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ΜΕΓΑΛΗ TPITH 

ccKYPIE Η ΕΝ ΠΟΛΛΑΙΣ ΑΜΑΡτΙΑΙΣ ΠΕΡΙΠΕΣΟΥΣΑ ΓΥΝΗ ... » 

(ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ) 

Κύριε, n εν πολλοίς αμαρτίαις περι
πεσούσα γυνn, τnν σnν αισθομένn θεότπ

τα, μυροφόρου αναλαβούσα τόξιν, οδυ

ρομένn, μύρα σοι προ του ενταφιασμού 

κομίζει. Ο!μοι! λέγουσα ότι νυξ μοι υπόρ

χει, οίστρος ακολασίας, ζοφώδnς τε και 

ασέλnνος έρως τnς αμαρτίας. Δέξαι μου 

τος πnγός των δακρύων ο νεφε'λαις διε

ξόγων τnς θαλόσσnς τό ύδωρ· κόμφθnτί 

μοι προς τους στεναγμούς τnς καρδίας, ο 

κλίνας τους ουρανούς, τn αφότω σου κε

νώσει. ΚαταφιΜσω τους αχρόντους σου 

πόδας. αποσμnξω τούτους δε πόλιν τοις 

τnς <!111ς κ€φαΜς μου βοστρύχοις · ων εν 
τω παραδείσω Εύα, το δειλινόν, κρότον 

τοις ωσίν nχnθείσα, τω φόβω εκρύβn. 

Αμαρτιών μου τα πΜθn και κριμότων μου 

αβύσσους τοις εξιχνιόσεσι, ψυχοσώστα 

Σωτnρ μου; Mn με τnν σnν δούλnν παρί
δnς, ο αμέτρnτον έχων το έλεος. 

Κύριε, n γυναίκα αυτn, που σε πολ
λές κυλίστnκε αμαρτίες, 

μεςτnς ψυχnς τnς τα κατόβαθα, 

Θεός σαν μπnκες, 

έργο ανόλαβε για Σε, Θεέ μου Μυ

ραρόρας 

και θρnνους, όφnνε γοερούς για τα

αμαρτnματα τα τόσα μέχρι τώρα, 

σαν μύρα έφερνε σε Σε Χριστέ μου ' 
να σ' αλείψει 

λίγο προτού να σταυρωθείς και να 

ταφείς 

Χριστόδουλος Γ. Παχουλlδης 

πριν τnν ανθρώπινn τnν ύπαρξn Σου 

αφnσεις. 

Κι έλεγε, «αλοίμονο σε με, που ζω, σ' 

ατέλειωτnς νύκτας σκοτόδια, 

κι ούτε το φως του φεγγαριού χλωμό, 

δεν μου φωτίζει πια τ' αχνόρια 

και στ' αμαρτnματα τnς σόρκας 

τρέχω σαν τα ζ α, 

που μανιασμένn αλογόμιγα τα κυνn

γό και τα κεντό. 

Το είναι μου όλο, έχει στα πλοκόμια 

μέσα πέσει 

τnς αμαρτίας του έρωτα κι αυτός ο 

δολερός μ' έχει πλανέψει. 

Δέξαι Χριστέ τα δόκρυό μου, που 

ασταμότnτα κυλούν, σαν τις καθόριες τις 

πnγές χιονοσκέπαστου βουνού. 

Συπου τα βαθυγόλανα νερό των θα

λασσών, σnκώνεις 

και βροχοφόρα σύννεφα στον ουρα

νό τ' aπλώνεις 

όκουσέ μου τους στεναγμούς. τα 

κλόματα τα τόσα, 

κι απ' τα ύψn τ' aπροσπέλαστα τnς 

όφθαστnς Σου δόξας 

χαμnλωσε σε με Θεέ, λύσε τακρίμα

τό μου, 

Συ που τα ουρόνια έφερες στn γn, 

τn νύκτα που γεννnθnκες στn Βnθλε

έμ βρέφος παιδί 

τ' αγαπnμένα πόδια σου, τα τόαο 

κουρασμένα, 
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θα τα φιΜσω εγώ Θεέ και σαν βρε

θούν βρεγμένα 

απ' τα δικό σου δόκρuα που εγώ με

τανιωμένn 

απ' τα πολλό μου κρίματα, θα : 
εγώ τώρα σ' αυτό βαθειό ταπεινωμένrι, 

τα μακρυό μου τα μαλλιό, εγώ θε ' 
τα λύσω 

και τα βρεγμένα πόδια Σου, πόλι m, 
γνό, θ' αφι'\σω, 

Τα πόδια αυτό, που να βροντούν σο 

τ' όκουσε το δείλι, 

στου παραδείσου το στρατί. φοβιΊ 

θnκε κι εκρύβn, 

n Εύα, σαν παρι'\κουσε Θεέ, τnν προ
σταγι'\ Σου 

και του φιδιού (του Σατανό) εμπι

στεύθnκε και βγι'\κε απ' τn βουλι'\ σου. 

Των δικών μου αμαρτnμότων, τnν 

πλnθώρα τnν μεγόλn 

και τnς κρίσnς και βουΜς Σου τα 

απύθμενα τα πόθn 

και τους τρόπους που διαλέγεις ο 

καθένας να σωθεί, 

ποιος μπορεί να ξεδιαλύνει ψυχοσώ

στα ΛυτρωτιΊ; 

Mn μ' αφι'\σεις, ω Θεέ μου, τnν δικιό 
Σου ναι τn δούλn, 

στους ανέμους που φυσούν, στου 

ολέθρου τnν μανία 

Συ που έχεις τα ελέn τα μεγόλα, τnν 

απέραντn ευσπλαχνία. 

Κασσιανή ή Κασσfα ή Εκασfα 

η Βυζαντινή 

Ήταν ποιι'\τρια και λογία του 9ου 

αιώνα, έκτισε τn φερώνυμο εν Κωνσταντι

νουπόλει μονn (Μονι'\ Εικασίας) στnν 

οποία κλείσθnκε περιβλnθείσα το μοναχι

κό σχι'\μα κατόπιν αποτυχίας τnς όπως 

εκλεγεί σύζυγος του αυτοκρότορος Θεο

φίλου και επιδόθnκε στn συγγραφr'Ί ποιn-
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μότων και όλλων έργων· πλnν των ιδιόμε

λων δοξαστικών ταποία συνέθεσε και με

ταξύ των οποίων γνωστότατο κατέστn το 

ψαλλόμενο το εσπέρας τnς Μεγόλnς Τρί

τnς («Κύριε, n εν πολλοίς αμαρτίαις .... » 
έγραψε επίσnς «Γνώμας. και 

«Επιγρόμματα». 

Το εσπέρας τnς Μεγόλnς Τρίτnς οι 

χριστιανοί που με ευλόβεια γεμίζουν τους 

ιερούς ναούς, για να παρακολουθι'\σουν 

τnν Ακολουθία του Νυμφίου, με ιδιαίτερn 

f<Οτόνυξn πεμμένουν να ακούσουν το θε

σπέσιο τροπόριο, «Κύριε, ι1 εν πολλοίς 

αμαρτίαις περιπεσούσα γυνιΊ ... » που είναι 
όπως αναφέρθnκε και προnγουμένως 

ποίnμα τnς μεγόλnς υμνογρόφου τnς εκ

κλnσίας μας, τnς Μοναχι'\ς Κασσιανι'\ς. 

Το τροπόριο αυτό αναφέρεται εις 

ένα γεγονός τnς επίγειας ζωιΊς του Σωτn

ρος Χριστού που μια πόρνn γυναίκα, 

αφού εμίσnσε «τα έργα τnς αισχρός 

αμαρτίας», μετεμελι'\θnκε και αισθανθείσα 

το φιλεύσπλαχνο του Χριστού, αφού αγό

ρασε πολύτιμο μύρο επr'Ίγε στnν οικία κό

ποιου Σίμωνα που r'Ίταν λεπρός και τον 

εθερόπευσε ο Χριστός έπεσε στα πόδια 

του Χριστού που ευρίσκετο εκεί, τα όλει

ψε με το πολύτιμο μύρο και τα εσφόγγισε 

με τα μακρυό τnς μαλλιό και τον παρεκό

λεσε θερμό να τn συγχωρέσει «εκ του 

βορβόρου των έργων τnς>>. 

Ο φιλόργυρος Ιούδας που παρίστα

το εκεί με τους υπόλοιπους μαθnτές του 

Χριστού, «εσκανδαλίσθn», για τnν απώ

λεια του πολύτιμου μύρου. δι'\θεν πως εν

διαφερόταν για τους φτωχούς, αλλό ο πα

ντογνώστnς Ιnσούς εκαυτnρίασε τnν 

υπουλότnτα του Ιούδα και εξι'\ρε το έργο 

τnς γυναίκας εκείνnς. 

Επειδr'Ί πολλοί πιστοί εξαιτίας τnς 




