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Προσφώνηση τοῦ π. Δημητρίου Κατούνη ἐκ μέρους τῆς 

ἐνορίας Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου πρός τόν Σεβασμιώ-

τατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνό. 

 

Σεβασμιώτατε πατέρα καί κύριέ μας κ. Ἰγνάτιε, 

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, κοσμήτορες τῆς ἐν κύκλῳ 

τῆς Ἁγίας Τραπέζης σημερινῆς θείας μυσταγωγίας, 

Ἐντιμότατοι ἄρχοντες καί ἡγήτορες τῆς πολιτείας καί τῆς 

τοπικῆς κοινωνίας, 

Πανσεβάσμιε καί λαμπροφοροῦντα χορέ τῶν ἱερέων, τῶν 

ἱερομονάχων, τῶν ἱεροδιακόνων, τῶν μοναχῶν καί τῶν ἱερο-

ψαλτῶν,  

Παμφίλτατε καί περιπόθητε λαέ τοῦ Θεοῦ, πιστά παιδιά 

τῆς κοινῆς μητέρας Ἐκκλησίας, 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. 

Δαμασκηνέ, νεότευκτε ποιμένα καί θύτα καί πεπυρωμένε τῷ 

Θείῳ Πνεύματι διδάσκαλε, τῆς κληρωθείσης σέ Σᾶς Ἱερᾶς Μη-

τροπόλεως Αἰτωλοακαρνανίας, ἀποδέκτα τῆς κοινῆς τῶν πά-

ντων ἀγάπης κατά τή σημερινή οὐρανοβάμονα θεία εὐχαρι-

στιακή σύναξη, 

Ἐπιτρέψτε μου νά καταστῶ ἀπό ἱερό καθῆκον, ὑπακοή 

καί στοιχειώδη ἠθική ὑποχρέωση τό στόμα καί ἡ λαλιά τῆς με-
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γαλώνυμης ἐνορίας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου κατά τή 

σημερινή πανηγυρική καί ἐπίσημη περίσταση. 

Ἡ ἐνορία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου σήμερα 

βιώνει στιγμές μοναδικές καί ἱστορικές. Ἀποχαιρετάει κάτω ἀπό 

τούς θόλους τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου Ναοῦ τόν μέχρι πρίν 

ἀπό λίγες ἡμέρες προϊστάμενό της π. Δαμασκηνό Κιαμέτη, κα-

θώς ἐκεῖνος ἑτοιμάζεται νά ἀναλάβει τά νέα του καθήκοντα 

στίς πνευματικές ἐπάλξεις ὅπου τόν ἔταξε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 

Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μέ αἰσθήματα ἀνεκλάλη-

της χαρᾶς καί βαθιᾶς συγκίνησης προσεύχεται γιά ἐκεῖνον καί 

θυμᾶται τή λαμπερή πορεία του σ’ αὐτό τό μετερίζι τῆς πίστε-

ως. Θυμᾶται ὅταν ἔφτασε ἐδῶ ὡς νεαρός κληρικός καί ἐπωμί-

στηκε μέ ὡριμότητα καί γεροντική σύνεση τό βάρος καί τίς 

εὐθύνες τῆς μεγαλύτερης ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δη-

μητριάδος. Μέ τό σφρῖγος, τήν ὄρεξη καί τή φρεσκάδα τῆς νιό-

της παρέλαβε τό τιμόνι τῆς ἐνορίας, γιά νά τήν ὁδηγήσει στόν 

δρόμο τῆς προόδου. Ἔβαλε τήν ἀνεξίτηλη σφραγίδα του σ’ 

ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου. Δέν ἀγάπησε τίποτε 

λιγότερο ἀπό τό ἄριστο. Κατάφερε μέ ἐπιμονή, ἐργατικότητα 

καί διακριτική μέθοδο νά τό ἐπιβάλει. Παρέλαβε μία ἐνορία μέ 

πλούσια πνευματική ἐργασία καί τήν πλούτισε ἀκόμη περισσό-

τερο. Παρέλαβε μία ἐνορία πού περπατοῦσε μέ συνέπεια στόν 

δρόμο τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀπογείωσε, τήν ἔκανε νά πετάει. 

Παρέλαβε μία ἐνορία καλλιεργημένη καί τήν ἔκανε νά ἀνθοφο-

ρήσει καί νά καρποφορήσει. Κατάφερε ὄχι μόνο νά συντηρήσει 
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αὐτά πού κληρονόμησε, ἀλλά καί νά δημιουργήσει πολύ περισ-

σότερα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πλέον κεφάλαιο αὐτῆς τῆς ἐνορί-

ας. Καί μόνον ἡ κατ’ ὄνομα ἀναφορά τῶν ἔργων πού ἐπετέλεσε 

προκαλεῖ τόν αὐθόρμητο θαυμασμό. Τά καινούργια χαλιά, ὁ 

ξυλόγλυπτος σολέας, ἡ ἐπιμέλεια τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τά πολύ-

τιμα καλύμματα τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ἡ σύγχρονη μικροφωνική 

ἐγκατάσταση, ἡ  ἐπιμελημένη ὀρθομαρμάρωση σ’ ὅλο τό μῆκος 

καί τό πλάτος τοῦ Ναοῦ, ἡ ἐγκατάσταση ἀποδοτικοῦ συστήμα-

τος ψύξης καί θέρμανσης, τό μνημειῶδες ἔργο τῆς ἁγιογράφη-

σης τοῦ θηριώδους τρούλου καί τῶν τεραστίων καμαρῶν τῆς 

ὀροφῆς καί τῶν κλιτῶν, ἡ φιλοτέχνηση τοῦ γυναικωνίτη, τά με-

γαλειώδη προσκυνητάρια τῆς εἰσόδου μέ τίς ἐφέστιες εἰκόνες 

τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας, ἀρι-

στουργήματα τῆς ἀργυροχρυσοχοῒας, οἱ κομψές λειψανοθῆκες 

πού φυλάσσουν τά πολύτιμα κειμήλια τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν 

ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται στόν Ναό μας, τά δύο παρεκκλή-

σια τῶν λαοφιλῶν ὁσίων Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί Πορφυρί-

ου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, πού καθιστοῦν τό γυναικωνίτη μονα-

δικό χῶρο ὀμορφιᾶς καί θείας λατρείας, ἡ προμήθεια καλαί-

σθητων ἱερῶν σκευῶν μέ ἀποκορύφωμα τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τό 

ὁποῖο στολίζει συμβολικά τόν Ἱερό μας Ναό στόν χῶρο πάνω 

ἀπό τόν ἀρχιερατικό θρόνο τοῦ Ἁγίου Βήματος, ἡ ἐπιμέλεια τοῦ 

φωτισμοῦ καί ἡ ἀντικατάσταση ὅλων τῶν λαμπτήρων μέ ἄλλου 

τύπου νέας τεχνολογίας πρός προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἡ 

διαμόρφωση τοῦ παλαιοῦ γραφείου σέ ἐξομολογητήριο, ἡ συ-
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ντήρηση τοῦ συνόλου τῶν παλαιῶν εἰκόνων, ἡ φιλοτέχνηση 

νέων φορητῶν εἰκόνων, ἡ κατασκευή καινούργιου ἐπιταφίου, ἡ 

κατασκευή ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς ἐξέδρας γιά τίς ἐπίσημες 

τελετές καί ἡμέρες, ἡ λείανση τῶν φθαρμένων μαρμάρων τοῦ 

δαπέδου ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά, τό μεγάλο ἔργο τοῦ ἐξωτε-

ρικοῦ εὐπρεπισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ καθαρισμοῦ καί 

συντηρήσεως τῶν κεραμίδων τῆς στέγης, ἡ φιλοκαλική ἐπιμέ-

λεια τοῦ ἐξωτερικοῦ προαυλείου εἶναι μόνο μερικά ἀπό τά πά-

μπολλα ἔργα πού χάρηκαν οἱ ἐνορίτες ὅλ’ αὐτά τά εἴκοσι χρόνια 

τῆς εὐλογημένης διακονίας τοῦ π. Δαμασκηνοῦ.  

Βεβαίως ἡ μέριμνά του περιέβαλε καί τά κτήρια τῆς ὑπό-

λοιπης ποιμαντικῆς δραστηριότητας, τά ὁποῖα ἑδράζονται στόν 

αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ. Μέ δικές του ἐνέργειες τό κτήριο τοῦ 

πρώην Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου μετατράπηκε σέ πνευματικό 

κέντρο τῆς ἐνορίας, σέ μία καρποφόρα κυψέλη πού ἀποδίδει τά 

μελίρρυτα εὔχυμα νάματα τῆς ἀγάπης καί τῆς φροντίδας πρός 

ὅλες τίς ἡλικίες καί τίς τάξεις τῶν ἀνθρώπων. Ἡ αἴθουσα «Ἀρχο-

νταρίκι» ἔγινε τόπος συνάντησης, ἀδολεσχίας καί πνευματικῆς 

τροφοδοσίας. Ἡ ἀνακατασκευή καί ἐπανεξοπλισμός τοῦ «Σπι-

τιοῦ Γαλήνης» ξαναδημιούργησε τίς σωστές προϋποθέσεις γιά 

τήν προσφορά τοῦ φαγητοῦ στούς ἐμπερίστατους ἐνορίτες πού 

ἀποζητοῦν ἀγάπη καί συμπαράσταση. Ἡ διαμόρφωση ἑνός 

πρωτοποριακοῦ χώρου γιά τή διακονία τῆς νεότητας γέννησε 

τόν «Μικρό Παράδεισο» καί τίς ὡραῖες αἴθουσες γιά τήν κατή-

χηση τῶν παιδιῶν. Μέσα στόν «Μικρό Παράδεισο» διαμορφώ-
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θηκε ἕνα κομψό παρεκκλήσιο, μία αἴθουσα κινηματογράφου, 

μία αἴθουσα δημιουργικῆς ἀπασχόλησης, βιβλιοθήκη, αἴθουσα 

ψυχαγωγίας καί μικρές γωνιές ἐπαφῆς καί διδασκαλίας. Ἡ ἀγά-

πη καί ἡ μέριμνα τοῦ π. Δαμασκηνοῦ γιά τή νεότητα καί τά νέα 

ζευγάρια διαμόρφωσε, ὡς ἕνα ἀπό τά τελευταῖα ἔργα του, τόν 

χῶρο στό γυναικωνίτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού ὀνομάστηκε «Γωνιά 

τοῦ Θεοῦ». Εἶναι ἕνας διάφανος χῶρος, σύγχρονων καί ἄρτιων 

προδιαγραφῶν, στόν ὁποῖο μποροῦν οἱ νέοι γονεῖς νά ἐμπι-

στεύονται τά νήπιά τους κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργί-

ας. Ἔτσι μποροῦν τά μέν παιδιά νά ἀπασχολοῦνται κάπου μέ 

ἀσφάλεια, ἐκεῖνοι δέ νά ἐκκλησιάζονται χωρίς περισπασμούς 

καί μέριμνες. 

Γνωρίζοντας πώς ὁ λόγος ἀδικεῖ τό πρόσωπο, πρέπει νά 

ποῦμε ὅτι ὁ νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνα-

νίας κ. Δαμασκηνός κατά τήν πολυετή ἱερατική διακονία του 

στήν ἐνορία Ἀναλήψεως μερίμνησε ὄχι μόνον γιά τήν ὑλικοτε-

χνική ὑποδομή τῶν χώρων ἀλλά καί γιά τή διασφάλιση τῆς 

ὑψηλῆς ποιότητας στήν πνευματική προσφορά τῆς ἐνορίας 

πρός τούς πιστούς της. Τό κήρυγμα πάντοτε προσεκτικά προε-

τοιμασμένο καί ἐπιμελημένο.  Ὁ προγραμματισμός τοῦ κύκλου 

συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς πάντοτε ἔγκαιρα σχεδιασμένος. Ἡ 

Θεία Λατρεία μέ ἀρχοντική μεγαλοπρέπεια δομημένη σχολα-

στικά μέχρι τήν παραμικρότερη λεπτομέρεια. Ἡ συμμετοχή τοῦ 

Λαοῦ ζητούμενο καί ἐπιθυμία. Οἱ μεγάλες ἑορτές τῆς πίστεώς 

μας ἦταν τόσο προσεκτικά προετοιμασμένες καί τόσο ἄψογα 
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τετελεσμένες, ὥστε προσείλκυαν τόν θαυμασμό καί τόν δίκαιο 

ἔπαινο ἐπισκεπτῶν ἀκόμη καί ἀπό ἄλλες πόλεις. Οἱ ὁμιλίες 

ἁγιορειτῶν πατέρων κατά τίς Δευτέρες τῶν Μεγάλων Τεσσαρα-

κοστῶν, τά προσκυνήματα καί τά ἱερά σεβάσματα τῆς Ὀρθοδο-

ξίας πού φιλοξενήθηκαν στόν Ναό, τά ἀναστάσιμα σαρανταλεί-

τουργα, τά κατά μήνα ἱερά εὐχέλαια, οἱ παρακλήσεις στούς 

ὁσίους Παῒσιο καί Πορφύριο, οἱ χριστουγεννιάτικες καί πασχα-

λινές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, οἱ πλούσιες σέ πνευματική τρο-

φοδοσία ἑβδομάδες τῆς πανήγυρης τοῦ Ναοῦ καί ἀμέτρητες 

ἀκόμη εὐκαιρίες ξεδιψοῦσαν καί τροφοδοτοῦσαν τούς διψα-

σμένους καί πεινασμένους γιά ζωή καί περίσσευμα ζωῆς πι-

στούς. 

Ὁ νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας 

καί ἀεί ποτε πατέρας αὐτῆς τῆς ἐνορίας π. Δαμασκηνός ἀνανέ-

ωσε ὁλόκληρο σχεδόν τό ἔμψυχο δυναμικό αὐτοῦ τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ. Ἡ ἀνανέωση τῶν προσώπων εἶναι τό πιό δύσκολο ἔργο 

γιά τόν προεστό τῆς ἐνορίας. Παρέλαβε παλαιούς ἱερεῖς τί-

μιους, ἱεροπρεπεῖς, παραδοσιακούς καί λαοφίλητους καί δια-

μόρφωσε μία ὁμάδα κληρικῶν μέ ἑνότητα, μέ αὐξημένα τυπικά 

προσόντα, μέ ὁράματα γιά τό μέλλον, μέ τεχνογνωσία καί ἐργα-

τικότητα γιά τό παρόν. Παρέλαβε στελέχη πού ἐργάστηκαν γιά 

τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί ἀνανέωσε ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐνο-

ρίας μέ στελέχη πού μποροῦν αὐτή τή δόξα τοῦ Χριστοῦ νά τή 

μεταφράζουν σέ πράξεις καί ἔργα κατά τή σημερινή πραγματι-

κότητα. Δημιούργησε καινούργιους συνεργάτες γιά ἐνοριακές 
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δράσεις καί δομές, πού μέχρι τώρα ἦταν ἄγνωστες καί ἀχαρτο-

γράφητες. Σφυρηλάτησε τήν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώ-

ματος μέ κόπο καί πόνο, διότι ἡ ἑνότητα εἶναι κυρίως ὑπόθεση 

τοῦ πρώτου. Πολλές φορές ἑκούσια ὑποχώρησε καί ταπεινώ-

θηκε, γιά νά μήν πληγώσει τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί γιά νά μή 

δημιουργήσει ρήγματα ἀγεφύρωτα. Ἀνέχτηκε, συγχώρεσε, 

ἀντάμειψε, δίδαξε, παιδαγώγησε, ὀρθοτόμησε τό σωστό, ἔβαλε 

ὅρια, ἀλλά ἔκανε καί ὑπερβάσεις. Μεταχειρίστηκε τά πάντα γιά 

νά κερδίσει τούς πάντες. Κουράστηκε, πικράθηκε, ἀλλά καί χά-

ρηκε ὅπως κάνει κάθε πατέρας μέ τήν οἰκογένειά του. Συνδέθη-

κε, προδόθηκε, ἀνταμείφθηκε, ξεγελάστηκε, δικαιώθηκε, ὡρί-

μασε, ὅπως συμβαίνει μέ καθένα πού μυσταγωγεῖ τό μέγα μυ-

στήριο τῶν ἀνθρώπινων ψυχῶν καί διακονεῖ ὡς πρῶτος στό ζω-

ντανό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ἅγιε Αἰτωλοακαρνανίας κ. 

Δαμασκηνέ, ὅταν ἤλθατε ὡς εἰκοσιεξάχρονος νεαρός στήν ἐνο-

ρία μας εἴπατε κάτι προφητικῷ τό τρόπῳ. Εἴπατε: «ἔρχομαι σάν 

ξένος, ἀλλά, ὅταν φύγω, ἐπιθυμῶ νά μέ θυμᾶστε σάν τόν δικό 

σας ἄνθρωπο». Ἐκ μέρους ὁλόκληρης τῆς ἐνορίας Ἀναλήψεως 

τοῦ Χριστοῦ Βόλου σήμερα θέλουμε νά Σᾶς διαβεβαιώσουμε 

πώς μέ ἀνάμεικτα αἰσθήματα χαρᾶς καί μελαγχολίας Σᾶς ἀπο-

χωριζόμαστε σάν τόν δικό μας ἄνθρωπο!  Χαρᾶς γιά τήν προα-

γωγή Σας, μελαγχολίας γιά τόν ἀποχωρισμό μας. Ἡ ἐνορία Ἀνα-

λήψεως καυχιέται ἐν Κυρίῳ καί σεμνύνεται γιά Σᾶς, διότι μέσ’ 

ἀπό τά σπλάχνα της πετάξατε στή δόξα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Ἀλλά 
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καί θλίβεται, διότι γιά Σᾶς πλέον ἀποτελεῖ παρελθόν καί ἀνά-

μνηση. Ἐντούτοις θά Σᾶς ἀκολουθεῖ μέ τίς θερμές προσευχές 

καί τίς καλύτερες εὐχές της, διότι ἀνοίγεται μπροστά Σας ὁ 

ἀνήφορος τοῦ Γολγοθᾶ. Μέσ’ ἀπό ἀμέτρητες σταυρώσεις καί 

ἀναστάσεις πού Σᾶς περιμένουν, θά εὔχεται νά ἀπολαύσετε τή 

δόξα καί τήν ἀνταμοιβή τῆς Ἀναλήψεως. Ἡ Ἐκκλησία ἔθηκε ἐπί 

τήν κεφαλήν Σας στέφανον μαρτυρίου ἐκ λίθων πολυτελῶν. 

Εἴθε μέ τό ἦθος καί τήν ἐργασία Σας νά τόν κάνετε στέφανον 

δόξης καί τιμῆς. Καλή ἀνάβαση νά ἔχετε.  Ὅταν μάλιστα θά 

ἔλθει ἡ ὥρα νά παραδώσετε τό ὠμόφορό Σας στόν Μέγα Ἀρχιε-

ρέα Χριστό, μακάρι νά παραλάβετε ἀπό Ἐκεῖνον τόν τῆς δικαιο-

σύνης στέφανον, πού θά τόν ἀποδώσει ὄχι μόνον σέ Σᾶς ἀλλά 

«καί πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τήν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ». 

Σ’ αὐτή τήν πορεία τοῦ μαρτυρίου καί τῆς εὐαγγελικῆς 

μαρτυρίας ἐπιτρέψτε Σεβασμιώτατε οἱ εὐχές μας νά γίνουν 

αἰσθητές καί δι’ ἑνός συμβολικοῦ δώρου ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη 

μεγίστης τιμῆς καί ἀγάπης πρός τό σεπτό Σας πρόσωπο. Αὐτή ἡ 

ὄμορφη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας ἄς εἶναι τό τίμιο 

φυλαχτό Σας, ἔτσι ὥστε ἡ ἀρχιερατική πορεία Σας νά εἶναι Θεο-

τοκοφίλητος καί Παναγιοσκέπαστη. Μακάρι ἡ Κυρία Θεοτόκος 

ἡ Ὁδηγήτρια νά εἶναι συνοδοιπόρος Σας στήν ὄγδοη ἡμέρα τῆς 

αἰώνιας δόξας καί τῆς ἀπέραντης χαρᾶς. Εἰς πολλά ἔτη! Ἄξιος!!! 


