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”Ετσι κερδήθηκε ή 'Επανάσταση. Στά γεφύρια είναι τοποθε
τημένα φυλάκια μέ κοκκινοφρουρούς. Από τά πέρατα τής πόλης
έρχονται γιά τό Σμόλνι - τό στρατηγείο τής έξέγερσης - όπλισμένοι έργάτες, έπαναστάτες στρατιώτες καί ναύτες. Τό ένα ύστερα
άπό τό άλλο μπαίνουν στό Νιέβα τά πολεμικά καί ρίχνουν άγκυρα.
Στό φρούριο Πετροπαβλόφσκ έτοιμάζονται τά κανόνια.
Ή Πετρούπολη είχε ξεσηκωθεί ένάντια στήν Προσωρινή κυ
βέρνηση. Τήν έξέγερση καθοδηγεί τό κόμμα των Μπολσεβίκων
μέ άρχηγό τόν Λένιν. Τό σχέδιο τής έξέγερσης τό έχε,ι καταστρώσει ό Λένιν. Έγραφε:
«Νά συντονίσουμε τίς τρεις μας κύριες δυνάμεις: τό στόλο,
τούς έργάτες καί τίς στρατιωτικές μονάδες γιά νά καταληφθούν
χωρίς άναβολή καί νά κρατηθούν μέ κάθε θυσία:
α) τό τηλεφωνείο,
β) τό τηλεγραφείο,
γ) οί σιδηροδρομικοί σταθμοί,
δ) τά γεφύρια, οπωσδήποτε».
Ο Λένιν έλεγε, ότι ή έξέγερση πρέπει ν ’άρχίσει μέ τήνάκράδαντη πίστη, ότι θά φτάσει ώς τό τέλος. Δράση μέ τήν πιό μεγά
λη άποφασιστικότητα καί έπίθεση χωρίς άναβολή. Ο Βλαντιμήρ "Ιλιτς σκέφτηκε καί μελέτησε όλες τίς λεπτομέρειες στό
σχέδιο τής έξέγερσης. Στά μέσα τού Όκτώβρη ή Κεντρική Ε
πιτροπή τού κόμματος τών Μπολσεβίκων πήρε τήν άπόφαση
ν ’άρχισει τήν έξέγερση μέσα στίς έρχόμενες μέρες.
Ή Προσωρινή άστική κυβέρνηση κατάστρωσε σχέδιο νά διώξει
άπό τήν Πετρούπολη τά συντάγματα, πού είχαν έπαναστατικές
διαθέσεις, καί νά τ ’άντ¡καταστήσει μέ άλλα γιά νά συντρίψει τήν
έπανάσταση.
Τό κόμμα ματαίωσε τό σχέδιο αύτό τών άστών. Πλάι στό Σο
βιέτ τής Πετρούπολης συγκροτήθηκε ή Στρατιωτική - έπαναστατική έπιτροπή (ΒΡΚ), πού έστειλε σέ όλα τά συντάγματα δικούς
της έπιτρόπους. Ή κυβέρνηση έστειλε διαταγή στίς στρατιωτι
κές μονάδες νά μήν ύπακούουν στήν 'Επιτροπή. ’Αλλά οί στρα
τιώτες άκολούθησαν τούς έργάτες.
Ή έξέγερση είχε άρχίσει.
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ΩΡΑ 3, τό πρωί. ΧΕΙΜ ΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Στά Χειμερινά
’Ανάκτορα συγκεντρώνονται καί οί δεκαέξ υ
πουργοί τής Π ροσω ρινής κυβέρνησης. Νά τί
αποφάσισαν:
... νά οργανωθούν δλες οί πιστές στην κυβέρ
νηση στρατιωτικές μονάδες, πού σταθμεύουν
στήν πόλη.
Νά άνακληθοΰν αμέσως, άπό τά προάστια
τής Πετρούπολης, οί εύέλπιδες, τό πυροβολι
κό καί τό ιππικό.
Νά επιταχυνθεί ή άφιξη άπό τό μέτωπο πι
στών στρατευμάτων.
Νά περιφρουρηθοϋν άπό εύέλπιδες τά
Χειμερινά ’Α νάκτορα- οί κοζάκοι καί οί εύέλπιδες νά είναι έτοιμοι γιά μάχη.
Νά άποσυνδεθοΰν οί γέφυρες, ώστε ν ’άποκοποϋν οί εργάτες ά π ’τό κέντρο τής πόλης
καί τό στρατηγείο τής εξέγερσης· — vii κο
πούν τά τηλέφωνα του Σμόλνι.
Νά συλληφθοΰν τά μέλη τής κεντρικής έπιτροπής του Μ πολσεβίκικου κόμματος, τά
μέλη τής Β.Ρ.Κ. καί ό Λένιν.
Νά κλειστούν οί μπολσεβίκικες έφημερίδες.
Νά κυκλωθεί καί νά καταληφθεί τό Σμόλ
νι.
Νά άπομακρυνθεΐ στό πέλαγος τό κατα
δρομικό τής επανάστασης «ΑΒΡΟΡΑ».
10
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ΩΡΑ 5.30', τό πρωί. ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΡΑΜΠΟΤΣΙ Π Ο Υ Τ—
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ». (Μέ αύτό τόν τίτλο έβγαίνε τότε ή εφημερίδα «ΠΡΑΒΔΑ»). "Ενα
άπόσπασμα από εύέλπιδες εισορμάει στό τυ
πογραφείο «Τρούντ— ’Εργασία», καταστρέ
φει τίς κάσες μέ τά στοιχεία, παίρνει τις εφη
μερίδες καί σφραγίζει τό τυπογραφείο.

^
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ΩΡΑ 6, τό πρωί. ΣΜΟΛΝΙ. "Υστερα άπό τήν επιδρομή των εύέλπιδων στό τυπογραφείο, συνέρχεται στό
Σμόλνι ή Κεντρική ’Επιτροπή τοϋ κόμματος
των Μ πολσεβίκων καί αποφασίζει: νά εμπο
διστεί ή πορεία των στρατιωτικών μονάδων,
πού έρχονται στήν Πετρούπολη· νάξαναπαρθεϊ, αμέσως, ά π ’τούς εύέλπιδες τό τυπογρα
φείο.

ΩΡΑ 11, τό πρωί. ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΡΑΜΠΟΤΣΙ ΠΟΥΤ». Έπαν.αστατικά άποσπάσματα στρατιωτικών, πού έστειλε ή Β.Ρ.Κ.
στό τυπογραφείο, έδιωξαν τούς εύέλπιδες, άφαίρεσαν τίς σφραγίδες καί ανοιξαν τό τυπο
γραφείο. Οί τυπογράφοι συγκέντρωσαν και
νούργια στοιχεία καί στίς 11 τό πρωί κυκλο
φόρησε τό επόμενο φύλλο τής εφημερίδας
«Ραμπότσι Πούτ». Ή εφημερίδα καλοϋσε
τούς εργάτες, τούς στρατιώτες καί τούς αγρό
τες στήν άποφασιστική μάχη.
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ΩΡΑ 12, τό μεσημέρι. ΣΤΗ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΑΒΑΟΦΣΚ. Χτυπάει τό τηλέφωνο στη
γραμματεία.
— ’Από τά Χειμερινά ’Ανάκτορα, σάς όμιλεΐ
ό ύπασπιστής τΟΰ Κερένσκι. Γιατί δέν λει
τουργεί τό τηλέφωνο τής διοικήσεως του
φρουρίου. Έ χουν, άραγε, έκτελεσθεΐ οί εν
τολές τής Κυβερνήσεως; Οί πληροφορίες εί
ναι άπαραίτητες γιά τήν άμεση ενημέρωση
τοϋ Κερένσκι.
— ’Εδώ ό επίτροπος τής Β.Ρ.Κ. Ή φρουρά
του φρουρίου προσχώρησε στό Σοβιέτ. Ό
διοικητής τοϋ φρουρίου πιάστηκε καί άφαιρέΟηκε τό τηλέφωνο ά π ’τό διαμέρισμά του.
Τό φρούριο καί ό ναύσταθμος δέν έκτελοϋν
τώρα παρά μόνο διαταγές τής Β.Ρ.Κ.
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ΩΡΑ 2, τό μεσημέρι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Συγκεντρώνονται οί κύριες δυνάμεις των εύέλπιδων. Στίς
12 έφτασε καί ένα γυναικείο τάγμα κρούσης
γιά νά ένισχύσει την άμυνα των Χειμερινών
’Ανακτόρων.
14
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ΩΡΑ 2, τό μεσημέρι. ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗ. Πάρθηκε τηλεφώνημα τής
Β.Ρ.Κ μέ εντολή πρός δλες τις στρατιωτικές
δικαστικές υπηρεσίες, τίς στρατιωτικές μονάδες καί τά διάφορα στρατιωτικά άποσπάσματα, νά μπουν μέ πλήρη πολεμική εξάρτη
ση στήν Πετρούπολη γιά νά ύπερασπιστοϋν
τήν επανάσταση καί νά ύποστη ρίξουν τήν
Β.Ρ.Κ.

ΩΡΑ 2, τό μεσημέρι. ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ. "Ολες οί γέφυρες είναι στά
χέρια των εύέλπιδων. Τό επιτελείο τής Κόκκινης φρουράς δίνει τή διαταγή: άποσπάσματα άπό κόκκινους φρουρούς νά πάρουν τίς γέ
φυρες ά π ’τούς εύέλπιδες.

ΩΡΑ 3, τό άπόγευμα. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Φτάνει ελαφρό
πυροβολικό, γιά νά προστατεύσει τή προσω
ρινή κυβέρνηση. Στίς 4 τό άπόγευμα οί ποδηλάτες, πού φρουρούσαν τά Χειμερινά ’Ανά
κτορα, εγκαταλείπουν τίς θέσεις τους.
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ΩΡΑ 5, τό απόγευμα. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ. Τό σύνταγμα Κεκσχόλμ, πού κατέχει τό τηλεγραφεΐο, προσχω ρεί στην επανάσταση.
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ΩΡΑ 5,10', τό απόγευμα. ΣΕΡΝΤΟΜ ΙΙΟΛΣΚΛΓΙΑ ΟΥΑΙΤΣΑ... 1/92.
Α
Ό Β. I. Αένιν, πού βρισκόταν εδώ, στό συνωI
μοτικό διαμέρισμα τής Μ. Β. Φοφάνοβα, στέλ- οκτηβρβ
νει στό Σμόλνι επιστολή πρός τά μέλη τής
Κ.Ε., όπου τούς ζητάει νά μήν καθυστερήσει
ή εξέγερση.

ΩΡΑ 7, τό βράδυ. ΣΜΟΛΝΙ. Μέ άντιπροσώπους τοϋ 2ου Πανρωσικοϋ συνέδριου των Σοβιέτ άρχίζει ή συ
νεδρίαση τοϋ Σοβιέτ τής Πετρούπολης, όπου
γίνεται ενημέρωση πάνω στήν πορεία τής ε
ξέγερσης στήν Πετρούπολη.
16
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ΩΡΑ 7, τό βράδυ. ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ. Ά ποσπάσματα άπό κοκκινοφρουρούς κυριέύουν δλες τις γέφυρες, ε
κτός άπό δύο: τήν Ν ικολάγιεφσκι, σήμερα
άνθυπολοχαγού Σμίντ καί Ντβορτσόβι (των
’Ανακτόρων).

ΩΡΑ 7, τό βράδυ. ΤΟ «ΑΒΡΟΡΑ». Τό καταδρομικό πλησιάζει
στη γέφυρα Νικολάγιεφσκι. Οί εύέλπιδες,
πού τήν φρουρούν, τρέπονται σέ φυγή. Οί
ναύτες τού «ΑΒΡΟΡΑ» ενώνουν τή γέφυρα.
Τό καταδρομικό τής ’Επανάστασης ετοιμά
ζεται γιά μάχη.

οκταβρβ

οκτοβρβ
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ΩΡΑ 10, τή νύχτα. ΣΕΡΝΤΟΜ ΠΟΛΣΚΑΠΑ. ΟΥΛΓΓΣΑ... 1/92.
Στίς 24 Ό κ τώ β ρ η , τό βράδυ, ό Β. I. Λένιν
φεύγει μαζί μέ τό σύνδεσμο τής Κ.Ε. τού κόμ
ματος, τόν Έ ϊν ό Ράχια, ά π ’τό τελευταίο συ
νωμοτικό καταφύγιό του, στή Σερντομπόλσκαγια Οϋλιτσα, αφήνοντας στήν οικοδέ
σποινα Μ. Β. Φοφάνοβα τό σημείωμα: Φεύγω
)’/«' ί:κι:Ί. οποο σι:Ις ί)ί: Οίλι.τι: \>ά πάω. Καλή άντάμωση. 'Ίλιτς.
Ό Β. I. Λενιν πηγαίνει στό Σμόλνι. Στή
Σπαλιέρναγα Οϋλιτσα (σήμερα Οϋλιτσα Βοϊνόβα), δοκιμάζουν νά τόν σταματήσουν δύο
έφιπποι εύέλπιδες. «Στάσου! "Αδεια!». Ό Έ ϊνό Ράχια ψιθυρίζει στόν Βλαντιμήρ “Ιλιτς νά
μήν σταματήσει κι ό'ίδιος κάνει τό μεθυσμένο
καί άνοίγει κουβέντα μέ τούς εύέλπιδες. Ό
Βλαντιμήρ "Ιλιτς προχώρησε. Οί εύέλπιδες
δέν έχουν καμιά διάθεση νά μπλέξουν σέ συ
ζήτηση μ ’ένα μεθυσμένο καί φεύγουν. Ό Ρά
χια φτάνει τό Βλαντιμήρ "Ιλιτς καί του λέει:
«τά καταφέραμε,σύντροφε Αένιν».
18
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ΩΡΑ II τή νύχτα. ΦΙΝΛΙΑΝΤΣΚΙ Π ΡΟΣΠΕΚΤ...................... 6
Ό Β. I. Λένιν βρίσκεται πιά στό Σμόλνι, ατό
κτίριο, όπου βρίσκονται τά γραφεία τής εφη
μερίδας «Ραμπότσι Πούτ». Ξαφνικά εισορ
μούν εύέλπιδες. Θέλουν νά πιάσουν τόν Λέ
νιν. Οί τυπογράφοι άφαιροΰν άπό τήν πόρτα
τήν πινακίδα μέ τόν τίτλο τής εφημερίδας καί
συνοδεύουν τούς εύέλπιδες σέ όλους τούς ο
ρόφους, κάνοντας πώς δέν ξέρουν τάχα, πού
βρίσκεται τό γραφείο τής σύνταξης. Τήν ώρα,
πού οί εύέλπιδες έτρεχαν στούς διαδρόμους
καί στις σκάλες, οί τυπογράφοι τηλεφώνη
σαν στό επιτελείο τής Κ όκκινης φρουράς.
Τρέχει 'ένα άπόσπασμα άπό κοκκινοφρουρούς καί πιάνει τούς εύέλπιδες.

20
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ΩΡΑ 11, τή νύχτα. ΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ (Φινλανδία). Έ δώ βρίσκε
ται τό Τσέντρομπάλτ— Βαλτικό κέντρο—των
μπολσεβίκων. 'Ο μπολσεβίκος Ντιμπένκο,
πρόεδρος του Τσεντρομπάλτ, παίρνει από τήν
Πετρούπολη τό τηλεγράφημα: «Βισιλάι Ούστάφ»— στείλε τό καταστατικό. Αύτό σήμαινε: «ή εξέγερση άρχισε· είναι ανάγκη νά
βοηθηθοΰν οί εργάτες τής Πετρούπολης».
Τήν αύγή καταπλέουν στήν Πετρούπολη πο
λεμικά μέ πέντε χιλιάδες ναύτες.

·1ΑΙΗΤΡ08ΑΛΤΤ> « ΑΜ &ΕΗΚΟ*
*■ΒΜΟ&Ι/ΙΑΙΛ
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ΩΡΑ 11,30', τή νύχτα. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚ ΤΟΡΑ. Συνεδριάζει ή 0 / 1
μι
πανικόβλητη Προσωρινή κυβέρνηση. Προεδρεύει ό Κερένσκι. Στό μεταξύ φτάνει ή πλη- οκτηβρβ
ροφορία, πώς έπαναστατημένες μονάδες πλη
σιάζουν στά Χειμερινά ’Ανάκτορα.

22

ΩΡΑ, 0 ,5 ', τή νύχτα. ΣΜΟΛΝΙ. Νύχτα. Τς> σχέδιο τής εξέγερ
σης, πού είχε καταστρώσει ό Λένιν, εξακο
λουθεί νά εφαρμόζεται μ ’επιτυχία. Μ προ
στά στην είσοδο τοϋ Σμόλνι περιπολοϋν έ
νοπλα τμήματα, είναι άναμένες μεγάλες
φωτιές. Στό προαύλιο μπαίνουν συνέχεια
φορτηγά αύτοκίνητα μέ κοκκινοφρουρούς,
στρατιώτες καί ναύτες. Μ εταφέρονται κα
νόνια, έρχονται θωρακισμένα. Τό Σμόλνι
είναι κατάφωτο. Ζεΐ τόν έντονο παλμό ε
κείνων, πού μέ πρόσκληση τού κόμματος,
δίνουν τήν άποφασιστική μάχη ενάντια
στόν καπιταλισμό.
’Α ρχηγός τοϋ άγώνα είναι ό μεγάλος Λέ
νιν. Μαζί μέ τόν Λένιν είναι τά μέλη τής
• Κ.Ετοϋ Κόμματος καί τά μέλη τής Β.Ρ.Κ.
Δίνουν εντολές, ύπογράφουν διαταγές γιά
διανομή οπλισμού, στέλνουν στρατιωτικά
τμήματα σ ’όλα τά μέρη τής πόλης. Στό
χάρτη τής Π ετρούπολης σημειώνεται, μέ
σημαιοϋλες, όλη ή πορεία τών πολεμικών
επιχειρήσεω ν, έκεΐ, όπου έχουν άποσταλεΐ
τμήματα.

ΩΡΑ 0,12', τή νύχτα. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ. Ό συνταγματάρχης Πολκόβνικωφ αναφέρει στόν Κερένσκι, δτι ή κατάσταση στην Πετρούπολη είναι επικίνδυνη· οί εύέλπιδες παραδί
νουν τίς θέσεις τους σέ κοκκινοφρουρούς
καί επαναστάτες στρατιώτες χωρίς καμιά
αντίσταση.

ΩΡΑ 1,25', τή νύχτα. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ. Μικτό άπόσπασμα από ναύτες, στρατιώτες
καί κοκκινοφρουρούς κυριεύει τό κεντρικό
ταχυδρομείο.
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^
οηταερε

οητβερβ

ΩΡΑ I, τή νύχτα. ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘ
ΜΟΥΣ. Στρατιωτικές δυνάμεις τής Β.Ρ.Κ.
κυριεύουν τούς σταθμούς Βαλτικής καί
Νικολάγιεφσκι.

ΟΗΤΑΒΡΒ
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ΩΡΑ 2, τη νύχτα. ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Στό Κυκλικό κανάλι). Οί εργαζόμενοι του ήλεκτροσταθμοϋ υποδέχονται μέ χαρά τόν ε
πίτροπο τής Β.Ρ.Κ. κι έξασφαλίζουν τήν α
διάκοπη λειτουργία του σταθμού. Μέ ε
ντολή τής Β.Ρ.Κ. διακόπτεται ή ήλεκτροδότηση σέ όλες τίς υπηρεσίες τής Προσω
ρινής κυβέρνησης.

-ΟΗΤΑΒΡΒ

ΩΡΑ 2,20', τή νύχτα. Α Π ’ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ Ι1ΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ. Ό Κερένσκι
ζητα τηλεφωνικώς άπό τό επιτελείο του άρ- 0ΚΤηίΡΐ1
χιστράτηγου ν ’άποσταλοϋν στρατεύματα,
ά π ’τό μέτωπο στην Πετρούπολη, γιά νά
συντρίψουν τήν επανάσταση.
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ΩΡΑ 3, τή νύχτα. ΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ (Φινλανδία). ’Αναχωρεί,
μέ διαταγή τής Β.Ρ.Κ., γιά τήν Πετρούπο
λη, ά π ’τόν Φ ινλανδικό σταθμό ένας μεγάλος συρμός μέ ναύτες.

ΩΡΑ 6, τό πρωί. ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Τήν τρόπεζα φρουρούσαν στρατιώτες τού σύνταγματος Σεμιονόφσκι. Ά π ’τήν πλευρά τής Σαντόβαγια, κοντά στήν τράπεζα, βρίσκεται
ένα θωρακισμένο, καί μπροστά στήν πύλη,
γιά τό καί'άλι Α ικατερίνσκι, είναι φρουρός
ένας στρατιώτης. Τίς πρωινές ώρες κοιμή
θηκε. Καμιά φορά ξυπνάει καί βλέπει μπρο
στά του ναύτες. Τού λένε πώς τούς έστειλε
ή Β.Ρ.Κ. γιά ν ’αντικαταστήσουν τή φρου
ρά. Ό στρατιώτης δοκιμάζει νά δώσει τό
σύνθημα τού συναγερμού, μά οί ναύτες τόν
έμποδίζουν. Γίνονται κύριοι τής τράπεζας
καί τοποθετούν φρουρούς στίς πόρτες, στά
τηλέφωνα, στά χρηματοκιβώτια καί στό
θησαυροφυλάκιο.

οητλβρβ

οηταβρβ
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ΩΡΑ 7, τό πρωί. ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. Μικτό
άπόσπασμα από άντρες του συντάγματος
Κεκσχόλμ καί κοκκινοφρουρούς κυριεύ
ουν τόν κεντρικό τηλεφωνικό σταθμό, α
φοπλίζοντας τούς φρουρούς εύέλπιδες. "Υ
στερα ά π ’αύτό οί πιό πολλές συσκευές του
επιτελείου τής στρατιωτικής περιοχής των
Χειμερινών ’Ανακτόρων καί άλλων ύπηρεσιών τής Π ροσωρινής κυβέρνησης α
ποσυνδέθηκαν.

ΩΡΑ 7, τό πρωί. ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ. Κοκκινοφρουροί καί στρα
τιώτες κυριεύουν τή γέφυρα Ντβορτσόβι.
Τώρα πιά, όλες οί γέφυρες, βρίσκονται στά
χέρια τών επαναστατικών δυνάμεων. Τά
βαρειά σιδερένια κλειδιά (Σημ. έπιμ.: οί
περισσότερες γέφυρες ήσαν κινητές) μεταφέρονται ά π ’τά γεφύρια στό δωμάτιο
τής επιτροπής κάποιου συντάγματος.

οητηβρβ
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ΩΡΑ 7, τό πρωί. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Οί εύέλπιδες
ρωτούν τόν Κερένσκι, πότε θά φτάσουν τά
συντάγματα ά π ’τό μέτωπο. Οί υπουργοί
ρωτάνε τόν Κερένσκι τί θά γίνει.

ΩΡΑ 8, τό πρωί. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ. Φτάνουν εδώ,
γιά τήν έκπόρθηση των Χειμερινών ’Ανα
κτόρων άποσπάσματα κοκκινοφρουρών καί
τάγματα του συντάγματος Παβλόφσκι.
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ΟΚΤΑΕΡΒ
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ΟΗΤΑΒΡΕ

ΩΡΑ II, τό πρωί. ΦΥΛΑΚΕΣ «ΚΡΕΣΤΙ» (ΣΤΑΥΡΟΙ). Στίς
φυλακές «ΚΡΕΣΤΙ» βρίσκονται κλεισμέ
νοι, γιά τέταρτο μήνα, οί μπολσεβίκοι, πού
είχαν πιαστεί τόν ’Ιούλιο. Μέ διαταγή τής
Β.Ρ.Κ. ελευθερώνονται.

ΟΗΤΗΒΡΒ

ΩΡΑ 12, τό μεσημέρι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Ό Κερένσκι
μέ αύτοκίνητο, πού παραχώρησε ή Ά μ ερικανική πρεσβεία, πηγαίνει στήν Γκατσίνα, 0ΗΤ(,6ΡΙ’
όπου ελπίζει νά ύποδεχθεΐ τά πιστά σ ’αύτόν στρατεύματα, γιά τή συντριβή τής επα
νάστασης.
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ΩΡΑ 1, τό μεσημέρι. ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ Μ ΑΡΙΙΝΣΚΙ (Σήμερα
μέγαρο τής Λ ενινιστικής κρατικής έκτελεστικής επιτροπής). Στή μία ή ώρα πλησιάζουν σώματα έπαναστατημένων εργα
τών, στρατιωτών καί ναυτών γιά νά προτεί
νουν στούς οπαδούς τής αστικής κυβέρνη
σης νά έγκαταλείψουν τό μέγαρο.

ΩΡΑ 2, τό μεσημέρι. ΤΑ ΠΛΟΙΑ. Μέ κόκκινες σημαίες καί
γραμμένο τό σύνθημα «"Ολη ή ’Εξουσία
στά Σοβιέτ!» φτάνουν άπό τήν Κρονστάνδη τά πολεμικά πλοία. Οί ναύτες άποβιβάζονται στήν ακτή. Τό θωρηκτό «Αύγή τής
ελευθερίας» ρίχνει άγκυρα στήν είσοδο
του καναλιού Μ ορσκόι. Στρέφει τά πυρο
βόλα του πρός τή σιδηροδρομική γραμμή
τής Βαλτικής. “Αν εμφανιστεί έδώ τραίνο
μέ στρατεύματα του Κερένσκι, τό θωρηκτό
θά τό χτυπήσει.
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οκτβερβ

\ 1,30', τό άπόγευμα. ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΕΦΣΚΙ. Ε π α να σ τατι
κές δυνάμεις καταλαμβάνουν τή λεωφόρο
Νιέφσκι καί τίς άλλες κύριες οδικές αρτη
ρίες καί τοποθετούν θωρακισμένα οχήματα
στίς γέφυρες.

\ ί), τό απόγευμα. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. "Ολοι οί δρό
μοι, πού οδηγούν στά Χειμερινά ’Ανάκτο
ρα, έχουν καταληφθεί άπό επαναστατικές
δυνάμεις. Τά Χειμερινά ’Ανάκτορα είναι
περικυκλωμένα. Δύο μοτοποδηλάτες πλη
σιάζουν σ τ ’άνάκτορα. Φέρνουν τό τελεσί
γραφο. Ή Β.Ρ.Κ. προτείνει στην Προσω
ρινή κυβέρνηση νά παραδοθεΐ. Γιά νά
σκεφθεΐ, προθεσμία 20 λεπτά.
Τά 20 λεπτά περνούν ή Προσωρινή
κυβέρνηση ζητάει ακόμη 10 λεπτά.
Τά 10 λεπτά περνούν.
Ή Προσωρινή κυβέρνηση δέν δίνει κα
μιά απάντηση- περιμένει τόν Κερένσκι μέ
τά πιστά του στρατεύματα.
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ΩΡΑ 6, τό απόγευμα. ΣΜΟΛΝΙ. Στό Σμόνλι έχουν συγκεντρωθεί
αντιπρόσωποι, πού ήρθαν γιά νά πάρουν
μέρος στό 2ο συνέδριο των Σοβιέτ· 600 άνθρωποι — εργάτες, αγρότες, στρατιώτες,
ναύτες—στριμώχνονται σέ μιά μεγάλη, χω
ρίς θέρμανση, αΐ'θουσα καί περιμένουν ν ’
αρχίσουν οί εργασίες τού συνεδρίου.
Ό Λένιν γράφει στά μέλη τής Β.Ρ.Κ. πώς
πρέπει ν ’άρχίσουν οί έργασίες έστω κι άν
δέν έχουν καταληφθεί άκόμη τά Χειμερινά
’Ανάκτορα.
Ή Β.Ρ.Κ. δίνει διαταγή: αρχίσατε πυρ
κατά των Χειμερινών ’Ανακτόρων.

οητηβρβ

ΩΡΑ 9 ,40', τή νύχτα. ΣΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟ «ΑΒΡΟΡΑ». Οί φ Ρ ?
ναύτες είναι πλάι στά κανόνια καί περιμένουν τό σύνθημα. ’Από τό φρούριο Πέτρο- οητηβρβ
παβλόφσκ άκούγεται ό συνθηματικός πυ
ροβολισμός· ακολουθεί μιά άσφαιρη βολή
τού «ΑΒΡΟΡΑ».
Ή καταπτοημένη Προσω ρινή κυβέρνη
ση ελπίζει άκόμη νά φτάσει ή βοήθεια απ'
τό μέτωπο καί γ ι ’αύτό τραινάρει τίς δια
πραγματεύσεις γιά την παράδοση.
’Αρχίζει τό πϋρ άπό τό φρούριο Πετροπαβλόσφκ. Τό «ΑΒΡΟΡΑ» φωτίζει μέ τούς
προβολείς του τά Χειμερινά ’Ανάκτορα.
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ΩΡΑ 10, τή νύχτα. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Οί έπαναστατικές δυνάμεις χτυπούν μέ ατομικά δπλα
καί πολυβόλα τ ’’Ανάκτορα. Οί ύπερασπιζόμενοι τήν Προσωρινή κυβέρνηση κλο
νίζονται, διαλύονται. Βλέπουν πόσο απελ
πιστική είναι ή θέση τους, εγκαταλείπουν
ομάδες—ομάδες τ ’’Ανάκτορα καί παραδίδονται. Λίγοι παραμένουν, πού πυροβο
λούν πίσω άπό σωρούς ξύλων.

ΩΡΑ 11, τή νύχτα. ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΕΤΡΟΠΑΒΛΟΦΣΚ. "Οταν τό
«ΑΒΡΟΡΑ» έριξε τούς προβολείς σ τ ’Ά νάκτορα, ό επίτροπος τού φρουρίου διατάσσει τούς πυροβολητές ν ’άρχίσουν νά
βάλλουν.
Οί πυροβολητές
απαντούν:
«Στούς συμπιεστές δέν ύπάρχει ούτε μιά
σταγόνα λάδι. Τά πυροβόλα έχουν σκου
ριάσει καί θά σκάσουν μέ τήν πρώτη βο
λή». Καλούν τότε ά π ’ τό Σμόλνι δύο ναύτες
πυροβολητές. Αύτοί έξέτασαν τά πυροβό
λα καί βεβαιώσαν πώς ή βολή είναι επικίν
δυνη. Σ τ ’όνομα, όμως, τής έπανάστασης οί
ναύτες αγνόησαν τόν κίνδυνο καί γέμισαν
τά πυροβόλα. Ό έπίτροπος έκανε μιά αλυ
σίδα μέ στρατιώτες, γιά νά ύπερασπιστοϋν
τά πυροβόλα, άν, ά π ’τά Χειμερινά ’Ανά
κτορα, έπιτεθεϊ ό εχθρός μέ βάρκες. Ά κούστηκε μιά ομοβροντία. Τά πυροβόλα δέν
έσκασαν.

οηταερβ

οητηβρβ
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ΩΡΑ 2,10', τό πρωί. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Δυνάμεις από
κοκκινοφρουρούς καί ναϋτες πιέζουν τούς
εύέλπιδες καί εισορμούν στ "Α νάκτορα. Οί
εύέλπιδες ανεβαίνουν τρέχοντας τίς σκάλες
καί πυροβολούν άπό ψηλά.
Κοκκινοφρουροί, ναύτες καί στρατιώ
τες τούς κυνηγούν. Οί εύέλπιδες παραδίδονται.
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οκτηΒΡΙ’

ΩΡΑ 2,15', τό πρωί. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. Ό επίτροπος
τής Β.Ρ,Κ. Β. Α. Ά ντόνω φ — Ό φ σέγιενκο
μπαίνει στήν αίθουσα. ’Εδώ βρίσκονται οί
υπουργοί. Σηκώνονται. Ό επίτροπος δη
λώνει: «Στό όνομα τής επανάστασης θεω
ρώ τήν Προσωρινή κυβέρνηση καταργημένη».

Ο ί*
οκταβρβ
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ΩΡΑ 5 ,15', τό απόγευμα. Κάτω από τούς ήχους τής «ΔΙΕΘΝΟΥΣ» τε
λειώνει τίς εργασίες του τό 2ο συνέδριο
των Σοβιέτ. ’Έ χει εγκρίνει τά διατάγματα
του Λένιν γιά ειρήνη καί γή καί συγκρότη
σε τή Σοβιετική κυβέρνηση — τό Σοβιέτ
των Λαϊκών ’Επιτροπών μέ επικεφαλήςτόν
’Ίλ ιτς Λένιν.
Ό Λένιν διακήρυξε:

Εΐρήνη-στούς λαούς.
Γή-στούς άγρότες.
Τά ίργοστάσια-στονς εργάτες.
Ή έξουσία-στά Σοβιέτ.
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ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
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