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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΝΑ 

 

 

Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα,  
Σεβαστοί μου πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, 
 

Ὑμνῶ καί δοξάζω, προσκυνῶ καί μεγαλύνω τό 
πανάγιο Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, πού ἔσυρε τά 
τρεμάμενα βήματά μου καί τή φτωχή μου ὑπόσταση 
ἐδῶ, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τῶν Καλτεζῶν, πλησίον τοῦ τόπου καταγωγῆς μου, τήν 
ἁγία ἡμέρα αὐτή τήν σημερινή καί μέ ἀξίωσε, ἐμένα 
τόν ἀνάξιο καί ἀχρεῖο δοῦλο Του, νά ἐνδυθῶ τό 
τίμιο καί εὐλογημένο ράσο. 

Ἔβλεπα ἀπό μικρό παιδί τόν Λειτουργό τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Βλαχοκερασιᾶς, τόν μακαριστό πατέρα 
Πανάγο, νά στέκεται στό Ἱερό Βῆμα ἀνάμεσα στόν Θεό 
καί τούς ἄνθρωπους, στόν οὐρανό καί τή γῆ, καί νά 
ἀξιώνεται μπροστά στό ἅγιο Θυσιαστήριο νά εἶναι ἡ 
«ζῶσα εἰκών τοῦ Χριστοῦ».  

Ἔφτανε αὐτή ἡ εἰκόνα τῶν μακαριστῶν πατρός 
Παναγιώτου, καθώς καί τοῦ πατρός Χρήστου, ὅπως καί 
τοῦ νῦν Ἐφημερίου πατέρα Ἰωάννου, νά γίνει 
πρόσκληση καί κλήση ἀπό τόν Δημιουργό μου νά 
καταστῶ δικός Του διάκονος καί ὑπηρέτης τῶν 
πνευματικῶν του Μυστηρίων, νά γίνω ἕνα μέ τό ἅγιο 
Θυσιαστήριο. 

Προσφέρω καί ἐγώ σήμερα, Σεβασμιώτατε, τόν 
ἀνάξιο ἑαυτό μου, ἀφιέρωμα στόν Θεό, καθώς ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Νύσσης τό περιγράφει, λέγοντας: «Ὁ 
ἄνθρωπος πού ἐνδύεται τήν Ἱερωσύνη τό σῶμα του 
προσφέρει στήν ἱερουργία καί γίνεται σφάγιο, πού 
δέν νεκρώνεται μέσα στήν ζωντανή Θυσία καί λογική 
λατρεία».  

Τρέμω, ἅγιε Δέσποτα, τόν φόρτο τοῦ σταυροῦ τῆς 
Ἱερωσύνης καί τήν ἄμετρη εὐθύνη τοῦ τιμίου ράσου.  



Ἀλλά ἀφουγκράζομαι τήν γλυκυτάτη φωνή τοῦ 
Ἀναστάντος Χριστοῦ μας νά μέ διαβεβαιώνει: «Ἐγώ 
σας ἐξέλεξα καί σᾶς ἐγκατέστησα στό ὑψηλό ἔργο 
σας», καί νά συνεχίζει: «Ἰδού δίδωμι ὑμῖν τήν 
ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καί σκορπίων καί 
ἐπί πᾶσαν τήν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καί οὐδέν ὑμᾶς 
οὐ μή ἀδικήσῃ». 

Λαμβάνω σήμερα ἐκ τῶν ἁγίων χεριῶν Σας μιά 
ἐξουσία, πού δέν πηγάζει ἀπό θρόνους καί ἀπό 
παλάτια, ἀλλά ἀπό τή σταυρική Θυσία τοῦ Χριστοῦ 
μας, ἀντηχώντας στά αὐτιά μου, ἡ δική Σας ἐντολή, 
νά φοβᾶμαι τόν Θεό καί νά ντρέπομαι τόν Λαόν, νά 
θυσιαστῶ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας, καί αὐτό θά 
κάνω.  

Ἡ σημερινή ἡμέρα γιά μένα εἶναι τό γεγονός τῆς 
προσωπικῆς μου Πεντηκοστῆς,  

Βλέπω τά πάντα γύρω μου νά ἀλλοιώνονται, νά 
παίρνουν παράξενη θωριά κι ἀνερμήνευτη ὄψη.  

Αὐτή τήν ὥρα τῆς χαρᾶς μου, τήν εὐλογημένη γιά 
μένα ὥρα, πού ἀπό τά χέρια Σας, Σεβασμιώτατε, 
πρόκειται νά λάβω τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, 
παρακαλῶ τόν Χριστό μας νά λαμπρύνει τήν ψυχή μου, 
νά καθαρίσει τόν ἀχρεῖο μου ἔσω ἄνθρωπο καί νά 
βάλει μέσα μου τόν ἴδιο τόν Θεό.  

Αὐτόν τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό λοιπόν, 
πρῶτον προσκυνῶ, εὐγνωμονῶ καί εὐχαριστῶ, γιατί μέ 
ὡδήγησε μέχρι ἐδῶ, ἐλάχιστα βήματα πρό τοῦ ἱεροῦ 
Θυσιαστηρίου, καί Τόν παρακαλῶ ἕως τό τέλος τῆς 
πρόσκαιρης ζωῆς μου, νά μή μέ ἐγκαταλείψει, ἀλλά 
νά μέ καταστήσει, ἐπισκιασμένο μέ τή Χάρη Του, 
γιατί «ἡ Χάρη εἶναι αὐτή πού ἁγιάζει … αὐτός δέ 
πού κάθε φορά ἱερουργεῖ, εἶναι ὑπηρέτης της». 

Ἔπειτα, Σεβασμιώτατε, εὐχαριστῶ Ἐσᾶς, τόν 
πρωτεργάτη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τόν ἀκάματο 
ἐργάτη, τόν γνήσιο ποίμενα τῶν λογικῶν τοῦ Χριστοῦ 
προβάτων.  

Μέ περιεβάλατε μέ στοργή, 
μοῦ δείξατε πατρική ἀγάπη, 



μέ διδάξατε μέ τή βιοτή Σας,  
ἐργαστήκαμε μαζί στά μοναστηριακά κτήματα,  
μέ ποτίζετε κάθε μέρα καί περισσότερο μέ 

κουράγιο γιά τόν δύσκολο τῆς Ἱερωσύνης ἀγώνα καί 
δρόμο. 

Σᾶς παρακαλῶ στόν δύσβατο ἀνήφορο τῆς διακονίας 
μου νά εἶστε, ὅπως τώρα, τό στηριγμά μου, τό 
καταφύγιό μου καί ἡ παραμυθία μου. 

Νά συνεχίσετε νά εἶστε ὁ διδάσκαλός μου καί ὁ 
πνευματικός μου πατέρας, στόν ὁποῖο ὑπόσχομαι, ὡς 
πνευματικό Σας τέκνο, τήν ἀφοσίωση καί τήν ὑπακοή 
μου. 

Θερμότατες εὐχαριστίες ἐκφράζω στούς σεβαστούς 
μου γονεῖς, τόν πατέρα μου Ἰωάννη καί τήν μητέρα 
μου Σταυρούλα, καί στά ἀδέλφια μου, πού ἔχω τήν 
χαρά νά τούς ἀπολαμβάνω δίπλα μου ὑγιεῖς, οἱ 
ὁποῖοι δέονται ὑπέρ ἐμοῦ στόν Κυρίο μας.  

 Οἱ γονεῖς εἶναι αὐτοί μέ ἔθρεψαν μέ νάματα 
Ὀρθοδοξίας καί μέ ὡδήγησαν σήμερα, ἔχοντάς μου 
ἐμπιστοσύνη, «εἰς τάς αὐλάς τοῦ Κυρίου», βάζοντας 
μέσα μου τόν ἱερό πόθο τῆς ἑνώσεως μέ τόν Χριστό 
μου. 

Ἐπίσης, ἐπιθυμῶ ἐκ βάθους καρδίας νά 
εὐχαριστήσω τόν πνευματικό μου πατέρα, 
Αἰδεσιμώτατο Ἱερέα π. Ἰωάννη Σουρλίγγα, συνεργάτη 
καί Λογιστή τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος μέ 
τίς πνευματικές του νουθεσίες καί τό παράδειγμά 
του μέ στερέωσε στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί πολιτεία, 
βρέθηκε τά τελευταῖα χρόνια δίπλα μου, μέ 
ἐμπιστεύτηκε, μέ συμβούλευσε καί δούλεψε μαζί μου, 
ἔτσι ὥστε σήμερα νά μπορῶ νά βάλω μιά νέα ἀρχή καί 
νά διακονήσω τήν τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό ὅπου 
ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, κρίνετε. 

Εὐχαριστίες, Σεβασμιώτατε, ὀφείλω στή σύζυγό 
μου Ἑλένη, πού ὄχι μόνον δέν προέβαλε ἀντίρρηση 
στό ἄκουσμα τῆς ὁριστικῆς μου ἀποφάσεως νά ἱερωθῶ, 
ἀλλά καί μέ ἐνεθάρρυνε νά σηκώσω τόν σταυρό τῆς 
Ἱερωσύνης καί δέχθηκε μέ χαρά καί προθυμία νά 



ἀναλάβει τήν ἀποστολή τῆς συζύγου καί διακονίσσης. 
Εὐχαριστῶ, ἐπίσης, τά εὐλογημένα παιδιά μου, τήν 
οἰκογένεια τῆς συζύγου μου, ἀπό τήν ὁποία 
ἐβλάστησε, καθώς καί ὅλους τους οἰκείους της. 

 Τέλος, εὐχαριστῶ τόν βοηθό τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως, Ἐπίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο, τούς 
ἁγίους πατέρες, Πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρῖτες 
καί Αἰδεσιμωτάτους Πρεσβυτέρους, τόν Ἱεροψάλτη τῆς 
Ἐνορίας μας κ. Χρῆστο, καθώς καί τούς συγχωριανούς 
μου, πού προσῆλθαν καί συμπροσεύχονται σήμερα στήν 
προσωπική μου πρώτη Πεντηκοστή. 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, πού ἀπαρτίζετε τή 
σημερινή εὐχαριστιακή Σύναξη, σᾶς εὐχαριστῶ πού 
δέεσθε γιά τήν ἀναξιότητά μου τήν φοβερή αὐτή ὥρα.  

Εὐχηθῆτε ὁ παντογνώστης καί παντεπόπτης Κύριος 
νά μέ ἀξιώσει νά δῶ τό πρόσωπο τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς 
μέ καθαρά καρδία, ὄχι μόνον σήμερα, ἀλλά μέχρι 
τέλους τῆς λευϊτικῆς μου διακονίας. 

Σεβασμιώτατε, κλείνωντας, Σᾶς εὐχαριστῶ γιά μία 
ἀκόμα φορά. Προσευχηθῆτε, Δέσποτά μου, γιά μένα, 
ὥστε νά μήν ἀπογοητεύσω τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας 
μας, νά τιμήσω τό εὐλογημένο ράσο, νά μήν Σᾶς 
λυπήσω, νά μήν σκανδαλίσω ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως τόν 
εὐλογημένο Λαό τοῦ Θεοῦ, πού γεύεται καί χαίρεται 
τή χαρά μου. 

Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, δέξαι μου τάς 
πηγᾶς τῶν δακρύων.  

Εἰς χεῖρας Σου παραθέτω τό πνεῦμα μου, ἐνίσχυσέ 
με, ὁδήγησέ με, φώτισέ μέ καί ἁγίασέ με. Ἀμήν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ 
 

Ὁ Διάκονος Γεώργιος Γκανᾶς, τοῦ Ἰωάννου καί τῆς 
Σταυρούλας, γεννήθηκε τήν 10η Ἰουνίου 1982 στήν 
Βλαχοκερασιά, ὅπου καί κατοικεῖ μόνιμα.  

Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Τριπόλεως.  
Τήν 5η Μαρτίου 2006 ἐνυμφεύθη τήν Ἑλένη 

Καλατζῆ, μεθ’ ἧς ἀπέκτησε τρία τέκνα.  
Πρός τῆς Χειροτονίας του ἐργάσθηκε ὡς Ἰδιωτικός 

Ὑπάλληλος καί Ἀγρότης.  
Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Διάκονος 
τήν 6η Δεκεμβρίου 2020 στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου 
Νικολάου Καλτεζῶν Ἀρκαδίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


