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NON È LA GRANDEZZA CHE CONTA IN UNA BARCA, È IL CUORE DEGLI UOMINI CHE LA ARMANO.

 

 

SSPPEECCIIAALLEE  SSAALLOONNEE  22001100  

GGeennoovvaa,,  ggiioovveeddìì  77  oottttoobbrree  ddaalllloo  SSttaanndd  AAIICCDD  aall  SSaalloonnee  ddeellllaa  NNaauuttiiccaa..  

IIll  nnoossttrroo  ssttaanndd  ppoossiizziioonnaattoo  nneell  ppaaddiigglliioonnee  ddeellllaa  VVeellaa,,  aaccccaannttoo  aall  mmeeggaa  ssppaazziioo  
ddeellllaa  FFeeddeerraazziioonnee  IIttaalliiaannaa  ddeellllaa  VVeellaa  ccoonn  iill  TTeeaattrroo  ddeell  MMaarree,,  hhaa  aavvuuttoo  
qquueesstt’’aannnnoo  uunnaa  vviissiibbiilliittàà  ddaavvvveerroo  ssttrraatteeggiiccaa,,  ppeerrcchhéé  ttuuttttii  ii  vviissiittaattoorrii,,  aappppeennaa  
eennttrraattii  nneell  ppaaddiigglliioonnee,,  hhaannnnoo  aavvuuttoo  ccoommee  pprriimmoo  iimmppaattttoo  ii  nnoossttrrii  ttrree  ddiinngghhyy  
ppoossttii  iinn  bbeellllaa  mmoossttrraa..  LLee  ttiippoollooggiiee  ddii  ccoossttrruuzziioonnee,,  lleeggnnoo  ((CCoolloommbboo)),,  
vveettrroorreessiinnaa--lleeggnnoo  ((PPaattrroonnee))  ee  ttuuttttoo  vveettrroorreessiinnaa  ((LLiilllliiaa))  eerraannoo  pprreesseennttii  nneelllloo  
ssttaanndd..  IIll  ddiinngghhyy  ddii  lleeggnnoo  èè  iill  CCoolloommbboo  IITTAA--22223300  SSppiirriitt  ooff  FFaalleennaa,,  rreecceennttee  
vviinncciittoorree  ddeellllaa  WWoorrlldd  CCuupp  ddii  BBrraacccciiaannoo,,  iill  ccuuii  ggeelloossiissssiimmoo  aarrmmaattoorree  hhaa  
ccoonncceessssoo  ll’’eessppoossiizziioonnee  ppeerrcchhéé……pprroommiissssiioo  bboonnii  vviirrii……!!!!  

LLee  vvooccii  ssuullll’’aannddaammeennttoo  ddeellllaa  mmoossttrraa  ggeennoovveessee  ppaarrllaannoo  qquueesstt’’aannnnoo  ddii  uunn  ccaalloo  
ddii  vviissiittaattoorrii  vvaalluuttaattoo  ttrraa  iill  2255  ee  iill  3300%%,,  cchhee  nnooii  ppeerròò  nnoonn  aabbbbiiaammoo  aavvvveerrttiittoo  
ppeerrcchhéé  llaa  nnoossttrraa  bbaarrccaa  ee  llaa  nnoossttrraa  AAIICCDD  ssoonnoo  ssttaattee  ooggggeettttoo  ddii  ccoonnttiinnuuee  
aatttteennzziioonnii..    

AAnncchhee  qquueessttaa  vvoollttaa  aabbbbiiaammoo  rreeggiissttrraattoo  pprreesseennzzee  eecccceelllleennttii  cchhee  
ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo  ee  aaccccrreessccoonnoo  uulltteerriioorrmmeennttee  ll’’iimmmmaaggiinnee  ee  llaa  ffaammaa  cchhee  iill  
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DDiinngghhyy  rriissccuuoottee..  PPeerr  pprriimmaa  sseeggnnaalliiaammoo  qquueellllaa  ddeell  vveerrttiiccee  ddeellllaa  FFIIVV::  CCaarrlloo  
CCrrooccee  ee  GGllaauuccoo  BBrriiaannttee  cchhee  hhaannnnoo  aa  lluunnggoo  ssoossttaattoo  ccoonn  nnooii  aaccccaannttoo  aaggllii  ssccaaffii  
eessppoossttii..  EEnnttrraammbbii  ddiinngghhiissttii  ((iill  pprreessiiddeennttee  eexx  eedd  iill  vviiccee  pprreessiiddeennttee  ttuutttt’’oorraa  iinn  
aattttiivviittàà))  iill  1122  ppiieeddii  lloo  hhaannnnoo  sseemmpprree  nneell  ccuuoorree..      

  

PPeerr  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  ggiioorrnnaalliissttii  vveelliiccii  aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  oossppiittee  FFrraannccoo  BBeelllloonnii,,  
ffiirrmmaa  ddii  pprriimmaa  ggrraannddeezzzzaa,,  ee  GGiiuulliioo  GGuuaazzzziinnii,,  vvoollttoo  ee  vvooccee  ddeellllaa  vveellaa  
tteelleevviissiivvaa..  LLaa  nnoossttrraa  FFrraanncceessccaa  LLooddiiggiiaannii,,  ddiinngghhiissttaa  aavvvvooccaattoo,,  cchhee  ppeerr  llaa  
ssttaammppaa  rraaccccoonnttaa  ddii  vveellaa  ee  ddii  rreeggaattee,,  hhaa  rriinnccoonnttrraattoo  ddooppoo  ppiiùù  ddii  2200  aannnnii  nneell  
nnoossttrroo  ssttaanndd  iill  ssuuoo  ““vveecccchhiioo””  ddiirreettttoorree  ddii  ““MMaarree22000000””  ((BBeelllloonnii))..                                              
MMaaggiiaa  ddeell  DDiinngghhyy!!                  

  

      

  



 3 

PPeerr  ii  ppoolliittiiccii,,  iill  mmiinniissttrroo  lleegghhiissttaa  CCaasstteellllii  hhaa  aammmmiirraattoo  iill  CCoolloommbboo  ddii  lleeggnnoo  
ddiicchhiiaarraannddoo  cchhee  uunnaa  vvoollttaa  iinn  ppeennssiioonnee  ssaarràà  iill  pprriimmoo  aaccqquuiissttoo  cchhee  ffaarràà!!  

DDoouugg  PPeetteerrssoonn,,  ffaammoossoo  pprrooggeettttiissttaa  nnaavvaallee,,  aaccccaannttoo  aall  ddiinngghhyy  ddii  CCoolloommbboo  èè  
rriimmaassttoo  uunnaa  bbuuoonnaa  mmeezzzzoorraa  aa  ssttuuddiiaarree  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ee  llee  ssoolluuzziioonnii  aaddoottttaattee..  

ÈÈ  sseemmbbrraattoo  ddii  eennttrraarree  nneellllaa  lleeggggeennddaa  aassccoollttaannddoo  iill  mmiittiiccoo  LLuuiiggii  CCaarrppaanneeddaa  
rraaccccoonnttaarree  nneell  nnoossttrroo  ssttaanndd  ssttoorriiee  ddii  vveellaa  ee  ddii  gguueerrrraa..  LL’’oolliimmppiioonniiccoo  ddeellllaa  
sscchheerrmmaa,,  ppooii  ppaassssaattoo  bbrriillllaanntteemmeennttee  aall  ttiimmoonnee,,  hhaa  cchhiieessttoo  ddii  ppoorrttaarree  uunnaa  
rreeggaattaa  ddeeii  DDiinngghhyy  aall  ssuuoo  cclluubb  ddii  PPoorrttoo  RRoottoonnddoo..  

IIll  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  AAIICCDD  èè  ssttaattoo  pprreesseennttee  ccoonn  FFrraanncceessccaa  LLooddiiggiiaannii,,  CCaarrlloo  
PPiizzzzaarreelllloo,,  CCaarrlloo  CCaammeellii,,  PPaaoolloo  CCoorrbbeelllliinnii  ee  VViinncceennzzoo  PPeennaaggiinnii..                                  
TTiittttii  CCaarrmmaaggnnaannii  èè  ssttaattoo,,  ccoommee  sseemmpprree,,  rreeggiissttaa  eedd  ooppeerraattoorree  ddeellllee  
ccoommpplleessssee  ooppeerraazziioonnee  bbuurrooccrraattiicchhee  ee  ddii  aalllleessttiimmeennttoo  aassssiiccuurraannddoo  aanncchhee  llaa  
mmaannoovvaallaannzzaa  ppeerr  llaa  pprreesseennzzaa  qquuoottiiddiiaannaa  nneelllloo  ssttaanndd  ((……ccoonn  vviittttoo,,  aallllooggggiioo  eedd  
oossppiittaalliittàà  ddii  ssttaammppoo  rreeggaallee))..    

GGllii  aammiiccii  ddeellllaa  QQuuaannttuumm,,  ssppoonnssoorr  ddeellllee  ssttaanndd  AAIICCDD,,  VViittttoorriioo  dd’’AAllbbeerrttaass,,  PPaaccoo  
RReebbaauuddii  ee  GGiiaaccoommiinnoo  FFoossssaattii,,  ssoonnoo  ssttaattii  pprreesseennttii  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  aa  ppaarrllaarree  ddii  
DDiinngghhyy  ee  ddii  vveellee  ccoonn  uunn  mmaarree  ddii  ggeennttee..  

OOllttrree  aaii  ffrraatteellllii  CCoolloommbboo,,  cchhee  ssii  ssoonnoo  aalltteerrnnaattii  qquuaassii  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  nneelllloo  ssttaanndd,,  
èè  ssttaattoo  iinn  vviissiittaa  ll’’iinngg..  AArrccaaiinnii,,  ee  qquuaannddoo  ssii  èè  iinnccoonnttrraattoo  ccoonn  PPaaccoo  RReebbaauuddii,,  
vviinncciittoorree  ddeellllaa  CCooppppaa  IIttaalliiaa  22000099  ee  22001100,,  ccii  èè  mmaannccaattaa  ssoollttaannttoo  llaa  bboottttiigglliiaa  ddii  
ssppuummaannttee!!  

NNoonn  rriippoorrttiiaammoo  ttuuttttii  ii  nnoommii  ddeeii  ssooccii  cchhee  ssoonnoo  ssttaattii  rreeggiissttrraattii  ttrraa  ii  vviissiittaattoorrii,,  
ppeerr  nnoonn  ssccrriivveerree  uunn  rroommaannzzoo,,  ee  ppooii  ppeerr  nnoonn  ddiissppiiaacceerree  nneessssuunnoo……((ccoonn  
ll’’eecccceezziioonnee  ddii  PPaaoolliinnoo  VVaaccaavvaa  iill  ssuuppeerr  ccaammppiioonnee!!))..                  

PPEERR  TTUUTTTTEE  LLEE  UULLTTEERRIIOORRII  NNOOTTIIZZIIEE  SSUULL  SSAALLOONNEE  SSII  RRIIMMAANNDDAA  AALL  PPRROOSSSSIIMMOO  
DDIINNGGHHYY  NNEEWWSS..  

  

  


