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Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ. 
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  
Καρυστίας καί Σκύρου κ.κ. Σεραφεὶμ

Ἐπισκόπου Δορυλαίου Νικάνδρου

«Εἰς τὴν ἀγωνίαν μου, "ποῦ πορευθῶ" 
καὶ εἰς τὴν σκέψιν μου "ποῦ φύγω 

ἀπὸ τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ" 
ἤκουσα τὴν φωνήν τοῦ θείου Χρυσοστόμου, λέγουσαν: 
"Εἰ πιστεύεις ὅτι Θεοῦ ἐστίν ἡ ἐκλογή, μὴ ἀγανάκτει. 

Ἐκείνῳ ἀγανακτεῖς καὶ πρὸς Ἐκεῖνον παροξύνει. 
Ἐκεῖνος ἐστίν ὁ ἐκλεξάμενος"».

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν χειροτονητήριον λόγον  
τοῦ Σεβασμιωτάτου, 24η Νοεμβρίου 1968).

«Τὸν ποιμένα τὸν ἀγαθὸν ὁ λαϊκὸς τιμάτω, 
ἀγαπάτω, ὡς πατέρα, ὡς κύριον, 
ὡς δεσπότην, ὡς ἀρχιερέα Θεοῦ, 

ὡς διδάσκαλον εὐσεβείας».
(Διαταγαί Ἀποστόλων).

Ἡ πρόνοια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἐχάρισε εἰς τὴν Ἐπαρχίαν-Μητρόπολίν 
μας τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφείμ, 

διὰ νὰ καταρτίζει καὶ διακονεῖ τὸ ποίμνιόν του «πρὸς οἰκοδομὴν τῆς 
Ἐκκλησίας» (Α΄ Κορ. 14,12). Νὰ ὀρθοτομεῖ «τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» 
(Β΄ Τιμ. 2,15). Τιμᾶμε, λοιπόν, τὸν ἡγούμενον τῆς Εὐχαριστίας, τὸν 
σιτοδότην «τῆς τοῦ λόγου τροφῆς», ποὺ ὁδηγεῖ «εἰς αὔξησιν πνευμα-
τικῆς ἡλικίας τὸν καλῶς τρεφόμενον».

Ὁ Ἅγιος Θεός ἐν τῇ εὐσπλαχνίᾳ Του μὲ ἠξίωσε νὰ συνοδοιπορήσω 
ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον δεκαεπταετίαν μετὰ τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου 
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τῆς ἰδιαιτέρας μου πατρίδος κ. Σεραφείμ, ὅστις ἐπλούτισε τὴν ἐν 
τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονίαν μου, φιλοστόργως καὶ μεθοδικῶς φροντίσας 
νὰ μὲ μυήσει βαθύτερον εἰς τὴν Ὀρθόδοξον λατρείαν, ὡς καὶ εἰς τὴν 
ἐκκλησιαστικὴν διοίκησιν. Μοῦ ἐνεπιστεύθη τὴν θέσιν τοῦ Πρωτο-
συγκέλλου καὶ Ἐφημερίου, τυχὼν τῆς ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης Του κατὰ 
τὴν μελέτην καὶ ἐπίλυσιν πλείστων ἐκκλησιαστικῶν καὶ διοικητικῶν 
θεμάτων. Ἀκέραιος, ἀνεπιτήδευτος, δωρικός, εὐθὺς καὶ προσηνής.

Ἡ προσευχὴ καὶ μάλιστα ἡ μυστηριακὴ ζωὴ ἀποτελεῖ τὸ πρωταρ-
χικόν μέλημα τῆς ζωῆς Του. Τὸν συνέχει ὁ λόγος του Προφήτου Ἰεζε-
κιήλ: «Ποιμένες ἀκούσατε λόγον Κυρίου […] τάδε λέγει Κύριος. ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν 
αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου, 
καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά˙ καὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόβατά 
μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν» (Ἰεζ. 34,7-11), «ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν 
ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλ’ ἑκουσίως, 
μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως, μηδ’ ὡς κατακυριεύοντες τῶν 
κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Α΄ Πέτ. 5,2-3).

Σκιαγραφώντας τὸν ἄξονα τῆς πνευματικῆς διακονίας τοῦ Σεπτοῦ 
Ποιμενάρχου τῆς ἰδιαιτέρας μου Ἐπαρχίας, θὰ ἤθελα ἐν συντομίᾳ νὰ 
παρουσιάσω στιγμιότυπα-βιώματα ἀπὸ τὴν πλουσίαν Ἐπισκοπικήν 
Του δραστηριότητα.

1. Θεία Εὐχαριστία καὶ Θεῖος Λόγος 

Ἡ θεία Εὐχαριστία ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία κάνει τὴν Ἐκκλησία νὰ εἶναι καὶ νὰ ἐκφράζεται 
ὡς Σῶμα Χριστοῦ. Τὸ οὐσιαστικὸν ἔργον τοῦ Ἐπισκόπου, κατὰ τὸν 
ἅγιον Ἰγνάτιον τὸν Θεοφόρον, εἶναι ἡ τέλεσις τῆς θείας Λειτουργίας. 
Ἑπομένως, διὰ τὸν τιμώμενον Σεπτὸν Ποιμενάρχην μας ἀποτελεῖ 
τρόπον ζωῆς καὶ δὲν θὰ ἦτο ὑπερβολὴ νὰ σημειώσω τοὺς λόγους τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Μνημονευτέον γὰρ Θεοῦ μᾶλλον ἢ 
ἀναπνευστέον».

Ἡ τέλεσις τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς ἀρχίζει 
μὲ τὴν παρουσίαν Του εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Σαββάτου. Ἅμα τῇ 
ἐνάρξει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀναβαίνει εἰς τὸ Ἱερὸν Ἀναλόγιον ψάλλων 
καὶ ὑμνῶν τὸν Θεόν. Τὴν Κυριακὴ πρωί, ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ Ὄρθρου, 
εἰσέρχεται σιωπηλὸς εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα «Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν 
σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου, Κύριε» (Ψλ. 5,8). 

Οἱ κινήσεις του ἱεροπρεπεῖς καὶ οἱ ὁδηγίες πρὸς τοὺς λειτουργοὺς 
λιτές. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ὄρθρου διαβάζει πάντοτε τὴν Θείαν 
Μετάληψιν. Χοροστατεῖ σὲ μεγάλες ἑορτὲς καὶ πανηγύρεις Ἱερῶν 
Ναῶν. Τὸ κήρυγμα τῆς Κυριακῆς, μεστὸν θεολογικῶν καὶ ἁγιολογικῶν 
νοημάτων. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, θὰ ἀναγνώσει τὴν 
Εὐχαριστίαν ἐπὶ τῇ θείᾳ Μεταλήψει. Ὁσάκις παρατίθεται ἑόρτιον 
γεῦμα, παρακάθηται καὶ ἐπικοινωνεῖ μετὰ τοῦ ποιμνίου του. Ἄξιον 
προσοχῆς καὶ μιμήσεως δι’ ὅλους τοὺς κληρικοὺς εἶναι ἡ συμμετοχὴ εἰς 
τὸ λεγόμενον Σαρανταλείτουργον, τὸ ὁποῖον ἄρχεται ἀπό τὴν 15ην τοῦ 
μηνὸς Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους. Λίαν πρωὶ εἰσέρχεται εἰς τὸ Ἱερὸν 
Βῆμα καὶ ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Προσκομιδῆς μνημονεύει τὰ ὀνόματα 
ζώντων καὶ τεθνεώτων.

Ἀρχομένου τοῦ Ὄρθρου, ἐξέρχεται τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καὶ ἀνέρχε-
ται εἰς τὸ Ἀναλόγιον διακονῶν καὶ ψάλλων. Κατὰ τὴν περίοδον τῶν 
Παρακλήσεων πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐκκλησιάζεται εἰς τὸν 
Ἱερὸν Ναὸν Παναγίας Λιαουτσάνισας καὶ ψάλλει καὶ ὁμιλεῖ διὰ τὴν 
«ἀειμακάριστον καὶ Παναμώμητον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν». 
Πάντοτε κατὰ τὴν περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τρέφει τὸν 
λαὸν τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν λόγον Του, ὁ ὁποῖος εἶναι «γλυκύτερος ὑπὲρ 
μέλι καὶ κηρίον» (Ψλ. 18,11). Ἔχει καθιερώσει τὸ γραπτὸν κήρυγμα 
τῆς Κυριακῆς, τὸ ὁποῖον ἀναγινώσκεται ὑπὸ τοῦ αἰδ. ἐφημερίου. Ἔχει 
τελέσει πάμπολλα ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν, οὐδέποτε φειδόμενος κόπου 
ἢ ἡλικίας.

2. Μοναχικὴ Διακονία - Ὁ μοναχισμὸς στὴν Καρυστία 

Ἡ ἐπαρχία Καρυστίας «καυχᾶται ἐν Κυρίῳ» διὰ τὸν ὅσιον Πορφύρι-
ον τὸν Καυσοκαλυβίτην, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην 
Ἀλιβερίου. Κατ’ ἀρχὰς ἐμόνασε εἰς τὴν Σκήτην τῶν Καυσοκαλυβίων 
τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ ἐν συνεχείᾳ, λόγῳ ἀσθενείας, ἦλθε εἰς τὴν ἰδι-
αιτέραν του πατρίδα καὶ ἐμόνασε δι’ ὀλίγον εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ 
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους - Αὐλωναρίου. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 
1927 ἔγινε κληρικὸς ἀπὸ τὸν Κυμαῖον Ἀρχιεπίσκοπον Σιναίου Πορφύρι-
ον, ὁ ὁποῖος ἐμόνασεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ. 
Πολλοὶ μοναχοὶ ἐκ τῆς ἐπαρχίας μας μονάζουν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ 
εἰς ἄλλας Ἱερὰς Μονάς. 

Ἐνθρονιζόμενος ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας τὸν Δεκέμβριον τοῦ 
1968, δυστυχῶς εὗρε τὰς ὑπάρχουσας Ἱερὰς Μονὰς μὲ ἐλαχίστους 
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μοναχούς. Ὁ Σεβασμιώτατος δὲν εἶχε τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἐπὶ μακρὸν 
μοναστηριακῆς ἀσκήσεως καὶ ὀλίγης ἔστω ἡσυχαστικῆς ἐργασίας. Εἰς 
τὸν κόσμον τὸν ἔταξε ὁ Θεὸς νὰ διακονήσει τὴν Ἐκκλησίαν. Καὶ ὅμως 
διαθέτει χαρίσματα, τὰ ὁποῖα ἀπέκτησε διὰ τῆς πολυχρονίου ἀσκήσεως 
καὶ ἀγώνων πνευματικῶν. 

Δὲν θὰ ἦτο ὑπερβολή, ἐὰν ἐχαρακτήριζα τὴν ἐπισκοπικὴν κατοικίαν 
του ὡς μίαν μικρὰν μοναστικὴν «καλύβην»˙ οὐδεὶς διαμένει εἰς τὴν 
οἰκίαν του καὶ ἐλάχιστοι ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν του ἀνέρχονται δι’ 
ὀλίγον. Ἄγρυπνος φρουρὸς ὑπῆρξε ἡ κατὰ σάρκα ἀδελφή του Βενετία, 
ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ ἔτος 1968 ἕως καὶ ὀλίγων ἐτῶν πρὸ τῆς κοιμήσεώς 
της (21/11/2003) διακονοῦσε τὸν Ἐπίσκοπον, προτιμήσασα ἀντὶ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς ποὺ ἐπιθυμοῦσε νὰ μονάσει, νὰ εἶναι πλησίον τοῦ νέου 
Μητροπολίτου ἀδελφοῦ της. 

Δι’ ὅλους μας ὑπῆρξε «μητέρα στοργικὴ» συμβουλεύοντάς μας, ἀλλὰ 
καὶ ἐνδιαφερομένη διὰ τὶς ἀνάγκες μας. Ὑπῆρξε δι’ ἡμᾶς ἡ νέα ὁσία 
Μακρίνα, ἡ ἀδελφὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἠξιώθη τοῦ Μεγάλου 
καὶ Ἀγγελικοῦ σχήματος, μετωνομασθεῖσα εἰς Βενεδίκτη Μοναχή. Ἡ 
κουρά της ἐγένετο εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. 

Ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς τους Γεώργιον καὶ Θεοδώραν, ὁ Σεβα-
σμιώτατος «ἐτράφη ἐν τοῖς θείοις ἤθεσι καὶ παιδεύμασι». Ἐφηρμόσθη 
ἐπίσης ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον κατὰ γράμμα ἡ Ἀποστολικὴ ὑπόδειξις-
νουθεσία: «Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος 
ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά 
σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β΄ Τιμ. 
3,14-16). 

Ἔχοντας ὅλα αὐτὰ τὰ χαρίσματα-τάλαντα, δὲν ὑστέρησε καὶ εἰς 
τὴν ἀνακαίνισιν τῶν Ἱερῶν Μονῶν μὲ νέες ἀδελφότητες. Εἰς τὴν Ἱερὰν 
Μητρόπολιν Καρυστίας καὶ Σκύρου λειτουργοῦν πέντε Ἱερὲς Μονές. 

Ἡ προσέλευσις νέων μοναστικῶν ἀδελφοτήτων ἦτο καρπὸς πολυ-
ετοῦς προσευχῆς, ὑπομονῆς καὶ διακρίσεως. Οἱ Ἱερὲς Μονὲς Μετα-
μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κύμης (16ος αἰὼν) καὶ Ἁγίου Χαραλάμπους 
Αὐλῶνος (11ος αἰὼν) ἦσαν κλειστὲς καὶ οἱ κτιριακές ἐγκαταστάσεις σὲ 
ἀπελπιστικὴ κατάσταση. Ὁ εὐσεβὴς λαὸς συναγωνίζετο εἰς τὶς Προ-
σευχὲς μετὰ τοῦ Ποιμενάρχου. Περίπου δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐνθρόνιση 
τοῦ Σεβασμιωτάτου τὸ ἔτος 1968, ἐμφανίζεται μία μικρὰ συνοδεία 
ἐκ τριῶν μοναζουσῶν μὲ τὸν Πνευματικὸν Πατέρα τους, τὸν Ἀρχιμ. 
Νικόδημον Γιαννακόπουλον, δόκιμον ἱεροκήρυκα καὶ καθοδηγητὴν 
πολλῶν ἀνθρώπων. Ἀμέσως ἀρχίζει ἡ συντήρησις τῶν κτιρίων καὶ ὁ 
ἐξοπλισμὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Πρωτεργάτης ὁ Σεβασμιώτατος, καθη-

μερινῶς ἐργαζόμενος. Γίνονται οἱ νόμιμες καὶ κανονικὲς διαδικασίες 
μετατροπῆς ἀπὸ ἀνδρῶας εἰς γυναικείαν Ἱερὰν Μονήν. Πρώτη Καθη-
γουμένη καθίσταται ἡ Μοναχή Φιλοθέη, ἡ ὁποία ἐκλήθη εἰς σύντομο 
χρονικὸ διάστημα ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
ἄνω Ἱερουσαλήμ. Ἐπαξίως προΐσταται ἡ Καθηγουμένη Συγκλητικὴ 
καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν μοναζουσῶν ἀνέρχεται εἰς τὰς 20 μοναχάς. Ἀπὸ τὴν 
«παραμόρφωση», ποὺ εἶχε περιέλθει ἡ Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος, τώρα εὑρίσκεται εἰς τὴν κτιριακὴν μεταμόρφωσιν καὶ 
εἰς τὴν «καλὴν ἀλλοίωσιν» τῶν μοναζουσῶν. Πλῆθος προσκυνητῶν 
κατακλύζουν τὴν Ἱερὰν Μονήν, διὰ τὴν συμμετοχήν τους εἰς τὴν θείαν 
λατρείαν καὶ τὴν ἱερὰν ἐξομολόγησιν. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους νέα ἀδελφότης ἐγκατεστάθη μὲ προεστῶσα τὴν Καθη-
γουμένη ἀείμνηστον Εὐφροσύνη, προερχομένη ἐκ τῆς ἱερᾶς νήσου τῆς 
Πάτμου. Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Αὐλωναρίου 
ἐμόνασε καὶ ὁ ὅσιος Πορφύριος. 

Ἑτέρα γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ εἶναι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Μάτζαρη (16ος αἰών), γυναικεία. Τὸ 2001 ἱδρύεται νέα Ἱερὰ Μονὴ τοῦ 
Ὁσίου Ἀντωνίου. Ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, 
ἔτος ἱδρύσεως 15ος αἰών. Ἡ ὡς ἄνω Ἱερὰ Μονὴ ἐπανεσυστάθη μερίμνῃ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου. Μὲ πολλοὺς κόπους καὶ πολλὰ 
προβλήματα, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία εἶχε τὸν πρῶτον 
καὶ βασικόν λόγον, κατωρθώθη νὰ τεθῆ εἰς λειτουργίαν. 

Σήμερα σώζεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ μία 
πτέρυγα κελίων, τὰ ὁποῖα ἀνακαινίστηκαν, καὶ ἐγκαταβιώνουν οἱ δύο 
μοναχοί. Εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἶναι 
ἐγγεγραμμένοι καὶ οἱ ἄγαμοι κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως. Θεωρῶ ὡς 
ἰδιαίτερη εὐλογία ὅτι ἡ ἡμετέρα ταπεινότης εἶναι ἐγγεγραμμένη στὸ 
μοναχολόγιόν της. Δέον νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ φιλομόναχος Μητροπολίτης 
μας ἑκάστη Τρίτη (ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὸν Τίμιον Πρόδρομον) 
τῆς ἑβδομάδος μεταβαίνει εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ τελεῖται Θεία Λει-
τουργία παρισταμένων καὶ ὁρισμένων χριστιανῶν ἐκ τῶν γύρω χωρίων.

Τελειώνοντας τὴν ἀναφορὰν ἐν σχέσει μὲ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς 
Μητροπόλεώς μας, ἐπισημαίνω καὶ πάλιν τὴν πατρικὴν ἀγάπην καὶ 
στοργήν, τὴν ὁποίαν ἐπιδεικνύει ὁ Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος τακτικὰ 
ἐπισκέπτεται τὶς Ἱερὲς Μονές, τελεῖ τὶς μοναχικὲς κουρὲς καὶ ἐνισχύει 
διὰ τοῦ πατρικοῦ Του λόγου τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα τῶν μοναχῶν. 

Προτοῦ τελειώσω τὸ υἱικὸν ὄφλημα πρὸς τὸν «πολυμερῶς καὶ πο-
λυτρόπως εὐηργετήσαντά με» Σεπτὸν Ποιμενάρχην τῆς ἰδιαιτέρας μου 
πατρίδος, παραθέτω τροπάρια ποιηθέντα ὑπὸ τοῦ ὁσιολογιωτάτου 
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Ἱερομονάχου πατρὸς Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτου, ὑμνογράφου τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀφιερωμένα 
εἰς τὸν τιμώμενον Ποιμενάρχη μας: 

Ἀφιερωτικὰ Τροπάρια ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 50ετοῦς  
θειοφιλοῦς Ἀρχιερατείας

Τοῦ Ἁγ. Καρυστίας κ. Σεραφεὶμ 

* * *

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς.

Ὁ οὐρανοῖς ὑπὸ Ἀγγέλων ὑμνούμενος, καὶ ἐπὶ γῆς ὑφ’ ἱερέων θυό-
μενος, Ἀμνὲ Θεοῦ πανάγιε, καὶ Δέσποτα Χριστέ, Σεραφεὶμ ἐπίσκοπον, 
Καρυστίας καὶ Σκύρου, νύμφην Ἐκκλησίαν σου, ἐν πεντήκοντα χρόνοις, 
θεοφιλῶς ποιμάναντα λαόν, τοῦ Παραδείσῳ, μισθὸν δὸς τὸν δίκαιον. 

Μεγαλυνάρια

Ἱεράρχας θείους ἐκμιμηθείς, ποιμενάρχης ὤφθη, Καρυστίας ὁ Σερα-
φείμ, ὅμοιος τοῖς ἔργοις, τὴν ποίμνην ὁδηγήσας, εἰς σωτηρίας τρίβους, 
ἔτη πεντήκοντα.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων Χριστὲ Σωτήρ, θείαις ἱκεσίαις, τὸν ἐπίσκοπον 
Σεραφείμ, τούτους ἐπὶ ἔτη πεντήκοντα τιμήσας, ἐν λόγοις τε καὶ ἔργοις, 
ὡς οἶδας τίμησον.

Ὁ ποιῶν ὡς φλόγα θείου πυρός, λειτουργοὺς πιστούς σου, ἐπουράνιε 
Βασιλεῦ, Σεραφεὶμ Καρύστου, φωτὸς τοῦ σοῦ προσώπου, πλῆσον ἐν 
Παραδείσῳ, ἀλήκτως χαίροντα. 

Ζῆθι ἐπὶ χρόνους ἔτι πολλούς, σεπτὲ Ποιμενάρχα, θεοφίλητε Σε-
ραφείμ, ἐν γήρει ἀκμαίῳ, καὶ ἀρεταῖς ἐνθέοις, ὅπως τοῦ Παραδείσου 
γένῃς συμμέτοχος. 

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ὄρους Ἄθω Πατέρες, θεοφόρε Νικόδημε, ὁ ἐν Σκυροπούλᾳ ἀσκήσας, 
καὶ Καρύστου τὸ βλάστημα, Πορφύριε, πρεσβεύσατε Χριστῷ ὑπὲρ 
τοῦ ἐπισκόπου Σεραφείμ, τοῦ ἐν ἔτεσι πεντήκοντα τὸν λαόν θεοφιλῶς 
ποιμάναντος, ὅπως τὸν δίκαιον μισθόν, δῷ καὶ τὸν θεῖον ἔπαινον, καὶ 
βασιλείας οὐρανῶν, αὐτὸν δείξῃ συμμέτοχον.

Εἰς τύπον ἱκετευτικοῦ μεγαλυναρίου

Πρόδρομε Κυρίου καὶ Βαπτιστά, Χαράλαμπε θεῖε, καὶ Πορφύριε 
ἱερέ, τὸν τῆς Καρυστίας καὶ Σκύρου ἱεράρχην, εἰς πάμπολλα τὰ ἔτη, 
Σεραφεὶμ σκέπετε.

Στίχοι ἀφιερωτικοὶ

Σοὶ τῷ σεπτῷ Κυρίου ἀρχιθύτῃ,
Καρυστίας καὶ Σκύρου,
Σεραφεὶμ εὐγνωμόνως,
ὁ Νίκανδρος Δορυλαίου,
ὡς ἀντιδωρικὰ ψυχία, 
ἀνατίθημι ταῦτα,
ἀνθ’ ὧν εὐεργετήθην,
πάλαι τε καὶ ἐπ’ ἐσχάτων.

«Ἐν ὀνόματι, λοιπόν, Κυρίου Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες» (Κολ. 3,17), 
εὐχόμεθα ὑγιείαν ἀδιάπτωτον καὶ πνεῦμα ἀκίβδηλον, ὥστε νὰ συ-
νεχίζετε τὴν Ἐπισκοπικήν Σας διακονίαν εἰς ἔτη πολλά. Πιστεύομε 
πὼς ὁ Κύριος ὁ Θεός «τοῖς Ἀγγέλοις Αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ 
διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου». 

«Κύριος σκέπη σοι ... φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος» διατηρώ-
ντας σε «σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν 
λόγον τῆς  Ἀληθείας» Του,

Γένοιτο.
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