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Χρονικό  
της ρωσικής επανάστασης

Ένα μικρό χρονικό των μεγάλων γεγονότων που σχετίζονται 
άμεσα με τη ρωσική επανάσταση.

Η καταγραφή ξεκινά από το 1861 με την κατάργηση της δου-
λοπαροικίας στη Ρωσία και φτάνει μέχρι το θάνατο του Λένιν, 
τον Ιανουάριο του 1924. Ταυτόχρονα παρατίθενται αποσπάσμα-
τα από κείμενα του Λένιν –που αναφέρονται στις πιο κρίσιμες 
στιγμές και επιλογές της ανεπανάληπτης συγκυρίας– μαζί με 
σπαράγματα από «παράλληλες» αναφορές του Τρότσκι, του 
Στάλιν αλλά και του Μάρτοφ κι άλλων πρωταγωνιστών, καθώς 
επίσης και τα βασικά σημεία της κριτικής της Λούξεμπουργκ.

Φιλοδοξία του συγγραφέα είναι μια «εύχρηστη» αλλά όχι επιφα-
νειακή προσέγγιση που θα παρακινεί τον αναγνώστη στην ανα-
ζήτηση των συναφειών και των αιτιωδών σχέσεων που καθό-
ρισαν τις τύχες του κοινωνικού απελευθερωτικού κινήματος τον 
αιώνα που πέρασε. Άπό την άποψη αυτή, κρίθηκε απαραίτητη 
η παρουσίαση των παράλληλων επαναστατικών εξελίξεων στη 
Γερμανία, το χρονικό διάστημα 1917-1923.

Κρατώντας, όσο είναι δυνατό, αποστάσεις από τις βεβαιότητες, 
τις ομίχλες και τους παραμορφωτικούς φακούς των διάφορων 
«-ισμών», η έκδοση αυτή θέλει να είναι χρήσιμη για όλους εκεί-
νους που αναζητούν, στα δύσκολα και στα τυφλά, τις δικές τους 
ικάριες πτήσεις.

Ο Γιάννης Χλιουνάκης γεννήθηκε το 
1959, στο Άμάρι Ρεθύμνου. Στα φοιτη-
τικά του χρόνια εντάχθηκε στον χώρο 
της κομμουνιστικής Άριστεράς. Μετά 
το ’89 σπούδασε Μαθηματικά στο Πα-
νεπιστήμιο της Άθήνας και εργάστηκε 
στη Δημόσια Εκπαίδευση, στην Άμορ-
γό, μέχρι να τον απομακρύνει από εκεί 
η ασθένεια. Σήμερα είναι διοικητικός 
υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας.
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