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Όσια Κασσιανή
(Βυζαντινή αρχόντισσα και υµνογράφος)
Τροπάριο της Κασσιανής
«Κύριε η εν πολλαίς αµαρτίαις περιπεσούσα
γυνή τη σην αισθοµένη θεότητα
µυροφόρου αναλαβούσα τάξιν
οδυροµένη, µύρα σοι προ του ενταφιασµού σου κοµίζει.
Οίµοι λέγουσα ότι νυξ µοι υπάρχει,
οίστρος ακολασίας,
Ζοφώδης Τε και ασέληνος έρως
της αµαρτίας
∆έξαι µου τας πηγάς των δακρύων
ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ, κάµθητι µοι προς τους στεναγµούς της
καρδίας
ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτω σου κενώσει
καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας αποσµήξω τούτους δε πάλιν
τοις της κεφαλής µου βοστρύχοις
Ων εν τω Παραδείσω Εύα το δειλινόν Κρότον τοις ωσίν ηχηθείσα τω φόβω
εκρύβη,
Αµαρτιών µου τα πλήθη
και κριµµάτων µου αβύσσους ης εξιχνιάσει, ψυχοσώστα Σωτήρ µου.
Μη µε την σην δούλην παρίδης ο αµέτρητον έχων το έλεος.»

Τροπάριο της Κασσιανής στη ∆ηµοτική Γλώσσα
(Απόδοση Κωστής Παλαµάς)
« Κύριε,
Η γυναίκα που έπεσε, σε τόσες αµαρτίες, σαν άκουσε, σαν ένοιωσε τη θεϊκή σου
Χάρη σαν µυροφόρας ένδυµα, στα κλάµατα πνιγµένη µύρα προ του θανάτου Σου,
εντάφια σου φέρνει, και ωιµέ, στενάζει, κλαίει και θρηνεί πολλή µε δέρνει νύχτα
ασέληνη και σκοτεινή έρως της αµαρτίας νύχτα που φλέγει και κεντά πόθους
ακολασίας.
∆έξου Χριστέ, τα δάκρυα τα πύρινα που χύνω Συ, που στα σύννεφα τραβάς της
θάλασσας το κύµα.
Γύρισε την συµπόνια Σου, στους στεναγµούς µου,
Συ πώγυρες τους ουρανούς στην θεία γέννησή Σου.
Τα πόδια σου τα άγια, άφησε να φιλήσω και να σκουπίσω άφησε µε τα ξανθά µαλλιά
µου
Τα πόδια, που σαν άκουσε τον κρότο τους
η Εύα το δειλινό µεσ' στην Εδέµ κρύφθηκε από φόβο
Τις τόσες αµαρτίες µου και τη βαθιά Σου κρίση ποιος να µετρήσει ηµπορεί
Χριστέ µου, ψυχοσώστη
Μη µε αφήνεις έρηµη και ταπεινή σου δούλη Σου, όπου έχεις, ως Θεός άπειρη
καλοσύνη».
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Α. Εισαγωγή
Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (που ψάλλεται η ακολουθία του Όρθρου της
Μεγάλης Τετάρτης), οι ευσεβείς Χριστιανοί ακούνε στους Ναούς µε κατάνυξη και
ιερή συγκίνηση το τροπάριο της Κασσιανής, που εκφράζει το άφραστο µεγαλείο της
Μετάνοιας και της Ταπείνωσης της αµαρτωλής γυναίκας του Ευαγγελίου «της
άλειψης µε µύρο τον Κύριο» στο σπίτι του Σίµωνος του Φαρισαίου.
Οι Άγιοι Θεοφόροι πατέρες έχουν ορίσει την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, που
είναι η τελευταία ηµέρα πριν τα σωτήρια Πάθη να τιµάται µνήµη της πόρνης
γυναίκας, που άλειψε τον Κύριο µε µύρο, για να τονιστεί η αξία της Μετάνοιας και
επιστροφής, για τη σωστή συµµετοχή µας στον εορτασµό των Παθών του Κυρίου
µας.
Το δοξαστικό των αποστίχων γνωστό σαν «Τροπάριο της Κασσιανής», το
κλασικό µεγαλούργηµα, µε θεολογικό βάθος, πρωτοτυπία, δύναµη και ποιητική
έξαρση, εκφράζει το µυστήριο της µετανοίας, µε ταπείνωση και επίγνωση που
εξιλεώνει την ψυχή του αµαρτωλού και ανοίγει την πόρτα του Παραδείσου, όπως έγινε στην πόρνη του Ευαγγελίου, στο Ληστή, τον Τελώνη κλπ.
Β. Παρεξηγηµένη Αγία
∆υστυχώς µερικοί τα λόγια του Τροπαρίου τα αποδίδουν στην ίδια την
Κασσιανή, που δήθεν ήταν αµαρτωλή µε περιπετειώδεις και αµαρτωλούς έρωτες µε
τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο. ∆ιάφορoι µυθιστοριογράφοι, ανίκανοι να συλλάβουν το
µεγαλείο της και τυφλωµένοι από τη µέθη των παθών τους, προσπάθησαν να παραχαράξουν την αλήθεια και να δηµιουργήσουν ένα µύθο, που δυστυχώς στάθηκε
ικανός να ξεγελάσει πολλούς. «Την ωραία, αγνή, σοφή παρθένο, τη φιλοσοφούσα και
τω Θεώ µόνω ζώσα», όπως γράφει Βυζαντινός χρονογράφος της εποχής της,
παρουσίασαν µε σκανδαλώδεις περιπέτειες και αµαρτωλή. Σύγχρονοι και νεώτεροι
χρονογράφoι, όπως ο Γλυκάς, Πτωχοπρόδροµος, Κωδινός, Γεώργιος Αµαρτωλός,
Ζωναράς κ.λπ. που έγραψαν για τη ζωή της Κασσιανής, αναφέρουν ότι ήταν απλώς
µια υποψήφια νύφη για τον αυτοκράτορα Θεόφιλο.
Τίποτε δεν υπήρξε περισσότερο µεταξύ Κασσιανής και Θεόφιλου ούτε πριν,
ούτε µετά τη στιγµή που το χρυσό µήλο δόθηκε στη συνυποψήφιά της νύφη
Θεοδώρα. Έτσι η σπουδαία αυτή µορφή της Οσίας Κασσιανής για πολύ κόσµο είναι
παρεξηγηµένη και αδικηµένη, όπως και η άλλη µεγάλη Αγία Μαρία Μαγδαληνή, που
ενώ δεν υπήρξε τίποτε το αµαρτωλό στη ζωή και της µιας και της άλλης από πολλούς
(είτε από άγνοια, είτε από κακή προαίρεση), παρουσιάζονται σαν αµαρτωλές - πόρνες
γυναίκες µε φανταστικές και βλάσφηµες ιστορίες.
Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να γίνει µια σύντοµη αναφορά στη ζωή και το
έργο της µεγάλης υµνογράφου Κασσιανής.
Γ. Βιογραφία Όσιας Κασσιανής
Από τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που αναφέρουν διάφοροι Βυζαντινοί
χρονογράφοι, γνωρίζοµε ότι η Κασσιανή είχε ευγενική καταγωγή, µε πολύ µόρφωση
και αρετή.
Την εικόνα της ζωής και της προσωπικότητάς της την συµπληρώνει το λαµπρό
συγγραφικό της έργο. Η ποίησή της µαρτυρεί µια γυναίκα σοφή, µε αναπτυγµένο
καλλιτεχνικό συναίσθηµα, µε µεγάλη πνευµατική δύναµη, µε βαθιά θρησκευτικότητα
και θεολογική γνώση της Αγίας Γραφής. Ο Κρουµβάχερ, ο πατέρας της Βυζαντινής
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λογοτεχνίας γράφει: «Η Κασσιανή υπήρξε η µόνη αξιοµνηµόνευτη βυζαντινή
ποιήτρια, προσωπικότητα ενδιαφέρουσα για το άτοµο και τη λογοτεχνική της θέση
και συνδύασε τη λαµπρή συναισθηµατικότητα, µε τη βαθιά θρησκευτικότητα και τη
δραστήρια ειλικρίνεια».
Όταν το 830 µ.Χ. στο Τρίκλινο των ανακτόρων κάλεσε ο Θεόφιλος τις
ωραιότερες κόρες του Βυζαντίου για να διαλέξει τη πιο καλή για γυναίκα του, δεν
άρχιζε για την Κασσιανή µια ζωή ακολασίας όπως παρουσιάζουν µερικοί αλλά µια
ζωή αγιότητας που της χάρισε το στεφάνι της αιωνιότητας.
Η οµορφιά και η χάρη της Κασσιανής ξεχώριζε µέσα στις τόσες όµορφες της
Πόλης και ο Θεόφιλος την πρόσεξε. Και στην απόφασή του να την κάνει βασίλισσα,
ίσως για να δοκιµάσει τη σοφία της, είπε το θρυλικό εκείνο «εκ γυναικός ερρύη τα
φαύλα», δηλ. από τη γυναίκα πηγάζουν τα κακά (εννοώντας την Εύα που έφερε το
προπατορικό αµάρτηµα). Η ενάρετη και σοφή Κασσιανή έχοντας κατά νου το µεγαλείο και Αγιότητα της Παναγίας Θεοτόκου απάντησε: «Αλλά και δια της γυναικός
πηγάζει τα κρείττονα ω Βασιλεύ». Τη σοφή αυτή απάντηση της Κασσιανής ο
αλαζονικός αυτοκράτορας τη θεώρησε προσβολή και µε θυµό, ίσως και µε αόριστο
φόβο της είπε «ω γύναι! Είθε να εσίγας» δηλαδή καλύτερα να σιωπούσες και έδωσε
το µήλο και την εκλογή στη Θεοδώρα.
Θα πρέπει να πιστέψοµε, ότι η θεία πρόνοια επενέβη για να γίνει αυτοκράτειρα
η Θεοδώρα που µε την ορθόδοξη πίστη της και το δυναµικό χαρακτήρα της έµελλε να
βοηθήσει στο θρίαµβο της Ορθοδοξίας και την τακτοποίηση του θέµατος των
εικόνων (εικονοµαχίες) το 843 µ.Χ. Και η Κασσιανή να φορέσει το µοναχικό σχήµα
και µακριά από τους περισπασµούς και τύρβη του κόσµου να αναδειχθεί η µεγάλη
υµνωδός και Αγία της Εκκλησίας µας.
Η Κασσιανή αρνήθηκε την ύλη για το πνεύµα, τα πρόσκαιρα για τα αιώνια, τα
φθαρτά για τα άφθαρτα εγκατέλειψε το αρχοντικό της, τον κόσµο και τους δικούς της
και έγινε µοναχή, και ίδρυσε τη Μονή της Κασσίας ή Εικασίας ή Κασσιανής. ∆εν την
οδήγησε στο Μοναστήρι η αµαρτωλή της ζωή, γιατί ποτέ της δεν υπήρξε αµαρτωλή.
Η Εκκλησία µας έχει τη δύναµη να παρουσιάσει στο φως της δηµοσιότητας
αµαρτωλές ψυχές και να τις προβάλλει ακόµη σαν παράδειγµα µετανοίας, όπως
συµβαίνει µε τη Οσία Μαρία την Αιγυπτία και την Πόρνη του Ευαγγελίου. ∆εν θα
της ήταν δύσκολο να διακηρύξει ότι και η Κασσιανή υπήρξε µετανοηµένη αµαρτωλή,
αν πραγµατικά ήταν τέτοια
Η Κασσιανή δεν νικήθηκε από το ανθρώπινο πάθος και την αδυναµία, διότι η
ψυχή της φλεγόταν από θείο έρωτα, που την οδήγησε τελικά στην υπηρεσία του θείου
θελήµατος και τη µοναδική αφιέρωσή της.
∆. Συγγραφικό έργο της Όσίας Κασσιανής
Η Οσία Κασσιανή µέσα στην ησυχία του Μοναστηριού προσεύχεται, µελετά τη
Γραφή και τα Πατερικά κείµενα και συγγράφει. Έγραψε ύµνους Εκκλησιαστικούς,
τροπάρια, γνωµικά, επιγράµµατα σε ιάµβους και «γνώµες» που τα βρίσκοµε µε το
όνοµα Κασσίας, Ικασίας, Εικασίας και Κασσιανής µοναχής.
Από τα τροπάριά της σώζονται το δοξαστικό του Εσπερινού των
Χριστουγέννων «Αυγούστου µοναρχήσαντος» οι ειρµοί. Οι ειρµοί του κανόνος του
Μ. Σαββάτου «Κύµατι θαλάσσης» και το γνωστό «Κύριε η εν πολλαίς αµαρτίαις
περιπεσούσα γυνή» που είναι ο πιο δηµοφιλής ύµνος της.
Τα
α στιχηρά που ψάλλονται το βράδυ της Μ. Τρίτης και αναφέρονται
στην αµαρτωλή του Ευαγγελίου είναι επίσης έργο της Κασσιανής:
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«Ότε η αµαρτωλός προσέφερε το µύρον, τότε ο µαθητής συνεφώνει τοις
παρανόµοις, η µεν έχαιρε καινούσα το πολύτιµον, οδε έσπευδε πωλήσαι τον
ατίµητον, αυτή τον ∆εσπότην επεγίνωσκεν, ούτος του ∆εσπότου εχωρίζετο, αύτη
ηλευθερούτο και ο Ιούδας δούλος εγεγόνει του εχθρού».
Όταν η αµαρτωλή πρόσφερε το µύρο, τότε ο µαθητής συµφωνούσε µε τους
παράνοµους. Από τη µια µεριά αυτή χαιρόταν που άδειαζε το πολύτιµο µύρο και ο
άλλος έσπευδε να πουλήσει τον Ανεκτίµητο. Η ίδια αναγνώριζε τον Κύριο, αυτός
αποµακρυνόταν από τον Κύριο. Η ίδια ελευθερωνόταν και ο Ιούδας είχε γίνει δούλος
του εχθρού...
Με άφθαστη πραγµατικά τέχνη και ζωηρές αντιθέσεις περιγράφει λυρικά τους
δύο τύπους των ανθρώπων. «Ω της Ιούδα αθλιότητος! Εθεώρει την πόρνην
φιλούσαν τα ίχνη και εσκέπτετο δόλω προδοσίας το φίληµα, εκείνη ταις ποκάµοις
διέλυσεκαι ούτος τω θυµώ εδεσµείτο φέρων αντί µύρου την κακίαν, φθόνος γαρ είδε
προτιµάν το συµφέρον».
«Αλίµονο στην αθλιότητα του Ιούδα! Κοίταζε την πόρνη να φιλά τα πόδια και
σκεπτόταν µε δόλο το φίληµα της προδοσίας. Εκείνη έλυσε τα µαλλιά της και αυτός
κατεχόταν από θυµό, φέροντας αντί για το µύρο την βρωµερή κακία. Γιατί ο φθόνος
γνωρίζει να προτιµά το συµφέρον».
Και σε άλλο στιχηρό διαβάζοµε: «Ήπλωσεν η πόρνη τας τρίχας σοι τω
∆εσπότη, ήπλωσεν Ιούδας τας χείρας τοις παρανόµοις η µεν, λαβείν την άφεσιν όδε
λαβείν αργύρια».
«Άπλωσε η πόρνη τα µαλλιά της σε Σένα, το ∆εσπότη, άπλωσε τα χέρια ο
Ιούδας στους παρανόµους. Αυτή για να πάρει την άφεση, αυτός για πάρει χρήµατα...»
Σε όλα τα ιδιόµελα και στιχηρά, που υπερβαίνουν τα 40 διακρίνει κανείς την
έξαρση, το βάθος αισθήµατος, τη µεγάλη ανεξαρτησία και ευσέβεια χαρακτηριστικά
της µεγάλης ποιητικής της πνοής. Αναφέρονται σε ∆εσποτικές και Θεοµητορικές
εορτές, καθώς και σε πρόσωπα Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας µας.
Η Κασσιανή δεν είναι µόνο υµνογράφος (δηλ. δεν έγραψε µόνο τους ύµνους,
που αναφέρονται στο όνοµά της, αλλά και τους µελοποίησε, µελωδός).
Εκτός από την καθαρά θρησκευτική ποίηση η Κασσιανή ασχολήθηκε και µε
ποιήµατα ποικίλου περιεχοµένου. Συνέγραψε ακόµη πολλά γνωµικά και
επιγράµµατα.
Σε 32 µόνον στίχους διαπραγµατεύεται θαυµάσια το µεγάλο και σοβαρό θέµα
της φιλίας. Αξίζει να αναφέρουµε µερικούς:
«Ει θέλεις πάντως και φιλείν και φιλείσθαι, των ψιθυριστών και φθονερών
απέχου.» Στους δύο αυτούς στίχους ο λεπτός νους της Κασσιανής περιέκλεισε
ολόκληρη φιλοσοφία. Και παρακάτω σηµειώνει:
«Φρόνιµον φίλον, ως χρυσόν, κόλπω βάλλε τον δι' αύγε µωρόν φεύγε καθάπερ
όφιν».
∆ηλαδή, τον φρόνιµο φίλον να βάζεις στο πλευρό σου, όπως θα ήθελες να έχεις
και τον χρυσό. Τον ανόητον όµως να τον αποφεύγεις όπως και το φίδι.
Και αλλού: «Φραγµόν πέφυκεν η των φίλων αγάπη» που σηµαίνει, ότι η αγάπη
των φίλων δηµιουργεί φραγµό προστατευτικό για τον καθένα απ' αυτούς.
Η αρετή της αγάπης, το πραγµατικό γνώρισµα των οπαδών του Ναζωραίου, που
πρέπει να θερµαίνει τις καρδιές των ανθρώπων, δεν πρέπει να τους αποµακρύνει από
την σύνεση, µας συµβουλεύει η µεγάλη υµνωδός.
«Πάντας δι' αγάπα, µη θάρρει δε τοις πάσιν».
∆ηλαδή, ο ολοκληρωµένος άνθρωπος, ο τέλειος χριστιανός έχει καθήκον να
αγαπά όλους, όχι όµως και να εµπιστεύεται σε όλους. Μόνον όσοι νοσταλγούν και
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στη ζωή τους επιδιώκουν την ένωση µε τον Χριστόν και µέσα στα στήθη τους
κοχλάζει ο πόθος της αρετής, αξίζουν την εµπιστοσύνη σου και µπορεί να εγγίζει η
δική σου ψυχή την δική τους, χωρίς τον φόβο της καταστροφής.
Η Κασσιανή, εκτός από το σοφό, επίγραµµα «περί φιλίας» έγραψε και άλλα
βαθυστόχαστα επιγράµµατα και αναφέρονται στον χαρακτήρα του ανθρώπου, στη
γυναίκα, στην ευτυχία, την χάρη, το κάλος, το ήθος, στους τρόπους της αληθινής
Ζωής, που οδηγεί µε τον κόσµο της αρµονίας στην αληθινή µακαριότητα, γιατί
πληµµυρίζει την ζωή αυτή το φως του ουρανού και της αλήθειας.
Ε. Επίλογος
Η Κασσιανή δεν τιµήθηκε από τους Βυζαντινούς σαν βασίλισσά τους ούτε στον
αυτοκρατορικό Οίκο του Θεοφίλου αναφέρεται το όνοµά της. Αν όµως δεν κάθισε σε
επίγειο θρόνο και δεν τιµήθηκε, όσο έπρεπε από τους συγχρόνους της, οι γενεές των
ευσεβών Χριστιανών δια µέσου των αιώνων υποκλίνονται ευλαβικά µπρος στην άγια
ζωή της και κάθε βράδυ της Μ. Τρίτης µε µυστηριακή κατάνυξη και ιερή συγκίνηση
παρακολουθούν το µελοποιηµένο τροπάριό της και διδάσκονται πως οι χρυσοί θρόνοι
είναι µηδαµινοί και οι δόξες του κόσµου αυτού παρέρχονται και δεν πρέπει να τις
επιθυµούµε.
Κατά πληροφορίες από την Κάσσο ή Κασσιανή επειδή την ενοχλούσε στο
Μοναστήρι της ο Θεόφιλος, αναχώρησε στην Ιταλία και στη συνεχεία µε µια άλλη
Μοναχή την Ευδοκία, πήγε στην Κρήτη και κατέληξε στην Κάσο, όπου και εκοιµήθη
στην 7η Σεπτεµβρίου. Μετά το θάνατό της ετοποθέτησαν το σώµα της σε µαρµάρινη
λάρνακα και την έβαλαν σε παρεκκλήσιο, που ήταν αφιερωµένο στο όνοµά της.
Σώζεται σήµερα η λάρνακα και το βυζαντινό ψηφιδωτό του 90υ αιώνα.
Επίσης στο εκκλησάκι υπάρχει εντοιχισµένη πλάκα µε σηµείο του σταυρού και
χρονολογία 890 µ.Χ. Κατά πληροφορίες, πάλι απότ ην Κάσσο, τα οστά της Οσίας
έχουν µεταφερθεί στην Ικαρία.
Το πέρασµα της Οσίας Κασσιανής από την Κρήτη, ίσως συνδέεται µε την δική
µας Αγία Κασσιανή, την αδελφή των Οσίων Eυτυχιανών, που ασκήτεψε στο Κεφάλι,
κοντά στο Μάρτσαλο. Το θέµα αυτό όµως χρειάζεται έρευνα από ειδικούς.
Η µνήµη της Οσίας Κασσιανής τιµάται σε πολλά µέρη της Ελλάδος και
ιδιαίτερα στη Κάσσο, την ιδιαίτερη πατρίδα της, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7
Σεπτεµβρίου, µε ειδική ασµατική ακολουθία, από την οποία παραθέτοµε ένα
χαρακτηριστικό τροπάριο (κάθισµα).
«Τον βίον ευσεβώς, διανύσασα Μήτερ, δοχείον καθαρόν, Συ του Πνεύµατος
ώφθης, φωτίζουσα τους πίστει σοι, προσιόντας θεόπνευστε, όθεν αίτησαι τον Σον
δεσπότην φωτίσαι, τας ψυχάς ηµών, των ανυµνούντων σε πόθω Κασσιανή
πανθαύµαστε».

Αφιέρωση στη µεγάλη ποιήτρια
Στο ευωδιασµένο τούτο δείλι
π’ αργοπεθαίνει µέσ' στα µύρα
θέλω ν' αφήσω την ψυχή µου
κάποιο τραγούδι να σου πει.
Μα ως νάρθει ο στίχος µου στα χείλη
λιώνει και χάνεται και σβήνει.
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Όσια Κασσιανή

Ι.Μ. Οδηγήτριας

Κι ούτε τον ήχο πιάνει η λύρα
κι ούτε τα λόγια το καντήλι
πώς να σου ψάλω όπως το θέλω
πλάστn δικέ µου και του κόσµου.
Μέσα µου ανέκφραστοι είναι οι πόθοι
κι έπρεπε νάχω άρπες αγγέλων
ήχο να κάνω και σκοπό µου
ό,τι για σε η ψυχή µου
νοιώθει ό,τι και αν πω θάναι φτωχό,
γιατί το πιο καλό δοξαστικό
από την ΚΑΣΣΙΑΝΗ ειπώθει.

ΠΗΓΕΣ:
α) «Κασσιανή, n Bυζαντινή αρχόντισσα και ποιήτρια», Χριστιανική Ένωση
Kαβάλας, Kαβάλα 1989
β) Τριώδιο
γ) Μέγας Συναξαριστής Τριωδίου τόµος ΙΓ΄ Ματθαίου Λαγγή.

Αρχιµανδρίτης Παρθένιος Ηγούµενος Ι. Μ. Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑΣ
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