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Ἀκολουθία Ὁσίας ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ 

τῆς Ὑμνογράφου, + Ῥόδου 

Κυρίλλου 

 
Ψαλλομένη τῇ 7η Σεπτεμβρίου 

  

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια. 

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

Τὴν καλλικέλαδον ὄρνιν, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, τὴν 

θείαν ἀηδόνα, καὶ τερπνὴν χελιδόνα, τιμήσωμεν συμφώνως 

Κασσιανήν, τὴν Ὁσίαν ἐν ᾄσμασιν· αὐτῆς γὰρ σήμερον μνήμη 

ἡ ἱερά, ὥσπερ ἥλιος ἀνέτειλεν. 
 

Κἂν βασιλείας προσκαίρου, Μῆτερ οὐκ ἔτυχες, Χριστῷ τῷ 

ἐπὶ πάντων, Βασιλεῖ ἐνυμφεύθης, καὶ ἐν τοῖς ἀνακτόροις τῶν 

οὐρανῶν, τῇ ἀσκήσει κατέπαυσας, τῆς ὑπὲρ ἔννοιαν δόξης 

Κασσιανή, σὺν Ἁγίοις ἀπολαύουσα. 
 

Ὑπερφρονήσασα πάσης, φθαρτῆς αἰνέσεως, Χριστῷ 

συνεσταυρώθης, τῷ Θεῷ τῇ ἀσκήσει· διὸ κατηξιώθης Κασσιανή, 

μανικῶς ὡς ἐπόθησας, ἐν Πρωτοτόκων σκηνώμασι μετασχεῖν, 

τῶν Δικαίων τῆς λαμπρότητος.   
 

Ἀσκητικῶς ἐν τῇ Κάσῳ, ἐπιτελέσασα, Κασσιανὴ θεόφρον, 

τὸν ἐπίγειον δρόμον, μετέστης τῷ τεθρίππῳ τῶν ἀρετῶν, πρὸς 

αὐλὴν τὴν οὐράνιον, ἔνθα Χριστοῦ ἀπολαύουσα τῆς χαρᾶς, τῶν 

τιμώντων σε μνημόνευε. 

Δόξα. Ἦχος β’. 

Τῷ αἰωνίῳ Βασιλεῖ, σαυτὴν καθιερώσασα, ἀσκητικῶς 

ἐπολιτεύθης, καὶ λύρα σειρήνιος, τῆς Ἐκκλησίας ἐδείχθης, 

πιστῶν τὰς ἀκοὰς καταθέλγουσα, Κασσιανὴ παμμακάριστε. 

Ἀλλ᾽ ὡς ἐν οὐρανοῖς δοξασθεῖσα, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν 

τελούντων τὴν μνήμην σου. 
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Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὁ αὐτός. 

Προεορτάσωμεν πιστοί, τῆς Παρθένου τὴν Γέννησιν· ἡ 

τῶν ἀγαθῶν γὰρ αἰτία, ἐκ στείρας ἀγόνου, ἐπὶ γῆς ἀποτίκτεται· 

ἡ χάρις ἀνθεῖ, τῇ ἐλεύσει Αὐτῆς, νόμου τε λύεται ἡ σκιά, καὶ 

εὐλογία τῷ κόσμῳ δίδοται. Αὐτὴν οὖν μακαρίσωμεν, τὴν τῶν 

Χερουβὶμ τιμιωτέραν, δοξάζοντες τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν 

πάντα οἰκονομοῦντα, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

  

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Δεῦτε οἱ εὐσεβεῖς, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις, τὴν μουσουργὸν 

κινύραν, ᾀσμάτων θεσπεσίων, Κασσιανὴν τὴν πάνσεμνον. 
 

Στ. Ὑπομένων, ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι. 

Χαίροις ἡ ἀηδών, ἡ χελιδών, ὁ τέττιξ, Χριστοῦ τῆς 

Ἐκκλησίας, Κασσιανὴ θεόφρον, Ὁσίων ἐγκαλλώπισμα. 
 

Στ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε 

τὰ διαβήματά μου. 

Πρέσβευε τῷ Θεῷ, Κασσιανὴ σωθῆναι, τοὺς σὲ 

ὑμνολογοῦντας, τὴν ᾀσματογραφίαις, τὸν Κτίστην 

μεγαλύνασαν. 
 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 

Τὰ ἐν κόσμῳ παρωσαμένη, καὶ τὴν ἀγαθὴν μερίδα, ἀντὶ 

τούτων προκρίνασα, τοῦ Μεγάλου Βασιλέως, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν, πάγκαλος νύμφη ἀναδέδειξαι, καὶ ἐν νυμφῶνι τῷ 

τερπνῷ, τῆς ἀθανάτου ζωῆς εἰσελήλυθας. Ὅθεν πρέσβευε τῷ 

Θεῷ, Κασσιανὴ πανολβία, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὁ αὐτός. 

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, Θεοτόκε Παρθένε, 

πνευματικῶς προκοσμεῖται, καὶ προασπάζεται ἐν χαρᾷ, τὴν 

πάνσεπτόν Σου Γέννησιν, ὡς δῶρον προεόρτιον, ὕμνους Σοι 

προσκομίζουσα, καὶ δοξάζουσα Χριστόν, τὸν παρέχοντα διὰ 

Σοῦ, τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

  

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς 

ἐρήμου πολίτης. 
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Βασιλείας προσκαίρου, τῆς εὐκλείας οὐκ ἔτυχες, ἀλλὰ 

κληρονόμος τῆς ἄνω, Κασσιανὴ ἀναδέδειξαι, ὁσίαν 

μετελθοῦσα βιοτήν, καὶ ὕμνους ἐξυφάνασα τερπνούς· ὅθεν 

πρέσβευε ἀπαύστως ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν πόθῳ ἀναβοώντων· δόξα 

τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ 

δωρησαμένῳ σε ἡμῖν, φύλακα ἄγρυπνον. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη 

Ἰωσήφ. 

Ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἐξ ὀσφύος τοῦ Δαυΐδ, ἡ θεόπαις 

Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ἡμῖν· διὸ καὶ χαίρει ἡ σύμπασα καὶ 

καινουργεῖται. Συγχαίρει τε ὁμοῦ, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· αἰνέσατε 

αὐτὴν, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, Ἰωακεὶμ εὐφραίνεται καὶ Ἄννα, 

πανηγυρίζει κραυγάζουσα· ἡ στεῖρα τίκτει, τὴν Θεοτόκον, καὶ 

τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ἀπόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακὸς καὶ τὸ 

Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους 

η΄ καὶ ψάλλομεν Προεόρτια Στιχηρὰ Προσόμοια δ΄ καὶ τῆς 

Ὁσίας δ΄. 

Προεόρτια. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

Τῆς παγκοσμίου τῷ κόσμῳ, χαρᾶς ἀνέτειλαν, αἱ νοηταὶ 

ἀκτῖνες, προμηνύουσαι πᾶσι, τὸν ἥλιον τῆς δόξης, Χριστὸν τὸν 

Θεόν, ἐν τῇ Γεννήσει Σου Ἄχραντε· Σὺ γὰρ μεσῖτις ἐδείχθης τῆς 

ἀληθοῦς, εὐφροσύνης τε καὶ χάριτος. 
 

Ἡ προεόρτιος αὕτη, δόξα Σου Ἄχραντε, προκαταγγέλλει 

πᾶσι, τὰς τῆς Σῆς εὐμενείας, λαοῖς εὐεργεσίας· Σὺ γὰρ τῆς νῦν, 

εὐφροσύνης ἡ πρόξενος, καὶ τῆς μελλούσης αἰτία χαρᾶς ἡμῖν, 

καὶ τρυφῆς θείας ἀπόλαυσις. 
 

Ἡ θεοχώρητος Κόρη, καὶ Θεοτόκος Ἁγνή, τῶν Προφητῶν 

τὸ κλέος, τοῦ Δαυῒδ ἡ θυγάτηρ, σήμερον γεννᾶται ἐξ Ἰωακείμ, 

καὶ τῆς Ἄννης τῆς σώφρονος, καὶ τοῦ Ἀδὰμ τὴν κατάραν τὴν εἰς 

ἡμᾶς, ἀνατρέπει ἐν τῷ τόκῳ Αὐτῆς. 
 

Τὴν προεισόδιον ταύτην, τοῦ Γενεσίου Σου, τῆς ἑορτῆς 

ἡμέραν, Θεοτόκε τελοῦντες, βοῶμέν Σοι συμφώνως· χαῖρε 

Ἁγνή, ῥάβδος θεία βλαστήσασα, προφητικῶς ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ 

Ἰεσσαί, εἰς ἀνθρώπων ἀπολύτρωσιν. 
 

Τῆς Ὁσίας. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Ἐγκρατείας τὸ ἄγαλμα, παρθενίας τὸ σκήνωμα, ἀρετῶν 

τὸ ἔμψυχον ἐνδιαίτημα, Κασσιανὴν τὴν γλυκόφθογγον, 

κινύραν τῆς χάριτος, Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μουσουργέτιν τὴν 

πάνσοφον, δεῦτε σήμερον, ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς 

συναθροισθέντες, τῶν ᾀσμάτων μελῳδίαις, οἱ εὐσεβεῖς 

ἀνυμνήσωμεν. 
 

Βασιλείας οὐκ ἔτυχες, ἐπιγείου λαλήσασα, προπετῶς ὡς 

ἔοικε φθαρτῷ ἄνακτι, ἀλλ᾽ ἐγκρατείας ἐμπρέψασα, τιμίοις 

ὑψώμασι, τῷ Παντάνακτι Χριστῷ, ἐμνηστεύθης ἀοίδιμε, καὶ 
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κατῴκησας, αἰωνίου ζωῆς ἐν ἀνακτόροις, ἀρετῶν τῇ ἀλουργίδι, 

Κασσιανὴ διαλάμπουσα.     
 

Ὁλικῶς ὑποτάξασα, τῶν αἰώνων τῷ Ἄνακτι, σεαυτὴν 

πανεύφημε ὡς θεόσοφος, ταῖς ἀρεταῖς τῆς ἀσκήσεως, ἐδέξω 

τοῦ Πνεύματος, τὴν πνοὴν Κασσιανή, καὶ μελίῤῥυτα ᾄσματα, 

ἐμελῴδησας, θεοπνεύστως Χριστοῦ τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἥτις σήμερον 

γεραίρει, ἐν ὑμνῳδίαις τὴν μνήμην σου. 
 

Εἰς ὀσμὴν μύρων ἔδραμες, τοῦ ὡραίου Νυμφίου σου, τὰ ἐν 

κόσμῳ ἅπαντα καταλείψασα, καὶ ὑπὲρ φύσιν βιώσασα, ἐν 

Κάσῳ ἐτέλεσας, ἱερῶς Κασσιανή, τὸν ἐπίγειον δρόμον σου, καὶ 

ἀνέδραμες, πρὸς Αὐτὸν ἀρεταῖς πεποικιλμένη, Ὅν δυσώπει τοῦ 

σωθῆναι, τοὺς ἐκτελοῦντας τὴν μνήμην σου. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Σήμερον πνευματικῶς, ἡ Ἐκκλησία στολισαμένη, ἐπιτελεῖ 

σου τὴν μνήμην, Κασσιανὴ Ὁσία, μοναζουσῶν ἀγλάϊσμα· διὸ 

πάντες πιστοί, ἐν αὐτῇ συναχθέντες, εὐφημοῦμέν σε 

κράζοντες· χαίροις ἡ βασιλικῆς, ἀποσφαλεῖσα τιμῆς καὶ 

αἰνέσεως, καὶ τὸν Βασιλέα τῆς δόξης, ἀσκητικῶς 

ἀκολουθήσασα· χαίροις ἡ δι᾽ ἀρετῆς, τοῦ Παρακλήτου τὴν 

χάριν πλουτήσασα, καὶ Ἐκκλησίαν φαιδρύνασα, ταῖς 

μελουργίαις τῶν ᾀσμάτων σου· χαίροις τῶν Ὁσίων τὸ κλέος, 

τῆς νήσου Κάσου ἀγλάϊσμα, καὶ προστασία ἀκαταίσχυντος. 

Ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσα παῤῥησίαν πρὸς Χριστόν, τὸν μυστικὸν τῆς 

ψυχῆς σου Νυμφίον, ἱκέτευε Αὐτόν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὁ αὐτός. 

Προεορτάζοντες πιστοί, τῆς Παρθένου τὴν Γέννησιν, τῶν 

ἀρετῶν τὰς λαμπάδας διανάψωμεν, καὶ Αὐτῇ ὡς δῶρον 

γενέθλιον, τὸν ὕμνον προσαγάγωμεν, βοῶντες ἐν χαρᾷ· 

χαίροις ἡ θεοβλαστούργητος ῥάβδος, ἡ Ἰεσσαὶ ἐκ τῆς ῥίζης 

βλαστήσασα, ἐξ ἧς ἄνθος παραδόξως ἀνέβη, μαρασμὸν οὐχ 

ὑποδεχόμενον· χαίροις ἡ ἐκ μητρὸς στείρας ἀγόνου, ἐπαγγελίᾳ 

θεϊκῇ ἀποτεχθεῖσα, ἐξ ἧς Λόγος σεσαρκωμένος ἐπεφάνη, τὴν 

χαρὰν τῷ κόσμῳ δωρούμενος· χαίροις Πάναγνε Θεοτόκε, ἡ τῷ 

τοῦ κόσμου Ποιητῇ, τὸν κόσμον καταλλάξασα. Ἀλλ᾽ ὡς 
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εὔσπλαγχνος ὑπάρχουσα, σῶζε τοὺς πεποιθότας, τῇ μητρικῇ 

ἀντιλήψει Σου. 

  

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 

Ἀναγνώσματα. 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. λα' 10-31). 

Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; Τιμιωτέρα δὲ ἐστι λίθων 

πολυτελῶν ἡ τοιαύτη. Θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ ἡ καρδία τοὺ ἀνδρὸς 

αὐτῆς, ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει. Ἐνεργεῖ γὰρ τῷ 

ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον. 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 ὅλην τὴν 

νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς. Τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ 

συμφέροντα, τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον. Χεῖρας 

δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι, καρπὸν δὲ ἐξέτεινε  πτωχῷ. Οὐ 

φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ὅταν ποὺ χρονίζῃ· πάντες 

γὰρ οἱ παρ’ αὐτῆς ἐνδεδυμένοι βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ 

ἐνδύματα. Περίβλεπτος δὲ ἐγένετο ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐν πύλαις, 

ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς 

γῆς. Σινδόνας ἐποίησε καὶ ἀπέδοτο τοῖς Φοίνιξι, περιζώματα δὲ 

τοῖς Χαναναίοις. Ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν 

ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις. Στόμα αὐτῆς 

διήνοιξε προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ 

γλώσσῃ αὐτῆς. Στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς, σῖτα καὶ 

νομοθέσμως, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησε τὰ τέκνα αὐτῆς 

καὶ ἐπλούτησας καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν. Πολλαὶ 

θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ ἐποίησαν δύναμιν, σὺ 

δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας. Ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ 

μάταιον κάλλος γυναικός· γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται, φόβον 

δὲ Κυρίου αὕτη αἰνείτω. Δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειλέων αὐτῆς 

καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς. 
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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 

ἀναλάμψουσιν 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 - στ΄ 3). 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν 

παρὰ Ὑψίστου. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς 

εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι 

τῇ δεξιᾷ Αὐτοῦ 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, κρῖσιν ἀνυπόκριτον˙ λήψεται ἀσπίδα 

ἀκαταμάχητον ὁσιότητα˙ ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς 

ῥομφαίαν˙ συνεκπολεμήσει δὲ Αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς 

παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν 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 

λαίλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς 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 δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.  
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Εἰς τήν Λιτήν, Ἰδιόμελα. 

Ἦχος α΄. 

Σήμερον πιστοί, Κασσιανὴ ἡ Ὁσία, εἰς πανήγυριν 

φαιδράν, ἡμᾶς συνεκάλεσε· δεῦτε οὖν εὐλαβῶς, ταύτην 

ἐπιτελέσωμεν, καὶ οὕτω βοήσωμεν· χαίροις ἡ βασιλείας γηΐνου, 

σφαλεῖσα ὡς ἔοικε, καὶ Βασιλέως ἀθανάτου, τῆς δόξης 

ἀπολαύσασα· χαίροις ἡ ἀσκητικὸν γυμνάσιον, ἐπὶ γῆς 

συγκροτήσασα, καὶ ἀκηράτου ἀξιωθεῖσα, ταῖς ἀρεταῖς σου 

νυμφεύσεως· χαίροις ἡ Πνεύματος τῇ πνοῇ, τῆς Ἐκκλησίας 

ἀναδειχθεῖσα, γλυκόφθογγος ᾀσματογράφος. Ἀλλ’  ὡς ἔχουσα 

πρὸς Χριστόν, πολλὴν τὴν παῤῥησίαν, τῇ οἰκουμένῃ τὴν 

εἰρήνην ἐξαίτει, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἦχος β΄. 

Ἀτενίζουσα Χριστῷ, τῷ σοὶ ποθητῷ, καὶ τῷ Εὐαγγελίῳ 

ἀφορῶσα, τὸν καρπὸν τῆς θεώσεως, ἀσκητικῶς ἐτρύγησας, καὶ 

τὸν νοητὸν ὄφιν ἐθριάμβευσας, ἐν ἀσθενείᾳ φύσεως, Κασσιανὴ 

ἀοίδιμε. Διὸ στεφανηφόρος, ἐν οὐρανοῖς χοροβατοῦσα, 

πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἐν ὕμνοις τελούντων, τὸ εὐαγές σου 

μνημόσυνον.  

Ὁ αὐτός. 

Τοῦ οὐρανίου Βασιλέως, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, νύμφη 

ἐκλεκτὴ ἐχρημάτισας, Κασσιανὴ παμμακάριστε, τὰ φθαρτὰ τῆς 

γῆς παρωσαμένη, καὶ δι᾽ ἐγκρατείας ἀγώνων, ἀσκητικῶς τὸν 

βίον ἐκτελέσασα. Ὅθεν Αὐτῷ εὐκλεῶς, ἐν ζωῆς τῷ νυμφῶνι 

παρισταμένη, πρέσβευε ἐκτενῶς, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τελούντων, 

τὴν μνήμην σου. 

Ἦχος δ΄. 

Σήμερον ἡ Κάσος εὐφραίνεται, τὴν μνήμην σου 

ἑορτάζουσα, Κασσιανὴ Ὁσία θεοδόξαστε· ἐν αὐτῇ γὰρ 

παρεπίδημος διετέλεσας, καὶ ἐν ταύτῃ τοῦ βίου τὸ στάδιον, ἐν 

εἰρήνῃ ἐξετέλεσας· διὸ καὶ τὴν λάρνακα, ἐν ᾗ τὸ ἅγιόν σου 

ἐτέθη σῶμα, ὡς πηγὴν ἁγιασμοῦ κεκτημένη, προσέρχεται αὐτῇ 

μετὰ πίστεως, τὴν δεδομένην σοι χάριν κηρύττουσα, καὶ 

δοξάζουσα τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν δοξάσαντά σε, ἐν Ἁγίων τῇ 

μακαριό-τητι. 
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Ἦχος πλ. α´. 

Τῆς ἐν κόσμῳ ἀξίας, πανσόφως καταφρονήσασα, καὶ 

ἀσκητικῶς τὸν βίον μετελθοῦσα, τὴν παρθενίαν ἐγκρατείᾳ 

ἐφαίδρυνας, καὶ τὴν δοθεῖσάν σοι χάριν, τῇ ἀπαθείᾳ ἐδήλωσας, 

Κασσιανὴ παναοίδιμε· διό σε εὑρὼν ὁ Χριστός, καλὴν ἐν πᾶσι 

καὶ ἄμωμον, νύμφην ἑαυτῷ σε ἠγάγετο, ἀκηράτῳ συναφείᾳ. 

Ὅθεν πρέσβευε αὐτῷ, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Ὁ αὐτός. 

Ὁσία Μῆτερ, Κασσιανὴ θεομακάριστε, βασιλέως ἐπιγείου, 

εἰς συζυγίαν μὴ προκριθεῖσα, οὐρανίῳ ἔρωτι, τῷ ἀθανάτῳ 

Βασιλεῖ, Χριστῷ τῷ Θεῷ κατηγγύησαι· διὸ καὶ τὸν σταυρὸν 

Αὐτοῦ, ἐν βίῳ ὁσίως βαστάσασα, ἀνακτορικῆς πανδαισίας 

αἰωνίου, ἐν ἀχειροποιήτῳ παλατίῳ, περιφανῶς κατηξίωσαι. 

Ὅθεν ἐν Αὐτῷ ἀγαλλομένη, μὴ ἐλλίπῃς ἡμῶν μνημονεύουσα, 

τῶν ἐν τῇ μνήμῃ σου συναθροισθέντων, καὶ ὑμνούντων σου τὰ 

θαυμάσια. 

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὁ αὐτός. 

Ὕμνοις οἱ πιστοί, καὶ φωναῖς αἰσίαις αἰνέσεως, 

προεορτάζομεν σήμερον, καὶ εὐσεβῶς προσκυνοῦμεν, τὴν ἐξ 

ἐπαγγελίας ἁγίαν Σου Γέννησιν, ἐξ Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης τῶν 

Δικαίων, Θεοτόκε Πανύμνητε· δι᾽ αὐτῆς γὰρ οἱ γηγενεῖς, τῆς 

ἀρχεγόνου κατάρας ἐλυτρώθημεν, ἐπιφανέντος Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  

  

Εἰς τόν Στίχον. Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Ὅτε βασιλείας τῆς φθαρτῆς, κρίσει βασιλέως γηΐνου, 

ἐσφάλης Μῆτερ σεμνή, τότε ἠκολούθησας τῷ Βασιλεύοντι, τῶν 

αἰώνων καὶ πάγκαλος, Αὐτοῦ ἀνεδείχθης, νύμφη τῇ 

λαμπρότητι, τῆς πολιτείας σου. Ὅθεν ἀεὶ Τοῦτον δυσώπει, ὑπὲρ 

τῶν τιμώντων σε πόθῳ, ὦ Κασσιανὴ θεομακάριστε.  
 

Στ. Ὑπομένων, ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι. 

Πνεύματος ἡ χάρις ψαλμικῶς, χείλεσιν ἐν σοῖς ἐξεχύθη, 

Κασσιανὴ ἐκλεκτή, καὶ τῆς Ἐκκλησίας σε, κιθάραν ἔμψυχον, 

λιγυρὰν ἀπειργάσατο, καὶ θείαν κινύραν, οὐρανίοις μέλεσι, 

πάντας εὐφραίνουσαν. Ὅθεν οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, ἐν τῇ 

παναγίᾳ σου μνήμῃ, σήμερον τὸν ὕμνον σοι προσφέρομεν. 
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Στ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε 

τὰ διαβήματά μου. 

Χαίροις γλυκυτάτη μελῳδός, ὦ Κασσιανὴ πανολβία, τῆς 

Ἐκκλησίας Χριστοῦ· χαίροις ὁ γλυκόφθογγος, αὐλὸς τῆς 

χάριτος· χαίροις λύρα σειρήνιος, τῆς θεοσεβείας· χαίροις 

καλλικέλαδος, ὄρνις τῆς πίστεως· χαίροις Ἰσραὴλ ἡ τοῦ νέου, 

τὸν λαὸν Δαυῒδ ὥσπερ ἄλλος, μυστικῶς εὐφραίνουσα ἀοίδιμε.   

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Δεῦτε πιστοί, Κασσιανὴν τὴν Ὁσίαν, ᾄσμασι τιμήσωμεν, 

ἥτις ἀσκητικῇ συντονίᾳ, τὴν φύσιν καθυπέταξε, ὕμνων τε 

ἐνθέοις μελουργίαις, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ ἐκόσμησε, καὶ 

Ὀρθοδόξων τὸ πλήρωμα, εὐφροσύνης ἐνέπλησε· σήμερον γὰρ 

αὐτῆς, ἡ πανέορτος μνήμη, ὡς ἀστὴρ πλησιφαὴς ἐξανέτειλε, 

τῶν δωρεῶν τῆς χάριτος, ταῖς ἀκτῖσι ἐξαστράπτουσα, καὶ 

πάντας φωτίζουσα, τοὺς ἐν αὐτῇ συναχθέντας, καὶ δοξάζοντας 

τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν σώζοντα τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὁ αὐτός. 

Σήμερον στρατηγίαι Ἀγγέλων, σὺν ἀνθρώπων χορείαις, 

ἐν ἀγαλλιάσει σκιρτῶσι, προερχομένης ἐν γῇ, τῆς κιβωτοῦ τοῦ 

ἁγιάσματος, καὶ προεορτάζουσι φαιδρῶς, τὴν ἐκ νηδύος 

στειρωτικῆς, Ἄννης τῆς θεόφρονος, θαυμασίαν ἀπότεξιν, τῆς 

νύμφης τοῦ μεγάλου Βασιλέως. Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην παράσχου, τῷ λαῷ σου ὡς 

φιλάνθρωπος. 

  

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς 

ἐρήμου πολίτης. 

Βασιλείας προσκαίρου, τῆς εὐκλείας οὐκ ἔτυχες, ἀλλὰ 

κληρονόμος τῆς ἄνω, Κασσιανὴ ἀναδέδειξαι, ὁσίαν 

μετελθοῦσα βιοτήν, καὶ ὕμνους ἐξυφάνασα τερπνούς· ὅθεν 

πρέσβευε ἀπαύστως ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν πόθῳ ἀναβοώντων· δόξα 

τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ 

δωρησαμένῳ σε ἡμῖν, φύλακα ἄγρυπνον. 
 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Τὸ Προεόρτιον. Ἦχος δ΄. 

Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
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Ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἐξ ὀσφύος τοῦ Δαυΐδ, ἡ θεόπαις 

Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ἡμῖν· διὸ καὶ χαίρει ἡ σύμπασα καὶ 

καινουργεῖται. Συγχαίρει τε ὁμοῦ, ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· αἰνέσατε 

αὐτὴν, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, Ἰωακεὶμ εὐφραίνεται καὶ Ἄννα, 

πανηγυρίζει κραυγάζουσα· ἡ στεῖρα τίκτει, τὴν Θεοτόκον, καὶ 

τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον 

Σου, Σωτήρ. 

Εὐφραίνεται Χριστοῦ, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησία, τελοῦσα ἐν 

ᾠδαῖς, τὴν ἁγίαν σου μνήμην· αὐτῆς γὰρ ἀναδέδειξαι, 

ὑμνογράφος γλυκύλαλος, καταθέλγουσα, Κασσιανὴ μακαρία, 

τὰ συστήματα, τῶν Ὀρθοδόξων τῷ κάλλει, τῶν ὕμνων σου 

πάντοτε. 

Δόξα. Ὅμοιον. 

Ἰδέαις ἀρετῶν, κοσμηθεῖσα παντοίαις, ἀσκήσεως τῆς σῆς, 

ἀνενδότοις ἀγῶσι, σκηνὴν πρὸς ἐπουράνιον, εὐκλεῶς 

προσεχώρησας, ὡραιότητος, σὺν ταῖς φρονίμοις Παρθένοις, 

ἀπολαύουσα, Κασσιανὴ πανολβία, τοῦ θείου Νυμφίου σου. 

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Προτρέχει ἡ φαιδρά, προεόρτιος χάρις, Γεννήσεως τῆς 

Σῆς, τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ, τὴν σύμπασαν φωτίζουσα, ὑπὲρ ἥλιον 

Δέσποινα, ἐν ᾗ ἅπαντες, οἱ εὐσεβεῖς συναχθέντες, 

μακαρίζομεν, τὴν ἐξ ἀκάρπου Σε στείρας, τοῦ Κτίστου 

γεννήτριαν. 

  

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Θείας 

πίστεως. 

Ὡς βασίλισσα, πεποικιλμένη, τοῖς κοσμήμασι, τῶν 

ἀρετῶν σου, Βασιλεῖ αἰωνίῳ παρίστασαι, ἐν ἀνακτόροις, ζωῆς 

τῆς ἀμείνονος, Κασσιανὴ γυναικῶν ἡ εὐπρέπεια. Ὅθεν 

πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ 

μέγα ἔλεος.   

Δόξα. Ὅμοιον. 

Θείας χάριτος, τῇ ἐπινεύσει, ὕμνους ὕφανας, τῇ 

Ἐκκλησίᾳ, τῶν πιστῶν τὰς καρδίας εὐφραίνουσα, καὶ πρὸς 

ἀγάπην τὴν θείαν ἀνάγουσα, Κασσιανὴ τῶν Ὁσίων ἀγλάϊσμα. 

Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν 

τὸ μέγα ἔλεος.   

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Σῆς Γεννήσεως, νῦν αἱ ἀκτῖνες, προαυγάζουσι, τῇ 

οἰκουμένῃ, προμηνύουσαι Ἄχραντε Δέσποινα, ἀνατολὴν 
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μυστικῶς τὴν ἀνέσπερον, τοῦ σαρκωθέντος ἁγνῶν ἐξ αἱμάτων 

Σου. Ἀλλὰ πρέσβευε, Αὐτῷ ὡς Υἱῷ Σου Πάναγνε, δωρήσασθαι 

ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
   
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ’. Ταχὺ 

προκατάλαβε. 

Χριστῷ ἠκολούθησας, τῷ ἐραστῇ τῶν ψυχῶν, καὶ Τούτῳ 

συνήρμοσαι, ἀσκητικαῖς ἀγωγαῖς, τὴν φύσιν νικήσασα· ἔλιπες 

τὴν ἐν κόσμῳ, ματαιότητα πᾶσαν· ἤνυσας θεοφρόνως, 

πολιτείαν ἀρίστην· διὸ Κασσιανὴ ἐκτενῶς, ὑπὲρ ἡμῶν 

πρέσβευε.   

Δόξα. Ὅμοιον. 

Δυνάμει τῆς χάριτος, ἀῤῥενωθεῖσα σεμνή, ἐν πάλῃ 

ἀσκήσεως, τὸν παλαιὸν πτερνιστήν, ἀνδρείως κατέβαλες· 

εὔφρανας ἀσωμάτων, Λειτουργῶν τὰς χορείας· δόξης τῷ 

ἀμαράντῳ, ἐκοσμήθης στεφάνῳ· διὸ Κασσιανὴ ἐκτενῶς, ὑπὲρ 

ἡμῶν πρέσβευε. 

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Πιστοὶ προσκιρτήσωμεν, τῇ Θεοτόκῳ Μητρί, τὸν ὕμνον 

προσφέροντες, ἐν τῇ Γεννήσει Αὐτῆς, καὶ πάντες βοήσωμεν· 

χαῖρε ἡ ἐξ ἀκάρπου, προελθοῦσα κοιλίας· χαῖρε ἡ τῆς κατάρας, 

τοὺς βροτοὺς ῥυσαμένη· χαῖρε ἡ τὴν εἰρήνην Χριστόν, τῷ κόσμῳ 

κυήσασα. 

  

 Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ’ ἤχου.  

Προκείμενον. Ὑπομένων, ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ 

προσέσχε μοι. 

Στ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε 

τὰ διαβήματά μου. 

Εὐαγγέλιον Ὁσιακόν (ζήτει τῇ ε΄ Δεκεμβρίου, ἐν τῇ 

ἑορτῇ τοῦ ἁγ. Σάββα). 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός.  

Δόξα. Ταῖς τῆς Σῆς Ὁσίας...  

Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός,…   

Ἀσκητικῶς Θεῷ εὐαρεστήσασα, ταῖς μελῳδίαις τῶν 

ὕμνων σου, τὴν Ἐκκλησίαν ἐφαίδρυνας· ψαλμικῶς γὰρ ἡ χάρις, 
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τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, ἐν χείλεσί σου ἐξεχύθη, 

Κασσιανὴ πανεύφημε, ᾀσματογράφων ἐγκαλλώπισμα. Ἀλλ᾽ 

ὡς ἔχουσα παῤῥησίαν πρὸς Χριστόν, τὴν εἰρήνην ἐξαίτει, ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν. 

  

Εἶτα οἱ Κανόνες· ὁ Προεόρτιος καὶ ὁ τῆς Ὁσίας  οὗ ἡ 

ἀκροστιχίς κατ᾽ Ἀλφάβητον ἀντιστρόφως· ἐν δὲ τοῖς 

Θεοτοκίοις· Κυρίλλου. 

 ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 

Ὡραιωθεῖσα καλλοναῖς πανεύφημε, τῆς ἐν ἀσκήσει ζωῆς, 

μυστικὸν Νυμφίον, τὸν Χριστὸν ἐπλούτησας, ᾧ πρέσβευε τῷ 

στόματι, τοῦ δοθῆναί μοι λόγον, ἵνα ἀξίως ὑμνήσω σε, ὦ 

Κασσιανὴ παμμακάριστε. 
 

Ψυχὴν ἰδέαις ἀρετῶν κοσμήσασα, Κασσιανὴ εὐπρεπῶς, 

χάριν ὑπεδέξω, ἐν σεπτοῖς σου χείλεσι, δι᾽ ἧς ἐκαλλιγράφησας, 

θεοπνεύστως τοὺς ὕμνους, τῇ Ἐκκλησίᾳ πανεύφημε, ἥτις 

ἐπαινεῖ εἰς αἰῶνάς σε. 
 

Χριστοῦ τὸ κάλλος μυστικῶς κατέθελξε, Κασσιανὴ σὴν 

ψυχήν· ὅθεν ἐμακρύνθης, κόσμου ματαιότητος, καὶ ἀσθενείᾳ 

φύσεως, τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, ἀσκητικῶς κατεπάλαισας, καὶ εἰς 

χοῦν αὐτὸν ἐταπείνωσας.  
 

Θεοτοκίον. 

Καταφυγή μου κραταιὰ καὶ δύναμις, ὑπάρχεις Μῆτερ 

Ἁγνή, καὶ ἐν Σοὶ ὁ τάλας, ἔχω τὴν ἐλπίδα μου· ἀνάστηθι οὖν 

Δέσποινα, πειρασμῶν καὶ κινδύνων, ἐξαιρουμένη τὸν βίον μου, 

ἵνα εὐλαβῶς μακαρίζω Σε. 
  
 ᾨδή γ΄. Ὁ στερεώσας κατ᾽ ἀρχάς. 

Φωτὸς τὰ ἔργα ἐπὶ γῆς, ἐργασαμένη ὁσίως, τῷ φωτὶ τῷ 

νοητῷ συνεκράθης, ἐν σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν, ὡς ἐκλεκτὴ καὶ 

δεύτερον, Κασσιανὴ θεόφρον, φῶς τοῖς πιστοῖς ἐξανέτειλας. 
 

Ὑψηλοτάτῳ λογισμῷ, προελομένη πανσόφως, Ἰησοῦ 

Κασσιανὴ τὴν πτωχείαν, ἐσυλήσω θησαυρούς, ἀσκητικῶς τῆς 

χάριτος, καὶ ἀρεταῖς ἐγένου, ὡς ἀληθῶς μεγαλέμπορος. 
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Τὴν ἀγαθὴν ὡς νουνεχής, ἐκλεξαμένη μερίδα, ἀπαθείας 

ἠμφιάσω πορφύραν, καὶ θυγάτηρ εὐκλεής, Κασσιανὴ 

πανεύφημε, τοῦ Βασιλέων ὤφθης, τῶν οὐρανίων Δυνάμεων. 

Θεοτοκίον. 

Ὑπερφυῶς τὸν τοῦ Πατρός, Λόγον ἐν χρόνῳ τεκοῦσα, 

μητρικῇ Σου παῤῥησίᾳ δυσώπει, Αὐτὸν Μῆτερ ἐκτενῶς, ἵνα τὸ 

πῦρ ἐκφύγωμεν, τῆς ζοφερᾶς γεέννης, οἱ προσκυνοῦντες τὸν 

τόκον Σου. 

  

Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα. 

Τίς σοι τὸν πρέποντα, προσοίσει ἔπαινον, καὶ μελῳδήσει 

σοι, ἀξίως ᾄσματα; Σὺ γὰρ ἐν γῇ ἀγγελικῶς, ἀσκήσει 

ἐπολιτεύθης, καὶ Ἀγγέλων ἔφθασας, ἐν ὑψίστοις τὰ τάγματα, 

μεθ᾽ ὧν προστατεύουσα, μὴ ἐλλίπῃς πρεσβείαις σου, τῶν πόθῳ 

σου τελούντων τὴν μνήμην, Κασσιανὴ ἡγιασμένη. 

Δόξα. Ὅμοιον. 

Σαρκὸς τὴν αἴσθησιν, ἀπονεκρώσασα, τῶν ὑπὲρ 

αἴσθησιν, τὰ ἀκροθίνια, Κασσιανὴ Μῆτερ σεμνή, πλουσίως 

εἰσεποιήσω, καὶ καρπὸν τρυγήσασα, τὸν γλυκὺν τῆς θεώσεως, 

σὺν Ἁγίων τάξεσι, τῇ Τριάδι παρίστασαι, μεθ᾽ ὦν χάριν καὶ 

ἔλεος αἴτει, τοῖς ἐκτελοῦσί σου τὴν μνήμην. 
 

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Σήμερον τέρπονται, πιστοὶ τῷ πνεύματι, τοῦ Γενεσίου 

Σου, τὰ προεόρτια, ἐπιτελοῦντες εὐσεβῶς, Πανύμνητε Θεοτόκε· 

ὕμνον δέ Σοι φέροντες, προσφορὰν ὡς γενέθλιον, ἐν 

ἀγαλλιάσεως, λαλιαῖς μελῳδοῦσί Σοι· τὸ φῶς ἐξ ἧς Χριστὸς 

ἐπεφάνη, χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. 

  
ᾨδή δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Σταυρωθεῖσα τοῖς πάθεσιν, ἀϋλίας ἤνθησας τὰ 

χαρίσματα, καὶ Κυρίου τῆς λαμπρότητος, ἔνδον τῶν ἀδύτων 

Μῆτερ ἔφθασας. 
 

Ρητορεύουσα γέγονας, ᾀσματογραφίαις σου γῆς τοῖς 

πέρασι, Βασιλέως τῶν Δυνάμεων, ὦ Κασσιανὴ δόξαν τὴν 

ἄῤῥητον. 
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Παγκαρπίαν ἐξήνεγκας, ἀπαθείας ἔνδοξε τὴν οὐράνιον, 

τῆς καρδίας σου τὰς αὔλακας, σῶν δακρύων ὄμβροις 

καταρδεύσασα. 
 

Θεοτοκίον. 

Ρεῖθρον ἄϋλον βλῦσόν μοι, μητρικῆς σου χάριτος 

ἀναψύχουσα, καιομένην τὴν καρδίαν μου, ἐν παθῶν καμίνῳ 

Ἀειπάρθενε. 
  
ᾨδή ε΄. Ἵνα τί με ἀπώσω. 

Ὁλικῶς ἀναθεῖσα, σεαυτὴν πανεύφημε τῷ Βασιλεύοντι, 

τῶν κτισμάτων πάντων, ἀπετάξω προσκαίρων τὴν μέριμναν, 

καὶ δικαιοσύνην, Κασσιανὴ ἐργασαμένη, τῆς σκηνῆς τῶν 

Δικαίων ἠξίωσαι. 
 

Ξενωθεῖσα τελείως, τῶν προσύλων ἔνδοξε τῆς 

ματαιότητος, καὶ συσταυρωθεῖσα, τῷ Σωτῆρι Χριστῷ δι᾽ 

ἀσκήσεως, ἐν ἑνώσει θείᾳ, Κασσιανὴ Ὁσία Μῆτερ, τῆς Τριάδος 

τῆς αἴγλης ἀπήλαυσας. 
 

Νικηφόρος ἐδείχθης, κατὰ τοῦ ἀλάστορος μὴ δειλιάσασα, 

τούτου τὰς ἐφόδους, καὶ κακίαν Ὁσία τὴν ἄμετρον· ὅθεν ὁ Θεός 

σε, Κασσιανὴ τῆς εὐπρεπείας, τῷ ἀφθάρτῳ στεφάνῳ 

ἐκόσμησεν. 

Θεοτοκίον. 

Ἵνα δείξῃς Παρθένε, ἐν ἐμοὶ τὸ ἄμετρον τῆς 

εὐσπλαγχνίας σου, ἔγειρον ἐκ λάκκου, κατωτάτου παθῶν με 

τὸν ἄθλιον, καὶ ὑπόδειξόν μοι, τῇ μητρικῇ σου προμηθείᾳ, 

μετανοίας ὁδὸν τὴν σωτήριον. 

  

ᾨδή στ΄.  Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 

Μαράνασα τῆς σαρκός, τὰς ἡδονὰς δι᾽ ἀσκήσεως, τὴν 

χάριν Κασσιανή, ἐδέξω τοῦ Πνεύματος, καὶ ἐκ τῆς καρδίας σου, 

ἐξηρεύξω Μῆτερ, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τὴν αἴνεσιν. 
 

Λαμπρύνασα τὴν ψυχήν, ταῖς θεωρίαις τῆς χάριτος, Ὁσία 

Κασσιανή, ἐκτήσω τὴν γλῶσσάν σου, γραμματέως κάλαμον, 

ὄντως ὀξυγράφου, ὕμνων ᾄσματα συνείρουσαν. 
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Καρδία σχοῦσα ἡ σή, τρυφῆς χειμάῤῥουν ἀδάπανον, καὶ 

Πνεύματος ποταμόν, τὰ ῥεῖθρα ἀνέβλυσε, τῶν ὕμνων 

γλυκύτατα, Μῆτερ εἰς αἰῶνας, τὸν λαὸν Θεοῦ εὐφραίνοντα. 

Θεοτοκίον. 

Λαμπὰς ἡ φωτολαμπής, τοῦ μυστικοῦ ἀπαυγάσματος, 

τὸν φωτισμὸν τοῦ ἐκ σοῦ, ἀδύτως ἐκλάμψαντος, ἀνάτειλον 

Πάναγνε, τῇ ἐσκοτισμένῃ, ἐν τοῖς πάθεσι καρδίᾳ μου. 

  

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Βιοτὴν ἰσάγγελον, ὡς μετελθοῦσα, τῇ στεῤῥᾷ ἀσκήσει 

σου, Μῆτερ σεμνὴ Κασσιανή, Νυμφίον ἔσχες τὸν Κύριον· Ὅν 

καὶ δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ὑμνούντων σε. 

Ὁ Οἶκος. 

Ὁ πρὸς ἀξίαν τὴν ὑμνῳδίαν ὑφᾶναί σοι, τῶν γηγενῶν 

ἔστιν οὐδείς· ὁ ἁρμόδιον τὸν ἔπαινον προσφέρειν σοι, ἐν 

ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει, Κασσιανὴ Ὁσία πανεύφημε· τοῦτο γὰρ 

προτέρημα μόνον, τῆς καλλικελάδου γλώσσης σου, ἥτις 

ᾀσματογραφίαις σεπταῖς κατεφαίδρυνε, τῆς Ἐκκλησίας τὴν 

εὐπρέπειαν, καὶ Ὀρθοδόξων τοὺς δήμους εὐφροσύνης 

ἐπλήρωσε. Ἀλλὰ σύγγνωθί μοι τῷ ἀπόρῳ, τολμῶντι καὶ 

λέγοντι· Ἐπεὶ τὴν χάριν οὐ κέκτημαι, ἡ σὴ ἔλλαμψις Μῆτερ 

παρίτω μοι, καὶ φώτισόν με τοῦ ὑμνῆσαί σε, τῆς πίστεως τὴν 

γλυκεῖαν σειρῆνα, τὴν λιγυρὰν ἀηδόνα, καὶ μελουργὸν 

χελιδόνα, τὴν Ὁσίαν ἐν γυναιξί, τὴν θεοπνεύστως τὸν Θεόν, 

ἀνυμνήσασαν καὶ Κύριον· Ὅν καὶ δυσώπει, ὑπὲρ τῶν 

ὑμνούντων σε.  
  

Μηνολόγιον. 

Τῇ Ζ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς Ὁσίας καὶ 

θεοφόρου Μητρὸς ἡμῶν Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου. 

Στίχοι. 

Σειρὴν μουσικὴ θεοκροτήτων ὕμνων, 

Ἡ Κασσιανὴ ἐν Ἐκκλησίᾳ ὤφθη. 

Κασσιανὴ ἐν ἑβδομάτῃ θάνε ἀηδὼν ἡ λιγυρά. 

Ταῖς αὐτῆς ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 

καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
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 ᾨδή ζ΄. Παῖδες Ἑβραίων. 

Ἵνα τὰ ἄνω θησαυρίσῃς, ματαιότητος ἀπέστης τῆς 

προσκαίρου, καὶ κινύραν τὴν σήν, δαυϊτικῶς κινοῦσα, 

Κασσιανὴ τὴν αἴνεσιν, διεσάλπισας Κυρίου. 
 

Θείᾳ ἀγάπῃ φλεγομένη, ἐξετέφρωσας τῶν ἡδονῶν 

ἀκάνθας, καὶ ὡς γῆ ἀγαθή, Κασσιανὴ Ὁσία, εἰς ἑκατὸν 

ἐβλάστησας, τοὺς καρποὺς τῆς εὐσεβείας. 
 

ᾞσας Κυρίου τὰς ὑψώσεις, Ἐκκλησίᾳ ἐν μεγάλῃ 

θεοπνεύστως˙ τὸ γὰρ Πνεῦμα αὐτοῦ, Κασσιανὴ ὀλβία, ὡς 

πλῆκτρον διεκίνησε, τὴν γλυκύλαλόν σου γλῶσσαν. 

Θεοτοκίον. 

Λάμπρυνον Μῆτερ τὴν ψυχήν μου, τῆς Σῆς χάριτος 

ἀπλέτῳ φωταυγείᾳ, ἡ τοῦ κόσμου τὸ φῶς, Χριστὸν τὸν 

Ζωοδότην, ὑπερφυῶς κυήσασα, εἰς ἀνθρώπων σωτηρίαν. 

  

 ᾨδή η΄. Τὸν Βασιλέα. 

Ζάλης τοῦ βίου, ἀσκητικῷ σου ἰστίῳ, διαπλεύσασα τὴν 

θάλασσαν Ὁσία, ἐν ὅρμῳ εἰσῆλθες, Θεοῦ τῆς Βασιλείας. 
 

Ἔχει σε Κάσος, ἐν πειρασμῶν τρικυμίαις, ἀκλυδώνιστον 

Κασσιανὴ λιμένα· ὅθεν ἐκτελεῖ σου, χρεωστικῶς τὴν μνήμην. 
 

Δύναμιν σχοῦσα, ἐξ ὕψους ὕμνους ὑφαίνειν, ἐμεγάλυνας 

τὸ ὄνομα Κυρίου, ὃστις σε δοξάζει, Κασσιανὴ Ὁσία.  

Θεοτοκίον. 

Ὅρμος Παρθένε, ἐν πειρασμῶν τῷ πελάγει, τῆς 

πρεσβείας Σου γενέσθω μοι ἡ χάρις, ἵνα Σε γεραίρω, τὴν 

Κεχαριτωμένην. 

  

 ᾨδή θ΄. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 

Γεώδους προσπαθείας Κασσιανή, κοσμικῆς τε μερίμνης 

καὶ σχέσεως, ἔστης μακράν, ὡς Θεῷ σχολάζουσα προσευχαῖς, 

νηστείαις, ἀγρυπνίαις τε, καὶ πασῶν αἰσθήσεων φυλακῇ· διὸ 

ἐθαυμαστώθης, καὶ δήμοις τῶν Ἁγίων, συνηριθμήθης 

ἀξιάγαστε.   
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Βασίλισσα ἐγνώσθης πανευκλεής, τῶν παθῶν τῆς σαρκὸς 

βασιλεύσασα καὶ Βασιλεῖ, τῷ ἐπουρανίῳ Κασσιανή, παρέστης 

διαλάμπουσα, τῷ τῆς ἀπαθείας  ἰματισμῷ· Αὐτὸν οὖν 

ἐκδυσώπει, ἔλεος καὶ εἰρήνην, τοῖς εὐφημοῦσί σε δωρήσασθαι.  
 

Ἀσμάτων ἐξαισίων τὴν μελῳδόν, Ὑμνογράφων Ἁγίων τὸν 

ἔπαινον, τῆς τοῦ Χριστοῦ, Ἐκκλησίας λύραν τὴν λιγυράν, τὸ 

χαριτόπνουν ὄργανον, θέλγητρον τὸ θεῖον τῶν καρδιῶν, 

ἁπάντων Ὀρθοδόξων, Κασσιανὴν ἐν ὕμνοις, δεῦτε φιλέορτοι 

τιμήσωμεν. 

Θεοτοκίον. 

Ὑπέραγνε Παρθένε τὸν Λυτρωτήν, ἀπειράνδρως ἐν 

χρόνῳ ἐκύησας, ὥσπερ τὸ πρίν, Πνεύματι Ἁγίῳ οἱ θαυμαστοί, 

Προφῆται προεκήρυξαν· ὅθεν Σου δεόμεθα ἐκτενῶς· μὴ παύσῃ 

δυσωποῦσα, Αὐτὸν Θεοκυῆτορ, τοῦ ἐλεῆσαι τοὺς ὑμνοῦντάς Σε. 

  

Ἐξαποστειλάριον. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 

Ἀσκητικῶς τοῦ σώματος, τῶν παθῶν γυμνωθεῖσα, ταῖς 

ἀρεταῖς σου λάμπουσαν, ἀλουργίδα ἐχρήσω, καὶ Βασιλεῖ τῷ 

ἀφθάρτῳ, μυστικῶς ἐνυμφεύθης, γαμήλιον προσάξασα, αὐτῷ 

δῶρον σοὺς ὕμνους, Κασσιανή, ᾧ παρισταμένη νῦν μετὰ δόξης, 

ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων σε, πρέσβευε παῤῥησίᾳ. 
 

Ἕτερον. Ὅμοιον. 

Ἡ Κάσος ἐπαγάλλεται, τὴν ἁγίαν σου μνήμην, 

ἐπιτελοῦσα σήμερον, ἐν φαιδρᾷ πανηγύρει· ἐν ταύτῃ γὰρ τὸν ἐν 

κόσμῳ, βίον ἀπολιποῦσα, εἰργάσω ἁγιάσματος, τὴν σὴν 

λάρνακα κρήνην, Κασσιανή, τοῖς αὐτῇ ἐκ πίστεως προσιοῦσι, 

καὶ τὸν Χριστὸν δοξάζουσι, τὸν τερπνόν σου νυμφίον. 
 

Προεόρτιον. Ὅμοιον. 

Ἐξ Ἄννης τῆς θεόφρονος, στειρευούσης νηδύος, 

πολύγονον Σὺ βλάστημα, ὤφθης Πάναγνε Κόρη· ἐγνώσθη γὰρ 

τοῖς ἀνθρώποις, διὰ Σοῦ ὁ Δεσπότης, καὶ τῆς ἐρήμου γέγονε, 

πολλὰ μᾶλλον τὰ τέκνα, τοῦ Σοῦ Υἱοῦ, καὶ Θεοῦ τῇ χάριτι 

πληθυνθέντα· διὸ προεορτάζομεν, τὴν σεπτὴν Γέννησίν Σου.  
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Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν στίχους δ΄  καί ψάλλομεν 

Στιχηρά Προσόμοια. Ἦχος β΄. Ποίοις εὐφημιῶν.  

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμέν σε τὴν Ὁσίαν; 

τὴν Εὐαγγελίου τὰ ῥήματα, πόθῳ τῶν μελλόντων 

πληρώσασαν, καὶ οἰκειωθεῖσαν τῷ Κυρίῳ· τὴν κόσμου, 

παρωσαμένην ματαιότητας, ἀγάπῃ, τοῦ δι᾽ ἡμᾶς 

ἐνανθρωπήσαντος· Κασσιανὴν τὴν ὀλβίαν, τὴν χοροβατοῦσαν, 

Παραδείσου ἐν πλατυσμῷ, καὶ χάριν παρέχουσαν, τοῖς ὕμνοις 

αὐτὴν γεραίρουσιν.   
 

Ποίοις μελῳδικοῖς ᾄσμασιν, ἀνυμνήσωμέν σε τὴν Ὁσίαν; 

τὴν σφαλεῖσαν δόξης ὡς ἔοικε, τῆς ἐν ἀνακτόροις 

λαμπρότητος, κρίσει ἐπιγείου βασιλέως· τὴν πόνοις, τῆς 

ἐγκρατείας θησαυρίσασαν, ἀξίως, τῆς βασιλείας τὸ δηνάριον· 

Κασσιανὴν τὴν τῷ Λόγῳ, Χριστῷ νυμφευθεῖσαν, τῶν αἰώνων 

τῷ Βασιλεῖ, καὶ τούτῳ πρεσβεύουσαν, εἰρήνην ἡμῖν 

δωρήσασθαι.  
 

Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσι, στεφανώσωμέν σε τὴν Ὁσίαν; 

σὺ γὰρ ἐκ ταμείων τῆς χάριτος, θησαυροὺς σοφίας ἐσύλησας, 

ἐναρέτων ἔργων συντονίᾳ, καὶ ὕμνων, ταῖς μουσουργίαις 

διαπρέψασα, ἐνθέως, τὴν Ἐκκλησίαν κατεφαίδρυνας· ἥτις 

τανῦν ἐκτελοῦσα, τὴν μνήμην σου πόθῳ, θεοφόρε Κασσιανή, 

δοξάζει τὸν Κύριον, τὸν σὲ ἐν Ἐδὲμ δοξάσαντα.  
 

Ποίοις εὐφραντικοῖς μέλεσιν, εὐφημήσωμέν σε τὴν 

Ὁσίαν; σὺ γὰρ τῷ ἀχράντῳ Νυμφίῳ σου, προῖκα ὡς ἁγίαν 

προσήγαγες, τὴν ἀσκητικήν σου πολιτείαν, καὶ τούτου, ἐν τῷ 

νυμφῶνι εἰσοδεύσασα, τῶν θείων, γάμων μετέσχες τῆς 

φαιδρότητος. Ὅθεν αὐτῷ παῤῥησίᾳ, πρέσβευε ἀπαύστως, τοῦ 

σωθῆναι Κασσιανή, ἡμᾶς τοὺς τελοῦντάς σου, τὴν  μνήμην 

πιστῶς ἐν ᾄσμασιν.  

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Δεῦτε σήμερον πιστοί, Κασσιανὴν τὴν Ὁσίαν 

ἐπαινέσωμεν· ἰδοὺ γὰρ πάρεστιν ἡμῖν, τῇ θείᾳ αὐτῆς μνήμῃ, 

χάριτος δωρεὰς πρυτανεύουσα· τρυγήσωμεν οὖν ἐξ αὐτῶν, τοῖς 

πέρασι κηρύττοντες, οἵας δόξης ἠξίωται· τῶν Μοναστριῶν τὸ 
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ἀγλάϊσμα, τῆς παρθενίας τὸ ἄγαλμα, τὸ σκήνωμα τῆς 

ἀπαθείας, ἡ σειρήνιος λύρα τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ 

ᾀσματογράφων τὸ σεμνολόγημα· δόξης γὰρ βασιλικῆς 

ἀποσφαλεῖσα, τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, καὶ ἀντὶ τῆς 

πορφύρας, ἀσκήσεως τριβώνιον ἐνεδύσατο. Ὅθεν ἀγγελικῶς 

βιοτεύσασα, Ἀγγέλων συναυλίας κατηξίωται, καὶ πρεσβεύει τῷ 

Θεῷ, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου, καὶ σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  

Καὶ νῦν. Προεόρτιον. Ὁ αὐτός. 

Ἡ χάρις Σου σήμερον, προεόρτιον ἡμῖν, εὐωχίαν 

προτίθησι, καὶ πάντας προτρέπεται, εἰς αἶνον τῶν θαυμασίων 

Σου· Σὺ γὰρ Παρθένε Θεοτόκε, τοῦ Θεοῦ τὸ ἅγιον παλάτιον, ἐν 

γῇ θεμελιοῖ, καὶ ἡ ἔμψυχος νεφέλη Αὐτοῦ, ἐκ μητρὸς ἀγόνου 

καὶ στείρας, τεχθῆναι αὔριον ἔρχῃ, τῷ κόσμῳ προμηνύουσα, 

τὸν ὄμβρον τὸν νοητόν, Χριστὸν τὸν Κύριον. Αὐτῷ οὖν 

Θεόνυμφε, πρέσβευε ἐκτενῶς, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

  

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

  

Μεγαλυνάριον. 

Χαίροις θεοφόρε Κασσιανή, ἡ τῆς Ἐκκλησίας, 

καλλικέλαδος ἀηδών· χαίροις ἡ ὁσίως, βιώσασα ἐν κόσμῳ, καὶ 

νῦν ἐν τοῖς ὑψίστοις, Κυρίῳ ψάλλουσα. 

  

Στίχοι. 

Ὦ  Κασσιανή, κλέος τῶν Ὑμνογράφων, 

Ταύτην σοι πιστῶς φέρει τὴν ὑμνῳδίαν, 

Κύριλλος οἰκτρὸς Ῥόδου Μητροπολίτης, 

῝Ον ἐκ πειρασμῶν ῥύου τῇ σῇ πρεσβείᾳ. 

  

  

  

 


