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Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 Μὲ βαθύτατον πόνον ψυχῆς συντάσσομεν καὶ Σᾶς ἀπευθύνομεν τὴν 

παροῦσαν ἐπιστολήν κατόπιν τοῦ λίαν προσφάτου τραγικοῦ συμβάντος 

εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν ἡμῶν περιφέρειαν. 

 Ἀπὸ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν 8ην Δεκεμβρίου 2013 ὁλόκληρος ἡ 

περιοχή μας πενθεῖ καὶ θρηνεῖ ἓν ἄξιον τέκνον της, τὸν ἱκανὸν καὶ 

γενναιότατον ἀστυνομικόν τοῦ Τμήματος Συνοριακῆς Φύλαξης Πρεσπῶν, 

43χρονον ὑπαρχιφύλακα Ἠλίαν Κωστένην, ἐκ τοῦ χωρίου Ἰτέας Φλωρίνης, 

ὁ ὁποῖος ἔχασε τὴν ζωήν του ἐν ὥρᾳ καθήκοντος, πυροβοληθεὶς ἀδίκως 

καὶ ἀνάνδρως ὑπὸ παρανομούντων ἀλλοδαπῶν εἰς τὴν περιοχὴν 

Βροντεροῦ Πρεσπῶν.  

 Βαρὺ τὸ πένθος καὶ ἀνείπωτος ἡ θλῖψις τῆς οἰκογενείας τοῦ 

ἐκλιπόντος ἀστυνομικοῦ, τῆς συζύγου καὶ τῆς δωδεκαχρόνου θυγατρός 

του. Θλῖψις καὶ πόνος, τὰ ὁποῖα γίνονται κραυγὴ ἀγωνίας δι᾽ ἕνα 

ὁλόκληρον νομόν. 

 Κύριε Πρωθυπουργέ, ἐν μέσῳ τῆς βαθείας κρίσεως, ἡ ὁποία ἀπὸ 

ἐτῶν πλήττει τὴν Πατρίδα μας, δοκιμαζόμεθα καθ᾽ ἡμέραν ὅλοι οἱ 

Ἕλληνες. Ἰδίως ἡ ἀκριτική μας περιοχὴ ὑφίσταται βαρυτέρας τὰς 

συνεπείας τῆς συνεχιζομένης κρίσεως, ἀγωνιζομένη ὅση δύναμις νὰ 

ἀνθέξῃ καὶ νὰ ὑπομείνῃ. 
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 Διερωτώμεθα ὅμως, πόσην ὑπομονὴν καὶ πόσην ἀντοχὴν νὰ 

ἐπιδείξωμεν ὅταν, πέραν ὅλων τῶν ἄλλων, βλέπωμεν νὰ θυσιάζωνται καὶ 

ἀνθρώπιναι ζωαί;  

 Ὡς καλῶς γνωρίζετε, ἐγκαταβιοῦμεν εἰς τὴν βορειοδυτικὴν ἐσχατιὰν 

τῆς Ἑλλάδος, ταχθέντες νὰ φυλάττωμεν τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς μεθορίου 

καὶ νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Πατρίδος μας. 

 Ὡστόσο, μετὰ μεγάλης λύπης διαπιστοῦμεν ὅτι ἡ Πολιτεία καὶ τὰ 

ἁρμόδια πρὸς τοῦτο ὄργανά της δὲν λαμβάνουν πάντοτε, μάλιστα δὲ εἰς 

τοὺς παρόντας κρισίμους καιρούς, τὰ ἀπαραίτητα μέτρα διὰ τὴν 

ἀσφάλειαν καὶ ἀποτελεσματικωτέραν θωράκισιν τοῦ ἀκριτικοῦ νομοῦ μας 

καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.  

 Ἡ φύλαξις τῶν συνόρων ἐπαφίεται ἐν πολλοῖς εἰς τὸν ὑπερβάλλοντα 

ζῆλον καὶ τὴν φιλοτιμίαν ὀλιγαρίθμων ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι 

προασπίζονται τὴν ἀσφάλειαν τῶν ἀκριτῶν κατοίκων καὶ τοῦ τόπου μας, 

συχνάκις μὲ ἐλλιπέστατον ἐξοπλισμὸν καὶ ἀνεπαρκῆ μέσα, θυσιάζοντες 

καὶ τὴν ζωήν των ἀκόμη, ὡς ὁ ἀδικοχαμένος ὑπαρχιφύλαξ Ἠλίας 

Κωστένης.  

 Ἐπὶ πλέον, κατὰ τὸ τελευταῖον διάστημα, γινόμεθα μάρτυρες τῆς 

ἀποδυναμώσεως τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων τῆς περιφερείας μας, διὰ 

τῆς ἀπομακρύνσεως καὶ διαλύσεως ὁλοκλήρων μονάδων, εἰς περίοδον 

μάλιστα κατὰ τὴν ὁποίαν ὅμορα κράτη ἐκδηλώνουν ἐμφανῶς ἢ ἀδήλως 

ἐπεκτατικὰς καὶ ἀλυτρωτικὰς βλέψεις εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς 

ἀκεραιότητος τῆς Πατρίδος μας.  

Κύριε Πρωθυπουργέ, φρονοῦμεν ὅτι παρὰ τὴν ὑφισταμένην κρίσιν,  

ἡ θωράκισις καὶ οὐχὶ ἡ ἀποδυνάμωσις τῶν συνόρων ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ 

πρώτη μέριμνα καὶ προτεραιότης τῆς Κυβερνήσεως καὶ παντὸς ἁρμοδίου. 

Τί θὰ ἀπαντήσωμεν εἰς τοὺς κατοίκους τοῦ Νομοῦ μας, οἱ ὁποῖοι ἔταξαν 

τοὺς ἑαυτούς των νὰ φυλάττουν Θερμοπύλας καὶ βλέπουν τὴν περιοχήν 

τους νὰ ἐγκαταλείπηται εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὅσων τὴν 

ἐπιβουλεύονται;  

Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ἀπὸ τὴν πόλιν τῆς 

Φλωρίνης καὶ στρατιωτικῶν μονάδων ἀπὸ τὴν πόλιν τοῦ Ἀμυνταίου, ὡς 

καὶ τὸ κλείσιμον παραμεθορίων φυλακίων ἀπετέλεσαν τὸ πρῶτον 



 

πλῆγμα, ὁ τραγικὸς θάνατος τοῦ ἀστυνομικοῦ τὸ δεύτερον καὶ βαρύτατον. 

Ἡ ἤδη πολλαπλῶς πληγεῖσα περιοχή μας δὲν δύναται νὰ ἀνθέξῃ ἄλλας 

πληγάς. 

Ὅθεν, θεωροῦμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην περαιτέρω στελεχώσεως 

τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων καὶ τμημάτων συνοριακῆς φύλαξης μὲ 

ἐπαρκὲς προσωπικόν, τὸ ὁποῖον νὰ λαμβάνῃ τὴν καλυτέραν δυνατὴν 

ἐκπαίδευσιν καὶ νὰ ἔχῃ εἰς τὴν διάθεσίν του ὅλον τὸν ἀναγκαῖον 

ὑλικοτεχνικὸν καὶ τεχνολογικὸν ἐξοπλισμὸν πρὸς ἀσφαλῆ ἐπιτέλεσιν τῆς 

λεπτῆς καὶ ὑψηλῆς ἀποστολῆς του. 

Ἐξ ἴσου ἐπιτακτική, ὅμως, κρίνεται καὶ ἡ ἀνάγκη ἐνισχύσεως εἰς 

προσωπικὸν καὶ ὑποδομὰς τῶν ἐναπομεινάντων στρατιωτικῶν τμημάτων, 

ὡς καὶ ἡ ἐπαναλειτουργία τῶν παραμεθορίων στρατιωτικῶν φυλακίων, 

τόσον πρὸς διασφάλισιν τῆς εἰρήνης καὶ ἀποτροπὴν ἐνεργειῶν 

στρεφομένων ἐναντίον τῆς ἀκεραιότητος τῆς Πατρίδος μας, ὅσον καὶ πρὸς 

ἐνίσχυσιν καὶ συνδρομὴν τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων διὰ τὴν φύλαξιν 

τῶν συνόρων μας.   

Ὡς ἐκ τούτου, ἀποβλέποντες εἰς τὴν ἐγνωσμένην εὐαισθησίαν Σας 

καὶ τὸ ἀκοίμητον ἐνδιαφέρον Σας διὰ τὴν ἀνόρθωσιν καὶ τὴν προκοπὴν 

τῆς Ἑλλάδος, εὐελπιστοῦμεν ὅτι θὰ μεριμνήσητε προσωπικῶς καὶ θὰ 

καταβάλητε πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν διὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισιν 

καὶ ἐπίλυσιν τοῦ θέματος τούτου, πρὸς ὄφελος τῆς καταταλαιπωρουμένης 

Πατρίδος μας, διατελοῦντες, 

 

 

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας 
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