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Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 

Σηδκ Αβία Γναθή βίκεηαζ ζοπκά θόβμξ βζα ημοξ αββέθμοξ.  
Ο Ανπάββεθμξ Λζπαήθ ειθακίζηδηε ζημκ Ααναάι, ζημκ Κώη, ζημκ παηνζάνπδ 
Θαηώα όηακ ημκ βθίηςζε από ημκ αδεθθό ημο Ηζαΰ, μδήβδζε ημοξ Θζναδθίηεξ 
έηημξ ηδξ Αζβύπημο, ειθακίζηδηε ζημκ Θδζμύ ημο Μαοή, αθθα ηαζ ζηζξ Χώκαζξ 
ηδξ Φνοβίαξ. 
     Ο Ανπάββεθμξ Γαανζήθ ειθακίζηδηε πμθθέξ θμνέξ ζημκ πνμθήηδ Δακζήθ , 
ζηδ βοκαίηα ημο Λακώε κα ηδξ πεζ όηζ εα βεκκήζεζ ημκ Σαιρώκ, ζημκ Θςαηείι 
ηαζ ηδκ Άκκα μηζ εα βεκκήζμοκ ηδ Θεμηόημ, ζημκ Ζαπανία όηζ δ βοκαίηα ημο 
εα βεκκήζεζ ημκ Θςάκκδ ημκ Πνόδνμιμ. Επίζδξ έηνεθε ηδκ Πακαβία επί 
δώδεηα πνόκζα ζημ Μαό, έθενε ημ ιήκοια ημο εοαββεθζζιμύ ζηδ Θεμηόημ, 
θάκδηε ζημκ Θςζήθ βζα κα ημο πεζ κα ιδκ θμαάηαζ, αθθά κα παναθάαεζ ηδ 
Λανζάι επεζδή ημ παζδί πμο εα βεκκδεεί εα είκαζ εη πκεύιαημξ Άβζμο, αθθά 
ηαζ βζα κα θύβμοκ πνμξ ηδκ Αίβοπημ ηαζ κα βονίζμοκ από ηδκ Αίβοπημ ζηδ βδ 
ημο Θζναήθ. Αηόιδ απμηύθδζε ημ θίεμ από ηδκ πόνηα ημο ηάθμο ημο Ιύνζμο 
ηαζ ακήββεζθε ηδκ Ακάζηαζδ ημο Ιύνζμο ζηζξ ιονμθόνεξ. 
    Πμθθέξ είκαζ μζ εμνηέξ πμο είκαζ αθζενςιέκεξ ζημοξ αββέθμοξ. 
    -Η Δεοηένα διένα ηδξ εαδμιάδαξ είκαζ αθζενςιέκδ ζηα ηάβιαηα ηςκ     
Οονακίςκ Δοκάιεςκ. 
    -Σύκαλδ ημο Ανπάββεθμο Γαανζήθ ζηζξ 26 Λάνηζμο.  
    -Σύκαλδ ημο Ανπάββεθμο Γαανζήθ «εκ ης Άδεζκ» ζηζξ 11 Θμοκίμο ζηδ ζηήηδ 
ημο Πνςηάημο πμο ανίζηεηαζ ζηζξ Ιανοέξ ηδξ ζενάξ ιόκδξ Πακημηνάημνμξ 
οπάνπεζ θάηημξ πμο έπεζ δζάθμνα ηεθία. Σε έκα από αοηά ημ μπμίμ ήηακ 
αθζενςιέκμ ζηδκ Πακαβία ηαημζημύζε ζενμιόκαπμξ ιε ημκ οπμηαηηζηό ημο. 
Έκα Σάαααημ αναδύ πμο μ βένμκηαξ ήηακ ζημ Πνςηάημ ηαζ μ οπμηαηηζηόξ 
εημζιαγόηακ κα ακαβκώζεζ ηδκ αημθμοεία ημο, ήνεε ζημ ηεθί ημο έκαξ λέκμξ 
ηαζ γήηδζε κα θζθμλεκδεεί. Έραθθακ ιαγί ηδκ αημθμοεία, όηακ όιςξ έθηαζακ 
ζηδκ Τζιζςηένα μ ιμκάπμξ έραθθε ιόκμ «ηδκ Τζιζόηενα ηςκ Χενμοαείι», μ 
λέκμξ ιμκάπμξ όιςξ έραθθε « Άλζμκ εζηί ςξ αθδεώξ ιαηανίγεζκ ζε ηδκ 
Θεμηόημκ ηδκ αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιώιδημκ ηαζ Λδηένα ημο Θεμύ διώκ» 
ηαζ ζηδ ζοκεπεία πνόζεεζε ηαζ ημ «ηδκ Τζιζόηενακ...» έςξ ηέθμοξ. Ο 
Αβζμνείηδξ ιμκάπμξ εαύιαζε ημκ ύικμ ηαζ γήηδζε από ημκ λέκμ κα ημο ημκ 
βνάρεζ . επεζδή δεκ είπε πανηί ηαζ ιμθοαί μ λέκμξ πάναλε ημκ ύικμ ιε ημ 
δάπηοθμ ημο ζε ιάνιανμ ηαζ αιέζςξ ελαθακίζηδηε. Η ιανιάνζκδ πθάηα 
απεζηάθεζ ζηδκ Ιςκζηακηζκμύπμθδ ηαζ από ηδκ επμπή εηείκδ μ ανπαββεθζηόξ 
αοηόξ ύικμξ ράθθεηε από όθμοξ ημοξ Ονεόδμλμοξ. Η εζηόκα ζηδκ μπμία 
εράθθεζ μ ύικμξ μκμιάγεηαζ Άλζμκ Εζηί ηαζ θοθάζζεηαζ ζημ Πνςηάημ, ζημκ 
ηεκηνζηό καό ηςκ Ιανοώκ ημο Αβίμο Όνμοξ. Ο ύικμξ έπεζ ςξ ελήξ: « Άλζμκ 
εζηίκ ςξ αθδεώξ, ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ αεζιαηάνζζημκ ηαζ 
πακαιώιδημκ, ηδκ Λδηένα ημο Θεμύ διώκ. Τδκ Τζιζόηενακ ηςκ Χενμοαείι 
ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ Σεναθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ Θεόκ Κόβμκ 



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ   --   Σελ. 3 

 

ηεθμύζακ ηδκ όκηςξ Θεμηόημκ ζε ιεβαθύκμιεκ». 
     - Τμ εαύια ημο Ανπαββέθμο Λζπαδθ ζημοξ Ιμθμζζμοξ ηδξ Φνοβζαξ, ημ εκ 
Χςκαζξ ζηζξ 6 Σεπηειανζμο Σηδκ πενζμπδ ηςκ Ιμθμζζςκ εζπε ακααθοζεζ πδβδ 
ιε αβζαζιεκμ κενμ πμο εεναπεοε ηαεε αννςζηζα. Εηεζ πηζζηδηε καμξ ζημ 
μκμια ημο Ανπαββεθμο Λζπαδθ. Οζ εζδςθμθαηνεξ ζηναθδηακ εκακηζμκ ημο 
ζενεα ημο καμο, ημκ πνμζηαηεοζε μιςξ μ Ανπαββεθμξ ηαζ ζςεδηε. Οζ 
εζδςθμθαηνεξ δμηζιαζακ ημηε κα εηηνερμοκ ημ νμο εκμξ πμηαιμο βζα κα 
πκζλμοκ ημκ ζενεα ηαζ κα ηαηαζηνερμοκ ημ καμ. Τμηε μ Ανπαββεθμξ Λζπαδθ 
επεκεαδ ηαζ ιε ηδ νμιθαζα ημο εζηζζε ζηα δομ ηδ βδ ηαζ ηα κενα πςκεοεδηακ 
ιεζα. Εςξ ζδιενα ηα κενα ηςκ πμηαιςκ πςκεομκηαζ. Γζαοημ ηαζ ημ ιενμξ 
μκμιαζηδηε Χςκαζ.  
    -Σοκαλδ Ανπζζηναηδβςκ Λζπαδθ ηαζ Γαανζδθ ζηζξ 8 Μμειανζμο. Τδκ διενα 
αοηδ εζκαζ ηαζ δ εμνηδ ηδξ Πμθειζηδξ ιαξ Αενμπμνζαξ.  
     Πθδεμξ δζδβδζεςκ ηδξ πνμζηαηεοηζηδξ δναζδξ Ανπαββεθςκ ηαζ ζδζαζηενα 
ημο Ανπαββεθμο Λζπαδθ δζαζςγμκηαζ ζε δζαθμνεξ πενζμπεξ. Ιμκηα ζημ Αζβζμ 
οπανπεζ δ Λμκδ ηςκ Παιιεβζζηςκ Ταλζανπςκ. Ιαοπδια ηδξ Λμκδξ εζκαζ ηα 
«Απνακηα Παεδ» πμο επμοκ εαοιαημονβζηεξ ζδζμηδηεξ. Σηδ Λοηζθδκδ ζημ 
πςνζμ Λακηαιαδεξ οπανπεζ ημ ιμκαζηδνζ ημο Ανπαββεθμο Λζπαδθ δ 
Ταλζανπμο. Εηεζ θοθαζζεηαζ ιζα ακαβθοθδ εζημκα ημο Ανπαββεθμο, δ μπμζα 
επεζ πθαζηεζ απμ θαζπδ , πμο εβζκε απμ πςια ηαζ απμ ημ αζια ηςκ ιμκαπςκ 
ιανηονςκ, μζ μπμζμζ ζθαβζαζεδηακ ζηδκ πενζμπδ ηαηα ηδκ ημονημηναηζα. Τμκ 
Ανπαββεθμ επθαζε μ ιμκαδζημξ ιμκαπμξ πμο επεγδζε απμ ηδ ζθαβδ. Εζκαζ 
απμ ηα ιεβαθοηενα πακεθθδκζα πνμζηδκοιαηα πμο δζανηςξ εαοιαημονβεζ. 
Σηδκ εζζμδμ ηδξ ιμκδξ ανζζηεηαζ ηαζ δ μθμζςιδ εζημκα ημο Ανπαββεθμο, δ 
μπμζα εκς εζκαζ ημζπμβναθζα , εαοιαημονβζηα εζπε ελαθακζζηεζ ηαηα ηδξ 
διενεξ ηδξ εεκζηδξ ηνζζδξ ζηδκ Ιοπνμ ημ 1963 ηαζ ειθακζζηδηε λακα ιε ηδ 
θδλδ ηςκ βεβμκμηςκ. 
Σηδ Κεζαμ επζζδξ οπανπεζ ηαζ μθμηθδνμ πςνζμ αθζενςιεκμ ζημκ Ανπαββεθμ 
Λζπαδθ, ημ πςνζμ Ταλζανπδξ , μπμο ηαζ δ θενςκοιδ εηηθδζζα, ζηδκ μπμζα 
ιπμνεζ κα δεζ ηακεζξ ημ απμηοπςια ζημ ιανιανζκμ δαπεδμ ηδξ εηηθδζζαξ, 
ακαικδζδ ημο εαοιαημξ πμο ζοκεαδ εηεζ παθαζμηενα. Οηακ μ Ανπαββεθμξ ιε 
ηδ εαοιαημονβζηδ πανμοζζα ημο δζεζςζε ιζα ιμκαπδ ηδκ μπμζα ηαηαδζςηακ 
μζ ημονημζ. Τμκ Ταλζανπδ αημιδ ηζιμοκ ιε ιεβαθδ εοθααεζα ζηδ Σοιδ ηδξ 
Δςδεηακδζμο, μπμο ηαζ ημ ιμκαζηδνζ ημο Πακμνιζηδ, μπςξ εηζζ ημκ 
μκμιαγμοκ εηεζ. Πμθθα εαοιαηα απμδζδμκηαζ ηαζ εηεζ ζημκ Ανπαββεθμ. Λε 
ημοξ Ανπαββεθμοξ ηαζ ηδκ πνμζηαζζα ημοξ ζοκδεεηαζ ζδζαζηενα δ Λμκδ 
Δμπεζανζμο ημο Αβζμο Ονμοξ.  
 
Η ΤΝΑΞΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΡΑΣΗΓΩΝ ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ 
ΣΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΤΡΑΝΙΩΝ ΣΑΓΜΑΣΩΝ  
    ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ 
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    Τδνςκηαξ ηδκ ανπαζα παναδμζδ, δ Εηηθδζζα ηεθεζ ηδκ εμνηδ ηδξ ζοκαλεςξ 
ηςκ ανπζζηναηδβςκ Λζπαδθ ηαζ Γαανζδθ ηαζ μθςκ ηςκ επμονακζςκ δοκαιεςκ 
ζηζξ 8 Μμειανζμο ζε ακαικδζδ ηδξ απμζηαζζαξ ημο ζαηακα. Οηακ μ 
ανπαββεθμξ Λζπαδθ εζδε ημ ζαηακα πεζμκηα, ηαθεζε ηζξ μονακζεξ δοκαιεζξ. 
Ακαθςκδζε «πνμζπςιεκ» ηαζ οικδζε ιε ημοξ οπμθμζπμοξ αββεθμοξ ημ Θεμ. 
Αοηδ δ ζοβηνμηδζδ μκμιαζηδηε ζοκαλδ ηςκ αζςιαηςκ, δδθαδδ πνμζμπδ 
εκςζδ ηαζ μιμκμζα ηςκ αβαεςκ αββεθςκ. 
    Εκα ιενμξ απμ ημοξ αβαεμοξ αββεθμοξ επμκηαξ ςξ επζηεθαθδξ ημοξ ημκ 
εςζθμνμ ελαζηζαξ ηδξ οπενδθακεζαξ ηαζ ημο εβςζζιμο δνεακ εκακηζμκ ημο 
Θεμο. Εηζζ ελεπεζακ απμ ηδκ αβαεμηδηα ηαζ ιεηααθδεδηακ ζε πμκδνα 
πκεοιαηα ημοξ δαζιμκεξ. Ακηζζηναηεομκηαζ ημ εεθδια ημο Θεμο ηαζ 
οπμααθθμκηαξ ημοξ ακενςπμοξ ζε δζαθμνμοξ πεζναζιμοξ πνμζπαεμοκ κα 
ημοξ απμιαηνοκμοκ απμ ηδ ζςηδνζα ηαζ απμ ημκ Θεμ. Ο Αβζμξ Θςακκδξ μ 
Δαιαζηδκμξ βναθεζ: « ηαεε ηαηζα επζκμδεδηε απμ αοημοξ μπςξ ηαζ ηα 
αηαεανηα παεδ. Ιαζ ημοξ δςεδηε δ παναπςνδζδ κα πνμζααθθμοκ ημκ 
ακενςπμ, δεκ ιπμνμοκ μιςξ κα ελακαβηαζμοκ ηακεκακ. Σε ιαξ οπανπεζ δ 
δοκαημηδηα κα δεπημοιε δ κα ιδκ δεπημοιε ηδκ πνμζαμθδ».  
   Ιαηα ημκ Πνμηθμ Ιςκζηακηζκμοπμθεςξ, ημ μκμια Λζπαδθ ενιδκεοεηαζ ςξ 
«Δοκαιζξ Θεμο» ηαζ Γαανζδθ ζδιαζκεζ «ακενςπμξ Θεμο». Γζα ημ θμβμ αοημ 
ηαζ μ Ανπαββεθμξ Γαανζδθ οπδνεηδζε ιε ιμκαδζημ ηνμπμ ηδκ εκζανηςζδ ημο 
Θεακενςπμο. 
    Οζ αββεθμζ εζκαζ δδιζμονβδιαηα ημο Θεμο «βζαηζ ηα πακηα δζ' αοημο δνεακ 
ζηδκ οπανλδ μζα ζημκ μονακμ ηαζ μζα ζηδ βδ, ηα μναηα ηαζ ηα αμναηα, ενμκμζ 
ηαζ ηονζμηδηεξ, ανπεξ ηαζ ελμοζζεξ» πνμξ Ιμθμζζαεζξ 1,16. Σε ζπεζδ ιε ημοξ 
ακενςπμοξ εζκαζ ακςηενμζ ζηδ βκςζδ, απαθθαβιεκμζ απμ ηα παεδ, αοθμζ ηαζ 
αζςιαημζ, μπζ μιςξ απμθοηςξ βζαηζ πακημβκςζηδξ, απαεδξ, αοθμξ, αζςιαημξ, 
πακηαπμο πανςκ εζκαζ ιμκμκ μ Θεμξ. Εζκαζ δεοηενα θςηα κμενα, ηα μπμζα 
θαιαακμοκ ημ θςηζζιμ ημοξ απμ ημ πνςημ ηαζ ακανπμ θςξ, ημ Θεμ. Σημ 
πνζζηζακζζιμ εζκαζ πκεοιαημϋθζηεξ οπανλεζξ θεπημζςιεξ ηαζ επζηεθμοκ ημ 
ενβμ ηδξ δμλαξ ηαζ ημο οικμο ημο Θεμο. Σοπκα πνμξ ςθεθεζα ηςκ ακενςπςκ 
ενπμκηαζ ζε επαθδ ιε αοημοξ. Σηδκ παναδμζδ ιαξ επεζ ζπδιαηζζηεζ δ εζημκα 
ηδξ οπανλδξ ηςκ αββεθςκ ςξ κεακζεξ ιε θηενα αθθα ηαζ ζενμπνεπεζα, ιε ηδ 
ιμνθδ εκμξ επμονακζμο ζηναηεοιαημξ. Χςνζγμκηαζ ηαζ ηαηαηαζζμκηαζ ζε 
ηαβιαηα ιε λεπςνζζηα μκμιαηα. 
     Τα εκκεα αββεθζηα ηαβιαηα εζκαζ: Αββεθμζ, Ανπαββεθμζ, Ανπεξ, Ελμοζζεξ, 
Δοκαιεζξ, Θνμκμζ, Ιονζμηδηεξ, Χενμοαεζι, Σεναθεζι. 
      Γκςζημηενμζ απμ αοημοξ εζκαζ μζ Ανπζζηναηδβμζ Ανπαββεθμζ, Λζπαδθ ηαζ 
Γαανζδθ. Τμοξ Ανπζζηναηδβμοξ Λζπαδθ ηαζ Γαανζδθ ημοξ απμηαθμοιε ηαζ 
Ταλζανπεξ ηαζ ηδκ εμνηδ ημοξ ηςκ Ταλζανπςκ.  
 

 


