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                                              ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση ορθόδοξης πίστης στην 

Αλβανία, πριν από την επιβολή της αθεΐας του Ενβέρ Χότζα. Πού πίστευε ο 

Αλβανικός λαός μετά την απελευθέρωσή του από την οθωμανική κυριαρχία; Υπάρχει 

ορθόδοξη πίστη σε μια χώρα που πλέον αφέθηκε ελεύθερη να πιστεύει όπου εκείνη 

ήθελε; Με λίγα λόγια, ποιο ήταν το θρησκευτικό υπόβαθρο της χώρας πριν αναλάβει 

τα σκήπτρα ο δικτάτορας Χότζα και δημιουργήσει ένα αθεϊστικό κράτος, όπως 

λανθασμένα αναγνωρίζεται η Αλβανία σήμερα. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 

περίοδο από το 1912, ακριβώς μετά την ανεξαρτησία της χώρας, έως  το 1944. 

 Οφείλω ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια και συμπαράσταση από φίλους και 

γνωστούς που συνάντησα κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως τον Επίσκοπο 

Αμαντίας Ναθαναήλ Λαυριώτη για την καθοδήγηση ως προς την εύρεση των πηγών, 

το φιλικό και πρόθυμο προσωπικό της Κεντρικής Εθνικής Βιβλιοθήκης Τιράνων και 

του Γενικού Αρχείου του Κράτους στην ίδια πόλη για την άμεση εξυπηρέτησή τους.  

Κυρίως, όμως, να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και 

Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο Γιαννουλάτο για τις πολύτιμες συμβουλές και 

έγκυρες πληροφορίες που μου παρείχε. Πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται κατά 

κύριο λόγο με την ιστορική αναδρομή της θρησκείας στην Αλβανία, για την οποία 

γίνεται αναφορά κυρίως στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, προκειμένου να δοθεί μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία της ορθόδοξης πίστης στη χώρα πριν και μετά 

την απελευθέρωση.   

Για την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας ευχαριστώ τον επιβλέποντα 

καθηγητή μου και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κύριο Νιχωρίτη Κωνσταντίνο, 

που δέχτηκε να επιβλέψει την πορεία της εργασίας μου και για την ενθάρρυνση και 

υποστήριξη που μου έδωσε. Επίσης, ευχαριστώ θερμά για τις παρατηρήσεις τους τα 

μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, τον κύριο Σούτσιου Κυπριανό και τον 

Αρχιμανδρίτη πατέρα Ειρηναίο Χατζηεφραιμίδη. 
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                                       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Σκοπός της εργασίας λοιπόν είναι να απαντήσει στο ερώτημα περί 

υπάρξεως ή μη της ορθοδόξου πίστεως στη χώρα της Αλβανίας. Είναι πραγματικά η 

χώρα αυτή ένα αθεϊστικό κράτος ή έτσι ήθελαν να την παρουσιάσουν οι εκάστοτε 

πολιτικοί αρχηγοί της για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων;  Υπάρχει 

Ορθοδοξία σε αυτή τη χώρα; Το ερώτημα αυτό με απασχολούσε από τα παιδικά μου 

χρόνια αφού και εγώ, ούσα κατά το ήμισυ Αλβανή, και βλέποντας τη χώρα αυτή να 

αλλάζει θρησκεία, ήθη, και έθιμα κατά τόπους, οι απορίες γεννήθηκαν αυθόρμητα 

μέσα μου. Ευχαριστώ τον Θεό, που μέσω του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών 

Σπουδών μού δόθηκε τη ευκαιρία να τις λύσω. Στόχος είναι να  δώσω απαντήσεις 

τόσο σε μένα την ίδια όσο και στον ενδιαφερόμενο και έχοντα τις ίδιες απορίες με 

μένα, αναγνώστη. 

         Η διάρθρωση της εργασίας έγινε βάσει χρονικών κριτηρίων και 

χωρίστηκε σε τρία συνοπτικά και ουσιαστικά κεφάλαια. Ξεκινά με μια γενική 

εισαγωγή, που αφορά την ιστορική αναδρομή της χώρας από την εμφάνιση των 

Αλβανών μέχρι τη δημιουργία κράτους.  

        Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η ιστορική πορεία της διάδοσης του 

Χριστιανισμού στη χώρα και δίνεται μια πρώτη εικόνα της Ορθοδοξίας στα εδάφη 

της σημερινής Αλβανίας μέχρι την απελευθέρωση της, το 1912.  

        Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την απελευθερωμένη πλέον, από 

τον οθωμανικό ζυγό, Αλβανία και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

ορθόδοξη πίστη την περίοδο αυτή. Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια, 

αρχικά παρουσιάζεται η Ορθοδοξία στην Αλβανία από το 1913 έως το 1923, ακριβώς 

μια δεκαετία από την απελευθέρωσή της και στη συνέχεια κατά τα έτη 1923 έως 

1939, όπου γίνεται λόγος για την αναγνώριση της μιας και κατά κοινή ομολογία 

″ορθής″ θρησκείας. Σ’αυτήν τη χρονική περίοδο, διαφαίνονται οι αγώνες και οι 

δοκιμασίες για την επιβίωση, καθιέρωση και αναγνώριση της Ορθοδοξίας.  

       Το  τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζει τις προσπάθειες των 

Γερμανών και Ιταλών κατακτητών να χειραγωγήσουν και να δημιουργήσουν μια δική 

τους Αλβανία, παρεμβαίνοντας σε όλους τους τομείς, ακόμα και στον θρησκευτικό. 

Πώς επιβίωσε η Ορθοδοξία στην Αλβανία από τους καθολικούς κατακτητές;  

         Επιπρόσθετα, στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις ορθόδοξες 

Εκκλησίες και Μονές της Αλβανίας, και τους Αγίους της, που μαρτυρούν μια 

προϋπάρχουσα χριστιανική ορθόδοξη χώρα. Τέλος, τα συμπεράσματα στόχο έχουν να 
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δώσουν, σε γενικές γραμμές, μιαν απάντηση στο ερώτημα για το αν τελικά η Αλβανία 

είναι μια άθεη χώρα ή μια ορθόδοξη χριστιανική χώρα με μουσουλμανικό 

προσωπείο.  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Α) ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ 

Κάνοντας κανείς μια ιστορική αναδρομή γενικότερα στα Βαλκάνια και 

ειδικότερα στην περιοχή της Αλβανίας διαπιστώνει ότι διακόσια χρόνια πριν τον 20ο   

αιώνα τα Βαλκάνια δεν υπήρχαν καν. Και προφανώς, ούτε λόγος γινόταν για κάποια 

χώρα των Βαλκανίων που αργότερα θα έπαιρνε το όνομα Αλβανία. Για την καταγωγή 

των Αλβανών πολλές είναι οι θεωρίες που υπάρχουν, με πιο διαδεδομένη εκείνη που 

υποστηρίζει την καταγωγή τους από τους Ιλλυριοίς.1 Πρώτη διεξοδική έρευνα για 

τους αρχαίους Ιλλυριοίς παρουσιάστηκε στο έργο «Albanischen Studien» του J. G. 

Von Hahn, που εκδόθηκε στην Ιένα το 1854 και στο οποίο ο συγγραφέας υποστηρίζει 

τη θεωρία της καταγωγής των σύγχρονων Αλβανών από τους αρχαίους Ιλλυριοίς.2 

Ακόμη παλαιότερα, δυο βυζαντινοί συγγραφείς, ο Ιωάννης Σκυλίτσης και η Άννα 

Κομνηνή, κάνουν λόγο για τους Αλβανούς ως «Αρβανίταις» που κατοικούν στην 

περιοχή «Άρβανον» της Νέας Ηπείρου κατά τα έτη 1077 και 1084.3 Οι ενδείξεις που 

υπάρχουν σ’αυτά τα κείμενα μάς υποδεικνύουν την περιοχή “Άρβανον”, που 

εκτεινόταν ανάμεσα στο Ντούρες (σημερινό Δυρράχειο) και Ντεύρα (σημερινή 

Δίβρη), δηλαδή στη σημερινή  κεντρική  Αλβανία την ίδια ακριβώς περιοχή όπου 

εννέα αιώνες πριν ο γεωγράφος Κλαύδιος, ο Πτολεμαίος, όριζε ως χώρο 

εγκατάστασης μιας ιλλυρικής φυλής που ονομαζόταν ‘‘Αλβανοί ’’. 

Το όνομα Αλβανία, αναφέρεται για πρώτη φορά, από τον Πτολεμαίο τον 

Γεωγράφο (Γεωγραφικά, 3, 12, 20) και αφορά κάποια φυλή της περιοχής. Παρόλα 

αυτά, οι πρώτες πηγές όπου γίνεται με βεβαιότητα αναφορά στον συγκεκριμένο 

βαλκανικό λαό, βρίσκονται σε ένα ανώνυμο βουλγαρικό γραπτό του 11ου αιώνα και 

                                                            

1Mark Mazower, «Τα Βαλκάνια», μτφ: Κώστας Ν. Κουρεμένος, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σ. 49. 

2John Wilkes, «Οι Ιλλυρίοι», μτφ: Εύα Πέππα, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1999, σ. 28. 

3Λάμπρου Μαλάμα, «Αλβανία- Η Νύφη των Αετών», εκδόσεις Ελεύθερο Πνεύμα, Αθήνα 1980, σ. 22. 
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στο έργο του Μιχαήλ Ατταλειάτη.4 Οι ίδιοι οι Αλβανοί αυτοαποκαλούνται Σκιπτάρ 

(Shqipetar) και τη χώρα τους Σκιπερία (Shqiperi). Οι Τούρκοι τους ονομάζουν 

Αρναούτ. Οι Έλληνες τους αποκαλούν Αρβανίτες. Οι Σλάβοι, το ίδιο με τους Έλληνες, 

Αρμπανάς και Αρμπανάδες.5  

Μια άλλη θεωρία σχετικά με την καταγωγή τους, την οποία δεν μπορούμε να 

παραλείψουμε, αναφέρει ότι οι Αλβανοί είναι απόγονοι των Πελασγών. Οι Πελασγοί 

κατοικούσαν στην Αλβανία, στη Μακεδονία, στη δυτική Βουλγαρία, στο 

Μαυροβούνιο και αλλού.6 Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι, οι Αλβανοί 

μιλούν τη γλώσσα των Πελασγών και διατηρούν τα ήθη και έθιμά τους. 

Μετά το 168 π.Χ. τα εδάφη της σημερινής Αλβανίας πέρασαν στη Ρώμη. Οι 

Ρωμαίοι μοίρασαν τα εδάφη αυτά σε πολλές διοικητικές μονάδες, μερικές από τις 

οποίες υπάγονταν κατευθείαν σε αυτή, ενώ άλλες κράτησαν κάποια αυτονομία.7 

Μετά την παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ακολούθησε η επιδρομή της 

βυζαντινής κυριαρχίας (το πρώτο μισό του 9ου αιώνα), και όπως ήταν φυσικό έχουμε 

ανασυγκρότηση της περιοχής της σημερινής Αλβανίας.8 Η βυζαντινή κυριαρχία όμως 

ήταν προσωρινή και γύρω στα 1385 έχουμε την προέλαση του οθωμανικού στρατού 

στα Βαλκάνια και το 1388 στην Αλβανία.9 

Φυλετικά οι Αλβανοί διαχωρίζονται στους Γκέκηδες, που κατοικούν στα 

βόρεια, και τους Τόσκηδες που κατοικούν στο νότιο μέρος της Αλβανίας.10 Με το 

θρησκευτικό σχίσμα του 1054, οι αλβανικές περιοχές διαιρέθηκαν σε καθολικό 

βορρά και ορθόδοξο νότο. Οι ηγεμόνες και οι επίσκοποι της εποχής ανάλογα με τα 

                                                            

4Radoslav Grujic, «Legenda iz vremena Cara Samuila o poreklu naroda», μτφ: Robert Elsie. Early 
Albania, a Reader of Historical Texts, 11th-17th Centuries, σ. 3.     

5Θ. Δετοράκης, λήμμα «Αλβανία», Εγκυκλοπαίδεια Δομή, Τόμος 1ος, 1980, σ. 309.  

6Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, «Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενισμός Ελληνικός, Άπειρος 
Χώρα», εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα 1992, σ. 19. 

7S. Pollo–A. Puto, «Ιστορία της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα», εκδόσεις Εκδοτική 
Ομάδα, σ. 28.  

8S. Pollo–A. Puto, ό.π., σ. 45. 

9Miranda Vickers, «Οι Αλβανοί»,  μτφ: Εύα Πέππα, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σ. 25. 

10Θεοφάνης Μαλκίδης, «Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις», εκδόσεις  Γόρδιος 2007, σ. 29.  
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συμφέροντά τους υποστήριζαν πότε την Ανατολική Ορθοδοξία και πότε τον Ρωμαϊκό 

Καθολικισμό.11  

Χωρίς να επεκταθούμε περισσότερο στην ιστορία της Αλβανίας και των 

κατοίκων της, συμπεραίνουμε ότι στη γεωγραφική περιοχή της σημερινής Αλβανίας 

πρωτίστως είχαμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (395 μ.Χ.), που τη διαδέχτηκε η 

Βυζαντινή και πολύ αργότερα η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θεωρώ ότι ο 

χριστιανισμός και η ορθόδοξη πίστη αποτέλεσαν τους παράγοντες που έπαιξαν 

ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της αλβανικής κοινωνίας, ήδη από τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. Αλήθεια, αν κάναμε την υπόθεση να αντιστρέψουμε τη χρονολογική 

σειρά των κατακτητών, πρώτα δηλαδή να είχαμε την οθωμανική κατάκτηση και την 

επιβολή του Ισλάμ στη χώρα, έπειτα τη ρωμαϊκή και την επιβολή του καθολικισμού 

και τελευταία τους βυζαντινούς κατακτητές που θα άφηναν μια εκχριστιανισμένη 

Αλβανία, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε τότε ότι η Αλβανία θα ήταν ένα 

χριστιανικό κράτος καθώς και το ότι οι κάτοικοί της είναι, ως επί το πλείστον, 

χριστιανοί; 

 
Χάρτης της Αλβανίας από όπου διαφαίνονται τα γεωγραφικά της σύνορα. 

                                                            

11Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, «Αλβανία», Τόμος 2ος, σ. 25.  
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Β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

  Η ανάπτυξη του εθνικισμού στα Βαλκάνια κατά τον 19ο αιώνα 

επέφερε τη φθορά της οθωμανικής αυτοκρατορίας και οδήγησε στην απελευθέρωση 

από τον ζυγό της. Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο οι Αλβανοί 

είχαν δημιουργήσει εθνική συνείδηση ως τις αρχές του 19ου αιώνα, λαμβάνοντας 

υπόψη την αφόρητη κατάσταση που ζούσαν κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, αλλά και τις καταπιεστικές οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, όλα αυτά 

είχαν σαν αποτέλεσμα τον ένοπλο ξεσηκωμό των αγροτικών μαζών εναντίων του 

Τούρκου κατακτητή.12 

Το αλβανικό κράτος σχηματίστηκε κατά τα τέλη του 1912, παραμονές 

κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και πρώτος κυβερνήτης του υπήρξε ο 

Ισμαήλ Κεμάλ (Ismail Qemali).13 Οι Νεότουρκοι είχαν παραχωρήσει στην Αλβανία 

περιοχές βορείως του ποταμού Γενούσου (Σκούμπι), το βιλαέτι της Σκόδρας και 

νοτίως το βιλαέτι των Ιωαννίνων.14 Εθνικός ήρωας της Αλβανίας είναι ο Γεώργιος 

Καστριώτης (Gjergj Kastrioti) γνωστός και ως Σκεντέρμπεης (Skënderbej). Το 

κράτος που μόλις είχε ιδρυθεί, αναμείχθηκε αμέσως στους Βαλκανικούς πολέμους 

και στη συνέχεια στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.15 Τα στρατεύματα των άλλων 

βαλκανικών χωρών εποφθαλμιούσαν τότε να μοιράσουν τα εδάφη της νεοσύστατης 

Αλβανίας μεταξύ τους. Ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος τερματίστηκε με τη Συνθήκη του 

Λονδίνου στις 17 Μαΐου του 1913 και η ηττημένη Τουρκία παραχώρησε στα 

συμμαχικά βαλκανικά κράτη τα ευρωπαϊκά εδάφη, από τα οποία εξαιρέθηκαν τα 

εδάφη της Αλβανίας, η τύχη των οποίων θα καθοριζόταν από τις Μεγάλες 

Δυνάμεις.16  Το 1913 μια Διεθνής Επιτροπή, αποτελούμενη από έξι εκπροσώπους 

των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης,17 ήρθε στην Αλβανία για να ορίσει τα σύνορά 

                                                            

12Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, «Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενισμός Ελληνικός, Άπειρος 
Χώρα», εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα 1992, σ. 35. 

13Ηλίας Αντωνόπουλος, «Αλβανία & Ελληνοαλβανικές σχέσεις 1912-1994», εκδόσεις Ωκεανίδα, Αθήνα 
1995, σ. 13.  

14Ηλίας Αντωνόπουλος, ό.π., σ. 14.  

15S. Pollo–A. Puto, ό.π., σ. 206.  

16Miranda Vickers, «Οι Αλβανοί», μτφ: Εύα Πέππα, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σ. 12. 

17Έξι  μεγάλες Δυνάμεις της εποχής εκείνης: Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία.  
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της, τα οποία είχαν σημειωθεί στον χάρτη, πριν από το Συνέδριο των Πρέσβεων στο 

Λονδίνο.18 Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αποστολή της ορίζοντας τα νότια σύνορα 

της Αλβανίας από το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι τη λίμνη Όχρι (Αχρίδα).19 Αυτά είναι τα 

σύνορα που χωρίζουν την Αλβανία από την Ελλάδα. Εξαιτίας όμως της έναρξης του 

Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι εργασίες της Επιτροπής σταμάτησαν με αποτέλεσμα τα 

ανατολικά και βόρεια σύνορα της χώρας να μείνουν ακαθόριστα. Οι Σέρβοι 

εκμεταλλευόμενοι το γεγονός αυτό εισέβαλαν στη βόρεια Αλβανία, και προσπάθησαν 

να την ορίσουν ως δική τους κυριαρχία.20 Έναν χρόνο μετά την  είσοδο της Αλβανίας 

στην Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), το 1921, πήγε στην Αλβανία μια Διεθνής Επιτροπή 

και όρισε επί τόπου τα σύνορα με τη Σερβία λύνοντας το πρόβλημα μεταξύ των δύο 

χωρών. Η ένταξη της Αλβανίας στην ΚτΕ είχε μεγάλη σημασία, γιατί αναγνώριζε 

αφενός την ανεξαρτησία της και αφετέρου έλυνε το ζήτημα των συνόρων της. Έτσι, 

τα σύνορα της χώρας ρυθμίστηκαν και πήραν οριστική γεωγραφική μορφή το  

1921.21 

           Το αλφάβητο που άρχισε να χρησιμοποιεί η Αλβανία ορίστηκε από το 

1881 να είναι το λατινικό και επικρατεί στην αλβανική εκπαίδευση μέχρι σήμερα.22 

Το 1908 το ελεύθερο αλβανικό κράτος αναγνώρισε επίσημα την καθιέρωση του 

λατινικού αλφαβήτου στην πόλη του Μοναστηρίου (Βιτώλια) στο πρώτο συνέδριο 

καθιέρωσης της αλβανικής γραφής, όπου οι Αλβανοί επέλεξαν να χρησιμοποιούν τη 

λατινική γραφή αντί των άλλων.23 Βέβαια, προτού παρθεί αυτή η απόφαση, οι 

Τόσκηδες χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αλφάβητο ως γραπτή γλώσσα, ενώ οι 

Γκέκηδες το λατινικό. 

                                                            

18Θεοφάνης Σ. Νόλι, «Αυτοβιογραφία», Βοστόνη 1960, σσ. 70-78. 

19Θεσπρωτού Κ. και Ψαλλίδα Α., «Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου», εκδόσεις Εταιρεία  

Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964, σ. 48.  
20Θεοφάνης Σ. Νόλι, ό.π., σ. 80.  

21Καργάκος Σαράντος, «Αλβανοί, Αβαρίτες, Έλληνες», εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2005, σ. 195.  

22Xhavit Shala, «Shqipetaret ne udhekryq (Οι Αλβανοί σε σταυροδρόμι)», Qendra Shqipetare e 

Studimeve Per Sigurine Kombetare, Tirana 2004, σ. 97.  
23Arnold Sherman, «Αλβανία, ο Τσακισμένος Αετός των Βαλκανίων», μτφ: Αθηνά Μαλεβίτη, εκδόσεις 
Ίνδικτος 2000, σ. 40. 
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Το Συνέδριο του Μοναστηρίου όπου καθιερώθηκε η Αλβανική Γλώσσα.   

14 Νοεμβρίου του 1908. Δική μου μετάφραση των στοίχων πάνω από τη σημαία, «Η γλώσσα 

μας πόσο ωραία, πόσος γλυκιά, πόσο μεγάλη. Πόσο ανάλαφρη, πόσο ελεύθερη. Πόσο όμορφη, 

πόσο ανεκτίμητη». Από το ποίημα του Ναϊμ Φράσερι.  

 

 

Το πρώτο κείμενο στην αλβανική γλώσσα είναι ένα μοτίβο βάπτισης με 

ημερομηνία το 1462: «Σε βαπτίζω στο Όνομα του Πατρός, και  του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος».24 Ο συγγραφέας της φράσης αυτής φαίνεται να είναι ο Παλ Ένγελι (Pal 

Engjelli, λατ. Paulus Angelus, 1417-1470), αρχιεπίσκοπος του Δυρραχίου, στενός 

φίλος και σύμβουλος του Σκεντέρμπεη.25 Η συγκεκριμένη φράση είδε το φως της 

δημοσιότητας εξαιτίας της προσπάθειας ενός Ρουμάνου λόγιου του Νικολάε Ιόργα, ο 

οποίος ανακάλυψε το έγγραφο στη Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας και το εξέδωσε το 

1915.26  Η μαρτυρία αυτού του κειμένου μιλά από μόνη της για το ποια είναι τελικά η 

αληθινή, αυθεντική  και πρωταρχική πίστη των Αλβανών.     

 

 

 

                                                            

24Akademia e Shkencave e Shqiperise, Instituti i Historise, «Historia e Popullit Shqipetar 1(Η Ιστορία 
του Αλβανικού Λαού)», Botime Toena, Tirane 2002, σ. 94. 

25Robert Elsie, «Albanian Literature. A short History (Αλβανική Λογοτεχνία. Μια σύντομη ιστορία», I. 
B. Tauris, New York 2005, σ. 5.  

26Shtëpia Botuese e Librit shkollor, «Antologjia e letërsisë shqiptare 1», Tiranë 1996, σ. 38.  
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟ 1912 

 

1.1 Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 

ΑΛΒΑΝΙΑΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ 

Παρόλο που είναι δύσκολο να καθοριστεί χρονολογικά η εξάπλωση της 

Ορθοδοξίας στην περιοχή της σημερινής Αλβανίας, υποθέτουμε ότι διαδόθηκε 

σ’αυτή ο χριστιανισμός από τη Μακεδονία, κατά τον πρώτο μ.Χ. αιώνα.27 Η περιοχή 

της σημερινής Αλβανίας με τα πνευματικά κατάλοιπα των τριών διαδοχικών 

αυτοκρατοριών, της ρωμαϊκής, της βυζαντινής και της οθωμανικής, έγινε συγχρόνως 

στόχος βαρβαρικών επιθέσεων και λεηλασιών από διάφορους λαούς (Ούννους, 

Γότθους, Νορμανδούς, Σέρβους, Βούλγαρους, Ενετούς κ.ά.).28 Με βάση την 

εκκλησιαστική υπαγωγή των διοικητικών επαρχιών της σύγχρονης Αλβανίας, 

διακρίνουμε τις εξής τέσσερις  περιόδους:  

α) αποστολικοί χρόνοι έως το 731 – υπάγονταν στην αυτοδιοίκητη Εκκλησία 

του ανατολικού Ιλλυρικού, υπό το Ρωμαϊκό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, 

 

β) 731 ως τις αρχές του 11ου αιώνα – τελούσε υπό το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως, 

 

γ) αρχές 11ου αιώνα έως το 1767 – οι περισσότερες επισκοπές υπάγονταν υπό 

την αυτοκέφαλη αρχιεπισκοπή Αχρίδος,  

 

δ) 1767 - 1937 – υπό το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 29 

 

                                                            

27Θ. Βερέμης, Θ. Κουλουμπής, Η. Νικολακόπουλος, «Ο Ελληνισμός της Αλβανίας», Παν/μιο Αθηνών, 
εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1995, σ. 147.  

28Miranda Vickers, ό.,π., σ. 22. 

29Σύμφωνα με το άρθρο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιου 
Γιαννουλάτου, με θέμα «Εκκλησία της Αλβανίας. Ιστορική-Πνευματική Παράδοση. Τέχνη», το οποίο 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο Χριστόπουλος Γεώργιος Α., «Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας. 2000 χρόνια.  
Ιστορία – Μνημεία – Τέχνη», Τόμος  Β’, σσ. 54-72.  
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Πρώτος ο απόστολος Παύλος ήταν εκείνος που έσπειρε τον Χριστιανισμό στα 

εδάφη της σημερινής Αλβανίας, αφού ο ίδιος γράφοντας από την Κόρινθο προς τους 

Ρωμαίους (55 - 57 μ.Χ.) σημειώνει ότι έδρασε με θείο ζήλο, «…ώστε από Ιερουσαλήμ 

και κύκλω μέχρι του Iλλυρικού πεπληρωκέναι το ευαγγέλιον του Χριστού» (Ρωμ. 15, 

18-19).30  Το «μέχρι Ιλλυρικού» δηλώνει ότι μάλλον περιλαμβάνεται και το Ιλλυρικό, 

το οποίο επεκτεινόταν τότε γεωγραφικά έως και το Δυρράχιο της σημερινής 

Αλβανίας. Η εξάπλωση του Χριστιανισμού ήταν τόσο ραγδαία ώστε, μέχρι τα μέσα 

του 15ου αιώνα περίπου έως και το 1468, δεν αναφέρεται στην Αλβανία καμμία άλλη 

θρησκεία παρά μόνο ο ορθόδοξος χριστιανισμός.31 

Το παλαιότερο στοιχείο παρουσίας χριστιανικής κοινότητας στον εδαφικό 

χώρο της σημερινής Αλβανίας είναι οι χριστιανικοί τάφοι που βρέθηκαν σε στοά έξω 

από τα τείχη του Βουθρωτού (πιθανόν του 2ου αι.).32 Οι βασιλικές αυτές, πιθανότατα 

5ου-6ου αιώνα, αποδεικνύουν με τις διαστάσεις τους ότι εξυπηρετούσαν πολυάριθμες 

χριστιανικές κοινότητες και αποτελούν σοβαρές μαρτυρίες άνθησης του 

Χριστιανισμού στα μέρη αυτά.33 Η χριστιανική θρησκεία, όπως προείπαμε, 

διαδόθηκε αρκετά νωρίς στις εδαφικές περιοχές της σημερινής Αλβανίας. Ήδη από 

τον 2ο αιώνα είχαν ιδρυθεί σ’αυτές και οι πρώτες χριστιανικές επισκοπές. 

Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός ότι τον 4ο αιώνα η εκκλησιαστική οργάνωση 

αριθμούσε περίπου 40 επισκοπές από τις οποίες οι 11 είχαν την έδρα τους μέσα στα 

γεωγραφικά όρια της σημερινής Αλβανίας.34 

                                                            

30Μιχαήλ. Γ. Τρίτος, «Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία», εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη 
Α. Ε., Αθήνα 1999, σ. 34.  

31Θ. Βερέμης, Θ. Κουλουμπής, Η. Νικολακόπουλος, «Ο Ελληνισμός της Αλβανίας», Παν/μιο Αθηνών, 
εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1995, σ. 147. 

32Σύμφωνα με το άρθρο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και Πάσης Αλβανίας Αναστασίου 
Γιαννουλάτου, με θέμα «Εκκλησία της Αλβανίας. Ιστορική-Πνευματική Παράδοση. Τέχνη», το οποίο 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο Χριστόπουλος Γεώργιος Α., «Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας. 2000 χρόνια.  
Ιστορία – Μνημεία – Τέχνη», Τόμος  Β’, σσ. 54-72. 

33Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια "Πυρσός", Τόμος Ε', 1928, σσ. 604-605. 

34S. Pollo –A. Puto, «Η Ιστορία της Αλβανίας από την αρχαιότητα ως σήμερα», εκδοτική Ομάδα, σ. 70. 
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                     Παλαιοχριστιανικός Ναός, Βουθρωτό, Άγιοι Σαράντα. 

 

Σαφέστερη μαρτυρία που αποδεικνύει την παρουσία εκκλησιαστικής 

κοινότητας στα εδάφη της σημερινής Αλβανίας, και συγκεκριμένα στο Δυρράχιο35 

(αλβανικά Durres) την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα, μας προσφέρει το μαρτύριο 

του επισκόπου Αστείου ή Αστίου το 98 μ.Χ..36 Στο ορθόδοξο μνημονολόγιο 

αναφέρεται ότι «τη έκτη Ιουλίου ο Άγιος Αστείος, επίσκοπος Δυρραχίου….».37 Το 

Δυρράχιο, υπήρξε η αρχαία αποικία των Κερκυραίων, που ήταν γνωστή τότε ως 

Επίδαμνος. Η πόλη αυτή υπήρξε ο βασικός λιμένας της Αδριατικής, πύλη από την 

οποία οι Ρωμαίοι εισέρχονταν στη Βαλκανική και μέσω της Εγνατίας στη 

Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη.38 Σε αυτόν τον κόμβο αναπτύχθηκε από 

τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μια καλά οργανωμένη Εκκλησία και η ομώνυμη 

επισκοπή Δυρραχίου.  

Για τον χρόνο ίδρυσης της μητροπόλεως Βελεγράδων, της δεύτερης κατά 

σειρά εκκλησιαστικής κοινότητας της Αλβανίας, δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες. Η 

ονομασία Βελεγράδα απαντάται στις αρχές του 14ου αιώνα.39 Η πόλη ονομάστηκε 

                                                            

35Το Δυρράχιο (αλβ. Durrës, λατ. Dyrrachium, ιταλ. Durazzo, τουρκ. Dıraç, βουλγ. και σερβ. Драч) 
είναι η αρχαία ελληνική αποικία Επίδαμνος που μετονομάστηκε από τους Ρωμαίους και σήμερα 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες πόλεις της Αλβανίας. Βρίσκεται στην Αδριατική 
θάλασσα, περίπου 33  χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων. (Γ. Μπαμπινιώτης Λ.Ν.Ε. Γ., Αθήνα 1998, σ. 
537) 

36 Μιχαήλ. Γ. Τρίτος, ό.π., σ. 36. 

37Σύμφωνα με το άρθρο του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου, ό.π., σσ. 54-72. 

38John V. A. Fine, «The Late Medieval Balkans (Ύστερα Μεσαιωνικά Βαλκάνια)», University of 
Michigan Press 1994, σ. 38.  

39Άνθιμου Δ. Αλεξούδη, «Σύντομος Ιστορική Περιγραφή της Ιεράς Μητροπόλεως Βελεγράδων και της 

υπό την Πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν Υπαγόμενης Χώρας, Νυν πρώτων συνταχθείσα και ιδίοις 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B1


και Βεράτιο (αλβανικά Berat) όπως είναι γνωστή ακόμη και σήμερα. Γνωρίζουμε 

ότι η αποικία του Βερατίου κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1431 επί 

σουλτάνου Μουράτ.40 Η πόλη έχει να επιδείξει πολλά εκκλησιαστικά μνημεία, τόσο 

εκκλησίες όσο και μοναστήρια, στα οποία γίνεται αναφορά στο τελευταίο κεφάλαιο 

της εργασίας.   

Για την τρίτη εκκλησιαστική κοινότητα, την περιφέρεια της Κορυτσάς, 

ξέρουμε ότι πριν ακόμη κτιστεί η πόλη (1490), ανήκε στη μητρόπολη Καστοριάς, η 

οποία είχε επίσης υπαχθεί τότε στην αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Η μητρόπολη 

Κορυτσάς ιδρύθηκε αρχές του 17ου αιώνα, συμπεριλαμβάνοντας τις επισκοπές 

Κολωνίας, Δεβόλης και Σελασφόρου (Σβέσδας).41 Πρώτος γνωστός επίσκοπος 

Κορυτσάς είναι ο Νεόφυτος, ενώ το 1670 ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Παρθένιος, ο εκ 

Κορυτσάς, ανύψωσε την πατρίδα του σε μητροπολιτική έδρα με τίτλο «Κορυτσάς, 

Σελασφόρου και Μοσχοπόλεως».42 

Άλλο πνευματικό κέντρο υπήρξε η Μοσχόπολη, πόλη που άκμασε τον 18ο 

και 19ο αιώνα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη Μοσχόπολη λειτούργησε και 

το πρώτο χριστιανικό τυπογραφείο ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου.43 Οι 

εκδόσεις της Μοσχόπολης αφορούσαν κυρίως κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου, 

όπως η «Ορθόδοξη Διδασκαλία» του Μελετίου του Πηγά και πλήθος Ακολουθιών, 

όπως του Αγίου Ναούμ (1740), του Αγίου Κλήμη (1742), των Αγίων 15 Μαρτύρων 

(1741) κ.ά..44 Μέχρι και το 1670 η Μοσχόπολη υπαγόταν απευθείας στην 

αρχιεπισκοπή Αχρίδος, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στη μητρόπολη Κορυτσάς.45 

                                                                                                                                                                          

αναλώμασι, Τύποις εκδοθείσα υπό του Μητροπολίτου Βελεγράδων Άνθιμου Δ. Αλεξούδη». Εν Κέρκυρα, 

Τυπογραφείον Η ΙΟΝΙΑ 1868, σ. 21.  
40Akademia e Shkencave e Shqiperise, Instituti i Historise, «Historia e Popullit Shqipetar (Η ιστορία 
του Αλβανικού λαού)», Botime Toena, Tirane 2002, σ. 145. 

41Οικονόμου Φώτιος, «Η Ορθόδοξος εκκλησία της Αλβανίας και η συμβολή της εις την διατήρηση του 

Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου», εκδόσεις Νέα Θέσις, Αθήνα 1988, σ. 67. 
42Σύμφωνα με το άρθρο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και Πάσης Αλβανίας Αναστασίου 
Γιαννουλάτου, με θέμα «Εκκλησία της Αλβανίας. Ιστορική-Πνευματική Παράδοση. Τέχνη», το οποίο 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο Χριστόπουλος Γεώργιος Α., «Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας. 2000 χρόνια.  
Ιστορία – Μνημεία – Τέχνη», Τόμος  Β’, σσ. 54- 72.  

43Περισσότερα βλέπε σ. 19.  

44Σύμφωνα με τη μελέτη του καθηγητού Κωνσταντίνου Γ. Νιχωρίτη, «Τα αγιολογικά και υμνολογικά 

κείμενα των Αγίων Επταρίθμων στις εκδόσεις της Μοσχόπολης (Κυρίλλου, Μεθοδίου, Κλήμεντος, 
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1.2 Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ 

ΖΥΓΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Από όλους τους κατακτητές, οι Οθωμανοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν 

περισσότερο να χτυπήσουν την ορθόδοξη πίστη σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων, 

μεταξύ αυτών και τη χριστιανική Αλβανία.46 Οι οθωμανικές δυνάμεις, αφού 

ολοκλήρωσαν την κατάκτηση της Μικράς Ασίας το 1354, διέσχισαν τα Δαρδανέλια 

και εισέβαλαν στη Βαλκανική Χερσόνησο. Περίπου το 1385 έχουμε την προέλαση 

του οθωμανικού στρατού στα Βαλκάνια και γύρω στο 1388 στην Αλβανία.47 Υπό την 

οθωμανική κατοχή η Αλβανία χωριζόταν σε έξι σαντζάκια.48 Με τον διαχωρισμό 

αυτό, εμποδίστηκε κατά πολύ η διαδικασία ενοποίησης της χώρας σε ένα και 

μοναδικό κράτος, αλλά και η καρποφόρηση μιας ενιαίας θρησκείας, αυτής της 

Ορθοδοξίας, η οποία ήταν και η πρώτη θρησκεία που γνώρισε η χώρα. Στο βιβλίο της 

Miranda Vikers, η συγγραφέας, όταν αναφέρεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας 

στην Αλβανία, σημειώνει ότι η μακροχρόνια οθωμανική κατάληψη άσκησε τεράστια 

επιρροή στη θρησκευτική διαμόρφωση του λαού καθώς «μαζικοί ήταν οι 

προσηλυτισμοί χριστιανών Αλβανών στο Ισλάμ», γεγονός που αποδεικνύει τον 

εξαναγκασμό που υπέστησαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο, ώστε να 

αλλαξοπιστήσουν και να πάνε ενάντια στα πρωταρχικά θρησκευτικά τους πιστεύω.49 

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι δυο πρώτοι κατακτητές, Ρωμαίοι και Βυζάντιοι, είχαν 

αφήσει έναν εκχριστιανισμένο αλβανικό λαό, έρχεται τώρα ένας τρίτος κατακτητής 

                                                                                                                                                                          

Γοράσδονος, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάββα)», που εκδόθηκε στα Ηπειρωτικά Γράμματα, περίοδος Β’, 

έτος Ε’, τεύχος 10, Ιωάννινα 2006, σσ. 299-322. 
45Ματρινιανού Ιωακείμ, †Μητροπολίτης Ξάνθης, «Η Μοσχόπολις 1330-1930», εκδόσεις Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 74.  

46Arnold Sherman, «Αλβανία, ο Τσακισμένος Αετός των Βαλκανίων», μτφ: Αθηνά Μαλεβίτη, εκδόσεις 
Ίνδικτος, Αθήνα 2000, σ. 29.  

47Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, «Οι Βαλκανικοί Λαοί κατά τους μέσους χρόνους», εκδόσεις 
Βάνιας 1992, σ. 233. 

48Τα έξι σαντζάκια της Αλβανίας επί οθωμανικής αυτοκρατορίας: της Σκόδρας (Ισκεντέρι), το Δουκάτι 
(Ντουκαγκίν), του Ελμπασάν (Ελμπεσάν), της Αχρίδος (Όχρη), της Αυλώνας (Αυλώνα) και του 
Δέλβινου ( Ντελβίνε).  (Σύμφωνα με τους ιστορικούς S. Pollo – A. Puto, ό.π., σ. 65). 

49Miranda Vickers, «Οι Αλβανοί», μτφ: Εύα Πέππα,  εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σ. 11. 
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για να ξεριζώσει αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου ό, τι  χριστιανικό και 

ορθόδοξο είχε ανθήσει τόσους αιώνες πριν.  

Κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας το σοβαρότερο πρόβλημα για 

την Εκκλησία της Αλβανίας ήταν οι συνεχείς ομαδικοί εξισλαμισμοί.50 Κύριο μέλημα 

των Τούρκων ήταν η αλλοίωση της πίστης και η επιβολή του Ισλάμ σε όλα τα 

Βαλκάνια. Οι αλβανικοί πληθυσμοί, όμως, επηρεάστηκαν περισσότερο απ’αυτή την 

πολιτική των Οθωμανών, εξαιτίας του ότι στην Αλβανία υπήρχε έλλειψη 

χριστιανικής φιλολογίας στη μητρική γλώσσα των κατοίκων.51 Η αλβανική γλώσσα 

την εποχή εκείνη δεν είχε πάρει ακόμη κάποια μορφή. Επίσης, στην παραθαλάσσια 

περιοχή της Χειμάρρας δρούσαν διάφορες ρωμαιοκαθολικές προπαγανδιστικές 

αποστολές.52 Είναι κατανοητό, λοιπόν, πόσο ευάλωτος ήταν ο αλβανικός πληθυσμός 

στο θέμα της ορθόδοξης πίστης αφού υστερούσε από όλες τις πλευρές δεχόμενος συν 

τοις άλλοις και την προπαγάνδα του καθολικισμού. Από τον 17ο αιώνα όμως, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο εξισλαμισμός και να στηριχθούν οι ορθόδοξοι, σε 

πολλές περιοχές της χώρας ανεγέρθηκαν νέες Μονές.53 Τα μοναστήρια αυτά 

εξελίχθηκαν αργά, αλλά σταθερά σε κέντρα ορθόδοξης αντίστασης, πνευματικής 

καλλιέργειας και εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μονές 

Ραβενίων, Χειμάρρας, Πέπελης, Ντρυάνου, Χορμόβου, Τσέπου, Πολύτσανης, 

Τσάτιστας, Κάμενας, Λεσινίτσας, Παλάσας, Δρυμάδων, Κυπαρού, Κόδρας, 

Αρδευούσης (Αρδενίτσας), Απολλωνίας, Ιωάννου Προδρόμου Μοσχοπόλεως, 

Κακομιάς, κ.α. .54   

Από την άλλη, πολλοί ήταν οι κληρικοί που εργάστηκαν με ισχυρή θέληση για 

την ενίσχυση του ορθόδοξου πληθυσμού της χώρας. Ένας από αυτούς ήταν ο 

ιερομόναχος Νεκτάριος Τέρπος από τη Μοσχόπολη που έδρασε γύρω στα 1710-1730 

                                                            

50Arnold Sherman, ό. π., σ. 21.  

51Xhavi Sala, «Shqipetaret ne udhekryq (Οι Αλβανοί σε σταυροδρόμι)», Qendra Shqipetare e Studimeve 

Per Sigurine Kombetare, Tirana 2004, σ. 65.  
52Μ. Β. Σακελαρίου, «Ήπειρος. Ιστορικοί Ελληνικοί Χρόνοι», Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997, σ. 183.   

53Καμαρούλιας Δημήτρης, «Τα Μοναστήρια της Ηπείρου», εκδόσεις  Μπάστας – Πλέσσας 1996, σελ. 
519. 

54Βλέπε Τρίτο Κεφάλαιο -Ιερές Μονές. 
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στις περιοχές Βερατίου και Σπαθίας.55 Γρήγορα όμως τον έδιωξαν, με αποτέλεσμα να 

καταφύγει στην Ιταλία, απ’ όπου εξέδωσε το βιβλίο του «Η Πίστις», στην 

προσπάθειά του να αποτρέψει τους ορθόδοξους Αλβανούς από τον εξισλαμισμό. Το 

έργο του ήταν σημαντικό για όλη την Αλβανία και βοήθησε να διατηρηθεί η 

ορθόδοξη πίστη στη χώρα, αφού, σύμφωνα με παρατηρήσεις του περιηγητή Έβλια 

Τσέλεμπι, «πολλοί ήταν οι ορθόδοξοι Αλβανοί που εργάζονταν το 1783 στην 

πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως χτίστες».56 Η μαρτυρία του 

αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι της Αλβανίας δεν λησμόνησαν την πίστη των προγόνων 

τους. 

Επίσης, σε πολλά μέρη της νοτίου Αλβανίας, η αντίσταση ενισχύθηκε με την 

ανέγερση ναών και την οργάνωση σχολείων. Από τα σημαντικότερα ορθόδοξα 

κέντρα αντίστασης υπήρξε η Μοσχόπολη, η οποία τον 18ο αιώνα είχε περίπου 

30.000 κατοίκους και γνώρισε εκπληκτική οικονομική και πνευματική άνθηση. 

Μεγάλη φήμη απέκτησαν η «Νέα Ακαδημία» (1744), η βιβλιοθήκη και το 

τυπογραφείο της. Κόσμημα αποτελούσαν για την πόλη οι 24 ναοί της που 

διασώζονται ακόμη και σήμερα.  Η λεηλασία που υπέστη το 1771, σηματοδότησε 

την παρακμή της, η οποία ολοκληρώθηκε το 1916 όταν πυρπολήθηκε από άτακτα 

σώματα.57             

 
Αναρτημένη  πινακίδα δίπλα σε μια από τις εκκλησίες της πόλης. Δική μου μετάφραση από 

τα αλβανικά: Μοσχόπολη, πόλη κατοικημένη από το 1330. Έτος πλήρους άνθησης το 1764 με 

πληθυσμό 30.000 κατοίκους, 24 εκκλησίες, Ακαδημία και Τυπογραφείο. 

                                                            

55Γαρίτσης Κωνσταντίνος, «Ο Νεκτάριος Τέρπος και το έργο του. Εισαγωγή, σχόλια, κριτική έκδοση του 
έργου του Πίστις», εκδόσεις Ο Θεσβίτης 2002, σσ. 47-82.  

56Γκρίγκορι Λ. Αρς, «Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ’ και αρχές του ΙΘ’ αιώνα», εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα 1994, σ. 37.  

57†Μητροπολίτου Ξάνθης Ιωακείμ Ματρινιανού, «Η Μοσχόπολις 1330-1930», εκδόσεις Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1957, σ. 185. 

  19

http://books.google.com/books?id=v5OmAAAACAAJ&dq=
http://books.google.com/books?id=v5OmAAAACAAJ&dq=


Μέχρι την περίοδο της Τουρκοκρατίας οι κάτοικοι της Αλβανίας, παρόλες τις 

δυσκολίες, κατάφεραν να παραμείνουν σταθεροί στην ορθόδοξη πίστη. Την περίοδο 

αυτή μητροπόλεις και επισκοπές αναδιοργανώθηκαν και έγιναν συστηματικές 

προσπάθειες για την πνευματική αφύπνιση των ορθοδόξων. Η μεγαλύτερη μορφή της 

εποχής υπήρξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος έδρασε σ’αυτά τα μέρη κατά τα 

έτη 1775-1779, σφραγίζοντας την ιστορική ιεραποστολική του δράση με το μαρτύριό 

του, το 1779 στο Μπεράτιο.58 Ο Άγιος Κοσμάς, ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος. 

Επέστρεψε όμως στον κόσμο για να κηρύξει τον Χριστό και να ανακόψει το κύμα 

εξισλαμισμού. Παράλληλα, βλέποντας ότι ο πληθυσμός ήταν στην πλειοψηφία του 

αμόρφωτος αγωνίστηκε για τη μόρφωσή του, προτρέποντας τον κόσμο να χτίζει 

σχολεία για να μάθουν τα παιδιά γράμματα.59. Ο Άγιος Κοσμάς είναι ένας από τους 

σημαντικότερους αγίους των νεότερων χρόνων, ενώ  το έργο του θεωρείται ορόσημο 

για όλη την Αλβανία, αλλά και την Ηπειρωτική Ελλάδα.60 Αν και οι Τούρκοι έβαλαν 

τέλος στη δράση του, το 1779, απαγχονίζοντάς τον, 35 χρόνια αργότερα, το 1814 ο 

περίφημος Αλή Πασάς των Ιωαννίνων έχτισε μοναστήρι προς τιμήν του.61  

 Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός  
 

Κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα έγιναν προσπάθειες να μεταφραστεί 

η Αγία Γραφή στην αλβανική γλώσσα. Ο πρώτος που το επιχείρησε ήταν ο 

ιερομόναχος Γρηγόριος Κωνσταντινίδης (μετέπειτα Μητροπολίτης Δυρραχίου), ο 

                                                            

58 Βουλγαράκη Εύη, «Εκκλησιαστική Ζωή στα Βαλκάνια, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 1997, σ. 45. 

59Γκιόλιας Μ., «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του», Αθήνα 1972, σσ. 42-65.  

60 Νιχωρίτης Γ. Κωνσταντίνος, «Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και η Αθωνιάδα Σχολή», -Ημερίδα με θέμα 

«Ο Λαϊκός αναγεννητής Κοσμάς ο Αιτωλός», (Φλώρινα, 14 Απριλίου 2010), Φλώρινα 2010, σσ. 111-

131.  
61 Βουλγαράκη Εύη, ό.π., σ. 46. 
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οποίος μετέφρασε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.62 Δυστυχώς όμως η 

μετάφραση αυτή χάθηκε. Ακολούθησε ο Γρηγόριος Αργυροκαστρίτης (επίσκοπος 

Ευβοίας) κατά τον 19ο αιώνα, που μετέφρασε την Καινή Διαθήκη στην αλβανική 

γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες και τη δημοσίευσε.63                              

Αργότερα, ήρθαν στο φως οι μεταφράσεις του Κωνσταντίνου Χριστοφορίδη, ενός 

αξιόλογου συγγραφέα και μεταφραστή από το Ελμπασάν. Ο Χριστοφορίδης 

μετέφρασε και στις δυο διαλέκτους την Αγία Γραφή, πρώτα στην γκεκική (1872) και 

έπειτα στην τοσκική (1879), με ελληνικούς χαρακτήρες.64 Ακόμη μια προσπάθεια 

μετάφρασης των Ιερών Κειμένων έγινε από τον κληρικό, ποιητή και συγγραφέα Φαν 

Νόλι, από την Κολόνια της Κορυτσάς. Για τις ανάγκες της Αλβανικής Εκκλησίας, ο 

Νόλι, μετέφρασε το 1908 μερικές από τις ιερές ακολουθίες, όπως: «Η Ιερά Ακολουθία 

της Μεγάλης Εβδομάδας», το «Μικρό Ευχολόγιο», «Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου 

του Χρυσοστόμου», και άλλα.65  

Όμως, το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα ο εξισλαμισμός επεκτάθηκε και στα 

χωριά των ορεινών περιοχών, κυρίως της κεντρικής Αλβανίας και συνεχίστηκε τα 

επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να εξισλαμιστούν τα 2/3 των Αλβανών.66 Η  ηρωική 

μορφή του Γεωργίου Καστριώτη (Σκεντέρμπεη), ήταν το σύμβολο της τελευταίας 

χριστιανικής αντίστασης κατά των Οθωμανών.67 Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί ο 

ίδιος ο βίος του, από όπου διαφαίνεται καθαρά το θρησκευτικό υπόβαθρο των 

Αλβανών πριν από την οθωμανική κατάκτηση. Ο Γεώργιος Καστριώτης, γιος του 

Ιωάννη Καστριώτη, ενός από τους πιο ισχυρούς ηγέτες της Αλβανίας, ανέλαβε την 

εξουσία από τον πατέρα του την περίοδο που οι Οθωμανοί εισέβαλαν στη χώρα. Ο 

                                                            

62Σύμφωνα με το άρθρο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και Πάσης Αλβανίας Αναστασίου 
Γιαννουλάτου, με θέμα «Εκκλησία της Αλβανίας. Ιστορική-Πνευματική Παράδοση. Τέχνη», το οποίο 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο Χριστόπουλος Γεώργιος Α., «Ο θησαυρός της Ορθοδοξίας. 2000 χρόνια.  
Ιστορία – Μνημεία – Τέχνη», Τόμος  Β’, σσ. 54-72. 

63Απόστολου Αθ. Γλαβίνα, «Η Ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας», εκδόσεις Α.Π.Θ Υπηρεσία 
Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 7. 

64Rexhep Qosja, «Pantheoni I Rralluar (Το σπάνιο Πάνθεον)», Πρίστινα 1983, σ. 35.  

65Nolit Fan S., «Ευχολόγιον της Ορθόδοξης Εκκλησίας», Βοστόνη 1941.  

66Μιχαήλ. Γ. Τρίτος, «Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία», εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη 
Α. Ε., Αθήνα 1999, σ. 42. 

67Jaxques Edwin, «Shqipetaret (Οι Αλβανοί)», Tirana 1995, σσ. 89-113.   
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Γεώργιος Καστριώτης, βρέθηκε στην αυλή του Σουλτάνου στην Αδριανούπολη ως 

όμηρος και αφού τον ανάγκασαν να αποκηρύξει φραστικά τη χριστιανική του πίστη, 

του δόθηκε το μουσουλμανικό όνομα Σκεντέρ.68 Ο  Σκεντέρ κατόρθωσε να 

ανακτήσει το οχυρό του πατέρα του στην Κρούγια και κατέσφαξε όσους κατοίκους 

της επικράτειάς του, αρνήθηκαν να αποκηρύξουν το Ισλάμ, επαναφέροντας  έτσι τη 

χριστιανική πίστη.69 Μετά τον θάνατό του όμως η χώρα, υποτάχθηκε ολοκληρωτικά 

στην οθωμανική κυριαρχία. 

   
Γεώργιος Καστριώτης (Σκεντέρμπεης)  (1405 – 1468) 

 

Οι κατακτημένοι Αλβανοί, προκειμένου να αποφύγουν τον βίαιο εξισλαμισμό 

και να κρατήσουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα, προτίμησαν να γίνουν 

«κρυπτοχριστιανοί».70 Στην κοινωνική τους ζωή εξακολουθούσαν να εμφανίζονται 

με ονόματα και εξωτερική συμπεριφορά μουσουλμάνων, όμως στον οικογενειακό 

τους βίο διατήρησαν τις ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις. Χαρακτηριστική 

περίπτωση κρυπτοχριστιανισμού στην Αλβανία αποτελούν οι Τόσκηδες της Σπαθίας, 

μιας ορεινής περιοχής νοτίως του Ελμπασάν.71 Στην περιοχή αυτή έχουμε το 

φαινόμενο  των ″δύο″ ονομάτων σε σαράντα τρία ορθόδοξα χωριά της Σπαθίας.  

                                                           

72 Οι 

 

68S. Pollo – A. Puto, ό.π., σ. 125. 

69Γιοχάλας Τίτος, «Σκεντέρμπεης», Ε.Π. Λ. ΜΠ. 1996, σ. 32.  

70Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά, «Αλβανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Αλβανίας και ο ρόλος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας» Σειρά Μελετών του Κέντρου Μειονοτικών Ομάδων Περίοδος 
Β’-6, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013, σ. 44.  

71Κ. Θεσπρωτού και Α. Ψαλλίδα, «Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου», εκδόσεις Εταιρεία  
Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964, σ. 7. 

72Margaret Hasluck, «Ο Άγραφος Νόμος στην Αλβανία», εκδόσεις ΙΣΝΑΦΙ, Ιωάννινα 1954, σ. 30. 
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γεροντότεροι κάτοικοι της περιοχής είχαν δυο ονόματα, ένα μουσουλμανικό για 

δημόσια χρήση και ένα ορθόδοξο για ιδιωτική. Τα χωριά αυτά πιέζονταν για πολλές 

δεκαετίες από τους μουσουλμάνους, να αρνηθούν τον Χριστιανισμό, και να 

ακολουθήσουν το Ισλάμ προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνοι, όμως, 

προτίμησαν να προσποιούνται τους μουσουλμάνους, παίρνοντας μουσουλμανικά 

ονόματα, τηρώντας το Ραμαζάνι και τα άλλα έθιμα, αποφεύγοντας όμως την 

περιτομή. Σε τακτά χρονικά διαστήματα έφερναν έναν ορθόδοξο ιερέα από το 

Ελμπασάν, κρυφά μέσα στη νύχτα, για να τελέσει σε κάποιο σκοτεινό στάβλο έναν 

γάμο ή μια βάπτιση, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη.73   

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε και δυο ονομαστικά 

παραδείγματα: Οι  φαινομενικά μουσουλμάνοι Tahi Baduri και Ymer Tullumi ήταν 

στην πραγματικότητα οι χριστιανοί Spiro Baduri και Vasil Tullumi.74 Όταν 

επιτεύχθηκε η αλβανική ανεξαρτησία και τελείωσαν οι διώξεις για θρησκευτικούς 

λόγους, οι ορθόδοξοι κάτοικοι της Σπαθίας έπαψαν να υποδύονται τους 

μουσουλμάνους και έδιναν μόνο χριστιανικά ονόματα στα παιδιά τους. Το φαινόμενο 

αυτό διήρκησε από το τέλος του 17ου ως το τέλος του 19ου αιώνα. Νεομάρτυρες από 

την περιοχή της Σπαθίας, όπως ο οσιομάρτυς Νικόδημος (1722) και ο Χρήστος ο 

Κηπουρός ή Αρβανίτης (1748), αποδεικνύουν  το γεγονός ότι η ορθόδοξη χριστιανική 

πίστη στην Αλβανία διατηρούνταν κρυφά.75   

Το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα πολλοί περιηγητές απέδειξαν με τις 

παρατηρήσεις τους ότι οι Αλβανοί κατάφεραν να διατηρήσουν το ορθόδοξο 

χριστιανικό φρόνημά τους. Ο Εβλιά Τσελεμπί παρατηρεί ότι πολλοί χριστιανοί του 

Βερατίου εργάζονταν στην Κωνσταντινούπολη ως λούστροι. Επίσης, «1.500 

ορθόδοξοι Αλβανοί εργάζονταν το 1873 ως οικοδόμοι στα κτήρια που είχαν 

καταστραφεί από μεγάλη πυρκαγιά στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας».76  

Εντύπωση προκαλεί ο χαρακτηρισμός από τον περιηγητή των εργατών αποκαλώντας 

τους πρώτα ορθόδοξους και έπειτα Αλβανούς.  

                                                            

73Margaret Hasluck, ό.π., σ. 31. 

74Margaret Hasluck, ό.π., σ. 32. 

75Άρθρο του Μακαριότατου Αναστάσιου Γιαννουλάτου, ό.π., σ. 58. Βλέπε και Τρίτο Κεφάλαιο –Άγιοι 
της Αλβανίας.  

76Γκρίγκορι Λ. Αρς, «Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ’ και αρχές του ΙΘ’ αιώνα», εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα 1994, σ. 37. 
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Μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Οθωμανούς και τη δημιουργία 

του αλβανικού κράτους (1912), ξεκίνησε νέα φάση για την Ορθοδοξία, με την οποία 

θα ασχοληθούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αφού αποκτήθηκε η πολιτική ανεξαρτησία, 

τέθηκε επίμονα το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας. Αποφασιστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των συνειδήσεων εκείνη τη χρονική περίοδο διαδραμάτισε η αλβανική 

διασπορά Αμερικής και Ευρώπης με τους διάφορους συλλόγους της, όπως η 

οργάνωση «Drita» (Φως) που ιδρύθηκε το 1886 στο Βουκουρέστι. Ιδιαίτερα 

σημαντική υπήρξε η δράση του Φαν Νόλι (Θεοφάνη Στυλιανού Νόλι ή 

Μαυρομάτη),77 ο οποίος μετέφρασε πολλά εκκλησιαστικά κείμενα στην αλβανική 

γλώσσα, επιμένοντας παράλληλα να εισαχθούν στη χριστιανική ορθόδοξη  λατρεία.   

  
Ορθόδοξη Εκκλησία (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στο χωριό  Άνω Λάμποβο 

Αργυροκάστρου 11ου αιώνα. 

 

 

                                                            

77Φαν Νόλι, Θεοφάνης Στυλιανός Νόλι: γεννημένος το 1882 στις 6 Ιανουαρίου, στο αλβανόφωνο  
χωριό Qytezë της Ανατολικής Θράκης, περιοχή Ανδριανουπόλεως. Ήταν γόνος ορθόδοξης 
οικογένειας, καταγόμενης από την Κολώνια της Κορυτσάς. Υπήρξε μια πολυσύνθετη προσωπικότητα 
με τρεις αλληλένδετες ιδιότητες: του κληρικού, του πολιτικού και του καλλιτέχνη (ποιητής).  Ήταν ο 
άνθρωπος που θεμελίωσε την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Διετέλεσε για έξι 
μήνες πρωθυπουργός της χώρας το 1924. Ιδρυτικό μέλος της εθνικιστικής οργάνωσης των Αλβανών 
«Βάτρα» στη Βοστόνη και εκδότης της αλβανόφωνης εφημερίδας “Dielli” (Ήλιος). (Nasho Jorgaqi, 
«Jeta e Fan Noli (Η ζωή του Φαν Νόλι», Τίρανα 2005, σσ. 38-40). 
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                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

 

2.1 Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ  ΖΥΓΟΥ- ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ    

 

Μετά την απελευθέρωση της Αλβανίας και αφού η χώρα αναγνωρίστηκε το 

1913 ως αυτόνομη ηγεμονία, ξεκίνησαν οι προσπάθειες ίδρυσης της ανεξάρτητης 

Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αλβανία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.78 Καθώς 

όμως η χώρα δεν είχε ακόμη αναστηλωθεί, προέκυψαν ανάγκες εθνικού χαρακτήρα, 

αφού το αλβανικό κράτος γεννήθηκε στο ενδιάμεσο του Α’ και Β’ Βαλκανικού 

Πολέμου και παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Προηγούνταν, λοιπόν, το 

ζήτημα διοικήσεως της νεοαναγεννηθείσας χώρας.  

Με πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, αρχές του 1914, ορίστηκε 

βασιλιάς της χώρας, ο Γερμανός πρίγκιπας Γουλιέλμο Βίντ, ο οποίος έναν χρόνο 

αργότερα, εκδιώχτηκε από τον θρόνο του από τον Εσάτ Πασά.79 Ακολούθησε ο Α’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου η Αλβανία κατακρεουργήθηκε. Η 

Ιταλία, που είχε πάντοτε βλέψεις για την Αλβανία και τη θεωρούσε ανέκαθεν «δική 

της γη», έσπευσε να δείξει το καλό της πρόσωπο παρέχοντας βοήθεια και με αυτόν 

τον τρόπο, τέλη του 1917, αυτοανακηρύχθηκε προστάτιδά της.80 Η κίνηση αυτή δεν 

άρεσε σε κανένα από τα συνορεύοντα με την Αλβανία βαλκανικά κράτη και 

προκάλεσε αντιδράσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις γειτονικές 

χώρες. Έτσι, οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις αναγκάστηκαν να συγκαλέσουν τη Διάσκεψη 

Ειρήνης του Παρισιού το 1919, στην οποία αποφασίστηκε ανάκληση της 

ανεξαρτησίας και διαμελισμός της χώρας.81 

                                                            

78Μιχαήλ. Γ. Τρίτος, «Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία», εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη 
Α. Ε., Αθήνα 1999, σ. 45. 

79Arnold Sherman, «Αλβανία, ο Τσακισμένος Αετός των Βαλκανίων», μτφ: Αθηνά Μαλεβίτη, εκδόσεις 
Ίνδικτος 2000, σ. 45.  

80S. Pollo – A.Puto, ό.π., σ. 229.  

81Stevan K. Pavlowitch, «Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945», εκδόσεις Βάνιας/Σειρά Ιστωρ, 
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 334. 
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Αντιδρώντας οι Αλβανοί, οκτώ χρόνια μετά την ανεξαρτησία της χώρας, 

οργάνωσαν συνέδριο στην πόλη της Λούσνια82 στις 28 Ιανουαρίου του 1920, το 

οποίο διήρκησε τρεις ημέρες.83 Σ’αυτό έλαβαν μέρος 50 αντιπρόσωποι από όλη την 

Αλβανία και πήραν αποφάσεις ιστορικής σημασίας για τη χώρα, καλύπτοντας αρχικά 

την ανάγκη να μπουν οι βάσεις σε πολιτικό επίπεδο και έπειτα σε θρησκευτικό.84 Οι 

Αλβανοί από τη Λούσνια απείλησαν ότι θα ακολουθήσει πόλεμος σε περίπτωση που 

δεν αναγνωριστεί και επισήμως η χώρα. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1920, η Αλβανία 

έγινε αποδεκτή από την Κοιωνία των Εθνών ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, 

επικυρώνοντας  έτσι την ανεξαρτησία της.85  

Μετά την επίσημη αναγνώριση του αλβανικού κράτους, άρχισε μια νέα φάση 

για την ορθόδοξη εκκλησία. Αφού λοιπόν αποκτήθηκε η πολιτική ανεξαρτησία, 

ακολούθησαν προσπάθειες  και για τη θρησκευτική ελευθερία.   

Το 1920, και αφού προσαρτήθηκε και η Βόρεια Ήπειρος στο αλβανικό 

κράτος, αλβανιστές, ξεκίνησαν από την Αμερική με τον σύνδεσμο VATRA (Εστία)86 

και επικεφαλή τον Φαν Νόλι, με σκοπό να επιτύχουν θρησκευτική ανεξαρτησία για 

τη χώρα τους.87 Μια καλά οργανωμένη ομάδα ζήτησε με υπόμνημα προς την 

κυβέρνηση υποστήριξη για ένα προνομιακό καταστατικό για τους χριστιανούς του 

νότου, αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για 

τη σύσταση του Αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης Αλβανικής Εκκλησίας, ήρθαν από την 

Αμερική στην Κορυτσά δυο Αλβανοί ιερείς, οι V. Came και V. Marko.88 Παράλληλα, 

πολλά κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου μεταφράστηκαν στην αλβανική γλώσσα 

                                                            

82Λούσνια (αλβ. Lushnje), πόλη κεντρικά της Αλβανίας. 

83«Historia e Shqiperise (Ιστορία της Αλβανίας)», εκδόσεις της Ακαδημίας των Επιστημών της 
Αλβανίας, Τίρανα 1984, σ. 89.  

84Αλβανικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Έκδοση της Ακαδημίας Επιστημών της Αλβανίας, Τίρανα 1985, 
σ.  511.  

85Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, «Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενισμός Ελληνικός, Άπειρος 
Χώρα», εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα 1992, σ. 62. 

86Φώτιος Γ. Οικονόμου, «Η ορθόδοξος εκκλησία της Αλβανίας 1912-1988», εκδόσεις Νέα Θέσις, 
Αθήνα 1988, σ. 18. 

87Απόστολος Αθ. Γλαβίνας, «Έγγραφα περί της Πραξικοπηματικής Συγκροτήσεως της Συνόδου της 
Εκκλησίας της Αλβανίας (1929)», εκδόσεις ΙΜΙΑΧ, Ιωάννινα 1981, σ. 3. 

88 Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, «Αλβανία», Τόμος 2ος, σ. 25.  
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για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός.89 Οι ιερείς Βασίλειος Μάρκος από την Κορυτσά, 

Μάρκος Κονδύλης από το Αργυρόκαστρο, Βησσαρίων Τζοβάννη90 από το Ελμπασάν 

(μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας) και ο Φαν Νόλι ανήκουν στους πρωτεργάτες 

και ιδρυτές του Αυτοκέφαλου της Αλβανικής Εκκλησίας.91   

Τον αλβανό μητροπολίτη Νόλι, υποδέχτηκαν μετά τιμής και δόξης στην 

Κορυτσά και αυτοαποκαλέστηκε ιδρυτής του Αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας της Αλβανίας.92  Εφημερίδες έγραψαν για το γεγονός περιγράφοντας την 

κατάσταση που βίωνε η πόλη με τα εξής λόγια «Ο ενθουσιασμός των πιστών δεν είχε 

προηγούμενο».93 Εδώ φαίνεται η ανάγκη και η δίψα των κατοίκων για την αναβίωση 

της θρησκείας των προγόνων τους, αφού η ορθόδοξη χριστιανική πίστη 

αναγνωριζόταν ως τέτοια. Στις 28 Νοεμβρίου του 1920 ο Νόλι εκδίωξε από τον 

μητροπολιτικό θρόνο τον Έλληνα μητροπολίτη Ιάκωβο και τη θέση του κατέλαβε ο 

ίδιος.94  

 Fan Noli  (1882 - 1965) 

                                                            

89Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό. π., σ. 18.  

90Βησσαρίων Τζοβάννης: Αρχιεπίσκοπος πάσης Αλβανίας και τοποτηρητής της Μητρόπολης 
Κορυτσάς, γεννήθηκε στο Ελμπασάν, σπούδασε στην Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή από το 1900 έως 
1911, αλλά και στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1918 ανακηρύχτηκε διδάκτωρ 
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το ίδιο έτος χειροτονήθηκε ιερέας από τον 
μητροπολίτη Δυρραχίου Ιάκωβο. Το 1925 χειροτονείται Επίσκοπος στη Σερβία, ενώ το 1929 
τοποθετείται πραξικοπηματικά Μητροπολίτης Δυρραχίου και Αρχιεπίσκοπος πάσης Αλβανίας. Πέθανε 
φυλακισμένος, πιθανόν το 1959. (Φώτιος Οικονόμου, «Ορθοδοξία και Ελληνισμός στην Βόρειο 
Ήπειρο», β’ έκδοση, εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα, 1990, σ.99.) 

91Απόστολος Αθ. Γλαβίνας, «Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας», εκδόσεις Α.Π.Θ 
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 18.  

92 Nasho Jorgaqi, «Jeta e Fan Noli (Η ζωή του Φαν Νόλι)», Τίρανα 2005, σ. 96.  

93M.S. Gurra, «Κορυτσά», εφημερίδα «Koha Jone», Δεκέμβριος 1921, σ. 1. 

94Από το Αρχείο του Ινστιτούτου Ιστορίας, Τίρανα «Dosie per istorine e Kishes Orthodokse te 
Shqiperise» ν. 5, 1920-1924.  
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Μετά  την ενθρόνιση του Νόλι ως μητροπολίτη, για πρώτη φορά στην ιστορία 

του ορθόδοξου χριστιανισμού στην Αλβανία, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στην 

αλβανική γλώσσα.95 Η Αλβανία, ως η τελευταία χώρα των Βαλκανίων χωρίς 

Αυτοκέφαλη Εκκλησία, τώρα που είχε κερδίσει την πολιτική της ανεξαρτησία, άξιζε 

και την πνευματική της αυτονομία. Ο μητροπολίτης Κορυτσάς Ιάκωβος που είχε 

εκδιωχθεί, αν και βρισκόταν στην Ελλάδα, δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τη ρύθμιση 

του εκκλησιαστικού ζητήματος στην Αλβανία. Όπως μαρτυρούν και οι διάφορες 

επιστολές που έστελνε στη χώρα προς τον τότε Δήμαρχο Δυρραχίου, Κωστάκη 

Παφτάλη, όπου πρότεινε τη σύγκληση μιας νόμιμης εκκλησιαστικής 

εθνοσυνέλευσης, ώστε βάσει των αποφάσεών της να δοθεί επίσημη απόφαση από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο για την οριστική λύση του ζητήματος. 96 Η πρόταση του 

Ιακώβου αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στήριξαν οι αλβανιστές το 

αντικανονικό Κληρικολαϊκό Συνέδριο του Βερατίου. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο για 

τη σύγκληση του Συνεδρίου έπαιξε η κυβέρνηση των Τιράνων δίνοντας τη στήριξη 

της.   

Το Κληρικολαϊκό Συνέδριο οργανώθηκε τελικά για πρώτη φορά, από λαϊκούς 

και εθνικιστές κληρικούς όπως οι Ι. Κυρίτσης, Β. Μάρκος και Β. Τσάμης στην πόλη 

του Βερατίου 11 με 13 Σεπτεμβρίου του 1922.97 Το συνέδριο είχε την πολιτική και 

διοικητική στήριξη της αλβανικής κυβέρνησης και εκπρόσωποι από όλες τις 

ορθόδοξες διοικήσεις της χώρας, τριάντα τρείς (33) στο σύνολο, έλαβαν μέρος στο 

συνέδριο αυτό, το όποιο αποφάσισε τη γνωστοποίηση του Αυτοκέφαλου της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου κράτους, όπως 

είχαν πράξει και οι συνάδελφες εκκλησίες των Βαλκανίων.98 Σύμφωνα με τους 

Αλβανούς, η Συνέλευση σεβάστηκε τις διαδικαστικές πράξεις της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, τονίζοντας ότι η ανακοίνωση της αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας θα 

βασιζόταν στους αποστολικούς κανόνες και τις επτά Οικουμενικές Συνόδους, που τη 

                                                            

95Μιχαήλ. Γ. Τρίτος, «Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία», εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη 
Α. Ε., Αθήνα 1999, σ. 46. 

96Απόστολος Αθ. Γλαβίνα, «Έγγραφα περί της Πραξικοπηματικής Συγκροτήσεως της Συνόδου της 
Εκκλησίας της Αλβανίας (1929)», εκδόσεις ΙΜΙΑΧ, Ιωάννινα 1981, σ. 5. 

97Βεράτιο, (αλβ. Berat), πόλη νοτιοκεντρικά της σημερινής Αλβανίας.  

98Μιχαήλ. Γ. Τρίτος, «Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία», εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη 
Α. Ε., Αθήνα 1999, σ. 46. 
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συνδέουν πνευματικά, δογματικά και αποστολικά με τη Μητέρα Μεγάλη Εκκλησία 

του Χριστού, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά διοικητικά θα παρέμενε 

ανεξάρτητη.99 

Ενθύμιο που δόθηκε στο πρώτο Κληρικολαϊκό Συνέδριο του Βερατίου στις 12 Σεπτεμβρίου 

1922 

Η Συνέλευση, μεταξύ άλλων, ψήφισε και το πρώτο καταστατικό 14ων 

άρθρων, κάποια από τα οποία όριζαν ότι η γλώσσα των Ιερών Ακολουθιών θα είναι η 

αλβανική και οι επίσκοποι θα πρέπει να είναι επίσης αλβανικής καταγωγής.100 

Σύμφωνα με το καταστατικό αυτό, η ανώτερη αρχή της Εκκλησίας μέχρι τη 

δημιουργία μιας Επισκοπικής Συνόδου θα ήταν μια προσωρινή επιτροπή, 

αποτελούμενη από τέσσερις λαϊκούς με επικεφαλής τον πατέρα Βασίλειο Μάρκο.101 

Στις 14 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του Ανώτατου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, πατέρας 

Βασίλειος Μάρκος,102 κοινοποίησε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όλα όσα 

συνέβησαν στο Βεράτιο, καθώς και την αναγνώριση της Αλβανικής Εκκλησίας με 

ειδικό διάταγμα εκ μέρους της αλβανικής κυβέρνησης.103 Επίσης, ο Πρόεδρος ζήτησε 
                                                            

99Από τα πρακτικά της Συνέλευσης, διάταξη υπ’αριθ. 49, Βεράτιο, 12-9-1922.  

100Beduli Dhimiter, «Η αλβανική γλώσσα στην Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας», 
εκδόσεις Albo, Τίρανα 1988, σ. 78.  

101 Ό.π., διάταξη υπ’αριθ. 5-6.  

102Ατ. Βασίλειος Μάρκου: κατάγονταν από την Μπορόβα της Κολώνιας. Το 1913 χειροτονήθηκε 
ιερέας στην Αμερική από τους Ρώσους. Πέθανε το 1949. (Φώτιος Οικονόμου, «Ορθοδοξία και 
Ελληνισμός στην Βόρειο Ήπειρο», β’ έκδοση, εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 1990, σ. 103).  

103Οικονόμου Φώτιος, «Η Ορθόδοξος εκκλησία της Αλβανίας και η συμβολή της εις την διατήρηση του 

Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου», εκδόσεις Νέα Θέσις, Αθήνα 1988, σ. 19.  

  29



από τον Πατριάρχη να στείλει στην Αλβανία δύο μητροπολίτες αλβανικής καταγωγής 

όπως όριζε το καταστατικό.104 Η πρώτη αυτή προσπάθεια αναγνώρισης του 

Αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας από το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως δυστυχώς δεν καρποφόρησε. Το Πατριαρχείο αποφάσισε να 

στείλει στην Αλβανία δικό της εκπρόσωπο τον Επίσκοπο Ιερόθεο, αλβανικής 

καταγωγής από την Πρεμετή,105  για να εξετάσει την κατάσταση επί τόπου.106  

Τις αποφάσεις του Κληρικολαϊκού Συνεδρίου του Βερατίου αναγνώρισε 

τελικά  μόνο η αλβανική κυβέρνηση στις 8 Σεπτεμβρίου του 1922.107 Στις 21 του 

ίδιου μήνα τελέστηκε δοξολογία σε όλους τους ναούς, λόγω της ανακήρυξης του 

Αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης Αλβανικής Εκκλησίας σε τοπικό επίπεδο. Στις 30 

Σεπτεμβρίου ο ιερέας Ιωσήφ Παπαπέτρου έστειλε από την Αυλώνα τηλεγράφημα στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, μέσω του οποίου έκανε γνωστό την ανακήρυξη του 

Αυτοκέφαλου.108 Τις ενέργειες του Κληρικολαϊκού Συνεδρίου του Βερατίου δεν 

αναγνώρισαν μερικοί  χριστιανοί της Αλβανίας και για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση 

της χώρας έλαβε αυστηρά μέτρα εναντίον τους, αλλά και εναντίον κάποιων 

κληρικών, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να διατηρήσουν την κανονική τάξη. 

Παράδειγμα αποτελεί ο πατήρ Αθανάσιος Γεωργιάδης, γενικός αρχιερατικός 

επίτροπος της μητρόπολης Δρυινουπόλεως, ο οποίος φυλακίστηκε με την κατηγορία 

της εσχάτης προδοσίας, γιατί δεν δέχτηκε να αποκηρύξει τον προϊστάμενό του 

μητροπολίτη Βασίλειο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.109 Επίσης, δεν τέλεσε 

δοξολογία για την ανακήρυξη και δεν μνημόνευσε το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της 
                                                            

104Dhimiter Beduli, «Kisha Orthodokse Autokefale e Shqiperise deri me 1944 (Η Αυτοκέφαλη 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας μέχρι το 1944)», έκδοση του Ινστιτούτου Αλβανικών Μελετών σ. 
44. 

105Πρεμετή (αλβανικά Permet), πόλη νότια της Αλβανίας, σε περιοχή που οι Έλληνες αποκαλούν 
Βόρειο Ήπειρο, περίπου  78 χιλιόμετρα μακριά από το Αργυρόκαστρο.  

106Γλαβίνας Απόστολος, «Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος και οι δραστηριότητές του για το εκκλησιαστικό 

ζήτημα της Αλβανίας», ΕΕΘΣΑΠΘ 1983, σ. 86.  
107Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά, «Αλβανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Αλβανίας και ο ρόλος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας», Σειρά Μελετών του Κέντρου Μειονοτικών Ομάδων, Περίοδος 
Β’-6, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013, σ. 49 

108Γλαβίνας Αθ. Απόστολος, «Η Ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας», εκδόσεις Α.Π.Θ Υπηρεσία 
Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 59.   

109Φώτιος Οικονόμου, «Ορθοδοξία και Ελληνισμός στην Βόρειο Ήπειρο», Β’ έκδοση, εκδόσεις 
Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 1990, σ. 83.  
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Αλβανίας. Αργότερα, όμως, οι περισσότεροι πατριαρχικοί ιερείς υποχώρησαν, ενώ 

όσοι επέμεναν να αντιδρούν εκδιώχθηκαν από την αλβανική κυβέρνηση.110  

Οι ενέργειες του Κληρικολαϊκού Συνεδρίου, ύστερα από πολλούς αγώνες, 

συνεδριάσεις και συζητήσεις, πέτυχαν τον στόχο τους και κατάφεραν τελικά να 

φτάσει στην Κωνσταντινούπολη μια επταμελής αλβανική επιτροπή.111 Κατά τη 

διάρκεια των πολύωρων διαπραγματεύσεων το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

παραχώρησε στην Αλβανική Εκκλησία το Αυτοδιοίκητο, το οποίο όμως δεν δέχτηκε 

η αλβανική επιτροπή, εφόσον δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο δεν συμφώνησε ακόμα να παραχωρήσει το Αυτοκέφαλο στην Αλβανική 

Εκκλησία,  με αποτέλεσμα η επιτροπή να φύγει από την Κωνσταντινούπολη άπρακτη 

στις 12 Μαΐου 1923.112  

  
Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Βεράτιο, Αλβανίας 

 

Εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων όμως και των ποικίλων κινδύνων από τη 

Δύση, το Πατριαρχείο δέχτηκε τελικά να επανεξετάσει το ζήτημα του Αυτοκέφαλου. 

Απέστειλε λοιπόν στην Αλβανία τον διακεκριμένο μητροπολίτη Τραπεζούντος 

Χρύσανθο (μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Αθηνών), για σχετικές διαπραγματεύσεις με τις 

                                                            

110 Γ. Μεταλληνός, «Ο χριστιανισμός εις την Β. Ήπειρον», Αθήνα 1974, σ. 15.  

111Αγγελόπουλος Αν. Αθανάσιος, «Ο κόσμος της Oρθοδοξίας στη χερσόνησο του Αίμου σήμερα», 

Τόμος Α’, εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη,  Αθήνα 1998, σ. 42.  
112Ν. Μυστακίδου, «Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως», Πύρος Αθηνών, 23-11-1906, σ. 
107-108 
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αλβανικές αρχές. Ο Χρύσανθος, έπειτα από παραμονή του στη χώρα, και αφού 

εξέτασε όλες τις πτυχές, τάχθηκε υπέρ της χορηγήσεως του Αυτοκέφαλου.113  

 

2.2 ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΤΗΣ 

ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 1923, ο Μητροπολίτης Θυατείρων 

Γερμανός στάλθηκε, ως Πατριαρχικός έξαρχος Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και 

ως απεσταλμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κοινωνία των Εθνών, για να 

διαφωτίσει τους αρμόδιους με αναφορές του σχετικά με το εκκλησιαστικό ζήτημα 

στην Αλβανία.114 Αφότου η επιτροπή επέστρεψε στη βάση της, η ανάγκη των 

Αλβανών να επιβάλουν την αλβανική γλώσσα σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς της 

Αλβανίας έγινε πιο έντονη και επιτακτική. Η επιτροπή, αν και δεν είχε πετύχει από 

πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου την αναγνώριση του Αυτοκέφαλου, έπεισε 

τον Επίσκοπο Συνάδων Χριστόφορο Κίσση115 να μεταβεί στην Αλβανία. Στις 11 

Αυγούστου του 1923, παρόλο που η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

είχε αντίθετη άποψη, ο Χριστόφορος αναχώρησε για την Αλβανία και έφτασε στην 

Κορυτσά στις 16 Αυγούστου.116 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέμενε στη λύση του Αυτοδιοίκητου, η 

ελληνική κυβέρνηση όμως, επειδή είχε πληροφορίες ότι η Ορθοδοξία στην Αλβανία 

κινδύνευε από την Ιταλία, το Βατικανό και την Ουνία, προέτρεψε τους ιθύνοντες του 

                                                            

113Φώτιος Γ. Οικονόμου, «Η ορθόδοξος  εκκλησία της Αλβανίας 1912-1988», εκδόσεις Νέα Θέσις, 
Αθήνα 1988, σ. 19. 

114Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 19.  

115Επίσκοπος Συνάδων Χριστόφορος Κίσσης: γεννήθηκε στο Βεράτιο της Αλβανίας το 1882. 
Αποφοίτησε από τη Σχολή της Χάλκης το 1906 με «άριστα» και την  20η και 21η του Αυγούστου του 
1910 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος αντίστοιχα. Την 2α του Νοεμβρίου  του 1917 εξελέγη 
Επίσκοπος Συνάδων, ως βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Δερκών. Την 11η Αύγουστου του 1923 
αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη για την Αλβανία παρά την απαγόρευση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Τον Οκτώβριο του 1923 το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Βερατίου  τον 
τοποθέτησε στην Μητρόπολη Βελεγράδων και τον Οκτώβριο του 1933 οι Αλβανοί του ανέθεσαν την 
Διοίκηση της Μητροπόλεως Κορυτσάς. Στις 3ης Απριλίου του 1937 το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον  
εξέλεξε Μητροπολίτη Τιράνων και πάσης Αλβανίας. (Φ. Οικονόμου, «Ορθοδοξία και Ελληνισμός στην 
Βόρειο Ήπειρο», εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 1990, σσ. 100-101).  

116Κωσταρίδου Ευάγγελος, «Η Αυτοκέφαλος Αλβανική Εκκλησία», Χριστιανικόν Ημερολόγιον 1930,  

σ. 55.  
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Φαναρίου να προβούν σε άμεση λύση του εκκλησιαστικού ζητήματος.117 Κατά τους 

τελευταίους μήνες του 1923 στην Αλβανία σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις. Στα 

μέσα του Οκτωβρίου συνήλθε στο Βεράτιο το Ανώτατο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, 

το οποίο αποφάσισε να τοποθετήσει τους Επισκόπους Μιλητουπόλεως Ιερόθεο και 

Συνάδων Χριστόφορο στις Μητροπόλεις Κορυτσάς και Βελεγράδων αντίστοιχα.118 

Επίσης, το Συμβούλιο χειροτόνησε τον Φαν Νόλι επίσκοπο και έπειτα τον 

τοποθέτησε στη Μητρόπολη Δυρραχίου.119 Μετά την απόφαση αυτή, οι δυο  

Επίσκοποι Ιερόθεος και Χριστόφορος, ενώ βρίσκονταν στην Κορυτσά, 

αυτοαναγορεύτηκαν πραξικοπηματικά σε Μητροπολίτες Κορυτσάς και Βελεγράδων 

και συγκρότησαν από κοινού τη Σύνοδο του Αυτοκέφαλου της Αλβανικής Εκκλησίας 

στις 18 Νοεμβρίου 1923.120 Λίγες μέρες αργότερα τα δυο αυτά μέλη της Συνόδου 

εξέλεξαν Μητροπολίτη Δυρραχίου τον Φαν Νόλι.121  

Μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είχε λάβει 

ακόμη κάποια απόφαση για το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αλβανίας, γιατί ο 

πατριαρχικός θρόνος χήρεψε.122 Ύστερα απ’αυτές τις εξελίξεις στην Αλβανία και 

κυρίως μετά την παρέμβαση και τις συστάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο έδειξε τη διάθεση να παραχωρήσει τελικά το Αυτοκέφαλο, 

εφόσον συμφωνούσαν σε αυτό και οι Εκκλησίες της Σερβίας και της Ρουμανίας. Το 

Πατριαρχείο σκεφτόταν να τοποθετήσει Αρχιεπίσκοπο της Αλβανίας τον Επίσκοπο 

Μηλιτουπόλεως Ιερόθεο της Μητρόπολης Κορυτσάς.123 Και ενώ γίνονταν όλες αυτές 

οι προσπάθειες, τον Ιούλιο του 1924, στο πολιτικό παρασκήνιο της Αλβανίας 

                                                            

117Andrea Llukani, «Kisha Ortodokse Autokefale e Shqiperise», Tirane 2005, σ. 65.  

118Φώτιος Γ. Οικονόμου, «Η ορθόδοξος εκκλησία της Αλβανίας 1912-1988», εκδόσεις Νέα Θέσις, 
Αθήνα 1988, σ. 18. 

119 Nasho Jorgaqi, «Jeta e Fan Noli (Η ζωή του Φαν Νόλι)», Τίρανα 2005, σ. 98.  

120Γλαβίνας Απόστολος, «Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος και οι δραστηριότητές του για το εκκλησιαστικό 

ζήτημα της Αλβανίας», ΕΕΘΣΑΠΘ 1983, σ. 105.  
121Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά, «Αλβανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Αλβανίας και ο ρόλος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας», Σειρά Μελετών του Κέντρου Μειονοτικών Ομάδων Περίοδος 
Β’-6, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013, σ. 47.  

122Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 19.  

123Γλαβίνας Απόστολος, «Ο Μιλητουπόλεως Ιερόθεος και οι δραστηριότητές του για το εκκλησιαστικό 

ζήτημα της Αλβανίας», ΕΕΘΣΑΠΘ 1983, σ. 114.  
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οργανώθηκε επανάσταση, πρωτοπόρος της οποίας ήταν ο Φαν Νόλι, λόγω της 

αντιπάθειάς του προς τον τότε βασιλιά της χώρας Αχμέτ Ζώγου.124  Ο Νόλι κατάφερε 

να προκαλέσει αναταράξεις στη χώρα, να ανατρέψει τελικά τον Ζώγου και να 

σχηματίσει δική του κυβέρνηση για ένα διάστημα έξι μηνών.125 Υπό αυτές τις 

συνθήκες, επόμενο ήταν, το εκκλησιαστικό ζήτημα να παραμεριστεί και οι 

διαπραγματεύσεις για την επίλυσή του ξανάρχισαν την επόμενη χρονιά (1925), όταν 

η πολιτική κατάσταση στη χώρα ήταν πιο ήρεμη.126  

         Κατά τα έτη 1926 και 1927 στάλθηκε αντιπρόσωπος του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου, ο πρώην Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, με σκοπό να 

αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την αλβανική κυβέρνηση σχετικά με τους όρους 

σύμφωνα με τους οποίους θα εξέδιδαν τον Πατριαρχικό Τόμο.127 Οι 

διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία, την οποία όμως η αλβανική κυβέρνηση 

δεν τήρησε, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 1929 να συγκληθεί στην Κορυτσά δεύτερο 

Κληρικολαϊκό Συνέδριο.128 Το  συνέδριο αυτό κατάρτισε και ψήφισε στις 29 Ιουνίου 

το καταστατικό της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, το οποίο 

αποτελούνταν αυτή τη φορά από 64 άρθρα.129 Εντύπωση προκαλεί το άρθρο 14 του 

καταστατικού σχετικά με την εθνικότητα των Αρχιερέων. Το άρθρο αυτό όριζε ρητά 

ότι «ο Αρχιεπίσκοπος, οι Επίσκοποι, οι κατά τόπους Αρχιερατικοί Επίτροποι, ο μέγας  

μιτροφόρος Οικονόμος, ο Γενικός Γραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, ως και οι βοηθοί 

και αναπληρωτές κληρικοί του Αρχιεπισκόπου και των Επισκόπων δέον να είναι εξ 

αίματος και γλώσσης Αλβανοί και να κέκτηνται αλβανική υπηκοότητα».130 Το 

καταστατικό αυτό υποβλήθηκε στην Αλβανική Κυβέρνηση, κυρώθηκε ως νόμος του 
                                                            

124Arnold Sherman, «Αλβανία, ο Τσακισμένος Αετός των Βαλκανίων», μτφ:  Αθηνά Μαλεβίτη, εκδόσεις 
Ίνδικτος 2000, σ. 49. 

125Nasho Jorgaqi, «Jeta e Fan Noli (Η ζωή του Φαν Νόλι)», Τίρανα 2005, σ. 112 

126Ευαγγ. Κωσταρίδου, «Η Αυτοκέφαλος Αλβανική Εκκλησία», Χριστιανικόν Ημερολόγιον, σ 85.  

127 Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 20. 

128Beduli Dhimiter, «Kisha Orthodokse Autokefale e Shqiperise deri me 1944 (Η Αυτοκέφαλη 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας μέχρι το 1944)», έκδοση του Ινστιτούτου Αλβανικών Μελετών, σ. 

56.  
129 Ό.π., διάταξη υπ’αριθ. 3-4. 

130Θ. Βερέμης, Θ. Κουλουμπής, Η. Νικολακόπουλος, «Ο Ελληνισμός της Αλβανίας», Παν/μιο Αθηνών, 
εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 1995,  σ. 153. 
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κράτους και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την ίδια χρονιά 

ορίστηκαν επίσκοποι Αργυροκάστρου ο Αθανάσιος Οικονόμου, ο οποίος 

μετονομάστηκε Αμβρόσιος, και Βελεγράδων ο εκ Κορυτσάς αρχιμανδρίτης 

Αγαθάγγελος Τσάμτσης.131 Στην περιοχή της Κορυτσάς ορίστηκε επίσκοπος ο 

Βησσαρίων Τζοβάννη, ενώ στη Σκόδρα τοποθετήθηκε ο Βίκτωρ Μιχαήλοβιτς.132 Η 

επιτροπή αυτή διοίκησε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας μέχρι και το 1936, 

και έκτοτε ξεκίνησαν οι αντιδράσεις από τη μεριά των ορθοδόξων της Βορείου 

Ηπείρου με σκοπό την παραίτηση από την Ιερά Σύνοδο του επισκόπου Βησσαρίωνα 

Τζοβάννη, την οποία και πέτυχαν.133 Στις 25 Μαΐου του 1936 παραιτήθηκε από την 

επιτροπή ο Τζοβάννη και ξεκίνησε η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ της 

Αλβανικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.134 Πολιτικές και 

κοινοτικές αρχές της Αλβανίας με αίτησή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 

ζητούσαν την κανονική λύση του εκκλησιαστικού ζητήματος και την έκδοση 

σχετικού Τόμου, που θα ανακήρυττε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας 

Αυτοκέφαλη. 

 

                                                            

131Αγαθάγγελος Τσάμτσης (1937): Ο Επίσκοπος Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης, καταγόταν από την 
Κορυτσά. Το 1929 χειροτονήθηκε πραξικοπηματικά Αρχιερέας από τον Βησσαρίωνα Τσοβάννη και 
τον Σέρβο Επίσκοπο Σκόδρας Βίκτωρα Μιχαήλοβιτς στην Επισκοπή Κορυτσάς. Το 1942 έλαβε μέρος 
στην Σύνοδο των Ελληνορρύθμων Επισκόπων στην Ιταλία στην Grottaferrata, ως απεσταλμένος της 
ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, προφανώς για να εκφράσει την νομιμοφροσύνη 
του αλβανικού πληθυσμού στην Ιταλία. Το 1945 ορίστηκε από την αλβανική κυβέρνηση Επίσκοπος 
Κορυτσάς. Πέθανε το 1946. (Φώτιος Οικονόμου, ό.π., σσ. 106-107. )  

132Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, ό.π., σ. 125. 

133Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, «Αλβανία», Τόμος 2ος, σ. 27.  
134Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 22.  
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Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου Κορυτσάς 

 

Για περισσότερο από μια δεκαετία (1929-1939) πολλοί ήταν οι τυχοδιώκτες 

που αναμείχθηκαν στην εκκλησιαστική κρίση της Αλβανίας. Κάποιοι από αυτούς 

επεδίωξαν να χρησιμοποιήσουν την κρίση αυτή για δικό τους όφελος, ενώ άλλοι 

προσπάθησαν να βοηθήσουν θετικά, ώστε να διευθετηθεί προς όφελος του 

ορθόδοξου πληρώματος της Αλβανίας, χωρίς να θιχθεί, από την εισαγωγή 

αντικανονικών ενεργειών και μεθόδων, το γόητρο της Ορθοδοξίας και να 

προσβληθούν οι θεσμοί, οι οποίοι διέπουν τη διοίκησή της. 

 

2.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 

ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 Τέλη του 1936, ύστερα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

Αλβανών, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης, έφτασε η 

κατάλληλη στιγμή να τακτοποιηθεί οριστικά το εκκλησιαστικό ζήτημα της Αλβανίας. 

Αρχές του 1937 εκδηλώθηκε επιτέλους το ενδιαφέρον του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων και των διεργασιών στην 

Αλβανία, ύστερα μάλιστα και από τη σύγκληση στα Τίρανα του Εθνικού 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, που αποφάσισε την ανάληψη προσπαθειών προς την 

ίδια κατεύθυνση.135 

                                                            

135Αγγελόπουλος Αν. Αθανάσιος, «Ο κόσμος της ορθοδοξίας στη χερσόνησο του Αίμου σήμερα», Τόμος 

Α’, εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη,  Αθήνα 1998, σ. 45. 

  36

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Korcza_cathedral.jpg�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AC


Η αλβανική κυβέρνηση εξουσιοδότησε στις 20 Φεβρουαρίου του 1937 τον 

επίσκοπο Συνάδων Χριστόφορο και τον λαϊκό θεολόγο Ιωσήφ Κέδη, να μεταβούν 

στην Αθήνα, για να διαπραγματευτούν την οριστική λύση του εκκλησιαστικού 

ζητήματος με τον αποκρισάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα πρώην 

Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο.136 Ο Χρύσανθος τάχθηκε υπέρ της 

χορηγήσεως του αυτοκέφαλου και υπέδειξε την τακτική που έπρεπε να ακολουθηθεί. 

Δύο μήνες αργότερα, η επιτροπή κατάφερε να πάρει την υπογραφή μιας 

προκαταρτικής συμφωνίας, η οποία  αποτελούνταν από επτά όρους σχετικά με την 

παραχώρηση του αυτοκέφαλου καθεστώτος στην εκκλησία της Αλβανίας.137  

Η συμφωνία προέβλεπε μεταξύ άλλων τη σύσταση τεσσάρων  

εκκλησιαστικών περιφερειών: α) Τιράνων, Δυρραχίου και Ελμπασανίου, β) 

Κορυτσάς, γ) Αργυροκάστρου και δ) Βερατίου, Αυλών και Κανίνης. Προέβλεπε 

επίσης ο αρχιεπίσκοπος να φέρει το όνομα «Μητροπολίτης Τιράνων, Δυρραχίου και 

Ελμπασανίου και Αρχιεπίσκοπος Πάσης Αλβανίας», ενώ οι άλλοι τρεις αρχιερείς να 

φέρουν τον τίτλο «επίσκοπος της εκάστοτε πόλης».138 

Με σκοπό να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον 

Μάιο του 1936 συγκλήθηκε στην Κορυτσά ακόμη ένα Κληρικολαϊκό Συνέδριο με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων και από τις τέσσερις επαρχίες.139 Το Συνέδριο ζήτησε 

συγγνώμη από το Πατριαρχείο και έγιναν διαπραγματεύσεις στην Αθήνα για την 

οριστική ρύθμιση του ζητήματος. Η συνεχής εκκλησιαστική δυσλειτουργία είχε πολύ 

άσχημες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής πνευματικής ζωής των 

ορθοδόξων της Αλβανίας. Ο κλήρος ταλαιπωρήθηκε από ποικίλες πιέσεις και 

οικονομικές δυσκολίες. Ο λαός έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα διχασμένος, 

αφού η παρατεταμένη αυτή κατάσταση είχε περίπλοκες εθνικές διαστάσεις. Από την 

αναστάτωση επιχείρησαν να επωφεληθούν η Ουνία και ο Προτεσταντισμός. 

                                                            

136Αγγελόπουλος Αν. Αθανάσιος, ό.π., σ. 46.  

137Βλέπε τους επτά όρους της συμφωνίας στο Κείμενο 1, Παράρτημα, σ. 83.  

138Αγγελόπουλος Αν. Αθανάσιος, ό.π., σ. 46. 

139Beduli Dhimiter, «Kisha Orthodokse Autokefale e Shqiperise deri me 1944 (Η Αυτοκέφαλη 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας μέχρι το 1944)», έκδοση του Ινστιτούτου Αλβανικών Μελετών, σ. 

53.   
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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατάλαβε ότι η παράταση της εκκρεμότητας του 

Εκκλησιαστικού Ζητήματος στην Αλβανία απόβαινε εις βάρος των ορθοδόξων 

χριστιανών της χώρας. Συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι υπήρχε μεγάλος 

κίνδυνος διείσδυσης της Καθολικής Εκκλησίας στην Αλβανία, καθώς και 

παρέμβασης της Σερβικής Εκκλησίας, η οποία ανακήρυξε και δικό της επίσκοπο στην 

πόλη Σκόδρα, και αφού διαπίστωσε ότι στη χώρα αυτή παραβιάζονταν οι κανόνες και 

οι θεσμοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποφάσισε στις 12 Απριλίου του 1937 να 

παραχωρήσει τελικά το Αυτοκέφαλο στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας με 

Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο.140  Ήδη από τις 30 Μαρτίου του 1937 η 

Μητρόπολη Δυρραχίου καθιερώθηκε με Πατριαρχική και Συνοδική Απόφαση και 

μετονομάστηκε σε Μητρόπολη Τιράνων, Δυρραχίου και Ελβασανίου. Η Μητρόπολη 

Κορυτσάς πήρε το όνομα της ομώνυμης Επισκοπής και η Μητρόπολη Βελεγράδων 

ονομάστηκε Επισκοπή Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης. 

νησής 

του.142 

τ

ιοικητική και 

εκκλησ . ο 1

από τους τέσσερις κανονικούς αρχιερείς της Αλβανίας, υπό την προεδρία πάντοτε του 
                                                           

141 Στην επιτροπή που έλαβε 

τις αποφάσεις αυτές συμμετείχαν ως εκπρόσωποι της μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας ο μητροπολίτης Δέρκων Ιωακείμ και ο της Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, 

καθώς και ο επίσκοπος Συνάδων Χριστόφορος και ο Ιωσήφ Κέδη, πρώην Υπουργός 

Δικαιοσύνης της Αλβανίας, ως εκπρόσωποι του βασιλιά Ζώγου και της κυβέρ

 

Η  οξύτητα της κατάστασης, η δράση και η προπαγάνδα των Ουνιτών, οι 

κίνδυνοι του προσηλυτισμού και η συνεχής αναταραχή της Εκκλησίας σ ην Αλβανία, 

αποτέλεσαν τους βασικότερους λόγους, οι οποίοι οδήγησαν το Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως να εκδώσει το 1937 Πατριαρχικό Τόμο, με τον οποίο 

αναγνώριζε αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Αλβανίας, με πλήρη δ

ιαστική ανεξαρτησία  Εξαιρούνταν τα δ γματικά ζητήματα. 43  

Σύμφωνα με τον Τόμο, ανώτατη διοικητική αρχή της Ορθοδόξου 

Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας ήταν η Ιερά Σύνοδος. Αυτή θα απαρτιζόταν 

 

140«Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος» εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 
2014, σ. 1198.  

141 Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 23. 

142 Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 24.  

143Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, «Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενισμός Ελληνικός, Άπειρος 
Χώρα», εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα  1992, σ. 125.  
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Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας.144 Ο Αρχιεπίσκοπος είχε καθήκοντα 

να αναγγέλλει την εκλογή και ανάρρησή του στον θρόνο με ενθρονιστήρια Γράμματα 

προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και προς τους άλλους Πατριάρχες και Προέδρους  

των Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών. Επίσης, ήταν υποχρεωμένος να 

μνημονεύει τα ονόματά τους στα δίπτυχα. Ο Τόμος όριζε ακόμη να λαμβάνει η 

Εκκλησία το Άγιο Μύρο από την Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

και να ζητά την έγκριση άλλων αδελφών εκκλησιών για ζητήματα και απορίες 

εκκλησιαστικής φύσεως.145  

Η κανονική χορήγηση του Αυτοκέφαλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί 

πατριάρχου Βενιαμίν Α’ σηματοδότησε νέα περίοδο για την Εκκλησία της Αλβανίας. 

Ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος «Περί ευλογίας του Αυτοκεφάλου της εν 

Αλβανία Ορθοδόξου Εκκλησίας» εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 1937.146 Μετά την 

ανακήρυξη του Αυτοκέφαλου, η πρώτη κανονική Σύνοδος της Ορθοδόξου 

Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας συγκλήθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Τιράνων, 

Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Χριστόφορο Κίσση και τους επισκόπους Κορυτσάς 

Ευλόγιο Κουρίλα, Βερατίου Αγαθάγγελο Τσάμτση και Αργυροκάστρου 

Παντελεήμονα Κοτόκο.147 Οι δυο πρώτες μητροπόλεις έγιναν επισκοπές, ενώ η τρίτη 

συγκροτήθηκε από τις εντός της Αλβανίας ενορίες της παλαιάς μητρόπολης 

Δρυϊνουπόλεως. 

                                                            

144Αγγελόπουλος Αν. Αθανάσιος, «Ο κόσμος της ορθοδοξίας στη χερσόνησο του Αίμου σήμερα» Τόμος 
Α’, εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη,  Αθήνα 1998, σ. 46. 

145Αγγελόπουλος Αν. Αθανάσιος, ό.π., σ.47.   

146Γλαβίνας Αθ. Απόστολος, «Το αυτοκέφαλο της ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας», εκδόσεις 

Ίδρυμα Γουλανδρή- Χορν, Αθήνα 1996, σ. 38.  
147Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Στην Αλβανία Σταυρός και Ανάσταση», εκδόσεις Α.Α. 
Λιβάνη 2001, σ. 38. 
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 Η πρώτη Ιερά Σύνοδος, 1937 

  

         Κάνοντας μια επισκόπηση της περιόδου που μόλις εξετάσαμε, από την 

ανεξαρτησία της χώρας το 1912 μέχρι και το 1937, μπορούμε να πούμε ότι, η 

παραπάνω από μια εικοσαετία περίοδος αυτή κυριαρχείται από τον αλβανικό 

εθνικισμό. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της περιόδου είναι η προσπάθεια 

εξαλβανισμού της ανεξάρτητης πλέον Αλβανίας. Οι κινήσεις αυτές είχαν στόχο την 

αποδέσμευση της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την επιβολή της 

αλβανικής γλώσσας στη Θεία Λειτουργία. Πρωτεργάτες της προσπάθειας υπήρξαν οι 

κληρικοί Φαν Νόλι, ο πατέρας Βασίλειος Μάρκου και ο Ευάγγελος Τσάμτσης. 

Επιπλέον, μετά την ίδρυση του αλβανικού κράτους ξέσπασε και η εξέγερση των 

Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Όλα τα παραπάνω γεγονότα είχαν σαν αποτέλεσμα 

την υπογραφή του Πρωτόκολλου της Κέρκυρας (17 Μαΐου του 1914), το οποίο 

αναγνώρισε μεταξύ άλλων την ελευθερία και την ανεξαρτησία της ορθόδοξης 

θρησκείας.148 Οι προσπάθειες από μέρους των αλβανικών ορθόδοξων εθνικιστικών 

κύκλων για ανεξαρτητοποίηση της αλβανικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο δεν σταμάτησαν. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1922 συγκλήθηκε στο Βεράτιο 

Κληρικολαϊκή Συνέλευση, η οποία ανακήρυξε Αυτοκέφαλη την Αλβανική Ορθόδοξη 

Εκκλησία εν αγνοία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επικεφαλής του Ανώτατου 

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τέθηκε ο ιερέας Βασίλειος Μάρκου, υπό την 

καθοδήγηση του οποίου συντάχθηκε προσωρινός καταστατικός χάρτης 14 άρθρων. 
                                                            

148Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά, «Αλβανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Αλβανίας και ο ρόλος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας», Σειρά Μελετών του Κέντρου Μειονοτικών Ομάδων Περίοδος 
Β’-6, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013, σ. 49.  
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Παρ’ όλες τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 1923 και μετά για 

γεφύρωση του χάσματος, η προσέγγιση δεν επιτεύχθηκε, εξαιτίας των έντονων 

διαφωνιών. Οι έντονες διεργασίες σε συνδυασμό με την διατάραξη της ειρήνης, που 

επικράτησαν στους κόλπους της αλβανικής Εκκλησίας, οδήγησαν στην αναγνώριση 

του Αυτοκέφαλου της αλβανικής Εκκλησίας στις 12 Απριλίου 1937. Η αναγνώριση 

έγινε επίσημα στις 17 Απριλίου της ίδια χρονιάς με συνοδικό Τόμο και με επωνυμία 

«Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας». Σε σχετική επιστολή του, ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βενιαμίν γνωστοποίησε στον βασιλιά Ζώγου τη θετική 

κατάληξη της μακροχρόνιας εκκλησιαστικής έριδας και ο τελευταίος απάντησε με 

ευχαριστήρια επιστολή.149 Η νέα ιεραρχία της Εκκλησίας της Αλβανίας απαρτιζόταν 

από τους Αρχιερείς Χριστόφορο Κίσση, Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας, 

τον Ευλόγιο Κουρίλα Επίσκοπο Κορυτσάς, τον Ευλόγιο Τσάμη Επίσκοπο Βερατίου, 

Αυλώνος και Κανίνης και τον Παντελεήμονα Κοτόκο Επίσκοπο Αργυροκάστρου.                                 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αναλυτικά τις μητροπόλεις που σχηματίστηκαν 

με τις ενορίες και τα μοναστήρια τους. 150 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

   ΕΝΟΡΙΕΣ 
   ΣΥΝΟΛΟ  

    ΜΟΝΕΣ 
    ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΙΡΑΝΩΝ Τιράνων  

Δυρραχίου  

Σκόδρας 

Καβάγιας  

Ελμπασάν  

          20            2 

ΚΟΡΥΤΣΑΣ Κορυτσά  

Κολόνια  

Λεσκοβίκι  

     110              4 

                                                            

149Αναστασοπούλου Γαρυφαλλιά, «Αλβανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Αλβανίας και ο ρόλος της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας», Σειρά Μελετών του Κέντρου Μειονοτικών Ομάδων Περίοδος 
Β’-6, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013, σ. 50. 

150Πηγή: Ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Εκκλησία της Αλβανίας», εκδόσεις της 

Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, Αθήνα, 1987. σ. 771. (Βερέμης Θ., Κουλουμπής 

Θ., Νικολακόπουλος Η., «Ο Ελληνισμός της Αλβανίας», Παν/μιο Αθηνών, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 

1995, σ. 158).  
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Πόγραδετς  

ΒΕΡΑΤΙΟΥ Βεράτι  

Αυλώνα  

Φίερι  

Λούσνια  

             80              4  

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Αργυρόκαστρο 

Πωγώνι 

Δέλβινο 

Άγιοι Σαράντα 

Χιμάρα 

Πρεμετή 

          120              15 

 

 

 

         Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο, κατά τη 

διάρκεια της φασιστικής κατοχής (1939-1944), οι Ιταλοί και οι Γερμανοί θα 

επηρεάσουν την πορεία του ορθόδοξου χριστιανισμού στη χώρα. Πώς επιβίωσε η 

Ορθοδοξία από τους καθολικούς κατακτητές στην Αλβανία; Επίσης, θα γίνει 

αναφορά στις Εκκλησίες και τις Μονές που επιβίωσαν μέχρι σήμερα στην Αλβανία, 

οι οποίες μαρτυρούν μια προϋπάρχουσα ορθόδοξη χριστιανική χώρα. Ενώ στο τέλος 

της εργασίας παρατίθεται παράρτημα με όλες σχεδόν τις Εκκλησίες και τις Μονές, οι 

οποίες δεν αναφέρονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί, εξαιτίας της πλήρους ή ολικής 

καταστροφής τους. Ακόμη θα γίνει αναφορά και στους Αγίους που υπάρχουν στην 

Αλβανία, οι οποίοι με τη σειρά τους μαρτυρούν την άνθηση της ορθοδοξίας στη χώρα 

αυτή.  
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                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ 

1939-1944 

 

3.1 ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι Ιταλοί είχαν προγενέστερα επεκτατικές 

βλέψεις προς την Αλβανία τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε θρησκευτικό. Ήδη από 

τον 18ο αιώνα παρατηρήθηκαν προσπάθειες προσηλυτισμού στη θρησκεία της χώρας, 

γεγονός που μαρτυρούν οι εκθέσεις των Βασιλειανών Ουνιτών μοναχών, οι οποίοι 

προπαγάνδιζαν στη Χιμάρρα και αλλού την ένωση της αλβανικής εκκλησίας με 

εκείνη της Ρώμης.151 Γνωρίζοντας οι Ιταλοί ότι η καρδιά της Ορθοδοξίας στην 

Αλβανία ήταν η Βόρειος Ήπειρος, επιχείρησαν με συλλήψεις και εκτοπίσεις χιλιάδων 

ορθοδόξων, να σβήσουν την Ορθοδοξία στην περιοχή.152 Η ορθόδοξη αλβανική 

εκκλησία πέρασε πολυάριθμες δοκιμασίες, αφού οι Ιταλοί, με τις ευλογίες του 

Βατικανού, επιδόθηκαν σε ισχυρή προπαγάνδα με σκοπό να διαβρώσουν το ορθόδοξο 

φρόνημα των κατοίκων της χώρας και να καταστήσουν την ορθόδοξη εκκλησία της 

Αλβανίας όργανό τους.  

Παρατηρώντας το πολιτικό παρασκήνιο της εποχής, το οποίο είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με το θρησκευτικό, τη χρονική περίοδο 1925 μέχρι 1939, γίνεται η 

εγκαθίδρυση του καθεστώτος Ζώγου στην Αλβανία.153 Το καθεστώς Ζώγου, αν και 

προσέφερε κάποια σταθερότητα στην Αλβανία, εκ των υστέρων αποδείχθηκε η  

χειρότερη που θα μπορούσε ποτέ να έχει. Ο Ζώγου θέσπισε ένα σύνταγμα το οποίο 

δεν όριζε κάποια επίσημη θρησκεία και θεωρούσε όλα τα δόγματα ίσα ενώπιον του 

νόμου.154 Η κυβέρνηση του Ζώγου υπήρξε μετριοπαθώς προοδευτική. Παρόλο που 

το καθεστώς του ήταν κατά βάση λαϊκό και δεν ανεχόταν παρεμβάσεις από την 

εκκλησία, ενθάρρυνε ωστόσο την Ορθόδοξη Κοινότητα της Αλβανίας, ώστε να γίνει 

                                                            

151Γκρίγκορι Λ. Αρς, «Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ’ και αρχές του ΙΘ’ αιώνα», εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα 1994, σ. 43. 

152Pastorelli P., «Η Ιταλία και η Αλβανία 1924-1927», Φλωρεντία 1967, σ. 58.  

153S. Pollo – A. Puto, ό.π., σ. 283. 

154Catin Saraci, «Zogu i Shqipetareve. Nje histori e jetuar. ( Ο Ζώγου των Αλβανών. Μια ιστορία ζωής),  
Shtepia botuese 55, Tirane 2006, σ. 77. 
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αυτοκέφαλη.155 Προκειμένου όμως ο Ζώγου να ιδρύσει το κόμμα του, ζήτησε 

οικονομική βοήθεια από την Ιταλία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους Ιταλούς να 

παρεμβαίνουν στη χώρα.156 Έτσι, στις 7 Απριλίου του 1939 η φασιστική Ιταλία 

εισέβαλε στην Αλβανία, κατέλυσε την ανεξαρτησία της και μετέτρεψε τη χώρα σε 

ιταλικό προτεκτοράτο υπό την βασιλεία του Βίκτωρα Εμμανουήλ.157 Ξεκίνησε έτσι 

μια νέα δοκιμασία για την Ορθοδοξία, αφού αμέσως μετά την κατάληψη τέθηκαν σε 

εφαρμογή σχέδια και για θρησκευτική προσάρτηση. Παράλληλα, με την 

εγκατάσταση ρωμαιοκαθολικών ιεραποστολικών ταγμάτων σε διάφορες περιοχές του 

νότου, έγινε φανερό ότι το βασικότερο στρατηγικό σχέδιο της Ιταλίας ήταν η 

απορρόφηση των ορθοδόξων, μέσω της Ουνίας.158 Σταδιακά τα ορθόδοξα μέλη της 

Εκκλησίας της Αλβανίας εκτοπίστηκαν. Αρχικά, τον Σεπτέμβριο του 1939, ο 

επίσκοπος Κορυτσάς Ευλόγιος εκδιώχθηκε από τη θέση του, από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης της Αλβανίας, με το πρόσχημα ότι δεν είναι Αλβανός υπήκοος.159 Η 

αλβανική κυβέρνηση, αφού εξαναγκάστηκε από την ιταλική πρεσβεία, που είχε έδρα 

στην Αθήνα, πρότεινε στον Ευλόγιο να παραιτηθεί από τη θέση του παραχωρώντας 

του ανώτερες θέσεις, τις οποίες εκείνος απέρριψε.160 Ακόμη, το 1941 ο επίσκοπος 

Αργυροκάστρου Παντελεήμων, ενώ βρισκόταν στα Ιωάννινα, δεν μπορούσε να 

επιστρέψει στην Αλβανία, γιατί οι ιταλικές αρχές του απαγόρευσαν την είσοδο και 

έτσι έμεινε στην Αθήνα.161 Από εκεί αγωνίστηκε σθεναρά κατά του προσηλυτισμού 

που οργάνωσαν οι Ουνίτες στην Αλβανία, έχοντας κύριο στόχο τη διατήρηση του 

ορθόδοξου φρονήματος στην Αλβανία. Έκτοτε, η Επισκοπή Αργυροκάστρου έμεινε 

ακέφαλη. Οι προπαγανδιστές ενέτειναν τις προσπάθειες τους, τόνιζαν ότι η 

                                                            

155 Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, ό.π., σ.  148. 

156Catin Saraci, «Zogu i Shqipetareve. Nje histori e jetuar. ( Ο Ζώγου των Αλβανών. Μια ιστορία ζωής),  
Shtepia botuese 55, Tirane 2006, σ. 78.  

157Miranda Wikers, ό.π., σ. 173. 

158Δορκοφίκη Ειρήνη, «Κάποτε στο Τεπελένι», εκδόσεις Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1992, σ. 18  
159Καρακίτσιος Απ. Ελευθέριος, «Οι Διωγμοί του Ελληνισμού στην Αλβανία», εκδόσεις 3Ε-
ΕΛΙΚΡΑΝΟΝ, Άγιοι Σαράντα 2011, σ. 97. 

160Φώτιος Γ. Οικονόμου, ό.π., σ. 31. 
161Μικέλης Χρ., «Σύντομος ανασκόπησις. Η εκκλησία εις την Β. Ήπειρο», Νέα Υόρκη 1974, σ. 82. 
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συσπείρωση όλων των Αλβανών χριστιανών θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της χώρας, 

υπό την προστασία του Βατικανού και του ιταλικού κράτους.162  

Οι Ιταλοί,  παρόλο που είχαν στηρίξει οικονομικά τον Ζώγου για τη σύσταση 

κυβέρνησης, κατέτρωγαν το εσωτερικό της χώρας και σε πολιτικό επίπεδο. 

Βλέποντας την κατάσταση αυτή ο Ζώγου, προκειμένου να απαλλαγεί από τους 

Ιταλούς, αποφάσισε να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της αυτονομίας της 

Αλβανίας.163 Τον Απρίλιο του 1933 έθεσε υπό τον έλεγχο του κράτους όλα τα 

ιδιωτικά σχολεία τα οποία κατευθύνονταν από τους Ιταλούς.164 Η εθνικοποίηση των 

σχολείων όμως ήταν ένα μέτρο που στρεφόταν και κατά της ορθόδοξης χριστιανικής 

θρησκείας. Επόμενο ήταν οι ορθόδοξοι Αλβανοί να χάσουν την εμπιστοσύνη τους 

στον Ζώγου, καθώς η πλειοψηφία των σχολείων που έκλεισαν διευθύνονταν από τη 

χριστιανική εκκλησία και ήταν το μέσο για να γαλουχηθεί ο αλβανικός πληθυσμός με 

την ορθόδοξη πίστη.165 Η Ελλάδα αντέδρασε αμέσως και προσέφυγε στην Κοινωνία 

των Εθνών, όπου δικαιώθηκε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με απόφασή του 

στις 6 Απριλίου του 1935, λύνοντας προσωρινά το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου.166 

Έτσι, αναγκαστικά άνοιξαν και  πάλι τα ελληνικά εκπαιδευτήρια και να άνθησε ξανά 

η ορθόδοξη πίστη στη χώρα.167  

Μετά το τριμερές σύμφωνο που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 1940 μεταξύ 

Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας, αναζωπυρώθηκαν οι κατακτητικές βλέψεις των δυο 

πρώτων ευρωπαϊκών χωρών.168 Έτσι, η Ιταλία εισέβαλε στην Ελλάδα μέσω Αλβανίας 

με το πρόσχημα αποκατάστασης των «αλύτρωτων Αλβανών» που ζούσαν στην 

Ήπειρο και στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στρατεύματα του Μουσολίνι άρχισαν να 

                                                            

162Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, «Ο Αλβανικός Εθνικισμός και ο Οικουμενισμός Ελληνικός , Άπειρος 

Χώρα», εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα  1992, σ. 45.  
163 Ειρήνη Δορκοφίκη, «Κάποτε στο Τεπελένι», εκδόσεις Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1992, σ. 17. 

164Fischer, Bernd., «King Zog and the Struggle for Stability in Albania», East European Monographs, 
Boulder, 1984, σ. 75.  

165Μαλκίδης Θεοφάνης, «Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις», εκδόσεις Γόρδιος, 2007, σ. 76.  
166Ηλίας Αντωνόπουλος, «Αλβανία & Ελληνοαλβανικές σχέσεις 1912-1994», εκδόσεις Ωκεανίδα, 
Αθήνα 1995, σ 25. 

167 Μαλκίδης Θεοφάνης, ό.π. σ. 77. 

168Ειρήνη Δορκοφίκη, «Κάποτε στο Τεπελένι», εκδόσεις Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1992, σ. 18. 
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παρελαύνουν εναντίον της Ελλάδας.169 Οι Έλληνες απώθησαν τον ιταλικό στρατό 

στη νότια Αλβανία και η ήττα αυτή στάθηκε η αφορμή να επισπευθεί η γερμανική 

εισβολή στα Βαλκάνια, κατά συνέπεια και στην Αλβανία, την άνοιξη του 1941, με 

πρόσχημα τη διάσωση του καταβεβλημένου ιταλικού στρατού.170 

 

3.2 ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

 

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 ολοκληρώθηκε η δεύτερη κατάληψη της 

Αλβανίας, αυτή τη φορά από τα χιτλερικά στρατεύματα.171 Οι πολιτικές και 

στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας ανασυντάχτηκαν. Η εγκατάσταση μιας 

φιλογερμανικής κυβέρνησης στην Αλβανία ήταν κοντά. Όσοι τάχθηκαν κατά τις 

Ορθοδοξίας στη διάρκεια της φασιστικής κατοχής, συνεργάστηκαν τώρα με τη 

ναζιστική Γερμανία για να επιβάλουν από κοινού στη χώρα τον καθολικισμό. 

Στυγερά ήταν τα εγκλήματα εναντίον του ορθόδοξου απροστάτευτου πληθυσμού. 

Πολυάριθμες λεηλασίες, εμπρησμοί και δολοφονίες γίνονταν καθημερινά, έχοντας 

επίκεντρο τον ορθόδοξο νότο.172 Σε έναν τέτοιο αγώνα διαβίωσης ήταν εύκολο να 

λυγίσει κανείς στο ζήτημα της πίστης, όταν, ακολουθώντας αυτό που επέβαλε η 

εξουσία, εξασφάλιζε την ίδια του τη ζωή. Πολλοί ήταν εκείνοι που ενέδωσαν και 

αλλαξοπίστησαν, έστω και τυπικά. 

Σε αντίθεση με την Ιταλία όμως η Γερμανία αναγνώρισε την ουδετερότητα 

της Αλβανίας και έκανε ορισμένες παραχωρήσεις στους αρχηγούς των ορεινών 

φυλών. Η κίνηση της αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι ήθελε να εμποδίσει τη 

δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου, στο οποίο θα κυριαρχούσαν οι κομμουνιστές. Ο 

                                                            

169Mallett Robert, «Mussolini and the origins of the Second World War, 1933-1940», εκδόσεις 
Palgrave Macmillan, Νέα Υόρκη 2003, σ. 105.  

170Miranda Wikers, ό.π., σ. 202.  

171Γλαβίνας Αθ. Απόστολος, «Η Ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας», εκδόσεις Α.Π.Θ Υπηρεσία 
Δημοσιευμάτων, σ. 31.  

172Dhimiter Beduli, «Kisha Orthodokse Autokefale e Shqiperise deri me 1944 (Η Αυτοκέφαλη 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας μέχρι το 1944)» , έκδοση του Ινστιτούτου Αλβανικών Μελετών, σ. 
86. 
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γερμανικός στρατός, εγκατέστησε το αρχηγείο του στο Ελμπασάν και εγκαθίδρυσε 

αντιβασιλεία, επαναφέροντας σε ισχύ το προπολεμικό αλβανικό σύνταγμα.173  

 Η γερμανική κατοχή δεν κράτησε πολύ και στις 29 Οκτωβρίου του 1944 η 

Αλβανία απελευθερώθηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα.174 Έναν χρόνο νωρίτερα 

είχε απελευθερωθεί και από τα ιταλικά. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο πολιτικό 

προσκήνιο η Δημοκρατική Κυβέρνηση της Αλβανίας με πρωθυπουργό τον Ενβέρ 

Χότζα.175 Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι ένα νέο μαρτύριο ξεκίνησε για 

τη χώρα με την επιβολή του κομμουνιστικού καθεστώτος και την απαγόρευση της 

θρησκείας. Το μαρτύριο συνεχίστηκε με την επίσημη ανακήρυξη της Αλβανίας σε 

πρώτο και μοναδικό αθεϊστικό κράτος στον κόσμο με κρατικό διάταγμα. Ωστόσο η 

απαγόρευση της θρησκείας στη χώρα ήταν μόνο τυπική, γιατί στην ουσία το 

θρησκευτικό στοιχείο δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται. Η αθεΐα αποτέλεσε τη βάση 

πάνω στην οποία συγκροτήθηκε η αλβανική εθνική ταυτότητα, αλλά μη ξεχνάμε ότι ο  

χριστιανισμός και η ορθόδοξη πίστη είναι οι παράγοντες που έχουν διαδραματίσει 

έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της αλβανικής κοινωνίας, ήδη από τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. 

Αναφορικά με αυτό που ακολούθησε μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον 

Χότζα, μπορούμε να επισημάνουμε εν συντομία τα εξής σημαντικά γεγονότα, όπως 

αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιο.176 «Στις 25 

Δεκεμβρίου του 1948 υποχρεώθηκε να απομακρυνθεί ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόφορος 

και νέος Αρχιεπίσκοπος τοποθετήθηκε ο Παϊσιος Βοντίτσα, μέχρι τότε Επίσκοπος 

Κορυτσάς. Τον Φεβρουάριο του 1950 συνεκλήθη στα Τίρανα η  Κληρικολαϊκή 

Συνέλευση της Ορθοδόξου Εκκλησίας για να ψηφιστεί νέος καταστατικός χάρτης στο 

πλαίσιο του νέου νομικού καθεστώτος της χώρας. Ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος 

Χριστοφόρος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό και αργότερα πέθανε. Τον Μάρτιο του 

1966 απεβίωσε και ο Παϊσιος και στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ανήλθε τον Απρίλιο ο 

Δαμιανός, παλιός παρτιζάνος (ο οποίος κατά την άποψη μερικών είχε συμβάλει στη 
                                                            

173Οικονόμου Φώτιος, «Η Ορθόδοξος εκκλησία της Αλβανίας και η συμβολή της εις την διατήρηση του 

Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου», εκδόσεις Νέα Θέσις, Αθήνα 1988, σ. 33.  
174Vickers Miranda, «Οι Αλβανοί», μτφ: Εύα Πέππα, εκδόσεις Οδυσσέας, 1995, σ. 212.  

175Γλαβίνας Αθ. Απόστολος, ό.π., σ. 31. 

176Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος Γιαννουλάτος, «Στην Αλβανία Σταυρός και Ανάσταση», εκδόσεις Α.Α. 
Λιβάνη 2001, σ. 39.   
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διάλυση της Εκκλησίας). Αποσύρθηκε όμως έναν χρόνο αργότερα  στο σπίτι του στο 

Πόγραδετς, όπου και απεβίωσε.»  

Ήταν στις 4 Απριλίου 1967 όταν ξεκίνησε ο ολοκληρωτικός πλέον ο διωγμός 

της θρησκείας. Με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1967, η 

Αλβανία ανακηρύχτηκε επισήμως το πρώτο και μοναδικό αθεϊστικό στον κόσμο 

κράτος, στο οποίο απαγορεύτηκε συνταγματικά κάθε θρησκευτική έκφραση. 

Συγκεκριμένα, το υπ’ αριθμόν 4337 διάταγμα του Προεδρείου της Λαϊκής 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας κατήργησε κάθε εξωτερική μορφή 

θρησκευτικής συνείδησης.177 Η αθεΐα επιβλήθηκε σε όλο της το μεγαλείο. Στις 

δεκαετίες που ακολούθησαν, ΄70 και ΄80, θεωρήθηκε ότι η εκκλησία της Αλβανίας 

είχε οριστικά διαλυθεί. Όμως, τα ορθόδοξα μνημεία, εκκλησίες και  μοναστήρια, που 

χτίστηκαν αρκετούς αιώνες πριν, παρέμειναν ο απόηχος της Ορθοδοξίας στη χώρα 

και μαρτυρία της προϋπάρχουσας ορθόδοξης χριστιανικής Αλβανίας. Μπορεί οι 

άνθρωποι να μην είχαν το δικαίωμα να μιλήσουν, εξαιτίας του απολυταρχικού 

καθεστώτος, τα μνημεία όμως αυτά βροντοφωνάζουν έως και σήμερα ότι η Αλβανία 

κάθε άλλο παρά άθεη χώρα είναι, αποδεικνύοντας την αληθινή θρησκεία των 

κατοίκων της.   

 

                                                   3.3  ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 

Στην Αλβανία διασώζεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός κτισμάτων χριστιανικής 

λατρείας, που εκτείνονται χρονικά από τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες μέχρι τη 

σύγχρονη εποχή. Ορισμένα από αυτά, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και 

καλλιτεχνικής τους αξίας, έχουν τεθεί υπό κρατική προστασία με την ιδιότητα του 

πολιτιστικού μνημείου και, ως τέτοια, μπόρεσαν να επιβιώσουν και να μην υποστούν 

ολική καταστροφή.   

     Από την τοπική έρευνα που πραγματοποίησα, ο Επίσκοπος Αμαντίας 

Ναθαναήλ Λαυριώτης με ενημέρωσε ότι, χάρη στις προσπάθειες μιας ομάδας 

ερευνητών, 129 εκκλησίες και μονές, παρέμειναν υπό την κρατική προστασία με την 

ιδιότητα του πολιτιστικού μνημείου. Πολλά λατρευτικά κτίσματα που θα μπορούσαν  

                                                            

177Γλαβίνας Αθ. Απόστολος, «Η Ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας», εκδόσεις Α.Π. Υπηρεσία 
Δημοσιευμάτων, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 6.  
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να χαρακτηριστούν πολιτιστικά μνημεία παρέμειναν εκτός του καταλόγου μνημείων 

εξαιτίας της ολικής κατάρρευσής τους. Πολλά απ’ αυτά καταστράφηκαν ή άλλαξαν 

προορισμό, άλλα χρησιμοποιήθηκαν για αποθηκευτικούς χώρους ή ακόμα και για 

τόσο ταπεινωτικούς και προσβλητικούς σκοπούς, όπως το στάβλισμα ζωών. 

Παρακάτω αναφέρω μερικές από τις εκκλησίες και μονές που κατάφεραν να 

διασωθούν και να αποτελέσουν στολίδι της Ορθοδοξίας για τη χώρα, όπως 

αναφέρονται στο βιβλίο των Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, με τίτλο 

«Ringjallje».178 

 

1. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΓΚΡΑΜΠΟΒΟ-

ΓΚΡΑΜΣ179 

Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου είναι ένα από τα πιο όμορφα κτίσματα στο 

χωριό Γκράμποβο του νομού Γκραμς της Αλβανίας. Η εκκλησία αποτελείται από τον 

κυρίως ναό, τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά, τη στοά στη νότια πλευρά και το 

καμπαναριό που υψώνεται στη νοτιοδυτική γωνία του νάρθηκα. Ο ναός είναι 

βασιλικού τύπου με επίπεδη οροφή. 180 Δύο σειρές τοξοστοιχείων το χωρίζουν σε 

τρία κατά μήκος κλίτη, το καθένα με τη δική του ξύλινη οροφή, η στοά είναι ανοιχτή 

στην πρόσοψη με μια σειρά από ξύλινες κολώνες. Δυστυχώς η τοιχογραφία του ναού 

δεν διασώζεται σήμερα, αλλά τα ίχνη της είναι εμφανή. Μοναδική μαρτυρία του 

πλούτου της εσωτερικής διακόσμησης του ναού έχουν απομείνει τα τμήματα των 

ταβανιών που καλύπτουν τα κλίτη. Το ταβάνι έχει συντεθεί από δρύινα τμήματα και 

χωρίζεται  σε έναν αριθμό από τετράγωνα, στο κέντρο των οποίων υπάρχουν 

ζωγραφισμένα πρόσωπα αγίων. Καθώς εισέρχεται κανείς στον ναό, πάνω από την 

πύλη εισόδου, διακρίνει τις αναπαραστάσεις των αγίων του ναού οι οποίες 

διασώζονται ακόμη και σήμερα. Οι αναπαραστάσεις αυτές είναι από τα ελάχιστα 

                                                            

178Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, «Ringjallje» (Αποκατάσταση), εκδόσεις Ορθόδοξος 

Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας υπό την πρόνοια του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, 

Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιου, Τίρανα 2005. (Δική μου μετάφραση από τα αλβανικά 

στα ελληνικά όσων Ναών και Μοναστηριών επέλεξα να αναφερθούν).  
179 Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, ό.π. σσ. 21-28. 

180Όταν στο κέντρο του ναού προστίθεται στην οροφή τρούλος, ο ναός λαμβάνει την μορφή της 
«βασιλαίας βασιλικής» ή της «βασιλικής με τρούλο». Ο τρούλος στηρίζεται στους τέσσερις κίονες που 
βρίσκονται μπροστά από την είσοδο προς το ιερό και πάνω ημισφαιρικά τρίγωνα που τους συνδέουν. 
(Πηγή ίντερνετ http://users.sch.gr/pchaloul/protoxr-texni/architecture.htm). (πάνω σ 
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δείγματα της τοιχογραφίας που κάλυπτε κάποτε όλο το εσωτερικό του ναού. Στο 

κέντρο της οροφής του κεντρικού κλίτους είναι τοποθετημένη μια μεγάλη αγιογραφία 

από αγγέλους, ενώ στο κεντρικό τμήμα αναπαριστάνεται ο Χριστός παντοκράτωρ.    

 

2. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΕΤΗΣ181 

Ο ιερός ναός της Θεοτόκου στο χωριό Ελεούσα της πόλης Πρεμετής 

υψώνεται βορειοδυτικά του χωριού. Σύμφωνα με την επιγραφή που βρίσκεται πάνω 

από τη βόρεια πύλη του ναού, η ανέγερση  του ναού πραγματοποιήθηκε με την 

πολύτιμη εισφορά των κατοίκων του χωριού, επί μητροπολίτου Κορυτσάς και 

Πρεμετής Ιωάσαφ. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο χρονολογείται το 1917, παρόλο που η 

επιγραφή αναφέρει πως ο ναός ανηγέρθη εκ θεμελίων το έτος 1812.  Άλλα στοιχεία 

μάς οδηγούν στο να συνδέσουμε τη χρονολογία αυτή μόνο με την ιστόρηση του ναού. 

Η αυλή του ναού είναι περιτοιχισμένη και χρησιμοποιούνταν και για κοιμητήριο του 

χωριού.   

 
Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και 

αποτελείται από τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα στη δυτική πλευρά και τη στοά, η 

οποία βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της. Στη βορειοδυτική γωνία του νάρθηκα 

υψώνεται το καμπαναριό. Ευτυχώς εδώ η τοιχογραφία διασώθηκε και είναι 

εμφανής σε όλο το εσωτερικό του ναού, καθώς και σε ένα μέρος από το νότιο 

τμήμα της στοάς. Άλλα σημαντικά στοιχεία της διακόσμησης του εσωτερικού 

αποτελούν και τα ξυλόγλυπτα σκεύη του, το τέμπλο, ο επισκοπικός θρόνος, ο 

άμβωνας, τα οποία θεωρούνται  εξαιρετικά αριστουργήματα. 

                                                            

181Trifon Dafa, «Treva e Permetit dhe Feja Ortodokse», εκδόσεις Gutenberg, Permet 2008, σ. 60.  
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            3. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΛΕΚΛΙ-ΤΕΠΕΛΕΝΙ182 

Το Λέκλι είναι ένα ορεινό χωριό 12 χιλιόμετρα μακριά από το Τεπελένι. Ο  

ναός του Προφήτη Ηλία είναι χτισμένος σε δεσπόζουσα τοποθεσία του χωριού. Η 

ανέγερση του ναού είναι ταυτισμένη με μια παράδοση, η οποία σχετίζεται με το 

όνομα του Αλή Πασά Τεπελενλή. Ο μύθος λέει πως πριν αναχωρήσει για τα Ιωάννινα 

ο Πασάς διέταξε έναν από τους έμπιστους στρατιώτες του να χτίσει ένα τζαμί. 

Αντίθετα με τα όσα διέταξε ο Πασάς ο στρατιώτης, το όνομα του οποίου είναι 

γνωστό ως Λέκλι Θανάση Βάγια, ανακοινώνει στο χωριό να χτίσουν εκκλησία για 

τους  γκιαούρηδες (χριστιανούς), αντί για τζαμί. Την εποχή εκείνη αναφέρεται πως το 

χωριό είχε 600 χριστιανικές οικογένειες. Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική με δύο 

σειρές από πέτρινες κολόνες που χωρίζουν τα κλίτη και συνδέονται μεταξύ τους με 

περιμετρικούς τοίχους μέσω τόξων.  

  
Στην εκκλησία δεν διασώζεται η τοιχογραφία, ενώ όλα τα αντικείμενα 

εσωτερικού χώρου έχουν εξαφανιστεί. Στη δυτική πλευρά της η εκκλησία συνδέεται 

με τον νάρθηκα, ο οποίος χρησίμευε και ως χώρος βαπτίσεων. Στο νοτιοδυτικό άκρο 

του νάρθηκα υψώνεται ο πύργος του καμπαναριού. Όπως μαρτυρούν τα ίχνη, στη 

βόρεια πλευρά πρέπει να ξανοίγονταν η στοά. Η εξωτερική εμφάνιση είναι πολύ λιτή, 

με την κυριαρχία της πέτρινης τοιχοποιίας και την έλλειψη διακοσμητικών στοιχείων. 

Τα μοναδικά στοιχεία που διασπούν τη λιτότητα είναι οι κόγχες στην ανατολική 

πλευρά, οι οποίες διακοσμούνται από αψίδες.  

 

 

  
                                                            

182 Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, ό.π. σσ. 51-53. 
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4. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΙΜΑΡΡΑ183 

Η Χιμάρρα είναι  ένα από τα πιο γνωστά θρησκευτικά κέντρα της Αλβανίας 

και τον 9ο με 10ο αιώνα μ.Χ υπήρξε έδρα επισκοπής. Στα χρόνια της οθωμανικής 

κατάκτησης, χάρη στην αντίσταση των Χιμαρριωτών, η Υψηλή Πύλη αναγκάστηκε 

να τους αναγνωρίσει σειρά προνομίων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η ανέγερση πολλών 

εκκλησιών, τα ερείπια των οποίων διασώζονται μέχρι σήμερα. Από τις εκκλησίες 

αυτές ξεχωρίζει ο Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, κτίσμα του 18ου αιώνα. Ο ναός 

υψώνεται στο κέντρο της πόλης και πρέπει να ήταν ο κύριος ναός της. Πρόκειται για 

τρίκλιτη βασιλική, καλυμμένη από επίπεδη στέγη.  Στη δυτική πλευρά βρίσκεται ο 

γυναικωνίτης, ενώ στο νοτιοδυτικό άκρο της αυλής του ναού υψώνεται το ψηλό 

καμπαναριό.  

 
          Σήμερα, ο ναός δεν φέρει κάποια τοιχογραφία. Σημαντικά στοιχεία του 

εσωτερικού διάκοσμου αποτελούν το ξυλόγλυπτο τέμπλο και το ταβάνι.  

 

5. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ 

ΧΙΜΑΡΡΑΣ184 

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα είναι κτισμένος στην πλατεία της κάτω 

συνοικίας του χωριού. Ανεγέρθηκε, σύμφωνα με επιγραφές, το 1778 και ιστορήθηκε 

το 1784 από τον ζωγράφο Ιωάννη από το Αργυρόκαστρο. Ο ναός είναι τρίκλιτη 

                                                            

183Πηγή Ιντερνέτ: http://www.himara.gov.al, και http://www.himara.travel/eksperiencat/monumente . 

184Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, ό.π. σσ. 51-53.  
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βασιλική με επίπεδη στέγη. Δυο σειρές από τοξοστοιχεία που στηρίζονται σε πέτρινες 

κολώνες διαχωρίζουν τα κλίτη μεταξύ τους, ενώ στη δυτική πλευρά ένα εγκάρσιο 

τοξοστοιχείο χωρίζει από τον γυναικωνίτη. Στην ανατολική πλευρά βρίσκεται ένα 

τέμπλο χτισμένο με πέτρινη τοιχοποιία. Εσωτερικά του ναού, ο δίπατος γυναικωνίτης 

συνδέεται μέσω ξύλινης σκάλας με τον υπόλοιπο ναό. 

 

6. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΡΙΣΤΡΑ 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ185 

Το χωριό Βόδριστρα βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Δρόπολης  στο 

Αργυρόκαστρο. Ο ναός του Ταξιάρχου Μιχαήλ είναι κτισμένος στο κέντρο του 

χωριού για να καλύψει της ανάγκες των κατοίκων της. Η ανέγερσή του ανάγεται στην 

περίοδο 1778-1790. Ο χώρος γύρω από τον ναό περιβάλλεται από τείχη δίνοντας την 

εντύπωση μιας κλειστής αυλής η οποία χρησίμευε και για κοιμητήριο του χωριού. Ο 

ναός τριγύρω συνοδεύεται και από άλλα κτίσματα όπως ένα παρεκκλήσι που υπάρχει 

στη νότια πλευρά και ένα άλλο χτίσμα στη βορειοανατολική πλευρά του. Ο ναός έχει 

την επιβλητικότητα ενός μνημείου και στην κορυφή του διαφαίνεται ο πύργος του 

καμπαναριού. Η εκκλησία είναι βασιλικού τύπου με τρία κλίτη, ενώ το Ιερό Βήμα 

διαχωρίζεται από την κύρια αίθουσα μέσω ενός ξύλινου τέμπλου. Εσωτερικά  ο ναός 

καλύπτεται με τοιχογραφίες, οι οποίες αποτελούν το βασικό στοιχείο του εσωτερικού 

διάκοσμου.  

 

7. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΖΕΡΒΑΤΕΣ  

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ186 

Παράλειψη θα ήταν να μην αναφέρουμε από τον ίδιο νομό του 

Αργυροκάστρου και τον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο 

χωριό Ζερβάτες. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία που υπάρχουν στον 

νομό, ιδιαίτερης καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής αξίας. Ο ναός βρίσκεται στην 

είσοδο του χωριού, και στην αυλή του έχει το κοιμητήριο. Δυο επιγραφές, που 

διασώζονται ακόμη, μαρτυρούν για τις χρονολογίες ανέγερσης και ιστόρησης του 

ναού. Η πρώτη επιγραφή, χαραγμένη σε εντοιχισμένη πέτρα στην τοιχοποιία του 

                                                            

185 http://e-theotokario.blogspot.gr/2012/12/blog-post_1656.html  

186 http://e-theotokario.blogspot.gr/2012/12/blog-post_1656.html  
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καμπαναριού, φέρει τη χρονολογία 1583 και το όνομα Κάλλιστος. Ενώ, η δεύτερη 

επιγραφή, πάνω από τη δυτική πύλη του κυρίως ναού, αναφέρεται στην ανέγερση και 

ιστόρηση του ναού από τους αγιογράφους Μιχαήλ και Νικόλαο το έτος 1606.  Ο ναός 

ανήκει στον τύπο τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και το καμπαναριό του βρίσκεται 

στο δυτικό τοίχος του νάρθηκα. Βασικό διακοσμητικό στοιχείο του ναού είναι η 

τοιχογραφία που καλύπτει όλο το εσωτερικό του, ενώ το Ιερό Βήμα χωρίζεται από 

τον ναό με ένα ξύλινο τέμπλο.  

 

8. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΒΕΡΑΤΙΟ187 

Το Βεράτιο αποτέλεσε εκκλησιαστικό κέντρο, όπου πραγματοποιήθηκαν 

πολλά κληρηκολαϊκά συνέδρια των ορθοδόξων της Αλβανίας. Από τη βυζαντινή 

εποχή, σώθηκαν μέχρι τις μέρες μας ο Ναός της Παναγίας Βλαχέρνας και ο Ναός της 

Αγίας Τριάδας, εντός του κάστρου που υπάρχει στην πόλη, και εκείνος του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έξω από τα τείχη του κάστρου. Κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο 

ανεγέρθηκε στην πόλη μεγάλος αριθμός ναών που ιστορήθηκαν από ξακουστούς 

αγιογράφους της εποχής, όπως ο Ονούφριος του 11ου αιώνα. Ένας από τους ναούς 

αυτούς είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, χτισμένη στο κέντρο της συνοικίας 

Γκορίτσα, στην άλλη όχθη του ποταμού Όσουμ. Οι διαστάσεις της και ο χώρος στον 

οποίο είναι χτισμένη η εκκλησία δείχνουν ότι εξυπηρετούσαν τις συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων. Ο ναός πρέπει να χτίστηκε κατά τον 18ο αιώνα 

και περιλαμβάνει τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα, και την ανοιχτή στοά στη βόρεια 

πλευρά του. Στο βορειοδυτικό άκρο υπάρχει ένα ψηλό καμπαναριό τριών επιπέδων. 

Ο ναός είναι βασιλικού τύπου, καλυμμένος με επίπεδη οροφή και στη δυτική πλευρά 

του έχει τον γυναικωνίτη. Η εκκλησία είναι χτισμένη αποκλειστικά από πέτρα και 

ξεχωρίζει για τη διακόσμηση των αρχιτεκτονικών στοιχείων της, όπως τα παράθυρα, 

η κιονοστοιχία της στοάς, το καμπαναριό και άλλα.     

 

 

                                                            

187Άνθιμου Δ. Αλεξούδη, «Σύντομος Ιστορική Περιγραφή της Ιεράς Μητροπόλεως Βελεγράδων και της 

υπό την Πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν Υπαγόμενης Χώρας, Νυν πρώτων συνταχθείσα και ιδίοις 

αναλώμασι, Τύποις εκδοθείσα υπό του Μητροπολίτου Βελεγράδων ‘Ανθιμου Δ. Αλεξούδη». Εν Κέρκυρα, 

Τυπογραφείον Η ΙΟΝΙΑ 1868, σ. 50. 
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9. ΙΕΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΠΟΦΣΑ ΣΤΟ  ΦΙΕΡΙ188 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Φίερι είναι χτισμένος λίγο πιο έξω από την 

πόλη στην κορυφή της πεδιάδας του χωριού Λιμπόφσα. Γύρω από τον ναό βρίσκεται 

το παλιό κοιμητήριο του χωριού. Η εκκλησία αποτελείται από τον κύριο ναό που 

βρίσκεται στο κέντρο και  περιβάλλεται και από τις τρεις πλευρές του από κλειστές 

στοές και από τον ψηλό πύργο του καμπαναριού. Δυο ξύλινες κιονοστοιχίες χωρίζουν 

το ναό σε τρία κλίτη που καλύπτονται από ξύλινες οροφές. Στην ανατολική πλευρά 

των στηλών στηρίζεται το ξυλόγλυπτο τέμπλο που χωρίζει το Ιερό Βήμα από τον 

κυρίως ναό. Εξωτερικά, υψώνεται ο πρισματικός όγκος του ναού καλυμμένος με 

δίριχτη στέγη, ενώ πιο κάτω απλώνονται οι χαμηλές στέγες των στοών. Η τοιχοποιία 

του ναού είναι χτισμένη από πέτρα. Σύμφωνα με την επιγραφή ο ναός χτίστηκε το 

1776 και ιστορήθηκε το 1782 από τον Κωνσταντίνο εκ Κορυτσάς.   

 

10. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΝΑΪ ΤΟΥ ΦΙΕΡΙ189 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου είναι κτισμένος κοντά στο χωριό Βάναϊ 

της πόλης Φίερι. Η επιγραφή που διασώζεται πάνω από τη νότια είσοδο του ναού μας 

δίνει πληροφορίες για τη χρονολογία ανέγερσής του. Χτίστηκε το έτος 1777 και 

ιστορήθηκε το έτος 1795 από τους αδελφούς, Γεώργιο και Ιωάννη από το 

Γκράμποβο. Η εκκλησία αποτελείται από τον κυρίως ναό και από τις τρεις στοές που 

τον περιβάλλουν περιμετρικά. Ο  ναός είναι μονόχωρος με επίπεδη οροφή. Ένα 

ξυλόγλυπτο τέμπλο χωρίζει το ιερό βήμα, ενώ περίπου στο κέντρο του ναού έχει 

δημιουργηθεί ένα χώρισμα όπου κρατούσαν την κολυμπήθρα για τις βαπτίσεις. Στη 

δυτική πλευρά της εκκλησίας υψώνεται ο χαμηλός ξύλινος πύργος του καμπαναριού. 

Όσον αφορά το εσωτερικού του ναού, διάκοσμοι συγκαταλέγονται με πλούσια 

τοιχογραφία που καλύπτει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της τοιχοποιίας, το τέμπλο, 

τον ξυλόγλυπτο άμβωνα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, και το χρωματιστό ξύλινο 

ταβάνι. Εξωτερικά,  ο ναός είναι  καλυμμένος από δίριχτη, στέγη η οποία υψώνεται 

πάνω από τους όγκους των στοών καλυμμένη από ακόμη μια στέγη.   

                                                            

188Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, «Ringjallje», εκδόσεις Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της 
Αλβανίας υπό την πρόνοια του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης 
Αλβανίας Αναστάσιου, Τίρανα 2005, σσ. 123. 

189 Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, ό.π. σσ. 127. 
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11. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΒΕΡΝΕΤΣ - 

ΑΥΛΩΝΑ190 

 Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι το πιο αξιόλογο κτίριο του 

ομώνυμου μοναστηριού, που είναι κτισμένο στο νησάκι της λιμνοθάλασσας της 

Νάρτας απέναντι στο χωριό Ζβέρνετς της Αυλώνας. Ο ναός είναι από τα πιο 

σημαντικά μνημεία της βυζαντινής περιόδου. Αποτελείται από τον κυρίως ναό, τον 

νάρθηκα στη δυτική πλευρά και τη στοά στη βόρεια πλευρά. Ο κύριος ναός περιέχει 

λίγες τοιχογραφίες από τις οποίες διασώζονται μερικές στον χώρο του ιερού και 

άλλες στο τρούλο. Το  τέμπλο του ναού, αν και δεν διασώζεται ολόκληρο, είναι 

δείγμα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Τα γλυπτά μέρη είναι επιχρυσωμένα, μέσα σε 

πλαίσιο βαθύ κόκκινο και σκούρο μπλε.  

 

      Πολλές είναι οι εκκλησίες τις οποίες θα μπορούσα να αναφέρω ακόμη. 

Μην θέλοντας, όμως, να επεκταθώ περισσότερο, πιστεύω ότι οι παραπάνω 

αναφερόμενοι ναοί έδωσαν μια εικόνα για τις εκκλησίες που υπάρχουν στην 

Αλβανία. Στη συνέχεια ενδεικτικά αναφέρω και κάποια μοναστήρια που μαρτυρούν 

την άνθηση της Ορθοδοξίας στη χώρα.  

 

                                                            

190Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, «Ringjalje», εκδόσεις Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της 

Αλβανίας υπό την πρόνοια του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης 

Αλβανίας Αναστάσιου, Τίρανα 2005, σσ. 135-140. 
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                                    3.4 ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ 

1. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΣΤΟ ΣΙΓΙΟΝ ΤΟΥ 

ΕΛΜΠΑΣΑΝ.191 

Η Μονή του αγίου Ιωάννη Βλαδίμηρου βρίσκεται δυτικά της πόλης 

Ελμπασάν, κοντά στο χωριό που έχει λάβει το όνομα από τη Μονή, Σιγιόν 

(παραφθορά του ονόματος του Αγίου Ιωάννη -Shen Joni-). Η Μονή, όπως μαρτυρούν 

οι ντόπιοι κάτοικοι, ήταν χώρος λατρείας και προσκυνήματος των κατοίκων και από 

τα γύρω χωριά και περιοχές. Υπήρξε, όχι μόνο σημαντικό εκκλησιαστικό κέντρο, 

αλλά και πνευματικό. Σήμερα, μόνο ο ναός της Μονής έχει διασωθεί και είναι 

αφιερωμένος στον πρίγκιπα της Κράγια, Ιβάν (Ιωάννη) Βλαδίμηρο που αγιοποιήθηκε 

μετά θάνατον. Στη δυτική πλευρά της Μονής βρίσκεται η κύρια είσοδος, ενώ στη 

βόρεια και νότια πλευρά υπάρχουν είσοδοι μικρότερων διαστάσεων. Ο χώρος του 

Ιερού Βήματος διαχωρίζεται από τέμπλο χτισμένο με τούβλα. Στο μέρος της κόγχης 

διασώζονται τμήματα τοιχογραφίας. Κάτω από το επίπεδο του πατώματος του Ιερού 

Βήματος πρέπει να υπήρχε ένα κοιμητήριο, η παρουσία του οποίου επιβεβαιώνεται 

από μία θολωτή είσοδο στη βορειανατολική γωνία του ναού. Ο ναός καταστράφηκε 

εξαιτίας δυο διαδοχικών πυρκαγιών, από τους Ιταλούς αρχικά και τους Γερμανούς 

στη συνέχεια. Σήμερα στη Μονή έχουν γίνει εργασίες βελτίωσης του χώρου και 

μπορούν να την επισκεφτούν οι προσκυνητές.  

 

2. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΗΠΑΡΟ ΤΗΣ ΧΙΜΑΡΡΑΣ192 

Η Μονή του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στην πλατεία της κάτω συνοικίας 

του χωριού Κηπάρο της Χιμάρρας. Αποτελείται από τον ναό και τα κελλιά που το 

περιβάλλουν σε κυκλικό περίγραμμα. Ο ναός ανεγέρθηκε το έτος 1960 και θυμίζει τις 

βασιλικές με τρούλο. Ο νάρθηκας απουσιάζει, ενώ το καμπαναριό υψώνεται στα 

δυτικά της εκκλησίας.  Με το πέρασμα του χρόνου οι δομές υποστήριξης του ναού 

                                                            

191Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, «Ringjalljie», εκδόσεις Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της 
Αλβανίας υπό την πρόνοια του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης 
Αλβανίας Αναστάσιου, Τίρανα 2005, σσ. 29- 30. και http://en.wikipedia.org/wiki/Elbasan. 

192Thomo Pirro - Stratoberdha Gentian, «Ringjallje», εκδόσεις Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της 

Αλβανίας υπό την πρόνοια του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης 

Αλβανίας Αναστάσιου, Τίρανα 2005, σσ. 62-67. 
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υπέστησαν βαθιές ρωγμές που οδήγησαν σταδιακά στην απώλεια της ιστορικής αξίας 

του.  

3. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΔΡΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΛΟΥΣΝΙΑ193 

Το μοναστήρι της Αδρενίτσας είναι η μεγαλύτερη και γνωστότερη Μονή σε 

όλη την περιοχή της Λούσνια. Η Μονή πέρασε από μερικές φάσεις οικοδόμησης για 

να φτάσει στη σημερινή της μορφή.   

  
Υπάρχει και μια παράδοση για τη Μονή, σύμφωνα με την οποία εδώ έγινε η 

γαμήλια δεξίωση του μεγάλου πρίγκιπα Γεωργίου Καστριώτη (Σκεντερμπέη) το 

1451. Η έκταση που καταλαμβάνει η Μονή ανέρχεται στα 2.500 τ.μ.. Στο κέντρο 

βρίσκεται ο αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου ιερός ναός που περιβάλλεται 

από τα κελιά. Στη βορειοανατολική πλευρά του ναού της Θεοτόκου βρίσκεται το 

παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας. Στην αυλή μπροστά από τα κελιά της δυτικής 

πτέρυγας βρίσκεται το κύριο πηγάδι, ενώ πολλές άλλες στέρνες νερού υπάρχουν 

διάσκορπα στη Μονή. Τα κελιά φέρουν τα συνήθη χαρακτηριστικά των μοναστικών 

κτιρίων. Τα δωμάτια είναι τοποθετημένα διαδοχικά στον κατά μήκος άξονα του 

ισόγειου και διαθέτουν πέτρινη κιονοστοιχία, ενώ αυτά του πάνω ορόφου ξύλινη.  

Ο ναός ιστορήθηκε το 1744 από τα αδέλφια Κωνσταντίνο και Αθανάσιο 

Ζωγράφου εκ Κορυτσάς. Αποτελείται από τον κυρίως ναό και από τον πύργο του 

καμπαναριού που ορθώνεται στη νοτιοδυτική πλευρά της εκκλησίας. Ο ναός είναι 

βασιλικού τύπου καλυμμένος με επίπεδη ξύλινη οροφή. Δυο ξύλινες κιονοστοιχίες το 

χωρίζουν σε τρία κλίτη. Ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας 
                                                            

193Άνθιμου Δ. Αλεξούδη, «Σύντομος Ιστορική Περιγραφή της Ιεράς Μητροπόλεως Βελεγράδων και της 
υπό την Πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν Υπαγόμενης Χώρας, Νυν πρώτων συνταχθείσα και ιδίοις 
αναλώμασι, Τύποις εκδοθείσα υπό του Μητροπολίτου Βελεγράδων ‘Ανθιμου Δ. Αλεξούδη». Εν Κερκύρα, 
Τυπογραφείον ¨Η ΙΟΝΙΑ», 1868. σ. 56. 
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χωρίζει το Ιερό Βήμα από τον κυρίως ναό. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στον ναό 

υπάρχουν ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας και ποιότητας εικόνες, ορισμένες από τις 

οποίες είναι έργα του 18ου αιώνα.   

 

4. ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΙΚΟΝΤΑΣΙ 

ΣΤΟ ΦΙΕΡΙ194 

Στην αναφορά των Μοναστηριών που υπάρχουν στην Αλβανία δεν θα 

μπορούσε να λείπει και το γνωστότερο σε όλη τη χώρα, αλλά και όχι μόνο, 

Μοναστήρι του Πατροκοσμά στο Φίερι. Το μοναστήρι θεμελιώθηκε προς τιμήν του 

μοναχού Κοσμά από την Αιτωλία, ο οποίος πέρασε δυο φορές από αυτά τα μέρη, το 

1777 και μία το 1779, για να διαδώσει τον χριστιανισμό. Ο τούρκος διοικητής του 

Βερατίου Ahmet Kurt Pasha διέταξε να φονευθεί ο μοναχός Κοσμάς. Η δολοφονία 

έγινε το 1779 και το πτώμα του το πέταξαν στα νερά του ποταμού Σέμαν για να 

καταλήξει σε σημείο κοντά στο χωριό Καλικόντασι, όπου ενταφιάστηκε στον 

νάρθηκα του ναού της Θεοτόκου. Αργότερα για να τιμηθεί η μνήμη του, στον Ναό 

της Θεοτόκου, ιδρύθηκε προς τιμήν του και το ομώνυμο μοναστήρι. Δυο επιστολές 

του Αλή Πασά Τεπελενλή προς τους χριστιανούς του Βερατίου και μια επιγραφή σε 

λίθινη πλάκα της κόγχης του ναού μαρτυρούν για τη συμβολή του Πασά των 

Ιωαννίνων στην ανέγερση του μοναστηρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αλή 

Πασάς είχε σχέσεις φιλίας με τον μοναχό Κόσμα, εξαιτίας των προφητειών του 

τελευταίου για την σταδιοδρομία και το μέλλον του Πασά. Μια άλλη επιγραφή πάνω 

από τη βόρεια είσοδο του ναού μάς δίνει ημερομηνία οικοδόμησης του ναού την 12η  

Μαΐου 1814.  

                                                            

194Άνθιμου Δ. Αλεξούδη, «Σύντομος Ιστορική Περιγραφή της Ιεράς Μητροπόλεως Βελεγράδων και της 
υπό την Πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν Υπαγόμενης Χώρας, Νυν πρώτων συνταχθείσα και ιδίοις 
αναλώμασι, Τύποις εκδοθείσα υπό του Μητροπολίτου Βελεγράδων ‘Ανθιμου Δ. Αλεξούδη». Εν Κέρκυρα, 
Τυπογραφείον Η ΙΟΝΙΑ 1868, σσ. 80-81. 
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                            Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 

         Οικοδομήθηκε στις αρχές του ΙΘ' αι,  Καλικόντασι, Φίερ. 

             Το μοναστηριακό συγκρότημα αποτελούνταν από τον ναό , τα κελιά 

του μοναστηρίου που έκλιναν τη βόρεια και ανατολική πλευρά της αυλής, τον ναό 

της Θεοτόκου στη νότια πλευρά και ένα παρεκκλήσι ανάμεσα σε δυο ναούς, όπου 

τοποθετήθηκαν τα κειμήλια του Αγίου Κοσμά, καθώς και ένα κενοτάφιο με τα οστά 

του. Αρχές του 20ου αιώνα, το μοναστήρι πλημμύρισε από τα νερά του ποταμού 

Σέμαν. Τα κελιά του μοναστηριού λειτουργούσαν μόνο στον επάνω όροφό τους, ενώ 

από τον ναό της Θεοτόκου διασώθηκε ο βόρειος τοίχος και τμήμα του ανατολικού 

τοίχου. Η εξωτερική διακόσμηση του ναού είναι λιτή και κυριαρχεί η μάζα της 

πέτρινης τοιχοποιίας. 

 

5. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΖΒΕΡΝΕΤΣ 

ΣΤΗΝ ΑΥΛΩΝΑ195 

Το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι κτισμένο στο νησάκι της 

λιμνοθάλασσας της Νάρτας, απέναντι στο χωριό Ζβέρνετς της Αυλώνας. Το 

συγκρότημα του μοναστηρίου αποτελείται από το καθολικό και τα κελιά που το 

περιστοιχίζουν από βόρεια, ανατολικά και δυτικά.  Το καθολικό αποτελείται από τον 

κυρίως ναό, το νάρθηκα στη δυτική πλευρά και τη στοά στην βόρεια πλευρά. Ο  ναός 

είναι κτίσμα του 13ου-14ου αιώνα ενώ ο νάρθηκας και η στοά ανήκουν σε μια 

                                                            

195Τρίτος Γ. Μιχαήλ., «Η εκκλησία στο ανατολικό Ιλλυρικό και την Αλβανία», εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη 

Α. Ε., Αθήνα 1999, σσ. 119-121. 
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δεύτερη, μεταγενέστερη, φάση κατασκευής που προστέθηκαν κατά τον 18 αιώνα. Τα 

κελιά του μοναστηρίου ξανοίγονται προς την κατεύθυνση του ναού.  

 
         Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε επιπλέον Μονές αλλά εξαιτίας της 

μερικής ή ολικής καταστροφής τους η εύρεση στοιχείων και πληροφοριών γι’αυτές 

είναι δύσκολη έως αδύνατη, αφού πρωτογενείς πληροφορίες δεν υπάρχουν πια. 

Παρόλα αυτά, η  ονομαστική αναφορά που γίνεται  στον κατάλογο που ακολουθεί  

στο Παράρτημα, δείχνει την πλειάδα των ορθόδοξων μοναστηριών και εκκλησιών, 

που υπήρχαν και μερικά υπάρχουν ακόμη στην Αλβανία.  

 

 

                            3.5 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

Εκτός των Ιερών Εκκλησιών και Μοναστηριών η ορθόδοξη Αλβανία έχει να 

επιδείξει και αρκετούς Αγίους. Πολλοί απ’ αυτούς δεν είναι γνωστοί εντός της 

αλβανικής επικράτειας, γιατί ξενιτεύτηκαν από νεαρή ηλικία και μαρτύρησαν σε 

μέρη εκτός Αλβανίας. Δεν παύει όμως να κατάγονταν από την Αλβανία και να είχαν 

συνείδηση αλβανική. Θα αναφέρω ενδεικτικά σε μερικούς από τους Αγίους της 

Αλβανίας, οι οποίοι ανέδειξαν την Ορθοδοξία με την ζωή και το μαρτύριό τους.   
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Η ΟΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ196 

 

Η οσία Αγγελίνα δεν ήταν άλλη από την κόρη του ήρωα της Αλβανίας 

Σκεντέρμπεη. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου παντρεύτηκε με τον ηγεμόνα της 

Σερβίας Άγιο Στέφανο, γιο του Γεωργίου Μπράνκοβιτς, με τον οποίο απέκτησε δύο 

γιους, τον Μητροπολίτη Βλαχίας  Άγιο Μάξιμο (+1546) και τον Δεσπότη της Σερβίας 

 Άγιο Ιωάννη (+1493). Μετά την ατυχή έκβαση του πολέμου, στον οποίο ο σύζυγος 

της ηττήθηκε από τους Τούρκους και τυφλώθηκε από αυτούς, η Αγία Αγγελίνα τον 

ακολούθησε αυτοεξόριστη στην Ιταλία. Όταν εκείνος πέθανε, η Οσία Αγγελίνα 

αφιέρωσε τη ζωή της στον Χριστό και έγινε μοναχή. Με τη βοήθεια του Ηγεμόνα της 

Ρωσίας Βασιλείου Γ', ίδρυσε στη Σερβία τη Μονή του Κουπίνοβο (Κρούσεντολ), 

όπου μετέφερε και εναπόθεσε τα λείψανα του συζύγου της. Μετά από λίγα χρόνια 

κοιμήθηκε και η ίδια και ενταφιάστηκε στην ίδια Μονή. Το λείψανό της 

ανακομίσθηκε αδιάφθορο και σήμερα φυλάσσεται στη Μονή του Κουπίνοβο. Η 

μνήμη της τιμάται την 10η Δεκεμβρίου.197 

Αξίζει να αναφέρουμε και τον ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΓΚΟΥΝΗ (1808-16 

Ιουνίου 1873), από το Γκράμποβο της Πρεμετής, Μητροπολίτη Τρανσιλβανίας στην 

Ρουμανία. Γράφει χαρακτηριστικά ο Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ν. Πέττας, Δρ. 

Φιλοσοφίας στην εφημερίδα ″Zëri i Orthodhoksëve Korçarë ″,198 για τον βίο του 

μεγάλου αυτού Αγίου: 

                                                            

196Νικόδημου Αγιορείτου, «Νέον Μαρτυρολόγιον» Ήτοι Μαρτυρία των Νεοφανών Μαρτύρων, 
Έκδοσις Τέταρτη, εκδόσεις Εκδοτικός Οίκος «Αστήρ», Αθήνα 1993, σ. 95.  

197Αθανάσιου Γ. Σιαμάκη, «Τη αυτή ημέρα μνήμη…» Σύντομο καθημερινό αγιολογικό ανάγνωσμα 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, εκδόσεις Καρδιάς, Αθήνα 1994, σ. 98.  

198Σύμφωνα με το άρθρο του Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ν. Πέττα Δρ. Φιλοσοφίας,  Προέδρου τοῦ μή 
κερδοσκοπικοῦ Ἰνστιτούτου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ, στην εφημερίδα «Zëri i 
Orthodhoksëve Korçarë» Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011.  
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        «Ἕνας τέτοιος μεγάλος Ἅγιος, πού κατάγεται ἀπό τά ἁγιασμένα χώματα 

τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας από το Γκραμποβο της Πρεμετής. Ὁ 

πατέρας του Ναούμ ἦταν μεγαλέμπορος καί ἡ μητέρα του Ἀναστασία καταγόταν ἀπο τήν 

πλούσια ἐμπορική οἰκογένεια Μουσίου. Καί οἱ δύο γονεῖς του κατάγονταν ἀπό τό 

Γκράμποβα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ὁ Ἀνδρέας ἦταν τό μικρότερο παιδί της οικογένειας, 

γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1808 καί με Ἅγιο Βάπτισμα ἔλαβε τό ὄνομα Ἀναστάσιος. 

Ο νεαρός Ἀναστάσιος μεγάλωσε σέ ἑλληνορθόδοξο περιβάλλον καί φοίτησε στό 

ὀρθόδοξο ἑλληνορουμανικό Σχολεῖο τοῦ Miscolt καί ἀργότερα στό Γυμνάσιο τῆς Pesta. 

Ἦταν ἕνας ἐπιμελής καί ἄριστος μαθητής καί στη συνέχεια  το 1826 γράφτηκε στο 

Πανεπιστήμιο τῆς Pesta, ὅπου σέ μόλις τρία χρόνια ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του στά 

Νομικά καί στή Φιλοσοφία. 

Τό περιβάλλον του τον πίεζε νά ἀσπαστεῖ τόν Καθολικισμό, πού θά τοῦ 

ἐξασφάλιζε κοινωνική ἀνέλιξη καί οἰκονομική εὐημερία, ἀλλά ὁ νεαρός Ἀναστάσιος ὡς 

σύγχρονος Ὁμολογητής σέ μία ἐμπνευσμένη ἐπιστολή του διακήρυξε ὅτι δέν 

ἐγκαταλείπει τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία. Ἀποφασισμένος νά ἀγωνιστεῖ γιά τήν Ὀρθοδοξία ὁ 

νεαρός Ἀναστάσιος ὑπακούοντας στή πρόσκληση  τοῦ Σέρβου ἐπισκόπου Maxim 

Manuilovici (1829-1834), πῆγε στό Varset τῆς τότε Σερβίας, ὅπου σπούδασε ὀρθόδοξη 

θεολογία. ὁ Σέρβος μητροπολίτης τοῦ Carloviț, Stefan Stratimirovici (1790-1836) νά 

τόν διορίσει καθηγητή στήν Θεολογική Σχολή τῆς ἐπαρχίας του καί προσωπικό του 

γραμματέα. 

Τήν 1 Νοεμβρίου 1833 ὁ Ἀναστάσιος οντας σέ ἡλικία εἴκοσι πέντε χρονῶν πῆρε 

τή μεγάλη ἀπόφαση. Ἐκάρη μοναχός στή σερβική Μονή τοῦ Horovo καί ἔλαβε τό 

ὄνομα Ἀνδρέας. Ἀργότερα χειροτονήθηκε ἀπό τό μητροπολίτη Stefan Stratimirovici, 

διάκονος στίς 2 Φεβρουαρίου 1834 καί πρεσβύτερος στίς 29 Ἰουνίου 1837. 

Τό Σάββατο 16 Ἰουνίου 1873 μετά τόν Ἑσπερινό ὁ ἅγιος Ἀνδρέας παρέδωσε τή 

ψυχή του στά χέρια τοῦ Πλάστη του. Ἡ ὁσιακή βιοτή του καί ἡ ἀγωνιστική του 

προσήλωση στήν Ὀρθόδοξη Πίστη μέσα σέ ἕνα ἰδιαίτερα ἐχθρικό περιβάλλον τόν 

ἀνέδειξαν στή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῶν Πιστῶν ὡς ἕναν Ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ».  
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΜΠΑΣΑΝ199 

Ακόμη ένας Άγιος από την Αλβανία είναι ο Άγιος Νικόδημος, που καταγόταν 

από το Ελμπασάν. Ο τραγικός αυτός μάρτυρας παρασυρόμενος από μουσουλμάνους 

φίλους του ασπάστηκε το Ισλάμ και μάλιστα υποχρέωσε και τα παιδιά του να 

εξισλαμιστούν. Ένα από τα παιδιά του, το φυγάδευσαν κάποιοι χριστιανοί στο Άγιο 

Όρος. Εκείνος, οργισμένος, πήγε στο Όρος για να βρει το παιδί του και να το 

εξισλαμίσει με τη βία νομίζοντας πως πράττει το σωστό. Εκεί όμως, βλέποντας το 

μεγαλείο των οσίων ασκητών, μετανόησε, επέστρεψε στον χριστιανισμό και έγινε και 

εκείνος μοναχός. Μετά από τρία χρόνια αυστηρής άσκησης, ακολούθησε και το 

μαρτύριό του κατόπιν δικής του επιθυμίας. Στον αγώνα του τον στήριξε ο 

πνευματικός του, αλλά πιο πολύ μια σειρά από θαυμαστά οράματα φούντωσαν τη 

φλόγα του να πάει κοντά στον Χριστό. Του εμφανίστηκε μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος 

και του έδειξε τα φοβερά μαρτύρια που τον περίμεναν. Εκείνος όμως δεν έχασε το 

θάρρος του, αλλά προσευχόμενος επέστρεψε στην πατρίδα του. Εκεί οι 

μουσουλμάνοι τον αναγνώρισαν και  αμέσως συνελήφθη ως αρνητής του Ισλάμ. Ο 

πασάς διέταξε να τον ρίξουν από το παλάτι του. Όμως ο άγιος προσγειώθηκε σώος, 

σα να είχε φτερά. Τότε ο πασάς φοβήθηκε και θα τον άφηνε ελεύθερο, αλλά δείλιασε 

από το πλήθος των φανατικών μουσουλμάνων, που φώναζαν για εκδίκηση. Έτσι ο 

άγιος βασανίστηκε φρικτά για τρεις μέρες και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε. Το 

σώμα του παρέμεινε άφθαρτο και έγινε πηγή μεγάλης ευωδίας και πολλών θαυμάτων.  

Το μαρτύριο του Αγίου έλαβε τέλος το 1722 και η μνήμη του τιμάται στις 11 

Ιουλίου.200  

ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ή ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ201 

 Ο Άγιος Χρήστος γεννήθηκε στην Αλβανία, αλλά δεν γνωρίζουμε την ακριβή 

πόλη, ίσως κάπου στα μέρη του ποταμού Γενούσου. Ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, 

όπου εξασκούσε το επάγγελμα του κηπουρού. Μια μέρα, πουλούσε μήλα στην αγορά 
                                                            

199 Νικόδημου του Αγιορείτου, «Νέον Μαρτυρολόγιον» Ήτοι Μαρτυρία των Νεοφανών Μαρτύρων, 
Έκδοσις Τέταρτη, εκδόσεις Εκδοτικός Οίκος «Αστήρ», Αθήνα 1993, σ. 112.  

200Αθανάσιου Γ. Σιαμάκη, «Τη αυτή ημέρα μνήμη…» Σύντομο καθημερινό αγιολογικό ανάγνωσμα 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, εκδόσεις Καρδιάς, Αθήνα 1994, σ. 28.  

201Χαράλαμπος Επαμεινώντας, «Για την αγάπη του Χριστού», εκδόσεις Ορθόδοξο Πνευματικό Κέντρο 
«Άγιος Φανούριος» και «Κόσμημα», σσ. 78-80.  
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της Πόλης, όταν ήρθε ένας Τούρκος κι ήθελε ν΄αγοράσει τα μήλα σε εξευτελιστική 

τιμή. Ο Χρήστος αρνήθηκε κι ήρθαν σε λογομαχία. Ο Τούρκος θύμωσε και θέλοντας 

να τον εκδικηθεί πήγε και τον κατήγγειλε δίνοντας ψευδή μαρτυρία πως ο Χρήστος 

θα γίνει Μωαμεθανός. Ο δικαστής ερώτησε τον Χρήστο αν αυτό αληθεύει. Η 

απάντησή του Χρήστου ήταν  «Εγώ είμαι Χριστιανός και δεν είναι δυνατόν ν΄αλλάξω 

την πίστη μου ακόμα κι αν λάβω μύρια βάσανα». Εξαιτίας της μαρτυρίας του 

ενώπιον του δικαστή βασανίστηκε και φυλακίστηκε.202 Τον αποκεφάλισαν στις 12 

Φεβρουαρίου του 1748. Ο μοναχός Καισάριος Δαπόντες έγραψε τον βίο και το 

μαρτύριό του. Η μνήμη του Αγίου Χρήστου του Κηπουρού εορτάζεται την ίδια μέρα 

της αποκεφάλισής του στις 12 Φεβρουαρίου.203   

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΞ ΑΓΑΡΗΝΩΝ («ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ»)204 

Ο Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο λεγόμενος και  «Αρναουτογιάννης», ήταν 

στην καταγωγή Αλβανός, συμμετείχε ως Τούρκος στρατιώτης για να καταπνίξει 

μερικές από τις επαναστάσεις στην Κρήτη. Αργότερα όμως επέστρεψε στο νησί, όπου 

μετανόησε, κατηχήθηκε και βαπτίσθηκε ορθόδοξος χριστιανός στο χωριό Άγιος 

Ιωάννης Φαιστού. Εργαζόταν ως αγροφύλακας. Φανατικοί Τούρκοι που ζούσαν στην 

περιοχή τον συκοφάντησαν αποδίδοντάς του τον φόνο κάποιων Τουρκοαιγυπτίων στο 

Ηράκλειο και υπέστη φρικτά βασανιστήρια και τέλος μαρτύρησε. Κάτοικοι της 

περιοχής έθαψαν το νεκρό σώμα του  στη θέση «Σπιτάλια». Το λείψανό του κατά την 

εκταφή βρέθηκε αγιασμένο και ο Ρώσος Πρόξενος για να το διαφυλάξει από πιθανή 

βεβήλωση το έστειλε στο Κίεβο. Το μαρτύριο του Νεομάρτυρος Ιωάννου, ανακάλυψε 

ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδάκης, πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης 

Γορτύνης και Αρκαδίας (νομός Ηρακλείου Κρήτης) σε έρευνά του στη βιβλιοθήκη 

της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Ο Άγιος μαρτύρησε το 1845, αρχές 

του μηνός Μαΐου, και η μνήμη του καθιερώθηκε την 19η Μαΐου.  

                                                            

202 Νικόδημου Αγιορείτου, ό.π., σσ. 132-133 

203Αθανάσιου Γ. Σιαμάκη, «Τη αυτή ημέρα μνήμη…» Σύντομο καθημερινό αγιολογικό ανάγνωσμα 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, εκδόσεις Καρδιάς, Αθήνα 1994, σ. 120. 

204Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου Παπαδάκη, «Ο άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών», Έκδοση 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου Φαιστού, 2004, σσ. 18-40.  
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ205 

      Ο Άγιος Νήφων γεννήθηκε το 1315 στην κωμόπολη Λούκοβο (Λουκόβα ή 

Λουκόβε), στον νομό του Αυλώνα. Ο πατέρας του Αγίου ήταν ιερέας. Νέος ακόμη ο 

Νήφων, ακλούθησε τον θείο του και μαζί αναχώρησαν για τη Μονή Μεσοποτάμου 

της πατρίδος του. Εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε ιερέας σε ηλικία 20 ετών. Από 

τον όσιο Νείλο τον Εριχιώτη διδάχτηκε τους κανόνες του ησυχασμού. Μελετούσε το 

Ψαλτήρι και στεκόταν πάντα όρθιος και μάλιστα στο ένα πόδι, για ν' ασκείται και να 

προσέχει. Με μεγάλη επιθυμία πήγε στο Άγιον Όρος, όπου κατέφυγε στο σπήλαιο 

του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, στα όρια της Μονής Λαύρας, στην υπακοή του 

θαυμαστού ασκητή Θεογνώστου. Μετά από τρία χρόνια αναχώρησε και πήγε στο 

Κάθισμα του Μεγάλου Βασιλείου, όπου έζησε δεκατέσσερα χρόνια, τρώγοντας μόνο 

μια φορά την εβδομάδα ξερό ψωμί. Έζησε άλλα τρία έτη κάνοντας τον εφημέριο στα 

                                                            

205 Από το Συναξάρι των Αγιορειτών στην ιστοσελίδα  agioritikesmnimes.blogspot.gr .  
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Καθίσματα της Μονής Λαύρας και πολλούς χρόνους στα Βουλευτήρια άστεγος, με 

μόνη τροφή τα χόρτα. Αργότερα ασκήθηκε κοντά στον Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη, 

και έγινε πρώτος βιογράφος και αχώριστος φίλος του. Τέλος, εγκαταστάθηκε στο 

παραθαλάσσιο σπήλαιο των Καυσοκαλυβίων, απέναντι από το νησί του Αγίου 

Χριστόφορου, και απέκτησε δυο αδελφούς ως υποτακτικούς του, καταγόμενοι και 

εκείνοι από την Αλβανία,. Ο βίος του οσίου γράφηκε από ανώνυμο σύγχρονό του 

μοναχό και εξαίρει κυρίως τις αρετές, τα θαύματά του και τα χαρίσματα των δακρύων 

και της προοράσεως. Χειρόγραφη ακολουθία υπάρχει στη Σκήτη των 

Καυσοκαλυβίων, όπου βρίσκεται και το σπήλαιο των αγωνισμάτων του και ένας 

μικρός ναός προς τιμή του. Εορτάζεται η μνήμη του στις 14ης  Ιουνίου.206  

 

 Πολύ  γνωστοί  στην Αλβανία είναι και μερικοί Άγιοι οι οποίοι δεν 

γεννήθηκαν εκεί, αλλά συνέβαλαν πολύ στο να διατηρηθεί η ορθόδοξη πίστη στη 

χώρα. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Ελευθέριος, (επίσκοπος Αυλώνος και 

Ιλλυρικού). (+120). Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε στη Ρώμη κατά τον 2ο αιώνα. 

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του Ανθία, του έδωσε χριστιανική 

ανατροφή και τον συνέδεσε με τον επίσκοπο της Ρώμης Ανίκητο (155-166). Ο 

επίσκοπος, βλέποντας την θερμουργό πίστη και την ενάρετη ζωή του εφήβου 

Ελευθερίου, τον χειροτόνησε διάκονο. Στην ηλικία των 17 ετών χειροτόνησε σε 

πρεσβύτερο τον αφοσιωμένο στην αποστολή του Ελευθέριο και στην ηλικία των 20 

                                                            

206Αθανάσιου Γ. Σιαμάκη, «Τη αυτή ημέρα μνήμη…» Σύντομο καθημερινό αγιολογικό ανάγνωσμα 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος, εκδόσεις Καρδιάς, Αθήνα 1994, σ. 99.  
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ετών του ανέθεσε τον επισκοπικό θρόνο της περιοχής του Ιλλυρικού, σημερινής 

Αλβανίας, με έδρα την Αυλώνα.207 

Ονομαστικά αναφέρω επίσης και τους Αγίους Δονάτος και Θερίνος (+250 στο 

Βουθρωτό), Δάναξ (3ος αι.), Ίσαυρος, Βασίλειος, Ιννοκέντιος, Φήλιξ, Ερμείας, 

Περεγρίνος (από Απολλωνία, 3ος αι.), Τρύφων (+313, από Σεκίστα Βερατίου), 

Δονάτος επίσκοπος Ευροίας (+387). Στο ορθόδοξο μηνολόγιο αναφέρεται επίσης ο 

Άγιος Αστείου ή Αστίου το 98 μ. Χ. «τη έκτη, Ιουλίου ο Άγιος Άστειος, επίσκοπος 

Δυρραχίου, μέλιτη χρισθείς και υπό μελισσών κεντούμενος επί σταυρού 

τελειούται».208 

Άλλος ένας άγιος «από της Αρβανιτιάς τα μέρη», πιθανώς από τη Σπαθία, ο 

Άγιος Νικήτας ο Αρβανίτης, κήρυξε τον Χριστό και μαρτύρησε στην περιοχή Σερρών 

και Δράμας (1809). 209  Τον 10ο αιώνα ή αρχές 11ου έδρασε, και μαρτύρησε κοντά 

στο Ελμπασάν, ο Άγιος Ιωάννης Βλαδίμηρος, του οποίου τα άγια λείψανα 

διατηρήθηκαν στο ομώνυμο μοναστήρι στο Ελμπασάν.210 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συγκεντρωτικά όλους σχεδόν τους Αγίους που 

κατάγονταν από την Αλβανία για να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα.  

ΕΤΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΑΓΙΟΥ  

98 μ. Χ Άγιος Αστείου ή Αστίου  

+120 Άγιος Ελευθέριος  

Αγία Ανθία (η μητέρα του) 

+250 Άγιοι Δονάτος και Θερίνος 

3ος αι Άγιος Δάναξ 

                                                            

207Πηγή Ίντερνετ. Βίοι Αγίων  http://orthodoxfathers.com/saint/Agios-Eleutherios-Ieromartus  

208Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Εκκλησία της Αλβανία. 
Ιστορική – Πνευματική Παράδοση, στο βιβλίο, «Ο θησαυρός της ορθοδοξίας 2000 Χρόνια, Ιστορία. 
Μνημεία. Τέχνη», Β΄ Τόμος - Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, σσ. 58-60.   

209Νικόδημου Αγιορείτου, «Νέον Μαρτυρολόγιον» Ήτοι Μαρτυρία των Νεοφανών Μαρτύρων, 
Έκδοσις Τέταρτη, εκδόσεις Εκδοτικός Οίκος «Αστήρ», Αθήνα 1993, σ. 118.  

210Βλέπε Τρίτο Κεφάλαιο, Ιερές Μονές, σ. 54.  
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3ος αι. Άγιος Ίσαυρος, 

  // Άγιος Βασίλειος 

  // Άγιος Ιννοκέντιος 

  // Άγιος Φήλιξ 

  // Άγιος Ερμείας 

  // Άγιος Περεγρίνος 

+313   Άγιος Τρύφων  

+387 Άγιος Δονάτος  

10ο αι. Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος, 

12ος αι. Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης  

14ος αι. Άγιος Νήφων ο Καυσοκαλυβίτης 

Άγιος Νείλος Εριχιώτης  

15ος αι.  Αγία Αγγελίνα  

1672 - 1700 Άγιος Σοφιανός ο Σημειοφόρος 

1722 Άγιος Νικόδημος (οσιομάρτυς) 

1748 Άγιος Χρήστος ο Κηπουρός ή Αρβανίτης 

1809 Άγιος Νικήτας ο Αρβανίτης,  

1845 Άγιος Ιωάννης ο Αρναουτογιάννης 

1873 Άγιος Ανδρέας Σαγκούνη 
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                                           ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                  

  

        Η ορθόδοξη πίστη στην Αλβανία, στη νεότερη αυτή χώρα των 

Βαλκανίων δεν υστερεί σε τίποτα από τις άλλες βαλκανικές χώρες. Αν και πέρασε 

πολλά, κατάφερε ωστόσο να επιβιώσει. Πολλοί ήταν οι κατακτητές που 

προσπάθησαν να αλλοιώσουν την Ορθοδοξία στη χώρα αυτή. Πρωτίστως στη 

γεωγραφική περιοχή της σημερινής Αλβανίας είχαμε τη Ρωμαϊκή κατάκτηση και την 

επιβολή του καθολικισμού στη χώρα που τη διαδέχτηκε αργότερα η Οθωμανική, 

επιβάλοντας τον ισλαμισμό. Όμως, ο χριστιανισμός και η ορθόδοξη πίστη είναι οι 

παράγοντες εκείνοι που έχουν  διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της αλβανικής κοινωνίας, ήδη από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

     Μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας το 1912 και την ίδρυση του 

αλβανικού κράτους, οι Αλβανοί πίστεψαν ότι είχαν κερδίσει την πολιτική και 

θρησκευτική τους ελευθερία. Πολύ σύντομα όμως νέοι κατακτητές εμφανίστηκαν στο 

προσκήνιο, για να διεκδικήσουν ο καθένας τους ένα κομμάτι  από τη γεωγραφική 

επικράτεια που ορίστηκε ως Αλβανία, σύμφωνα με τη  Συνθήκη του Λονδίνου (17 

Μαϊου1913). Οι  κατακτητές την πολιορκούσαν από όλες τις πλευρές. Στα βόρεια οι 

Ιταλοί που ανέκαθεν πίστευαν ότι η Αλβανία τους ανήκε, και ανατολικά οι Σέρβοι. 

Ωστόσο η Αλβανία κατάφερε να θέσει τα γεωγραφικά της σύνορα και να μην αφήσει 

καμμία χώρα να πάρει κανένα από τα εδάφη που εποφθαλμιούσαν. Με δεδομένο το 

γεγονός ότι η χώρα έπρεπε πρωτίστως να υπερασπίζεται τα γεωγραφικά της 

συμφέροντα και έπειτα τα θρησκευτικά ζητήματα, καταλαβαίνουμε γιατί ο 

χριστιανισμός και συγκεκριμένα η Ορθοδοξία περιήλθαν σε δεύτερη μοίρα.  Η 

Αλβανία δεν είναι μια άθεη χώρα, αλλά μια χώρα που έπρεπε συνεχώς να διασφαλίζει 

την παρουσία της στο γεωγραφικό χάρτη των Βαλκανίων και γι’αυτό δεν μπόρεσε να 

κρατήσει τόσο ζωντανή  τη θρησκεία των προγόνων της. 

      Όταν εξασφάλισε την πολιτική της ανεξαρτησία, έγιναν διάφορες 

ενέργειες ανεξαρτητοποίησης της θρησκευτικής κοινότητας των ορθοδόξων της 

Αλβανίας από κέντρα που βρίσκονταν σε άλλα κράτη. Αφού οι Οθωμανοί είχαν 

αφήσει έναν εξισλαμισμένο λαό, ο χριστιανισμός ήταν ανάγκη να επανέλθει. Τον  

Σεπτέμβριο του 1922 πραγματοποιήθηκε εκκλησιαστικό συνέδριο στο Βεράτιο, το 

οποίο ανακήρυξε μονομερώς την Εκκλησία της Αλβανίας Αυτοκέφαλη. Για την 

επίτευξη της πλήρους αναγνώρισης του Αυτοκέφαλου συγκλήθηκε ακόμη ένα 

Κληρικολαϊκό Συνέδριο τον Ιούνιο του 1929 στην Κορυτσά, το οποίο κατάφερε να 
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ψηφίσει καταστατικό για την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, 

αποτελούμενο από 64 άρθρα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, συνειδητοποιώντας ότι η 

παράταση της εκκρεμότητας του εκκλησιαστικού ζητήματος της Αλβανίας απέβαινε 

εις βάρος των ορθοδόξων της χώρας, αποφάσισε στις 12 Απριλίου του 1937 να 

παραχωρήσει με πνεύμα μακροθυμίας το Αυτοκέφαλο στην Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Αλβανίας με Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο. Έκτοτε, η Ορθοδοξία μπόρεσε να 

αναγεννηθεί και να ανθήσει ξανά στην Αλβανία. Ακλούθησαν οι αποτυχημένες 

προσπάθειες του δικτάτορα Ενβέρ Χότζα, με το κομμουνιστικό καθεστώς και την 

επιβολή της απαγόρευσης κάθε θρησκευτικής έκφρασης στην χώρα, αλλά ο λαός 

συνέχιζε να πιστεύει και να τηρεί τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας, εν 

κρυπτώ. Οι παλιές εκκλησιές και μονές που υπάρχουν ακόμη και σήμερα στην 

Αλβανία, τα ονόματα των κατοίκων, πόλεων και χωριών, οι παραδόσεις, τα ήθη και 

τα έθιμα της χώρας, αποτελούν τρανή απόδειξη ότι η Αλβανία είναι ένα ορθόδοξο 

χριστιανικό κράτος. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στη χώρα αυτή υπάρχει ορθόδοξη 

πίστη και ότι η Αλβανία κάθε άλλο παρά άθεη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. 
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                                         SUMMARY 

 

The orthodox faith in Albania, in the newest country of the Balkans is second 

to none in any other Balkan countries. Although it went through a lot, it survived. 

Many were the invaders who sought to weather the orthodoxy in this country. 

Primarily in the geographic region of modern Albania we had the Roman conquest 

(395 AD) and the imposition of Catholicism in the country that was later succeeded 

by the Ottomans imposing Islam. But Christianity and the Orthodox faith are the 

factors that have played a key role in the development of Albanian the society, since 

the Byzantine Empire. 

     After Albania gaining independence in 1912 and the establishment of the 

Albanian state, Albanians believed that they had won their political and religious 

freedom. Very soon however new conquerors appeared in the scene to claim for 

themselves a piece of the area designated as Albania in accordance with the Treaty of 

London (17 Maiou1913 ). 

 The conquerors who besieged Albania from all sides by are north Italians who 

have always believed that Albania is their piece of land, and east Serbs . But Albania 

was able to put its geographical boundaries and not let any country get any of her 

territories coveted. Given the fact that the country has as primarily to defend its 

geographical interests and then its religious matters, we understand why Christianity 

and particular Orthodoxy came in second place. 

 Albania is not an atheistic country, but a country that had constantly to ensure 

its presence in the geographical map of the Balkans, and therefore unable to keep the 

religion her ancestors.  

When Albania secured her political independence there were several actions of 

the religious community of Orthodox Albanian to gain independence from centers 

located in other states. Since the Ottomans had left an Islamized people, Christianity 

was a need to come back. In September 1922 the church conference was held in 

Berat. This conference unilaterally declared the Autocephalous Church of Albania. To 

achieve the full recognition of the autocephalous church another Clergy Conference 

convened in June 1929 in Korca which managed to vote Statute for the Orthodox 

Autocephalous Church of Albania, consisting of 64 articles. The Ecumenical 

Patriarchate, realizing that prolonging the pendency of the church question Albania 

would detriment as on Orthodox country decided on 12 April 1937, to give a spirit of 
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patience in the Autocephalous Orthodox Church of Albania Patriarchal and Synodical 

Torno. Since then, Orthodoxy was able to regenerate and flourish again in Albania. I 

followed the failed efforts of the dictator Enver Hoxha, the communist regime and 

imposing a ban on all religious expression in the country , but the people continued to 

believe and respect the customs and traditions of Orthodoxy in secret . The old 

churches and monasteries still exist today in Albania, names of residents, towns and 

villages, traditions , manners and customs of the country , are testimony to the fact 

that Albania is an Orthodox Christian state with a Muslim mask. We conclude that the 

country could be characterized  anything but an atheist. 

 

 
 

                  Εκκλησίες ή Ιερά Μοναστήρια στην Αλβανία 
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ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Κ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.211  
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(Εκκλησία της Παναγίας) 
   Mbreshtan, Berat 

4 
Kisha e Shën Marisë Vllahernës 

(Εκκλησία της Παναγίας) 
     Lagjja Kala, Berat 

5 
Kisha e Ungjillizimt  

(Εκκλησία της Πεντηκοστής) 
        Kozarë, Berat 

6 
Kisha e Shën Kollit  

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου)  
       Perondi, Berat 

7 
Kisha e Shën Mitrit  

(Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου) 
      Debranik, Berat 

                                                            

211 Σύμφωνα με το επίσημο site της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. 
http://www.orthodoxalbania.org/al/  
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8 
Kisha e Shën Mitrit   

(Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου) 
Poliçan, Berat 

9 
Kisha e Shën Todrit   

(Εκκλησία του Αγίου Θεόδωρου) 
     Lagjja Kala, Berat 

10 

Katedralja Fjetja e Shën Mërisë 

(Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως της

Θεοτόκου) 

    Lagjja Kala, Berat 

11 
Kisha e Shpërfytyrimit   

(Εκκλησία  Της Μεταμορφώσεως) 
          Herbel, Dibër 

12 
Kisha e Shën Sotirit 

 (Εκκλησία του Σωτήρος)  
      Kërçisht, Dibër 

13 
Kisha e Shën Premtes   

(Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής) 
         Çetë, Kavajë 

14 

Kisha e Shën Joan Vladimirit  

(Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη

Βλαδίμηρου) 

     Shenjon, Elbasan 

15 
Kisha e Shën Kollit  

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου) 
     Shelcan, Elbasan 

16 
Kisha e Shën Premtes  

(Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής) 
     Valëshen, Elbasan 

17 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
          Kala, Elbasan 

18 
Rrënojat e Kishës në Selvias (Ερείπια 

Εκκλησίας του χωριού Σέλβιας) 

    Selvias(Klos i Sulovës),    

                 Elbasan 

19 

Rrënojat e Kishës në Bixëllenjë 

(Ερείπια  Άγνωστης Εκκλησίας στο

χωριό Μπιτζελένιε)  

    Bixëllenjë, Elbasan 

20 
Rrënojat e Kishës në Beleshen   

( Ερείπια  Άγνωστης Εκκλησίας ) 

 

      Beleshen, Elbasan 

21 
Rrënojat e Kishës në Mamël (Ερείπια

Άγνωστης Εκκλησίας) 
        Mamël, Elbasan 
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22 

Rrënojat e Kishës së Ungjillizimit 

(Ερείπια Ιερού Ναού της 

Πεντηκοστής ) 

        Mjekës, Elbasan 

23 
Kisha e Grabovës  

( Εκκλησία του Γκράμποβο) 
Gramsh 

24 
Manastiri i Shën Prodhromit  

( Μοναστήρι Αγίου Προδρόμου)  
   Voskopojë, Korçë 

25 

Kisha e Manastirit të Shën Marisë 

(Ιερός Ναός από τη Μονή της 

Παναγίας)  

       Lubonjë, Korçë 

26 
Kisha e Shën Thanasit  

(Εκκλησία Αγίου Αθανασίου)  
     Voskopojë, Korçë 

27 
Kisha e Shën Mëhillit  

(Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ) 
     Voskopojë, Korçë 

28 
Kisha e Shën Shën Kollit 

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου) 
     Voskopojë, Korçë 

29 
Kisha e Shën Marisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
     Voskopojë, Korçë 

30 
Kisha e Shën Jovanit  

(Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου) 
    Boboshticë, Korçë 

31 
Kisha e Shën Mitrit   

(Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου) 
    Boboshticë, Korçë 

32 
Kisha e Shën Mërisë Maligrad  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
  Korçë 

33 
Kisha e Shën Mërisë Ristozit  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
Mborje, Korçë 

34 
Kisha e Shën Gjergjit  

(Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου) 
Shipckë, Korçë 

35 
Kisha e Shën Triadhës  

(Εκκλησία Αγίας Τριάδος) 
  Lavdar i Oparit, Korçë 

36 Kisha e Shën Mitrit          Bezmisht, Korçë 
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(Εκκλησία Αγίου Δημητρίου) 

37 
Kisha e Shën Marisë 

 (Εκκλησία Της Παναγίας)  
        Vithkuq, Korcë 

38 
Kisha e Shën Mëhillit  

(Εκκλησία  του Αγίου Μιχαήλ) 
        Vithkuq, Korcë 

39 
Kisha e Shën Gjergjit  

(Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου)  
         Dardhë, Korcë 

40 
Shpella e Shën Marisë  

( Η Σπηλιά της Παναγίας)  
      Bezmisht, Korcë 

41 
Kisha e Shëndëlliut   

(Εκκλησία του Προφήτη Ηλία)  
     Voskopojë, Korcë 

42 
Rrënojat e Kishës së Shën Mërisë 

(Ερείπια Ιερού Ναού της Παναγίας)  
       Shën Mëri, Krujë 

43 
Kisha në shpellën e Qafthanës  

(Άγνωστη Εκκλησία)  
Librazhd 

44 
Kisha në Qafthanë mbi Urakë 

 (Άγνωστη Εκκλησία) 
Librazhd 

45 
Kisha e Shën Premtes  

(Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής) 
Përmet 

46 
Kisha e Shën Mërisë   

(Εκκλησία της Παναγίας) 
Leusë, Përmet 

47 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
Seran, Përmet 

48 
Kisha e Shën Mërisë   

(Εκκλησία της Παναγίας) 
Kosinë, Përmet 

49 
Kisha e Shën Sotirit 

(Εκκλησία του Σωτήρος) 
     Tremishtë, Përmet 

50 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
Bënjë, Përmet 

51 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
 Përmet 
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52 
Kisha e Shën Dëllisë  

(Εκκλησία Αγίας Κυριακής)  
Buhal, Përmet 

53 
Manastiri Shën Marenës  

(Το Μοναστήρι της Παναγίας)  
      Llëngë, Pogradec  

54 

Rrënojat e Kishës Paleokristian & 

mozaikët        

(Ερείπια και Ψηφιδωτά

Παλαιοχριστιανικής  Εκκλησίας) 

Lin, Pogradec 

55 
Rrënojat e Kishës Bizantine  

( Ερείπια Βυζαντινής Εκκλησίας)  
Lin, Pogradec 

56 
Manastiri Shën Gjergjit  

(Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου) 
Demë, Sarandë 

57 
Manastiri Shën Mërisë  

(Ιερά Μονή της Παναγίας)  
         Krorëz, Sarandë 

58 
Manastiri Shën Mërisë   

(Ιερά Μονή της Παναγίας) 
     Kakomë, Sarandë 

59 
Rrënojat e Manastirit të 40 Shenjtorëve  

(Ιερά Μονή των 40 Μαρτύρων) 
Sarandë 

60 

Kisha e Manastirit të Shën Kollit  

(Η Εκκλησία της Μονής του Αγίου 

Νικολάου) 

   Mesopotam, Sarandë 

61 

Kisha e Manastirit të Shën Kollit  

(Η Εκκλησία της Μονής του Αγίου 

Νικολάου) 

       Dhivër, Sarandë 

62 

Kisha e Manastirit të Shën Mërisë 

Mavrodhivrit  

(Η Εκκλησία της Ιεράς Μονής της

Παναγίας) 

Dhivër, Sarandë 

63 

Kisha e Manastirit të Shën Thanasit (Η 

Εκκλησία της Μονής του Αγίου 

Αθανασίου) 

Leshnicë e Poshtme, Sarandë 
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64 

Kisha e Manastirit të Shën Triadhës  

(Η Εκκλησία της Μονής της Αγίας 

Τριάδας) 

 

    Kardhikaq, Sarandë 

65 

Kisha e Manastirit të Shën Mërisë 

(Η Εκκλησία της Ιεράς Μονής της 

Παναγίας) 

 

     Kameno, Sarandë 

66 

Kisha e Manastirit të Shën Mërisë 

Krimanovës   

(Η Εκκλησία της Ιεράς Μονής της

Παναγίας) 

Piqer, Sarandë 

67 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
    Malican, Sarandë 

68 
Kisha e Shën Thanasit  

(Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου) 
    Pecë, Sarandë 

69 

Kulla e Manastirit Theollogos (Το 

Καμπαναριό της Ιεράς Μονής Αγίου 

Ιωάννου του θεολόγου) 

   Cerkovinë, Sarandë 

70 
Kisha e Shën Gjergjit  

(Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου) 
Leshnicë e Sipërme, Sarandë 

71 
Kisha e Shën Kollit   

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου) 
Dhrovjan i Sipërm, Sarandë 

72 
Shpella e Shën Marenës (Το Σπήλαιο 

της Άγιας Μαρίνας) 
    Vagalat, Sarandë 

73 
Kisha e Shën Thanasit   

(Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου) 
Sopik, Sarandë 

74 

Rrënojat e Kishës  

(Εκκλησία Ερείπια  Άγνωστης 

Εκκλησίας) 

Çiflik, Sarandë 

78 
Rrënojat e Kishës së Kamenicës  

(Ερείπια  Άγνωστης Εκκλησίας ) 
Palavli, Sarandë 

79 Kisha e Shën Janit   Delvinë 
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(Εκκλησία Αγίου Ιωάννου) 

80 
Rrënojat e Kishës së Dashajt  

(Ερείπια  Άγνωστης Εκκλησίας ) 
Stanajt, Tepelenë 

81 

Rrënojat e Kishës Shën Mëri  

(Ερείπια της Εκκλησίας της 

Παναγίας ) 

Linzë-Surrel, Tiranë 

82 
Manastiri i Shën Mërisë  

(Ιερά Μονή της Παναγίας ) 
Zvërnec, Vlorë 

83 
Kisha e Manastirit të Panaisë  

(Εκκλησία της  Μονής της Παναγίας)
Dhërmi, Vlorë 

84 

Kisha e Manastirit të Shën Mitrit  

(Εκκλησία της  Μονής του Αγίου 

Δημητρίου) 

Qeparo, Vlorë 

85 
Kisha e Marmiroit  

(Εκκλησία Αγνώστου Αγίου) 
       Pashaliman, Vlorë 

86 
Kisha e Sergjit dhe Bakut  

(Εκκλησία του Αγίου Σέργιου) 
Himarë 

87 
Kisha e Shën Mërisë së Athalit  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
Himarë 

88 
Kisha e Gjithshenjtorëve  

(Εκκλησία των Αγίων Πάντων)  
Himarë 

89 
Kisha e shën Spiridhonit  

(Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος) 
Vuno, Vlorë 

90 
Kisha e Ipapandisë  

(Εκκλησία Της Υπαπαντής)  
Dhërmi, Vlorë 

91 
Kisha e Shën Mëhillit  

(Εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ)  
Vuno, Vlorë 

93 
Kisha së Shën Stefanit   

(Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου) 
Dhërmi, Vlorë 

94 
Rrënojat e Kishës së Shën Kollit (Τα 

Ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου 
Armen, Vlorë 
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Νικολάου) 

95 

Rrënojat e Kishës së Shën Ndreut   

(Τα Ερείπια της Εκκλησίας του 

Αγίου Ανδρέα) 

Himarë, Vlorë 

96 

Rrënojat e kishës së Shën Gjergjit (Τα 

Ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου 

Γεωργίου) 

Brataj, Vlorë 

97 
Kisha e Shën Sotirës  

(Εκκλησία του Σωτήρος) 
Vuno, Vlorë 

98 

Manastiri i Shën Qirjakut dhe Julitës 

(Ιερά Μονή Αγίων Κυριάκου και

Ιουλίτας)  

   Dhuvjan, Gjirokastër 

99 
Manastiri i Shën Mërisë  

(Μονή της Παναγίας)  
   Goranxi, Gjirokastër 

100 
Manastiri i Ungjillizimit   

(Ιερά Μονή της Πεντηκοστής) 
  Vanishtë, Gjirokastër 

101 

Kisha e Manastirit të Shpërfytyrimit  

(Ιερός Ναός της Μονής της

Μεταμορφώσεως) 

  Mingul, Gjirokastër 

102 

Kisha e Manastirit të Shpërfytyrimit 

(Ιερός Ναός της Μονής της

Μεταμορφώσεως) 

Çatistë të Pogonit, Gjirokastër 

103 

Kisha e Manastirit të Shën Triadhës 

(Ιερός Ναός της Μονής της Αγίας

Τριάδος) 

    Pepel, Gjirokastër 

104 

Kisha e Manastirit të Shën Ilias  

(Ιερός Ναός της Μονής του Προφήτη

Ηλία) 

   Jergucat, Gjirokastër 

105 

Kisha e Manastirit të Shën Mërisë  

(Ιερός Ναός της Μονής της

Παναγίας) 

Spilesë Tranoshisht, 

Gjirokastër 
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106 

Kisha e Manastirit të Shën Merisë  

(Ιερός Ναός της Μονής της

Παναγίας) 

 Koshovicë, Gjirokastër 

107 

Kisha e Manastirit të Shën Mëhillit  

(Ιερός Ναός της Μονής του Ταξιάρχη

Μιχαήλ) 

 

    Nivan, Gjirokastër 

108 
Kisha e Profet Ilias  

( Εκκλησία του Προφήτη Ηλία)  
  Stegopull, Gjirokastër 

109 
Kisha e Shën Mërisë në Drianos

(Εκκλησία της Παναγίας) 
   Zervat, Gjirokastër 

110 
Kisha Fjetja e Shën Mërisë  

(Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου)  
   Sopik, Gjirokastër 

111 
Kisha Fjetja e Shën Mërisë 

(Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου) 
  Zervat, Gjirokastër 

112 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας)  

      Labovë e 

Kryqit,Gjirokastër 

113 
Kisha e Shën Mërisë   

(Εκκλησία της Παναγίας) 

Peshkëpi e Sipërme, 

Gjirokastër 

114 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 

       Vrahogoranxi, 

Gjirokastër 

115 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
  Derviçan, Gjirokastër 

116 
Kisha e Shën Mëhillit  

(Εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ) 
   Mingul, Gjirokastër 

117 
Kisha e Shën Mëhillit  

(Εκκλησία Ταξιάρχη Μιχαήλ) 
Gjirokastër 

118 
Kisha e Shën Kollit  

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου) 
   Dhuvjan, Gjirokastër 

119 
Kisha e Shën Kollit  

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου) 
Saraqinisht, Gjirokastër 

120 Kisha e Shën Gjergjit      Nokovë, Gjirokastër 
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(Εκκλησία του  Αγίου Γεωργίου) 

121 
Kisha e Shën Thanasit   

(Εκκλησία  του Αγίου Αθανασίου) 
   Poliçan, Gjirokastër 

122 
Kisha e Shën Thanasit   

(Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου) 
   Selo, Gjirokastër 

123 
Kisha e Shën Premtes  

(Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής) 
    Selckë, Gjirokastër 

125 

Kisha Paleokristiane e Manastirit  

(Εκκλησία Παλαιοχριστιανικού 

Μοναστηρίου) 

   Nepravishtë,   Gjirokastër 

126 
Kisha e Shpërfytyrimit  

(Εκκλησία της Μεταμορφώσεως)  
Gjirokastër 

127 
Kisha e Shën Apostujve 

(Εκκλησία των Αποστόλων) 
  Hoshtevë, Gjirokastër 

128 

Rrenojat e Kishës së Shën Anës  

(Ερείπια Εκκλησίας της Αγίας 

Άννας)  

   Derviçan, Gjirokastër 

129 

Rrënojat e Bazilikës paleokristiane 

(Ερείπια Παλαιοχριστιανικής 

Βασιλικής Εκκλησίας) 

  Goricë, Gjirokastër 

130 
Kisha e Shënepremtes  

(Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής) 
  Hllomo, Gjirokastër 

131 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας)  

 

     Skore, Gjirokastër 

132 
Manastiri i Shën Mërisë  

( Μοναστήρι της Παναγίας) 
   Ardenicë, Lushnjë 

133 
Kisha e Shën Thanasit  

(Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου) 
    Karavasta, Lushnjë 

134 
Kisha e Shën Mërisë  

(Εκκλησία της Παναγίας) 
  Bishqethëm, Lushnjë 

135 Kisha e Shën Kollit      Toshkëz, Lushnjë 
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(Εκκλησίατου του Αγίου Νικολάου) 

136 
Kisha e Shën Kollit  

(Εκκλησία Αγίου Νικολάου) 

Krutje e Sipërme, 

Lushnjë 

137 
Kisha e Shën Todrit  

(Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου) 
      Kadipashaj, Lushnjë 

138 
Manastiri i Shën Mërisë  

( Μοναστήρι της Παναγίας) 
Pojan, Fier 

139 

Kisha e Shën Kozmait dhe Shën Mërisë 

(Εκκλησία του Αγίου Κοσμά και 

Παναγίας) 

Kolkondas, Fier 

140 
Kisha e Shën Kollit  

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου) 
Kurjan, Fier 

141 
Kisha e Shën Gjergjit  

(Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου)  
Libofshë, Fier 

142 
Kisha e Shën Gjergjit  

(Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου) 
Strum, Fier 

143 
Kisha e Shën Kollit  

(Εκκλησία του Αγίου Νικολάου) 
Vanaj, Fier 

144 
Kisha e Shën Premtes  

(Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής)  
Hoxharë, Fier 

145 
Kisha e Shënepremtes   

(Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής)  
Sop, Fier 

147 
Bazilika e Shën Mehillit  (Καθεδρικός 

Ναός Αγίου Μιχαήλ)  
Arapaj, Durrës 

152 
Rrënojat e Kishës së Shën Gjinit 

(Ερείπια Άγνωστης Εκκλησίας) 
Linaj, Shkodër 

153 

Rrënojat e Kishës së Shën Markut 

(Ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου 

Μάρκου) 

Kalaja e Vaut të Dejës, 

Shkodër 

155 
Rrënojat e Kishës së Shirgjit (Ερείπια 

Άγνωστης Εκκλησίας) 
Shirgj, Shkodër 
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156 
Kisha e Shën Venerandës  

(Εκκλησία Αγνώστου Αγίου) 
Pllanë, Lezhë 

157 
Kisha e Shën Aleksandrit  

(Εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου) 
Bokion, Lezhë 

158 
Kisha e Shën Premtes  

(Εκκλησία του Αγίας Παρασκευής) 
Balldren, Lezhë 

159 

Rrënojat e Kishës së Shën Stefanit 

(Ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου 

Στεφάνου) 

Blinisht-Zadrimë, 

Lezhë 

160 

Rrënojat e Kishës së Shën Mëhillit 

(Ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου 

Μιχαήλ) 

Menshat, Lezhë 

161 

Rrënojat e Kishës së Shën Ndojt 

(Ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου 

Αντωνίου) 

Muzhlin e Skënderbeut, 

Durrës 
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, 

ΙΕΡΕΩΝ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ.  
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