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Εισαγωγή

«Κρατήσετε την Αλήθειαν ως τον πλέον πολύτιμον
θησαυρόν της  καρδίας σας».  

Εις αυτήν την λιτήν και μεγαλειώδη παραίνεσιν, η
οποία έχει  υπαρξιακήν βαρύτητα συνοψίζει  όλην την
φιλοσοφίαν της ζωής του ο ιατρός, ακαδημαϊκός διδά-
σκαλος, ιερεύς, θεολόγος, φιλόσοφος, μάρτης και
ομολογητής της αληθείας ο αρχιεπίσκοπος
Συμφερουπόλεως Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίνος
Φελίξοβιτς Βόϊνο-Γιασενέτσκι (Войно-Ясенецкий
Валентин Феликсович).

Η αλήθεια διακατείχεν την ζωήν, την σκέψιν, την
επιστήμην, την έρευναν, την διδασκαλίαν, την κοινω-
νικήν λειτουργικότητα, την επικοινωνίαν μετά των
ανθρώπων και την διαμόρφωσιν εκάστης λεπτομερεί-
ας της ζωής του. Εγεννήθη εις τας 27 Απριλίου του
1877 εις το Κέρτσι (Керчи), ως τρίτος υιός των γονέ-
ων του1 .Κατά τα παιδικά έτη της ζωής του η επικοι-
νωνία του μετά της ορθοδόξου μονής του Πέτσερσκ
(Киево-Печерская Лавра) 2 διεδραμάτισεν αποφα-
σιστικόν ρόλον εις την διαμόρφωσιν της προσωπικό-
τητος του.  

Εσπούδασεν ιατρικήν εις το Πανεπιστήμιον του
Κιέβου3 και το 1903 εις ηλικίαν 26 ετών έλαβεν το
δίπλωμα της Ιατρικής μετά επαίνων (cum  laude),
από την Ιατρικήν Σχολήν του Αγίου Βλαδιμήρου του
Πανεπιστημίου του  Κιέβου. 

Ο Άγιος Λουκάς ως ιατρός

Ο Βαλεντίνος Φελίξοβιτς  ηργάσθη αρχικώς ως
αγροτικός ιατρός, ειδικευθείς εν συνεχεία εις την
Χειρουργικήν, ενδιατρύψας εκ παραλλήλου εις τον
χώρον της χειρουργικής του οφθαλμού.

Το 1904 ήρχισεν ο Ρωσσο-Ιαπωνικός πόλεμος4 , 
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πνευματικόν κέντρον των Ρώσσων του Κιέβου. Κατά την διάρκειαν
των Ταταρικών επιδρομών και της ταταρικής κατοχής του Κιέβου,
τον δέκατον τρίτον αιώνα, η μονή εκενώθη και οι μοναχοί κατέφυ-
γον εις τα σπήλαια και εις τας εκεί δημιουργηθείσας κατακόμβας.
Τον δέκατον έκτον αιώνα η μονή επανεδομήθη και κατέστη σταυ-
ροπηγιακή υπό του Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως. Κατά
τα έτη προ της Ρωσσικής επαναστάσεως του 1917, η μονή είχε
περί τους χιλίους μοναχούς και ήσκη μεγίστην επίδρασιν εις την
πνευματικήν ζωήν της Ρωσσίας. Το 1961 ήρχισεν η επανεπάν-
δρωσις της μονής, έχουσα πλέον εκατόν μοναχούς. Η αναδόμησις
της μονής και η αποκατάστασις αυτής εις το προγενέστερον κάλος
ήρχισεν από το 1988, βαίνουσα προς ολοκλήρωσιν κυρίως κατά
τα έτη 1998 έως 2000. 
3. Το 1898 ενεγράφη εις την Ιατρικήν σχολήν και εκ του πρώτου

ήδη έτους των σπουδών επέδειξεν επιμέλειαν και ιδιαίτερον
ενθουσιασμόν και ζήλον εις την μελέτην της ανατομικής και της χει-
ρουργικής, εις σημείον ώστε οι συμφοιτηταί του εθεώρουν ως
βέβαιον, ότι θα εξελίσσετο εις καθηγητήν της ανατομικής. Καθ’
όλην την διάρκειαν των σπουδών του παραλλήλως προς την αρί-
στην απόδοσιν επεδείξατο άριστον ήθος, αναφερόμενον εις το
πεδίον της ιατρικής ηθικής, την αποφυγήν των κοινωνικών και
εθνολογικών διακρίσεων, τον σεβασμόν προς τους διδασκάλους
του, την συνεργατικότητα εν μέσω των συμφοιτητών του, τον
σεβασμόν προς το ανθρώπινον πρόσωπον και κυρίως την έμπρα-
κτον βίωσιν των αξιών της ορθοδόξου πνευματικότητος. 
4. Ο Ρωσσο-Ιαπωνικός πόλεμος ήτο η συνέπεια και η τελική κατά-
λιξις των προσπαθειών τόσον της Ρωσσίας όσον και της Ιαπωνίας
να ασκήσουν επιρροήν εις την Άπω Ανατολήν και ιδιαιτέρως εις
την Κίναν και την Κορέαν. Η Ιαπωνία εις προγενέστερον πόλεμον
μετά της Κίνας, το 1894, επέτυχεν διά της συνθήκης του
Shimonoski την ανεξαρτησίαν της Κορέας και την άσκησιν αμέσου
οικονομικής και στρατιωτικής επιρροής επ’ αυτής.  Εκ παραλλή- 

1. Οι γονείς του ήσαν ο Φέλιξ Στανισλάβοβιτς Βοϊνό Γιασενέσκο
(Феликс Станиславович Войно-Ясенецко) και η Μαρία
Δμητρίγεβνα (Мария Дмитриевна). Η οικογένεια συνίστατο, εν
τω συνόλω, εκ πέντε τέκνων ήτοι του Παύλου (Павел), της Όλγας
(Ольга), του Βαλεντίνου (Валентин), του Βλαδιμήρου
(Владимир) και της Βικτωρίας (Виктория). Ο πατήρ του κατήγετο
εκ καθολικής οικογενείας, χαρακτηριζόμενος διά το χριστιανικόν
ήθος του και την ευγένειαν του χαρακτήρος του, η μήτηρ του ήτο
Ορθόδοξος. 
2. Η εν λόγω Μονή ιδρύθη υπό του Αντωνίου το 1051 εις έν εκ

των σπηλαίων, καλούμενον σπήλαιον του Θεοδοσίου, το οποίον
ομού μετά ετέρων σπηλαίων ευρίσκοντο πλησίον του Κιέβου. Εν
μέσω των πρώτων μοναχών ήσαν ο Θεοδόσιος και ο Βαρλαάμ, ο
οποίος υπήρξεν και ο πρώτος ηγούμενος της μονής. Η μονή είχεν
ως πρότυπον την Μονήν του Στουδίου της Κωνσταντινουπόλεως,
το τυπικόν της οποίας υιοθέτησεν και ηκολούθη. Η μονή συνεκέ-
ντρωσεν ικανόν αριθμόν πεπαιδευμένων μοναχών και κατέστη το
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εις τον οποίον ο Βαλεντίνος Φελίξοβιτς  μετέσχεν ως
χειρουργός, εργασθείς εις Νοσοκομείον του
Ερυθρού Σταυρού εις την πόλιν Τσιτά (Чита)́5 . ασχο-
ληθείς συγχρόνως μετά του προβλήματος των  λοι-
μώξεων, αι οποίαι προεκαλούντο υπό πυογόνων
κόκκων, τας οποίας συνεχώς αντιμετώπιζεν εις το
χειρουργείον. 

Επί των πυογόνων λοιμώξεων ησχολήθη εν εκτά-
σει και κατά τα επόμενα έτη ότε, ως επαρχιακός
ιατρός, ηργάσθη επί δεκατρία έτη, εις διαφόρους
περιοχάς της Σιβηρίας, εις τας οποίας ευλόγως αντι-
μετώπιζεν, εν εκτάσει, τον θάνατον, προερχόμενον
εκ μικροβιακών παραγόντων, οι οποίοι λόγω των
υποτυπωδών συνθηκών υγιεινής, απετέλουν την
συνηθεστέραν αιτίαν θανάτου κατά την παιδικήν
κυρίως ηλικίαν και επί των υποστάντων τραυματικάς
κακώσεις. Ευρισκόμενος δε εις το Περεσλάφ Ζαλέσκι
ήρχισεν να συγγράφη τα πρώτα κεφάλαια του συγ-
γράμματος του επί της χειρουργικής θεραπείας των
πυογόνων λοιμώξεων.

Το αυτό έτος ενυμφεύθη την υπερμέτρου σεμνό-
τητος και αρετής εθελόντριαν νοσηλεύτριαν του
Ερυθρού Σταυρού Άννα Βασίλιεβνα Λαΐσκαγια (Анна
Васильевна Ланская),  η οποία έφερε εις τον
κόσμον τέσσαρα τέκνα 6, αλλά εκοιμήθη πρωΐμως το
1919, πάσχουσα εκ φυματιώσεως 7. Το πλήγμα του
θανάτου της συζύγου του, το αντιμετώπισεν μετά
πίστεως εις τον Κύριον και αφοσιώσεως εις την επι-
στήμην και τα τέκνα του. Η ορφανευθείσα οικογένεια
είχεν εν συνεχεία την πνευματικήν υποστήριξιν της
ηγουμένης Ευγενίας εκ της Ιεράς Μονής
Θεοδωρόφσκι  (Феодоровской монастыр). 

Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς εχειρούργει διαρκώς, κατό-
πιν εκτενούς προσευχής  εντός του Χειρουργίου,
ενώπιον της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, ποιών
το σημείον του Σταυρού επί του σημείου του σώμα-
τος του ασθενούς, εις το οποίον θα επενέβαινεν.

Το 1915 ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς συνέγραψεν το
πρώτον του έργον υπό τον τίτλον «Περιοχική αναι-
σθησία» (Регионарная анестезия), υπό μορφήν
διδακτορικής διατριβής8. Διά την εν λόγω διατριβήν 
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λου η Ιαπωνία έλαβεν το  Port Arthur (Lόshun)  και την χερσόνη-
σον Liaodong, περιοχάς τας οποίας παρεχώρησεν εκ νέου εις την
Κίναν υπό την πίεσιν της Ρωσσίας. Το 1898, η Ρωσσία  ενοικίασεν
από την Κίναν τον λιμένα του Port Arthur, εις τον οποίον εγκατέ-
στησεν ναυτικήν βάσιν. Εις τας 8 Φεβρουαρίου του 1904, η
Ιαπωνία επετέθη εναντίον του Ρωσσικού στόλου εις  Port Arthur,
γεγονός το οποίον απετέλεσεν και την αφορμήν του πολέμου μετα-
ξύ των δύο χωρών. Αι μάχαι ήσαν ιδιατέρως αιματηραί. Από του
Φεβρουαρίου του 1904 έως του  Μαρτίου του 1905 οι Ρώσσοι
απώλεσαν 90.000 άνδρες και οι Ιάπωνες περί τους 70.000. Εις τας
2 Φεβρουαρίου του 1905 το  Port Arthur παρεδόθη εις τους
Ιάπωνας. Τον Μάϊον του ιδίου έτους ο Ρωσσικός στόλος κατεστρά-
φη υπό των Ιαπώνων και η Ρωσσία ηναγκάσθη να έλθη εις δια-
πραγματεύσεις μετά της Ιαπωνίας, διά της παρεμβάσεως του
Αμερικανού προέδρου Theodore Roosevelt. Διά της συνθήκης του
Portsmouth (New Hampshire), η οποία ηκολούθησεν την τραγικήν
διά την Ρωσσίαν έκβασιν του πολέμου, ηναγκάσθη αύτη να απο-
σύρη τα στρατεύματα της εκ της Μαντζουρίας, η Ιαπωνία δε εκρά-
τησεν την χερσόνησον Liaodong και την Κορέαν, ηύξησεν δε την
πολιτικήν και οικονομικήν επιρροήν της εις την Άπω Ανατολήν, την
οποίαν έκτοτε εθεώρη, ως ευρισκομένην εις την σφαίραν της στρα-
τιωτικής επικρατήσεως της. Διά την Ρωσσίαν, αντιθέτως, ο πόλε-
μος είχεν οδυνηράς οικονομικάς και πολιτικάς συνεπείας.
5.  Η Τσιτά (Чита)́ ευρίσκεται επί του ποταμού Ινγκόντα, 900 χιλιό-
μετρα ανατολικώς του Ιρκούτσκ, επί του υπερ-Σιβηρικού σιδηρο-
δρόμου. Σήμερον έχει 324.000 κατοίκους, κατά το πλείστον κινεζι-
κής καταγωγής, μογγόλους και τουρκομάνους. Ότε ηργάσθη εις
την εν λόγω πόλιν ο Αγιος Λουκάς είχεν αύτη περί τους 11.000
κατοίκους και απετέλει τόπον εξορίας. Επί πολλά έτη ήτο αύτη
αντικείμενον διεκδικήσεων από την Ιαπωνίαν, ότε τελικώς  το 1945
περιήλθεν οριστικώς εις την Ρωσσίαν. Εις το Νοσοκομείον του
Ερυθρού Σταυρού το 1904 υπήρχαν δύο τμήματα χειρουργικής, το
έν εκ των οποίων ανετέθη εις τον Άγιον Λουκάν, ο οποίος ήσκει
λίαν επιτυχώς την επείγουσαν χειρουργικήν, αντιμετωπίζων, εκ
παραλλήλου και όλα τα χρόνια χειρουργικά συμβάματα.Μετά την 

εργασίαν του εις Τσίτα ο Άγιος Λουκάς ήργάσθη εις μικρά
Νοσοκομεία της Σιβηρίας, ήτοι εις Αντάτοβ, εις Βέρκνου Λιούμπαζ
της επαρχίας του Κούρτσκ, υπό ιδαιτέρως δυσμενείς συνθήκας,
άνευ οιασδήποτε εργαστηριακής υποστηρίξεως. Είναι άξιον θαυ-
μασμού το γεγονός ότι ο άγιος Λουκάς εις τας ακραίας αυτάς
περιοχάς της Σιβηρίας ήσκησεν την πλέον προηγμένην διά την
εποχήν του Ιατρικήν, συμβουλευόμενος τα πλέον σύγχρονα συγ-
γράμματα και εφαρμόζων ιδικάς του πρωτοποριακάς θεραπευτι-
κάς μεθόδους. Το έργον του  τόσον πολύ ανεγνωρίσθη ώστε προ-
σήρχοντο καθημερινώς πολυάριθμοι ασθενείς από ευρείας περιο-
χάς της Ρωσσίας, καταθέτοντες τον πόνον, τας ελπίδας των και
επικαλούμενοι της ιατρικής βοηθείας του. Ιδιαιτέρως επιτυχής ήτο
εις τας οφθαλμολογικάς επεμβάσεις, διά των οποίων πολλοί
απωλέσαντες την όρασιν των επανέβλεπον, γεγονός το οποίον,
έτι μάλλον ηύξησεν και επεξέτεινεν την φήμιν του εις ολόκληρον
την Σιβηρίαν.
6. Το πρώτον τέκνον της οικογενείας  ο Μιχαήλ εγεννήθη το 1907
και έν έτος αργότερον εγεννήθη η Ελένη, εις περίοδον κατά την
οποίαν ο Άγιος έζη εις την Σιβηρίαν, υπό ιδιαιτέρως δυσμενείς
συνθήκας.

7. Η Άννα εξεδήμησεν εις Κύριον εις ηλικίαν 38 ετών τον
Οκτώβριον του 1919, ότε η οικογένεια έζη εις την Τασκένδην,
καταλειπούσα τέσσαρα τέκνα, το μεγαλύτερον των οποίων ήτο 12
ετών και το νεώτερον 6 ετών. Την φροντίδα των τέκνων ο
Βαλεντίνος ανέθεσεν εις την βοηθόν του, την αδελφήν χειρουργεί-
ου Σοφίαν Σεργκέγεβνα, η οποία επεμελήθη αυτών μετά βαθέος
αισθήματος ευθύνης, στοργής, αγάπης και σεβασμού. Τα τέκνα
του Αγίου προέκοψαν εις αρετήν και σοφίαν. Όλα εσπούδασαν
Ιατρικήν. Ο Μιχαήλ και ο Βαλεντίνος ανηγορεύθησαν διδάκτορες
της Ιατρικής, Ο Αλέξιος ανηγορεύθη διδάκτωρ βιολογικών επιστη-
μών και η Ελένη εγένετο Ιατρός-Επιδημιολόγος.  
8.  Η διατριβή επραγματοποιήθη κατά την διάρκειαν της παραμο-
νής του Αγίου εις την Μόσχαν, ένθα ηργάζετο υπό την επίβλεψιν
των καθηγητών Διακόνωφ και Ράϊν, πλησίον των οποίων ηργά-
σθη ως εξωτερικός βοηθός και του καθηγητού Καρούζιν, εις το
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του απενεμήθη υπό του Πανεπιστημίου της
Βαρσοβίας το ιδιαιτέρας βαρύτητος βραβείον
Hojnacki, ανερχόμενον εις 900 χρυσά ρούβλια, απο-
νεμόμενον εκάστοτε εις τον εκπονούντα την καλλιτέ-
ραν επιστημονικήν εργασίαν, η οποία θα ηδύνατο να
διανοίξει νέας οδούς εις το πεδίον της Ιατρικής. Ο
Βαλεντίν Φελίξοβιτς ησχολήθη εν εκτάσει επί πολλά
έτη μετά της περιοχικής αναισθησίας και ήτο ο πρώ-
τος, ο οποίος προέβη εις την θεραπευτικήν αντιμετώ-
πισιν της νευραλγίας του τριδύμου νεύρου, διά ενέ-
σεως αναισθητικού παράγοντος εις το στρογγύλον
τρήμα, διά του οποίου εξέρχεται εκ του κρανίου ο
δεύτερος κλάδος του  τριδύμου νεύρου9. 

Το 1917 ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς μετέβη εις την
Τασκένδην10, διά να αναλάβη την διεύθυνσιν της
Χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου της πόλεως, 

διά την οποίαν υπήρχον πολλοί υποψήφιοι και ευλό-
γως ανεμένετο ισχυρός ανταγωνισμός, εις περίοδον
κατά την οποίαν η πόλις διήρχετο δυσμενείς οικονο-
μικάς και κοινωνικάς  συνθήκας, δεδομένου ότι ολί-
γον αργότερον ηρχισεν ο πόλεμος μεταξύ της φρου-
ράς της πόλεως και των τουρκομάνων, επιφέρων
οδυνηράς επιπτώσεις επί της ζωής των πολιτών. 

Εν μέσω των ταραχών, συνεπεία των συνεχών
επαναστατικών και αντιεπαναστατικών κινημάτων, ο
Βαλεντίν Φελίξοβιτς συνελήφθη λόγω προσωπικής
αντιθέσεως μετά ενός εκ των υπαλλήλων του νοσο-
κομείου και αφέθη ελεύθερος, ως εκ θαύματος, εις
περίοδον κατά την οποίαν η σύζυγος του διήρχετο
τας τελευταίας ημέρας της ζωής της. 

Ο Άγιος Λουκάς ως ιατρός και κληρικός

Εις την 21 Φεβρουαρίου του 1921 ο Βαλεντίν
Φελίξοβιτς εχειροτονήθη εις διάκονον και την επομέ-
νην εβδομάδα εις πρεσβύτερον, υπό του επισκόπου
Ιννοκεντίου, Ελειτούργει, έκτοτε, εις τον Καθεδρικόν
Ναόν της Τασκένδης11 , ασχοληθείς εις βάθος μετά
του θείου κηρύγματος, εις τα πλαίσια του οποίου
ήσκει ισχυράν κριτικήν επί του υλισμού, αντιμετωπί-
ζων πολλάκις δημοσίως, λίαν επιτυχώς, τον πρωθιε-
ρέα Λοπάκιν, ο οποίος αρνηθείς την Ορθοδοξίαν
ηγήθη της αντιθρησκευτικής εκστρατείας εις την
Κεντρικήν Ασίαν. 

Συγχρόνως δε ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς εξηκολούθη
να χειρουργή και να έχη την ευθύνην της χειρουργι-
κής κλινικής εις το Νοσοκομείον της Τασκένδης, ενώ
εκ παραλλήλου εξελέγη καθηγητής της
Τοπογραφικής Ανατομικής και της Χειρουργικής εις
το αυτό Πανεπιστήμιον, εις το οποίον ηργάσθη, εν
εκτάσει, τόσον εις τον διδακτικόν τομέα όσον και εις
τον τομέα της οργανώσεως και της επιστημονικής
αναβαθμίσεως αυτού.
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τμήμα της τοπογραφικής Ανατομικής. Εις τα πλαίσια της εκπονή-
σεως της διατριβής του, επραγματοποίησεν επιτυχώς, διά πρώτην
φοράν εις την Ρωσσίαν, περιοχικήν αναισθησίαν εις τα κάτω άκρα
διά διηθήσεως του ισχιακού νεύρου, εις δε τα άνω άκρα διά διηθή-
σεως του μέσου νεύρου. Βιβλιογραφικώς εδραίωνεν τας πρωτο-
ποριακάς διά την Ρωσσίαν μεθόδους του επί του προσφάτου συγ-
γράμματος του γερμανού καθηγητού  Heinrich Braun, το οποίον
ανεφέρετο επί της τοπικής αναισθησίας. Αι γνώσεις του επί της
ανατομικής και ιδίως επί της πορείας των νεύρων συνέβαλον τα
μέγιστα εις την επιτυχίαν των παρεμβάσεων του επί της αισθητικό-
τητος των μελών του σώματος, πολλαί των οποίων εγένοντο διά
πρώτην φοράν παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι εχαρακτηρίζοντο
εις το σύγγραμμα του Braun ως πρακτικώς ανέφικτοι, λόγω της
δυσχερείας εις την εφαρμογήν των. Τα αποτελέσματα των εργα-
σιών του ούτος ανεκοίνωσεν εις την χειρουργικήν εταιρείαν της
Μόσχας, εμποιήσας ιδαιτέραν εντύπωσιν εις τον χειρουργικόν
κόσμον της Ρωσσίας. Η υποστήριξις της διατριβής του επί της
περιοχικής αναισθησίας επραγματοποιήθη το 1916, ότε ο Αγιος
έζη  πλέον εις το Περεσλάβλ.
9. Ως αναφέρει ο ίδιος εξήτασεν επιμελώς τριακόσια κρανία, διά

να εξεύρη τον πλέον αποτελεσματικόν τρόπον διά να εισέλθη διά
βελόνης, κατά την τοπικήν αναισθησίαν, εις το στρογγύλον τρήμα,
το οποίον ευρίσκεται εις την βάσιν του κρανίου.
10. Η Τασκένδη είναι η πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, έχουσα

σήμερον περί τα 2,5 εκατομμύρια κατοίκους. Η πόλις ήτο αρχικώς
υπό την δυναστείαν των Σαμανιδών, Το 1808 προσηρτήθη εις το
Χανάτον του Κοκάρντ και το 1865, κατελήφθη υπό του Μιχαήλ
Γρηγόριεβιτς Σερνιάγιεφ, επί τσάρου Αλεξάνδρου του ΙΙ και κατέ-
στη αύτη πρωτεύουσα του Ρωσσικού Τουρκεστάν. Η εγκατάστασις
πολλών εργατών, κατά την διάρκειαν της κατασκευής του δια-
Κασπιακού σιδηροδρομικού δικτύου, συνέβαλεν εις την έντονον
συμμετοχήν της Τασκένδης εις την Ρωσσικήν επανάστασιν του
1917. Κατά τα έτη της σοβιετικής Ρωσσίας, η πόλις ήρχισεν να
εκβιομηχανίζεται, ιδίως δε μετά τον Δεύτερον Παγκόσμιον
Πόλεμον κατέστη αύτη σηματικόν βιομηχανικόν κέντρον. Κατά την
μεταπολίτευσιν εις την Ρωσσίαν το 1991, η Τασκένδη ήτο η
Τετάρτη μεγαλυτέρα πόλις και απετέλει ουσιώδες εμπορικόν, πολι-
τιστικόν και εκπαιδευτικόν κέντρον. Μετά τον διαχωρισμόν της
Σοβιετικής Ενώσεως εις τας επί μέρους δημοκρατίας, η Τασκένδη
κατέστη πλέον πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, έχουσα αξιόλογον
οικονομικήν ανάπτυξιν, καλουμένη σήμερον πολιτιστική πρωτεύ-
ουσα του Ισλαμικού κόσμου.

11.  Καθεδρικός Ναός της Τασκένδης είναι ο περικαλλής Ιερός
Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ανεγερθείς εις τα τέλη του
19ου αιώνος. Η Τασκένδη και ευρύτερον το Ουζμπεκιστάν, παρά
το γεγονός ότι κατοικούνται κυρίως από Μουσουλμάνους έχουν
Ορθόδοξον ποίμνιον ανερχόμενον εις τα 5% του γενικού πληθυ-
σμού, επί κεφαλής του οποίου είναι σήμερον ο Μητροπολίτης
Βλαδίμηρος (Μητροπολίτης Τασκένδης και Κεντρικής Ασίας) ανή-
κων εις το Πατριαρχείον της Μόσχας. Η όλη Μητρόπολις έχει 40
Ναούς. Ιδρύθη το 1871, εορτάζουσα σήμερον τα 140 έτη από της
ιδρύσεως της. Περιλαμβάνει αύτη επί πλέον του Ουζμπεκιστάν, το
Ταζικιστάν και το Κυργυστάν.
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Αι διαλέξεις, τας οποίας έδιδεν, εν τω πλαισίω των
ακαδημαϊκών καθηκόντων του, συνεκέντρωνον
πάντοτε πληθώραν σπουδαστών από όλα τα έτη της
Ιατρικής Σχολής και από ετέρας σχολάς. 

Εδίδασκεν την Τοπογραφικήν Ανατομικήν επί
πτωμάτων12, επί των οποίων προέβαινεν εκ παραλ-
λήλου εις σημαντικάς παρατηρήσεις επί των πυογό-
νων λοιμώξεων, τας οποίας ενεσωμάτωσεν εις το
σύγγραμμα του "Παρατηρήσεις επί της χειρουργικής
θεραπείας των εμπυηθέντων τραυμάτων", το οποίον
εξεδόθη εις 60.000 αντίτυπα και διά το οποίον ετιμή-
θη διά του πρώτης Τάξεως Βραβείου του Στάλιν13.
Κατά τα τραγικά έτη της εργασίας του Αγίου εις την
Τασκένδην επήλθεν σχίσμα εις την Ορθόδοξον
Ρωσσικήν Εκκλησίαν το οποίον συνεκλόνησεν
αυτήν, εις την κρίσιμον περίοδον της επεκτάσεως του
διαλεκτικού υλισμού. 

Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς χειροτονηθείς εις
Επίσκοπον, υπό το όνομα Λουκάς την 18/31 Μαΐου
του 1923, εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου, εις
την πόλιν Τατζίκ του Πέντζικεντ, 90 βέρστα15 από
την  Σαμαρκάνδην16 υπό των επισκόπων Δανιήλ του
Βολχώφ  και Βασιλείου του Σουζντάλ, οι οποίοι παρέ-
μενον  πιστοί εις την επίσημον Εκκλησίαν της
Ρωσσίας, ήρχισεν την επίπονον πορείαν προς τον
ιδικόν του Γολγοθάν.

Πορεία προς το μαρτύριον. 

Μίαν εβδομάδα από της επιστροφής του επισκό-
που Λουκά εις την Τασκένδην, την δευτέραν
Κυριακήν από της χειροτονίας του, συνελήφθη υπό
της σοβιετικής μυστικής αστυνομίας (ΓΠУ ή
Государственное Политическое Управление) και
μετά από μακράν ανάκρισιν διά τας πολιτικάς πεποι-
θήσεις του εστάλη επί 11 έτη εις την φυλακήν εις εξο-
ρίαν, χωρίς να υπάρξη και να αποδειχθή οιαδήποτε
ενοχή17. Τα τέκνα του έμειναν υπό την φροντίδα της
Σοφίας.

Αρχικώς ο επίσκοπος Λουκάς εστάλη εις την
Μόσχαν, ένθα ενεκλείσθη εις τας φυλακάς
Μπουτιρσκάγια, εις τμήμα ποινικών καταδίκων, υπό
αθλίας συνθήκας και εν συνεχεία μετεφέρθη βαδίζων 

12. Τα πτώματα εφέροντο εις το Πανεπιστήμιον της Τασκένδης
καθημερινώς κατά δεκάδας, εκ της περιοχής του Βόλγα, δεδομέ-
νου ότι αι φλεγμονώδεις παθήσεις, οι λοιμοί και αι στερητικαί κατα-
στάσεις  απεδεκάτιζον, κατά τα έτη εκείνα. τον τοπικόν πληθυ-
σμόν.

13. Το κρατικόν βραβείον του Στάλιν (Государственная
Сталинская премия), εθεσπίσθη και ίσχυσεν από το  1941 έως
το 1954, υποκατασταθέν εν συνεχεία υπό του κρατικού βραβείου
της Σοβιετικής Ενώσεως. Το εν λόγω βραβείον διεκρίνετο εις βρα-
βείον πρώτης, δευτέρας και τρίτης τάξεως. Απενέμετο τούτο δις
του έτους, τον Ιανουάριον και τον Ιούνιον, εις διακριθέντας εις τας
επιστήμας, τα μαθηματικά, την λογοτεχνίαν, τας τέχνας, οι οποίοι,
διά του έργου των, συνέβαλον εν γένει εις την ανύψωσιν του
κύρους της Σοβιετικής Ενώσεως και την αναγνώρισιν και καταξίω-
σιν των επιτευγμάτων του σοσιαλισμού. Διά του ιδίου βραβείου
ετιμήθησαν εις τον χώρον της Ιατρικής ο νευροχειρουργός
Νικολάη Μπουρντένκο (Николай́ Нил́ович Бурден́ко), ο χειρουρ-
γός Αλέξανδρος Βισνιέφσκι (Вишневский), ο νευροφυσιολόγος
Νικολάη Μπερνστέϊν  (Николай Александрович Бернштейн). Ο
Άγιος Λουκάς ετιμήθη διά του εν λόγω βραβείου το 1946 διό τα
συγγράμματα του «Σημειώσεις επί της χειρουργικής θεραπείας
των πυογόνων λοιμώξεων» και «Όψιμος εκτομή των επιμολυνθέ-
ντων τραυμάτων των μεγάλων αρθρώσεων". Εις τας 27
Ιανουαρίου του 1946, εις την εφημερίδα Πράβδα ανεφέροντο τα
ονόματα των βραβευμένων διά του βραβείου του Στάλιν, εις
άρθρον υπό τον τίτλον «Δόξα εις τους βραβευμένους διά του βρα-
βείου του Στάλιν, την πρωτοποριακήν ομάδα του σοβιετικού λαϊ-
κού πνεύματος». Το βραβείον Α΄ ταξεως, το οποίον απενεμηθη εις
τον Άγιον Λουκά ανείρχετο εις 200.000 ρούβλια, εκ των οποίων τα
130.000 εζήτησεν ο Άγιος διά τηλεγραφήματος του προς τον
Στάλιν να διατεθούν «διά τα ορφανά θύματα των φασιστών τυράν-
νων». Ο Στάλιν απεδέχθη την προσφοράν, εκφράσας διά τηλε-
γραφήματος, την ευγνωμοσύνην της κυβερνήσεως της Σοβιετικής
Ενώσεως διά την φροντίδα του Αγίου διά τα ορφανά. Η ενεργός
απονομή του βραβείου εις τον Άγιον εγένετο εν μέσω πολλών
δυσχερειών εις τας 2 Δεκεμβρίου του 1946, εις το γραφείον του
προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής της Κριμαίας. 

14.  Το σχίσμα προέκυψεν από την προσπάθειαν πολλών ιερέων
εκ της Αγίας Πετρουπόλεως και εκ της Μόσχας να απομακρυν-
θούν από τον Πατριάρχη Τήχωνα και να ιδρύσουν την «ζώσαν
Εκκλησίαν της Ρωσσίας υπό την ηγεσίαν του πρωθιερέως
Αλεξάνδρου Βεντένσκι. Ο Άγιος Λουκάς μετά του Μητροπολίτου
Ιννοκεντίου παρέμειναν πιστοί εις την επίσημον Ρωσσικήν
Εκκλησίαν, υπό τον Πατριάρχην Τήχωνα. 
15. Το βέρστα (верста) είναι ρωσσική μονάς μετρήσεως αποστά-

σεων, η οποία ισούται προς 1.066,781 μέτρα ή 3.500 πόδας. 
16.Η Σαμαρκάνδη, η Δευτέρα μεγαλυτέρα πόλις του Ουζμπε-

κιστάν, είναι μία εκ των αρχαιοτέρων και ωραιοτέρων πολεων της
Κεντρικής Ασίας, καλουμένη υπό των ποιητών Ρώμη της
Ανατολής ή μαργαρίτης του ανατολικού Μουσουλμανικού κόσμου.
ευρισκομένη εις την κοιλάδα του ποταμού Ζαραφσάν, εις την
«Οδόν της Μετάξης». Η ιστορία της ανέρχεται εις 2.500 έτη και
συνδέεται με την εκστρατείαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τας κατα-
κτήσεις του Τζέκις Χαν, του Ταμερλάνου, την ιστορίαν της Περσίας
των Μογγόλων, των Ινδιών. Τον 14ον αιώνα η Σαμαρκάνδη κατέ-
στη πρωτεύουσα του εκτενούς κράτους του Τιμούρ (Ταμερλάνου)
και εκεί ευρίσκεται σήμερον το Μαυσωλείον αυτού (Gūr-e Amīr).  
17. Η μόνη διατυπωθείσα κατηγορία, η οποία εστερείτο  υποστά-

σεως, ήτο ότι επεκοινώνει μετά των Κοζάκων του Όρενμπουργκ.



διά των οδών της Μόσχας, εν μέσω ετέρων καταδί-
κων, εις την φυλακήν Ταγκάσκαγια, ένθα ενεκλείσθη
εις τη πτέρυγα των πολιτικών κρατουμένων. Τον χει-
μώνα του 1923 μετεφέρθη ούτος εις τας φυλακάς του
Τυουμέν, υπό συνθήκας πλημμελούς υγείας18, εν
συνεχεία μετεφέρθη εις Όμσκ, εις Νοβοσιμπίρσκ, εις
Κρανογιάρσκ και εις Γενισέϊσκ19.

Καθ’ οδόν, ο επίσκοπος υπέστη ταπεινώσεις,
προσβολάς, ειρωνείας, εγένετο αντικείμενον κλο-
πών, προπηλακισμών, διατηρών εν τούτοις, πάντοτε
την εσωτερικήν ειρήνην, την ευγένειαν, ευεργετών
και ασκών το ιατρικόν του λειτούργημα και ιερουρ-
γών, όταν ηδύνατο. 

Εις το Νοσοκομείον του Γενισέϊσκ προέβενεν
κατά παράκλησιν των εκεί υπηρετούντων ιατρών εις
μεγάλας χειρουργικάς επεμβάσεις, εις  οφθαλμολογι-
κάς εγχειρίσεις, ενίοτε δε και εις μεγάλας γυναικολο-
γικάς επεμβάσεις, ενώ εκ παραλλήλου εις την  κατοι-
κίαν του εξήταζεν και εθεράπευεν δεκάδας ασθενείς
καθ’ εκάστην. Εν τέλει, ούτος εστάλη εις τον τελικόν
προορισμόν της εξορίας αυτού, εις την πόλιν Χάγια
επί του ποταμού Τσούνγια, παραποτάμου του ποτα-
μού Ανγκαρά 20, ένθα παρέμεικεν επί δύο μήνας,
ασκών τόσον το ιατρικόν όσον και το ιερατικόν λει-
τούργημα αυτού. Εν συνεχεία επέστρεψεν, κατόπιν
διαταγής, εις Γενισέϊσκ, ένθα ενεκλείσθη εις κελίον,
υπό αθλίας συνθήκας, εστάλη δε ακολούθως εις
Τουρουχάνσκ 21.

Κατ’ απαίτησιν των κατοίκων του Τουρουχάνσκ, οι
οποίοι εστερήθησαν της ιατρικής προσφοράς του,
εδόθη η δυνατότης να επιστρέψη εκεί και να εξακο-

λουθήση να εργάζεται εις το Νοσοκομείον της πόλε-
ως, κατά τους οκτώ μήνας της παραμονής του, εν
μέσω των Ρώσσων και των Τούνγκους22. Εν τέλει
του επετράπει να εγκατασταθή εις Κρασνογιάρσκ23,
εις το οποίον μετέβη μετά από επίπονον ταξίδιον
ενός μηνός, διά του ποταμού Γενισέϊ, κατά την διάρ-
κειαν του οποίου εξήταζεν και εθεράπευεν ασθενείς
εις όλα τα χωρία, από τα οποία διήρχετο24, όμως εις
την πόλιν αυτήν η παραμονή του ήτο βραχυτάτη,
καθ’ όσον του επετράπη υπό των τοπικών αρχών να
επανέλθη εις την Τασκένδην, ένθα ήρχισεν να ασκή
το αρχιερατικόν του λειτούργημα, εν μέσω ανεκδιη-
γήτων δυσχερειών25. Εκ παραλλήλου ο επίσκοπος 
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18. Ο ΄Αγιος αποδίδει την κατάστασιν του η οποία εχαρακτηρίζετο
κλινικώς υπό δυσπνοίας και οιδημάτων εις τα κάτω άκρα, εις μυο-
καρδίτιδα, η οποία ήτο απότοκος τυφοειδούς πυρετού υπό του
οποίου ενόσησεν, ευρισκόμενος εις Τασκένδην. Διά την βελτίωσιν
της καταστάσεως του ήρχισεν να λαμβάνη δακτυλίτιδα.

19. Το Γενισέϊσκ ( Енисей́ск) είναι κωμόπολις επί του ποταμού
Γενισέϊ, εις την κεντρικήν Σιβηρίαν, έχουσα σήμερον περί τους
20.000 κατοίκους. Εκτίσθη το 1619 και διεδραμάτισεν σημαντικόν
ρόλον εις την προώθησιν και εγκατάστασιν των Ρώσσων εις την
Ανατολικήν Σιβηρίαν, κατά τον  17ον και τον 18ον αιώνα.
20. Ο ποταμός Αγκαρά (Ангара)́ ευρίσκεται εις την Νοτιοανατολι-

κήν Σιβηρίαν και έχει μήκος 1.779 χιλιόμετρα, εκπηγάζων εκ της
λίμνης Βαϊκάλης και εκβάλλων εις τον ποταμόν Γενισέϊ.
21. Το Τουρουχάνσκ (Турухан́ск) είναι χωρίον, ευρισκόμενον εις

την Κρασνόγαρσκ Κράΐ της Σιβηρίας, έχον σήμερον περί τους
5.000 κατοίκους. Ιδρύθη το 1607, ως τόπος χειμερινής διαμονής
των Κοζάκων και ωχυρώθη καλώς το 1677. Τόσον επί της
Ρωσσικής Αυτοκρατορίας όσον και επί της Σοβιετικής Ενώσεως
απετέλεσεν τούτο συνήθη τόπον εξορίας αντιφρονούντων.
Μεταξύ των εξορισθέντων εις Τουρουχάνσκ ήτο και ο Ιωσήφ
Στάλιν.

22. Οι Τούγκους ή Εβένκοι είναι νομαδικός λαός, ο οποίος αρχι-
κώς κατώκει μεταξύ της λίμνης Βαϊκάλης και του ποταμού Αμούρ.
Εν συνεχεία επεξετάθησαν ούτοι εις την περιοχήν του μείζονος
Χινγκάν και εις την κοιλάδα του ποταμού Γενισέϊ. Η γλώσσα των
ανήκει εις την γλωσσολογικήν οικογένειαν των Μαντζού-
Τουγκουσίκ. Εξ αυτών 35.000 ζουν εις την Ρωσσίαν και είναι
Ορθόδοξοι, πολλοί δε ζουν εις την Κίναν και την Μογγολίαν, 
23. Το Κρασνογιάρσκ (Красноярск,) επί του ποταμού Γενισέϊ,

είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Κρασνογιάρσκ Κράΐ της
Σιβηρίας  και η Τρίτη μεγάλη πόλις ολοκλήρου της Σιβηρίας, έχου-
σα σήμερον 974.000 κατοίκους. Ιδρύθη υπό των Ρώσσων το
1628, ως οχυρόν διά την άμυναν εκ των μογγολικών επιδρομών.
Έχει σήμερον τον πέμπτον μεγαλύτερον υδροηλεκτρικόν σταθμόν
του κόσμου και τον δεύτερον της Ρωσσίας. Κατά τον Τσέχωβ είναι
η ωραιοτέρα πόλις της Σιβηρίας. Βλέπε σχετικώς Anton Chekhov,
"The Crooked Mirror" and Other Stories, Zebra Book, 1995,
σελ.200. 

24. Ιδιαιτέρως ευεργετούντο εκ των ασθενών οι πάσχοντες από
οστεομυελίτιδα, οφθαλμολογικά νοσήματα και ιδίως εκ τραχώμα-
τος εν μέσω των Εβένκων και του ευρυτέρου πληθυσμού, οι οποί-
οι θεραπευόμενοι πάντοτε εξέφραζον προς τον Άγιον την πηγαίαν
ευγνωμοσύνην των.

25. Ο Άγιος μετετίθετο, ως επίσκοπος, από πόλιν εις πόλιν (εις
Ρούλκ εις την περιοχήν Κούρσκ, εις Ελέτς και εις Ιζένσκ) αναγκα-
σθείς τελικώς τη υποδείξη του Μητροπολίτου Αρσενίου του
Νόβγκαραντ, υποψηφίου διά τον Πατριαρχικόν θρόνον εις το συμ-
βούλιον  του 1917, να παραιτηθή εκ του θρόνου της Μητροπόεως
Τασκένδης, της παραιτήσεως του υποβληθείσης το 1927. Η
παραίτησις του Αγίου διετυπώθη ως ακολούθως: «Δεν λειτουργώ
πλέον  ως επίσκοπος και εφησυχάζω. Δεν θεωρώ ότι είναι δυνα-
τόν να συνεχίσω το λειτούργημα μου υπό τας παρούσας συνθή-
κας και ούτω θα ήθελον να έχω την δυνατότητα να εργασθώ ως
χειρουργός, εάν ο βαθμός της ιεροσύνης μου θα το επέτρεπεν. Εν
τούτοις, ουδέποτε θα απαρνηθώ την χειροτονίαν μου εις επίσκο-
πον».  Το 1930 ότε ωρίσθη υπό των αρχών να καταστραφή ο
Ιερός Ναός του αγίου Σεργίου, ο Άγιος απεφάσισεν να τελέση την
Θείαν Λειτουργίαν, την ημέραν κατά την οποίαν θα πραγματοποι-
ήτο η καταστροφή του και εν συνεχεία να συγκεντρώση τας αγίας
εικόνας εις το μέσον του Ναού, να τας καλύψη διά του επισκοπι-
κού σάκου αυτού και να θέση πύρ εις αυτάς, αυτοπυρπολούμενος
συγχρόνως, τελειούμενος μαρτυρικώς διά την αγάπην του
Κυρίου. Εις τας 23 Απριλίου συνελήφθη και η καταστροφή του
Ναού συνετελέσθη, ενώ ο Άγιος ευρίσκετο ήδη εις την φυλακήν...
Εις την φυλακήν ευρισκόμενος εκήρυξεν απεργίαν πείνης, αρνού-
μενος να παραιτηθή εκ της ιεροσύνης.   



εδέχετο και εθεράπευεν συνεχώς ασθενείς εις την
οικίαν του.

Τον Απρίλιον του 1930 συνελήφθη εκ νέου και
μετά από μακράν και επίπονον ανάκρισιν εστάλη εις
Κοτλάς26 και εν συνεχεία εις Σαμάρα27 ένθα ενεκλεί-
σθη εις φυλακήν. Τελικός τόπος της εξορίας του
Αγίου κατά την περίοδον αυτήν υπήρξεν ο
Αρχάγγελος28 , εις τον οποίον, κατά το πρώτον έτος
της διαμονής του, παρέμεινεν άστεγος. Εν τούτοις,
δεν έφυγεν από το πλευρόν των ασθενών, προβαί-
νων εις μεγάλας χειρουργικάς επεμβάσεις, παρ’ όλας
τας αντιδράσεις και τας εις βάρος του καταγγελίας
των τοπικών ιατρών.

Η υγεία του επισκόπου υπέστη πολλάς διακυμάν-
σεις. Αφ’ ενός μεν ανέπτυξεν καρδιακήν ανεπάρκει-
αν, υπό το κράτος των πολυμόρφων ταλαιπωριών,
αφ’ ετέρου δε, παραλλήλως προς τας πολλάς ασθε-
νείας του σκελετικού συστήματος, ανέπτυξεν καλοή-
θη νεοπλασίαν, διά την οποίαν υπεβλήθη εις εγχείρι-
σιν υπό του καθηγητού Πετρώφ εις Λένιγκραντ.
Αργότερον εις Αντιζάν υπέστη αποκόλλησιν του
αμφιβληστροειδούς εις τον αριστερόν οφθαλμόν29.

Μεταφερθείς εκ νέου εις τον τόπον της εξορίας
του εις τον Αρχάγγελον, αρνούμενος καθηγητικής
θέσεως εις την Μόσχαν, εις αντάλλαγμα παραιτήσε-
ως του εκ της ιεροσύνης, παρέμεινεν εκεί επί έξ εισέτι
μήνας, απολυθείς τελικώς εις τα τέλη του 1933.
Τα έτη της αναζητήσεως υπό του επισκόπου Λουκά
ενός τόπου επιστημονικής προσφοράς και θυσίας
διά τον πάσχοντα αδελφόν του ήσαν εξαιρετικώς
δυσχερή. Μετέβη αρχικώς εις την Μόσχαν, εν συνε-
χεία εις την Φεαντόσιγιαν, εκ νέου εις τον
Αρχάγγελον, εις την Τασκένδην, εις Αντιζόν30 και
τελικώς πάλιν εις την Τασκένδην, ένθα συνέχισεν την
εργασίαν του επί των πυογενών λοιμώξεων επί δύο
επί πλέον έτη εμπλουτίζων συνεχώς το σύγγραμμα
του, το οποίον έφερεν τον τίτλον « Σημειώσεις επί της
χειρουργικής θεραπείας των πυογόνων λοιμώξεων».

Το 1937 ήρχισεν έντονος διωγμός της Εκκλησίας
εις την Σοβιετικήν Ένωσιν, εις τα πλαίσια του οποίου
επραγματοποιούντο μαζικαί συλλήψεις των κληρικών
και όλων των αντιφρονούντων προς το καθεστώς,
υπό τας διαταγάς του Γιεζώφ31, ο οποίος υπέβαλεν
τους συλληφθέντας εις φοβερά συνεχή βασανιστή-
ρια. Ο Άγιος συνελήφθη, κατηγορηθείς διά κατασκο-
πείαν,   υποβληθείς δίς εις τα υπό του Γιεζώφ επιβαλ-
λόμενα βασανιστήρια, εις διαμαρτυρίαν δε προς αυτά
προέβη εκ νέου εις απεργίαν πείνης32. 
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26. Το Κοτλάς (Котлас) ευρίσκεται εις την Νοτιοανατολικήν περιο-
χήν του Αρχαγγέλου. Έχει σήμερον πληθυσμόν 60.500 κατοίκων
και είναι η τρίτη μεγάλη πόλις της περιοχής, αποτελούσα  το διοι-
κητικόν και το εμπορικόν κέντρον αυτής. Το 1930 το Κοτλάς εγέ-
νετο κέντρον εξορίας και αποστολής καταδίκων εις καταναγκαστι-
κά έργα ή προωθήσεως αυτών εις βορειοτέρας περιοχάς.
Στρατόπεδα συγκεντρώσεως υπήρχον εις το Κοτλάς έως το 1953,
εις έν εξ αυτών, ονομαζόμενον Μακάριχα παρέμεινεν ο Αγιος,
κατά την διάρκειαν της εκεί εξορίας αυτού, αντιμετωπίσας σοβα-
ράν και λίαν θανατηφόρον επιδημίαν τύφου, ενώ εκ παραλλήλου
ήσκει το λειτούργημα του, ως ιατρός χειρουργός, εις το
Νοσοκομείον του Κουτλάς.
27. Η Σαμάρα (Самар́а), ευρίσκεται εις την ανατολικήν ακτήν του

Βόλγα εις το σημείον της συμβολής αυτού μετά  του ποταμού
Σαμάρα. Είναι σήμερον η έκτη μεγαλυτέρα πόλις της Ρωσσίας
(1.200.000 κατοίκους) και αποτελεί το διοικητικόν, πολιτικόν και
οικονομικόν κέντρον της περιοχής.

28. Ο Αρχάγγελος (Архангельск) ευρίσκεται εις τας όχθας του
βορείου ποταμού Ντβίνα, πλησίον των εκβολών αυτού εις την
Λευκήν Θάλασσαν. Έχει πληθυσμόν σήμερον ανερχόμενον εις
350.000 κατοίκους. Η πόλις ιδρύθη τον 8ον αιώνα υπό
Σκανδιναβών και απετέλεσεν επί έτη, ιδίως κατά τον 14ον αιώνα,
αντικείμενον διεκδικήσεων και πολέμων μεταξύ των Ρώσσων του
Νόβγκαραντ και των Νορβηγών. Η πόλις κατά την διάρκειαν της
Ρωσσικής επαναστάσεως αντέστη εις τους Μπολσεβίκους από το
1918 έως το 1920, υποστηριζομένη υπό του Λευκού Στρατού.
Κατά την διάρκειαν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο
Αρχάγγελος και το Αστραχάν απετέλουν την γραμμήν Α-Α, η
οποία θα ήτο το όριον της προωθήσεως των Γερμανών εισβολέ-
ων εις την Ρωσσίαν, κατά την επιχείρησιν Barbarossa.
29. Διά την αποκόλλησιν του αμφιβληστροειδούς υπέστη δις

εγχείρισιν εις την Μόσχαν, υπό του Καθηγητού Oντίστωφ, ο οποί-
ος εφήρμοζεν την μέθοδον του Ελβετού  οφθαλμιάτρου Gopen.

30. Το Αντιζάν ( Андижан) ευρίσκεται εις το Ουζμπεκιστάν και
είναι η τετάρτη εις μέγεθος πόλις αυτού, έχουσα πληθυσμόν
325.000 κατοίκους. Ευρίσκεται εις την οδόν της μετάξης και ανε-
πτύχθη εις το παρελθόν, ως εμπορικός σταθμός. Εις τας 13 Μαΐου
του 2005 ο στρατός του Ουζμπεκιστάν επετέθη διά πυρός ενατίον
πολιτών, οι οποίοι διεμαρτύροντο διά την επικρατούσαν πενίαν
και διά την πλήρη αδιαφορίαν της κυβερνήσεως διά τα κοινωνικά
προβλήματα της χώρας, φονεύσαντες περί τας 5.000 αμάχου
πληθυσμού, εγείροντας την διεθνή κατακραυγήν.
31. Ο Γιεζώφ (Николай́ Иванович Ежов́) (1895 –1940) ήτο ηγε-

τικόν στέλεχος της Σοβιετικής Μυστικής αστυνομίας, την περίοδον
του Ιωσήφ Στάλιν. Η εποχή των διωγμών, εις τους οποίους προέ-
βη εναντίον της Εκκλησίας και των πολιτών χαρακτηρίζεται ως
περίοδος Γιεζώφ ( Ежовщина). Το 1938 περιέπεσεν ούτος εις τον
αλκοολισμόν, υποκατασταθείς εις τα καθήκοντα του υπό του
Μπέρια. Εν συνεχεία, συνελήφθη το 1939 κατηγορηθείς συμφώ-
νως προς το άρθρον 154 του Σοβιετικού Ποινικού Κώδικος.
Εδικάσθη και εξετελέσθη εις τας 4 Φεβρουαρίου του 1940. Η ανα-
ψηλάφησις της δίκης του, αιτηθείσα πολλά έτη αργότερον υπό της
θυγατρός του Ναταλίας Χαϊουτίνας, απερρίφθη το 1998, υπό του
Ανωτάτου Στρατοδικείου, λόγω των πολλαπλών και πολυδιαστά-
των εγκλημάτων αυτού. Βλέπε σχετικώς M. Jansen, N. Petrov,
Stalin's Loyal Executioner: People's Commissar Nikolai Ezhov,
1895-1940 Hoover Institution Press, 2002 και Kudrinskikh, A.
Nikolai Yezhov: Bloody dwarf. Moscow, 2006. 
32. Λόγω των φοβερών βασανιστηρίων και της καθημερινής επί

ώρας ανακρίσεως, άνευ αιτίας και αντικειμένου, ο Άγιος εσκέφθη
να πλήξη την κροταφικήν αρτηρίαν και να μεταφερθή εις το
Νοσοκομείον.



Η όλη πορεία του Αγίου από την ημέραν της συλ-
λήψεως του, ήτο εν μέσω ανεκδιηγήτων βασάνων,
ταλαιπωριών, ασιτίας, ευτελισμών, κλοπών και φυλα-
κίσεων υπό τας πλέον τραγικάς συνθήκας. Παρ’ όλα
ταύτα και υπ’ αυτάς τας συνθήκας εξηκολούθη να
διατηρή αμετάπτωτον την δύναμιν της ψυχής του, το
θάρρος του, την σταθερότητα εις τας αρχάς του, την
ελπίδα του και την βαθείαν αγάπην προς τον πλη-
σίον. Εξηκολούθη συνεχώς να θεραπεύη και να ευερ-
γετή τους συγκρατουμένους του, να συμπονή και να
ευσπλαχνίζεται αυτούς, να εργάζεται νυχθημερόν εις
τα νοσοκομεία των περιοχών, και εις τας οποίας εφέ-
ρετο ως εξόριστος33, να συγγράφη και να εισάγη
πρωτοποριακάς χειρουργικάς μεθόδους, τας οποίας
απέστελλεν προς δημοσίευσιν.

Το θέρος του 1941, επελθούσης της Γερμανικής
εισβολής εις την Ρωσσίαν, ο Άγιος εκλήθη, δι’ εντο-
λής του Στάλιν, να υπηρετήση, ως κύριος επί κεφα-
λής χειρουργός εις το στρατιωτικόν Νοσοκομείον
1515 των μετόπισθεν34, εις το Κράσνογιαρσκ, το
οποίον περιελάμβανεν δέκα χειρουργικά τμήματα, 

αναπτυχθέντα εις τέσσαρας πτέρυγας,  ένθα ούτος
ηργάσθη επί διετίαν, χειρουργών και περιθάλπων
τραυματίας, αναλαμβάνων σοβαράς επεμβάσεις, αι
οποίαι είτε δεν ανελαμβάνοντο υπό ετέρων νοσοκο-
μείων είτε επραγματοποιούντο μεν, χωρίς να φέρουν
δε τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. 

Ο Άγιος ανέπτυξεν εις βάθος και ιδιαιτέρως επιτυ-
χώς «την πολεμικήν χειρουργικήν υπό συνθήκας
εκστρατείας», δεχόμενος καθημερινώς την έκφρασιν
της ευγνωμοσύνης των θεραπευομένων τραυματιών,
οι οποίοι υπό συνεχή ροήν μετεφέροντο εις το
Νοσοκομείον, εκ των πεδίων των μαχών.

Μετά την λήξιν του πολέμου συνέγραψεν το σύγ-
γραμμα υπό τον τίτλον «Όψιμος εκτομή των επιμο-
λυνθέντων τραυμάτων των μεγάλων αρθρώσεων»,
το οποίον κατέθεσεν μετά της ευρυτέρας μελέτης επί
της χειρουργικής θεραπείας των  των πυογόνων λοι-
μώξεων, διά να αξιολογηθή και να συμπεριληφθή εν
μέσω των υπό αξιολόγησιν διά το βραβείον  Stalin
υποβληθέντων επιστημονικών πονημάτων. 

Διά την πολύτιμον ιατρικήν προσφοράν του κατά
την διάρκειαν του πολέμου του απενεμήθη μετάλλιον
«Διά την επάξιον προσφοράν του, κατά την διάρκειαν
του μεγάλου πατριωτικού πολέμου κατά τα έτη 1941-
1945», εκ παραλλήλου δε η Ιερά Σύνοδος, διά του
Μητροπολίτου Σεργίου, του απένειμεν τον τίτλον του
Αρχιεπισκόπου, ασκών έκτοτε το Αρχιερατικόν λει-
τούργημα εις μικρόν ναόν των κοιμητηρίων του
Κρασνογιάρσκ. 

Μετά την λήξιν της εξορίας του, το 1943, ο
Αρχιεπίσκοπος Λουκάς επέστρεψεν εις την Μόσχαν
και του ανετέθη το Ταμπώφ35, ένθα ήσκησεν μετά

33. Διά το μεγαλείον της συμπεριφοράς του Αγίου εις την εξορίαν
βλέπε μεταξύ των άλλων και την αφήγησιν της νοσηλευτρίας
Μπεζάρνοβα, δημοσιευθείσα εις την εφημερίδα «St. Petersburg
Times» τον Μάϊον του 2005 (Bazarnova Yekaterina: City Teacher,
Nurse, Actress Gave War a Female Face. May 6, 2005, Issue
1067). Τελικώς ο Άγιος μετεφέρθη εις την Μπολσάγια Μούρτα
(Большая Мурта), περιοχήν ευρισκομένην βορείως του
Κρασνογιάρσκ, απέχουσαν αυτού κατά 99 χιλιόμετρα. Σήμερον
αύτη έχει πληθυσμόν ανερχόμενον εις 8.000 κατοίκους.
Χαρακτηρίζεται διά την πολύ χαμηλήν θερμοκρασίαν κατά τους
χειμερινούς μήνας. Εδόθη, εν τούτοις, η άδεια εις τον Άγιον να
μεταβαίνη εις το Τόμσκ, διά να δυνηθή να ολοκληρώση το έργον
του επί των πυογόνων λοιμώξεων. Το Τομσκ (Томск) είναι μία εκ
των παλαιοτέρων πόλεων της Σιβηρίας, ευρισκομένη επί του
ποταμού Τομ. Έχει σήμερον πληθυσμόν ανερχόμενον εις 525.000
κατοίκους. Εκτίσθη αρχικώς το 1604, υπό του τσάρου Μπόρις
Γκοντουνώφ (Борис́ Фёдорович Годунов́. 1551- 1605), ως φρού-
ριον διά την προστασίαν της περιοχής από τας επιδρομάς των
Κυργυσίων. Εν συνεχεία τούτο επί μακρόν απετέλεσεν τόπον εξο-
ρίας. Τον 19ον αιώνα η πόλις εξελίχθη εις εκπαιδευτικόν κέντρον
και διά της ιδρύσεως του Κρατικού Πανεπιστημίου και του
Κρατικού Πολυτεχνείου, απετέλεσεν αύτη το ακαδημαϊκόν κέντρον
της Σιβηρίας, προσελκύουσα χιλιάδας σπουδαστών,  κληθείσα
έκτοτε «Αι Αθήναι της Σιβηρίας». Εις το Τόμσκ ο Άγιος αξιοποίησεν
τον χρόνον του, εργαζόμενος επί ώρας εις τας πανεπιστημιακάς
βιβλιοθήκας,  εντρυφών εις βάθος εις την παγκόσμιον βιβλιογρα-
φίαν επί των πυογόνων λοιμώξεων, ολοκληρώνων το σύγγραμμα
του, το οποίον περέμεινεν μνημειώδες εις τον χώρον του.
34.  Το εν λόγω στρατιωτικόν νοσοκομείον, το οποίον παλαιότε-

ρον ελειτούργει ως σχολείον, επηνδρώθη εις τας 11 Ιουλίου του
1941.Περιελάμβανεν τούτο 1000 κλίνας υπό την ευθύνην είκοσι
ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, είχεν κατά κύριον λόγον χειρουρ-

γικόν προσανατολισμόν, και υπό την διοιήκησιν και εποπτείαν
αυτού ελειτούργουν, κατά την διάρκειαν του πολέμου, έτερα 17
Νοσοκομεία της περιοχής του Κράσνογιαρσκ. Ο Άγιος εδημιούρ-
γησεν, εις το εν λόγω Νοσοκομείον, νέαν πτέρυγα εξ 100 κλινών
διά τας τραυματικάς κακώσεις και τα ορθοπεδικά συμβάματα των
άνω άκρων.

35. Το Ταμπώφ (Тамбов́) ευρίσκεται 480 χιλιόμετρα νοτιοανατο-
λικώς της Μόσχας. Σήμερον έχει πληθυσμόν 280.500 και αποτελεί
ουσιώδες βιομηχανικόν κέντρον. Η πόλις ιδρύθη υπό του τσάρου
Μιχαήλ Φιοντόροβιτς, το 1636, αρχικώς διά να χρησιμεύση ως
φρούριον προστασίας εκ των Τατάρων της Κριμαίας, εξελιχθείσα
εις  ωργανωμένην πόλιν το 1719, η οποία κατέστη αργότερον το
εκπαιδευτικόν και πολιτιστικόν κέντρον της περιοχής. Η πόλις
αντέστη εις την επικράτησιν των Μπολσεβίκων και κατά την διάρ-
κειαν του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου εγένετο τόπος εξορίας
και φυλακίσεως πολλών χιλιάδων Γάλλων εξ Αλσατίας. Εις το
Ταμπώφ εγεννήθησαν μεταξύ άλλων ο συνθέτης  Σέργιος
Ραχμάνινωφ ( Сергей Васильевич Рахманиновъ, 1873 – 1943)
και ο μαθηματικός Ανδρέας Κολμογκόρωφ (Андрей́ Николае́вич
Колмогор́ов, 1903 –1987), ο οποίος εισήγαγεν την θεωρείαν των
πιθανοτήτων και την τοπολογίαν.
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μεγίστης ευλαβείας τα των αρχιερατικά του καθήκο-
ντα, συνεχίζων εκ παραλλήλου την προσφοράν του
εις τον πάσχοντα, ασκών την χειρουργικήν εις τα
νοσοκομεία της πόλεως .

Τον Μάϊον του 1946 του ανετέθη η Αρχιεπισκοπή
της Συμφεροπόλεως36 εις την Κριμαίαν, εις την
οποίαν υπηρέτησεν μετά αυτοθυσίας επί δεκαπέντε
έτη. Συγχρόνως ο Άγιος ήσκη την χειρουργικήν, έχων
θέσιν συμβούλου εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον
αναπήρων του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, διδά-
σκων και χειρουργών κατά υποδειγματικόν τρόπον
τας δυσκολωτέρας χειρουργικάς περιπτώσεις, πραγ-
ματοποιών εκ παραλλήλου σειράν  διαλέξεων εις το
Ιατρικόν Ινστιτούτον Κριμαίας, παρά τας πολλαπλάς
παρεχομένας δυσχερείας,  έως την ημέραν της ορι-
στικής απωλείας της οράσεώς του. 

Η ιατρική σκέψις του παρέμεινεν διαυγής, ακμαία
και εύστοχος, μέχρι της εν ειρήνη  κοιμήσεως του εις
τας 11 Ιουνίου του 1961, Κυριακήν των Αγίων
Πάντων.

Δι’ αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της
Ορθοδόξου Ουκρανικής Εκκλησίας, εγένετο η επίση-
μος αγιοκατάταξις του Αρχιεπισκόπου Λουκά, τον
Νοέμβριον του 1995.

Ο Άγιος Λουκάς ως Καθηγητής της Ιατρικής 

Η βαθεία επιστημονική συγκρότησις η συνεχής
έφεσις προς γνώσιν, η προσπάθεια διανοίξεως νέων
οδών εις την χειρουργικήν έρευναν, η εγχειρητική
δεινότης, το θάρρος, η επιμονή, η ακαταπόνητος
εργατικότης,  η βαθεία αγάπη διά την μετάδοσιν και
μεταλαμπάδευσιν των γνώσεων και των πνευματι-
κών αξιών και κυρίως η βαθεία αγάπη προς τον
Κύριον, η οποία εξεφράζετο διηνεκώς, διά της αγά-
πης προς τον πάσχοντα άνθρωπον ήσαν τα κύρια
στοιχεία του ακαδημαϊκού περιγράμματος του Αγίου,
ως καθηγητού της Ιατρικής.

Υπήρξεν ούτος αντικείμενον βαθέος σεβασμού
και αγάπης υπό των σπουδαστών αυτού, οι οποίοι
επί τη βάσει του ζώντος και σταθερού παραδείγματος
του, προσανατολίζοντο εις μίαν ιατρικήν αγάπης και
θυσίας διά τον πάσχοντα. Η βαθεία μέθεξις του ιδίου,
έργοις και λόγοις, εις τον πόνον του πάσχοντος, εις
τας θλίψεις του, τας κακουχίας, την ένδειαν και ενίοτε
την κοινωνικήν απόρριψιν αυτού εγένετο αντιληπτή
υπό των σπουδαστών του, οι οποίοι κατενόουν ότι το
έργον της ιεράς ταύτης επιστήμης συνίστατο ουχί
μόνον εις την θεραπείαν του πάσχοντος σώματος
αλλά εις την θεραπείαν, ανάταξιν, αναβάθμισιν, ανα-
μόρφωσιν και αποκατάστασιν της αρμονίας όλης της
ψυχοσωματικής υποστάσεως του ανθρωπίνου προ-
σώπου.

Η παραδειγματική εργατικότης του, ενέπνεεν τους
σπουδαστάς του και εδίδασκεν αυτούς την αξίαν της
ακαταπονήτου προσπαθείας και την ωραιότητα της
αξιοποιήσεως εκάστης χρονικής στιγμής, διά την
γνωσιολογικήν και πνευματικήν συγκρότησιν και διά
την προσφοράν εις τον πάσχοντα, τον σπουδαστήν,
τον νέον επιστήμονα και την κοινωνίαν, ευρύτερον.
Τόσον οι σπουδασταί της Ιατρικής όσον και οι νέοι
χειρουργοί παρηκολούθουν αυτόν να χειρουργή επί
ώρας σειράν περιστατικών μετά μεγίστης προσοχής
επιδιώκων πάντοτε το τέλειον αποτέλεσμα της εγχει-
ρητικής παρεμβάσεως.

Εις εξορίαν ευρισκόμενος, εδίδασκεν αδιαλείπτως
τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ιδίως τους
χειρουργούς τόσον επί θεωρητικού επιπέδου όσον
και επί πρακτικού εις την χειρουργικήν τράπεζαν,
κατά την διάρκειαν των επεμβάσεων,τας οποίας διε-
νήργει. 

Επίστευεν ο Άγιος ότι η μετάδοσις των γνώσεων
αποτελεί ύψιστον λειτούργημα, το οποίον δεν περιο-
ρίζεται εις τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, τας αιθού-
σας διδασκαλίας και τους θαλάμους των ασθενών,
αλλά πρέπει υπό του καθηγητού να επεκτείνεται
προς τους σπουδαστάς και τους ιατρούς, εις όλους

36. Η Συμφερόπολις (Εις την Ουκρανικήν: Сімферополь και εις
την Ρωσσικήν Симферополь) είναι η πρωτεύουσα της αυτονό-
μου δημοκρατίας της Κριμαίας, έχουσα σήμερον 350.000 κατοί-
κους, αποτελούσα το πνευματικόν, οικονομικόν και διοικητικόν
κέντρον της περιοχής. Η πόλις είναι κατ’ ουσίαν αρχαιοτάτη κτη-
σθείσα επί της σκυθικής πόλεως Νεαπόλεως, ιδρυθείσης τον 5ον
π.Χ αιώνα, η οποία ευρίσκετο συνεχώς εντός της ελληνικής πνευ-
ματικής και πολιτιστικής ατμοσφαίρας. Κατά την εποχήν των
Τατάρων, η πόλις καλουμένη πλέον Aqmescit, απετέλεσεν την
δευτέραν σημαντικήν πόλιν της Κριμαίας. Συμφερόπολις ωνομά-
σθη η πόλις το 1784, μετά την προσάρτησιν του Χανάτου της
Κριμαίας εις την Τσαρικήν Ρωσσίαν υπό της Μεγάλης Αικατερίνης.
Το Νοσοκομείον της πόλεως εκτίσθη κατά την διάρκειαν του
Κριμαϊκού ή Ανατολικού πολέμου (Восточная война,1854-1856).
Τον Οκτώβριον του 1921, η Συμφερόπολις εγένετο πρωτεύουσα
της αυτονόμου σοσιαλιστικής δημοκρατίας της Κριμαίας. Κατά την
διάρκειαν του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η πόλις κατελήφθη
υπό των Γερμανών, οι οποίοι εφόνευσαν πλέον των 22.000 κατοί-
κων της πόλεως. Το 1991 μετά την ανεξαρτησίαν της Ουκρανίας,
η Συμφερόπολις κατέστη πρωτεύουσα της Αυτονόμου
Δημοκρατίας της Κριμαίας. Ο πληθυσμός της συνίσταται κυρίως
υπό Ρώσσων, εν μέρει δε υπό Ουκρανών και Τατάρων. Η
Συμφερόπολις, αποτελούσα το πνευματικόν κέντρον της
Κριμαίας, έχει έν εκ των μεγαλυτέρων Πανεπιστημίων, ήτοι το
Εθνικόν Πανεπιστήμιον της Ταυρίδος V.Vernadsky, ιδρυθέν το
1917, ενώ συγχρόνως έχει και το Κρατικόν Ιατρικόν
Πανεπιστήμιον της Κριμαίας του S. I. Georgievsky. 
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τους νοσηλευτικούς χώρους και υπό οιασδήποτε
συνθήκας.

Η επίδρασις του Αγίου εις όλους όσους έζησαν το
έργον και την προσφοράν του ή επληροφορήθησαν
αυτό υπό των σπουδαστών του ή εμελέτησαν αυτό
εκ των συγγραμμάτων του ήτο αποφασιστικής βαρύ-
τητος, διά την πορείαν της ζωής των. Οι ιατροί αντε-
λαμβάνοντο την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώ-
που και την άρρηκτον ψυχοσωματικήν ενότητα του
ανθρώπου, ο οποίος εις εκάστην πάθησιν υποφέρει
διττώς ψυχικώς και σωματικώς. Ως εκ τούτου, η προ-
σφερομένη εις αυτόν θεραπείαν δεν περιορίζεται
μόνον εις το σώμα, αλλά επεκτείνεται και εις την
συμπάσχουσαν μετά του σώματος ψυχήν.

Ο Άγιος εδίδαξεν, ότι η θεραπεία δεν αποτελεί
μόνον ιαματικήν παρέμβασιν επί του πάσχοντος
οργάνου, αλλά μίαν ουσιαστικήν αναβάθμισιν και
βελτίωσιν της ψυχοσωματικής υποστάσεως του
πάσχοντος προσώπου37. 

Η ιατρική αποτελεί κατ’ ουσίαν έν συνεχές και αδιά-
λειπτον βίωμα, το οποίον ασκείται επιτυχώς επί τη
βάσει κυρίως των γνώσεων, της εμπειρίας και του
πνευματικού υποβάθρου του ιατρού, ανεξαρτήτως
των εργαστηριακών δυνατοτήτων και του τεχνολογι-
κού εξοπλισμού38. Εδίδαξεν, ότι ο ιατρός πρέπει να
μετέχη εις το πρόβλημα του πάσχοντος και να
συμπάσχη μετ’ αυτού. Να συζητά επί ώρας μετά του
πάσχοντος διά να διεισδύση εις τον ιερόν χώρον της
ψυχής αυτού και να θεραπεύση την εσωτερικήν διά-
στασιν του πόνου, η οποία συνήθως είναι ισχυροτέ-
ρα του σωματικού.

Εδίδαξεν ότι ο ιατρός πρέπει να αναλίσκεται, να
καταφλέγεται από την αγάπην προς τον πάσχοντα
και να φωτίζη διηνεκώς, ως σύμβολον γνώσεως και
προσφοράς. Εν τω πλαισίω της αγάπης προς τον
πάσχοντα και της ευεργετικής προς αυτόν προσφο-
ράς ο ιατρός δεν πρέπη να διστάζη να εφαρμόζη
πρωτοποριακάς μεθόδους, ακόμη και υπό τας πλέον
αντιξόους συνθήκας, προκειμένου να συμβάλη εις
την  περαιτέρω επιβίωσιν αυτού, παρ’ όλας τας
αντιρρήσεις και την αρνητικήν κριτικήν του περιβάλ-
λοντος.

Εδίδασκεν συνεχώς διά της στάσεως, της συμπε-
ριφοράς, των λόγων και των έργων του την αξιοπρέ-
πειαν, την ευγένειαν, την σεμνότητα, την αυστηράν
αυτοκριτικήν, την αγάπην, την συγγνώμην, την ευερ-
γεσίαν, την ειρήνην, την αλήθειαν, το πνεύμα της
αυτοθυσίας,  το ψυχικόν σθένος και την ακαταμάχη-
τον δύναμιν της εν Χριστώ ζωής, τόσον εις τα πανε-
πιστημιακά αμφιθέατρα, τους ακαδημαϊκούς χώρους,
τους θαλάμους των ασθενών, τα χειρουργεία,  όσον
και εις τα ανακριτικά γραφεία, τα δικαστήρια, τας
φυλακάς, την εξορίαν, τους χώρους του σωματικού
και ψυχικού μαρτυρίου, του επιδιώκοντος την ψυχι-
κήν κάμψιν και την σωματικήν εξουθένωσιν.  

Η προσφορά του ως ιατρού και συγχρόνως ως
ποιμενάρχου ανεγνωρίζετο διηνεκώς. Εις τα τελευ-
ταία έτη του δεδοξασμένου βίου του ήτο πλέον βέβαι
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37. Η Ελισάβετ Βλαντίμιροφ, ερευνητής εις το Ινστιτούτο
Χειρουργικής θώρακος και κοιλίας Κιφοσόφσκι εις συνένετευξιν
της προς το Ορθόδοξον περιοδικόν Φομα, τον Ιούλιον του 2011
αναφέρει διά τον Άγιον Λουκάν, ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν ήτο
απλώς είς εξέχων χειρουργός, αλλά έν εξέχον πρόσωπον, έν
μοναδικόν παράδειγμα, το οποίον καταδεικνύει πόσον σημαντικόν
είναι να συνδέεται η τελεία ιατρική συγκρότησις μετά των ανυπερ-
βλήτων πνευματικών αξιών. Ο Άγιος Λουκάς υπήρξεν έν φως, το
Οι ασθενείς διά τον Άγιον ίσταντο υπεράνω όλων των συγγενών
και οικείων. Ως επιστήμων ευρίσκετο πάντοτε εις συνεχή πορείαν
γνώσεως και συγκροτήσεως. Εσπούδασεν εις βάθος όλους τους
τομείς της ιατρικής επιστήμης και ιδίως τας βασικάς επιστήμας,
την ανατομικήν και φυσιολογίαν και εν συνεχείαν ηγωνίσθη διά
την αντιμετώπισιν του ανθρωπίνου πόνου. Ήτο μεγαλιώδες το
γεγονός, ότι συνεδύαζεν την ιατρικήν γνώσιν και πράξιν μετά της
ορθοδόξου πνευματικότητος.  Ήτο ο πρώτος επιστήμων και
ιατρός, ο οποίος ετόλμησεν να υποστηρίξη, ότι το πνεύμα είναι
εκείνο, το οποίον δίδει την ζωήν και την δύναμιν εις τον άνθρωπον
και ότι το πνεύμα δεν πρέπη να αγνοήται υπό των ιατρών. Ήτο ο
πρώτος, ο οποίος εδίδαξεν, εις τα πλαίσια της ορθοδόξου προ-
σεγγίσεως της ιατρικής, ότι δεν θεραπεύεται η νόσος, αλλά ο
πάσχων, ο υποφέρων εκ της νόσου. Ήτο ο ιατρός, ο οποίος συνε-
δύαζεν την αρίστην επιστημονικήν γνώσιν μετά της προσευχής,
της μυστηριακής ζωής, της υπομονής, της καρτερίας, της λιτότη-
τος και της αυτοθυσίας. Βλέπε σχετικώς Елизавета ВЛАДИМИ-
РОВА, ведущий научный сотрудник отделения торако-абдо-
минальной хирургии НИИ скорой помощи им. Н. В.
Склифосовского: УРОКИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ Архив статей
журнала ФОМА №7(99), июль2011.И 

38.  Ότε ο Άγιος ήτο εις ηλικίαν ογδοήκοντα ετών και στερείτο
πλέον της οράσεως, προσεκόμισαν έν νέον παιδίον βαρέως
πάσχον, το οποίον κατεβάλλετο σταδιακώς υπό αδιαγνώστου
παθήσεως, παρά τας γενομένας διαγνωστικάς προσεγγίσεις υπό
ετέρων ιατρών. Ο Άγιος διέγνωσεν επιτυχώς την νόσον, μονον εκ
του ιστορικού της ασθενείας και εν συνεχεία εθεράπευσεν αυτό
επιτυχώς.



ος, ότι η εναρμόνισις της ιατρικής επιστήμης μετά του
ποιμαντικού και θεολογικού έργου, μετά τοσαύτης
προσφοράς εις τον διττώς πάσχοντα, ψυχικώς και
σωματικώς ήτο το ιδιαίτερον δώρον του Κυρίου προς
αυτόν. Ήτο το δώρον, οποίον τον ωδήγει διαρκώς εις
το μαρτύριον και την εσωτερικήν ανάστασιν, αλλά και
εις την ουσιαστικήν ψυχοσωματικήν ίασιν των ασθε-
νών του. 

Αι χιλιάδες επιστολαί, τας οποίας ελάμβανεν
παντοτε, ιδίως δε ως Μητροπολίτης Συμφεροπό-
λεως, ανέφερον μετά ιδιαιτέρας ευγνωμοσύνης, ότι
ως ιατρός και ποιμενάρχης ωδήγησεν τους ανθρώ-
πους εις την αληθινήν ζωήν. Μέσα από τον πόνον
της ασθενείας τους ωδήγησεν εις το φως της αληθεί-
ας και επλήρωσεν την καρδίαν των διά ανεκλαλήτου
χαράς, την οποίαν ουδέποτε πρότερον είχον γνωρί-
σει. Ο Αρχιεπίσκοπος υπήρξεν δι’ αυτούς ο αληθής
Ιατρός.  

Το συγγραφικόν έργον του Αγίου Λουκά

Το συγγραφικόν έργον του Αγίου υπήρξεν πλουσιώ-
τατον και πολυτιμότατον. Το έργον του αναφέρεται
αφ΄ενός μεν εις τον χώρον της ιατρικής επιστήμης και
ειδικώτερον της χειρουργικής, αφ’ ετέρου δε εις τον
χώρον της Θεολογίας.

Ιατρικόν συγγραφικόν έργον

Εις τον χώρον της ιατρικής επιστήμης, ο Άγιος
υπήρξεν πολυγραφότατος. Ήρχισεν να δημοσιεύη
άρθρα και επιστημονικάς εργασίας, εις ιατρικά περιο-
δικά της Ρωσσίας και της αλλοδαπής ήδη εκ νεότη-
τος του, ήτοι από το 1908. Το όλον έργον του καλύ-
πτει συγγραφικήν δραστηριότητα ημίσεως σχεδόν
αιώνος, από το 1908 έως το 1956.

Αι εργασίαι του αναφέρονται κυρίως εις νέας χει-
ρουργικάς μεθόδους, εις σπανίας νοσολογικάς οντό-
τητας, εις την περιοχικήν αναισθησίαν και τας μεθό-
δους εφαρμογής αυτής, επί των οποίων ιδιαιτέρως
ενδιέτριψεν ο Άγιος, εις την προσπάθειαν της απα-
λύνσεως του άλγους των ασθενών, εις την θεραπείαν
των επιμολυνθέντων τραυμάτων, εις την χειρουργι-
κήν αντιμετώπισιν των επιμολυνθέντων τραυμάτων
των αρθρώσεων, εις την θεραπευτικήν αντιμετώπισιν
της οστεομυελίτιδος, εις την αιματογενή οστεομυελί-
τιδα, εις τη χειρουργικήν προσέγγισιν των παθήσεων
της σπονδυλικής στήλης, εις την χειρουργικήν των
όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, εις την
θεραπευτικήν αντιμετώπισιν των βλαβών των κρα-
νιακών και των νωτιαίων νεύρων, εις την χειρουργι-

κήν αντιμετώπισιν των τραυμάτων εκ πυροβόλων
όπλων, εις την αντιμετώπισιν των σηπτικών τραυμά-
των.

Τα κείμενα του Αγίου διακρίνονται διά την ακρίβει-
αν του λόγου, την αρτιότητα της γλώσσης, την σαφή
και αναλυτικήν περιγραφήν των κλινικών περιπτώσε-
ων, την σαφή και ιδαιτέρως εποπτικήν περιγραφήν
των εγχειρητικών μεθόδων, την συνοδευομένην υπό
ιδιοχείρων σχηματικών παραστάσεων, υπό πλου-
σιωτάτων και ευστόχων σχολίων και υπό καταλλήλου
βιβλιογραφικής εδραιώσεως. Εκ των επιστημονικών
πονημάτων του Αγίου καταφαίνεται η υψηλή ευφυΐα
του, ο πλούτος των γνώσεων του, η συνθετική, κριτι-
κή και δημιουργική σκέψις του και αι υψηλαί ηθικαί
και πνευματικαί αξίαι, η ευωδία των οποίων είναι διά-
χυτος, εις όλα τα επιστημονικά χειρόγραφα του.   
Το σύγγραμμα του Αγίου επί των πυογόνων λοιμώξε-
ων, εκδοθέν το πρώτον το 1934, ετιμήθη αφ’ ενός
μεν διά του βραβείου Στάλιν το 1946, αφ’ ετέρου δε
εξεδόθη τρείς φοράς, κατά την διάρκειαν της ζωής
του Αγίου, της τρίτης εκδόσεως γενομένης το  1956,
πέντε έτη προ της κοιμήσεως αυτού39. 

Εις εποχήν κατά την οποίαν η εφαρμογή αντιβιώ-
σεως ήτο ιδιαιτέρως δυσχερής εις την Ρωσσίαν, η
ορθή χειρουργική αντιμετώπισις των πυογόνων λοι-
μώξεων απετέλη την μόνην δυνατότητα επιβιώσεως
των πασχόντων εκ πυωδών συλλογών, εστιακών
φλεγμονών  και  επιμολυνθέντων και εμπυηθέντων
τραυμάτων. 

Η πολυτιμότης του εν λόγω συγγράμματος κατε-
δείχθη ιδίως κατά την διάρκειαν του δευτέρου παγκο-
σμίου πολέμου, όταν η εφαρμογή των εχειρητικών
μεθόδων, αι οποίαι τόσον αναλυτικώς και επακριβώς
περιεγράφοντο εις αυτό, κατέστησαν εφικτήν την επι-
βίωσιν χιλιάδων τραυματιών, οι οποίοι καθημερινώς
αντιμετωπίζοντο εις τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τα
ορεινά χειρουργεία, κατά τας στρατιωτικάς επιχειρή-
σεις και τας συνεχείς αιματηράς μάχας εναντίον των
Γερμανών εισβολέων.
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39. Εν μέσω των ιατρικών δημοσιεύσεων του Αγίου, ιδιαιτέραν
βαρύτητα έχουν αι ακόλουθοι, αι οποίαι αναφέρονται ενταύθα
κατά χρονολογικήν σειράν (α) "Ελεφαντίασις του προσώπου,
συνεπεία νευρινωματώσεως", δημοσιευθείσα εις το περιοδικόν
Χειρουργική το 1908 (Невроматозный элефантиаз лица, плек-
сиформная неврома. Хирургия, 1908), (β) «Αι καταλληλότεροι
μέθοδοι αναισθησίας εις την προσπάθειαν θεραπευτικής παρεμ-
βάσεως εις την άσκησιν της ιατρικής εις αγροτικάς περιοχάς»
Ιατρική Εφημερίς 1908 (О способах анестезии, наиболее удоб-
ных в земской практике. Врачебная газета, 1908),(γ)
«Περίπτωσις παλινδρόμου περιεσφιγμένης βουβωνοκήλης»
Χειρουργική 1908 (Случай ретроградного ущемления кишеч-
ной петли в паховой грыже. Хирургия, 1908),(δ) « Η τοπική 



Σήμερον, εις εποχήν, κατά την οποίαν ανθεκτικά
εις την αντιβίωσιν μικροβιακά στελέχη αναπτύσσο-
νται υπό ηυξημένην συχνότητα εις τας χειρουργικάς
μονάδας και  τους νοσηλευτικούς χώρους, η αξία του
συγγράμματος του Αγίου Λουκά επί της χειρουργικής

αντιμετωπίσεως των πυογόνων λοιμώξεων ιδιαιτέ-
ρως ανεγνωρίσθη, ως απεδείχθη διά των πολλών
συγχρόνων μεταφράσεων40 αυτού εις ετέρας γλώσ-
σας και διά της συχνής εφαρμογής  των πρωτοπο-
ριακών μεθόδων, τας οποίας εισήγαγεν και περιέ-
γραψεν εκτενώς ο Άγιος.
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εις τας χειρουργικάς επεμβάσεις του αυχένος, της γλώσσης και
της άνω γνάθου» Πρακτικά της χειρουργικής εταιρείας της
Μόσχας, 1909 (Регионарная анестезия при операциях шеи,
языка и верхней челюсти. Труды Московского хирургического
общества 1909), (ε) «Περιοχική αναισθησία», Πρακτικά της εται-
ρείας ιατρικής φυσιολογίας του Ταμπώφ 1909, (Регионарная
анестезия.Труды Тамбовского физиологического медицинско-
го общества 1909 ),(ς) «Αιματογενές σάρκωμα των πλευρών»
Χειρουργική 1910 (Кровяная саркома ребра. Хирургия, 1910),
(ζ) «Επί της χειρουργικής αντιμετωπίσεως των καταγμάτων της
σπονδυλικής στήλης» Χειρουργική 1910 (Об оперативном лече-
нии переломов позвоночника. "Хирургия 1910), (η)
«Απολογισμός της χειρουργικής προσφοράς εις το Νοσοκομείον
της επαρχίας Ρωμανώφ, κατά τα έτη 1909-1910», (Отчет о
хирургической работе Романовской земской больницы за
1909-1910), (θ) «Επί της πρωτογενούς αυτοχθόνου οστεομυελίτι-
δος της σπονδυλικής στήλης» Χειρουργίκή 1911 (О первом ост-
ром остеомиелите позвоночника. Хирургия, 1911), (ι)
«Αμφοτερόπλευρος βλάβη του πνευμονογαστρικού νεύρου»
Χειρουργική 1911 (Двустороннее повреждение блуждающего
нерва. Хирургия, 1911), (ια) «Zweiter Fall von vorubergehender
Erblindung nach Novocain Adrenalininjektion in Augenhohle»,
Zentrablatt fur Chirurgie 1911, (ιβ) «Απολογισμός της χειρουργι-
κής προσφοράς εις το Νοσοκομείον της επαρχίας του
Περεγιασλάβλ», 1911 (Отчет о хирургической работе
Переяславльской земской больницы. 1911), (ιγ)
«Litungsanasthesie des nervus ischiaticus", Zentralblatt fur
Chirurgie 1912, (ιδ) «Απολογισμός της χειρουργικής προσφοράς
εις το Νοσοκομείον της επαρχίας του Περεγιασλάβλ κατά τα έτη
1912-1913» (Отчет о хирургической работе Переяславльской
земской больницы". 1912-1913 гг), (ιε) «Τοπική αναισθησία εις
το ισχιακόν και το μέσον νεύρον», Πρακτικά XIIου Συνεδρίου
Ρώσσων Χειρουργών, το 1912, (Регионарная анестезия седа-
лищного и срединного нервов. Труды XII съезда русских
хирургов 1912 г.), (ις) «Απολογισμός της χειρουργικής προσφο-
ράς εις το Νοσοκομείον της επαρχίας του Περεγιασλάβλ κατά το
έτος 1914» (Отчет о хирургической работе Переяславльской
земской больницы 1914),(ιζ) «Επί της χειρουργικής αντιμετωπί-
σεως περιπτώσεων όγκων του εγκεφάλου» Πρακτικά
Χειρουργικής εταιρείας του Κιέβου του έτους 1914 (К казуистике
оперативного лечения опухолей мозга. Труды Киевского
хирургического общества, 1914 г.,(ιη) «Τοπική αναισθησία εις
την χειρουργικήν των κύστεων των χειρών». Ιατρική Εφημερίς
1915 (Регионарная анестезия кисти руки. Врачебная газета,
1915), (ιθ) Περιοχική αναισθησία, Διδακτορική διατριβή, η οποία
ετιμήθη διά του βραβείου Χάϊνιτσκ το 1915, (Регионарная ане-
стезия. Докторская диссертация), (κ) «Θεραπευτική αντιμετώ-

πισις των αλλοιώσεων των πλευρικών χόνδρων. Χειρουργικός
Αγγελιοφόρος» 1923 (Кариозные процессы в реберных хря-
щах и их оперативное лечение. "Вестник хирургии" за 1923 г.
(κα) "Uber das Unterbinden der Gefae bei Extirpation der Milz",
Zeitschift fur Chirurgie 1923, (κβ) «Η χειρουργική αντιμετώπησις
των εμπυημάτων των μεγάλων αρθρώσεων» Χειρουργικός
Αγγελιοφόρος,1924, (Артротомии при гнойных воспалениях
больших суставов. "Вестник хирургии, 1924) (κγ)
«Τοπογραφική ανατομική των βουβωνικών και των έξω λαγονίων
λεμφαδένων και η τεχνική της εγχειρητικής εξαιρέσεως αυτών»
Τουρκμενικόν Περιοδικόν Ιατρικής, Τόμος 1, τεύχος 2
(Топография паховых и наружных подвздошных лимфатиче-
ских желез и техника оперативного удаления их. Туркмен.
медицин. журнал т. I, № 2 (κδ) «Οι κίνδυνοι της μεθόδου του
Μάμπουργκ», Τουρκμενικόν Περιοδικόν Ιατρικής, Τόμος 1, τεύχος
7.(Опасности способа Мамбург,а". Туркмен. медицин. журнал
т. I, № 7, (κε) Η αντιμετώπισις των πυωδών συλλογών διά των
καταπλασμάτων του Βάλνεφ, Χειρουργική 1957: 127-135,
(Лечение гнойных воспалений катаплазмами Вальневой.
Хирургия, 1957, № 8, с. 127-135, (κς) «Δοκίμια χειρουργικής των
εμπυημάτων» Πρώτη έκδοσις 1934,, Δευτέρα έκδοσις 1943
(Очерки гнойной хирургии". I-е издание, 1934,2-е издание,
1943), (κζ) « Η εμπειρία μας εις την θεραπευτικήν αντιμετώπισιν
της οστεομυελίτιδος, συνεπεία τραυμάτων εκ πυροβόλων όπλων
εις τα νοσοκομεία προκεχωρημένης γραμμής» 1943, (Наш опыт
лечения огнестрельного остеомиелита в госпиталях глубоко-
го тыла. 1943), (κη) ¨Όψιμοι εκτομαί των αρθρώσεων επί επιμο-
λυνθέντων τραυμάτων εκ πυροβόλων όπλων», Μόσχα 1944
(Поздние резекции при инфицированных огнестрельных
ранениях суставов. Москва, 1944),(κθ) « Επί της σήψεως των
τραυμάτων» Πρακτικά στρατιωτικού νοσοκομείου του Βορονεζ
1945 (О раневом сепсисе. Сборник трудов Воронежского
военного округа, 1945, (λ) «Επί της αιματογενούς οστεομυελίτι-
δος» 1946-1947 (О гематогенном остеомиелите. 1946-1947),
(λα) Επί της θεραπείας των χρονίων εμπυημάτων, προκληθέντων
υπό πυροβόλων όπλων, 1947 (О лечении хронических эмпием
плевры после огнестрельных ранений. 1947), (λβ) Επί της
παθογένείας και της θεραπείας των τήλων, Σοβιετική Ιατρική
1953,1(Патогенез и терапия мозолей.Советская медицина
1953, № I, (λγ) Δοκίμια χειρουργικής των εμπυημάτων. Τρίτη
έκδοσις 1956 (Очерки гнойной хирургии". 3-е издание, 1956).

40. Η Ελληνική μετάφρασις του πρώτου τόμου του εν λόγω συγ-
γράμματος του Αγίου εξεδόθη και ετέθη εις κυκλοφορίαν προσφά-
τως, ήτοι τον Νοέμβριον του 2011 υπό τον τίτλον «Δοκίμια για την
χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων». Επιμέλεια Γρηγόριος
Λακιώτης, Αρχιμ.Νεκτάριος Αντωνόπουλος. Εκδόσεις Ακρίτας.



Θεολογικόν συγγραφικόν έργον

Το θεολογικόν του έργον41, χαρακτηριζόμενον
υπό βαθέος στοχασμού, περιλαμβάνει το μνημειώ-
δες έργον αυτού επί του πνεύματος, της ψυχής και
του σώματος  “Дух, душа, тело” το οποίον ωλοκλη-
ρωσεν το 1947, εργασθείς επ’ αυτού κατά την διετίαν
1945-1947, ενώ εκ παραλλήλου το γενικόν περί-
γραμμα αυτού και η ευρυτέρα συγκρότησις των σκέ-
ψεων και της ύλης ανάγονται εις την χρονικήν περίο-
δον 1923 – 1925. Εις το εν λόγω έργον αποκαλύπτε-
ται το βάθος των θεολογικών γνώσεων, ο φιλοσοφι-
κός στοχασμός, η αγάπη του διά την επιστήμην,
ιδίως δε τας βιολογικάς επιστήμας, αι γνώσεις του επί
της φυσικής και των θετικών επιστημών και η προ-
σπάθεια του να στρέψη την σκέψιν του αναγνώστου
εις την αξίαν της πνευματικής ζωής εις την ουσιώδη
σημασίαν της πρυτανεύσεως του πνεύματος και της
εναρμονήσεως αυτού μετά της ψυχής και του σώμα-
τος. 

Εις την Ρωσσίαν μετά την ιδεολογικήν κρίσιν των
αρχών του εικοστού αιώνος από το 1905 έως το
1917, την επιγενομένην εισροήν πληθώρας υλιστι-
κών και ορθολογιστικών απόψεων εκ της δύσεως και 
την τελικήν προσπάθειαν επιβολής της ιδεολογίας
του διαλεκτικού υλισμού από το 1917 και εντεύθεν, η
οποία συνεδυάζετο μετά της συνεχούς επιδιώξεως
αποδυναμώσεως της Εκκλησίας, ο άνθρωπος
ησθάνθη ότι στερήται πνευματικού υποβάθρου και
ότι εξέλειπον πλέον τα υπαρξιακά του ερείσματα. 

Ο Άγιος Λουκάς υπέφερεν και επόνει βαθύτατα
διά την ιδεολογικήν κρίσιν της πατρίδος του και διά
την προσπάθειαν εκριζώσεως των πνευματικών
αξιών υπό της κρατούσης πολιτικής καταστάσεως,
Έζησεν ο ίδιος την προσπάθειαν της αλλοτριώσεως
της συνειδήσεως και των ηθικών αρχών του σκεπτο-
μένου ανθρώπου, διά μέσου των εμπειριών, τας
οποίας είχεν εκ των ανακρίσεων, των φυλακίσεων,
των εξοριών και των πολυμόρφων ονειδισμών, τους 

53ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 52, 42-56,  2015

τως, ήτοι τον Νοέμβριον του 2011 υπό τον τίτλον «Δοκίμια για την
χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων». Επιμέλεια Γρηγόριος
Λακιώτης, Αρχιμ.Νεκτάριος Αντωνόπουλος. Εκδόσεις Ακρίτας.

41. Ωρισμέναι εκ των θεολογικών, πολιτικών και φιλοσοφικών
δημοσιεύσεων του Αγίου είναι αι ακόλουθοι (α)  "Το σκότος του
φασισμού» (Кровавый мрак фашизма". "ЖМП" 1943, № 4, с.
24, 25.), (β) « Η δικαία δίκη του λαού» (Праведный суд народа".
"ЖМП" 1944, № 2, с. 26-28), (γ) «Εις την μνήμην του παναγιω-
τάτου Πατριάρχου Σεργίου» (Память Святейшего Патриарха
Сергия), ЖМП" 1944, № 8, с. 17, 18., (δ) «Ο Θεός βοηθεί τον
σοβιετικόν λαόν εις τον αγώνα εναντίον των επιθετικών φασι-
στών» (Бог помогает народам СССР в войне против фашист-
ских агрессоров.ЖМП 1944, № 4, с. 21, 22), (ε) «Λόγος κατά την
λειτουργίαν της δευτέρας ημέρας του Πάσχα» (Слово на второй
день Пасхи на литургии". "ЖПМ" 1945, № 6, 44-47), (ς) «Η επι-
τελεσθείσα ανταπόδοσις» (Возмездие совершилось". "ЖПМ"
1946, ? I, 28, 29), (ζ) Λόγος εις την Μεγάλην Παρασκευήν»
(Слово в Великую Пятницу. "ЖМП" 1946, 5,  22, 23), (η) «Εις
τον κόσμον εις τον οποίον μας εκάλεσεν ο Κύριος» (К миру при-
звал нас Господь, ЖМП 1947, I, 61-64), (θ) «Επί του πνεύματος,
της ψυχής και του σώματος», 120 δακτυλογραφημέναι σελίδες (О
духе, душе и теле, (120 страниц машинописи), (ι) «Επί της
αγάπης» ((120 страниц машинописи).О любви), (ια) «Επί του
κακού και του πόνου» (О зле и страдании),.(ιβ) «Να προστατεύ-
σωμεν τον κόσμον της καλής θελήσεως» (Защитим мир служе-
нием добру,ЖМП 1950, 5, 32- 33), (ιβ) «Στοχασμοί επί της αλη-
θείας και του ψεύδους» (Рассуждение о правде и лжи. ЖМП
1951,  5, 8-11), (ιγ) «Επί της προτάσεως του Ιωάννου του
Βαπτιστού εις τους μαθητάς του, όταν ερώτησαν διά τον Κύριον
Ιησούν Χριστόν, εάν αυτός είναι ο Μεσσίας» ("ЖМП" 1951, № 5,
с.О посылке Иоанном Крестителем своих учеников к Господу
Иисусу Христу с вопросом, Он ли Мессия), (ιδ) «Επί των πει-

πειρασμών του Κυρίου υπό του διαβόλου εις την έρημον»
((Запрещена и не печаталась).О искушении Господа диаволом
в пустыни. ЖМП 1953,  2,  37-41), (ιε) «Επί του δόγματος της
απολυτρώσεως» (О догмате искупления) (Το εν λόγω πόνημα
εστάλη εις την Θεολογικήν Ακαδημίαν της Μόσχας), (ις) Δέκα τόμοι
κηρυγμάτων, συνόλου 4.500 δακτυλογραφημένων σελίδων, τα
οποία ο καθηγητής Α. Βετέλεφ εχαρακτήρισεν ως εξαιρετικόν φαι-
νόμενον εις την νεωτέραν εκκλησίαν και ως θησαυρόν της θεολο-
γικής γραμματολογίας, (ιζ) «Η ψυχολογία των Εβραίων εις την
εποχήν του Κυρίου» (Психология евреев современников
Господа Иисуса Христа), (ιζ) «Επί της αιδούς» (Позор), (ιη)
«Σκέψεις επί της παραβολής του καλού σαμαρίτου», Χειρόγραφα
εκ των κηρυγμάτων εις το Ταμπώφ και τρείς τόμοι δακτυλογραφη-
μένων σελίδων εις την Συμφερόπολιν (Размышление о притче о
милосердном самарянине), (ιη) «Λόγος επί του πάθους του
Κυρίου», ZMP 1971, 4, 40-41), (ιθ)  «Das Reich Gottes ist inwend-
ing in euch». Std 1971, 7, 36-38,. (κ) «Wort zur Verklarung des
Herrn», Std 1971, 8, 43-44, (κα)  «Ich bin der Weinstock», Predigt,
Std 1971, 10, 23-2, (κβ) «Λόγος εις τον Εσερινόν του Πάσχα»
ZMP 1977, 4, 27-28, (κγ) «Λόγος εις την δευτέραν ημέραν του
Αγίου Πάσχα» ZMP 1984, 4, 29-31, (κδ) «Πνεύμα, ψυχή και
σώμα». Εστία Ανατολικού Χριστιανισμού, Βρυξέλλαι 1978, 183 S,
(κε) Αποσπάσματα εκ του έργου Πνεύμα, Ψυχή και Σώμα ebda
104-105, (κς) Κήρυγμα επί της θρησκείας εις τας Κομμουνιστικάς
Χώρας 7 (1979) 2, 102-103 (κζ) Slovo v den' Pjatidesjatnicy, in:
ZMP 1971, 6, 49-50, (κη) "Ne sudite, da ne sudimy budete",
Predigt, in: ZMP 1982, 4, 40, (κθ) Memuary, in: Nadezda.
Christianskoe ctenie, vyp. 3 (1979) 66-138, (λ) O vospitanii detej,
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οποίους επί σειράν ετών υπέστη. Εγνώριζεν, διά
μέσου του συνεχούς μαρτυρίου του, την ακατάβλητον
ισχύν του πνεύματος και την αξίαν της καρδιακής
ζωής και προσεπάθη να διακηρύξη εμπράκτως και
διά του λόγου, ότι ουδεμία δύναμις θα ηδύνατο να
μεταβάλη τον άνθρωπον και να μετακινήση αυτόν εκ
του αξιολογικού υποβάθρου του, όταν η καρδία του
πάλει σταθερώς και ακλονήτως  διά την αγάπην και
την δόξαν του Κυρίου. 

Ουσιώδους και ανεκτιμήτου αξίας διά την εποχήν
του και δι’ όλας τας εποχάς είναι επίσης το πλήρες
στοχασμού και αληθείας έργον του «Επιστήμη και
Θρησκεία»42, εκπονηθέν και συνταχθέν εις ωραιοτά-
την γλώσσαν, εκφράζουσαν κατά τρόπον σαφή,
εύχυμον και συγκεκριμένον υψηλάς εννοίας, καταλη-
πτάς ιδίως υπό διανουμένων, επιστημόνων και θεο-
λόγων.

Ο Άγιος εγνώριζεν ήδη από τα έτη των φοιτητι-
κών σπουδών του, την διαμάχην και σταθεράν δια-
φωνίαν, η οποία ανεπτύσσετο, εν εκτάσει, εις τον
χώρον της διανοήσεως, ως προς τας υφισταμένας
σχέσεις μεταξύ Θρησκείας και Επιστήμης. 

Η διείσδυσις των απόψεων, ότι η Επιστήμη αναι-
ρεί την Θρησκείαν ήτο εμφανής εις τους
Ακαδημαϊκούς χώρους, οι οποίοι ετέλουν υπό την
επίδρασιν της Δυτικής σκέψεως, αρκετά ήδη έτη προ 
της επικρατήσεως εις την χώραν των αρχών του δια-
λεκτικού υλισμού. Επί της σοβιετικής Ρωσσίας, εκ
παραλλήλου, η ιδαιτέρα έμφασις, η οποία εδόθη εις
την τεχνολογίαν, τας θετικάς και τας βιολογικάς  επι-
στήμας και τα εξ αυτών απορρέοντα επιστημονικά
επιτεύγματα, εις όλας τας βαθμίδας της παιδείας, 

έτεινον να δημιουργήσουν σταθεράν ατμόσφαιραν
αναιρέσεως της θρησκείας, γεγονός το οποίον είχεν
ως συνέπειαν την καθήλωσιν του ατόμου επί των υλι-
κών παραμέτρων, και την πρόκλησιν εντόνου υπαρ-
ξιακού και μεταφυσικού κενού εις την Ρωσσικήν κοι-
νωνίαν.

Εντός αυτής της ατμοσφαίρας το έργον του Άγίου
Λουκά έχει μοναδικήν αξίαν, ουχί μόνον διά την
Ρωσσίαν, αλλά δι’ όλους του διανοουμένους, τους
αναζητούντας την αλήθειαν και τους αγωγιζομένους
να διαμορφώσουν διαυγείς και σταθεράς απόψεις
επί της επιστημονικής σκέψεως και της πνευματικής
ζωής, τους θέλοντας να λάβουν οι ίδιοι συνειδητήν 
θέσιν,  εν μέσω της Θρησκείας και της Επιστήμης,
μετέχοντες εις αμφοτέρας και εναρμονίζοντες  αυτάς
βιωματικώς.  

Βαθύς γνώστης της Επιστήμης, ενδιατρίψας
παραλλήλως προς την ιατρικήν, εις την φιλοσοφίαν,
τα μαθηματικά και εις τας φυσικάς επιστήμας ο Άγιος
Λουκάς διεκήρυττεν, ότι η επιστημονική γνώσις οδη-
γεί κατά τρόπον άμεσον εις την θρησκείαν, διότι ανα-
φέρεται εις την σοφίαν του Θεού, η οποία αναγνωρί-
ζεται κατά τρόπον  διαυγή και σαφή υπό της επιστή-
μης. Διεκήρυττεν, ότι η η γνώσις οδηγεί εις τον Θεόν,
η ημιμάθεια απομακρύνει από τον Θεόν. Η ημιμά-
θεια, η οποία είναι φαινόμενον της εποχής μας οδηγεί
εις τας προκαταλήψεις προς την θρησκείαν. Η
περιωρισμένη  φιλοσοφική γνώσις και η περιωρισμέ-
νη επιστημολογική αντίληψις οδηγούν εις την αίσθη-
σιν της αντιθέσεως μεταξύ της Επιστήμης και της
Θρησκείας, την οποίαν καλλιεργεί ο επιστημονικός
αθεϊσμός, χωρίς ερείσματα και αποδείξεις, οδηγών 
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42. Η σκέψις της συγγραφής του έργου «Επιστήμη και
Θρησκεία» διεμορφώθη κατά τα έτη των σπουδών του Αγίου και
ωρίμασεν κατά την είσοδον του, ως κληρικού, εις την Εκκλησίαν.
Αι συνεχείς συζητήσεις εν μέσω των κύκλων των σπουδαστών
επί της αξίας της Επιστήμης και της απαντήσεως όλων των ερω-
τημάτων διά της επιστήμης και μόνον δι’ αυτής, τροφοδοτούμεναι
υπό των εργασιών των Darwin, Haeckel, His, Mendeleev και την
θεωρείαν της σχετικότητος του  Einstein, άφηναν ολίγα μόνον
περιθώρια διά την εναρμόνησιν της επιστήμης μετά της θρησκεί-
ας. Συγκεκριμένως ο Haeckel (1834-1919), του οποίου το έργον
ήσκει ισχυράν επίδρασιν επί των νέων επιστημόνων εις την
Ρωσσίαν έγραφεν σχετικώς «…Όταν εξετάζομεν την σύγχρονον
επιστήμην, όπως αύτη ανεπτύχθη υπό των   Lamark και Darwin
βλέπομεν την αντίθεσιν ή μάλλον την πλήρη διαφωνίαν, η οποία
υφίσταται μεταξύ της επιστήμης και της θρησκείας, εφ’  όλων των 

θεμάτων, των αναφερομένων εις τα βασικά προβλήματα της
υπάρξεως και της γνώσεως. Ως εκ τούτου, έν φωτεινόν πνεύμα
δεν δύναται να αποδεχθή συγχρόνως αμφοτέρας και κατά συνέ-
πειαν πρέπει να επιλέξη μεταξύ της θρησκείας ή της επιστήμης».
Ο Άγιος Λουκάς απεδέχετο πλήρως την αξίαν της επιστημονικής
σκέψεως «Δεν είναι δυνατόν να περιορίσωμεν το ανθρώπινον
πνεύμα από την έρευναν της φύσεως. Γνωρίζομεν, εν τούτοις, ότι
η επιστήμη δύναται να προσεγγίση μικρόν μόνον μέρος της γνώ-
σεως και της αληθείας, παρά τας μεγάλας δυνατότητας, τας οποί-
ας αύτη σήμερον έχει και  θα διαθέτη εις το μέλλον. Δεν δύναται
αύτη να εισέλθη εις τας μεγάλας πνευματικάς αληθείας, εις τας
οποίας μόνον η πίστις είναι δυνατόν να εισέλθη. Είναι αληθώς
πτωχή η σκέψις του ανθρώπου ο οποίος αρκείται μόνον εις την
επιστημονικήν γνώσιν.



τον άνθρωπον εις πλήρη αποπνευμάτωσιν και εις
ολοσχερή κατακρήμνισιν του ηθικού και πνευματικού
υποβάθρου του.

Εντός του χώρου της υποκειμενικής σκέψεως και
του θεωρητικού λογισμού, άνευ της πίστεως, δεν υφί-
σταται η δυνατότης ορθής προσεγγίσεως εις την αλή-
θειαν της υπάρξεως του Θεού, της αιωνιότητος και
της ελευθερίας της βουλήσεως. 

Η θρησκεία, εκ παραλλήλου, πέραν της αληθούς
γνώσεως οδηγεί εις τον αιώνιον Λογόν και εις τον
κόσμον των αναλλοιώτων πνευματικών αξιών, υπό
των οποίων φωτίζεται η επιστήμη και καθίσταται
λαμπροτέρα. Η θρησκεία εισέρχεται εις τον χώρον
της αιωνιότητος, εις τον οποίον δεν δύναται να διειδύ-
ση η επιστήμη, διά των υφισταμένων μεθόδων της
επιστημονικής ερεύνης. Η επιστήμη χωρίς την θρη-
σκείαν ομοιάζει προς τον ουρανόν χωρίς τον ήλιον. 

Επί πλέον του υλικού κόσμου, τον οποίον δύναται
να ερευνήση η επιστήμη, υφίσταται ο υπέροχος και
ασύγκριτος εις κάλος πνευματικός κόσμος, τον οποί-
ον προσεγγίζει ο άνθρωπος διά της καρδίας και της
πίστεως εις τον Θεόν43 . Διά του φωτισμού, τον οποί-
ον δίδει η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η φωτίζουσα
τον νουν και την καρδίαν εκείνων, εντός των οποίων
ζει ο Χριστός, η επιστήμη καθίσταται ύμνος, δοξάζων
τον Θεόν. 

Εις το μοναδικόν τούτο έργον επί της Επιστήμης
και της Θρησκείας ο επιστήμων και ο φιλόσοφος
εναρμονίζονται πλήρως μετά του θεολόγου, του
ανθρώπου της βαθείας πίστεως και της αγάπης εις
τον Κύριον, του ανθρώπου της θυσίας, του μάρτυ-
ρος. Ο επιστήμων, ακολουθών την οδόν της πίστε-
ως, οδηγείται εις την αλήθειαν και αποκτά τας εσωτε-
ρικάς δυνάμεις, τας οποίας μόνον η καρδιακή ζωή και
ο φωτισμός του πνεύματος  δύνανται να προσφέ-
ρουν. 

Ουδεμία επιστημονική μέθοδος εις τον χώρον των
θετικών και βιολογικών επιστημών δύναται να προ-
σεγγίση την αλήθειαν του πνευματικού κόσμου και να
ερμηνεύση το μεγαλειώδες μυστήριον της αιωνιότη-
τος και της εσωτερικής ανακαινίσεως του ανθρώπου.
Συγχρόνως δε όσον μεγαλυτέρα  είναι η πίστις και η
καρδιακή ζωή του επιστήμονος, τόσον περισσότερον
δύναται ούτος να διακρίνη την ωραιότητα της επιστή-
μης, την οποίαν υπηρετεί.

Το έργον «Επιστήμη και Θρησκεία», καρπός του
στοχαστικού πνεύματος, της επιστημονικής γνώσε-
ως, της βαθείας πίστεως, της Χριστοκεντρικής ζωής
και της εμπειρίας του μαρτυρίου του Αρχιεπισκόπου
Λουκά, απευθυνόμενον εις τον θετικόν επιστήμονα,
τον θεολόγον, τον φιλόσοφον, τον ερευνητήν του
εικοστού αιώνος δίδει πλήρη σαφή και ορθοτομού-
σαν απάντησιν εις τα συνεχή επίμονα ερωτήματα,
τας δριμείας αμφισβητήσεις, τας πολυσχιδείς διαφω-
νίας και τας οξείας αντιθέσεις επί των σχέσεων της
επιστήμης μετά της θρησκείας και συνδέει αμφοτέ-
ρας αυτάς εις κοινήν πορείαν προς την γνώσιν, την
αλήθειαν, την αγάπην και την δόξαν του Θεού.

Ο Άγιος Λουκάς αποτελεί υπόδειγμα ακαδημαϊκού
διδασκάλου, επιστήμονος, στοχαστού, συγγραφέως,
ιατρού, αρχιερέως, ο οποίος διά μέσου του ανθρωπί-
νου πόνου, της αδιαλείπτου προσευχής και του μαρ-
τυρίου, εκραταίωνεν εντός της καρδίας του την αλή-
θειαν, διά της διηνεκώς αυξανομένης αγάπης του
Θεού, υπό το φως της οποίας αδιαλείπτως έζη, κατα-
δεικνύων διά των έργων του την ανυπέρβλητον
ωραιότητα της επιστημονικής σκέψεως και προσφο-
ράς, όταν αύτη λαμπρύνεται υπό της πίστεως και της
αγάπης.
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νοήσεως από την νόησιν του ανθρώπου. Πιστεύομεν μεθ’ όλης της
καρδίας ημών, ότι υπεράνω του υλικού και πνευματικού κόσμου
υπάρχει ο Μέγας και Παντοδύναμος Θεός…Φυλάξετε την πίστιν
σας, ως τον ωραιότερον θησαυρόν της καρδίας σας, βαδίσετε την
ευθείαν οδόν, χωρίς να αποσπάσθε δεξιά ή αριστερά. Μη ενοχλού-
μεθα από όσα ακούομεν εναντίον της θρησκείας και απολέσωμεν
ότι ωραίον φέρομεν εντός υμών. Ας διατηρήσωμεν σταθερώς εντός
της καρδίας ημών την πίστιν ημών, η οποία είναι η αιωνία αναμφι-
σβήτητος αλήθεια».

43. Ο Άγιος έγραφεν συγκεκριμένως « Η επιστήμη μελετά τα φαινό-
μενα. Η φιλοσοφική περιέργεια του ανθρώπου, ο οποίος επιζητεί να
διαπεράση το πέπλον, το οποίον μας διαχωρίζει εκ της αληθούς
υποστάσεως του κόσμου, της φύσεως αυτού του, της ουσίας και της
οντολογικής βάσεως αυτού οδηγεί εις την Αλήθειαν. Εις τον κόσμον
του Ενός, ο οποίος λέγει: Εγώ ειμί η αλήθεια (Ιω. 14.16)…
Πιστεύομεν μεθ’ όλης της καρδίας ημών ότι υφίσταται ο πνευματικός
κόσμος. Είμεθα βέβαιοι ότι πέραν του υλικού κόσμου υφίσταται είς
ατελεύτητος και ασυγκρίτως ανώτερος πνευματικός κόσμος.
Πιστεύομεν εις την ύπαρξιν πνευματικών υποστάσεων υψηλοτέρας 
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