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“Τις κατακτήσεις του Οκτώβρη δεν σου τις παραδίνω!” 
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Στις 9 του Μαά η 1945, πριν αποά  75 χροά νια, οι χιτλερικοιά στρατηγοιά υπεάγραψαν 

στο προαά στιο του Βερολιάνου, Καρλσχοτ, την χωριάς οά ρους συνθηκολοάγηση των 

γερμανικωά ν ενοά πλων δυναά μεων. Ο 2ος Παγκοά σμιος Ποά λεμος που σκοποά  του ειάχε 

το ξαναμοιάρασμα του κοά σμου για τις αγορεάς και τη συντριβηά  του σοσιαλιστικουά  

συστηά ματος, που τοά τε ηά ταν η Σοβιετικηά  Ένωση, ειάχε τελειωά σει. Οι φασιάστες 

εξαπεάλυσαν τον 2ο Παγκοά σμιο Ποά λεμο την 1η Σεπτεμβριάου 1939, με την επιάθεση 

καταά  της Πολωνιάας. Αργοά τερα η μποά τα της βεάρμαχτ συνεάτριψε τη Νορβηγιάα, τη 

Δανιάα, την Ολλανδιάα, το Βεάλγιο, τη Γαλλιάα, τη Γιουγκοσλαβιάα, την Ελλαά δα. Τον 

Αυά γουστο του 1940 η φασιστικηά  αεροποριάα αά ρχισε τους μαζικουά ς 

βομβαρδισμουά ς των πληθυσμιακωά ν κεάντρων, των λιμανιωά ν και των 

βιομηχανικωά ν συγκροτημαά των της Αγγλιάας. Και τεάλος την 22α Ιουνιάου 1941 

χωριάς προειδοποιάηση πολεάμου, η φασιστικηά  Γερμανιάα επιτεάθηκε καταά  της 

Σοβιετικηά ς Ένωσης. 

Η Γερμανιάα του Χιάτλερ επεάβαλε στην ανθρωποά τητα και αναά γκασε 61 κραά τη, με 

1,7 δισεκατομμυά ρια ανθρωά πους, να μπουν στον ποά λεμο, πληθυσμοά ς που 

αντιπροσωά πευε τοά τε τα 3/4 του συνολικουά  πληθυσμουά  της Γης. 

Κραά τησε ο 2ος Παγκοά σμιος Ποά λεμος, 2.194 μεάρες, εάφερε τον θαά νατο 50.000.000 

ανθρωά πινων ζωωά ν, 90 εκατομμυά ρια τραυματιάες και αά φησε παά νω αποά  

35,000,000 αναπηά ρους.  

Το μεγαλυά τερο τιάμημα πληά ρωσε η Σοβιετικηά  Ένωση, που σηά κωσε το κυά ριο βαά ρος 

του πολεάμου. Τα θυά ματα της υπερβαιάνουν τα 20,000,000 μοά νο σε νεκρουά ς, ενωά  

ταυτοάχρονα καταστραά φηκαν 1700 ποά λεις και 70,000 χωριαά . 

Ο ποά λεμος τους βρηά κε να εργαά ζονται με ενθουσιασμοά  και ειρηνικαά , 

υλοποιωά ντας το 3ο 5ετεάς πλαά νο. Το 1937 ηά ταν ηά δη χτισμεάνα χιλιαά δες 

εργοσταά σια. Στην ποά λη Μαγνητογκοά ρσκ λιωά νανε το ατσαά λι. Στο Κραματοά ρσκ 

κατασκευά αζαν εξαρτηά ματα για γεάφυρες. Στο εργοσταά σιο του Κολοά μενσκ, 

ατμομηχανεάς.  

Στην ποά λη Σταά λινγκραντ που τοά τε ειάχε 450,000 κατοιάκους, υπηά ρχαν 125 
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βιομηχανικεάς επιχειρηά σεις, εργοσταά σιο παραγωγηά ς τρακτεάρ που εάβγαζε τα μισαά  

σχεδοά ν τρακτεάρ της χωά ρας, το εργοσταά σιο “Κραά σνιι Οκτιαμπρ” που παρηά γαγε 

800,000 τοά νους χαά λυβα και 600,000 τοά νους ελαά σματα, αποτελουά σε ταυτοάχρονα 

κοά μβο αποά  οά που μπορουά σαν να ελεγχθουά ν βασικεάς σιτοπαραγωγικεάς περιοχεάς 

του Νοά του, καθωά ς και περιοχεάς εξοά ρυξης πετρελαιάου και μεταλλευμαά των, 

πραά γμα που αποτελουά σε στοάχο για τις πολεμικεάς επιχειρηά σεις της χιτλερικηά ς 

ηγεσιάας. 

Δεν υπηά ρχε κλαά δος της βιομηχανιάας, ο οποιάος δεν ειάχε συμβαά λει στην 

εκβιομηχαά νηση της χωά ρας. 

Χτιάστηκαν καινουά ργιες μοναά δες παραγωγηά ς ηλεκτρικηά ς ενεάργειας. 

Πραγματοποιηά θηκε το τεραά στιο εάργο του εξηλεκτρισμουά  της απεάραντης χωά ρας 

των Σοβιεάτ. Χτιάζανε σχολειάα, ανοιάγανε καινουά ργια ανωά τατα εκπαιδευτικαά  

ιδρυά ματα, νοσοκομειάα κλπ. 

Για τη Σοβιετικηά  Ένωση ο ποά λεμος αυτοά ς ηά ταν θεάμα ζωηά ς ηά  θαναά του.  

Ο δροά μος προς τη νιάκη ηά ταν μακρυά ς και εξαιρετικαά  δυά σκολος. Ο αγωά νας καταά  

των χιτλερικωά ν κατακτητωά ν απαιτουά σε αποά  τον Σοβιετικοά  λαοά , μεγαά λες 

προσπαά θειες και θυσιάες. 1418 μεάρες και νυά χτες συνεχιάζονταν οι αιματηρεάς 

μαά χες. 

Την περιάοδο του πολεάμου, ειδικαά  τις πρωά τες μεάρες, ειάχε δημιουργηθειά 

επικιάνδυνη καταά σταση. Ο εχθροά ς προχωά ρησε και πολιοά ρκησε το Λεάνινγκραντ. 

Ειάχε φταά σει εάξω αποά  τη Μοά σχα, στις οάχθες του ποταμουά  Βοά λγα και στον 

Καυά κασο. 

Όμως εκειάνο που δεν υπολοάγισε καλαά  η φασιστικηά  Γερμανιάα και ηά ταν 

καθοριστικοά  για την εάκβαση του πολεάμου, ηά ταν η υποτιάμηση του μεγαά λου ροά λου 

του Κομμουνιστικουά  Κοά μματος, η πιάστη των Σοβιετικωά ν ανθρωά πων στον 

θριάαμβο του Σοσιαλισμουά . Η αστικηά  προπαγαά νδα σηά μερα το εκλαμβαά νει ως 

εάναν απλοά  πατριωτισμοά , ο οποιάος πραγματικαά  υπηά ρχε, μοά νο που ηά ταν 

ξεχωριστοά ς-Σοβιετικοά ς, που δεν υπηά ρχαν ταξικεάς διαφορεάς και εθνικιστικεάς 
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συγκρουά σεις. Οι φασιάστες ελπιάζανε, οά τι αποά  την πρωά τη μεάρα του πολεάμου, η 

Σοβιετικηά  Εξουσιάα θα ειάχε πεάσει, γιατιά θεωρουά σαν οά τι καθιερωά θηκε με βιάα και 

καταπιάεση. Στην πραγματικοά τητα, ηά δη το 1941, ειάχαν διαπαιδαγωγηθειά 

ολοά κληρες γενιεάς ανθρωά πων, οι οποιάοι δεν αμφεάβαλαν το μεγαλειάο της 

Σοβιετικηά ς πατριάδας και ηά ταν εάτοιμοι να πολεμηά σουν για αυτηά ν, θυσιαά ζοντας 

και τις ζωεάς τους. 

Ο Σοβιετικοά ς λαοά ς ειάχε μεγαά λη πιάστη στις κομμουνιστικεάς ιδεάες. Εκατομμυά ρια 

μαχητεάς στην περιάοδο του πολεάμου προσχωά ρησαν στις γραμμεάς του Κοά μματος 

των Μπολσεβιάκων. Δεν θα υπηά ρχε αυτηά  η νιάκη χωριάς το κατοά ρθωμα του Νικολαά ι 

Γκαστεάλο που κατευά θυνε το αεροπλαά νο στη φαά λαγγα των Γερμανωά ν, χωριάς την 

πολιορκητικηά  μηχανηά  του Βιάκτωρ Ταλαλιάχιν, χωριάς την ηρωικηά  αυτοθυσιάα της 

Ζοάγιας Κοσμοντεμιανσκαγια, ηά  και χιλιαά δες αά λλους Σοβιετικουά ς αγωνιστεάς. 

Ο ποά λεμος του Σοβιετικουά  λαουά  (1941-45) καταά  του φασισμουά  ηά ταν διάκαιος και 

απελευθερωτικοά ς. Ο Σοβιετικοά ς λαοά ς υπεραά σπιζε τις κατακτηά σεις του 

σοσιαλισμουά , ηά ταν εάνας ποά λεμος που ο σοσιαλισμοά ς κεάρδισε τον καπιταλισμοά  

στο προά σωπο του μορφωά ματος που γεάννησε, τον φασισμοά . 

Συά μφωνα με την επιχειάρηση “Μπαρμπαροά σα”, τα γερμανικαά  στρατευά ματα 

υπολοάγιζαν σε συά ντομο χρονικοά  διαά στημα να κατακτηά σουν τον πλουά το του 

πρωά του σοσιαλιστικουά  κραά τους. Στοάχος τους ηά ταν να επιτεθουά ν ταυτοάχρονα 

αποά  την Βαλτικηά  μεάχρι τη Μαυά ρη Θαά λασσα, να καταλαά βουν την δυτικηά  περιοχηά  

της Σοβιετικηά ς Ένωσης και σε 6-8 εβδομαά δες, αποά  την εάναρξη του πολεάμου, να 

φταά σουν στην γραμμηά  Αρχαγκελσκ-Ποταμοά ς Βοά λγας-Άστραχαν. Αυτοά  το 

“αστραπιαιάο χτυά πημα” καταά  την αά ποψη των χιτλερικωά ν, θα εάφερνε και την 

ολοκληρωτικηά  συντριβηά  της Σοβιετικηά ς Ένωσης.  

Οι χιτλερικοιά καταλαά βαιναν οά τι χωριάς το Σταά λινγκραντ δεν θα μπορουά σαν να 

κυριαρχηά σουν στον Καυά κασο, γιατιά η ευρυά τερη περιοχηά , οά πως και η ιάδια η ποά λη, 

εάπαιζαν σημαντικοά  ροά λο στο πολεμικοά -οικονομικοά  δυναμικοά  της Ε.Σ.Σ.Δ. 

Πριν επιτεθουά ν στο Σταά λινγκραντ οι Γερμανοιά, ειάχαν καταφεάρει να εάχουν υποά  
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την κατοχηά  τους τις υπεραναπτυγμεάνες Σοβιετικεάς περιοχεάς, που προπολεμικαά  

εάδιναν το 71% της παραγωγηά ς χυτοσιδηά ρου, το 58% του χαά λυβα, το 63% του 

αά νθρακα, καθωά ς και τον κυά ριο οάγκο του πολεμικουά  εξοπλισμουά  και των 

εφοδιάων. Στις περιοχεάς αυτεάς ζουά σε το 42% του πληθυσμουά  που καά λυπτε το 

40% του συνολικουά  χωά ρου παραγωγηά ς σιτηρωά ν και το 38% της κτηνοτροφιάας. 

Η μαά χη του Σταά λινγκραντ ειάχε μεγαά λη σημασιάα για την εάκβαση του πολεάμου, 

αποά  αυτηά ν θα καθοριζοά ταν η πορειάα ολοά κληρου του 2ου Π.Π. Θα αφορουά σε και 

την τυά χη των αά λλων χωρωά ν σε παγκοά σμια κλιάμακα.  

 

Σε αυτηά  την κριάσιμη καταά σταση η Σοβιετικηά  Ένωση εάμεινε εντελωά ς μοά νη της, 

αφουά  η Αγγλιάα και οι Η.Π.Α., την εγκατεάλειψαν αβοηά θητη. Οι χωά ρες αυτεάς, αν 

και συά μμαχες με την Ε.Σ.Σ.Δ. σε αυτοά ν τον ποά λεμο, εάβλεπαν στη μαά χη του 

Σταά λινγκραντ τη δυνατοά τητα να υπαά ρξει μια αμοιβαιάα εξασθεάνιση της Ε.Σ.Σ.Δ. 

και της Γερμανιάας, που θα ηά ταν ευκαιριάα να ξεμπερδεάψουν με τον σοσιαλισμοά  

και φυσικαά  να μοιραά σουν τις παγκοά σμιες αγορεάς μεταξυά  τους, χωριάς τη 

Γερμανιάα. Υπολογιάζοντας οά τι εάτσι μπορειά να εξελιχθουά ν τα πραά γματα, δεν 

βιαά ζονταν για το δευά τερο μεάτωπο στην Ευρωά πη εάναντι στους ναζιά, διάνοντας 

εάτσι τη δυνατοά τητα στον Χιάτλερ να συγκεντρωά σει στο ανατολικοά  μεάτωπο 

τεραά στιο αριθμοά  δυναά μεων και πολεμικουά  υλικουά . 

Όμως ο Σοβιετικοά ς λαοά ς δεν ειάχε χαά σει το ηθικοά  του. Οι φασιάστες βρηά καν 

μπροσταά  τους οργισμεάνη αντιάσταση. 

Οι θριαμβευτικεάς νιάκες στις μαά χες της Μοά σχας, του Σταά λινγκραντ, του 

Λεάνινγκραντ, του Κουρσκ, του Κιεάβου κ.α. κατατροά πωσαν την πολεμικηά  μηχανηά  

του Χιάτλερ και απελευθεάρωσαν την Ευρωά πη, φταά νοντας στη φωλιαά  του 

φασισμουά  και υψωά νοντας την κοά κκινη σημαιάα στο Ραϊχσταγκ. 

Οι παραχαραά κτες της ιστοριάας, εξυπηρετωά ντας τα σχεάδια των ιμπεριαλιστωά ν, 

θεάλουν να σιωπηά σουν και να υποβαθμιάσουν τον ροά λο του Κοά κκινου Στρατουά  

στη συντριβηά  του ναζισμουά . Δεν θα μπορεάσουν να σβηά σουν αποά  την μνηά μη των 
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λαωά ν, τα ηρωικαά  κατορθωά ματα των μαχητωά ν της πρωά της σοσιαλιστικηά ς χωά ρας. 

 

Για να προστατευά σουν την εξουσιάα των εργαζομεάνων, ηά δη αποά  τις 23 Φλεβαά ρη 

το 1918 ειάχαν ιδρυά σει τον εργατοαγροτικοά  Κοά κκινο Στρατοά  τους, γεάννημα και 

θρεάμμα της νικηφοά ρας Οκτωβριανηά ς Σοσιαλιστικηά ς Επαναά στασης. Ένας 

στρατοά ς νεάου τυά που, πλαισιωμεάνος αποά  πιστουά ς επανασταά τες, αποά  εάνοπλους 

εργαά τες και αγροά τες, παιδιαά  του μοάχθου και της ελπιάδας. 

Ο Β.Ι. Λεάνιν εάλεγε “για να προστατεάψουμε την εξουσιάα των εργαζομεάνων και των 

φτωχωά ν αγροτωά ν, αποά  τους κλεάφτες, δηλαδηά  αποά  τους μεγαλοτσιφλικαά δες και 

τους καπιταλιστεάς, χρειαζοά μαστε εάναν ισχυροά  Κοά κκινο Στρατοά”. Ο ισχυροά ς 

Κοά κκινος Στρατοά ς δημιουργηά θηκε σε μικροά  χρονικοά  διαά στημα και σε συνθηά κες 

δυά σκολες, που ειάχαν επιβαά λλει οι ιμπεριαλιστεάς και ο ρωσικοά ς εμφυά λιος. Πεάρασε 

δυά σκολη αλλαά  και εάνδοξη νικηφοά ρο διαδρομηά . Αποά  τις πρωά τες μαά χες, αποά  την 

πρωά τη συγκροά τηση σε οργανωμεάνο στρατοά , την περιάοδο που ο Β.Ι. Λεάνιν 

υποστηά ριζε οά τι η Σοβιετικηά  πατριάδα κινδυνευά ει. Τον Φλεβαά ρη του 1918, οά ταν τα 

στρατευά ματα των ιμπεριαλιστωά ν της Γερμανιάας ξεκιάνησαν να κατακτηά σουν την 

κοά κκινη Πετρουά πολη. Ο σοβιετικοά ς Κοά κκινος Στρατοά ς για δεκαά δες χροά νια 

προσταά τευε την εργασιάα του Σοβιετικουά  λαουά , διατηρουά σε την ειρηά νη σε οά λο 

τον κοά σμο. Την δυά ναμη του την δοκιάμασαν οά λοι οά σοι παραβιάαζαν τα συά νορα της 

Σοβιετικηά ς χωά ρας, με σκοποά  να την εξοντωά σουν. Αυτηά  ηά ταν και η επεάμβαση των 

λευκωά ν, η φασιστικηά  Γερμανιάα και η μιλιταριστικηά  Ιαπωνιάα. Η δυά ναμη του 

Κοά κκινου Στρατουά  ηά ταν οά τι δημιουργηά θηκε αποά  τα σπλαά χνα της εργατικηά ς 

ταά ξης και υπεραά σπιζε τις κατακτηά σεις της. Αποά  την ενοά τητα που ειάχε με τον λαοά  

και στις γραμμεάς των ενοά πλων δυναά μεων. Δεν υπηά ρχε ταξικοά ς φραγμοά ς 

αναά μεσα στους στρατιωά τες και τους αξιωματικουά ς. 

Στη μαά χη τους στρατιωά τες τους καθοδηγουά σαν ο γιος του εργαά της γης Συμεωά ν 

Μπουντιοά νι, ο σιδεραά ς αποά  το Λουγκαά νσκ, Κλιμ Βορολιάσοφ, γιος αρχινοσοκοά μου 

– Μιχαηά λ Φρουά ζε και γιοά ς φτωχουά  αγροά τη-Γκεοά ργκι Ζουά κοφ. Αποά  δω πηγαά ζει η 
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αγαά πη και εμπιστοσυά νη του Σοβιετικουά  λαουά  στο στρατοά  του, γι' αυτοά  ηά ταν 

ανιάκητος. Υπηά ρχε οά μως και ο μαζικοά ς ηρωισμοά ς μεάσα στις γραμμεάς του Κοά κκινου 

Στρατουά . 

25 χροά νια μεταά  την ιάδρυση του (23 Φλεβαά ρη 1943) στη μαά χη στο χωριοά  

Τσερνοά φσκι, ο Αλεξαντρ Ματροά σοφ, 19χροά νο παλικαά ρι, σταμαά τησε με το 

στηά θος του το γερμανικοά  πολυβοά λο. Η εικοσαά χρονη νοσοκοά μα Γιουά λια 

Κορολιοά βα μεάσα σε μια μεάρα μετεάφερε αποά  το πεδιάο της μαά χης του 

Σταά λινγκραντ, 50 τραυματιάες και οά ταν σκοτωά θηκε ο διοικητηά ς, ξεσηά κωσε τον 

λοάχο για επιάθεση και πρωά τη μπηά κε στα χαρακωά ματα του εχθρουά . Εξοά ντωσε 

παά ρα πολλουά ς φασιάστες πριν τραυματιστειά θαναά σιμα. Τεάτοια κατορθωά ματα 

διεάπραξαν χιλιαά δες και χιλιαά δες. 3,000,000 κομμουνιστεάς και παά νω αποά  

5,000,000 εκατομμυά ρια κομσομοά λοι, εάδωσαν τη ζωηά  τους στα πεδιάα των μαχωά ν, 

στον μεγαά λο πατριωτικοά  ποά λεμο, εκτελωά ντας την εντοληά  υπεραά σπισης της 

Σοβιετικηά ς εξουσιάας, της Σοβιετικηά ς γης, της ζωηά ς και το πιο δίκαιο στον 

κόσμο, την εργασία. 

 

Αλλαά  και αά λλες χωά ρες ειάχαν θυά ματα και υλικεάς ζημιεάς, οά πως και η χωά ρα μας, που 

οι τοά τε ιθυά νοντες την ειάχαν θεάσει ως δορυφοά ρο στα καταχθοά νια σχεάδια των 

ιμπεριαλιστωά ν -και των Άγγλων και των Γερμανωά ν. 

Με τον αντικομμουνισμοά  που διακατεάχει την Ε.Ε. και το Ν.Α.Τ.Ο, καταργουά ν την 

ιστορικηά ς σημασιάας ημεάρα της 9ης Μαά η του 1945 και την μετατρεάπουν αποά  μεάρα 

της νιάκης καταά  του φασισμουά  και του πολεάμου, σε “ημεάρα της Ευρωά πης”. Με 

αυτοά ν τον τροά πο παραγραά φουν τον ροά λο που εάπαιξε η Σοβιετικηά  Ένωση και τα 

απελευθερωτικαά  κινηά ματα των λαωά ν. Δεν θεάλουν να θυμουά νται οά τι η νιάκη ανηά κει 

σε οά λους τους λαουά ς που αντισταά θηκαν, ειάτε πολεμωά ντας με το οά πλο στο χεάρι στα 

πεδιάα των μαχωά ν, ειάτε αντιμετωπιάζοντας με ηρωισμοά  και ανδρειάα τα εκτελεστικαά  

αποσπαά σματα. 

Έχουμε μεγαά λη εμπειριάα και ο λαοά ς μας το εάχει αποδειάξει με τον Εθνικοά  
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Απελευθερωτικοά  Αγωά να εναά ντια στην ιταλικηά , γερμανικηά  και βουλγαρικηά  

κατοχηά . Με την δημιουργιάα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του ΔΣΕ που 

εμπνευστηά ς, αιμοδοά της και καθοδηγητηά ς του Αγωά να ηά ταν το ΚΚΕ. Στις συνθηά κες 

εκειάνες, ο ελληνικοά ς λαοά ς, δεν υποταά χθηκε στον κατακτητηά . Η φωνηά  του ΚΚΕ για 

αντιάσταση και αγωά να απλωά θηκε στα πεάρατα της Ελλαά δας. Το ΚΚΕ  σ΄ αυτοά ν τον 

αγωά να  εάδωσε τα καλυά τερα παιδιαά  του. 

 

Ρουά λα Ελευθεριαά δου 


