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·ο.τι και νά γράψη ιcανεις 

Γιά τόν π. Λεωνιδα ό,τι .και άν γράψη κανεις δέν είναι άρ-κετό. 

Πρώτον, νιατι δέν θά τό ένέιcρινε ή ταπεινοφροσύνη του και έπομένως 

θά στενοχωρήση ιcανεις τήν ψυχή του ·καί δεύτερον νιατι .καί ό ίκανώ

τερος και καλύτερος βιογράφος δ,τι και άν γράψη θά τόν άδικήση·e~ 

είναι πολύ κατώτερο τής πραγματικότητος. 'Ενώ πάντως θά περιορισθώ 

νά άναφέρω δυό μόνο γεγονότα, πού τά ζήσαμε μαζί, έκεtνδς ιcL' έγώ. 

Τδ ένα έχει σχέσι μέ τήν έκλογή του, πού μέ πε[σμα καί έπί ήμέρες 
! , 

η\ν άρνιότάν. Τό άλλο άναφέρεται στήν ένκαθιδρυσι του ώς Μητροπολι- . 

του Θεσσαλονίκης. 

·οπως είναι γνωστό, στόν ένθρονιστήριο είχα διακηρύξει, ότι 

στήν έκλογή των νέων ·Αρχιερέων θά άναζητηθόύν οί ιcληρι.;ιcοί "οί ~ι;,
οι, . ot όποtοι έχουν ήδη είς τό ένεργητιιcόν των πράξεις, αί . όποϊ:αι .·'1 

τούς έξαίρουν ύπέρ τούς άλλους κληρικούς". • Επισης δτι θά προσ1Cλη-/ 
/ •, 

θοϋv οί "έκττων έπιφανών έκείνων ιcληρι.κων, οί όποίοι. μέ"pι. τούδε· '-

παρηγιcωνίζοντο, δι.ότι άπό άξι.οπρέπει.αν 1Cαί σεβασμόν πρός, τήν άρχι~

ρωσύνην δέν έσπευδον νά ίχετεύσουν τούς έκλέιcτορας, δι.ά νά· t.π~τύ~C' . 
..:..... .. _~ :~·( · 

τήν είς 'Αρχι.ερέα έ1Cλογήν των". 

"Υστερ • άη:ό μίά τέτοια δt;ακήρυξι., όταν έχήρεψε ή Μητp'~bλι.ς ,· 
/ ζ 

τής Θεσσαλονίκης, μπορούσε τά βλέμματα των 'Αρχιερέων ifίς 'Ιερ&t~i 
. . -~ ~ ,:·,. 

Συνόδου νά μή στpαφοϋν πρός τόν i.Jπ 'άριθ. ένq κληρι.κόν τfiς 'ΕJζΧ-λJ.iσι, 

ας τfiς 'Ελλάδος; ./Γιατ ί κανένας~άλλος κληρικός, χωρίς χα_μ~ιιά }ifπQλύ. 
τως έξαίρεσι' δέν είχαμε τά προσόντα και δ~...-4'tμαστε - dάν τδν /~. Λε,IΔ 
'!Lδα. • . -· · . / .. 

-Ή έπαναδημοσίεύσις έδω τής σύντομης πρ~crφωνήσψς, '"πού τού ~~. 
νι. νε στήν ώρα τfiς χειροτονίας του και -π-σ-ιγάΠο-τΑλοϋdε .. J.!L.fr' ώχρή άπε ι,;J' 

κόνι.σϊ τοϋ ποι.ός nταν τότε ό π. Λεωνίδας, άς .θεωρrjΘfi _illς ένα πενι.οιιιιό\. 

άλλά έύλα{Dι.κό μνημόσυνο τfiς ψυχfiς του ιcαί νι.ά δσους δέν τόν είχαν 

τότε vvωρίσε ι 'ώ~ μιά έξ·ήγησι.ς των λόγων πού ώδήγησαν JtΊν ·Ιερά Σύνο~1 

δο νά τόν τοποθετήaη·---α' αuτή τή σπουδαια έκκληΘιαστική fπαλξι.. 
\ ' 

Ίδού λίνα άπ'όσα άναφέρθηκαν στήν $ίξ;_pή - χαί άνεπανάληπτη έκειν1 c 
στιγμή. '-" 

. /. 
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"Θεοφιλέστατε, 

Είσθε έπαρκWς είς θέσι.ν νά vνωpιζε.τε μέ ποιαν και ~β: πόσrιιv 

συνκLνησι.ν σας ύποδεχόμεθα αύτήν τήν στιγμήν πpό των τελεuταιωv βαΘμ ι δωv 

τοϋ φpικτοϋ Θuσι.αστηp(οu, τός όποιας έντός όλινων λεπτων θά άνέλθητεο •••• 
Έπι μLαν όλόκληρον νεvεάν δι.έτρεχες σuνεχWc; όλόκληρον τήν Β. ΈλJ άδα .Άπό 

·1 των άνατολι.κwν τfjς Χώρας μας σuνόρωv 1 μέχρι και τfiς Άδρι.ατικijς δέν ύπάρχει 

οίκι.σμός η κωμόπολις ~ πόλι.ς ή όποια νά μή έννώρισε τήν άγάπην και τήν φλό

γα τοΟ θpuλικοu πλέον παv~ός Λεωνιδα. 

Δέν σέ ήμπόδι.σεν οϋτε ή ξεvιι'ή Κατοχή οuτε η κομμοuνιστοσuμμο~ 

ρ ι τικrι άναταραχή ~ διά νά πεpιστειλης τήν φωτι.στι.κήν δρδσι.ν σοu η νά περιο

ρLσης τ6 βόλσαμον της ,άνάπης σου κα( της πcιpηνοpιας σου, είς δλοιις δσοι τά 

βχpειάζοντο. Τρείς φοράς άνετινάχθης άπό vάpκας είς τόν άέpα, άλλ'δ Πανάγα

θος σέ ~θεJaσάκόμη δρωντα έπί της γης, διότι είχεν άκόμη άνάγκην των πολυ

τίμων ύπηρεσιωv σου. Σέ ήθελε,διά νά χρρτάσης τάς μupιάδας των πειJώντωv~ . 

τούς όποιους έτρεφες εις τά ύπό σου διοργctvούμενα σuσσιτια· δι.ά νά άκούσης 

τήν έξομολόγησιν χιλιάδων μετανοούτωv, τwv όποιων ή καpδια κατεv~σσετο άπό 

τό μεστόv κα ί ζωηρόν κήρυγμά σου, μέ τό όποίοv διέτpεφες πνεuματικωr. άvα

ρLθμητα· πλήθη όχι μό\Ιtrν της ~1ακεδονίας, άλλά όλοκλήpοu τf}ς 'Ελλάδος g τά δ

πciία ~σπευδον νά κατακλύσουν τούς ναούς ~ τάς αίθούσας, δποιι ιfΙ ώμίλει.ς, 

η νά κρεμασθοuv κίιpι.ολεκτικG:.tς άπό τόν pαδ ιqφωνικόν δέκτην, ό όπο\:ος θά ιιε

τέδιδε τάς φλογεράς όμιλίας σοu.; Σέ !iθελεν άκόμη δ • Αι>'1ιποιμην, διά νά έ~:πνεό
σης κdL ναλβανίσης έντός των ΚΑτηχητικωv η είς τάς θερινός Κατασκηνώσεις τάς 

στρατιάς έκείvας των νέων και νεανίδων~ τwv όποιων 11 ή καρδία ilv και.ομένη 

έν τδ δδφ11 της πνευματικi}ς πρC'Jόδcu καί τf)ς όλοτελοuς έξuψώσεως. 'i.έ ~Θελεv 

έπίcrης, διά νά έΙJΨuχώvης τάς δεκάδας τwv χιλιάδων των 6Vδpwν τοu Στpατοu 

καί των Σωμάτων Άσφαλείας, τούς όποιους κα ί κατά τάς πολεμικός καί κατά τ 

τάς εtpηνικάς περιόδους τακτικWς ~τpοφοδότεις ώς άκάματος και άπτόητος 

πνευματικός καί έθνικός 11 οtκονόμος 11 • Σέ ilθελε διά τός Χίλι.άδας των έκπαι.

δευτικων, των όποιων έπt μακράν σειράν έτwν έντός των Πα ί, δαvωνικwν Άκα

δημιwν τuν ύπηρξεςδ τακτικός πνευματικός διδάσκαλος . Εtς ποίον τομέα της 

θρησκεuτικης καί έκκλησιαστικης δραστηριότητος δέv σέ ήθέλησε και δέv dέ 

έχρησιμοποίησε άφει.δii)ς ό Κύριος τοϋ Ά!.ΑΠελωνος και πού δέν έσπευσες νά 

άπαντήσης μέ τδ 11παpώv 11 εtς οιανδήποτε πρόκλησίν Του; •••••• %11 

. /. 
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Αύτά καί πάμπολλα άλλα έχοντας ύπ'όψι της ή Σ~νοδος δέν μπο-

ροϋσε νά βρiϊ άλλον πιό κατάλληλο άπ'τόν π. Λεωνίδα γιά τήν πόλι τοϋ 

Μυροβλήτου καί τήν περιώνυμη αύτή Μητρόπολι. Γι· αύτό ή έπιλογή του ~V-t 

έγινε παμψηφεί. 

'Ένας- --όμώς διαφωνούσε. Κι αύτός Τίταν ό Cδιος ό π. Λεωνί~ας. 

Δέν μπορεί έδω νά περιγραφή τί τράβηξε δ Πρόεδρος τής Συνόδου καί 

cχλλοι πολλοί, γιά νά τόν πείσουν νά δεχθiϊ.τήν έκλογή του. Τά λίγα 

σχεη.κά λόγια πού είπε μέ τό θέμα αύτό στfιν άντιφώνησί το31 κατό Λ :ι: ν 
' ~J <"t.Cw"7-1<'._δΊιv' __ U-_i!έ-t-J -=--
χε ι ρο τον ία του, καί ίδίως γιά τό'a,χέδιον άποδράσεως 'Υ ~ περισσο-

τεΑ(l. 

11 Aaκa1110titιJ 

Αίιτήν τήν στιγμήν είναι έμπρός σας ένας _ ήττη~ιένος. Μέ τήν 

χάριν τοu θεοu ούδέποτε όπέβλεψεν εις τό άξίωμα τό Άpχιεp~τικόv. Έθεώρει 

ώς -ύπεραρκ&τόv τό όξίωμα τοϋ ιερέως διά νά δαακοvήση τήν Άvίaν Έκκλ~σb

αν •••••• ·οχι μόνον δέν έπεζήτησα, όλλά και άπέφuγα έπιμελ(;)ς μέχρι τοuδε 

τό όρχιεpατικόν άξίωμα, διότι fζων μέ τήν συναίσθησιν των φοβερwν είιθuνίiιν 

της θέσεως ταύτης. 

Καί όμως ύπέκυψα •• Διά τοuτο είπον είς τήν άρχήv, δτι είμαι 
' ήττημevος. Ύπέκυψα εύρεθείς ένώπιον της άμετακλήτου έπιταγης τfϊς ,. ' Ανί

ας καί Ίερaς Συνόδου, τήΎ δποίαν έθεώρησα, οπως καί είναι, προσταyήν 

θεοϋ. Τυχόν δέ έπιμονή εις τήν ~ρνησιν Θ6α έσήμα ινεν έναντίωσιν εις τήν 

άγίαν βοuλήν τοίi θεοΟ. Δέν άποκρ_ύπτω, δτι εrχον καταστρώσει καί σχέδιον 

άποδράσεως, διά - vά μή άνακαλυφθw άναζητούμενος.'Αλλ•ώς και άνωτέρω έδήλ(ι)• , 
σα, τό τοιοuτον θά i'iτo λιποταξια ••••• " 

llliDόo δίκηο είχαμε φορτώνοντάς του ώς έκλέκτορες • 
έκείνοντό στ~υρό.τό άπέδειξαν τά χρόνια πού άκολούθησαν μέ τά τόσα 

έpνα τiiς 'Αρχιεpατείαςριuου καί τήν άκτινοβολία τiiς προσωπικότητός 

του, πού δέν σταμάτησε ούτε ι.ιέ τή βίαιη, άντικανονική και άδικη έκ

θρόνι.σί του. 

Ή ένθρόνισLς του Τίταν ένα άληθινό πανηγύρι, πού δσοι παρευ~ 

ρέθηκαν σ'αύτή δέν μπορούν νά τό ξεχάσουν. Έπειδή δμως μερικοί άπ' 

τούς άναγνώστες τοϋ Τόμου αύτοϋ μπορεί νά μή τόv είχαν γνωρίσει άπό 

κοντά ή Cσως δέν τόν εtκαν κάν ποτέ συναντήσει, δέv άντέχω νά μή ά

ναφέρω τέλος μιά λεπτομέρεια άπ'τήν ένθρόνn<Jtί, του, πού ίσως είναι κάτι 

τδ μοναδικό, πού δέν είχε μέν μέχρι τότε συμβfi σέ καμμιά άλλη ένθρό~ 

νησι 'Αρχιερέως, ε[ναι. ομως χαρακτηριστική γιά τό~ εδχαρι και χαρι

τωμένον χαρακτiiρα του. 

. / . 
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'Όσοι. βaέβαι.α τόν ε ίχαμε γνωρισε ι. άπό κοντά γνωρ ι ζαμε ότι τά 

λόγια του tΊταν πάντοτε "άλατι ήρτυμένα", μέ άγνό χιούμορ καί μέ πολλή 

χάρι . ' Αλλά δτι. δ π. Λ_εωνιδας θά έφθανε νά λέη άστεία καινά εLρωνεύε ,, 
ται έτσι τόν έαυτό του, '' ώστε νά προκαλfj τό γέλιο έ-κεινων πού τόν άκου 

αν άκόμα και στόν ένθρονιaτήριό ~όνο του, αύτό δέν μποροοϋσε νά τό 

φαντασθfj κανεις . κα ι όμως · μπροστά στ ις tμέτρητες χιλιάδες κόσμο, πού 

εί~αν γεμίσει άσφυκτικά τόν τεράστιο Ναό τοϋ Άγιου Δημητρ ι ου καί τήν 

π~ό τοϋ ΝΑοϋ πλατε ία καί όλους τούς δρόμους πού ε tναι νύpω του, μπρο

στά σέ τόσους Ύπουργούς, 'Αρχιερείς, Νομάρχες καί άλλους έπισήμους. 

στήν τόσο έπίσημη καί ίερή αύ τή ώρα, δέν παρέλε ιψε νά πfi κ:αί τά πpά

yματ ι χαp ι τωμένα .•. άστε ία του: Σέ μιά ρ~lνρ~α στιγμή, ϋστεp ' άπό 

ένα άχόμη άστείο, διακόπτοντας τόν ένθρονι.στήριό του, είπε: "Τό ξέρω, 

θά μέ μαλλώση ι! Μακαρ ιώτατος γιατί λέω άστεtα". Φυσικά τό άκροατήριό 

του •έσπασε καί πάλι σέ άκράτnτο, άδολο vέλοιο, ένω οί πολλοί πού τόν 

~ξεραν άπό κοντά θά dκέφθηκαν: δ πατέρας τους Λεωνίδας δέν ε[χε &λλ&

ξει. καθόλου_,,~t....k ~γufs, 

Είμαι βέβαιος, ότι άκόμα και τώρα, έκεί στο~ς κόλπους τοϋ 

Άβpαάμ , θά λέη κανένα χωρατό, άφοϋ τόσα μπορούσε νά μάς λέη καί στήν 

κο ιλάδα αύτή τοϋ κλαυθμώνος, όταν μέ τόσο φαρμάκι τόν πότιΥιαν μερικο ί. 

Άρχιεπ ισκοπος Ίερώνυμος 

πρώην Άθηνών καί πάσης 'Ελλάδος 


