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Τὶ σε ὀνομάσω Ἀπόστολε; οὐρανόν, ὅτι τὴν δόξαν διηγήσω τοῦ
Θεοῦ· ἀστραπήν, ὅτι τὸν κόσμον καταυγάζεις φωτισμῷ· νεφέλην,
ἐπομβροῦσαν θεῖα νάματα, κρατῆρα, τῆς σοφίας ἐνθεώτατον,
οἶνον ἡμῖν ἀναβρύοντα, τὸν τὰς καρδίας εὐφραίνοντα· Ἱκέτευε, τοῦ
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΗ ΛΟΤΚΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ

Γξάθεη ν Δπάγγεινο Θενδώξνπ Οκνη. Καζεγεηήο ηνῦ Π.Α.

Η Διιάο κπνξεί λα θαπράηαη όρη κόλνλ γηα ην όηη πξνζέθεξε ηε
γιώζζα ηεο ζηε κεηάθξαζε ηεο Π.Γ. απ' ηνπο Δβδνκήθνληα θαη ζηα
βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, αιιά θαη γηα ην όηη πάλσ ζηα εδάθε θαη
ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξπάηεζαλ θη έδξαζαλ θνξπθαίνη Απόζηνινη θη
Δπαγγειηζηέο. Έλαο απ' απηνύο είλαη αλακθηβόισο ν Αγηνο
Δπαγγειηζηήο Λνπθάο, ηνπ νπνίνπ ηε κλήκε ενξηάδνκε ηελ 18ε
΄Οθησβξίνπ. Η ζύλδεζηο ηνπ κε ηελ Διιάδα θαίλεηαη ζηα εμήο
ζεκεία:
1) Ο Λνπθάο, πνύ πηζαλόηαηα γελλήζεθε ζηελ Αληηόρεηα, ήηαλ
ηαηξόο, πνύ δηαθξηλόηαλ γηα ηελ ειιεληθή κόξθσζε ηνπ θαη ηελ αξίζηε
ρξήζη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Καηά κηα παξάδνζε, αλήθε ζηνλ
επξύηεξν θύθιν ησλ 70 Απνζηόισλ.
2) Η πόιηο ησλ Φηιίππσλ (ζεκεξηλή Καβάια) γλώξηζε ηελ
ηεξαπνζηνιηθή δηαθνλία ηνπ Λνπθά, πνύ ζπλόδεπε ηνλ Απ. Παύιν ζηε
δεύηεξε ηεξαπνζηνιηθή πεξηνδεία ηνπ από '"ηελ Σξσάδα (Πξάμ. ηζη' ,
10-17). Όηη θη ν Λνπθάο θήξπηηε ζηνπο Φηιίππνπο, ην ζπλάγνκε από
ηνλ ζηίρν 13: «Καζήζαληεο έιαινύκελ ηαίο ζπλειζνύζαηο γπλαημίλ».
Καηά ηε καξηπξία ηνπ Δπηθαλίνπ ν Λνπθάο θήξπμε ζηε Μαθεδνλία
(Μigne Δ.Π. 115, 1136).
3) Καηά ηελ Σξίηε Απνζηνιηθή Πνξεία ηνπ Απ. Παύινπ ν Λνπθάο
ηνλ ζπλόδεπζε από ηνπο Φηιίππνπο ζηα Ιεξνζόιπκα, αθνύ ην
επινγεκέλν πέξαζκά ηνπο έγηλε αηζζεηό ζε πνιιέο ειιεvηθέο πόιεηο ή
πεξηνρέο, αλάκεζα ζηηο όπνίεο ήηαλ ε Μπηηιήλε, ε Χίνο, ε άκνο, ε
Έθεζνο, ε Μίιεηνο, ε Κσο, ε Ρόδνο, ε Κύπξνο θ.ιπ. (Πξάμ. θ' 20 - θα'
18). Καηά ηελ κεηάβαζε ηνπο πξνο ηε Ρώκε πέξαζαλ από Κύπξν,
Κξήηε, Μειίηε (πηζαλώο Κεθαιιελία).
4) πκθώλνο πξνο αμηόπηζηεο ηζηνξηθέο καξηπξίεο, ν Δπαγγειηζηήο
Λνπθάο, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Απ. Παύινπ, έδξαζε, όπσο θαη ν Απ.
Αλδξέαο, ζηελ Αραΐα, όπνπ πηζαλόηαηα ζπλέγξαςε ην Θαπκάζην
Δπαγγέιην θαη ηηο αξηζηνπξγεκαηηθέο «Πξάμεηο ησλ Απόζηνισλ».
5) Φαίλεηαη, όηη ν Δπαγγειηζηήο Λνπθάο πέζαλε κάιινλ θπζηθό
ζάλαην ζηε Βνησηία. Βεβαίσο ππάξρεη θαη παξάδνζε, όηη ππέζηε
καξηπξηθό ζάλαην. Όπσο ε Πάηξα επηύρεζε λα έρεη ηα ιείςαλα ηνπ
Απόζηνινπ Αλδξέα, έηζη θη ε Θήβα ηεο Βνησηίαο είρε ηα ιείςαλα ηνπ
Δπαγγειηζηνύ Λνπθά. Σα ιείςαλα απηά ην 357κ.Χ κεηαθέξζεθαλ από
ηε Βνησηία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, γηα λα ηνπνζεηεζνύλ, όπσο θαη
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ηα ιείςαλα ηνπ Απ. Άλδξένπ, ζηόλ Ι.Ναό ηώλ Αγίσλ Απνζηόισλ, πνύ
αλεγέξζεθε ηόηε.
ε Ρσκατθό Μαξηπξνιόγην γηα ηελ 9ε Μαΐνπ ππάξρεη ή ζεκείσζε:
«Μεηαθνκηδή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ησλ Άγίσλ Αλδξένπ ηνπ
Απόζηνινπ θαη Λνπθά ηνπ Δπαγγειηζηνύ από ηελ Αραΐα»
.(Cνnstantinνpνli translatiν sanctνrum Andreae apostoli et Lucae
evange1istae de Achaia). Αξγόηεξα, ελώ , ε Αγία Κάξα ηνπ Απ.
Αλδξένπ επαλήιζε ζηελ Πάηξα, δπηηθέο ηζηνξηθέο πεγέο αλαθέξνπλ,
όηη ηα ιείςαλα ηνπ Αγίνπ Δπαγγειίζηνπ Λνπθά κεηαθέξζεθαλ ζηελ
Ρadua (Ιηαιία). Αζθαιώο πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ πξνο επάλνδν ηνπο
ζηελ Διιάδα.
Σν παξόλ αξζξίδην δίδεη αθνξκή ζηνλ γξάθνληα λα ηνλίζεη, όηη ε
Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, ε Δθθιεζία Κξήηεο, νη Ι. Μεηξνπόιεηο ηεο
Γσδεθαλήζνπ, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ηα αξκόδηα θαηά πεξηνρέο
πνιηηεηαθά όξγαλα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη ν Δζληθόο
Οξγαληζκνο Σνπξηζκνύ ζα έπξεπε λα θηλεζνύλ δξαζηήξηα θαη λα
ζπληνλίζνπλ ηνπο πξνγξακκαηηζκνύο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζρεηηθώλ
πξνζπαζεηώλ ηνπο γηα λα θαηαζηεί ν Διιεληθόο ρώξνο παλεπξσπατθό
θαη παγρξηζηηαληθό πξνζθύλεκα πξνο ηηκήλ θαη πξνβνιή ησλ
πξαγκαηηθώλ ζθαπαλέσλ θαη Θεκειησηώλ ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ.
Σνύην επηβάιιεηαη λα γίλεη δηόηη ή Διιάο είλαη επινγεκέλε ρώξα, ζηελ
όπνία αθ' ελόο εγξάθεζαλ ηεξά βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο ή ππήξμαλ
ηνπηθέο εθθιεζηαζηηθέο θνηλόηεηεο πνπ ήζαλ απνδέθηεο κεξηθώλ εθ
ησλ ηεξώλ απηώλ βηβιίσλ, θαη αθ' έηέξνπ ζώδνληαη ηα ίρλε ησλ
βεκάησλ θαη ησλ ηάθσλ κεξηθώλ κεγάισλ Απνζηόισλ θαη
Δπαγγειηζηώλ θαη θπιάζζνληαη κεξηθά από ηα ζεπηά ιείςαλά ηνπο.
ΜΙΑ ΤΝΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΥΩΝΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΑΥΟ
Το απόσπασμα του κειμένου που ακολουθεί προέρχεται από την
γραφίδα του μακαριστού Αγιορείτου Μοναχού π. Θεοκλήτου
Διονυσιάτου. Το κείμενο είναι προφητικό και περιγράφει τη σημερινή
κατάσταση της Πατρίδος μας τόσο ανάγλυφα και στις λεπτομέρειες
ακόμη, παρ΄ ότι εγράφη πριν από σαράντα χρόνια.
Ύζηεξα από καθξά κεηάλνηα ηνπ ιανύ ηνπ Θενύ κέζα ζην ζθνηάδη ηεο
δνπιείαο θαη ησλ καξηπξίσλ, ν Θεόο ειεεί θαη ειεπζεξώλεη ηνπο
Οξζνδόμνπο. Όινη νη νπιαξρεγνί ησλ Διιήλσλ, κε κηα θαξδηά θαη κηα
θσλή, πήξαλ ηα όπια, πξώηα ζην Όλνκα ηνπ Χξηζηνύ, ηεο Παλαγίαο θαη
ησλ Αγίσλ θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ηεο Παηξίδνο. Ο Θεόο ήηαλ καδί ηνπο
θαη κε ζεηξά ζαπκάησλ απνθηήζεθελ ε εζληθή ειεπζεξία.
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Καη ηώξα θπβεξλώκεζα, ηάρα δεκνθξαηηθώο, πεξηζζόηεξν από εθαηόλ
πελήληα ρξόληα, κέζα ζε πεξηπεηεηώδεηο κεηαβνιέο, πνιέκνπο, αίκαηα,
εζληθέο ζπκθνξέο, κέζα ζε δηαξθείο θόβνπο θαη θηλδύλνπο, ιεζκνλώληαο
ζηαδηαθώο ηνλ Θεόλ θαη ιπζζώληαο λα Σνλ εθηνπίζνπκε από ηε δσή καο.
Καη ν κελ ιαόο, ζαλ αδύλαηνο θαη επηξξεπήο ζηε ιήζε θαη ζηελ ακαξηία,
έρεη ην ειαθξπληηθό ηεο ειαθξόηεηάο ηνπ. Αιιά νη «πνιηηεπόκελνη ησλ
Αζελώλ» πνπ δνπλ ράξηλ ηνπ ιανύ, πνηό ειαθξπληηθόλ έρνπλ πνπ ηνλ
σζνύλ από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν, ζηνλ πιηζκό θαη ηε δηαθζνξά;
Ναπαγηζκέλνη νη ίδηνη «πεξί ηελ πίζηηλ», ράζαληεο ηνλ δξόκν ησλ εζληθώλ
πεπξσκέλσλ, γπκλσκέλνη από ηνλ θσηεηλό ρηηώλα ηεο Οξζνδνμίαο,
πιένληεο ζηα ζνιά λεξά ησλ παζώλ ησλ, ηεο αγλσζίαο ησλ, ηεο
θηιεδνλίαο ησλ, ρσξίο ππμίδα, ρσξίο Θεόλ, θεξύηηνπλ αληηρξηζηηαληζκό
θαη πνιεκνύλ ηελ Δθθιεζία «ην θαηά δύλακηλ» έθαζηνο.
Καη ηώξα, αξρίδνπλ λα δηαβιέπνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ε άθξσλ
πνιηηηθή ηνπο πξνθαιεί. Καη εθβάιινπλ αγσληώδεηο θξαπγέο, όηη
θηλδπλεύνπκε νηθνλνκηθώο! Καη δελ ππνπηεύνληαη όηη ήδε είκαζηε
βπζηζκέλνη ζην ζθόηνο ηεο αζεΐαο θαη όηη ν θίλδπλνο ηνπ Έζλνπο δελ είλαη
νηθνλνκηθόο αιιά εζηθόο! Καη όηη ν Θεόο, πνπ καο αλέρεηαη αθόκα θαη
καθξνζπκεί, γηα λ΄ αιιάμνπκε λνπλ, λα κεηαλνήζνπκε, ήδε καο
απνθαιύπηεη ηνλ θίλδπλν λα καο εγθαηαιείςε ζην έιενο ησλ ερζξώλ καο.
Αιιά νη «πνιηηεπόκελνη ησλ Αζελώλ» θνηκνύληαη βαζεηά, θξνληίδνληεο λα
ξίμνπλ ηνλ ππξεηό ρσξίο λα βιέπνπλ ηε λόζν, πνπ θαηαηξώγεη ην ζώκα
ηεο Διιάδνο, ηελ εθηεηακέλε δηαθζνξά από ηελ αζεΐαλ.
Αθνύ νη άξρνληέο καο θεξύηηνπλ, όηη δελ ππάξρεη Θεόο, ηη λα θάκε ν
ηαιαίπσξνο ιαόο; Πξνζπαζεί λα θηηάζε ηε δσή ηνπ ρσξίο Θεόλ. Κη
επνκέλσο αδηαθνξεί γηα ηελ Οξζνδνμία, δώληαο, ελ πνιινίο, ζαλ ηνπο
ρνίξνπο, όπσο έγξαςε ν Γαβξηειίδεο ηεο «Αθξνπόιεσο»: «Ξύπλα
γνπξνπλνιαέ»! Καη πξάγκαηη, βεβαηώλεη ην ιόγν ηνπ Νηνζηνγηέθζθπ: «Αλ
δελ ππάξρε Θεόο, όια επηηξέπνληαη». Δθεί επξηζθόκεζα ηώξα, ζηελ
ειεπζεξία λα ηα θάλνπκε «όια», έσο όηνπ νη βάξβαξνη γείηνλεο, ζαλ
όξγαλα ηεο ζείαο νξγήο, καο πάξνπλ απηή ηελ ειεπζεξία ηεο
απηνθαηαζηξνθήο, αθνύ δελ έρεη αμία, όπσο έιεγελ ν πηζηόο ζηξαηεγόο
Μαθξπγηάλλεο: «Αλ εμέξακελ όηη ζα είρακελ ηέηνηαλ ιεπηεξίαλ, ζα
πεξηθαινύζακελ ηνλ Θεόλ λα καο αθήζε θάησ από ηνπο Σνύξθνπο άιια
ηόζα ρξόληα λα κάζνπκε ηη ζα πε ζξεζθεία, εζηθή, δηθαηνζύλε θαη
ηηκηόηε...».
Ο Θεόο λα καο ιππεζή θαη λα καο αλνίμε ηα κάηηα ηεο ζθνηεηλήο ςπρήο
καο, θπξίσο ησλ «πνιηηεπόκελσλ» λα ηδνύκε από πνπ έξρεηαη ν ερζξόο,
πνπ βξίζθεηαη ν θίλδπλνο. Να δηώμνπκε ηνλ Γξαηθπιηζκό καο θαη λα
ειεπζεξώζνπκε ηε δσή καο από ηε δνπιεία ηεο δηαθζνξάο, πνπ έθηαζε
ζην κε πεξαηηέξσ...
Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης

