
Francesco Mastrogiovanni, ιταλός αναρχικός και παιδαγωγός. Δολοφονημένος από το κράτος σε 

ψυχιατρική κλινική 

 

O Mastrogiovanni όπως έγραψαν οι μαθητές του ήταν ο ψηλότερος δάσκαλος του κόσμου. Έτσι φαινόταν στα μάτια τους 

γιατί έφτανε σχεδόν τα 2 μέτρα. Δίδασκε μαθηματικά, αλλά τον θυμούνται να διαβάζει λεξικά στον ελεύθερο χρόνο του γιατί 

όπως τους έλεγε είναι πάντα ωραίο να μαθαίνει κανείς καινούριες λέξεις. Αντιμετώπιζε με μεγάλη ηρεμία, όπως διηγούνται, 

δύσκολες καταστάσεις και δεν είχε ποτέ προβλήματα με τους γονείς ή τους συναδέλφους του. 

Ήταν όμως επίσης θερμός αντιφασίστας και κυρίως γνωστός αναρχικός. Σε μια ταραγμένη περίοδο λοιπόν, το 1972, στις 7 

Ιουλίου κι ενώ περπατούσε στο Σαλέρνο με τον έτερο αναρχικό ποιητή Giovanni Marini, μαχαιρώθηκε στο μηρό αιφνίδια από 

ομάδα οργανωμένων φασιστών. Ο Marini προσπαθώντας να τον βοηθήσει, πήρε το μαχαίρι απ’ τον επιτιθέμενο νεαρό Carlo 

Falvella γραμματέα της Fuan (της οργάνωσης νεολαίας του MSI) και στη συμπλοκή μαζί του εντέλει τον σκότωσε. Το γεγονός 

είχε σαν αποτέλεσμα να φυλακιστούν και οι δύο και μετά από μήνες μεγάλης ταλαιπωρίας να αφεθεί ελεύθερος μόνο ο 

Mastrogiovanni.  

Αργότερα, το 1999 σε μια άλλη διένεξή του με την αστυνομία, φορτώθηκε με πολλαπλές κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως 

ξυλοκοπήθηκε άγρια. Προφανώς οι ισχυρισμοί του ευσταθούσαν, αφού απαλλάχτηκε απ’ όλες τις κατηγορίες 

δευτεροβάθμια, αθωώθηκε κι αποζημιώθηκε. 

Όλ’ αυτά τα γεγονότα όμως του είχαν επιφέρει κατάθλιψη κι έτσι αναγκάστηκε να νοσηλευτεί το 2002 και εκ νέου το 2005. 

Εξέφραζε φόβους για τη ζωή του που εκλαμβάνονταν όμως ως παραληρηματικές ιδέες. 

Το βράδυ που προηγήθηκε της σύλληψης του, με εντολή του Δημάρχου ζητήθηκε η ακούσια νοσηλεία του για επικίνδυνη 

οδήγηση στην πόλη. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν πως ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και χάθηκε με "κενό βλέμμα". Οι 

συγγενείς του απόρησαν πως μες τη νύχτα είδαν το βλέμμα του οι αστυνομικοί και γιατί αφού ήταν έτσι δεν τον σταμάτησαν 

να του κόψουν κλήση και ν’ ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία. Τα ερωτήματά τους έμειναν αναπάντητα. 

Το επόμενο πρωί, οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν πως δεν υπάκουσε σε σήμα τους και προσπαθώντας να ξεφύγει έπεσε με το 

αυτοκίνητο στη θάλασσα, καθώς τον κυνηγούσε εκτός απ’ την Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό. Η σύλληψή του 

ήταν κινηματογραφική. Του ξεφούσκωσαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου ενώ οι αστυνομικοί φώναζαν με ντουντούκες στους 

κολυμβητές και στους λουόμενους που βρίσκονταν εκεί ν’ απομακρυνθούν γιατί αυτό το άτομο ήταν “επικίνδυνο”. Όπως 

τονίζουν όσοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας, πως δεν επρόκειτο για κάποιον μεγαλομαφιόζο 

για να δικαιολογείται τέτοια κινητοποίηση απ’ τις αρχές, αλλά για κάποιον που απλώς κατηγορούνταν ότι οδηγούσε 

επικίνδυνα. 

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ακόμη πως ούρλιαζε και τραγουδούσε “πολιτικά τραγούδια”, δηλαδή το “Addio Lugano Βella”, 

ένα τραγούδι αποχαιρετισμού (τραγική ειρωνεία ίσως αυτή η επιλογή) και συνδεδεμένο με την ιστορία του αναρχικού 

κινήματος στη γειτονική χώρα.  



Παρ’ όλα όσα όμως λέει η αφήγηση των αρχών και παρά το ότι όλη αυτή η κινητοποίησε έγινε για να συλληφθεί ως 

“επικίνδυνο άτομο”, παραδόξως στη συνέχεια του επιτράπηκε να κάνει ντουζ σε παρακείμενο κάμπινγκ, να πιει νερό και 

καφέ και μετά να μπει στο νοσοκομειακό για την μεταφορά του. Εκεί παρακάλεσε παρουσία μαρτύρων, να μην τον πάνε στο 

νοσοκομείο όπου και μεταφέρθηκε τελικά, γιατί πίστευε πως θα τον σκοτώσουν. Εισήχθη ήρεμος, πήρε μόνος του το φαγητό 

του, χαιρέτησε διά χειραψίας άτομα απ’ το προσωπικό, αλλά αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων. 

~ 

O Francesco Mastrogiovanni, ιταλός δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έμεινε γνωστός για την εμπλοκή του στην ιστορία 

ανθρωποκτονίας μαζί με  τον Alfredo Marini όπου συνέβηκε στις 7 Ιουλίου 1972,για την δολοφονία ενός νεαρού φασίστα. 

Αρχικά προφυλακίστηκε και κατηγορήθηκε για συνεργεία άλλα αθωώθηκε τελικά σε αυτή την υπόθεση. 

Στις 31 Ιουλίου νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο  San Luca toy Vallo della Lucania: εναντίον του είχε απαγγελθεί μια δικαστική 

απόφαση για υποχρεωτική νοσηλεία. 4 μέρες αργότερα το πρωί της 4 Αυγούστου, οι νοσοκόμοι τον βρήκαν νεκρό. Από 

πνευμονικό οίδημα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έκανε την αυτοψία. 

Από την ιατροδικαστική εξέταση πρόεκυψε ότι ο  Francesco Mastrogiovanni έφερνε και "σημάδια στα χέρια και στα πόδια 

από ένα σκληρό αντικείμενο" όπως μαρτυρεί ο κουνιάδος του Francesco Mastrogiovanni  Vincenzo Serra. 

 

H ιταλική νομοθεσία προβλέπει για την υποχρεωτική νοσηλεία σε νοσοκομείο ότι αποτελεί μια πράξη που αποφασίζουν ο 

"δήμαρχος ύστερα από πρόταση ενός γιατρού η οποία όμως απαιτεί και την γνωμάτευση ενός δεύτερου γιατρού. Mε σκοπό 

την θεραπεία και την προστασία της υγείας του ασθενή". 

H ιστορία του  Francesco Mastrogiovanni ,όπως μαρτυρούν οι συγγενείς και φίλοι του, "δεν περνούσε απαρατήρητη", έχει 

πολλά σκοτεινά σημεία. Σε σημείο η εισαγγελία του  Vallo della Lucania να έχει επίσημα ξεκινήσει έρευνες για την 

διαλεύκανση του θανάτου του Francesco Mastrogiovanni ,την οποία έχει αναλάβει ο εισαγγελέας  Francesco Rotondo. 

Στην υπόθεση του θανάτου εξετάζονται 7 γιατροί ως ύποπτοι, μαζί με τον υπεύθυνο του τμήματος που νοσηλευόταν ο 

Mastrogiovanni τον Michele Di Genio,οι οποίοι είχαν αναλάβει την θεραπεία του. 

Η οικογένεια δημιούργησε την ομάδα "δικαιοσύνη για τον FRANCO" και μια ιστοσελίδα για την υπόθεση στο διαδίκτυο 

(www.giustiziaperfranco.it) . 

Επίσης η ομάδα EveryOne που ασχολείται με θέματα εναντίον τον ψυχιατρικών κρουσμάτων βίας και παραβίασης των 

δικαιωμάτων των ασθενών έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα καταθέτοντας τόσο προς το κοινοβούλιο όσο και σε ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς καταγγελία όχι μόνο για τον Mastrogiovanni  αλλά γενικότερα για την οικτρή κατάσταση των ψυχιατρικών 

κλινικών στην ιταλία.  

Ο Francesco Mastrogiovanni  παραθέριζε στο  San Mauro Cilento, σε ένα  cambing μίας γνωστής του.Oι carabinieri πήγαν να 

τον συλλάβουν και περικύκλωσαν το  bungalow όπου διέμενε. O  Mastrogiovanni κατάφερε να τους ξεφύγει και 

κατευθύνθηκε κατά την παραλία. Στην επιχείρηση σύλληψης του επιστρατεύτηκε και το λιμενικό, έτσι λοιπόν συνελήφθηκε 

και οδηγήθηκε για υποχρεωτική νοσηλεία στο νοσοκομείο  san luca της πολης  Vallo della Lucania. 

Εκεί υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε μόνο η χρήση χασίσι και καμιάς άλλης ουσίας όπως και κανένα ίχνος 

αλκοόλ. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο - μαρτυρεί ο κουνιάδος του  Mastrogiovanni. Η υποχρεωτική 

νοσηλεία του  Mastrogiovanni  αποφασίστηκε από τον δήμαρχο ενός άλλου δήμου, πράγμα που ο ιταλικός νόμος 

απαγορεύει και όχι από τον δήμαρχο του San Mauro Cilento, όπου συνελήφθη. Επίσης θολό είναι και το τοπίο όσον αφορά 

τα αίτια που οδήγησαν και κινητοποίησαν όλο τον κρατικό μηχανισμό για την σύλληψη του Mastrogiovanni  και για την 

υποχρεωτική νοσηλεία του. 

Φημολογούνταν ότι η δικαστική απόφαση για υποχρεωτική νοσηλεία πάρθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι ο  Mastrogiovanni 

μια μέρα οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα το αμάξι του και προκάλεσε υλικές ζημιές σε 4  αμάξια που ήταν σταθμευμένα. Οι 

συγγενείς του μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για αυτήν την φημολογία όπως ότι δεν υπάρχει καμία 

μήνυση ούτε μαρτυρία για αυτό.  



Ο φίλος και εκδότης του  Mastrogiovanni  Peppino Galzerano μαρτυρεί ότι "αυτή ήταν η βασική στημένη κατηγορία που 

κυκλοφορούσε, διότι υπήρχαν και άλλες διάφορες στημένες κατηγορίες". Ο Mastrogiovanni δίδασκε σε δημοτικά σχολεία 

περίπου 20 χρόνια. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε στην βόρεια ιταλία. Έπειτα επέστρεψε στην πόλη του Σαλερνο 

,και είχε προσληφθεί στο δημοτικό σχολείο της πόλης του,  Castelnuovo Cilento. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ήρεμος. Η ζωή του 

είχε χαραχτεί από τα γεγονότα, δικαστήρια, προφυλακίσεις του 1972. Η πρώτη επαφή με  carabinieri ήταν το 1999,όταν 

συνελήφθη για αντίσταση κατά δημόσιου λειτουργού και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια στο Σαλερνο. O εισαγγελέας στο 

κατηγορητήριο τον χαρακτήρισε "γνωστό αναρχικό". Tελικά έκανε ένα μήνα φυλακή και 5 μηνες σε κατ οίκον περιορισμό.    

Η ιατροδικαστική γνωμάτευση την οποία διετέλεσε ο  Adamo Maiese,αναφέρει ότι υπάρχουν σημάδια στα χέρια και στα 

πόδια από ένα σκληρό αντικείμενο. Στην καρτέλα του ασθενούς δεν υπάρχει καμία αναφορά για την κατάσταση η τα αίτια 

που ανάγκασαν τους γιατρούς να δέσουν χειροπόδαρα τον  Mastrogiovanni  στο κρεβάτι του για μέρες. 

Ακόμα είναι ασαφής ο χρόνος που υπέστη αυτή την βαρβαρότητα ο  Mastrogiovanni. Επίσης στην καρτέλα της νοσηλείας του 

υπάρχει ένα κενό από από τις 21:00 της 3 Αυγούστου έως στις 7:00 τις 4 Αυγούστου. Mάλιστα τις δύο τελευταίες μέρες τα 

απογεύματα δεν του είχε χορηγηθεί κανένα φάρμακο διότι οι νοσοκόμοι και οι γιατροί ισχυρίζονται ότι κοιμόταν, αν είναι 

έτσι για πιο λόγο ήταν δεμένος στο κρεβάτι του; 

Ο  Mastrogiovanni  νοσούσε από φοβίες και δεν ήταν καθόλου επικίνδυνος όπως ισχυρίζονται κρατικοί λειτουργοί ή όπως 

του φέρθηκαν οι νοσηλευτές στα σύγχρονα Νταχαου των ψυχιατρικών κλινικών. Mαρτυρούν και καταθέτουν όλοι οι οικείοι 

και φίλοι του για αυτό. Ήταν δάσκαλος, πατέρας, σύντροφος και κοινωνικός αγωνιστής ο οποίος διώχτηκε για τις ιδέες του 

και έπεσε θύμα φημολογιών και ανύπαρκτων κατηγοριών από τους μπάτσους και δικαστές του συστήματος...ΔΕΜΕΝΟΣ 

ΧΕΙΡΟΠΟΔΟΡΑ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ.. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΤΑΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ! 
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