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προσωπογραφία

Ἱστορίες ἀπὸ τὴν Κολιμά 
 
Βαρλαὰμ Σαλάμοφ, 

μτφρ. - πρόλογος  Ἑλένη Μπακοπούλου

ἐκδ.  Ἴνδικτος 2011, σελ. 1968

Τὰ διηγήματα τοῦ Βαρλαὰμ Σαλά-
μοφ φτάνουν στὸ ἑλληνικὸ ἀνα-
γνωστικὸ κοινὸ μὲ καθυστέρηση 
σαράντα σχεδὸν χρόνων, στὴν ὁλο-
κληρωμένη μορφή τους. Ὁ Σαλά-
μοφ ἔχει ἀναγνωριστεῖ διεθνῶς ὡς 
ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς Ρώ-
σους πεζογράφους τοῦ 20οῦ αἰώνα, 
ὄχι μόνο γιὰ τὸ συγκλονιστικὸ θέμα 
τοῦ ἔργου του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἰδιαίτερη λογοτεχνική 
του βαρύτητα, γιὰ τὴν ἀπαιτητικὴ μορφὴ τῆς σύντομης 
ἀφήγησης ποὺ διάλεξε νὰ μᾶς παρουσιάσει τὸν ζοφερὸ 
κόσμο τῶν στρατοπέδων στὰ ὁποῖα πέρασε τὴ μισὴ ἐνή-
λικη ζωή του. Τὸ θέμα του δὲν ἐπιδέχεται πλατιασμούς, 
καλολογίες, ἐξωραϊσμούς. Εἶναι ὠμὸ καὶ ἀπίστευτα ζο-
φερό. Εἶναι ἡ ζωὴ στὸ ὅριο τοῦ θανάτου –πνευματικοῦ, 
ἠθικοῦ καί, κυρίως, φυσικοῦ– ἑκατοντάδων χιλιάδων 
ἀνθρώπων στὰ στρατόπεδα ἐργασίας τῆς Σοβιετικῆς 
Ἕνωσης κατὰ τὶς δεκαετίες ’30-’50. Τὴν ὠμότητα καὶ τὸ 
ἀδιανόητο αὐτῆς προσπαθεῖ νὰ μᾶς περιγράψει ὁ συγ-
γραφέας μὲ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ οἰκονομία λόγου καὶ 
συναισθημάτων.

Νηπτικὴ ζωὴ καὶ ἀσκητικοὶ ἀγῶνες,  
ἑρμηνεία στοὺς ὁσίους Πατέρες Ἀντώνιο, 
Αὐγουστίνο καὶ Μακάριο 
 
Ἀρχ. Αἰμιλιανὸς Σιμωνοπετρίτης 

ἐκδ.  Ἴνδικτος 2011, σελ. 584

Στὸ βιβλίο σχολιάζεται μέρος 
τῶν κανόνων τοῦ Μεγάλου 
Ἀντωνίου, ὅλο σχεδὸν τὸ μο-
ναστηριακὸ τυπικὸ καὶ ὁ κα-
νόνας τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου, 
καὶ μέρος τοῦ κανόνα τοῦ ἁγί-
ου Μακαρίου. Ὁ Γέροντας Αἰμι-
λιανὸς Σιμωνοπετρίτης μὲ πατε-
ρικὸ φρόνημα ἐπανέρχεται σὲ 
αὐτὸ ποὺ δίδαξαν οἱ πατέρες καὶ ἔζησε ἡ Ἐκκλησία 
γιὰ πολλοὺς αἰῶνες στὸ Βυζάντιο. Ἑρμηνεύει τοὺς 
κανόνες ποὺ ἀναφέρονται στὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν, 
τοὺς λεγόμενους Ἀσκητικούς, μὲ βαθύτατο θεολο-
γικὸ καὶ πνευματικὸ αἰσθητήριο. 
Ὁ συγγραφέας κινεῖται μὲ δυναμισμὸ καὶ ἐσχατο-
λογικὴ προοπτικὴ γιὰ νὰ περιγράψει πολὺ ζωντανὰ 
ὅτι αὐτὸ ποὺ κατέθεσαν οἱ διδάσκαλοι τοῦ μονα-
χισμοῦ ὡς κανόνες περιέχει ἀλήθειες καὶ κυρίως 
καθορίζει τὰ ὅρια τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ Ἰατρὸς ὁ Ἀγαπητός
 
Πρωτοπρ. Γεώργιος Σεβτσένκο,

μτφρ. Μαρίνα Μουμλάντζε

ἐκδ. Ἀκρίτας 2011, σελ. 364

Τὸ βιβλίο τοῦ πρωτοπρεσβυτέ-
ρου Γεωργίου Σεβτσένκο, καθη-
γητῆ χειρουργικῆς, ἀποτελεῖ ση-
μαντικὴ προσπάθεια κατανόησης 
τοῦ ἔργου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Λουκᾶ (Βόινο-Γιασενέτσκι), κα-
θηγητῆ τοπογραφικῆς ἀνατομίας 
καὶ χειρουργικῆς. Ὁ συγγραφέας, 
μὲ ἐπαγωγικὸ τρόπο, περιγρά-
φει τὴν πορεία τοῦ ἁγίου Λουκᾶ 
στὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο. Τὰ 
πρῶτα βήματα, τὶς πρῶτες ἀνακαλύψεις, τὰ λάθη καὶ τὶς 
ἐπιτυχίες, τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς ἀγωνίες. Ἔτσι, ἀκόμη καὶ 
ὁ μὴ εἰδικὸς μπορεῖ μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου 
νὰ ἀποκτήσει μία πληρέστερη εἰκόνα τῆς μεγαλειώδους 
μορφῆς τοῦ ἁγίου Λουκᾶ.

Ἀντίδωρο 

Μαρία Μουρζᾶ

ἐκδ. Ἄθως 2011, σελ. 160

Ὁ πόνος, ἡ μοναξιά, ἡ ἀβεβαι-
ότητα, ἔχουν γίνει γνωρίσματα 
τοῦ ἀπομακρυσμένου ἀπὸ τὸν 
Θεὸ καὶ τὸν πλησίον ἀνθρώπου 
τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ἀφή-
νοντας οὐλὲς ἀνεξίτηλες στὴν 
ψυχή του. Σ’ αὐτὸν τὸν πονεμέ-
νο ἄνθρωπο ἀπευθύνονται τὰ 
κείμενα τοῦ πονήματος αὐτοῦ. 
Κείμενα Ὀρθόδοξης βιωματικό-
τητας καὶ αὐτογνωσίας. Κείμενα μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
ἡ συγγραφέας καταθέτει λόγο ὄχι ἠθικιστικό, ἀλλὰ 
βαθειὰ βιωματικό, λόγο ποὺ εἶναι κόπος ἀπὸ κόπο 
καὶ πόνος ἀπὸ πόνο. Καὶ γι’ αὐτό, στὴν καρδιὰ τοῦ 
πάσχοντος ἀνθρώπου τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας, 
μπορεῖ νὰ γίνει βάλσαμο παρηγορητικό, σὰν ἕνα 
ἁπλὸ δῶρο ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς.
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