
#Σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια, ξεκίνησε η μάχη του Στάλινγκραντ. 

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο σκληρές μάχες που άλλαξε ριζικά την πορεία του 
Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το καλοκαίρι του 1942, τα φασιστικά στρατεύματα άρχισαν μια επίθεση στη νότια πτέρυγα του ◽️
μετώπου, με στόχο την κατάληψη του Ντον, του Κουμπάν, του Κάτω Βόλγα και των πετρελαϊκών 
περιοχών του Καυκάσου. Η επίθεση στο Στάλινγκραντ πραγματοποιήθηκε από την 6η Στρατιά υπό 
τη διοίκηση του στρατηγού Φρίντριχ Πάουλους, που είχε διατεθεί ειδικά από το Β Σώμα Στρατού . 
Η 6η Στρατιά υποστηριζόταν από την αεροπορία του 4ου Στόλου της Αεροπορίας.

Αντιμετώπισαν το Μέτωπο του Στάλινγκραντ, το οποίο περιελάμβανε την 62η, 63η, 64η, 21η, ◽️
28η, 38η και 57η Στρατιά και την 8η Δύναμη Αεροπορίας του πρώην Νοτιοδυτικού Μετώπου. Το 
μέτωπο διοικούσε ο στρατάρχης της Σοβιετικής Ένωσης, Σεμιόν Τιμοσένκο, και από τις 23 Ιουλίου 
ο αντιστράτηγος Βασίλι Γκόρντοφ.

 Οι γερμανικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά των Σοβιετικών στρατευμάτων σε άνδρες - ◽️
1,7 φορές, σε πυροβολικό και άρματα μάχης - 1,3 φορές, σε αεροσκάφη - πάνω από 2 φορές.

Ο Σοβιετικός στρατός κατάφερε να αναγκάσει τους Γερμανούς να εγκλωβιστούν αρχικά σε ◽️
αμυντικές μάχες και αργότερα, ως αποτέλεσμα της επιχείρησης «Ουρανός», οι γερμανικές δυνάμεις
αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν.

#Σαν σήμερα, πριν από 78 χρόνια, πραγματοποιήθηκε η «παρέλαση των ηττημένων» στο 
δακτύλιο Σαντόβοε της Μόσχας.

Περίπου 60 χιλιάδες αιχμάλωτοι χιτλερικοί, μεταξύ των οποίων 20 στρατηγοί και 1200 ◽️
αξιωματικοί, εκτέθηκαν υπό συνοδεία σε δημόσια θέα,  στην πρωτεύουσα της ΕΣΣΔ. Επικεφαλής 
της φάλαγγας των αιχμαλώτων πολέμου ήταν ο Φρίντριχ Βίλχελμ φον Πάουλους.

Δεκάδες χιλιάδες Μοσχοβίτες παρακολούθησαν την «παρέλαση των ηττημένων» από ◽️
πεζοδρόμια, μπαλκόνια σπιτιών, στέγες τραμ και τρόλεϊ.

Οι φάλαγγες των αιχμαλώτων συνοδεύονταν από καβαλάρηδες με γυμνά σπαθιά και συνοδούς ◽️
με τουφέκια. Ακολουθούσαν ποτιστικά μηχανήματα, που συμβολικά ξέπλεναν τη βρωμιά από τους 
δρόμους της Μόσχας μετά το πέρασμα των Ναζί.



Σήμερα:
ΚΚΡΟ: Ας επιστρέψουμε το όνομα Στάλινγκραντ στο Βόλγκογκραντ - θα επιστρέψει και η 
ΕΣΣΔ!

Ετσι εκφράστηκε και υιοθετήθηκε η δήλωση της Περιφερειακής Επιτροπής του Στάλινγκραντ για 
την επιστροφή του ιστορικού ηρωικού ονόματος «Στάλινγκραντ» στην πόλη του Βόλγκογκραντ, σε 
εορταστική εκδήλωση για την 100ή επέτειο από την ίδρυση της ΕΣΣΔ.

Ας επιστρέψουμε το όνομα Στάλινγκραντ στο Βόλγκογκραντ - η Σοβιετική Ένωση θα επιστρέψει!



Δήλωση της Περιφερειακής Επιτροπής Στάλινγκραντ του Κομμουνιστικού Κόμματος της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ):

Η χώρα μας διανύει μια σημαντική περίοδο στην ιστορία της. Γινόμαστε μάρτυρες της επιστροφής 
των πνευματικών και ηθικών αξιών που χάθηκαν προσωρινά τη δεκαετία του 1990, όταν οι 
φιλελεύθερα σκεπτόμενοι κυβερνήτες ήρθαν στην εξουσία. Σήμερα βλέπουμε μια επιστροφή στα 
νικηφόρα σύμβολα της πατρίδας μας, τα οποία δεν έχουν ξεχαστεί ή χαθεί στο χρόνο, αλλά 
ηχούν περήφανα και θριαμβευτικά κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης 
στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή της Περιφέρειας Στάλινγκραντ του ΚΚΡΟ θεωρεί απαραίτητο να 
θέσει το ζήτημα της επιστροφής του ηρωικού ονόματος «ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ» στην πόλη μας. 
Αυτό το όνομα είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως σύμβολο της νίκης του Σοβιετικού λαού επί 
του ναζιστικού κακού, ως στρατιωτικός θρίαμβος του θάρρους και της γενναιότητας των 
στρατιωτών μας, ως νίκη της ζωής επί του θανάτου. Από τις όχθες του Βόλγα, από τα τείχη του 
ακατάκτητου Στάλινγκραντ, ξεκίνησε μια ριζική καμπή στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο 1941-
1945.

Στις 17 Ιουλίου 2022 συμπληρώνονται 80 χρόνια από την έναρξη της ηρωικής μάχης των 200 
ημερών για το Στάλινγκραντ. Η επιστροφή του Στάλινγκραντ στον παγκόσμιο χάρτη κατά το 
επετειακό έτος είναι ένα βήμα προς την αναγέννηση της μεγάλης Ρωσίας, την αναβίωση της 
υπερηφάνειας και της ανεξαρτησίας του πολυεθνικού της λαού. Και αυτό είναι σημαντικό και 
επίκαιρο σήμερα όσο ποτέ άλλοτε! Είμαστε βέβαιοι ότι οι κάτοικοι της περιοχής και της χώρας μας 
θα υποστηρίξουν αυτή τη Δήλωση στο όνομα του θριάμβου της ειρήνης, της καλοσύνης και της 
δικαιοσύνης, προκειμένου να σταματήσει η προώθηση του ναζισμού, στη μνήμη και στη δόξα των 
ηρώων της μεγάλης μας Πατρίδας και ως παράδειγμα στάσης ευγνωμοσύνης προς την Ιστορία της 
Πατρίδας για όλη την προοδευτική ανθρωπότητα!


