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 ∆έσποτα, Κύριε ὁ Θεός ἡµῶν, ὁ 
Μέγας καί Ἰσχυρός, ἐφ’ ὅν ἤλπισαν οἱ 
πατέρες ἡµῶν, ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρµῶν 
καί ἡ ἀκένωτος πηγή τῆς φιλανθρωπίας ·  
Σοῦ δεόµεθα καί Σέ παρακαλοῦµεν. 
Μνήσθητι τῶν ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ 
ἀλυτρώτων ἀδελφῶν ἡµῶν καί γενοῦ 
ὑπερασπιστής αὐτῶν Ἰσχυρός καί 
καταισχυνθήτωσαν οἱ διώκοντες αὐτούς, 
καί ἐντραπήτωσαν καί συντριβήτω ἡ 
ἰσχύς αὐτῶν. Παντοδύναµε Κύριε, 
ἐνώτισαι τήν φωνήν τῆς δεήσεως ἡµῶν 
καί ἀπόστρεψον τήν αἰχµαλωσίαν αὐτῶν 
ἐκ τῆς δουλείας τῶν ἀσεβῶν καί στῆσον 
τήν καταιγίδα τῶν συµφορῶν. ∆έξαι τοῦ 
Χριστωνύµου λαοῦ τήν παράκλησιν καί 
στῆσον τήν ράβδον τῶν ἁµαρτωλῶν, 
ἐπεγειροµένην ἐπί τόν κλῆρον τῶν 
δικαίων, οὕς Σύ µόνος οἶδας καί 
ἐπίστασαι παρ’ αὐτῶν γινωσκόµενος. 
Ναί, Κύριε, ὁ Θεός ἡµῶν, ἐπίβλεψον ἐξ 
οὐρανοῦ καί σῶσον τούς ἀλυτρώτους 
ἀδελφούς ἡµῶν Βορειοηπειρώτας διά τό 
Ὄνοµά Σου τό Ἅγιον. Μνήσθητι τῶν ἐν 
ποικίλαις δοκιµασίαις, ἔτι δέ καί τοῦ 
αἵµατος τῶν δούλων Σου τοῦ 
ἐκκεχυµένου καί ρῦσαι αὐτούς ἐκ τῶν 
ἀθέων ἐχθρῶν αὐτῶν, καί ἐκ τῶν 
µεθοδειῶν καί µηχανηµάτων αὐτῶν 
ἐλευθέρωσον. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν 
Ἁγίων Σου θυσιαστηρίων, ἅ βεβήλοις 
ποσίν ἐπατήθησαν καί γε πυρί 
παρεδόθησαν. Ἐνίσχυσον τόν λαόν Σου 
καί δός δόξαν τῷ Ὀνόµατί Σου τῷ Ἁγίῳ. 
Καί γνώτωσαν ἅπαντες, ὅτι Ὄνοµά Σοι 
Κύριος. Σύ µόνος Ὕψιστος ἐπί πᾶσαν τήν 
γῆν. Καί Σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καί ἡ 
δύναµις καί ἡ δόξα. Καί Σέ δεῖ 
προσκυνεῖν τόν ἀληθινόν Θεόν καί 
Σωτῆρα ἡµῶν, σύν τῷ Ἀνάρχῳ Σου 
Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ἀγαθῷ καί 
Ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί καί 
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων . Ἀµήν.   
 
 (Εὐχή ἐκ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς 
τούς ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ Ἁγίους). 

    
    

    
ερµηνειαερµηνειαερµηνειαερµηνεια    

 
   ∆έσποτα Κύριε, Ἐσύ πού εἶσαι ὁ 
Θεός µας, ὁ Μεγάλος καί Ἰσχυρός, στόν 
ὁποῖον ἤλπισαν οἱ πρόγονοί µας, πού 
εἶσαι ὁ Πατέρας τῶν δωρεῶν καί ἡ 
ἀστείρευτη πηγή τῆς φιλανθρωπίας · Σ’ 
Ἐσένα προσευχόµαστε καί Σέ 
παρακαλοῦµε. Θυµήσου τούς 
Βορειοηπειρῶτες ἀλυτρώτους ἀδελφούς 
µας καί γίνε ὑπερασπιστής τους Ἰσχυρός, 
ὥστε νά ρεζιλευθοῦν οἱ διῶκτες τους καί 
νά ντραποῦν  καί νά συντριβεῖ ἡ δύναµή 
τους. Παντοδύναµε Κύριε, ἄκουσε 
προσεκτικά τήν φωνή τῆς προσευχῆς µας 
καί µετάβαλε τήν αἰχµαλωσία τους, πού 
προέρχεται ἀπό τή δουλεία τῶν ἀσεβῶν 
καί σταµάτησε τήν καταιγίδα τῶν 
συµφορῶν. ∆έξε τήν παράκληση τοῦ 
Χριστιανικοῦ λαοῦ καί κράτησε τήν 
ράβδο τῶν ἁµαρτωλῶν πού ἀπειλητικά 
σηκώνεται στή µερίδα τῶν δικαίων, τούς 
ὁποίους δικαίους Ἐσύ µόνος  ξέρεις καί 
ἀναγνωρίζεσαι ἀπό αὐτούς τελείως. Ναί, 
Κύριε, Ἐσύ πού εἶσαι ὁ Θεός µας, ρῖξε  τό 
βλέµµα σου ἀπό τόν οὐρανό καί σῶσε 
τούς ἀλυτρώτους ἀδελφούς µας 
Βορειοηπειρῶτες χάριν τοῦ ὀνόµατός Σου 
τοῦ Ἁγίου. Θυµήσου ὅσους περνοῦν 
ποικίλες δοκιµασίες, καί ἀκόµα θυµήσου 
τό αἷµα πού ἔχει χυθεῖ ἀπό τούς δούλους 
σου, ὥστε νά τούς σώσεις ἀπό τούς 
ἀθέους ἐχθρούς, καί ἀπό τίς µεθοδεῖες καί 
πανουργίες αὐτῶν νά τούς ἐλευθερώσεις. 
Θυµήσου, Κύριε, τά Ἅγιά Σου 
θυσιαστήρια, τά ὁποῖα πατήθηκαν ἀπό 
βέβηλα πόδια καί ἐπιπλέον παραδόθηκαν 
στήν φωτιά. Ἐνίσχυσε τόν λαό Σου καί 
δῶσε δόξα στό Ἅγιο Ὄνοµά Σου. Ὥστε 
νά γνωρίσουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ὅτι τό 
Ὄνοµά Σου εἶναι Κύριος, Ἐσύ εἶσαι ὁ 
µόνος Ὕψιστος σέ ὅλη τή γῆ. Καί δική 
σου εἶναι ἡ Βασιλεία καί ἡ δύναµη καί ἡ 
δόξα. Καί Ἐσένα ὀφείλουν νά 
προσκυνοῦν, πού εἶσαι ὁ ἀληθινός Θεός 
καί Σωτήρας µας, µαζί µέ τόν Ἄναρχό 
Σου Πατέρα καί τό Πανάγιο καί Ἀγαθό 
καί Ζωοποιό Σου Πνεῦµα, τώρα καί 
πάντοτε καί κατά τήν διάρκεια ὅλων τῶν 
αἰώνων . Ἀµήν.     


