Παλαιόν Ὄφλημα
Πολλοί τόν γνωρίζουν ἀπό τούς ἀγῶνες του γιά τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα καί ἀγνοοῦν τό βάθος τῆς προσωπικότητάς
του.
Ὅμως, πέρα ἀπό τούς ἀγῶνες του αὐτούς, ὁ ἀείμνηστος Σεβαστιανός ἦταν ἕνας ὑπέροχος ἄνθρωπος καί ἕνας εὐαίσθητος καί χαρισματοῦχος Κληρικός μέ βαθειά συνείδηση τῆς ἀποστολῆς του καί μέ αἴσθηση εὐθύνης γιά τό ποίμνιό του.
Αὐτό προσπαθεῖ νά φανερώση αὐτό τό βιβλίο πού γράφεται
μέ πολύ μεγάλη ἀγάπη καί σεβασμό στήν μνήμη του. Δέν εἶναι
μιά βιογραφία του, ἀλλά ἕνα κοίταγμα τῆς προσωπικότητός
του μέσα ἀπό τίς προσωπικές μου ἀναμνήσεις, κυρίως ἀπό τήν
πνευματική του διακονία στά Γιάννενα ὡς Ἱεροκήρυκος. Εἶναι
μιά προσωπική μου μαρτυρία ...
Πρόλογος

***
Καί γεμάτος ταπείνωση καί συγκίνηση εἶπε: « Ὑποφέρω ἀπό
πόνους καί αὐτό γίνεται ἐξαιτίας τῶν χειροκροτημάτων πού
δέχθηκα στήν ζωή μου». Ὁ ἀείμνηστος Σεβαστιανός διακρινόταν γιά τήν βαθυτάτη ταπείνωση καί τήν ἔντονη αὐτομεμψία. Ὅλα τά ἔργα τά ἔκανε μέ ταπείνωση καί προσοχή. Ὅμως,
κατά τήν διάρκεια τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ ἀγῶνος του δέχθηκε πολλές ἐπιθέσεις, ἀλλά καί πολλούς ἐπαίνους καί πολλά χειροκροτήματα. Ἐκεῖνος, ὅμως, ξέχασε τίς συκοφαντίες, τίς διαβολές καί παρέμεινε στούς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό συνιστᾶ ὀρθόδοξο πατερικό ἦθος καί φρόνημα. Θεωροῦσε, λοιπόν, ὅτι ἡ ταπείνωσή του, πού ἔγινε μέ τήν ἀσθένεια, ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν χειροκροτημάτων πού δέχθηκε, ὅτι τά χειροκροτήματα τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἔκαναν κακό. Ἔτσι, μέσα ἀπό τήν βα-

θυτάτη αὐτή αὐτομεμψία θεραπευόταν καί ἡ παραμικρή οἴ-ηση
πού ἐνδεχομένως θά εἰσερχόταν μέσα στήν ψυχή του.
Ἀναμνήσεις ἀπό τόν π. Σεβαστιανό

***
Ἦταν ἁγνός καί εὐθύς ἄνθρωπος, ἀνυποχώρητος καί ἀσυμβίβαστος, ξένος στίς πολιτικές σκοπιμότητες.
Αὐτή ἡ ἁγνότητά του καί τό ἐκκλησιαστικό του ἦθος φαίνεται στήν αἴσθηση τοῦ μαρτυρίου πού τόν διακατεῖχε συνεχῶς.
Μέσα ἀπό αὐτήν τήν προοπτική εἶδε τό ἔργο του καί ὁ ἡσυχαστής καί διακριτικός Γέροντας Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης καί
τοῦ εὐχήθηκε τό μαρτύριο. Ἀλλά καί ἡ μορφή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ, πού τόν διακατεῖχε καί τόν ἐνέπνεε, δείχνει αὐτήν
τήν πραγματικότητα.
Τελικά, ὁ Σεβαστιανός ἦταν ἕνας γνήσιος ἄνθρωπος, ἀγωνιστής Ἱεράρχης, ἀτρόμητος Ἐθνάρχης, κρατώντας τήν καθαρότητα τῆς ἀποστολῆς του καί ἐνεργώντας μέσα ἀπό τήν πνευματική ἐν Χριστῷ ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πού ζοῦσε. Ἐνεργοῦσε περισσότερο ὡς μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας, δίνοντας τήν
μαρτυρία τῆς πίστεώς του καί ἀναμένοντας τό μαρτύριο, παρά
ὡς ἕνας ἰδεολόγος. Τό γιατί δέν ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά μαρτυρήση, δέν τό γνωρίζουμε, ἀλλ’ εἶναι μάρτυρας «τῇ προαιρέσει».
Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Σεβαστιανός ἦταν ἕνας σπάνιος ἄνθρωπος καί ἀγωνιστής Κληρικός, ἕνας Πνευματικός Ἱεράρχης.
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