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Οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο της ιστορίας 

Η Μπολσεβικική Επανάσταση – Οκτώβρης 1917 
 

Κείμενα των Β.Ι. Λένιν, Λ. Τρότσκι, Τζ.Π. Κάνον, 
Φ. Ντομπς και Μ.Α. Γουότερς 

 
 

Από τις εκδόσεις Διεθνές Βήμα μόλις κυκλοφόρησε συλλογή κειμένων 

για την επανάσταση στη Ρωσία τον Οκτώβρη του 1917. Τα άρθρα του 

Β.Ι. Λένιν «Η τέταρτη επέτειος της Ρωσικής Επανάστασης» (1921) και του Λ. Τρότσκι «Τα 

διδάγματα του Οκτώβρη» (1924) περιγράφουν τη δυναμική της εξέγερσης και τον ρόλο της 

ηγεσίας των Μπολσεβίκων σε αυτήν. Μέσα από την ματιά Τζ.Π. Κάνον (1922) ζωντανεύει 

το τιτάνιο έργο της ανοικοδόμησης της Ρωσίας σε νέες βάσεις. Οι Αμερικανοί κομμουνιστές 

Τζ. Κάνον και Φ. Ντομπς υπήρξαν ηγετικές μορφές στους εργατικούς αγώνες των ΗΠΑ τις 

δεκαετίες του 1920 και 1930. Ο ηγέτης της «Εξέγερσης των Τίμστερς» Φ. Ντομπς αντί 

προλόγου κάνει μια προσιτή στον σημερινό αναγνώστη αναφορά στο ιστορικό των 

επαναστάσεων του 1917 στη Ρωσία, ενώ στο κλείσιμο του βιβλίου η Μ.Α. Γουότερς 

αναδεικνύει την κουβανική επανάσταση του 1959 ως συνεχιστή του εγχειρήματος του 

Οκτώβρη.  

     Συνολικά τα κείμενα του βιβλίου φωτίζουν τις διάφορες φάσεις της εξέλιξης της 

Οκτωβριανής σοσιαλιστικής επανάστασης του 1917 και παρουσιάζουν μερικά από τα 

κεντρικά διδάγματά της για τους κοινωνικούς αγώνες του σήμερα. 

     Εκατό χρόνια πριν, δεκάδες εκατομμύρια καταπιεσμένοι και εκμεταλλευόμενοι άνθρωποι 

μιας αχανούς χώρας, μέσα από μια πραγματικά λαϊκή επανάσταση ανέτρεψαν την 

κυριαρχία των κυρίαρχων τάξεων. Για πρώτη φορά, μια νέα κοινωνική τάξη, η εργατική 

τάξη, έκανε την εμφάνισή της στο προσκήνιο της Ιστορίας. Τέθηκε επικεφαλής όλων των 

ανθρώπων του μόχθου, ήρθε σε ρήξη με τις αστικές και μικροαστικές πολιτικές δυνάμεις και 

οικοδόμησε ένα δικό της ταξικά ανεξάρτητο κόμμα, το Μπολσεβικικό Κόμμα.  

     Με την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, οι εργαζόμενοι της πόλης και της υπαίθρου, 

εγκαινίασαν μια νέα εποχή. Ανέτρεψαν για πρώτη φορά το τελευταίο εκμεταλλευτικό 

σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας που γεννά οικονομικές κρίσεις και πολέμους, το 

καπιταλιστικό σύστημα, και έθεσαν έτσι τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός νέου 

πολιτισμού. 

 

Οι εκδόσεις Διεθνές Βήμα σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου μας βιβλίου που θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοέμβρη, 7μ.μ. στον χώρο των εκδόσεων, Σόλωνος 142, Πλ. 

Κάνιγκος, 3ος όροφος.  
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