
Σύντομη βιογραφία του Ernesto Bonomini, ιταλού αναρχικού και μαχητή στον 

ισπανικό εμφύλιο. 

 

Ο Ernesto Bonomini γεννήθηκε στις 18 Μάρτη το 1903 στο Pozzolengo στην ιταλία. Από νεαρή ηλικία τον ενδιέφεραν οι 

σοσιαλιστικές ιδέες και έγινε ενεργός αντιμιλιταριστής. 

Με την φασιστική καταπίεση και καταστολή εναντίον των εργατικών, σοσιαλιστικών και αναρχικών κινημάτων, ο Ernesto 

αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στη γαλλία το 1922. 

Στο Παρίσι έγινε αναρχικός. Αγανακτισμένος από τους ξυλοδαρμούς, τις φυλακίσεις και τις δολοφονίες των ιταλικών 

φασιστικών ταγμάτων, αποφάσισε να δράσει. 

Στις 20 Φλεβάρη του 1924 πυροβόλησε ένα ηγετικό μέλος των ιταλών φασιστών και τον έσφαξε. Αυτός ο φασίστας, ο 

Nicola Bonservizi, ήταν ο αρχηγός του τοπικού φασιστικού πυρήνα και συντάκτης στο Παρίσι για την ιταλική φασιστική 

εφημερίδα Popolo d’Italia (λαός της ιταλίας). Ο Bonservizi κατασκόπευε τους πολιτικούς πρόσφυγες και εξόριστους από 

ιταλία για λογαριασμό της μυστικής αστυνομίας του Mussolini, φροντίζοντας έτσι να κακοποιούνται στην γαλλία. 

Ο Bonomini μετά την εκτέλεση, δικάστηκε στις 24 Οκτώβρη το 1924. Στην δίκη του ξεκαθάρισε ότι ήθελε να εκδικηθεί για 

τα θύματα του φασισμού, επισημαίνοντας ότι δεν έτρεφε καμιά συμπάθεια για το σοβιετικό κομουνισμό που καταδίωκε, 

ακριβώς όπως και οι φασίστες, αναρχικούς/ές. Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια σκληρής εργασίας, ποινή που αντιστοιχούσε 

τότε σε απλή φυλάκιση. 

Όταν ελευθερώθηκε στις 20 Φλεβάρη το 1932 απελάθηκε από τη γαλλία τον ιούνη. Έμεινε στο βέλγιο για λίγους μήνες 

πριν επιστρέψει παράνομα στην γαλλία, περνώντας τα σύνορα με τη βοήθεια του Umberto Marzocchi. 

Δούλεψε στην Lile στο βιβλιοπωλείο του Marzocchi «Marzocchi’s Librairie Moderne». Συνελήφθησαν και οι δυο τον 

Απρίλη του 1933 και καταδικάστηκαν σε ένα μήνα φυλάκιση. 



Ο Ernesto επέστρεψε στο Παρίσι και συνελήφθη ξανά. Τότε πραγματοποίησε απεργία πείνας διαρκείας. 

Το 1935 συμμετείχε στο συνέδριο ιταλών αναρχικών εξόριστων στο Παρίσι. 

Τέλη Ιούλη του 1936 έφυγε για ισπανία και συμμετείχε στην επανάσταση και στον αγώνα ενάντια στον Φράνκο. 

Κατήγγειλε τις επιθέσεις των σταλινικών εναντίων του αναρχικού κινήματος στην εφημερίδα του Camillo Berneri «Guerra 

di Classe» (Ταξικός Πόλεμος). 

Τον Απρίλη του 1938 συμμετείχε σε μια δημόσια συνάντηση στο Παρίσι με ψευδώνυμο, αλλά συνελήφθη και 

καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση για την παραβίαση της απέλασής του. Ήταν έγκλειστος στο στρατόπεδο Rieucros 

στην Lozère. 

Κατάφερε να αποδράσει τον απρίλη του 1939. Πήγε πρώτα στο βέλγιο και μετά στον καναδά και στις ηπα. Στην αμερική 

έμαθε να περνά ταπετσαρίες και έπιασε δουλειά στην Twentieth Century Fox studios στο Hollywood. Συνέχισε τις 

αναρχικές του δραστηριότητες, γράφοντας για τον αναρχικό τύπο με το ψευδώνυμο «Dick Perry». Πέθανε στις 6 Ιουλίου 

το 1986 στο Μαϊάμι. 
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