
 

 

Octave Jahn (Octavio) 1869-1917 - Συμμετείχε στη Μεξικανική Επανάσταση 

«Ένας φλογερός προπαγανδιστής του ελευθεριακού κομμουνισμού»  

Max Nettlau. 

«Ένα πρότυπο, έστω νεαρού αναρχικού, της ηρωικής περιόδου του κινήματος» 

 Gaetano Manfredonia. 

Ο Octave Jahn γεννήθηκε στις 10 Φλεβάρη 1869 στο Cherbourg, στη Γαλλία. Άρχισε 
να εργάζεται ως τηλεγραφητής σε ηλικία 15 χρόνων και πήρε μέρος στην πρώτη 
απεργία του κλάδου αυτού. Ο πατέρας του απείλησε τότε να τον στείλει σε ένα 
εσώκλειστο σχολείο κι έτσι αυτός εγκατέλειψε το σπίτι του και βρήκε καταφύγιο στον 
αναρχικό δημοσιογράφο Severine. 

Το 1886 πήρε μέρος με τον αναρχικό ξυλουργό Joseph Tortelier και άλλους, στην 
ίδρυση της Ligue des Anti-patriotes(Αντιπατριωτική Ένωση) και της εφημερίδας της 
«L’Avant-Garde Cosmopolite» ενώ ήταν και σκιτσογράφος (καρτουνίστας) στην 
«Les Jeunesses Antipatriotes». Το 1890 συμμετείχε στο διασυνοριακό Συνέδριο 
Ελβετικών και Γαλλικών Αναρχικών Ομάδων, από το οποίο προήλθε 
η Federation International de Revendications Prolétariennes.  

Ήταν, επίσης, ο συγγραφέας τουλάχιστον ενός επαναστατικού τραγουδιού του 
«Les Pieds Plats», παίρνοντας τον τίτλο του από μια ομάδα με το ίδιο όνομα που 
ειδικευόταν στην εξαπάτηση ιδιοκτητών πολυτελών εστιατορίων στο Παρίσι. 

Εξαιτίας της καταστολής ενάντια στο αναρχικό κίνημα, πέρασε τα σύνορα με το 
Βέλγιο και εκεί πήρε μέρος στην απεργία των ανθρακωρύχων τον Μάη του 1897 
στο Hainaut. Στη διάρκεια της απεργίας, στο Verviers, προκάλεσε εντύπωση για τον 
επαναστατικό του λόγο στους απεργούς. Συνελήφθη και κρατήθηκε 2,5 χρόνια σε 
μια φυλακή στο Mons. Όταν απελευθερώθηκε, συνέχισε να είναι ένας τρομερά 
δραστήριος αναρχικός προπαγανδιστής, παρ’ ότι συνελήφθη αρκετές φορές και είχε 
αρκετές μετακινήσεις σε διάφορες χώρες, Γαλλία, Βόρεια Αφρική, Ελβετία, Αγγλία και 
Ισπανία, όπου έζησε μέχρι το 1909. 

Στην Βαλένθια εξέδωσε τις αναρχικές εφημερίδες «La Cuestion Social» και 
«Controversia», ενώ ανέπτυξε και στενή φιλία με την Salud Borras, κόρη του 
αναρχικού Martin Borras. 

Μαζί της έφυγε για το Μεξικό όπου πήραν μέρος στην εκεί Επανάσταση. Ο ίδιος 
αναμείχθηκε στις δραστηριότητες του Casa del Obrero Mundial, μια 
αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση που ήταν ενεργή ανάμεσα στους εργάτες της 
Πόλης του Μεξικού. 

Τον Μάη του 1914 ο Octave ήταν ένας από τους ελάχιστους αναρχικούς της πόλης, 
όπως ο Diaz Soto y Gama, οι οποίοι ευθυγραμμίστηκαν με το κίνημα 
του Zapata στο Morelos. 



 

 

Το 1915 ήταν ένας από τους ιδρυτές ενός σχολείου των ρασιοναλιστών που 
βασίστηκε στις ιδέες και τις μεθόδους του Francisco Ferrer, με το όνομα 
Ρασιοναλιστικό Πολιτιστικό Κέντρο. 

Ήταν ακόμα απεσταλμένος από το Casa del Obrero Mundial στη Γουατεμάλα και 
διάφορες χώρες της Ευρώπης, σε διάφορα συνέδρια και συναντήσεις με άλλες 
οργανώσεις. 

Ήταν επίσης ανταποκριτής αρκετών και ποικίλων αναρχικών εφημερίδων, 
συμπεριλαμβανομένης και της εφημερίδας «CQFD» του Sébastien Faure, στην 
οποία δημοσίευσε σειρές σχετικά με την Μεξικανική Επανάσταση. 

Πέθανε στην Πόλη του Μεξικού στις 9 Ιούνη 1917. 

* Δημοσιεύτηκε στο libcom.org Μετάφραση: «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης», 1 
Γενάρη 2008. 
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