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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ  ∆ΕΗΣΙΣ 
Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Αὐτονοµίας τῆς Βορείου Ἠπείρου 

(στόν τάφο τοῦ ∆ρυ�νουπόλεως Βασιλείου) 
 

• Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός κατά τό µέγα ἔλεός σου , 
δεόµεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον. 

• Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ αἰωνίας µνήµης καί µακαρίας 
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίµων  
Ἀρχιερέων 

  ∆ρυ νουπόλεως   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
  Βελλᾶς καί Κονίτσης   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

  καί Κορυτσᾶς   ΓΕΡΜΑΝΟΥ .  
 

 τῶν δούλων τοῦ  Θεοῦ  
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΖΩΓΡΑΦΟΥ,  
  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   ∆ΟΥΛΗ, 
  ΙΩΑΝΝΟΥ   ΠΑΡΜΕΝΙ∆Η, 

  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ   ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ  
καί πάντων τῶν πρωτεργατῶν καί τῶν ἡρω�κῶς 
πεσόντων κατά τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς Αὐτονοµίας 
τῆς Βορείου   Ἠπείρου .  ἔτι δέ καί τῶν ἀδίκῳ 
θανάτω θανατωθέντων , ἐν φυλακαῖς καί 
ἐξορίαις , ὑπό τοῦ ἀθε�στικοῦ Ἀλβανικοῦ 
καθεστῶτος, ἀδελφ~ων ἡµῶν καί ὑπέρ τοῦ 
συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πληµµέληµα ἐκούσιόν 
τε καί ἀκούσιον. 

• Ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡµῶν, τάξῃ τάς ψυχάς 
αὐτῶν ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται .  τά ἐλέη τοῦ 

Θεοῦ , τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν , καί ἄφεσιν 
τῶν αὐτῶν  ἁµαρτιῶν παρά Χριστῷ  τῷ ἀθανάτῳ 
βασιλεῖ καί Θεῷ ἡµῶν αἰτησώµεθα. 
• Τοῦ Κυρίου δεηθῳµεν.   
 

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ  ∆ΕΗΣΙΣ 
ΥΠΕΡ  ΤΩΝ  ΕΝ  ΠΟΛΕΜΩ  ΠΕΣΟΝΤΩΝ   

(στό µνηµεῖο πεσόντων) 
 

• Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός κατά τό µέγα ἔλεός σου , 
δεόµεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον. 

• Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ αἰωνίας µνήµης καί µακαρίας 
ἀναπαύσεως τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἡµῶν ἀγῶσιν ὑπέρ 
τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος ἡµῶν εὐκλεῶς 
ἀγωνισαµένων καί ἡρω�κῶς πεσόντων πατέρων καί 
ἀδελφῶν ἡµῶν καί ὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς 
πᾶν πληµµέληµα  ἐκούσιόν τε καί ἀκούσιον. 
• Ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡµῶν, τάξῃ τάς ψυχάς 
αὐτῶν ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται .  τά ἐλέη τοῦ 
Θεοῦ , τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν , καί ἄφεσιν 
τῶν αὐτῶν  ἁµαρτιῶν παρά Χριστῷ  τῷ ἀθανάτῳ 
βασιλεῖ καί Θεῷ ἡµῶν αἰτησώµεθα. 
• Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.   
 
 


