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Ἀκολουθία μ. ΛΟΥΚΙΑΣ, + Ρόδου Κυρίλλου 
Ψαλλομένη τῇ 6η Ἰουλίου 

 
 Ποίημα Μητροπολίτου Ρόδου Κυρίλλου 

 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

 
Ἱστῶμεν στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 

Προσόμοια. Ἦχος πλ. β’. Τριήμερος ἀνέστης. 
Τὴν ἔνδοξον Λουκίαν πιστοί, Χριστοῦ τὴν 

παμμακάριστον Ἀθληφόρον, εὐφημήσωμεν αὐτῇ, ἐκ 
πόθου ἐκβοῶντες· μὴ παύσῃ δυσωποῦσα, ὑπὲρ ἡμῶν τὸν 
Πολυέλεον. 
 

Ἐξ ὅλης σου καρδίας θερμῶς, Λουκία ἀγαπήσασα 
τὸν Δεσπότην, οὐκ ἐφείσω δι᾿ Αὐτόν τοῦ κάλλους τῆς 
σαρκός σου, ἀλλ᾿ ἤθλησας ἀνδρείως καὶ τοὺς τυράννους 
κατεπάτησας. 
 

Ἐξάρχουσα Μαρτύρων χοροῦ, τῷ ξίφει τὴν 
αἰδέσιμον κεφαλήν σου ἀπετμήθης ἀπηνῶς, Λουκία 
Ἀθληφόρε· διὸ ἐστεφανώθης, ἀθανασίας διαδήματι. 
 

Ὡς ἔχουσα, Λουκία σεμνή, μεγίστην πρὸς τὸν 
Κύριον παῤῥησίαν, καθικέτευε Αὐτόν ὑπὲρ τῶν 
εὐφημούντων, τὴν θείαν ἄθλησίν σου, ἐν ᾗ τὴν πλάνην 
κατεπάτησας. 
 

Δόξα. Ἦχος α’. 
Δεῦτε φιλεόρτων συστήματα, Λουκίαν τὴν σεμνὴν 

Παρθενομάρτυρα, ἐν ἐγκωμίοις τιμήσωμεν· Χριστὸν γὰρ 
ἀγαπήσασα καὶ τῶν ἐπιγείων καταφρονήσασα, 
μαρτυρίου τῇ αἴγλῃ ὑπερήστραψε καὶ φωτίζει τὰς ψυχάς 
τοὺς εὐλαβῶς τιμώντων, τὴν σεπτὴν αὐτῆς ἄθλησιν. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδεχομένη καὶ 
θλιβομένων στεναγμὸν μὴ παρορῶσα, πρέσβευε τῷ ἐξ 
ἁγνῶν λαγόνων Σου σωθῆναι ἡμᾶς, Παναγία Παρθένε. 
 

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος β’. Οἶκος 
τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Χαίροις τοῦ Ἰησοῦ, σεμνὴ Παρθενομάρτυς, Λουκία 
μακαρία· τῶν σὲ ἀνευφημούντων, προστάτις ἔσο πάντοτε. 
 

Στίχ. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχέ 
μοι. 

Αἷμά σου τῷ Χριστῷ, προσάξασα ὡς προῖκα, ζωῆς ἐν 
τῷ νυμφῶνι, εἰσῆλθες μετὰ δόξης, Λουκία παμμακάριστε.  
 

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ 
κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου. 

Πρέσβευε τῷ Χριστῷ, ὑπὲρ τῶν ἱκετῶν σου, Λουκία 
Ἀθληφόρε, αὐτοὺς ἐξαιρουμένη, ἐκ πειρασμῶν καὶ 
θλίψεων. 
 

Δόξα. Ἦχος δ’. 
Ὡς τετρωμένη τῷ θείῳ πόθῳ, μαρτυρικῇ εὐκοσμίᾳ 

τῇ οἰκουμένῃ, ὡς ἥλιος ἄδυτος ἐξέλαμψας, Λουκία 
Παρθενομάρτυς ἀήττητε· διὸ τῶν χαρισμάτων σου 
ἀστραπαῖς, τὰς ψυχὰς ἡμῶν καταύγασον, τῶν 
ἐκτελούντων τὴν μνήμην σου. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐκ παντοίων κινδύνων, τοὺς δούλους Σου φύλαττε, 

εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα Σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ 
Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις. 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 
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Ὁ Προοιμιακὸς καὶ τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε 

ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 
Προσόμοια. Ἦχος α’. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Τῆς Ἀθληφόρου Λουκίας, τὴν μνήμην σήμερον, οἱ 
εὐσεβεῖς ἐν ὕμνοις, ἐκτελέσωμεν πόθῳ· αὕτη γὰρ 
Μαρτύρων ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ὁδὸν διανύσασα, ἐν ταῖς 
αὐλαῖς τοῦ Κυρίου χοροβατεῖ καὶ πρεσβεύει τοῦ σωθῆναι 
ἡμᾶς. 
 

Τῆς παρθενίας τῇ αἴγλῃ, ὅλη ἐκλάμπουσα, ὑπὲρ τῆς 
εὐσεβείας, ἠγωνίσω γενναίως καὶ ἤθλησας Λουκία 
Μάρτυς καλῶς, ἐκτμηθεῖσα τὴν κάραν σου· ἀλλ᾿ ὡς ζωῆς 
μετασχοῦσα τῆς ὑπὲρ νοῦν, τῶν ὑμνούντων σε 
μνημόνευε. 
 

Σὺ πρὸς Θεὸν τὴν ἐλπίδα, Λουκία τείνασα, οὐδόλως 
ἐπτοήθης, τὰς ὁρμὰς τῶν βασάνων, ἀλλ᾿ ἤθλησας 
δυνάμει τοῦ Ἰησοῦ, ἐν σταδίῳ ὡς ἄσαρκος καὶ τὸν 
ἀρχέκακον ὄφιν τοῖς σοῖς ποσίν, ὡς στρουθίον 
κατεπάτησας. 
 

Τὸ ἀσθενὲς τῆς σαρκός σου, τοῦ Θείου Πνεύματος 
ῥωσθεῖσα τῇ δυνάμει, ἀθληφόρε Λουκία, ἐχώρησας πρὸς 
πάλην μαρτυρικήν καὶ ἐχθροὺς κατετρόπωσας· διὸ 
στεφθεῖσα στεφάνῳ νικητικῷ, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν 
πρέσβευε.  
 

Ἀποσκοποῦσα πρὸς μόνα τὰ ἐπουράνια, ὡς τοῦ 
Χριστοῦ τῷ πόθῳ τετρωμένη, Λουκία, ἐξήνθησας ὡς 
κρίνον μαρτυρικῶς, ἐν κοιλάσι τῆς πίστεως, τῇ εὐωδίᾳ τῆς 
χάριτος τὰς ψυχάς, τῶν τιμώντων σε εὐφραίνουσα.  
 

Συνανυψώθης τῇ δόξῃ σὺ τοῦ Νυμφίου σου, ὡς 
ἐξομοιωθεῖσα τῇ ἀθλήσει σου Τούτῳ· διὸ, Μάρτυς Λουκία 
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ὡς εὐμενής ἱκετεύομεν πρέσβευε, ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων 
παντοδαπῶν, οἱ γεραίροντες τὴν μνήμην  σου. 
 

Δόξα. Ἦχος β’. 
Ἱερωτάτη πανήγυρις σήμερον, τοὺς φιλεόρτους 

ἅπαντας συγκαλοῦσα, τῆς Ἀθληφόρου ἡ μνήμη 
ἐπεδήμησε. Δεῦτε οὖν ἀδελφοί, πνευματικὴν χορείαν 
συστησώμεθα, ἐν ἀγαλλιάσει βοῶντες· χαίροις Λουκία 
ἀήττητε, ἡ ἄμωμον θυσίαν Θεῷ σεαυτὴν προσενεγκοῦσα· 
χαίροις ἡ τῇ μαχαίρᾳ τοῦ Πνεύματος, ἐν ἐκστάσει πάσας 
κεφαλὰς δυναστῶν, τῶν πονηρῶν πνευμάτων διακόψασα· 
χαίροις τῶν φρονίμων Παρθένων συμμέτοχε καὶ τῶν 
Μαρτύρων ὁμόσκηνε· μεθ᾿ ὧν πρέσβευε τῷ Βασιλεῖ τῆς 
δόξης Χριστῷ, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης· 
ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὕτω 
παρθένος ἔτεκες καὶ παρθένος ἔμεινας· ἀντὶ στύλου 
πυρός, δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος· ἀντὶ Μωϋσέως 
Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας 
καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (κεφ. λα’, 10,13-20,25). 
Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστι 

λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη. Μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον 
ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς. Ἐγένετο ὡσεὶ 
ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν, συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον. 
Καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκε βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ 
ἔργα ταῖς θεραπαίναις. Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, 
ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσε κτῆμα. 
Ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισε τοὺς 
βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον. Ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι τὸ 
ἐργάζεσθαι καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὁ λύχνος αὐτῆς ὅλην 
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τὴν νύκτα. Τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, 
τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον. Χεῖρας δὲ αὐτῆς 
διήνοιξε πένητι, καρπὸν δὲ ἐξέτεινε πτωχῷ. Ἰσχὺν καὶ 
εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις 
ἐσχάταις. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (κεφ. γ’, 1-9). 
Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἅψηται 

αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων 
τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ᾿ 
ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν 
ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 
ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα 
εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς καὶ εὗρεν 
αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίμασεν αὐτούς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας 
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάμψουσι καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 
διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν καὶ 
βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες 
ἐπ᾿ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ 
προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς Ὁσίοις 
Αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς Αὐτοῦ.  
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (κεφ. ε’, 15-6,3). 
Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς 

αὐτῶν καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο 
λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ 
κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτούς 
καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν 
τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν 
ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται 
κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα 
ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς 
ῥομφαίαν, συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς 
παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν 
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καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν 
ἁλοῦνται καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται 
χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ᾿ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, 
ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται 
αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει 
αὐτούς. Καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία καὶ ἡ 
κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε 
οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε· μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς· 
ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ 
ὄχλοις ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ 
ἡ δυναστείᾳ παρὰ Ὑψίστου. 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ, Ἰδιόμελα. Ἦχος α’. 
Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες, συμφώνως ἐν 

ἐγκωμίοις εὐφημήσωμεν, τὴν τοῦ Παντάνακτος νύμφην 
καὶ ἀθληφόρον, τὴν ἐνώπιον τυράννων καὶ γῆς βασιλέων, 
Θεὸν καὶ Βασιλέα καλῶς ὡμολογήσασαν, τὸν δι᾿ ἡμᾶς 
ἑκουσίως θάνατον ὑπομείνατα καὶ ἐξομοιωθεῖσαν τούτῳ 
τοῦ μαρτυρίου, τοῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον πόνοις καὶ πάθεσι· 
διὸ καὶ πρὸς αὐτὴν βοῶντες εἴπωμεν· Λουκία τῶν 
παρθένων καύχημα καὶ Μαρτύρων ἀγλάϊσμα, γενοῦ ἡμῖν 
ἀντίληψις καὶ βοήθεια, ἐκ κινδύνων, πειρασμῶν καὶ 
περιστάσεων, λυτρουμένη ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου. 
 

Ὁ αὐτός. 
Παρθενομάρτυς Λουκία, Ἀθληφόρε ἀήττητε, τοῦ 

μαρτυρίου τὸν ἀγῶνα, νομίμως ἐπὶ γῆς ἐκτελέσασα, τὴν 
πίστιν ἐτήρησας καὶ τῆς ἁγνείας τὸν χιτῶνα ἀμόλυντον 
ἐφύλαξας· διὸ τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης θεῖον 
στέφανον, τὸν τοῖς ἐκλεκτοῖς ἐν οὐρανοῖς ἀποκείμενον, ὁ 
Νυμφίος Χριστός σοι ἀποδώσας, ἐν τῷ νυμφῶνι αὐτοῦ σε 
εἰσωκίσατο, εὐφραινομένην τῇ ἀκαταλύτῳ φωτοχυσίᾳ καὶ 
πρεσβεύουσα ἀεὶ ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 
 

Ἦχος β’. 
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Χριστὸν ποθοῦσα, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντα, 
Ἐκεῖνον θέλουσα, τὸν δι᾿ ἡμᾶς ἀναστάντα, μιμητὴς τοῦ 
πάθους Αὐτοῦ ἀναδέδειξαι, βασάνους τὰς ἀλγεινὰς 
ὑπομείνασα καὶ ὡς ἀμνὰς τῷ ξίφει σφαγιασθεῖσα, Λουκία 
Παρθενομάρτυς ἀοίδιμε. Ὅθεν τοῦ πόθου σου τὸ τέλος 
εὑροῦσα καὶ βλέπουσα ἄφθορον τὸ θεῖον κάλλος, 
μνήσθητι πάντων τῶν τελούντων τὴν μνήμην σου, νόσων 
παντοίων, συμφορῶν καὶ κινδύνων, τῇ ἀντιλήψει αὐτοὺς 
ἀπαλλάττουσα. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. α’. 
Σήμερον ἡ μνήμη τῆς Ἀθληφόρου, ὡς ἥλιος 

ἐκλάμπει τοῖς πέρασι καὶ τοῖς πιστοῖς δᾳδουχεῖ χάριν 
ἄφθονον, τοῖς ἐν ἀγαλλιάσει βοῶσι· χαίροις ἡ μαρτυρίου 
τὴν δόξαν γεωργήσασα καὶ τῶν στιγμάτων ταῖς κάλλεσιν 
ἀνθήσασα· χαίροις ἡ τῶν τυράννων θυμοῦ 
καταφρονήσασα καὶ τῶν αἱμάτων πηγαῖς τὴν Ἐκκλησίαν 
λαμπρύνασα· χαίροις Λουκία καλλιπάρθενε, τῶν 
Παρθένων τὸ καύχημα καὶ δόξα τῶν Μαρτύρων. 
Παῤῥησίαν ὡς ἔχουσα πρὸς Χριστὸν τὸν Θεόν, τῇ 
οἰκουμένῃ τὴν εἰρήνην ἐξαίτει καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 
μέγα ἔλεος. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Μακαρίζομέν Σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν 

Σε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ 
τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν καὶ 
καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ, Στιχηρὰ Προσόμοια.  
Ἦχος β’. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Δεῦτε εὐφημήσωμεν πιστοί, ἐν ἀγαλλίασει καρδίας, 
τὴν Ἀθληφόρον Χριστοῦ· αὕτη γὰρ βαστάζουσα, Σταυροῦ 
τὸ τρόπαιον, ὥσπερ ὅπλον ἀήττητον, ἐν τοῦ μαρτυρίου 
ὤφθη τοῖς παλαίσμασιν ἀκαταγώνιστος· νῦν δὲ ἐν ζωῆς 
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τῷ νυμφῶνι, δόξης ἀθανάτου τρυφῶσα, τοῖς ἐν κόσμῳ 
βλύζει τὰ ἰάματα. 
 

Στίχ. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχέ 
μοι. 

Ἔχουσα σὸν ἔρωτα Χριστόν, Μάρτυς Ἀθληφόρε 
Λουκία, καταφυγὴν κραταιάν, χαίρουσα ἐχώρησας πρὸς 
τὸ μαρτύριον καὶ Αὐτοῦ ἐν τοῖς χείλεσι τὴν ὁμολογίαν 
φέρουσα, ὑπέμεινας σφαγὴν ἑκούσιον. Ὅθεν τῇ σεπτῇ 
Ἐκκλησίᾳ, ὡς φωστὴρ ἀεὶ διαλάμπεις, τοὺς πιστῶς 
ὑμνοῦντάς σε φωτίζουσα. 
 

Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ 
κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου. 

Νύμφη ἀναδέδειξαι καλή, τοῦ ὡραιοτάτου Νυμφίου, 
Λουκία Μάρτυς σεμνή· τούτου γὰρ τὸν ἔρωτα ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου, δεξαμένη ἠλόγησας, τερπνῶν τῶν 
προσκαίρων καὶ τῷ ξίφει ἤθλησας, καθάπερ ἄσαρκος. 
Ὅθεν ἐν τῷ θείῳ νυμφῶνι νῦν χοροβατοῦσα, δυσώπει 
ὑπὲρ τῶν ὑμνούντων σε ἐν ᾄσμασιν. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β’. 
Παρθενομάρτυς Ἀθληφόρε, Λουκία παναοίδιμε, 

σαρκὸς καταφρονήσασα καὶ πόνους ὑπομείνασα, ὑπὲρ 
Χριστοῦ τοῦ γλυκυτάτου ἐραστοῦ σου, ὡς εὔοσμον ῥόδον, 
τῷ λύθρῳ τῶν αἱμάτων φαιδρυνομένη, ἐν τοῖς κοιλάσιν 
ἐξήνθησας, τοῦ μαρτυρίου τῆς πίστεως· διὸ νῦν ἐν οὐρανῷ 
Αὐτῷ παρισταμένη, πρέσβευε ἐκτενῶς, τοῦ σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Θεοτόκε Σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα 

τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, Σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε Δέσποινα, 
μετὰ τῆς Ἀθληφόρου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Τυράννων κατῄσχυνας, τὴν ἐπηρμένην ὀφρύν καὶ 
χαίρουσα ἤθλησας, διὰ τὴν ὄντως ζωήν, Λουκία 
πανεύφημε· ὅθεν πεφοινιγμένη, τῶν αἱμάτων τοῖς 
λύθροις, νύμφη πεποικιλμένη, τοῦ Χριστοῦ ἀνεδείχθης, ᾧ 
πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς, τοὺς πόθῳ τιμῶντάς σε. 
 

Τὸ ὁμόηχον Θεοτοκίον καὶ Ἀπόλυσις. 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α’. Τὸν 
τάφον Σου Σωτήρ. 

Λουκίας τῆς σεμνῆς, τὴν πανέορτον μνήμην, 
τελέσωμεν πιστοί, ἐν φαιδροῖς ἐγκωμίοις καὶ πάντες 
ἐκβοήσωμεν, πρὸς αὐτὴν μετὰ πίστεως· Καλλιπάρθενε, 
τοῦ Ἰησοῦ Ἀθληφόρε, ταῖς πρεσβείαις σου, ἔσο ἀεὶ 
προστασία, ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε. 
 

Θεοτοκίον. 
Μητέρα Σε Θεοῦ, ἐπιστάμεθα πάντες, Παρθένον 

ἀληθῶς καὶ μετὰ τόκον φανεῖσαν, οἱ πόθῳ 
καταφεύγοντες, πρὸς τὴν Σὴν ἀγαθότητα· Σὲ γὰρ ἔχομεν, 
ἁμαρτωλοὶ προστασίαν· Σὲ κεκτήμεθα, ἐν πειρασμοῖς 
σωτηρίαν, τὴν μόνην Πανάμωμον. 
 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος γ’. Θείας 
πίστεως. 

Θείῳ ἔρωτι, κατασχεθεῖσα, κατεφρόνησας, τῶν 
ἐπιγείων, Ἀθληφόρε Λουκία ἀοίδιμε καὶ τὰς βασάνους 
στεῤῥῶς ὑπομείνασα, μαρτυρικῶς πρὸς Χριστὸν 
ἐξεδήμησας. Ὅθεν πρέσβευε Αὐτῷ ἐκτενῶς δωρήσασθαι, 
πταισμάτων ἱλασμὸν τοῖς εὐφημοῦσί σε. 
 

Θεοτοκίον. 
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Θεία γέγονας σκηνὴ τοῦ Λόγου, μόνη Πάναγνε, 
Παρθενομῆτορ, τῇ καθαρότητι Ἀγγέλους ὑπεράρασα· τὸν 
ὑπὲρ πάντας ἐμὲ οὖν γενόμενον, ῥερυπωμένον σαρκὸς 
πλημμελήμασιν, ἀποκάθαρον, πρεσβειῶν Σου ἐνθέοις 
νάμασι, παρέχουσα Σεμνὴ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ’. Ταχὺ 
προκατάλαβε. 

Σαρκὸς κατεφρόνησας, ὡς φθειρομένης σεμνή καὶ 
πόνους ὑπέμεινας, ἀκαταπλήκτῳ ψυχῇ, ὑπὲρ τοῦ 
Νυμφίου σου· ὅθεν παρισταμένη, νῦν Αὐτῷ μετὰ δόξης, 
αἴτει τοῖς ὑμνηταῖς σου, σωτηρίας τὴν χάριν, Λουκία 
Παρθενομάρτυς, Μαρτύρων τὸ καύχημα. 
 

Θεοτοκίον. 
Τῶν χρόνων ἐπέκεινα καὶ πρὸ αἰώνων Θεόν, ἐν 

χρόνῳ ἐκύησας, ὑπερφυῶς ἐν σαρκί, Θεάνθρωπον 
Ἄχραντε· ὅθεν Σε Θεοτόκον, ἀληθῶς καὶ κυρίως, πάντες 
ὁμολογοῦντες, ἐκτενῶς Σοι βοῶμεν· τῆς δόξης τῆς 
αἰωνίου, πάντας ἀξίωσον. 
 

Οἱ Ἀναβαθμοί, ἤτοι τὸ α’ Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν 
τοῦ δ’ ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον. 

Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχέ μοι. 
Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ 

κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου. 
 

Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ κε’ Νοεμβρίου. 
 

Ὁ Ν’ Ψαλμός.  
 

Δόξα. Ταῖς τῆς Ἀθλοφόρου... 
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
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Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β’. Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, 
κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν 
σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Τὴν λογικὴν ἀμνάδα τοῦ Χριστοῦ, Λουκίαν τὴν 
Μάρτυρα τιμήσωμεν· αὕτη γὰρ παρθενίας τὸ ἔνδυμα, 
αἱμάτων τοῖς ῥείθροις φοινίξασα καὶ ἀσεβείας λύθρον 
ξηράνασα, νικηφόρος πρὸς οὐρανὸν ἀνελήλυθε, τὸν 
στέφανον τῆς δόξης κομισαμένη καὶ πρεσβεύουσα 
ἐκτενῶς, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Εἶτα οἱ Κανόνες, τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς 
στ’ καὶ τῆς Ἁγίας εἰς στ’. Κανὼν τῆς Ἁγίας, φέρων 
Ἀκροστιχίδα κατ᾿ Ἀλφάβητον, ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις· 
«Κυρίλλου». 
 

Ὠιδὴ α’. Ἦχος πλ. δ’. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 
Ἀθλητικῶς τὸν Λυτρωτὴν δοξάσασα, ἀντεδοξάσθης 

λαμπρῶς, ἐν τοῖς οὐρανίοις, τῆς ζωῆς σκηνώμασι· διὸ 
Λουκία αἴτει μοι, ταῖς πρεσβείαις σου χάριν, ὡς ἂν 
ὑμνήσω τοὺς ἄθλους σου, καὶ τοῦ μαρτυρίου τὰ τρόπαια. 
 

Βεβαιωθεῖσα τοῦ Χριστοῦ τοῖς ῥήμασι, Λουκία 
Μάρτυς σεμνή, πρὸς τοῦ μαρτυρίου, ἔδραμες τὸ στάδιον, 
καὶ ᾔσχυνας τοῖς ἄθλοις σου, τὴν ὀφρὺν τῶν τυράννων· 
διὸ ἐδέξω τὸν στέφανον, τῆς δικαιοσύνης τὸν ἄφθαρτον. 
 

Γνώσει τῇ θείᾳ ὡς φωστὴρ ἐκλάμπουσα, Λουκία 
Μάρτυς Χριστοῦ, εἰδωλομανίας, σκότος ἐξηφάνισας, καὶ 
τῆς ὁμολογίας σου, τῇ φαιδρᾷ δᾳδουχία, πολλοὺς 
ἀνθρώπους ἐφώτισας, καὶ υἱοὺς ἡμέρας ἀνέδειξας. 
 

Θεοτοκίον. 
Καταιγιζόμενος σφοδρῶς ὁ ἄθλιος, ταῖς προσβολαῖς 

τῶν παθῶν, καὶ εἰς ἁμαρτίας, κινδυνεύων βάραθρα, τῇ 
μητρικῇ σου χάριτι, καταφεύγω κραυγάζων· ἀντιλαβοῦ 
μου καὶ σῶσόν, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ ὡς φιλεύσπλαγχνος. 
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Ὠιδὴ γ’. Σὺ εἶ τὸ στερέωμα. 
Δυνάμει τῆς πίστεως, Λουκία Μάρτυς πανεύφημε, 

τὰς νοητὰς φάλαγγας δαιμόνων, ἀνδρικῶς 
κατετρόπωσας. 
 

Ἐνέκρωσας κίνησιν, Μάρτυς Λουκία τοῦ ὄφεως, τὴν 
πρὸς Θεὸν δείξασα ἀγάπην, ἐν τοῖς ἄθλοις ἀκίνητον. 
 

Ζωῆς ἀλογήσασα, τῆς ἐπικήρου ὡς πάνσοφος, 
μαρτυρικῶς ἔνδοξε Λουκία, τῆς ἀφθάρτου ἐπέτυχες. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὑπέραγνε Δέσποινα, ἡ φῶς τεκοῦσα τὸ ἄχρονον, 

τὰς τῆς ψυχῆς φώτισον αἰσθήσεις, τῶν ὑμνούντων τὴν 
δόξαν Σου. 
 

Κάθισμα. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Τὸν Χριστὸν τοῖς τυράννοις, ἀνακηρύξασα, καὶ 

ἀνυποίστους βασάνους, ἐν ἀκλινεῖ λογισμῷ, ὑπομείνασα 
στεῤῥῶς, καθάπερ ἄσαρκος, ξίφει ἐδέξω τὴν σφαγήν, 
λογικὴ ὥσπερ ἀμνάς, Παρθενομάρτυς Λουκία· διὸ 
πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Θεοτοκίον. 
Ἡ θερμὴ προστασία, καὶ ἀπροσμάχητος, ἡ ἐλπὶς ἡ 

βεβαία, καὶ ἀκαταίσχυντος, τεῖχος καὶ σκέπη καὶ λιμήν, 
τῶν προστρεχόντων Σοι, Ἀειπάρθενε Ἁγνή, τὸν Υἱόν Σου 
καὶ Θεόν, ἱκέτευε σὺν Ἀγγέλοις, εἰρήνην δοῦναι τῷ κόσμῳ 
καὶ σωτηρίαν καὶ μέγα ἔλεος. 
 

Ὠιδὴ δ’. Εἰσακήκοα Κύριε. 
Ἡ καρδία σου γέγονε, ἄμωμος Κυρίου ἐν τῷ 

θελήματι· ὅθεν ὤφθης ἀκατάπληκτος, ἐν τῷ πάσχειν 
Μάρτυς ἀξιάγαστε. 
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Θεολόγῳ σου στόματι, πάνσεμνε Λουκία στεῤῥῶς 
ἐκήρυξας, τὸν Δεσπότην καὶ κατῄσχυνας, 
εἰδωλομανούντων τὴν αὐθάδειαν. 
 

Ἱερεῖον εὐπρόσδεκτον, ἔνδοξε Λουκία καὶ θῦμα 
τέλειον, ἑαυτὴν Χριστῷ προσήγαγες, δι᾿ αὐτὸν τυθεῖσα 
προθυμότατα.  
 

Θεοτοκίον. 
Ῥυπωθέντα τοῖς πταίσμασι, ῥείθροις με ἀπόπλυνον 

τῆς Σῆς χάριτος, ἵνα τόκον Σου τὸν ἄχραντον, μακαρίζω 
Κόρη Ἀειπάρθενε. 
 

Ὠιδὴ ε’. Ἵνα τί με ἀπώσω. 
Κόσμου ἔξω ἐγένου, ζωῆς τῆς ἐνθέου σου τοῖς 

προτερήμασι, καὶ Χριστῷ συνήφθης, τῷ ὡραίῳ νυμφίῳ 
τοῖς ἄθλοις σου, ἔνδον γενομένη, τοῦ μυστικοῦ αὐτοῦ 
νυμφῶνος, ὦ Λουκία τῆς πίστεως καύχημα. 
 

Λογισμῷ ἀκλονήτῳ, εἰς τὸ τῆς ἀθλήσεως εἰσέδυς 
στάδιον, ἀγωνιζομένη, εὐσεβείας τὸ μέγα ἀγώνισμα· ὅθεν 
νικηφόρος, τοῖς αἵμασί σου γενομένη, κατ᾿ ἀξίαν Λουκία 
δεδόξασαι. 
 

Μύρον ὥσπερ προσῆξας, Χριστῷ τῆς ἀθλήσεως αἷμα 
τὸ τίμιον, ὃς τὴν προσφοράν σου, ὡς Δεσπότης τῆς δόξης 
δεξάμενος, χάριν δέδωκέ σοι, τοῦ ἀπελαύνειν πᾶσαν 
νόσον, ἐξ ἀνθρώπων Λουκία πανεύφημε.  
 

Θεοτοκίον. 
Ἱλασμὸς τοῖς ἀνθρώποις, γέγονεν ὁ τόκος Σου ὁ 

ὑπερύμνητος, τὴν ἀδαμιαῖαν, καταλύσας ἀρχαίαν 
παράβασιν. Ὅθεν ἐκ καρδίας, εὐχαριστίας Θεοτόκε , 
ἀναμέλπομεν ὕμνον τῇ δόξῃ Σου. 
 

Ὠιδή στ’. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 
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Ναμάτων τῶν μυστικῶν, πλήρης ἐγένου τῆς 
χάριτος, τὸ αἷμα ὑπὲρ Χριστοῦ, Λουκία ἐκχύσασα, καὶ 
χύδην ἰάματα, τοῖς προστρέχουσί σοι, ἀναβλύζεις 
παμμακάριστε. 
 

Ξενίζει ἡ ἀκοή, τῶν ὑπὲρ φύσιν ἀγώνων σου, τὰς 
διανοίας ἡμῶν· καὶ γὰρ τὴν ἀσθένειαν, Λουκία τῆς 
φύσεως, τῇ μαρτυρικῇ σου, καρτερίᾳ καθυπέταξας. 
 

Ὁμολογοῦσα Χριστόν, τυράννων ἔστης ἐνώπιον, 
Ῥίξον Λουκία σεμνή, ὁμόφθογγον ἔχουσα,  καὶ τούτῳ 
συνήθλησας, τῇ ἀκμῇ τοῦ ξίφους, τὸν αὐχένα 
ὑποκλίνασα.  
 

Θεοτοκίον. 
Λαμπάδι τῇ νοητῇ, τῆς μητρικῆς εὐσπλαγχνίας Σου, 

παθῶν μου τὸν σκοτασμόν, τελείως διάλυσον, καὶ σῶσόν 
με Ἄχραντε, ἀνυμνολογοῦντα, τὸ μυστήριον τοῦ τόκου 
Σου. 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 
Τῆς παρθενίας καλλοναῖς ὑπεραστράπτουσα, τοῦ 

μαρτυρίου τὴν ὁδὸν στεῤῥῶς διήνυσας, καὶ εἰσῆλθες εἰς 
παστάδα τῆς βασιλείας. Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα Λουκία χάριν 
ἄφθονον, ἱκεσίαις σου μὴ παύσῃ προστατεύουσα, τῶν 
βοώντων σοι· Χαίροις Μάρτυς Πανεύφημε.  
 

Ὁ Οἶκος. 
Νυμφευθεῖσα τῷ Λόγῳ, καλλιμάρτυς Λουκία, τοῖς 

πόνοις τοῦ σεπτοῦ μαρτυρίου, Αὐτῷ νῦν παρίστασαι 
λαμπρῶς, ἐν τῆς ζωῆς τῷ νυμφῶνι χορεύουσα, καὶ χάριν 
πρυτανεύουσα, τοῖς μετὰ πόθου ἐκβοῶσι· 

Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς παρθενίας· χαῖρε, τὸ ῥόδον τῆς 
μαρτυρίας. 

Χαῖρε, τῶν φρονίμων παρθένων συνόμιλε· χαῖρε, 
τῶν ἐνδόξων Μαρτύρων συμμέτοχε. 
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Χαῖρε ἡ Χριστὸν κηρύξασα τοῖς ἀνόμοις εὐθαρσῶς· 
χαῖρε ἡ ἐχθρὸν αἰσχύνασα τῇ ἀθλήσει καρτερῶς. 

Χαῖρε, ὅτι ὑπέστης τὴν πληγὰς τῶν βασάνων· χαῖρε, 
ὅτι καθεῖλες τὴν ὀφρὺν τῶν τυράννων. 

Χαῖρε, εἰκὼν ἁγνείας θεόγραφος· χαῖρε, λειμὼν 
χαρίτων οὐράνιος. 

Χαῖρε, ἡμῶν ἡ καλὴ προστασία· χαῖρε, πιστῶν 
ἀσφαλὴς ὁδηγία. 

Χαίροις Μάρτυς Πανεύφημε. 
 

Μηνολόγιον. 
Τῇ ΣΤ’ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς, μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου 

Παρθενομάρτυρος Λουκίας. 
 

Στίχοι. 
Ξίφει τμηθεῖσα τὴν κεφαλὴν Λουκία, 
Κάρας νοητῶν δρακόντων ἀποκτείνει. 
Λουκίαν ἑβδομάτῃ ξίφος ἔκτανε σὺν τοῖς συνάθλοις. 

 
Συναξάριον. 
Αὕτη κατασχεθεῖσα παρὰ Ῥίξου βικαρίου καὶ 

ἀναγκασθεῖσα θῦσαι τοῖς εἰδώλοις καὶ ἀρνήσασθαι τὸν 
Χριστὸν οὐκ ἐπείσθη, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ τὸν βικάριον πρὸς 
τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐπέστρεψε πίστιν. ῝Ος τιμῆς πλείστης 
ἀξιώσας αὐτήν, ἐν ἡσύχῳ κατέστησεν οἴκῳ, ἐν ᾧ ἡ Ἁγία 
τῇ νηστείᾳ καὶ προσευχεῖ ἐκαρτέρει. Μετὰ δὲ χρόνους 
εἴκοσι παρεκάλεσε τὸν βικάριον ἀπελθεῖν ἐν Καμπανίᾳ 
καὶ μαρτυρῆσαι ὑπὲρ Χριστοῦ. Ὁ δὲ καταλιπὼν γυναῖκα 
καὶ παῖδας καὶ πλοῦτον καὶ περιφάνειαν, συναπῆλθεν 
αὐτῇ· κἀκεῖ κρατηθέντες ἅμα καὶ τὸν Χριστὸν ἐπὶ τοῦ 
ἐκεῖσε ἡγεμόνος ὁμολογήσαντες, ἀπετμήθησαν τὰς 
κεφαλάς, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ ἕτεροι, Ἀντωνῖνος, Λυκίας, 
Νέας, Σηρῖνος, Διόδωρος, Δίων, Ἀπολλώνιος, Ἄπαμος, 
Παπιανός, Κοτύιος, ὁρωνός, Πάπικος, Σάτυρος, Βίκτωρ 
καὶ ἕτεροι ἐννέα. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἀθλήσεως τοῦ Ἁγίου 
Μάρτυρος Ῥίξου τοῦ Βικαρίου καὶ ἄλλων πλείστων 
παθόντων ἐν Καμπανίᾳ. 
 

Στίχοι. 
Ἰδοῦσα Ῥήξου τὴν τομὴν ἡ Λουκία, 
Οὐ πρὸς τομὴν ἔῤῥηξε φωνὴν δειλίας. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν Ἁγίων Εἰκοσιτεσσάρων 

Μαρτύρων, τῶν διά ξίφους τοῖς Ἁγίοις Μάρτυσι Λουκίᾳ 
καὶ Ῥίξῳ ἐν Καμπανίᾳ μαρτυρησάντων. 
 

Στίχοι. 
Εἰκὰς τετάρτη Μαρτύρων ἔργον ξίφους, 
Ὤφθη ὑπὲρ σοῦ, Χριστέ, δόξα Μαρτύρων. 

 
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, 

ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

Ὠιδὴ ζ’. Παῖδες Ἑβραίων. 
Πᾶσα πνοή σε μακαρίζει, παναοίδιμε Λουκία 

Ἀθληφόρε· τῆς φθαρτῆς γὰρ ζωῆς, τὴν μέλλουσαν 
ἠλλάξω, Μαρτύρων ὥσπερ ἄσαρκος, τὸν ἀγῶνα 
ὑπελθοῦσα. 
 

Ῥίξον πρὸς πίστιν τοῦ Σωτῆρος, ὁδηγήσασα τὸ 
πρῴην Ἀθληφόρε, σὺν αὐτῷ ἀνδρικῶς, τὸ δεύτερον 
Λουκία, ἐνήθλησας καὶ ἔθραυσας, τοῦ ἐχθροῦ τὴν 
δυναστείαν. 
 

Στήλη ἐδείχθης καρτερίας, διαλάμπουσα Λουκία 
Ἀθληφόρε, καὶ σκοτίας πολλούς, εἰδώλων ῥυσαμένη, 
χορὸν Μαρτύρων τίμιον, τῷ Παντάνακτι προσῆξας. 
 

Θεοτοκίον. 
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Λάμπρυνον Μῆτερ τὴν ψυχήν μου, ἐν τοῖς πάθεσι 
ἀθλίως σκοτισθεῖσαν, καὶ φωτός με ἀεί, ἐνίσχυσον τὰ 
ἔργα, ἐργάζεσθαι Θεόνυμφε, ἵνα τύχω σωτηρίας. 
 

Ὠιδὴ η’. Τὸν Βασιλέα. 
Τῶν ἰαμάτων, ὡς δεδεγμένη τὴν χάριν, ἐκ παντοίων 

νοσημάτων διασῴζεις, τοὺς ἐν τῷ ναῷ σου, 
προστρέχοντας Λουκία. 
 

Ὕμνοις τιμῶμεν, σὲ καλλιμάρτυς Λουκία, ὅτι 
ἔῤῥηξας τὸ κράτος τῶν τυράννων, χοροῦ ἡγουμένη, 
τιμίων Ἀθλοφόρων. 
 

Φίμωτρον πλάνης, τῶν ἀναισθήτων εἰδώλων, σοῦ 
ἐγένετο πανένδοξε Λουκία, ἡ ὁμολογία· διό σε 
εὐφημοῦμεν. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὅλον με πλῆσον, τῆς θεαυγοῦς χάριτός Σου, 

ἀπελαύνουσα τὸ σκότος τῶν παθῶν μου, ἵνα σε γεραίρω, 
τὴν Κεχαριτωμένην. 
 

Ὠιδὴ θ’. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 
Χορεῖαι τῶν Ἀγγέλων ἐν οὐρανοῖς, ἐπὶ γῆς δὲ 

ἀνθρώπων συστήματα, Μάρτυς σεμνή, ᾄδουσί σοι ὕμνους 
ὅτι ἐχθρῶν, τῶν νοουμένων πρόσωπα, τῇ ὁμολογίᾳ τοῦ 
Ἰησοῦ, ἐῤῥάπισας καὶ τούτων, κατῄσχυνας εἰς τέλος, 
θράσος Λουκία τὸ μετέωρον.  
 

Ψαλμοῖς σε εὐφημοῦμεν χαρμονικῶς, Ἀθληφόρε 
Λουκία πανεύφημε· σὺ γὰρ τὴν σήν, τείνασα ἐλπίδα πρὸς 
τὸν Θεόν, ἐν ὁμοάθλῳ ἔλαμψας, Μάρτυς συνοδία ὡς 
φωταυγής, φωστὴρ θεοσεβείας, αὐγάζουσα τὸν κόσμον, 
τῇ φωταυγείᾳ τῶν θαυμάτων σου. 
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Ὡραίοις σου Λουκία Μάρτυς ποσί, τὸν ἀρχέκακον 
ὄφιν συντρίψασα, παρὰ Θεοῦ, στέφανον ἐδέξω τὸν τῆς 
ζωῆς, καὶ εἰς νυμφῶνα ἔδραμες, ἐν ἀγαλλιάσει τὸν 
μυστικὸν, ἐν ᾧ χοροβατοῦσα, μνημόνευε ἀπαύστως, τῶν 
ὑμνητῶν σου παμμακάριστε.  
 

Θεοτοκίον. 
Ὑπέραγνε Μαρία τὸν Λυτρωτήν, δι᾿ ἡμᾶς 

ἀπειράνδρως ἐκύησας, δίχα τροπῆς, καὶ φυρμοῦ ὡς πάλαι 
οἱ θαυμαστοί, Προφῆτες προεκήρυξαν· ὅθεν σοι βοῶμεν 
χαρμονικῶς· Παρθένε Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, 
χαῖρε τὸ μέγα ἐγκαλλώπισμα. 
 

Ἐξαποστειλάριον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 
Πυρπολουμένη ζήλῳ, τῆς εὐσεβείας τὴν ψυχήν, τοῦ 

μαρτυρίου τὸ αἷμα, δῶρον προσήνεγκας Θεῷ, παρ᾿ οὗ καὶ 
στέφος ἐδέξω, Λουκία ἀθανασίας. 
 

Θεοτοκίον. 
Θεοκυῆτορ Κόρη, ἡ τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, 

ἀνερμηνεύτως τεκοῦσα, τοῦτον ἀεὶ ὑπὲρ ἡμῶν, ἱκέτευε 
παῤῥησίᾳ, ἵνα οἱ πάντες σωθῶμεν. 
 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 
 

Ἱστῶμεν στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν τά κάτωθι Στιχηρὰ 
Προσόμοια. Ἦχος δ’. Ἔδωκας σημείωσιν. 

Σήμερον ἐξέλαμψεν, τῇ Ἐκκλησίᾳ ὡς ἥλιος, ἡ 
ὑπέρτιμος μνήμη σου, φωτὶ ἀπαστράπτουσα, τῆς 
ἀθλήσεώς σου, ἔνδοξε Λουκία, καὶ ὑπὲρ λόγον τὰς ψυχάς, 
τῶν ὑμνητῶν σου καταπυρσεύουσα. Αὐτὴν οὖν 
ἑορτάζοντες, ἐν ἐγκωμίοις τιμῶμέν σε, ὡς παρθένων 
ὡράϊσμα, καὶ Μαρτύρων ἀγλάϊσμα. 
 

Βίον ἀκηλίδωτον, καὶ παρθενίαν ἀκήρατον, 
ἐξασκήσασα ἔνδοξε, Χριστοῦ ὡς τῷ ἔρωτι, μυστικῶς 
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θελχθεῖσα, Πνεύματος ἐδέξω, τοῦ Παναγίου τὴν ἰσχύν, 
καὶ ἐν Μαρτύρων Λουκία σκάμματι, ἠρίστευσας ὡς 
ἄσαρκος, καὶ τὸν ἐχθρὸν ἐταπείνωσας· διὰ τοῦτό σε 
ἅπαντες, οἱ πιστοὶ μακαρίζομεν. 
 

Ῥίξον τὸν βικάριον, τῇ ὑπὲρ νοῦν καρτερίᾳ σου, καὶ 
τῇ αἴγλῃ τῶν λόγων σου, πρὸς πίστιν ἐφείλκυσας, 
Μάρτυς τὴν ἁγίαν, Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἐν τοῖς 
ἄθλοις κοινωνόν, αὐτὸν ἐκτήσω θαυμασιώτατον· μεθ᾿ οὗ 
ἀπαύστως πρέσβευε, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τιμώντων σε, 
ἱλασμὸν ἵνα λάβωμεν, καὶ εἰρήνην καὶ ἔλεος.  
 

Ἵνα τὸν Νυμφίον σου, εὐαρεστήσῃς καὶ Κύριον, 
μαρτυρίου τὸν δόλιχον, Λουκία ἐβάδισας, καὶ εἰς τὸν 
νυμφῶνα, εἰσῆλθες τὸν ἄνω, πεφοινιγμένη τὴν στολήν, 
τῆς παρθενίας λύθροις αἱμάτων σου· ἐν ᾧ χοροβατοῦσα 
νῦν, σὺν τοῖς κλεινοῖς σου συμμάρτυσιν, ἡμῶν πάντων 
μνημόνευε, τῶν πιστῶς εὐφημούντων σου. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ’. 
Πᾶσα γλῶσσα κινείσθω πρὸς ἔπαινον, τῆς 

πανευφήμου Ἀθληφόρου· νεανίσκοι καὶ παρθένοι, 
πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων, τὴν τοῦ Κυρίου νύμφην, 
Λουκίαν τὴν πανένδοξον, τοῖς ᾄσμασιν εὐφημήσωμεν· 
Χριστοῦ γὰρ τὸ ὄνομα, ἐναντίον βασιλέων καὶ τυράννων 
κηρύξασα, βασάνοις πολυτρόποις ἐδοκιμάσθη, καὶ ὡς 
ἀμνὰς τῷ ξίφει ἐσφαγιάσθη· μαρτυρικῆς δὲ δόξης 
ἀξιωθεῖσα, καὶ εἰς ζωῆς τὸν νυμφῶνα χορεύουσα, τῷ 
ἀθανάτῳ αἰτεῖται νυμφίῳ τῶν ψυχῶν, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος.  
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου, 

καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 



[20] 
 

 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τῆς 

Ἁγίας ἡ γ’ καὶ στ’ Ὠιδή.  
 

Ἀπόστολον ζήτει τῇ ιστ’ Κυριακῇ καὶ Εὐαγγέλιον τῇ 
Δευτέρᾳ τῆς δ’ Ἑβδομάδος Λουκᾶ. 
 

Κοινωνικόν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. 
Ἀλληλούϊα. 
 

Μεγαλυνάριον. 
Τὴν Παρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, ἔνδοξον 

Λουκίαν, εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, ὅτι τῶν τυράννων, 
ἐπάτησε τὸ θράσος, καὶ ᾔσχυνεν ἀθλήσει, τὸν 
πολυμήχανον.  
 

Στίχοι. 
Ὕμνους σοι ἐξύφανε Μάρτυς Λουκία, 
Κύριλλος Ἐπίσκοπος Ῥόδου ἐκ πόθου. 

 
   

 


