttoo  ppeerr  ttrraarrnnee  uunn  vvaannttaaggggiioo  ppeerrssoonnaallee,,  
ll’’uunniiccoo  mmooddoo  ppeerr  nnoonn  sseennttiirrssii  iinn  ccoollppaa  èè  qquueelllloo  ddii  eevviittaarree  ddii  gguuaarrddaarree  iinn  ffaacccciiaa  iill  ddaannnnoo  
aarrrreeccaattoo  aaggllii  aallttrrii  oo  ddii  mmiinniimmiizzzzaarrlloo..  FFiinnttaannttoo  cchhee  ll’’iinnddiivviidduuoo  rriieessccee,,  iinnffaattttii,,  aa  
iiggnnoorraarree,,  mmiinniimmiizzzzaarree,,  ddiissttoorrcceerree  oo  nnoonn  ccrreeddeerree  aaii  rriissuullttaattii  nneeggaattiivvii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  
ccoonnddoottttaa,,  ll’’aauuttoocceennssuurraa  ppuuòò  rriimmaanneerree  ddiissaattttiivvaattaa..  EE’’  ppiiùù  ffaacciillee,,  iinn  aallttrrii  tteerrmmiinnii,,  ffaarree  
ddeell  mmaallee  aaggllii  aallttrrii  ssee  llaa  lloorroo  ssooffffeerreennzzaa  nnoonn  èè  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  vviissiibbiillee,,  oo  qquuaannddoo  llee  
aazziioonnii  rriipprroovveevvoollii  ssoonnoo  ffiissiiccaammeennttee  ee  tteemmppoorraallmmeennttee  lloonnttaannee  ddaallllee  lloorroo  ccoonnsseegguueennzzee  
oosssseerrvvaabbiillii..  EEsspprreessssiioonnii  ttiippiicchhee  ddeell  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  ddiissttoorrssiioonnee  ddeellllee  ccoonnsseegguueennzzee  iinn  
aazziioonnee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aaffffeerrmmaazziioonnii  qquuaallii::  

��  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  eessaaggeerraa  nneell  ppaarrllaarree  ddeeii  ppeerriiccoollii  ddeellllaa  ddrrooggaa  
��  AAggiirree  ccoonn  llaa  ffoorrzzaa  èè  iill  mmiigglliioorr  mmooddoo  ppeerr  rriissttaabbiilliirree  ll’’oorrddiinnee  
��  MMoollttee  ddoonnnnee  pprroovvaannoo  ppiiaacceerree  qquuaannddoo  ssoonnoo  ffiissiiccaammeennttee  mmaallttrraattttaattee  
��  DDiissttrruuggggeerree  llee  ccoossee  vveecccchhiiee  èè  uunn  mmooddoo  ppeerr  ccoonnvviinncceerree  llaa  ssccuuoollaa  aa  ddoottaarrssii  ddii  nnuuoovvee  

aattttrreezzzzaattuurree    
 
 
 
 
 
 



DDeeuummaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  vviittttiimmaa  
QQuueessttoo  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  ddiissiimmppeeggnnoo  mmoorraallee  aaggiissccee  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ddiivveerrssaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  

vviittttiimmaa;;  qquueesstt’’uullttiimmaa  vviieennee  ddeell  ttuuttttoo  pprriivvaattaa  ddeellllaa  ssuuaa  ddiiggnniittàà  uummaannaa  iinn  mmooddoo  ttaallee  cchhee  
ssii  ppoossssaa  eesscclluuddeerree,,  nneeii  ssuuooii  ccoonnffrroonnttii,,  qquuaallssiiaassii  sseennttiimmeennttoo  ddii  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee..  ÈÈ  nnoottoo,,  
iinnffaattttii,,  ccoommee  eessiissttaa  uunnaa  pprrooppeennssiioonnee  nnaattuurraallee  ee  ffiissiioollooggiiccaa  aa  nnoonn  eesseerrcciittaarree  vviioolleennzzaa  nneeii  
ccoonnffrroonnttii  ddeeii  nnoossttrrii  ssiimmiillii  nneell  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  llii  ccoonnssiiddeerriiaammoo  ttaallii..  RReennddeennddoo  llaa  vviittttiimmaa  
nnoonn  ppiiùù  nnoossttrroo  ssiimmiillee,,  iinnvveeccee,,  aattttrraavveerrssoo  iill  rriiccoorrssoo  aallllaa  ssuuaa  ddeeuummaanniizzzzaazziioonnee,,  ddiivveennttaa  
ppiiùù  ffaacciillee  aa  ggiiuussttiiffiiccaarree  llaa  pprroopprriiaa  ccoonnddoottttaa..  EEsspprreessssiioonnii  qquuaallii::    

��  LLee  pprroossttiittuuttee  nnoonn  mmeerriittaannoo  aallccuunn  rriissppeettttoo  ddaall  mmoommeennttoo  cchhee  ssoonnoo  aavviiddee  ddii  gguuaaddaaggnnii  
��  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ppoolliizziioottttii  nnoonn  ssoonnoo  aallttrroo  cchhee  ppoorrccii  
��  EE’’  aarrdduuoo  rriiccoonnoosscceerree  aallllee  pprroossttiittuuttee  iill  rriissppeettttoo  cchhee  nnoorrmmaallmmeennttee  ssii  pprroovvaa  ppeerr  ggllii  eesssseerrii  

uummaannii  
��  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ppoolliizziioottttii  nnoonn  ssoonnoo  aallttrroo  cchhee  ddeeii  ggrraann  ““bbaassttaarrddii””  
AAttttrriibbuuzziioonnee  ddii  ccoollppaa  aallllaa  vviittttiimmaa  
��  LL’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  mmeeccccaanniissmmoo  ppoorrttaa  ll’’iinnddiivviidduuoo  aa  rriibbaallttaarree  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

ddeellll’’ooffffeessaa  ssuull  ddeessttiinnaattaarriioo  ddii  eessssaa..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunnaa  mmooddaalliittàà  ddii  ddiissiimmppeeggnnoo  mmoorraallee  
ffrreeqquueenntteemmeennttee  uussaattaa  llaaddddoovvee  llaa  ccuullttuurraa  ppoorrttaa  aa  rriitteenneerree  cchhee  ssee  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  èè  
ssuucccceessssoo  qquuaallccoossaa  ddii  nneeggaattiivvoo,,  iinn  qquuaallcchhee  mmooddoo  ssee  lloo  èè  mmeerriittaattoo..  LLee  eesspprreessssiioonnii  cchhee  
sseegguuoonnoo  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ddeeggllii  eesseemmppii  ttiippiiccii  ddeellll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  ccoollppaa  aallllaa  vviittttiimmaa::  

��  SSee  llee  ppeerrssoonnee  llaasscciiaannoo  iinn  ggiirroo  llee  pprroopprriiee  ccoossee  èè  ccoollppaa  lloorroo  ssee  ppooii  qquuaallccuunnoo  llee  pprreennddee  oo  llee  
rruubbaa  

��  EE’’  ccoommpprreennssiibbiillee  iill  mmeetttteerree  aa  ttaacceerree,,  aanncchhee  uussaannddoo  mmaanniieerree  dduurree,,  qquueellllii  cchhee  ccoonnttiinnuuaannoo  
aa  ddaarr  ffaassttiiddiioo,,  nnoonnoossttaannttee  ssiiaannoo  ssttaattii  iinnvviittaattii  aa  ssmmeetttteerree..  

��  EE’’  ggiiuussttoo  ppuunniirree  cchhii  ppaarrllaa  mmaallee  ddeellllaa  ttuuaa  ffaammiigglliiaa  
��  VVaa  bbeennee  ppiicccchhiiaarree  qquuaallccuunnoo  cchhee  mmoossttrraa  ll’’iinntteennzziioonnee  ii  ooffffeennddeerree  ii  ttuuooii  aammiiccii  oo  llaa  ttuuaa  

ffaammiigglliiaa  
��  UUnnaa  cchhee  vvaa  vveessttiittaa  iinn  qquueell  mmooddoo  ……  

RRIIFFLLEETTTTIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE  
““SSee  ffoossssii  iill  ggeenniittoorree  ddeell  bbuulllloo  iimmppeeddiirreeii  ddii  ffaarrggllii  ffaarree  ggllii  ssbbaaggllii  cchhee  hhoo  ffaattttoo  iioo””  
  
CChhee  ccoossaa  ffaarreessttii  ppeerr  iimmppeeddiirree  eeppiissooddii  ddii  pprreeppootteennzzaa??  
��  DDiirreeii  aaii  pprreeppootteennttii  cchhee  ccoonn  llaa  vviioolleennzzaa  ssii  rriicceevvee  ssoolloo  aallttrraa  vviioolleennzzaa  
��  PPaarrlleerreeii  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  mmii  iinnssuullttaa  ffaacceennddooggllii  ccaappiirree  cchhee  nnoonn  ddeevvee  ggiiuuddiiccaarree  llee  

ppeerrssoonnee  ddaallll’’aassppeettttoo  ffiissiiccoo..  
��  MMeetttteerreeii  ddeellllee  tteelleeccaammeerree  iinn  ttuuttttaa  llaa  ssccuuoollaa  ee  ddeeii  ggiioovvaannii  bbiiddeellllii  mmuussccoolloossii..  
��  CChhiieeddeerreeii  aaiiuuttoo  aadd  aadduullttoo  aanncchhee  ssee  èè  uunn  eessttrraanneeoo    
��  IIoo  rraaccccoonntteerreeii  ttuuttttoo  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ee  aaii  ggeenniittoorrii  
��  BBoooo  ee  cchhee  nnee  ssoo,,  mmeettttii  cchhee  ppeerr  ddiiffeennddeerree  ii  ddeebboollii  llee  pprreennddoo  ppuurree  iioo..  



��  EEsssseennddoo  uunnaa  ffeemmmmiinnaa  nnoonn  ppoottrreeii  ffaarree  nnuullllaa..  
��  IIoo  oorrmmaaii  ccii  ssoonnoo  aabbiittuuaattoo  ee  mmee  nnee  ssttoo  zziittttoo  ee  bbuuoonnoo  sseennnnòò  ppooii  ffuuoorrii  ddaallllaa  ssccuuoollaa  ppaassssoo  ii  

gguuaaii..  
��  IIoo  ppeerrssoonnaallmmeennttee  nniieennttee  ppeerrcchhéé  iinnttrroommeetttteennddoommii  ffrraa  dduuee  rraaggaazzzzii  cchhee  lliittiiggaannoo  ccoonn  llee  

mmaannii  ppoottrreeii  rriisscchhiiaarree  llaa  mmiiaa  iinnccoolluummiittàà..  
��  LLoo  ddiirreeii  aallllaa  mmaaeessttrraa  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  ee  ppooii  lloo  ddiirreeii  iioo  sstteessssaa  aa  ttuuttttaa  llaa  ssccuuoollaa  
��  BBeehh,,  iioo  nnoonn  ffaarreeii  nniieennttee,,  ppeerrcchhéé  ccoommee  ddiiccoonnoo  ii  mmiieeii  ggeenniittoorrii  ssee  mmii  iinnttrroommeettttoo  iill  rreessttoo  lloo  

ddeevvoo  aavveerree  iioo  
��  CCoonnoossccoo  uunn  mmooddoo  ppeerr  iimmppeeddiirree  aallccuunnee  pprreeppootteennzzee::  bbaassttaa  ddiissttoogglliieerree  iill  ccaacccciiaattoorree  ddaallllaa  

pprreeddaa  
��  MMii  iinndduurriirreeii  ee  cceerrcchheerreeii  ddii  nnoonn  aavveerr  ppaauurraa  ppeerr  nneessssuunn  mmoottiivvoo  
��  FFaarreeii  ffaarree  ddeellllee  ccllaassssii  ffoorrmmaattee  ddaa  mmeennoo  bbaammbbiinnii  ccoossìì  cc’’èè  ppiiùù  ssiilleennzziioo  ee  ssii  ssttuuddiiaa  ddii  ppiiùù  
��  FFaarreeii  iioo  sstteessssoo  ddeeggllii  eeppiissooddii  ddii  pprreeppootteennzzaa  

RRIIFFLLEETTTTIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE  
��  ““SSccaappppeerreeii……..””  
��  ““NNoonn  mmoollttoo,,  mmaa  ii  ggrraannddii  ssii””  
��  ““PPiiùù  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  ccoorrrriiddooii,,  ffuuoorrii  llee  ccllaassssii,,  nneeii  bbaaggnnii,,  iinn  ppaalleessttrraa,,  nneell  ccoorrttiillee  nneeggllii  

ssppoogglliiaattooii,,  aallll’’uusscciittaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  vviiggiillii  ssiiaa  aallllee  88::0000  cchhee  aallllee  1133::0000  ee  aallllee  1144::0000””  
��  ““MMii  ccoommppoorrtteerreeii  ccoommee  vvoogglliioonnoo  ii  pprreeppootteennttii””  
��  ““FFaarreeii  mmeetttteerree  uunn  bbrraacccciiaalleettttoo  eelleettttrroonniiccoo  cchhee  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ii  pprreeppootteennttii  ssii  ccoommppoorrttaannoo  

mmaallee  ssuubbiissccoonnoo  uunnaa  ssccaarriiccaa  eelleettttrriiccaa””  
��  SSeeccoonnddoo  mmee  qquueessttee  pprreeppootteennzzee  nnoonn  ccii  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  ppeerrcchhéé  nnooii  ssiiaammoo  ii  ggeenniittoorrii  ddeell  

ddoommaannii  ee  nnoonn  ccrreeddoo  cchhee  iill  mmoonnddoo  vvoogglliiaa  ddeeggllii  aabbiittaannttii  mmaalleedduuccaattii  ee  iinncciivviillii!!  
 

SSee  ffoossssii  uunn  ggeenniittoorree  cchhee  ccoossaa  ffaarreessttii??  
��  PPrriimmaa  ddii  ttuuttttoo  cceerrcchheerreeii  ddii  ttrraannqquuiilllliizzzzaarrlloo  ee  ddii  mmeetttteerrlloo  aall  ssiiccuurroo  ee  ppooii  cceerrcchheerreeii  ddii  

ccaappiirree  cchhii  èè  ssttaattoo..  
��  CChhiieeddeerreeii  aa  mmiioo  ffiigglliioo  ddii  ppeerrddoonnaarrlloo..  
��  PPaarrlleerreeii  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii  ddeell  rraaggaazzzzoo  cchhee  hhaa  aaggggrreeddiittoo  mmiioo  ffiigglliioo  sseennzzaa  aallzzaarree  llee  mmaannii..    
��  LLoo  ffaarreeii  ccoonnttrroollllaarree  ddaa  uunn  oottttiimmoo  ppssiicchhiiaattrraa  ppeerrcchhéé  nnoonn  cc’’èè  ddaa  vveerrggooggnnaarrssii  ssee  nnoonn  

ggiirraannoo  ttuuttttee  llee  rrootteellllee..  
��  CCeerrcchheerreeii  ddii  ccaappiirree  ppeerrcchhéé  mmiioo  ffiigglliioo  èè  ccoossìì  vviioolleennttoo..  
��  PPeennsseerreeii  cchhee  nnoonn  hhoo  eedduuccaattoo  bbeennee  mmiioo  ffiigglliioo  ee  ggllii  ffaarreeii  ffaarree  uunn  aallttrroo  aannnnoo  ddii  ccaatteecchhiissmmoo..  

PPrreennddeerreeii  qquueell  bbaammbbiinnoo  cchhee  hhaa  ffaattttii  ddeell  mmaallee  ee  lloo  ppoorrtteerreeii  iinn  ccoolllleeggiioo  ccoonn  iill  ssuuoo  ggeenniittoorree  
  
 
 
 



SSee  ffoossssii  uunn  iinnsseeggnnaannttee  cchhee  ccoossaa  ffaarreessttii??  
��  GGllii  ffaarreeii  uunnaa  bbeellllaa  nnoottaa  ssuull  ddiiaarriioo  ee  ssuull  rreeggiissttrroo,,lloo  ccaarriicchheerreeii  ddii  ccoommppiittii,,tteelleeffoonneerreeii  aaii  

ssuuooii  ggeenniittoorrii  ee  lloo  ssoossppeennddeerreeii  ppeerr  ttrree  sseettttiimmaannee..  
��  LLoo  eessppeelllleerreeii  ppeerr  sseemmpprree  ddaallllaa  ssccuuoollaa..  
��  BBoocccceerreeii  iill  pprreeppootteennttee  aanncchhee  ssee  hhaa  ddeeii  bbuuoonnii  vvoottii..  
��  PPrreennddeerreeii  uunnaa  mmaazzzzaa  ssoottttiillee  ““aabbbbaatttteennddoollii””  ssuullllee  mmaannii  llaa  mmaazzzzaa  
��  GGllii  ffaarreeii  ccaappiirree  cchhee  eesssseerree  ddeeii  bbuullllii  nnoonn  èè  uunnaa  bbeellllaa  ccoossaa  ppeerr  iill  ssuuoo  bbeennee,,  aannzzii,,  ii  

ccoommppaaggnnii  lloo  eesscclluuddoonnoo  aannccoorraa  ddii  ppiiùù  ppeerrcchhéé  hhaannnnoo  ppaauurraa  
��  LLoo  mmeetttteerreeii  ccoonn  iill  bbaannccoo  vviicciinnoo  llaa  ccaatttteeddrraa,,  nnoonn  ggllii  ffaarreeii  ffaarree  rriiccrreeaazziioonnee  ee  nnoonn  lloo  

mmaannddeerreeii  iinn  bbaaggnnoo  
��  PPeerrddeerreeii  tteemmppoo  aadd  aassccoollttaarree  ii  bbaammbbiinnii  ddaannddooggllii  ddeeii  ccoonnssiiggllii  
��  MMeetttteerreeii  uunnaa  ccrroocceettttaa  aall  ccoommppoorrttaammeennttoo  ee  lloo  ffaarreeii  vveeddeerree  aaii  ggeenniittoorrii  ddiicceennddoo::  ddoovveettee  

ccoommuunniiccaarree  ddii  ppiiùù  ccoonn  vvoossttrroo  ffiigglliioo  sseennnnòò  ssii  cchhiiuuddee  ddeennttrroo  ee  ffaa  mmoonneelllleerriiee  
��  CChhiiaammeerreeii  ddiirreettttaammeennttee  iill  TTrriibbuunnaallee..  
  
��  SSee  iioo  ffoossssii  uunn  iinnsseeggnnaannttee  aannddrreeii  iinn  ffoonnddoo  ffiinnoo  aallllaa  ffiinnee  ee  vvoorrrreeii  ccaappiirree  ccoossaa  ssppiinnggee  

qquueessttoo  bbaammbbiinnoo  aa  ccoommppoorrttaarrssii  ccoossìì  
��  CChhiiaammeerreeii  ii  ggeenniittoorrii  aa  ccoollllooqquuiioo  ddaallllaa  pprreessiiddee  ppeerr  ddeecciiddeerree  iinnssiieemmee  llaa  ggiiuussttaa  ppuunniizziioonnee  

ddaa  ddaarree  aall  bbuulllloo..  
��  PPaarrlleerreeii  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii  ddii  eennttrraammbbii  ii  bbaammbbiinnii    
  

SSee  ffoossssii  uunn  ggiiuuddiiccee  cchhee  ccoossaa  ffaarreessttii??  

••  SSee  iill  ccoollppeevvoollee  aavveessssee  ppiiùù  ddii  qquuaattttoorrddiiccii  aannnnii  lloo  mmeetttteerreeii  iinn  uunn  ppeenniitteennzziiaarriioo  
mmiinnoorriillee,,  ssee  ffoossssee  ppiiùù  ppiiccccoolloo  ddaarreeii  uunnaa  mmuullttaa  aallllaa  ffaammiigglliiaa..  

••  IInn  rreellaazziioonnee  aallll’’aaccccaadduuttoo    ee  aallllaa  ssuuaa  ggrraavviittàà  ffaarreeii  ssoottttooppoorrrree  iill  rraaggaazzzzoo  aa  ccuurree  
ppssiicchhiiaattrriicchhee,,  lloo  ssoottttoommeetttteerreeii  aaggllii  aassssiisstteennttii  ssoocciiaallii  eedd  iinnffiinnee,,  iinn  ccaassii  mmoollttoo  ggrraavvii,,  
iimmppoorrrreeii  iill  ccaarrcceerree  mmiinnoorriillee    

••  DDaarreeii  uunnaa  ppuunniizziioonnee  eesseemmppllaarree  aaii  ggeenniittoorrii  ddeell  pprreeppootteennttee  ppeerrcchhéé  ssoonnoo  lloorroo  aadd    
aavveerrggllii  iinnsseeggnnaattoo  aadd  aallzzaarree  llee  mmaannii..  

  

••  GGllii  ffaarreeii  ffaarree  uunn  ppeerriiooddoo  iinn  uunn  iissttiittuuttoo  ttiippoo  mmiilliittaarree  mmoollttoo  sseevveerroo..  

••  LLoo  ffaarreeii  ssttaarree  uunn  mmeessee  iinn  ggaalleerraa..  
  

••  FFaarreeii  pprroovvaarree  aall  pprreeppootteennttee  ll’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  ccaarrcceerree  mmiinnoorriillee..  ccoossìì  lloorroo  ppoossssoonnoo  
ccaappiirree  cchhee  èè  mmeegglliioo  eesssseerree  lliibbeerrii  ee  bbuuoonnii  cchhee  ccaattttiivvii  ee  rriinncchhiiuussii  iinn  cceellllee..  

  

••  MMaannddeerreeii  aa  ccaassaa  ddeell  bbuulllloo  ii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii..    



  
��  CCoonnddaannnneerreeii  qquueessttii  bbaammbbiinnii  ppeerr  mmeessii  sseennzzaa  ppootteerr  ppaarrllaarree  ccoonn  aallttrrii  bbaammbbiinnii  
��  MMuullttee  ddii  pprreeppootteennzzaa  
��  GGiiuussttiiffiicchheerreeii  ii  bbaammbbiinnii  cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  mmaallttrraattttaattii  ee  ddaarreeii  uunnaa  ppuunniizziioonnee  aaii  bbaammbbiinnii  

cchhee  nnoonn  ssaannnnoo  rriissppeettttaarree  ggllii  aallttrrii  
��  IIoo  llii  mmeetttteerreeii  ssuubbiittoo  iinn  ccoolllleeggiioo,,  sseennzzaa  ttooccccaarree  cciibboo  ee  llii  ffaarreeii  llaavvoorraarree  iinnvveeccee  ddii  ffaarree  ii  

pprreeppootteennttii  
��  OOrrddiinneerreeii  aaii  mmaaeessttrrii  ddii  aaiiuuttaarree  ii  bbiimmbbii  cchhee  uussaannoo  pprreeppootteennzzaa  ppeerr  ffaarrssii  aassccoollttaarree  
��  FFaarreeii  mmeetttteerree  ddeeii  ppoolliizziioottttii  iinn  ccllaassssee  aa  oosssseerrvvaarree  cchhii  èè  pprreeppootteennttee  
��  II  ggiiuuddiiccii  nnoonn  ppeerrddoonnoo  tteemmppoo  ppeerr  qquueessttee  ccaavvoollaattee  
��  GGllii  ffaarreeii  ffaarree  ddeeii  llaavvoorrii  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  cciittttàà..  LLoo  ccoonnddaannnneerreeii  aa  ppuulliirree  ppaavviimmeennttii  ddaallllaa  

ffiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii  aall  ppoommeerriiggggiioo  
��  SScceegglliieerreeii  uunnaa  rriissppoossttaa  aalltteerrnnaattiivvaa::  ssee  iill  bbaammbbiinnoo  ccaattttiivvoo  nnoonn  ffaa  ppiiùù  mmaallee  aallll’’aallttrroo  ((iill  

bbaammbbiinnoo  bbuuoonnoo))  lloo  pprrootteeggggeerràà  nneell  ccaassoo  vveenniissssee  mmaallttrraattttaattoo  
��  FFaarreeii  ddeecciiddeerree  aall  bbaammbbiinnoo  cchhee  hhaa  ssuubbiittoo  llaa  pprreeppootteennzzaa  llaa  ccoonnddaannnnaa  aall  bbuulllloo  
  

DDeessccrriivvii  bbrreevveemmeennttee  uunn  eeppiissooddiioo  ddii  pprreeppootteennzzaa  cchhee  hhaaii  vviissttoo,,  ssuubbiittoo  aa  ssccuuoollaa  

••  IIoo  hhoo  ssuubbiittoo  uunn  eeppiissooddiioo  ddii  pprreeppootteennzzaa::  iinn  bbaaggnnoo  uunn  rraaggaazzzzoo,,  sseennzzaa  mmoottiivvoo,,  mmii  hhaa  
ssbbaattttuuttoo  ffoorrttee  ssuull  vveettrroo;;  ppeerr  ffoorrttuunnaa  iioo  ssoonnoo  rriiuusscciittoo  aa  ffaarrlloo  rraaggiioonnaarree..  
SSuucccceessssiivvaammeennttee  mmii  hhaa  mmiinnaacccciiaattoo,,  ,,  iioo  nnoonn  ggllii  hhoo  ddaattoo  rreettttaa  ee  aaddeessssoo  nnoonn  mmii  ddàà  
ppiiùù  ffaassttiiddiioo  aanncchhee  ppeerrcchhéé  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  ssccoollaassttiiccii  hhaannnnoo  pprreessoo  pprroovvvveeddiimmeennttii..  

  

••  UUnn  rraaggaazzzzoo  ppiiùù  ggrraannddee,,  nneell  ttrraaggiittttoo  ssccuuoollaa--ccaassaa,,  mmii  hhaa  mmiinnaacccciiaattaa  ddiicceennddoommii  cchhee  
aavvrreeii  ddoovvuuttoo  ppoorrttaarrggllii  ddeeii  ssoollddii..  

  

••  GGllii  eeppiissooddii  cchhee  ssuubbiissccoo  ddaa  uunn  mmiioo  ccoommppaaggnnoo::  mmiinnaaccccee,,  vviioolleennzzee  ffiissiicchhee  ee  vveerrbbaallii,,  
bbeesstteemmmmiiee  ssuullllaa  mmiiaa  ffaammiigglliiaa..  NNoonn  lloo  rraaccccoonnttoo  mmaaii  aa  nneessssuunnoo  

      
��  uunn  mmiioo  aammiiccoo  ddii  ccllaassssee  èè  ssttaattoo  pprreeppootteennttee::mmii  hhaa  pprreessoo  iinn  ggiirroo  ssuull  mmiioo  ccooggnnoommee  ee  ssuull  mmiioo  

ccoorrppoo..  MMii  ssoonnoo  sseennttiittoo  mmoollttoo  mmaallee  ee  mmii  èè  sseemmbbrraattoo  cchhee  nnoonn  ggllii  vvoogglliioo  ppaarrllaarree  ppeerr  mmoollttoo  
tteemmppoo  

  
��  AA  mmee  èè  ssuucccceessssoo  cchhee  mmii  hhaannnnoo  pprreessoo  iinn  ggiirroo  ee  mmii  hhaannnnoo  ddaattoo  ppuuggnnii  ee  ccaallccii  ee  aallttrree  mmoollttee  

ccoossee  
  
 
 
 



 
��  IInn  ppoocchhee  ppaarroollee  ttuuttttoo  aavvvviieennee  iinn  mmooddoo  ssttrraannoo!!  CCeerrcchhii  ddii  ffaarree  iill  mmeegglliioo  ddii  ttee,,  mmaa  aadd  

eesssseerree  ccoonntteennttaa  èè  ssoolloo  llaa  mmaaeessttrraa;;  iinnffaattttii  mmii  èè  ccaappiittaattoo  ddii  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  ““sseecccchhiioonnaa””  
ddaa  uunn  ggrruuppppoo  ddii  bbaammbbiinnii....  IInn  ggeenneerree  ssoonnoo  uunn  ppoo’’  ttuuttttii  ee  qquueessttoo  mmii  ffaa  sseennttiirree  uunn  ppoo’’  
ddiivveerrssaa  ddaaggllii  aallttrrii..  IIoo  nnoonn  mmee  llaa  pprreennddoo  mmoollttoo......  SSoo  rriissppoonnddeerree,,  ffaarree  uunnaa  bbrriillllaannttee  
bbaattttuuttaa,,  mmaa  ccoommee  qquueellllaa  vvoollttaa  llaa  ttrriisstteezzzzaa  mmii  èè  uunn  ppoo’’  aassssaalliittaa  

  
  
��  IIoo  hhoo  ssuubbiittoo  mmoollttiissssiimmee  pprreeppootteennzzee::  oorraa  vvii  ssppiieeggoo..  IIoo  hhoo  ssuubbiittoo  mmaallttrraattttaammeennttii  ddaa  uunn  

cceerrttoo  bbaammbbiinnoo  cchhee  èè  ffiigglliioo  ddii  bboossss  ee  iioo  ssoonnoo  ccoossttrreettttoo  aa  ffaarree  qquueelllloo  cchhee  mmii  ddiiccoonnoo  ooppppuurree  
hhoo  mmaazzzzaattee..  mmaa  nnoonn  hhoo  mmaaii  ddaattoo  mmaazzzzaattee  aadd  uunn  eessttrraanneeoo,,  mmaa  qquueessttoo  bbaammbbiinnoo  mmii  
ccoossttrriinnggee..  IIoo  hhoo  ppaauurraa  ee  ddiiccoo  cchhee  aanncchhee  ssee  ddaa  ggrraannddee  mmii  ssppaarraannoo  iioo  nnoonn  ddiivveenntteerròò  
mmaaffiioossoo  mmaa  ddiivveenntteerròò  uunn  ccaattttoolliiccoo..  EE  lloorroo  mmii  cchhiiaammaannoo  ““ppeeccccaattoo””..  EE  iioo  ddii  qquueessttee  
ppeerrssoonnee  hhoo  ppaauurraa  

  
��  PPeerr  uunn  ppoo’’  ddii  tteemmppoo  mmii  pprreennddeevvaannoo  iinn  ggiirroo  ppeerr  iill  ccooggnnoommee  ddii  mmiiaa  mmaaddrree,,  mmaa  iioo  ffaacceevvoo  

ffiinnttaa  ddii  nniieennttee  aanncchhee  ssee  aa  vvoollttee  mmii  sseennttiivvoo  mmaallee  ee  mmii  vveenniivvaa  vvoogglliiaa  ddii  ppiiaannggeerree..  UUnn  bbeell  
ggiioorrnnoo  ttuuttttoo  qquueessttoo  ffiinnìì  pprreennddeennddoo  iinn  ggiirroo  uunn  aallttrroo  mmiioo  aammiiccoo..    

""OOhh  GGrraannddee  SSppiirriittoo,,  
ccoonncceeddiimmii  llaa  sseerreenniittàà  ddii  aacccceettttaarree  llee  ccoossee  cchhee  nnoonn  ppoossssoo  ccaammbbiiaarree,,  
iill  ccoorraaggggiioo  ddii  ccaammbbiiaarree  llee  ccoossee  cchhee  ppoossssoo  ccaammbbiiaarree,,  

ee  llaa  ssaaggggeezzzzaa  ddii  ccaappiirrnnee  llaa  ddiiffffeerreennzzaa""..  
pprreegghhiieerraa  CChheerrookkeeee  
  
  
  
Se esiste  un uomo non violento, 
perché non può esistere una famiglia non violenta? 
E perché non un villaggio? 
una città, un paese, un mondo non violento? 

Gandhi   (( 11886699--11994488))))))))        
  
Grazie per l’attenzione. 
 
Saverio Abbruzzese 
 


