
ο αναρχικός Gino Bibbi 

5 Φλεβάρη το 1899, γεννήθηκε ο Ιταλός μηχανικός, αναρχικός και μαχητής αντιφασίστας Gino Bibbi. 

Ήταν πιλότος και σχεδιαστής πυρομαχικών κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Από τα 

νιάτα του εκλίνε προς το αναρχικό κίνημα. Ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με την αντιφασιστική δράση 

διανέμοντας φυλλάδια με το μηχανάκι του. Σε μια περίπτωση το 1923, σε μια σύγκρουση με φασίστες 

στο κέντρο της Carrara, μοίραζε φυλλάδια που έδειχναν τον Μουσολίνι σαν «τραγικό κλόουν», οι 

φασίστες τον πέταξαν κάτω από το ποδήλατό του και και έδειραν. Το ποδήλατό και το ξυλουργείο του 

πατέρα του κάηκαν.  

 

Ως φοιτητής μηχανικής, κατασκεύασε την βόμβα με την οποία ο ξάδελφός του, Gino Lucetti, 

απόπειράθηκε να εκτελέσει τον Μουσολίνι στη Ρώμη, τον Σεπτέμβριο του 1926. Στις αρχές του 1923 ο 

ίδιος και η αδελφή του συνελήφθησαν στη Ρώμη, μετά από μακρά περίοδο φυλακίσεων στις 

νησιωτικές φυλακές της Ustica και Lipari, ο ίδιος κατόρθωσε να διαφύγει στη Γαλλία. Αργότερα το 

1931, μετακόμισε στην Ισπανία, όπου εργάστηκε στενά με την CNT και την FAI και άρχισε κάνει 

μαθήματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια εναέρια επίθεση στον Μουσολίνι! Ασχολήθηκε 

επίσης με μια ομάδα εντός της FAI, που σχεδιάζε την απελευθέρωση του Ιταλού αναρχικού Ερρίκο 

Μαλατέστα- ο οποίος ήταν σε κατ ‘οίκον περιορισμό στην περιοχή Trionfale της Ρώμης- 

χρησιμοποιώντας έναν κινητήριο καταπέλτη υψηλής ταχύτητας. Στην ομάδα είχε διεισδύσει η ισπανική 

μυστική αστυνομία και ειδοποίησε τους Ιταλούς. Ο Μαλατέστα μεταφέρθηκε, και έτσι ματαιώθηκαν τα 

σχέδιά τους. 

 



  

Ο Gino Bibbi δοκιμάζει όπλο για την CNT στον ισπανικό εμφύλιο 

 

 

Το 1934 άνοιξε ένα εργαστήριο στη Βαλένθια. Κατηγορήθηκε από το ιταλικό προξενίο οτι παράγει όπλα 

για τους αναρχικούς. Το 1936, στο ξέσπασμα του Εμφυλίου Πολέμου, έγινε πιλότος στη Fuerzas Aéreas 

de la República Española, την Ρεπουμπλικανική αεροπορία, η οποία, δυστυχώς, γρήγορα μετατράπηκε 

σε ένα σταλινικό φέουδο. 

Ο Bibbi, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες του στη μηχανική, άρχισε να δημιουργεί νέα όπλα για την 

Comité Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya (Κεντρική Επιτροπή των πολιτοφυλακών της 

Καταλονίας), συμπεριλαμβανομένου ενός κινητήρα εκτοξευτή πυραύλων με ακτίνα ενέργειας τα 10 

χιλιόμετρα, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από την Φάλαγγα Ντουρρούτι. Στη συνέχεια 

ανέλαβε ένα σχέδιο για να δημιουργήσεί μία τορπίλη ελέγχου για την επίθεση σε φασιστικά πλοία 

αποκλείοντας τα ισπανικά λιμάνια.  

Τον Δεκέμβριο του 1936, η σταλινική Ρεπουμπλικανή αστυνομία τον συνέλαβε, κατηγορώντας τον για 

διακίνηση όπλων και οτι είναι «κατάσκοπος του Μουσολίνι». Με την παρέμβαση της Περιφερειακής 

Επιτροπής της CNT της Βαλένθια, σώθηκε τη ζωή του. Στις 20 Φεβρουαρίου το 1937 στο Αλικάντε, 

συνελήφθη ξανά από τη σταλινική Guardia de Asalto, μαζί με τον Umberto Tommasini και τρείς άλλους 

συντρόφους, παρόλο που είχαν άδεια από την Ministeri de Marina i de l’Aviació (Υπουργείο Ναυτικής 

και Πολεμικής Αεροπορίας), να διενεργήσουν σε πράξεις δολιοφθοράς σε υποβρύχια στο Φράνκικο 

λιμάνι της Ceuta στο Μαρόκο. Κλειδωμένος σε μια σταλινική φυλακή, για εβδομάδες, ανακρίθηκε, 

απειλήθηκε και ξυλοκοπήθηκε. Ο Tommasini κατάφερε να διαφύγει, με την παρέμβαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης Juan García Oliver ο Bibbi αφέθηκε ελεύθερος, ο σοσιαλιστής Υπουργός Εσωτερικών Ángel 

Galarza Gago είχε διατάξει τη σύλληψη του.  

 

Μετά από αυτή την εμπειρία, ο Bibbi άφησε την Ισπανία για το Παρίσι, όπου συνέχισε να υποστηρίζει 

τις Δημοκρατικές δυνάμεις, ενώ επιδίωξε και άλλες αντι-φασιστικές και αντι-σταλινικές δραστηριότητες 

με την βοήθεια μιας ανεξάρτητης αναρχικής ομάδας. Μεταξύ αυτών (των δραστηριοτήτων) υπήρξε η 

προσπάθεια να οργανώσει μια νέα επίθεση στον Μουσολίνι το 1937, μαζι με τον Tomassini, αλλά αυτη 

η προσπάθεια απέτυχε να αποδώσει καρπούς. 

 



 

Ο Ginno Binni (ο πρώτος καθισμένος απο τα δεξιά) μαζί με άλλους φυλακισμένους (Giuseppe Tonini, 

Fioravante Meniconi, Melli Tarantola, Antonio di Donato) στο νησί Ustica το 1927 

  



 

Το τέλος του Ισπανικού πολέμο, τον βρήκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Gurs. Κατά τη διάρκεια της 

κατοχής, πήγε να κρυφτεί, κάνοντας μυστικές εργασίες. Επέστρεψε στην Ιταλία, όπου και πήρε μέρος 

στην αντίσταση, σαν μέλος των αναρχικών παρτιζάνικων μονάδων, οι οποίες απελευθέρωσαν την 

Carrara από τους φασίστες. 

 

Στη μεταπολεμική περίοδο μετακόμισε για κάποιο χρονικό διάστημα στη Βραζιλία. Επέστρεψε στην 

Carrara το 1948 μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά. Εκεί ασχολήθηκε με την Αναρχική 

Ομοσπονδία Ιταλίας, αλλά την εγκαταλείψε στα μέσα της δεκαετίας του πενήντα, επειδή ήταν 

«υπερβολικά εξαρτώμενη από το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα». Ο ίδιος κράτησε αποστάσεις από το 

οργανωμένο κίνημα στη δεκαετία του ’60 και άρχισε να αποκαλεί τον εαυτό του αναρχοατομικιστική. 

Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα ο κίνδυνος του σταλινισμού είχε γίνει ποια τέτοια 

εμμονή γι ‘αυτόν, που ακόμη του ήρθε να πει ότι είχε συμπάθειες για την Γκωλοίστικη ομάδα  Unione 

Democratica per la Nuova Repubblica (Δημοκρατική Ένωση για τη Νέα Δημοκρατία) , που ιδρύθηκε από 

τον παλιό του φίλο Randolfo Pacciardi,ι πρώην διοικητή στην Ταξιαρχία Garibaldi στην Ισπανία. Μια 

παράξενη παραδοχή για έναν αναρχικό, ειδικά για αυτόν που εξακολουθούσε να φέρεται να είναι ένας 

αναρχοατομικιστής!  

 

Ο Bibbi πέθανε στην Carrara στις 8 Αυγούστου, 1999, σε ηλικία εκατό ετών. Αποτεφρώθηκε με ένα 

μαύρο και κόκκινο μαντήλι δεμένο γύρω από το λαιμό του και οι στάχτες του θάφτηκε στο δημοτικό 

νεκροταφείο της Turigliano. 
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