
 
 
Όπως τεκμηριώνεται από τις αρχαίες και 
μεσαιωνικές λειτουργίες, οι 
γυναίκες  χειροτονούνταν ως διακόνισσες από 
τους επισκόπους τους μέσα στο ιερό του ναού 
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ενώπιον 
του κλήρου με την επίθεση των χειρών τους και 
την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Μετά τη 
χειροτονία τους κοινωνούσαν από το κοινό 
ποτήριο. Ο επίσκοπος στη συνέχεια τις ενέδυε με 
το επιτραχήλιον. Οι γυναίκες αυτές ονομάζονταν 
διακόνισσες. Οι διακόνισσες υπηρετούν τη 
διακονία του Λόγου, τη Λειτουργία και τη διανομή 
της φιλανθρωπίας στον λαό του Θεού. 
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