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π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	  

	  
Σεβασμιὼτατε	  Πὰτερ	  καὶ	  Δὲσποτα,	  
Σεβαστοὶ	  Πατὲρες,	  
Ἀγαπητοὶ	  ἐν	  Χριστῷ	  ἀδελφοὶ,	  
	  
Ἒχοντας	  βαθειὰ	  μὲσα	  μου	  τὴν	  ἐπὶγνωση	  τῆς	  εὐθὺνης,	  τῆς	  τιμῆς,	  
ἀλλὰ	  καὶ	  φὸβο	  Θεοῦ,προσὲρχομαι	  σὴμερα	  στὸν	  ἱστορικὸ	  καὶ	  
περικαλὴ	  αὐτὸ	  ἱερὸ	  ναὸ	  τῆς	  Κοιμὴσεως	  τῆς	  Θεοτὸκου	  στὰ	  Ριζὰ	  
Χαλκιδικὴς,	  προκειμὲνου	  νὰ	  ἀξιωθῶ	  τοῦ	  δευτὲρου	  βαθμοῦ	  τῆς	  
Ἱερωσὺνης.Τὰ	  συναισθὴματα	  ποὺ	  πλημμυρὶζουν	  τὴν	  καρδιὰ	  μου	  
αὐτὲς	  τὶς	  ἅγιες	  στιγμὲς	  εἶναι	  πρωτὸγνωρα.	  
Τὸ	  θὲλημα	  καὶ	  ἡ	  πρὸνοια	  τῆς	  ἀγὰπης	  τοῦ	  Θεοῦ,γονιμοποιεῖ	  σὴμερα	  
μὶα	  πολὺχρονη	  προσωπικὴ	  κλὶση,καλῶντας	  με	  νὰ	  καταστῶ	  
πρεσβὺτερος	  τῆς	  Ἐκκλησὶας	  του	  καὶ	  τῶν	  ἐν	  αὐτῇ	  τὲκνων	  Του,τὰ	  
ὁποὶα	  μοῦ	  ἐμπιστεὺεται.	  
	  
Σεβασμιὼτατε,γνωρὶζω	  καὶ	  βιὼνω	  τὴν	  ἀγὰπη	  Σας	  πρὸς	  τὸ	  πρὸσωπὸ	  
μου	  ἀπὸ	  τὴν	  πρὼτη	  κιὸλας	  στιγμὴ.	  Δὰκρυα	  συγκὶνησις	  καὶ	  	  
εὐγνωμοσὺνης	  ἒρχονται	  πὰντοτε	  στὰ	  μὰτια	  μου	  ὃταν	  ἀναλογὶζομαι	  
ὃτι	  πρὶν	  ἀπὸ	  δὺο	  ἀκριβῶς	  χρὸνια	  ἀξιὼθηκα	  νὰ	  μὲ	  χειροθετὴσετε	  εἰς	  	  
Ἀναγνὼστην	  στὸν	  ἴδιο	  αὐτὸ	  ἱερὸ	  Ναὸ	  καὶ	  τὴν	  ἴδια	  μὲ	  αὐτὴ	  
Κυριακὴ,τὴν	  ᾽᾽Πρὸ	  τῆς	  Χριστοῦ	  Γεννὴσεως᾽᾽.	  
	  
Δὲν	  πὰψατε	  νὰ	  μὲ	  ἐμπνὲετε,νὰ	  μὲ	  στηρὶζετε	  καὶ	  νὰ	  παραμὲνετε	  γιὰ	  	  
μὲνα	  τὸ	  πρὸτυπο	  τοῦ	  χαρισματικοῦ	  ποιμενὰρχου.	  	  
Γνωρὶζω,ἐπὶσης,τὴν	  ἄοκνη	  μὲριμνα,τὴν	  Θεοφιλὴ	  ποιμαντορὶα,	  καὶ	  
τὴν	  πραγματικὴ	  ἀγὰπη,τὴν	  ὁποὶα	  ἐπιδεικνὺετε	  πρὸς	  τὸ	  πρὸσωπο	  
τινὸς	  ἑκὰστου	  συνανθρὼπου	  μας.	  
	  
Ἢσασταν	  ἐσεῖς,	  Σεβασμιὼτατε,	  ἐκεῖνος	  ποὺ	  ᾽᾽	  εἰς	  τὺπον	  Χριστοῦ᾽᾽μὲ	  
συμβουλεὺσατε	  στὴν	  ἂσκηση	  τῆς	  ὑπομονῆς,	  σχετικὰ	  μὲ	  τὴν	  πορεὶα	  
τῆς	  Ἱερωσὺνης	  μου.	  
	  
Ἡ	  ἀγὰπη	  καὶ	  τὸ	  πατρικὸ	  Σας	  ἐνδιαφὲρον	  ἀπετὲλεσαν	  τὸν	  λὺχνο	  τοὺ	  
πνευματικοῦ	  	  φωτὸς	  ποὺ	  μὲ	  ὁδηγεῖ	  ἐνὼπιὸν	  Σας	  τὴν	  ἱερὴ	  αὐτὴ	  
στιγμὴ.	  
	  
Ἀπὸ	  σὴμερα	  μοῦ	  ἐμπιστεὺεσθε	  τὴν	  ἱερατικὴ	  διακονὶα	  μιᾶς	  
ἱστορικῆς	  κοινὸτητος	  τοῦ	  Ἁγὶου	  Ἀθανασὶου	  στὸ	  Παλαιὸκαστρο.	  
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Εὔχομαι	  ὁλὸψυχα	  ὁ	  μισθαποδὸτης	  Θεὸς,νὰ	  Σᾶς	  χαρὶζει	  πὰντοτε	  
ὑγεὶα,μακροημὲρευση	  καὶ	  δὺναμη	  γιὰ	  τὴν	  ἐπιτὲλεση	  τοῦ	  
δὺσκολου,ἀλλὰ	  καὶ	  εὐλογημὲνου	  Ἀρχιερατικοῦ	  Σας	  ἒργου.Θὰ	  ἤθελα	  
νὰ	  γνωρὶζετε,ὅτι	  ἔχετε,καὶ	  θὰ	  ἔχετε	  τὴν	  ὑικὴ	  μου	  ἀφοσὶωση.	  
	  
Αὐτὴ	  τὴν	  ὥρα	  αἰσθὰνομαι	  τὴν	  ἀνὰγκη	  Σεβασμιὼτατε,	  νὰ	  
ἀναφερθῶ,ἐν	  συντομὶα,	  σὲ	  μερικὰ	  πρὸσωπα,τὰ	  ὁποὶα	  
διαδραμὰτισαν	  καθοριστικὸ	  ρὸλο	  στὴν	  μὲχρι	  σὴμερα	  πορεὶα	  τῆς	  
ζωῆς	  μου.	  
	  
Θερμὲς	  καὶ	  ἐγκὰρδιες	  εὐχαριστὶες	  ἐκφρὰζω,κατ᾽ἀρχὴν,	  στὸν	  
Παναγιὼτατο	  Μητροπολὶτη	  Θεσσαλονὶκης	  κ.κ.	  Ἂνθιμο	  γιὰ	  τὴν	  
ἐμπιστοσὺνη	  ποὺ	  ἐπὲδειξε	  πρὸς	  τὸ	  πρὸσωπὸ	  μου,χειροτονὼντὰς	  με	  
εὶς	  Διὰκονον	  τὴν	  22α	  	  Δεκεμβρὶου	  τοῦ	  ἔτους	  2014,	  στὸν	  Ἱερὸ	  Ναὸ	  
Ἁγὶας	  Ἀναστασὶας	  τῆς	  Φαρμακολὺτριας	  στὴν	  Κηφησιὰ	  
Θεσσαλονὶκης,στὸν	  ὁποὶο	  καὶ	  λειτοὺργησα	  γιὰ	  περὶπου	  ἕνα	  χρὸνο.	  
	  
Ἰδιαιτὲρως	  εὐχαριστῶ	  τὸν	  προεστὸ	  τοῦ	  ἀνωτὲρω	  Ἱεροῦ	  Ναοῦ,	  
Πανοσιολογιὸτατο	  Ἀρχιμανδρὶτη	  πατὲρα	  Γαβριὴλ,	  καθὼς	  καὶ	  τὸν	  
πατὲρα	  Θωμὰ,γιὰ	  τὸ	  ἐνδιαφὲρον	  καὶ	  τὴν	  ἀγὰπη	  τους.	  	  
Εὐχαριστῶ	  ἐπὶσης	  καὶ	  ὅλους	  τοὺς	  ἱερεῖς	  τῆς	  Ἱερᾶς	  Μητροπὸλεως	  
Θεσσαλονὶκης.	  
	  
Εὐχαριστὶες	  ἐκφρὰζω	  πρὸς	  τὸν	  Σεβασμιὼτατο	  Μητροπολὶτη	  
Κασσανδρεὶας	  κ.Νικὸδημο	  μὲ	  τὴν	  εὐλογὶα	  τοῦ	  ὁποὶου	  ὡς	  διὰκονος,	  
λειτοὺργησα	  γιὰ	  περὶπου	  ἕνα	  μὴνα	  στὸν	  Ἱερὸ	  Ναὸ	  Ἁγὶου	  Νικολὰου	  
Θὲρμης.Εὐχαριστῶ	  τὸν	  πατὲρα	  Κωνσταντὶνο,	  προεστὸ	  τοῦ	  ἐν	  λὸγῳ	  
Ἱεροῦ	  Ναοῦ,τὸν	  Πανοσιολογιὸτατο	  Ἀρχιμανδρὶτη	  πατὲρα	  Σεραφεὶμ	  
καὶ	  τὸν	  πατὲρα	  Δημὴτριο	  ποὺ	  μὲ	  βοὴθησαν.	  
	  
Εὐγνωμὸνως	  εὐχαριστῶ	  τὸν	  Θεοφιλὲστατο	  Ἐπὶσκοπο	  μοναχὸ	  κ.	  
Μὰξιμο	  γιὰ	  τὶς	  πνευματικὲς	  του	  συμβουλὲς	  καὶ	  παροτρὺνσεις.	  
	  
Μὲσα	  ἀπὸ	  τὰ	  βὰθη	  τῆς	  καρδιᾶς	  μου,καὶ	  μὲ	  ἀπὲραντη	  
εὐγνωμοσὺνη,εὐχαριστῶ	  τὸν	  πνευματικὸ	  μου	  πατὲρα	  καὶ	  
καθοδηγητὴ	  	  Κωνσταντὶνο	  Σουφτὰ.	  
Πατὲρα	  Κωνσταντὶνε,θὲλω	  νὰ	  ξὲρετε	  ὅτι	  εἶσθε	  γιὰ	  μὲνα	  τὸ	  
ἐμπνευσμὲνο	  πρὸτυπο	  τοῦ	  ἄοκνου	  καὶ	  τοῦ	  γεμὰτου	  ἀγὰπη	  	  πρὸς	  
τὸν	  πλησὶον	  κληρικοῦ.	  
	  
Θερμῶς	  εὐχαριστῶ	  τὸν	  Πανοσιολογιὸτατο	  Ἀρχιμανδρὶτη	  πατὲρα	  
Παΐσιο,	  γιὰ	  τὴν	  ἀμὲριστη	  βοὴθεια	  καὶ	  συμπαρὰσταση	  του	  στὴν	  
λειτουργικὴ	  ζωὴ	  τῆς	  Ἐκκλησὶας.	  
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Εὐχαριστὶες	  ἐπιπροσθὲτως	  ἐκφρὰζω	  σὲ	  ὅλους	  τοὺς	  σεβαστοὺς	  
Πατὲρες	  ποὺ	  παρευρὶσκονται	  γιὰ	  νὰ	  μὲ	  τιμὴσουν	  	  καὶ	  νὰ	  
συμπροσευχηθοῦν,ἀλλὰ	  καὶ	  σὲ	  ὅσους	  ἀπουσιὰζουν,	  λὸγῳ	  ἐνοριακῶν	  
ὑποχρεὼσεων.	  
	  
Εὐγνωμὸνως	  εὐχαριστῶ	  τοὺς	  γονεῖς	  μου,Βασὶλειο	  ποὺ	  ἐκοιμὴθη	  τὸ	  
ἔτος	  2011,	  καὶ	  τὴν	  μητὲρα	  μου	  Αἰκατερὶνη,	  ποὺ	  μὲ	  ἀνὲθρεψαν	  μὲ	  
ἀγὰπη,κὸπους	  καὶ	  θυσὶες,καθὼς	  καὶ	  τὸν	  ἀδελφὸ	  μου	  Θεὸδωρο.	  
	  
Μὲ	  ὃση	  ἀγὰπη	  ἔχω	  ἐν	  Χριστῷ	  Ἰησοῦ,καλωσορὶζω	  καὶ	  εὐχαριστῶ	  
τοὺς	  συγγενεὶς	  καὶ	  φὶλους,μερικοὶ	  ἐκ	  τῶν	  ὁποὶων	  ἔχουν	  ἔλθει	  ἀπὸ	  
τὸ	  ἐξωτερικὸ,πρὼην	  συναδὲλφους,	  μερικοὶ	  ἐκ	  τῶν	  ὁποὶων	  ἔχουν	  
ἔλθει	  ἀπὸ	  διὰφορες	  πὸλεις	  τῆς	  Ἑλλὰδος,γιατροὺς,	  μὲ	  τοὺς	  ὁποὶους	  
λὸγω	  τοῦ	  ἐπαγγὲλματος	  ποὺ	  ἔκανα,	  ἀναπτὺχθηκε	  ἀμοιβαὶα	  
ἐκτὶμησι	  καὶ	  σεβασμὸς.	  
	  
Ἰδιαὶτερα,τὲλος,μὲσα	  ἀπὸ	  τὰ	  βὰθη	  τῆς	  καρδιᾶς	  μου,εὐχαριστῶ	  τὴν	  
πεφιλημὲνη	  σὺζυγὸ	  μου	  Ἐλὲνη	  διακὸνισσα,	  καὶ	  σὲ	  λὶγο	  πρεσβυτὲρα,	  
ἡ	  ὁποὶα	  στὲκεται	  θυσιαστικὰ	  στὸ	  πλευρὸ	  μου,μὲ	  ὑπομονὴ	  καὶ	  
κατανὸηση,	  παραβλὲποντας	  τὶς	  ὅποιες	  ἀδυναμὶες	  μου.Εὐχαριστῶ	  
τὸν	  Θεὸ	  ποὺ	  τὴν	  ἔστειλε	  στὸν	  δρὸμο	  μου,συνοδοιπὸρο	  καὶ	  
στυλοβὰτη.Ἡ	  ἀνιδιοτελὴς	  ἀγὰπη	  της,ἔχει	  ἤδη	  ἀφὴσει	  ἀνεξὶτηλα	  
σημὰδια	  στὴν	  καρδιὰ	  μου.	  
	  
Ζητῷ	  συγγνὼμη	  ἐνὼπιον	  τοῦ	  Θεοῦ	  καὶ	  τῶν	  ἀνθρὼπων,ἐὰν	  ἔχω	  
πικρὰνει	  κὰποιους	  μὲ	  λὸγια	  ἤ	  ἔργα.	  
	  
Σεβασμιὼτατε	  Πὰτερ	  καὶ	  Δὲσποτα,	  
ἀπὸ	  τὴν	  θὲση	  αὐτὴ,θὰ	  ἤθελα	  νὰ	  παρακαλὲσω,ὅσους	  κυκλὼσουν	  τὸ	  
Ἅγιο	  Θυσιαστὴριο,νὰ	  προσευχηθοῦν	  γιὰ	  νὰ	  μὲ	  ἀξιὼσει	  ὁ	  
γλυκὺτατὸς	  μας	  Ἰησοῦς,	  διὰ	  τῶν	  τιμὶων	  χειρῶν	  σας	  καὶ	  τῶν	  
ἁγιωτὰτων	  εὐχῶν,νὰ	  λὰβω	  τὴν	  εἰς	  Πρεσβὺτερον	  χειροτονὶα.	  
	  
Παραδὶδω	  ὅλη	  μου	  τὴν	  ὕπαρξη	  στὸ	  ἄπειρο	  ἔλεὸς	  Του.	  	  
Κλεὶνω	  γὸνυ	  ψυχῆς	  τε	  καὶ	  σὼματος	  γιὰ	  νὰ	  δεχθῶ	  τὴν	  Θεὶα	  Χὰρι,	  μὲ	  
ὑπακοὴ	  στὸ	  θὲλημα	  καὶ	  στὴν	  πρὸσκλησὴ	  σας.	  
	  
Θερμῶς	  Σᾶς	  παρακαλῶ,εὐχηθεῖτε,διὰ	  πρεσβειῶν	  τῆς	  Ὑπεραγὶας	  
Δεσποὶνης	  ἡμῶν	  Θεοτὸκου	  καὶ	  ἀειπαρθὲνου	  Μαρὶας,	  μετὰ	  πὰντων	  
τῶν	  ἁγὶων	  καὶ	  ὅλων	  τῶν	  ἐπουρανὶων	  δυνὰμεων,ὁ	  Ἅγιος	  Τριαδικὸς	  
Θεὸς	  νὰ	  εὐλογεῖ	  καὶ	  νὰ	  κατευθὺνει	  τὰ	  ἱερατικὰ	  μου	  βὴματα	  πὰσας	  
τὰς	  ἡμὲρας	  τῆς	  ζωῆς	  μου.	  
	  
Γὲνοιτο.Ἀμὴν.	  
	  



	   4	  

	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


