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Χειροτονητήριος προσφώνησις μοναχού 
Αθανασίου κατά την εις διάκονον χειροτονίαν 
Αυτού την 8ην/11/2019 καθ ήν επιτελείται η των 

Αρχαγγέλων και  
πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σύναξις 

 
  
Σεβασμιώτατε Πάτερ και δέσποτα, 
 

Πανοσιολογιώτατοι άγιοι καθηγούμενοι,  τιμίον 
πρεσβυτέριον, Χριστού διακονία, ευσεβείς χριστιανοί. 

Με φόβον πολύν, αυτήν την Ιεράν στιγμήν 
αναλογιζόμενος το βάρος του μεγάλου μυστηρίου  που 
θα συντελεστεί σε  ολίγη ώρα  μέσα εις την πύρινη 
ατμόσφαιρα της λειτουργικής μας συνάξεως, 
κατόπιν   συγκατανεύσεως  του Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου 
Ὀρους καί Αρδαμερίου κκ Θεοκλήτου και της ευχής καί 
ευλογίας του Γέροντός μου, προσφέρομαι είς τον 
Μεγάλον Θεόν που με τη χαρη του παναγίου 
Πνεύματος θα αλλοιώσει την ύπαρξη μου καί από 
ευτελήν μοναχόν έως την σήμερον θα με καταστήσει 
διάκονον της Έκκλησίας Του. 

 Καλούμαι να εισέλθω εις τάς τάξεις των 
ιεροδιακόνων της Εκκλησίας του Χριστού μας, 
παίρνοντας τόν πρώτο βαθμό της ιερωσύνης. Με πόθο 
πολύ αναμένω να λάβω τη θεία Χάρη που τα ασθένη 
θεραπεύει και τα ελλείποντα αναπληροί. Παρακαλώ 
τον Κύριό μου να με αξιώσει να ζήσω τό θαύμα που εν 
συνεχεία  θα επιτελεστεί, ως το γεγονός της 
προσωπικής μου Πεντηκοστής, ούτως ώστε 
ανεβαίνοντας συνειδητά τα σκαλοπάτια του ιερού 
θυσιαστηρίου να αισθανθώ τη χάρη της ιερωσύνης να 
πλημμυρίζει την ύπαρξή μου. 

Από μικρός στην ζωή μου αισθάνθηκα την κλίση 
Του να με καλεί να Τον ακολουθήσω. Οι πατέρες 
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βέβαια της Εκκλησίας μας, μάς λένε ότι είτε υπάρχει 
κλίση ή κλήση, κλίση με γιώτα (πνευματική 
προδιάθεση) και κλήση μέ ήτα ( ονομαστικό κάλεσμα), 
δεν πρέπει να βιαζόμεθα καί να προχωρούμε 
αβασάνιστα προς το ιερόν θυσιαστήριον. Και εγώ 
σήμερα κάνοντας υπακοή εις το Γέροντά μου και 
επευλογούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας, ζητώ να εισέλθω εις τα άδυτα του Ιερού 
Θυσιαστηρίου για να λάβω το πρώτο βαθμό της 
ιερωσύνης. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι άξιος αυτή τη 
στιγμή να ομιλήσω για το μέγεθος και την αξία της 
ιερωσύνης ενώπιον Μητροπολίτου και σεβασμίων 
Πατέρων. 

Όθεν προσφέρω εκ βάθους καρδίας δόξαν, αίνον, 
τιμήν, προσκύνησιν και ευχαριστίαν εις τον πανάγαθον 
Τριαδικόν Θεόν, ο οποίος μέσα εις το πλούσιον έλεος 
καί την ανεξάντλητη ανοχή Του, με κάλεσε τον 
ελάχιστον εκ της πρωίμου παιδικής ηλικίας εις τας 
σκηνώματά Του και οικονόμησε κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τη συνέχεια της ζωής μου. Ευχαριστίαν, τιμήν και 
προσκύνησιν απονέμω εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον 
καί Αειπάρθενον Μαρίαν, την Μητέρα και καταφυγήν 
πάντων των χριστιανών, η οποία με σκέπασε και με 
διαφύλαξε από παντός κακού, οδηγώντας τα βήματά 
μου στήν διακονία Της. Τιμήν και προσκύνησην στον 
Τίμιο Πρόδρομου, προστάτην των μοναχών, στους 
Παμμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ και εις 
πάσας τας επουρανίους Δυνάμεις, εις των οποίων τον 
Ιερόν Ναόν από παιδί διακόνησα  καί εις τον οποίο 
σήμερα κατά την  ημέρα της συνάξεώς των αξιώνομαι, 
αν και ανάξιος να λάβω τόν πρώτο βαθμό της 
Ιερωσύνης. Στον όσιον και θεοφόρον Πατέρα ημών 
Αθανάσιον τον Αθωνίτη, του οποίου το όνομα έλαβα 
κατά το δεύτερο βάπτισμα της μοναχικής μου 
ἀφιερώσεως, καθώς καί εις πάντας τους αγίους . 
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Όμως το χρέος  με καλεί  αυτή την ιεράν στιγμήν 
να ανατρέξω με ευγνωμοσύνη καί να ευχαριστήσω 
όλους όσους συνέβαλαν εις την ψυχικήν μου 
καλλιέργειαν, καθώς και εις τα τελούμενα 
σήμερον.  Και πρώτον τον Γέροντα μου 
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο που απ’ την 
παιδική μου ηλικία με κατηύθυνε πνευματικά, με 
βοήθησε να γνωρίσω πραγματικά το Χριστό, με 
αναδέχθηκε εις το μοναχικό σχήμα και με κατέστησε 
μέλος της συνοδείας του καί ποτέ δεν έπαψε να δείχνει 
ανοχή στα παραστρατήματά μου και πάντα με  στοργή 
και πατρική αγάπη να με νουθετεί και να με 
κατευθύνει στην οδόν την προάγουσαν εις την 
Βασιλεία των Ουρανών. 

Τόν Πανοσιολογιώτατο άγιο Καθηγούμενο της 
Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου κκ Εφραίμ, όστις 
προθύμως μετά τής περί αυτών ιεράς συνάξεως, 
έδωκεν την ευλογίαν δια την εις διάκονον χειροτονίαν 
μου. 

Τους παραδελφούς και συμμοναστάς μου, οι 
οποίοι μαζί με το Γέροντα πάντοτε με στηρίζουν στους 
καιρούς των πειρασμών. Εύχομαι ο Κύριος να τους το 
ανταποδώσει εν ημέρα Κρίσεως.  

Ευχαριστώ τους κατά σάρκα γονείς μου και τις 
αδερφές μου δια την πολλήν αγάπην τους και για όλα 
όσα έπραξαν καί πράττουν υπέρ εμού. Ευχαριστώ από 
καρδίας εν ευγνωμοσύνη πολλή τους 
Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους της Ιεράς  Β.Π.Σ 
Μονής του Εσφιγμένου Αγίου Όρους κκ. 
Βαρθολομαίον και της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως 
Καμμένων Βούρλων κκ. Σεραφείμ, διά την παρουσίαν 
των εις την προσωπικήν μου Πεντηκοστήν. Εν 
ευγνωμοσύνη πολλή ευχαριστώ όλους τους Πατέρας, 
τόσον εκ της Ιεράς ημων Μητροπόλεως, όσον εκ του 
Αγιωνύμου Όρους Άθω, αλλά και λοιπών περιοχών της 
πατρίδος μας, εγγύς και μακράν, οι οποίοι 
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υπεβλήθησαν εις κόπον και δαπάνας διά να 
παρευρεθούν σήμερα εις την χαράν της Πεντηκοστής 
μου. Δώη Κύριος ο Θεός κατά την καρδίαν των.  

Ευχαριστώ όλους τους συμμετάσχοντας στη 
σημερινή πανήγυρη,  μοναχούς καί λαϊκούς καθώς και 
τους μη δυναμένους να παρευρεθούν ενταύθα 
σωματικώς, αλλά παρισταμένους δια της προσευχής 
των πνευματικώς.  

Τελευταίον άφησα Υμάς Σεβασμιώτατε Πάτερ και 
Δέσποτα. Επιτακτικήν αισθάνομαι την παρότρυνσην 
να σας ευχαριστήσω εκ βαθούς καρδίας διά την 
πολλήν αγάπην σας, την προσήνειάν σας και το 
αείποτε εκδηλούμενον ενδιαφέρον σας δια το ταπεινόν 
πρόσωπον μου. Ευχαριστώ δια την μεγάλην τιμήν της 
επιθέσεως τών χειρών σας εις την κεφαλήν μου δια την 
επίδοσιν του πρώτου βαθμού της ιερωσύνης. Ες αεί 
ευγνώμων κατά πάντα και διά πάντα, δι’ όσα πράττετε 
και θα πράξετε δια την ελεεινότητά μου.  

Και νυν ιδού ως δούλος αχρείος του Κυρίου μου, 
ίσταμαι ενώπιόν Σας τρέμων καί δειλιών, αναμένων 
την κλήσιν Σας διά να εισέλθω εις τα Άγια των Άγίων. 
 


