
Συναξάρι τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Λουκᾶ, τοῦ ἐξ ᾿Ανδριανουπόλεως,  

+ 23 Μαρτίου. 

 

῾Ο ῞Αγιος ῾Οσιομάρτυς Λουκᾶς ἐγεννήθηκε στήν ᾿Ανδριανούπολη 
τῆς Θράκης καί οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν ᾿Αθανάσιος καί Δομνίτσα. Σέ 
λικία ἕξι ἐτῶν ὀρφάνεψε ἀπό πατέρα καί παραδόθηκε ἀπό τή μητέρα του 
σέ κάποιο Ζαγοραῖο, μετά τοῦ ὁποίου ἐγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντι-
νούπολη. Σέ λικία δεκατριῶν ἐτῶν, μετά ἀπό κάποιο ἄτυχο περιστατικό 
φιλονικίας μέ κάποιον τουρκόπαιδα, ἀναγκάσθηκε νά ἀλλαξοπιστήσει 
καί νά γίνει Μωαμεθανός. ᾿Επειδή ἔνιωθε τύψεις συνειδήσεως, ἔφυγε 
κρυφά ἀπό τό σπίτι τοῦ Τούρκου ἀφέντη του καί μετά ἀπό πολλή περι-
πλάνηση, ἀφοῦ ἦλθε στή Σμύρνη καί ἀπό ἐκεῖ στή Θήρα, ἔφθασε στό 
῞Αγιον ῎Ορος. ᾿Εκεῖ παρέμεινε ἀρκετό καιρό διερχόμενος μονές καί σκῆ-
τες. Στό τέλος ἐκάρη μοναχός στή μονή Σταυρονικήτα. 

Φλεγόμενος ἀπό τόν πόθο τοῦ μαρτυρίου, ὁ Λουκᾶς ἀνεχώρησε τό μήνα 
Μάρτιο τοῦ 1802, ἀπό τό ῞Αγιον ῎Ορος καί μετέβη στή Μυτιλήνη. 
᾿Επαρουσιάσθηκε στόν κριτή τῆς πόλης, ἔλεγξε μέ θάρρος τή μωα-
μεθανική θρησκεία καί ἐκήρυξε τήν πίστη του στόν Χριστό. Καί παρά τίς 
κολακεῖες καί τίς ἀπειλές ὁ Μάρτυς παρέμεινε στερεωμένος στήν πατρώα 
εὐσέβεια.῾Οδηγούμενος πρός τήν οἰκία τοῦ Ναζήρη ἐσυνάντησε τόν 
Μητροπολίτη Μυτιλήνης, πού ὁδηγοῦνταν καί αὐτός πρός τό κριτήριο. ῾Ο 
῞Αγιος ἔκυψε τήν κεφαλή του καί ἐζήτησε τήν εὐλογία καί τίς προσευχές 
τοῦ ᾿Αρχιερέως. Οἱ Τοῦρκοι, μόλις τό εἶδαν αὐτό, ἐξεμάνησαν καί τόν 
ἔδειραν ἀνηλεῶς. Παρά τόν ἐπικείμενο φόβο καί τήν ἀπειλούμενη γενική 
σφαγή ὁ ᾿Επίσκοπος διέταξε νά γίνει δέηση σέ ὅλους τούς ναούς ὑπέρ τοῦ 
δούλου τοῦ Θεοῦ Λουκᾶ. 

῾Ο ῞Αγιος, μόλις παρουσιάσθηκε ἐνώπιον τοῦ Ναζήρη καί ἐνώπιον 
πλήθους Τούρκων, ὁμολόγησε καί πάλι τήν πίστη του στόν Χριστό. Μετά 
τήν ἀνάκριση τοῦ ἐδόθηκε τριήμερη προθεσμία, γιά νά σκεφθεῖ καί νά 
ἀποφασίσει. ῞Οταν ἐπέρασαν οἱ τρεῖς μέρες καί ἐξέπνευσε προθεσμία, ὁ 



῞Αγιος Λουκᾶς συνέχισε νά παραμένει ἀμετακίνητος στήν ὀρθόδοξη 
πίστη. Γι᾿ αὐτό καταδικάσθηκε στόν δι᾿ ἀπαγχονισμοῦ θάνατο.Τό ἱερό 
λείψανό του παρέμεινε ἐπί τρεῖς μέρες στήν ἀγχόνη καί μετά ταῦτα τό 
ἔριξαν στή θάλασσα. 

 


