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Δημήτρης Μπελαντής

Ο Στάλιν
στην Κολιμά

Μυθιστόρημα

Δ
ημήτρης Μ

πελαντής        Ο Στάλιν στην Κολιμά

Στην μεγάλη διαμάχη για την διαδοχή του Λένιν στην ηγεσία 
των μπολσεβίκων και του σοβιετικού κράτους, επικράτησε 
γρήγορα ο Στάλιν. Το γεγονός αυτό, σχετικά αναμενόμενο με 
όρους ισχύος, δεν ήταν νομοτελειακά αναγκαστικό καθώς 
η Ιστορία συνδυάζει την ανάγκη με την ενδεχομενικότητα. 
H πιθανότητα να είχαν νικήσει οι πολιτικές δυνάμεις γύρω 
από τον Τρότσκι και τους συμμάχους του ήταν μια υπαρκτή 
ιστορική δυνατότητα ως τα μέσα της δεκαετίας του 1920.

Το μυθιστόρημα του Δ. Μπελαντή έχει σαν αφετηρία του αυτό 
το ενδεχόμενο. Ο Στάλιν βρίσκεται εκτοπισμένος στο γκου-
λάγκ της Κολιμά. Ο πρώην ηγέτης πρέπει να συνδυάσει τις 
δεξιότητές του για να επιζήσει και να αντιστρέψει την ροή 
της Ιστορίας, αναδεικνύοντας πλευρές της ψυχικής δύνα-
μής του αλλά και του πιο σκληρού, λαϊκού και ίσως λού-
μπεν υποστρώματος της προσωπικότητάς του. Η εξέγερση 
των οπαδών του στην Κολιμά, τις πρώτες μέρες του 1936, 
θα φέρει τα πάνω-κάτω.

Ο Μπέρια, αναλαμβάνει πραξικοπηματικά την ηγεσία των 
μπολσεβίκων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταστείλει 
την σταλινική ανταρσία. Η Σοβιετική Ένωση διχοτομείται σε 
Δυτική (υπό την ηγεσία αρχικά του Μπέρια και μετά του Μο-
λότοφ) και Ανατολική (υπό την ηγεσία του Στάλιν). Ο Βʹ Εμ-
φύλιος Πόλεμος με πρωταγωνιστές «παλιούς συντρόφους 
εν όπλοις» είναι ανελέητος… Οι 44 μέρες που διήρκεσε θα 
συγκλονίσουν ολόκληρο τον κόσμο. 

Στο τέλος τίποτα δεν θα είναι όπως πριν.

Ο Δημήτρης Μπελαντής γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1964. Αποφοίτησε από τη Γερ-
μανική Σχολή Αθηνών και σπούδασε νο-
μικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδα-
κτορική του διατριβή, με θέμα «Αντιτρο-
μοκρατική νομοθεσία και αρχή του κρά-
τους δικαίου» εκδόθηκε το 1997 (εκδό-
σεις «Δίκαιο και οικονομία»). Από το 1988 
ασκεί μαχόμενη δικηγορία. Ενεργοποι-
είται στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
και είναι μέλος της διοίκησής του. Έχει 
δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε εφημε-
ρίδες και έντυπα της ευρύτερης Αριστε-
ράς. Από τις εκδόσεις Τόπος εκτός από το 
συλλογικό έργο Κυβέρνηση της Αριστεράς 
(2013) κυκλοφορεί το βιβλίο του: Αριστε-
ρά και Εξουσία, ο «δημοκρατικός δρόμος» 
προς το σοσιαλισμό (2014). Άλλα έργα του: 
Αναζητώντας τον εσωτερικό εχθρό (Προ-
σκήνιο, 2005), Η Ουλρίκε μετά το θάνατο 
της Μάινχοφ (Βιβλιοπέλαγος, 2006, 2007, 
2009).
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