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HYRJE 
 

Nga vitet apostolike deri në vitin 731 Kisha e Ilirisë Lindore ishte në varësinë e 
Vikariatit Romak të Selanikut. Mitropoliti i Selanikut kishte titullin kryeepiskop dhe 
varej nga Kisha e Romës. Episkopata e Drinopojës ka qenë nën juridiksionin e 
Mitropolisë së Nikopolit. Prej Mitropolisë së Nikopolit1 vareshin edhe episkopatat e 
Evrisë2, Dodonës, Finiqit3, Anchiasmos4 dhe Hadrianopojës. Rezidenca e peshkopit të 

1-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 15; Andrea Llukani, 
Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 20; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της 
Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 120; Dhimitër Beduli, Kisha 
Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944,  Tiranë 1992, faqe 7; Dhimitër Beduli, Kishë dhe 
kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 40; Dhimitër Beduli, Leksione 
(Apologjetika, Patrollogjia, Pimantika, Liturgjika, Historia e Kishës), Botim i K.O.A.Sh-it, Dispensë, 
Tiranë 1998, faqe 94; Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 9. 
2-Ndër episkopët e Evrisë mund të përmendim: 1-Donatin (380-387), i cili ka lindur në Evria, afër 
Paramithisë së Epirit. Ai ka marrë pjesë në Sinodin II Ekumenik, që u mbajt në Kostandinopojë (381). Në 
fshatin e tij të lindjes në Sul, kishte një burim me ujë vdekjeprurës. Donati shkoi së bashku me klerikët e tij 
dhe menjëherë u dëgjua një gjëmim. Atëherë doli prej burimit një dragua, i cili iu vërsul shenjtit. Donati e 
goditi me litar dhe dragoi ngordhi. Në vijim Donati bekoi burimin dhe piu ujë vetë i pari. Fama e tij shkoi 
deri në Kostandinopojë. Donati fjeti më 387 në moshë të madhe. Në kujtim të tij në qytetin e Evrisë u 
ndërtua manastiri i Shën Donatit. Në kohën e pushtimit turk vendi përreth manastirit u quajt Ajdonat Kalas, 
që do të thotë Kalaja e Donatit ose Ajdonati i sotëm. Shën Donati është shenjti mbrojtës i Epirit të Vjetër. 
Në vitin 1125 trupi i tij u mor prej venecianëve dhe ka shumë mundësi të ndodhet në Murano të Venecias, 
ndërsa sipas Nikodhim Agjioritit lipsanet e  Donatit janë të fshehura në malësinë e Sulit në shenjë respekti 
për shenjtorin suliot. 2-Episkopin Marko (451), i cili ka marrë pjesë në sinodin e Efesit dhe të kalqedonisë. 
3-Episkopin Joan (604), i cili shpuri lipsanet e Shën Donatit në Korfuz. Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της 
Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 148-150; Andrea Llukani, Krishtërimi 
në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 16; Andrea Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon 
Xhagjika, Tiranë, 2005, faqe 64-65; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 
132; Antonio Biasco, Origjina e Shën Danaktit nga zhdukja e Veretos, Le Radici, Anno 15, n.5, Dicembre 
2017, pagina 5. 
3-Episkopata e Finiqit nuk pati jetëgjatësi. Në Sinodin III Ekumenik të Efesit, u përfaqësua prej episkop 
Peregrinit. Gjithashtu Peregrini ka qenë pjesëmarrës edhe në Sinodin IV Ekumenik të Kalqedonisë të vitit 
451. Në vitin 516 episkop i Finiqit ka qenë Filipi, i cili ka firmosur një letër drejtuar papës Hormisda. 
Episkopata e ka pasur qendrën në Finiq të Vurgut të Delvinës. Kisha katedrale i ishte kushtuar “Burimit 
Jetëdhënës”. Vite më vonë, më 668 qendra episkopale u vendos në manastirin e Mesopotamit. Episkopi i 
parë ka qenë Efstathi, i cili mbante titullin Episkop i Mesopotamit dhe i Finiqit. Në vitet e mesjetës selia e 
episkopatës u transferua në Delvinë. Episkopi i parë ka qenë Manasiu, i cili kishte titullin i Delvinës dhe 
Finiqit. Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Ngjallja, janar 2007, faqe 10; Aleksandër Meksi, 
Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 18; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, 
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 21; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι 
γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 151. 
4-Episkopata e Anchiasmos, ka qenë me vendodhje aty ku është Saranda e sotme. Në Sinodin e 
Kalqedonisë të vitit 451 ka marrë pjesë peshkop Klaudi i Anchiasmosit. Gjithashtu, Klaudi në vitin 457 ka 
qenë pjesëmarrës edhe në Sinodin e Efesit. Më 516 episkop Kristofori i Anchiasmosit ka firmosur një letër 
drejtuar papës Hormisda. Anchiasmoi nuk ishte vetën qendër episkopale, por edhe një qendër qytetare. 
Porti e lidhte atë me vendet e tjera. Në gjysmën e dytë të shekullit IV qyteti u rrethua me mure të latë, me 
një gjatësi rreth 800 metra. Brenda mureve rrethuese gjendet një kishë e tipit bazilikal, dyshemeja e së cilës 
është e shtruar me mozaikë. Si seli peshkopale ka shërbyer bazilika e “40 shenjtorëve”. Kjo episkopatë u 
shkatërrua në vitin 551 nga sulmet barbare të ostrogotëve, të cilët zbarkuan me treqind anije. Pas vitit 595 
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Drinopojës ishte në qytetin e Hadrianopojës, i cili ka qenë një nga dymbëdhjetë qytetet e 
Epirus Vetus5. Sipas studiuesit Apolon Baçe, emri i Episkopatës së Drinopojës e ka 
origjinën te qyteti i vjetër i Hadrianopojës, që shtrihej ndërmjet Melanit dhe Libohovës6. 
Aleksandër Meksi, duke u nisur nga toponimia është i mendimit se kisha peshkopale 
gjendej në afërsi të Teqesë së Melanit. Meksi na bën me dije se gjatë mesjetës 
peshkopatat në kohë të ndryshme shkriheshin dhe bashkoheshin me njëra-tjetrën e për 
rrjedhojë e ndryshonin selinë e tyre7. 

Ndërsa teologu Dhimitër Beduli pohon se episkopata e ka pasur rezidencën diku 
ndërmjet fshatrave Goricë dhe Terihat të Dropullit të sotëm. Kisha katedrale e kësaj 
episkopate i ishte kushtuar Metamorfozës së Shpëtimtarit. Episkopi i Drinopojës, Ypati 
në vitin 516, ka marrë pjesë aktive në Sinodin Lokal të Epirit. Rreth vitit 516 qyteti i 
madh i Drinopojës u shkatërrua prej sulmeve të gotëve dhe qendra episkopale kaloi në 
Kladianë dhe më vonë në Kardhiq. Kisha katedrale ishte ajo e Shën Kollit, në manastirin 
e Cepos8.  

Në kohën e Justinianit të Madh (527-565) dymbëdhjetë burra të zgjedhur 
drinopojas dhe dymbëdhjetë burra të zgjedhur kaonas shkuan në Kostandinopojë. 
Perandori Justinian9, (Fig.1) i cili i priti mirë, duke iu dhënë atyre grada dhe poste. Në 
krahinën e tyre dërgoi komandantin e gardës Aleksandrin, për të qeverisur Thesprotinë, 
Finiqin, Himarën dhe deri në Vlorë dhe në Berat. Sipas Kronikës së Dropullit10 Το  

Anchiasmosi nuk figuron më si qendër episkopale. Kosta Lako, Qyteti dhe peshkopata e Anchiasmosit 
(Sarandë) në krishtërimin e hershëm, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishatre në Shqipëri, botim i 
K.O.A.Sh-it, Tiranë 2003, faqe 41-52; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες 
του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 150-151. 
5-Konstandinos Giakumis, Paraqitja e parë e kodikut të Gjirokastrës (1760-1851), Arkivi Shqiptar, Viti 6, 
Nr. 1-2, 2005, faqe 60. 
6-Apolon Baçe, Vështrim mbi qendrat e banuara antike dhe mesjetare në luginën e Drinos, “Monumentet”, 
4. Tiranë, 1972, faqe 112. 
7-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 66. 
8-Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 9; Andrea Llukani, Arti kishtar në 
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 167. 
9-Perandori Justinian (527-659), i quajtur Petrus Sabbatius, ka lindur në Dardani të Ilirisë në vitin 482 dhe 
ishte nipi i perandorit Justin. Në moshën 13-vjeçare shkoi në Kostandinopojë që të arsimohej. Perandori 
Justin, kur e pa se po plakej dhe duhej të linte një trashëgimtar, në vitin 520 birëson nipin e tij Justinianin. 
Që nga ky moment Justiniani bashkëqeveriste me dajën e vet. Në vitin 527, kur Justini u sëmur, shpalli 
nipin e tij Justinianin si bashkëperandor. Në atë kohë Justiniani u njoh me Teodorën, e cila ishte aktore 
cirku. Por ligji në atë kohë e ndalonte, që një funksionar i lartë të martohej me një grua që i përkiste 
rangjeve të ulta. Perandori Justin, duke parë dashurinë që kishte nipi i tij për Teodorën, i dha kësaj të fundit 
një çmim të lartë. Më pas ai nxori një dekret, në të cilin theksohej se një funksionar i lartë mund të 
martohej me një aktore, nëse kjo e fundit zotëronte ndonjë çmim të lartë. Justini disa muaj më vonë vdiq 
dhe Justiniani u bë perandor. Ai tregoi një aktivitet të jashtëzakonshëm në të gjitha fushat: në 
administrimin e perandorisë, në diplomaci, ushtri, art, drejtësi dhe në çështjet fetare. Qazim Lleshi, 
Perandorët dhe dinjitarët ilirë (518-578), Dituria, Tiranë 1999, faqe 26-27; Andrea Llukani, Enciklopedia 
e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2005, faqe 148-149; Andrea Llukani, Sinaksari i madh, Trifon 
Xhagjika, Tiranë, 2013, faqe 330-331. 
10-Kronika e Dropullit (Το χρονικο της Δροπολης) ka pasur disa botime. Së pari është botuar në vitin 1821 
nga Pukëvili.  Më 1806 Pukëvili bëri një vizitë tek episkopi i Drinopojës në qytetin e Gjirokastrës. 
Ndërmjet vizitorëve, një intelektual i Gjirokastrës i dhuroi një dorëshkrim pa fund e pa krye. Kuptohet edhe 
pa titull. Pukëvili e publikoi kronikën me titull: “Kronika e Gjirokastrës”, pasi dorëshkrimin e kishte marrë 
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Χρονικο της Δροπολης me vdekjen e protospatharit Aleksandër vendin e tij e zuri 
Kostandin Drinopoliti nga Labova11, (Fig.2) i cili ndërtoi kishën e Shën Marisë në 
Labovën e Kryqit, ku sipas traditës thuhet se Justiniani i dhuroi kësaj kishe një pjesë nga 
Kryqi i Krishtit12. Me anën e një dekreti perandorak kishës së Shën Mërisë në Labovën e 
Kryqit iu fal kryqi i shenjtë13 (Fig.3) (Fig.4) si dhe orendi të ndryshme me vlerë njëmijë 

nga ai qytet. Në vitin 1871 Kronika e Dropullit (Το χρονικο της Δροπολης) është botuar nga Athanasios 
Petridhi nga Dropulli. Ai udhëtoi fshat më fshat, manastir më manastir për të mbledhur dokumente 
historike, tradita popullore dhe shënime të tjera që lidhen me fshatrat e zonës së Epirit. Petridhis është i pari 
që publikoi nga fillimi e deri në fund Kronikën e Dropullit. Në vitin 1864, Petridhis e kishte përfshirë 
Kronikën e Dropullit në një koleksion me material gjuhësor për Epirin, të cilin e paraqiti për ta vlerësuar në 
Kolegjin Filologjik të Kostandinopojës. Pjesë nga kronika u botuan nëpër gazetat dhe revistat e kohës. Më 
1906 kronika u botua nga Nikolaos Mistiakidhis dhe në vitin 1913 nga Dh. Evangjelidhis. Për të vërtetën 
historike të Kronikës së Dropullit kanë  shkruar edhe Zoto Molosi dhe Evllogjio Kurilla. Duke analizuar të 
dhënat që na japin arrijmë në përfundimin se kronisti anonim i Kronikës së Dropullit, si një nëpunës i lartë i 
Episkopatës së Drinopojës jep mjaft të dhëna nga arkivi i episkopatës. F.C.H.L. Puqueville, Voyage dans la 
Greece, V, Paris, 1821, faqe 356-357; Αθανάσιος Πετρίδης, Χρονικόν Δρυοπίδος, Νεοελληνίκα Ανάλεκτα, 
1871, σελ. 1-64; Νικολαος Μουστακίδης, Δρυίνοπολιτικά, “Εκκλησιαστική Αλήθεια”, Αθήναι 1906; Δ. 
Ευαννγελίδης, Αι αρχαιότητες και τα βυζαντινά μνημεία της Βορειοδυτικής Ηπείρου, “Νέος 
Ελληνομνήμων”, 10 (1913).  
11-Φιλιππας  Λιτσιος, Tο Χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ 20; Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe 
përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip Jovani, Argjiro, 2013, faqe 28. 
12-Kostandin Drinopoliti kishte lindur në Labovë. Ai pati studiuar në Apoloni dhe vite më vonë shkoi në 
Romë. Në vijim shkoi në Kostandinopojë bashkë me 11 burra kaonitë. Ai fitoi besimin e Justinianit, i cili e 
caktoi fillimisht administrator të një krahine të Anadollit. Pas vdekjes së protospatharit Aleksandër vendin e 
tij e zuri Kostandin Drinopoliti, i cili me anë e një dekreti perandorak ndërtoi në vendlindje kishën kushtuar 
Lindjes së Hyjlindëses, të bukur dhe të mrekullueshme, ashtu siç e meritonte ai vend, që përbëhej nga 910 
shtëpi. Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 90-91; 
Φιλιππας  Λιτσιος, Tο Χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ 20. 
13-Copëza prej kryqit të shenjtë është sjellë në vitin 559 prej Kostandinit nga Labova, i cili ishte 
bashkëpunëtor i ngushtë i perandorit Justinian. Në momentin që Druri i Shenjtë mbërriti në Labovë, 
episkopi i Drinopojës, Kostandini celebroi një liturgji, gjatë së cilës u bë edhe shenjtërimi i kishës. Copëza 
prej kryqit të shenjtë peshonte rreth 152 gramë dhe ishte vendosur brenda një kutie druri të punuar hollë. Të 
dyja anët mbylleshin me tetë kapëse prej argjendi. Kryqi i Labovës përfaqëson një relikuar të shenjtë, që 
mban brenda tij kutinë me një copëz  druri nga kryqi i kryqëzimit të Krishtit. Ai është punuar me argjend 
dhe në të dy anët paraqet skena ikonografike të gdhendura. Në njerën anë paraqitet skena e "Pagëzimit", 
ndërsa në anën tjetër skena e "Kryqëzimit". Në katër anët e kësaj skene janë punuar me mjeshtëri imazhet 
simbolike të katër ungjillorëve. Sipër kryqit paraqitet ungjillor Joani, nëpërmjet figurës së shqiponjës. 
Djathtas paraqitet ungjillor Marku, nëpërmjet figurës së luanit, ndërsa majtas ungjillor Matheu, me 
simbolin e njeriut. Figura e fundit është ajo e ungjillor Llukës, e cila paraqitet me simbolikën e kaut. Në 
vitin 1981, kur u çel Muzeu Historik Kombëtar u kërkua që kryqi i Labovës të përfshihej në eksponatet e 
tij, por labovitët nuk pranuan. Fatkeqësisht, në vitin 1989, kryqi është grabitur nga persona, të cilët 
dëshironin të fshinin nga kujtesa historike kishën, ku gjendej copëza prej kryqit të shenjtë mbi të cilin u 
kryqëzua Krishti. Kryqi ka këto të dhëna: Kodi QKIPK 1763, viti 559, materiali argjend, përmasat 46x17 
cm. Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e 
trashëgimisë kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive 
Kulturore, Tiranë, 2017, faqe 45; Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, 
Tiranë, 2013, faqe 106-116; Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 62; Αθανάσιος 
Πετρίδης, Χρονικόν Δρυοπίδος, Νεοελληνίκα Ανάλεκτα, 1871, σελ. 1-64; Dhimitër Beduli, Kisha 
Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944,  Tiranë 1992, faqe 37; Dhimitër Beduli, Kishë dhe 
kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 55.  
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të florinjta. Kisha e Shën Marisë ishte nën vartësinë e Patriarkanës së Kostandinopojës14. 
Vetëm lagjja e sipërme, e cila përkonte me enorinë e kishës së Shën Athanasit ishte në 
juridiksionin e peshkopit të Drinopojës15.  

Justiniani ka ndërtuar dhe meremetuar në Epir rreth 44 fortifikata, duke përfshirë 
kalanë e Durrësit dhe atë të Kaninës. Fortifikimet u ndërtuan për të përballuar dyndjet 
dhe sulmet barbare të shek. V-VI16. Në shek. VI, perandori Justinian I (527-565) pasi e 
rikonstruktoi tërësisht qytetin e Hadrianopolit në Epirus Vetus, i vuri emrin e tij. 
Justinopoli përmendet në Tabula Peutingueriana17. (Fig.5) 

Me vdekjen e Justinianit të Madh, pasardhësi i tij Justini II (565-578) nuk emëroi 
në ato vise një qeveritar të mirë. Atëhere tri burra të shquar Argjiri, Kollori dhe 
Hrisodhali u morën me qeverisjen e krahinës. Pasi ranë dakort ata i ndanë zotërimet në tri 
pjesë. Në vitin 568 Argjiri ka hedhur themelet e kalasë së Gjirokastrës, ndërsa vëllai i tij 
Kollori, ka hedhur themelet e kështjellës në kodrën e Kordhocës18. Gjithashtu ai ndërtoi 
edhe manastirin e Shën Mërisë të Koshovicës. Hrisodhaloi ndërtoi një kështjellë në 
këmbët e malit Pilaku, (malit të Labovës). Juridiksioni i zotërimit të tij shtrihej nga 
Delvinaqi deri në ngushticën e lumit të Suhës, d.m.th zotëronte krahinën në bregun e 
djathtë të lumit Drino, pra Pogonin dhe Rrëzën. (Fig.6) (Fig.7)  

Pasardhës i Justinit II ka qenë perandori Tiber (578-582). Drinopojasit dërguan 
një përfaqësi tek ai dhe i treguan për shkatërrimin e Drinopojës nga të huajt. Perandori 
thirri Argjirin në Kostandinopojë, duke e porositur të qeveriste me shprestari dhe drejtësi. 
Perandori i caktoi atij detyrimin, që të paguante çdo vit në thesarin perandorak 20 mijë 
monedha të florinjta dhe të mbante tepricën e haraçit në rezervë, me qëllim që të 
plotësonte nevojat e vendit në rast lufte. Taksat e Kaonisë dhe të Drinopolit, përfshirë 
edhe Titopolin (Tepelenën) arrinin në 80 mijë monedha të florinjta. Argjiri ndërtoi në 
kështjellë dhe një kishë kushtuar Pandokratorit, në bazë të një dekreti perandorak. Përveç 
kësaj ndërtoi edhe një kishë tjetër të Shën Mërisë. 

Vendi qëndroi në paqe deri në mbretërimin e Kostandinit IV Pogonatit (668-685). 
Ky perandor duke dëgjuar se në malin e Sopotit gjendeshin 12 qela asketësh, urdhëroi të 
ndërtohej një kishë e vogël, por shumë e bukur në Gurin e Lartë, duke i dhënë asaj 
privilegje të shumta. Ai vendosi që panairin e madh që bëhej në Lunxhat të zhvendosej në 
pjesën e Kaonisë në vendin e quajtur Pogon (që përkonte me emrin e perandorit)19.  

14-Stavropigji, që do të thotë në varësi direkte nga patriku ekumenik. 
15-Enoria e kishës së Shën Athansit përbëhej nga njëqind e tetëdhjetë shtëpi. Kronika e Dropullit, Përkthyer 
dhe përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip Jovani, Argjiro, 2013, faqe 29. 
16-Dyndjet dhe sulmet barbare shkatërruan dhe plaçkitën popullsinë vendase. Në vitin 441 u dyndën hunët e 
Atilës; më 459 ostrogotët e Teodorikut; më 540 kaluan turmat huno-bullgare; në vitet 547-548 gotët e 
Totilës. Apostol Pango, Delvina, histori e shkurtër, Maluka, Tiranë, 2008, faqe 20. 
17-Melsi Labi, Hadrianopoli, Le Radici, Anno 14, Numero 2, Aprile 2016, pagina 1. 
18-Φιλιππας  Λιτσιος, Tο Χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ 19; Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe 
përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip Jovani, Argjiro, 2013, faqe 29-30. 
19-Në këtë panair që zgjaste një muaj grumbulloheshin shumë njerëz. Φιλιππας  Λιτσιος, Tο Χρονικο της 
Δροπολης, Neraida, σελ 22; Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip 
Jovani, Argjiro, 2013, faqe 31. 
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           Njerëzit kaluan vite në paqe deri në kohën e mbretërimit të Leonit II Izauri (715-
717), i cili duke qenë ikonoklast urdhëroi të shkatërroheshin ikonat20. Duke dëgjuar këto 
të krishterët u revoltuan dhe vranë të dërguarit e perandorit. Pas kësaj, Leoni urdhëroi të 
masakroheshin 40 pengjet që ia kishin dërguar atij. Pas kësaj ngjarjeje, vendet në fjalë 
mbetën në revoltë, deri në ardhjen në fuqi të Leonit IV Kozarit (775-780) dhe gruas së tij 
Irinit. Me vdekjen e Leonit IV, gruaja e tij, në rolin e regjentes21 së bashku me Patrikun 
Ekumenik Tarasin, thirrën në Nikea më 787, Sinodin VII Ekumenik22 dhe i dhanë 
zgjidhje çështjes së ikonave. Epirotët, të informuar për shprestarinë e perandorëve rendën 
tek ata me dhurata, me qëllim që të tregonin besnikërinë ndaj tyre. Ata do të vazhdonin të 
paguanin taksat vjetore, të cilat qenë vendosur sipas një dekreti të artë, deri në vitet e 
mbretërimit të Aleks Komnenit (1081-1118)23. 

Në atë kohë Aleks Komneni gjendej në Epir, duke luftuar me normandët. Aleksi 
shfuqizoi dekretet e mëparshme perandorake. Kur u kthye në Kostandinopojë urdhëroi të 
paraqiteshin përfaqësues nga krahinat që qenë në administrimin e tij. Drinopojasit 
dërguan tek ai kryepeshkop Metodin. Bashkë me të shkuan edhe dymbëdhjetë arkondë të 
zgjedhur24, të cilët perandori i priti me shprestari. Perandori i dhuroi kryepeshkopit 
nëntëmijë monedha të florinjta për të ndërtuar kishën e episkopatës së tij, kushtuar Fjetjes 
së Hyjlindëses pranë malit Pelakos, në vendin ku mbahej panairi i madh, të cilin 
Kostandin Pogonati e kishte zhvendosur në Pogon. Gjithashtu  urdhëroi që panairi të 
zgjaste dymbëdhjetë ditë. Perandori i fali kryepeshkopit Metod të dhjetën e taksave si dhe 
kështjellën e Pilakut. Këto të drejta i konfirmoi me anën e një dekreti perandorak të 
përhershëm dhe të parevokueshëm të firmosur nga patriku i atëhershëm Evstathi. Sapo u 
kthye kryepeshkop Metodi ndërtoi kishën e Peshkëpisë së Sipërme në kujtim të Shën 
Mërisë25. Perandori Aleks Komnini i dhuroi Peshkëpisë së Sipërme mjaft vende dhe 

20-Në shekullin VII mungesa e kulturës së masave popullore çoi deri në adhurimin e ikonave dhe të 
lipsanëve të shenjtorëve, duke hapur shtegun e rilindjes të idhujtarisë. Adhurimi i ikonave dhe i lipsanëve të 
shenjtorëve u shfrytëzua nga judejtë dhe myslimanët për të akuzuar të krishterët se u faleshin idhujve. Kjo 
ishte arsyeja, që disa perandorë filluan një luftë të egër kundër ikonave dhe lipsanëve, e cila zgjati 100 vjet 
pa ndërprerje. Kjo luftë që u zhvillua sidomos në Lindje mori emrin ikonoklazëm, thyerja e ikonave. Kristo 
Goci, Bota mistike e ikonave bizantine, Vol. I, Athinë 1999, faqe 20. 
21-Irini quhej regjente, sepse pas vdekjes së të shoqit ishte kujdestarja e trashëgimtarit të fronit Kostandin 
Profirogjenitit. 
22-Sinodi VII Ekumenik u mbajt në Nikea më 787. Në të morën pjesë 350 episkopë dhe rreth 130 igumenë 
të manastireve të mëdha. Sinodi i filloi punimet më 24 shtator dhe vazhdoi deri më 13 tetor të vitit 787. 
Sinodi dënoi ikonoklazmën si herezi dhe restauroi kultin e ikonave. Melsi Labi, Andrea Llukani, Historia e 
Krishtërimit, Streha, Tiranë, 2015, faqe 142-143. 
23-Φιλιππας  Λιτσιος, Tο Χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ 23; Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe 
përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip Jovani, Argjiro, 2013, faqe 32. 
24-Duka nga Gjirokastra; Markeli nga Kardhiqi; Andrea nga Humelica; Angjeli nga Tepelena; Konstandini 
nga Kollorca; Petro nga Zhulati; Mark dijetari nga Kaonia; Joani nga Poliçani; Manoli nga Deli; Leonti nga 
Libohova; Qiriako nga Ktismata dhe Kirili nga Labova. 
25-Kisha e Shën Mërisë në Peshkëpinë e Sipërme ka qenë kishë katedrale e peshkopatës së Hadrianopojës 
ose Drinopojës. Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 66; 
Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip Jovani, Argjiro, 2013, faqe 33. 
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prona26. Sipas Panajotis Vokotopulos kisha “Fjetja e Hyjlindëses” në fshatin Peshkëpi e 
Sipërme ka qenë selia e Epikopatës së Drinopojës27. Kjo vërtetohet nga apsida, e cila 
përmban sinthronin, të formuar nga tri radhë shkallësh me fronin peshkopal në mes28. 
Prej kësaj kishe e ka marrë emrin fshati Peshkëpi. 

Perandori Aleks Komnini në Pepel ndërtoi manastirin e Trinisë së Shenjtë, të cilit 
i dhuroi shtatë pendë tokë bujqësore dhe 400 rrënjë ullinj. Ndërtoi kishën e Suhës 
kushtuar Kryeengjëjve Mihail dhe Gavril, të cilës i dhuroi tre pendë tokë bujqësore. Në 
Derviçan ndërtoi kishën e Kryeengjëjve dhe në Kladhanin ndërtoi kishën e Shën 
Nikollës. Në krahinën e Zamvirës ndërtoi kishën e Shën Gjergjit, të cilin e quajti “Gjergji 
i lartë”. 

Kaluan vite në paqe deri në kohën e perandorit Andronik Paleologut. Në vitin 
1318 kryepeshkopi Athanas shkoi për vizitë tek perandori. Atëhere Andronik Paleologu i 
dha atij këto të drejta:  panairin që bëhej në Zamvrion më 8 qershor dhe 2 mulli dhe tre 
pendë tokë bujqësore. Në Vomblion (fshat në Pogon që përbëhej nga 15 familje) dhuroi 
një tokë, ku u ndërtua manastiri i Pararendësit. Gjithashtu i dhuroi Suhës pesë pendë tokë 
bujqësore, dy mulli dhe 200 rrënjë ullinj. Në Hormovë ndërtoi kishën e Shën Nikollës 
dhe i dhuroi asaj dy pendë tokë bujqësore si edhe 100 rrënjë ullinj. (Fig.8)  

Perandori përdëllimtar, duke dëgjuar për mrekullitë që bëheshin në kishën e Shën 
Nikollës në Gurin e Lartë, menjëherë dërgoi njerëz dhe e rindërtoi kishën nga themelet. 
Kishën  e mbuloi me një çati prej plumbi29. Në manastirin e Shën Nikollës gjendej një 
shpellë, në atë kohë banonin 12 asketë dhe 70 kallogjerë30. 

Në vitin 1204 kur ra Kostandinopoja nga kryqëzata latine, një princ i dinastisë së 
rrëzuar Mihal Engjëll Komneni, gjeti strehë në Shqipërinë e Jugut. Ai mblodhi pronarët 
feudalë dhe pasi dëboi venedikasit latinë themeloi Despotatin e Epirit me qendër në 
Janinë. Në këto kushte shumë nëpunës të lartë të perandorisë dhe shumë të pasur u 

26-Kladhanin me dhjetë pendë tokë bujqësore dhe 1270 rrënjë ullinj; Koshovicën me tetë pendë tokë 
bujqësore, Mavropullon me nëntë pendë tokë bujqësore dhe 800 rrënjë ullinj, Zamvrion me pesë pendë tokë 
bujqësore dhe 700 rrënjë ullinj.  
27-Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η μεσαιωνική τέχνη, “Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου 1997, σελ. 12. 
28-Në apsidën gjysmërrethore janë tri radhë shkallësh. Në mes tyre është froni peshkopal dhe anash, tij 
frone të tjera. Kjo mënyrë ndërtimi e kishës me sinthron është karakteristike për kishat e selive peshkopale. 
Sinthroni është ndërtuar me blloqe të skuadruar prej guri çmërsi, si edhe me ndërfutje gurësh të vegjël 
gëlqerorë dhe ranorë. Sinthroni është i lyer me disa duar gëlqereje. Në qendër të tij është vendi ku ulet 
peshkopi, i ngritur rreth 40 cm mbi nivelin e shkallës së sipërme të sinthronit. Në dy krahët ka nga një bllok 
rreth 30 cm të gjatë. Ata qëndrojnë si nivel mes shkallës së sipërme dhe poltronës. Dy krahët e poltronës në 
nivelin e këmbëve janë ndërtuar duke përdorur dy pllaka të holla rreth 6 cm. Në pjesën e sipërme të nivelit 
të uljes gjenden dy pllaka të tjera rreth 10 cm. Në nivelin e uljes ose të mbështetjes së këmbëve është 
ripërdorur pjesa e sipërme e një konolete të kangjellës së bashku me kapitelin. Elio Hobdari, Skulptura dhe 
instalimet liturgjike në kishën e Shën Mërisë në Peshkëpi të Sipërme (Gjirokastër), “Iliria”, nr. XXXIV, 
faqe 335. 
29-Kësaj kishe i dhuroi fshatrat: Mashkullorë (me 30 shtëpi), Shtëpëzë (me 12 shtëpi), Elefterehor (me 30 
shtëpi), Pecë (me 30 shtëpi), Muzinë (me 100 shtëpi), Krogj (me 30 shtëpi), Dhrovjan (me 300 shtëpi) dhe 
Leshnicë (me 150 shtëpi). Në varësi të kryepeshkopit qenë manastiret bashkë me fshatrat përreth tyre. Ato i 
përkisnin juridiksionit të kryepeshkopit të Drinopojës dhe të gjithë Kaonisë. 
30-Φιλιππας  Λιτσιος, Tο Χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ 26; Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe 
përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip Jovani, Argjiro, 2013, faqe 36-37. 
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larguan nga Kostandinopoja dhe Peleponezi dhe u vendosën në Epir, duke e mbështetur 
Despotatin e Epirit31.  
 Në vitin 1318 u krijua Mitropolia e Janinës, nën juridiksionin e së cilës u vu 
Dioqeza e Drinopojës32. Ndërsa në vitet 1338-1339 selia e dioqezës u transferua në 
Gjirokastër, duke marrë titullin Dioqeza e Drinopojës dhe Gjirokastrës. Më 1354, në 
kohën kur perandor ishte Joan Paleologu V (1332-1391) vendi u pushtua nga otomanët. 
Këta të fundit i nxorrën të krishterët jashtë nga Gjirokastra, rrënuan shtëpitë e vranë ata 
që kundërshtuan pushtimin. Banorët e Dhoksatit u detyruan të shpërngulen në Korfuz. 
Disa të tjerë emigruan në Paksos, në Velan të Paramithisë etj. Në vitin 1373 familja 
fisnike e Shpatajve e shtriu sundimin e saj në gjithë Epirin. Në këtë kohë Gjirokastra u 
përfshi në Despotatin e Artës. Pas vdekjes së Gjin Bue Shpatës në vitin 1399 Despotati i 
Artës u nda në dy pjesë: Lugina e Drinos dhe Gjirokastra me Gjon Zenebishin dhe 
Delvina me Gjin Aleksin. Pas vitit 1404 e në vazhdim Gjon Zebenishti33 mbetet 
sundimtar i vetëm i Gjirokastrës dhe Delvinës, me qendër në kalanë e Gjirokastrës. Në 
vitin 1418 një ushtri osmane prej 30 mijë vetësh mësyu në zotërimet e Gjin Zebenishtit, 
duke shënuar fundin e principatës. Kështu Gjirokastra u pushtua nga osmanët. Defteri 
fiskal34 i vitit 1431-1432 dëshmon se Gjirokastra ka qenë kryeqendra e sanxhakut 
Arvanid. Në atë kohë, ajo numëronte rreth 163 shtëpi. 

Periudha Pasbizantine (1453-1800). Në këtë kohë kemi islamizimin e popullsisë 
shqiptare. Në kronikat e kohës shkruhej: “Kur myslimanët shkelnin në një vend që u 
përkiste të pafeve, ose kur rrethonin një qytet apo kështjellë, iu bënin thirrje të rrethuarve 
të përqafonin islamizmin. Nëse popullsia pranonte, atëherë ata hiqnin dorë nga lufta. 

31-Edvin Jacques, Shqiptarët, vëllimi I, Populli shqiptar nga lashtësia deri në vitin 1912, Kartë e Pendë, 
Tiranë, 1995, faqe 244-245. 
32-Konstandinos Giakumis, Paraqitja e parë e kodikut të Gjirokastrës (1760-1851), Arkivi Shqiptar, Viti 6, 
Nr. 1-2, 2005, faqe 59; Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 
69; Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Jeta Kristiane, Viti V, Nr.4-5, 1944, faqe 135-138; Dhimitër 
Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  7; 
Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, 
Τιρανα 2016, σελ. 7; Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Ngjallja, janar 2007, faqe 10. 
33-Zebenishtët qenë nga familjet më të dëgjuara të Çamërisë. Shkëlqimin e dinastisë së tyre e patën me 
Gjon Zebenishtin. Në vitet 70 të shek. XIV zotërimet e tyre përfshinin një pjesë të Çamërisë së Sipërme, 
Delvinën, luginë e Drinos dhe Gjirokastrën. Apostol Pango, Delvina, histori e shkurtër, Maluka, Tiranë, 
2008, faqe 24-25. 
34-I vetmi burim që na jep të dhëna të sakta për këtë periudhë është Regjistri i Sanxhakut Shqiptar (Defter 
Sancak Arvanid). Në regjistër administrata osmane ka shënuar me hollësi ndarjet administrative të 
qendrave të banimit, emrat e spahinjve dhe të kryefamiljarëve, llojet e tatimeve dhe vlerën e tyre në akçe 
(monedhë osmane). Të gjitha arat, livadhet, kullotat, pyjet quheshin pronë mirije që do të thotë pronë 
shtetërore. Ndërsa toka vakëf u përkiste institucioneve fetare. Tokat e shpallura mirije qenë pronë e Zotit 
dhe administruesi i tyre ishte sulltani, i cili konsiderohej si halif (mëkëmbës i profetit Muhamed). Sanxhaku 
ishte njësia më e rëndësishme administrative-ushtarake e Perandorisë osmane. Sipas regjistrit kadastral të 
vitit 1431-1432 Sanxhaku Shqiptar ishte i ndarë në 11 vilajete, të cilat më vonë u quajtën kaza. Vilajeti i 
Gjirokastrës, i Këlcyrës, i Kaninës, i Beratit, i Tomoricës, i Skraparit, i Pavël-Kurtikut, i Çartallozit, i 
Krujës, i Përmetit dhe i Korçës. Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431, Akademia e Shkencave, 
Tiranë 2017. 
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Nëse popullsia refuzonte atëherë duhet të paguanin haraç. Të gjithë të pafetë që 
përqafonin fenë islame kishin fituar sigurinë për vete dhe për fëmijët e tyre”35.  

Të dhëna interesante për këtë periudhë gjejmë në Kodikun e Kishës Murtilla të 
Delvinës. Kodiku fillon në vitin 1635 dhe mban numrin rendor XVII. Pra përpara tij ka 
pasur edhe 16 kodikë të tjerë, të cilët kanë humbur. Ndër të tjera kodiku përmend kishat 
kryesore, ato që janë shkatërruar si edhe ato që janë krhyer në xhami ose teqe. Të dhëna 
të rëndësishme në kodik gjejmë për islamizimin e zonës. Kodiku vijon me listën e 
titullarëve që kanë qenë në Episkopatën e Delvinës36. Kodiku i kishës Murtilla të 
Delvinës njeh dy transkriptime dhe dy botime. Transkriptimi i parë është bërë në vitin 
1835 prej Konstandin Manarit37, ndërsa transkiptimi i dytë i kodikut është bërë nga 
Perikli Bamiha38. 

Të krishterët që jetonin në territorin e perandorisë osmane quheshin “rumë”, 
ndërsa ish perandoria romake e lindjes u quaj Rumeli. Në krye të vilajetit ishte subashi, 
komandanti i spahinjve. Çdo vilajet kishte kadiun si kryetar të Sheriatit (ligjit të shenjtë). 
Kadiu gjykonte çështjet administrative, civile dhe fetare të popullsisë39. Bashkësia e 
krishterë gëzonte disa të drejta administrative, si për shembull të kishin kishat, shkollat40, 
spitalet dhe varrezat e tyre. Për ngritjen e mirëmbajtjen e tyre duhej patjetër të pajiseshin 
me leje nga Porta e Lartë41. (Fig.9)  Disa fermanë42 osmanë trajtojnë mbrojtjen e 
faltoreve të krishtera prej abuzimeve. Nëpërmjet fermanëve, Porta e L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
artë respektonte autonominë e kishës vendore. Një ferman që daton në vitin 1691, 
sulltani i drejtohet spahinjve për të ndaluar marrjen e taksave në mënyrë arbitrare 
priftërinjve të kishës së Delvinës. Në vitin 1699, me anën e një fermani sulltani ndalonte 
ushtrinë për të marrë tokat që qenë në pronësi të kishës së Delvinës43. (Fig.10) Fermani 

35-Edvin Jacques, Shqiptarët, vëllimi I, Populli shqiptar nga lashtësia deri në vitin 1912, Kartë e Pendë, 
Tiranë, 1995, faqe 299-300. 
36-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe i komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 159-160; 
Kodiku i kishës Murtilla të Delvinës, botimet Ngjallja, Tiranë, 2016, Κωδικας της εκκλησιας Μουρτιλας 
Δελβινου, Τιρανα, 2016. 
37-Teksti i transkriptuar nga Manari përfshinte ngjarje që kanë ndodhur ndërmjet të viteve 1635-1755. 
Konstandin Kristo Manari ka kryer detyrën e psaltit. Në vitin 1832 me porosi nga zëvendës episkopi i 
Episkopatës së Delvinës, protosingjelit Grigor, ai nisi punën për transkriptimin e kodikut, të cilën e 
përfundoi më 1835. Teksti i transkriptuar nga Manari nuk dihet se ku ka përfunduar.  
38-Juristi Perikli Bamiha, duke iu përgjigjur thirrjes së revistës “Ipirotika Hronika” për të botuar çdo lloj 
dokumenti apo studimi që kishte lidhje me Epirin, në vitin 1929 e dërgoi tekstin për botim, pa ndonjë 
shënim apo koment studimor. 
39-Kasem Biçoku, Skënderbeu, Akademia e Shkencave, Tiranë 2005, faqe 55-58. 
40-Ferman i Sulltanit për ndërtimin e shkollës së Nokovës. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 139, Dosja 48, 
fleta 1. 
41-Shaban Sinani, Të shkruash historinë me tolerancë, Fermantar, Arbëria, Tiranë, 2005, faqe 15. 
42-Fermanët qenë të shkruara me shkronja ari dhe kishin një kaligrafi të përsosur. Ato dëshmojnë për 
rrafshin aristokratik të komunikimit ndërmjet Portës së Lartë dhe administratës vendore. Fermanët fillonin 
me fjalët: “I dituri, i larti, unë sulltani i perandorisë më të madhe në botë…” dhe përfundonin me urdhërin 
“Unë kështu gjykoj dhe kështu duhet të bëhet”. Në Arkivat e Shqipërisë ruhen 45 fermanë origjinalë 
perandorakë sulltanorë, si dhe 70 riprodhime fermanësh të dhuruar nga Arkivat Otsmane. Shaban Sinani, 
Të shkruash historinë me tolerancë, Fermantar, Arbëria, Tiranë, 2005, faqe 15-19. 
43-Në ferman shkruhej: “Zoti ja shtoftë nderin prefektit dhe kadiut të Delvinës. Sapo të mbërrijë ky ferman, 
mësoni se priftërinjtë e kishës së atij vendi, më janë ankuar se tokat e tyre kërkon t’ua marrë ushtria. 
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sulltanor i vitit 1701 urdhëron për njohjen e të drejtave të zotërimit të pronave 
priftërinjve të kishës së Delvinës etj. 

Osmanët i detyronin fisnikët shqiptarë të dërgonin bijtë e tyre të mitur si pengje 
në oborrin e sulltanit. Këta quheshin iç-ogllanë dhe qenë të detyruar të konvertoheshin në 
fenë islame dhe të edukoheshin me frymën e besnikërisë ndaj sulltanit. Pas dhjetë vjetësh 
atyre u jepeshin ofiqe të larta, sipas aftësive që tregonin. Të rinjtë e krishterë qenë të 
dtyruar të ktheheshin në jeniçerë. Këta të fundit si të krishterë të kthyer në myslimanë 
përbënin institucionin ushtarak më të shquar, që karakterizohej nga një disiplinë e rreptë 
dhe stërvitje rigoroze. Trupa jeniçere përbehej nga ushtarë të fortë dhe inteligjentë. Ata 
gëzonin besnikëri apsolute ndaj pushtetit perandorak.  

Të krishterëve që jetonin në territorin e perandorisë osmane iu ndalua të kishin 
ofiqe publike dhe të dilnin dëshmitarë në gjyq kundër myslimanëve. Kthimi në fenë e 
krishterë i atyre që ishin bërë myslimanë dënohej me vdekje. Të krishterët duhej të 
udhëtonin me kuaj pa shalë, të mos mbanin armë, të mos e gdhendnin emrin e tyre në 
unazë etj. Me këto masa synohej kalimi i të krishterëve në fenë islame. 

Të krishterët gëzonin të drejtën për ta zhvilluar mësimin në gjuhën e tyre, madje 
edhe për t`u gjykuar sipas statutit të komunitetit të tyre, për çështje të tilla si disiplina 
kishtare, martesa, divorci etj. Gjithashtu kishat ekzistuese me gjithë pasuritë e tyre u lanë 
në pronësi të komuniteteve, por u ndalua ndërtimi i kishave të reja. Një politikë kaq 
liberale e qeverisë osmane kishte për synim sigurimin e paqes në bashkësitë e krishtera 
brenda perandorisë44.  

Gjatë viteve të sundimit të sulltan Sulejman Kanuniut (1520-1566), Gjirokastra u 
përfshi në Sanxhakun e Delvinës45. Në vitin 1583 Gjirokastra kishte 434 shtëpi, për 
shkak të lëvizjes së madhe të popullatës nga fshati në qytet. Sipas Evlia Çelebit, Varoshi i 
poshtëm përbëhej nga tetë lagje: Palorto, Vutosh, Manalat, Dunavat, lagja e Haxhi Beut 
si dhe lagja e Memi Beut. Nëpunësit e lartë qenë kryemyftiu, qehajai i spahijve, 
komandanti i jeniçerëve, agai i llogarisë, nëpunësi i financës, qehajai i qytetit, subashi i 
qytetit si dhe komandanti i fortesës. Lagja e të krishterëve quhet Varoshi i vogël dhe 
përbëhej nga 200 shtëpi46. 

Sulltan Mehmeti II vendosi si Patrik Ekumenik Gjenadin. Kisha e Shën Sofisë u 
kthye në xhami, ndërsa Patriarkana Ekumenike u vendos në Fanar. Sulltani e pajisi patrik 
Gjenadin me ferman, duke i njohur disa të drejta, të cilat patrikët nuk i kishin pasur. 

Priftërinjtë i janë lutur madhërisë sime, të ndalohet një gjë e tillë. Sapo të merrni këtë ferman, ju urdhëroj të 
verifikoni gjithë regjistrat. Nëse priftërinjtë kanë të drejtë, të ndalohet menjëherë ndërhyrja e ushtrisë. Unë 
kështu urdhëroj, e kështu të bëhet”. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 140, Dosja 5, fleta 1. 
44-Faik Konica, Krishtërimi dhe myslimanizmi i Shqipërisë, Tirana Observer, 6 maj 2008, faqe 9. 
45-Në gjysmën e dytë të shek. XVI Perandoria Osmane bëri një organizim administrativ në Shqipëri. Kështu 
në vitet 1575-1580 u formua Sanxhaku i Delvinës. Sanxhaku ishte një unitet administrativ e ushtarak që 
përfshinte timaret, ziametet dhe forcat e tyre ushtarake. Qendra e sanxhakut ishte Delvina, ku qenë 
vendosur mëkëmësi i sanxhakut (myteselimi), komandanti i spahinjve (allajbeu), gjykatësi (kadiu) etj. 
Apostol Pango, Delvina, histori e shkurtër, Maluka, Tiranë, 2008, faqe 33. 
46-Udhëtari turk Evlia Çelebi në shënimet e tij ka shkruar: Në Gjirokastër gjenden tetë xhami. Më e madhja 
prej tyre është xhamia e Pajazitit. Gjirokastra gjithashtu ka tre mendrese si dhe pesë shkolla fillore. 
Gjithashtu në qytet gjenden tri teqe, ku më e famshmja është ajo që drejtohet nga sheh Avdulla efendiu. Në 
Gjirokastër gjenden edhe dy kisha. Evlia Çelebi, Shqipëria 350 vjet më parë, Horizont 2003, faqe 27-31. 
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Patriku u shpall kreu i të gjithë të krishterëve në Perandorinë Osmane si dhe gjykatësi më 
i lartë në çështjet kishtare e civile. Patrikët ndërroheshin çdo vit dhe ky funksion i lartë 
blihej me para. Kur patriku e zinte fronin duke i paguar ryshfet sulltanit, nuk e gëzonte 
respektin e popullit. Sulltani me anën e një fermani të posaçëm i parashtronte detyrat dhe 
të drejtat që i takonin dhe urdhëronte klerikët dhe besimtarët që ti bindeshin47. Sipas një 
fermani sulltanor që rruhet në Arkivin Qendror të Shtetit, bëhet fjalë për emërimin e një 
Mitropoliti. Në ferman caktohen detyrat e të drejtat e Mitropolitit. Gjithashtu jepen taksat 
që duhet ti paguanin të krishterët atij48. (Fig.11)  

Kodiku i Dositeut, i cili ruhet në Arkivin Qendror të Shtetit tregon për rolin e 
laikëve në fronëzimin e peshkopit të Drinopojës. Në vitin 1760 episkopi i Drinopojës dhe 
Gjirokastrës, Mitrofani dha dorëheqjen për shkak se kishte marrë borxhe të shumta49. Më 
20 prill të vitit 1760 pleqësia e Gjirokastrës iu drejtuan me anën e një letre Mitropilitit të 
Janinës, Grigorit. Ata i kërkonin të dorëzonte Dositeun në rangun e episkopit të 
Drinopojës dhe Gjirokastrës. Në atë kohë Dositeu shërbente si kryedhjakon. Më 21 maj 
1760, duke përmbushur kërkesën e pleqësisë së Gjirokastrës, Mitropoliti Grigor e dorëzoi 
Dositeun episkop të Drinopojës dhe Gjirokastrës. Dositeu (1760-1799) pati kohëzgjatjen 
më të madhe në fron që kishte pasur deri në atë kohë ndonjë prej peshkopëve në 
juridiksionin e tij. Gjithsesi ai nuk i zhgënjeu ata që e propozuan. Gjatë viteve që qëndroi 
në fronin e episkopal janë ndërtuar rreth 70 kisha, u riparuan shumë kisha të vjetra dhe u 
çel një shkollë në qytetin e Gjirokastrës. Sipas studiuesit Konstandinos Jakumis roli i 
pleqësisë së Gjirokastrës në fronëzimin e Dositeut, përbën një shembull tipik të rolit të 
laikëve në vendimarrjen për çështjet kishtare50. I ndihmuar nga vëllati i tij Kostandini, i 
cili në atë kohë punonte si mësues në Gjirokastër episkopi i Drinopojës dhe Gjirokastrës, 
Dositeu (1760-1799) arriti të hartonte Kodikun që mban emrin e tij51.  

Sipas Johan Georg von Hahn nga të gjitha viset e Epirit, Gjirokastra e kundërshtoi 
më shumë Ali pashë Tepelenën, ushtarët e të cilit i mundonin gjirokastritët, duke u 

47-Sipas një fermani sulltanor të vitit 1678, Kryeepiskopi i Ohrit kishte të drejtë të mblidhte taksa mirie, 
taksat e manastireve dhe të ajazmave. Nga mitropoliti kërkonte 12 akçe për çdo shtëpi të krishterë, nga çdo 
prift një flori etj. Për kurorën e parë shpërblimi ishte 100 akçe, për të dytën 200 akçe dhe për të tretën 300 
akçe. Peshqeshi i kryeepiskopit për sulltanin ishte rreth 60.000 deri në 100.000 akçe. Në vitin 1688 
kryeepiskop i Ohrit u zgjodh Jermanus pasi i kishte paguar sulltanit peshqeshin prej 100.000 akçesh. 
Gjithashtu ai duhej të paguante çdo vit si taksë edhe 60.000 akçe. 
48-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 140, Dosja 10, fleta 1. 
49-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 139, Dosja 2, fleta 2. 
50-Konstandinos Giakumis, Paraqitja e parë e kodikut të Gjirokastrës (1760-1851), Arkivi Shqiptar, Viti 6, 
Nr. 1-2, 2005, faqe 62-63. 
51-Quhet ndryshe “Kodiku i Dositeut”, sepse është hartuar në kohën e fronëzimit të Dositeut episkop i 
Drinopojës dhe Gjirokastrës. Kodiku përfshin periudhën kohore prej vitit 1760 deri në vitin 1858. 
Regjistrimi i parë sinoptik i kodikut është bërë në vitin 1915 nga Panajotis Pulicas, i cili në atë kohë ishte 
dërguar në Gjirokastër si gjykatës. Pulica u njoh me kodikun nga Mitropoliti i Drinopojës dhe Gjirokastrës, 
Vasil Papahristu. P. Pulica pasi e studioi kodikun arriti ta botonte në vitin 1930. Puna e tij është përshkrimi 
më i saktë i historisë së shek. XVIII. Kodiku hedh dritë mbi aspekte të ndryshme fetare, sociale, arsimore, 
administrative dhe juridike të Gjirokastrës. Aktet e shkruara në “Kodikun e Dositeut” reflektojnë 
kompetencat dhe privilegjet që gëzonin primatët e krishterë, përsa u përket çëshjeve të administrimit 
kishtar. Kompetencat qenë dhënë nga vetë Sulltani nëpërmjet berateve. Panajotis Pulicas, Përmbledhje e 
Kodikut të Episkopatës së Drinopojës dhe Gjirokastrës, Ipirotika Kronia, viti 1930, faqe 76-113. 
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grabitur bagëtitë dhe i ndalonin të punonin arat e tyre. Veprime të tilla shkaktonin shpesh 
përplasje ndërmjet ushtarëve dhe qytetarëve, pra qenë vazhdimisht në gjendje lufte. 
Megjithatë sa herë kalonte andej Ali pashë Tepelena, gjirokastritët e nderonin atë si vali 
të Sulltanit. Shumë gjirokastritë hynë në shërbim të Ali pashë Tepelenës. Ky i fundit në 
kohën e përshtatshme e dyfishoi pagën e mercenarëve, që qenë në shërbim të tij. Në vitin 
1812 Gjirokastra u pushtua prej Ali pashë Tepelenës, i cili internoi parinë e qytetit në 
vende të largëta. Këtë gjë e bëri për tu zaptuar tokat që zotëronin. Në vijim Ali pashë 
Tepelena ndërtoi një kala të stilit venecian mbi një kodër. Punimet e kalasë përfunduan 
pas një viti e gjysëm, bashkë me pallatin e madh. Ali pashë Tepelena ndërtoi edhe një 
ujësjellës, i cili furnizonte kalanë me ujë52. 

Në vitet 1830-1847, Gjirokastra ka qenë një qendër e rëndësishme administrative. 
Gjithashtu ka qenë qendër e tregtimit të bagëtive, leshit, shajakut, mëndafshit etj. Tregu i 
Gjirokastrës në atë kohë kishte rreth 410 dyqane dhe punishte zejtarësh53. Të dhëna të 
rëndësishme në lidhje me ndërtimin e manastireve në Mitropolinë e Gjirokastrës kemi në 
Kodikun Nr. 2 të manastireve, i cili daton në vitin 186754. Gjithashtu mjaft të dhëna me 
interes gjejmë edhe në librin e Pulicës55, i cili ka botuar 175 mbishkrime të kishave të 
Mitropolisë së Drinopojës. Me interes është edhe Kodiku që përmban korespodencën e 
Mitropolisë të Gjirokastrës me fshatrat56. 

Johan Georg von Hahn ka shkruar se në Gjirokastër kanë qenë rreth 4000 shtëpi 
muslimane dhe vetëm 170 shtëpi të krishtera. Fshatrat e Kurveleshit, Kardhiqit dhe 
Nepravishtës banoheshin nga popullsia myslimane, ndërsa fshatrat e Lunxhërisë dhe të 
Rëzës banoheshin prej popullsisë kristiane57. 
 Në vitin 1832 Dioqeza e Drinopojës u shkri me Dioqezën e Himarës dhe formuan 
një dioqezë të përbashkët me emrin Drinopojës dhe Himarës. Ndërsa në korrik të vitit 
1835 episkopata e Drinopojës me anën e një vendimi patriarkal u kthye në mitropoli. Në 

52-Ujësjellësi u ndërtua me gurë dhe kishte një gjatësi prej 12 km. Ai furnizohej me ujë nga mali i Sopotit. 
Ujësjellësi është vizituar nga piktori britanik Eduard Lir, i cili ka lënë shënime për të. Në vitin 1932 
ujesjëllësi u shemb, por ka mbetur vëtëm një hark i tij, që njihet me emrin “Ura e Ali Pashës”. Johan Georg 
von Hahn, Studime Shqiptare, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë 2007, faqe 79-81. 
53-Mimoza Karagjozi Kore, Gjirokastra. Vështrim historik, gjuhësor, etnologjik, Dudaj, Tiranë, 2014, faqe 
23-24.  
54-Kodiku përmban 278 faqe. Përmbajtja e kodikut është: manastiri i Taksiarkëve në Derviçan, faqe 1-18; 
manastiri i Ungjillëzimit në Vanistër, faqe 19-39; manastiri i Profetit Ilia në Jergucat, faqe 42-52; manastiri 
i Ravenës në Kalogoranxi, faqe 61-63; manastiri i Drianos, faqe 69-84; manastiri i Hormovës, faqe 115-
119, manastiri i Cepos, faqe 123-129; manastiri i Shpërfyryrimit të Çatistë, faqe 161-172; manastiri i 
Mingulit, faqe 173-188 etj. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 139, Dosja 9, fleta 1. 
55-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928. 
56-Ky kodik i shkruar me shkrim dore në greqishten bizantine përmban: Shkresa të dala nga Mitropolia, 
procesverbale të Gjykatave Kishtare, procesverbale të mbledhjeve të Mitropolisë, procesverbale të Këshillit 
Kishtar Miks, tapi mbi pasuritë kishtare, të ardhurat nga kurorëzimet, korrespodenca me klerin, llogaritë e 
manastirit të Derviçianit, llogaritë e manastirit të Cepos, çertifikata të kurorëzimeve dhe çkurorëzimeve, 
indeksin e kodikëve etj. Arkivi Qendror i Shtetit, Dosja 1047, viti 1960, fleta 2,3. 
57-Johan Georg von Hahn, Studime Shqiptare, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2007, faqe 63-64. 
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juridiksionin e kësaj mitropolie vihen edhe episkopata e Delvinës58 dhe ajo e Himarës.  
Mitropoliti i parë ka qenë Imzot Paisi, i cili mbante titullin Mitropolit i Drinopojës, 
Delvinës dhe Himarës59. Në rendin e mitropolive të Patriarkanës Ekumenike, Mitropolia 
e Drinopojës, Delvinës dhe Himarës radhitej e 64-ta. Titullari i mitropolisë e kishte 
rezidencën në Gjirokastër. Për Pashkë meshonte në Gjirokastër, për Krishtlindje 
meshonte në Delvinë dhe për Ujë të Bekuar meshonte në Himarë. Gjithashtu për të 
kujtuar rezidencat e mëparshme të juridiksionit të tij, më 8 shtator meshonte në 
Peshkëpinë e Sipërme dhe më 20 maj në Manastirin e Cepos. Sipas satistikave të kohës 
në vitin 1907, Mitropolia e Drinopojës, Delvinës dhe Himarës përbëhej nga 5000 shtëpi. 
Duke llogaritur mesatarisht nga tetë frymë për çdo shtëpi numri i përgjithshëm shkonte 
në 40.000 të krishterë. Në atë kohë Mitropolia e Drinopojës, Delvinës dhe Himarës kishte 
170 kisha, 156 priftërinj, 126 shkolla, 140 mësues dhe 3800 nxënës60. 
  Përpjekjet për autoqefali. Me krijimin e shtetit shqiptar më 28 nëntor 1912, 
Kishës Ortodokse të Shqipërisë i lindi e drejta për të kërkuar autoqefalinë. Tashmë 
Shqipëria ishte e pavarur nga Turqia61, kështu që kërkesa për autoqefali ishte e 
natyrshme. Duke u nisur nga parimi: "Kishë e pavarur në shtet të pavarur" në Shqipëri 
nisën përpjekjet për krijimin e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Më 1919 erdhi në 
Shqipëri për të ofruar shërbimet e tij arkimandrit Visar Xhuvani. Veprimtaria patriotike e 
Xhuvanit në shërbim të çështjes kombëtare dhe të meshimit në gjuhën shqipe tërhoqi 
vëmendjen e Fan Nolit, i cili e përshëndeti me anën e një letre62, që daton më 7 mars 
1920. Gjithashtu edhe Kongresi i Lushnjës që u mbajt më 20-31 janar 1920 e mbështeti 
veprimtarinë atdhetare të arkimandrit V. Xhuvanit, duke e zgjedhur anëtar të Këshillit 
Kombëtar. Xhuvani mori pjesë aktive në organizimin e shtetit të ri shqiptar63 dhe të 
Kishës Ortodokse Kombëtare Shqiptare. Në nëntor 1920 erdhën në Shqipëri për të ofruar 
shërbimet e tyre atë Vangjel Çamçe dhe atë Vasil Marku. Synimi i tyre ishte ngritja nga 
themeli i Kishës Ortodokse Shqiptare.  

58-Delvina ka qenë qendër episkopale që në Mesjetë. Episkopata e Delvinës ka qenë në vazhdimësi të 
episkopatës së Finiqit. Me prishjen e Finiqit rreth vitit 668 nga dyndjet barbare, selia e episkopatës u 
shpërngul në manastirin e Mesopotamit dhe prej aty në fillim të shek. IX u vendos në Delvinë. Episkopi i 
parë që mbante titullin “i Delvinës dhe i Finiqit” ka qenë Manasiu. Nëpër dokumentet e kohës episkopatën 
e Delvinës e gjejmë herë të bashkuar me episkopatën e Himarës e herë më vete, por që të dyja prej vitit 
1284 kanë qenë nën juridiksionin e Mitropolisë së Janinës. Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të 
Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja, Tiranë, 2016, faqe 7; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της 
Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 7; Dhimitër Beduli, 
Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe i komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 160; Βασιλειου Μπαρα, Το 
Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 100-101. 
59-Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 167. 
60-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
120. 
61-E njëjta gjë kishte ndodhur edhe me vendet e tjera të Ballkanit, të cilat sapo u shkëputën nga Turqia 
formuan shtetet e tyre dhe rrjedhimisht edhe kishat e tyre u shkëputën nga Patriarkana Ekumenike. Kështu 
pati ndodhur me Kishën Ortodokse të Rusisë, e cila e fitoi autoqefalinë në vitin 1771, me Kishën Ortodokse 
të Greqisë në vitin 1883, me atë të Serbisë më 1880, të Rumanisë më 1856 etj. Visarion Xhuvani, Kujtim 
vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 7. 
62-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 3. 
63-Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 142. 
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Nismëtari për mbledhjen e kongresit të Beratit ishte kryetari i Bashkisë së 
Durrësit, Kostë Paftali. Ky i fundit duke u nisur nga qëllimi i mirë për eleminimin e 
përçarjes64 midis ortodoksëve shqiptarë65 mori nismën, që të organizonte kongresin. Për 
këtë qëllim u dërgoi telegrame66 qarqeve ortodokse të prefekturave dhe nënprefekturave 
të Korçës, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Elbasanit, Durrësit dhe Shkodrës. Çdo rreth 
zgjodhi dy delegatë dhe u tregua kujdes i veçantë që ata t’i përfaqësonin denjësisht. 
Peshën më të rëndë nga ana organizative dhe kanonike e mbajti Visarion Xhuvani, si 
njohës i mirë i kanoneve kishtare dhe i ligjeve të shtetit, si anëtar i Këshillit Kombëtar i 
zgjedhur nga Kongresi i Lushnjës.  

Më 10 shtator të vitit 1922, në sallën e shkollës qendrore të qytetit të Beratit, u  
mblodhën delegatët e kongresit kishtar67, që ishin dërguar nga ortodoksët e prefekturave 
dhe të nënprefekturave për të paraqitur letër kredencialet. Për verifikimin e tyre u zgjodh 
një komision i posaçëm me kryetar Perikli Konën, sekretar Vasil Llapushin dhe anëtarë atë 
Vangjel Çamçen, Stathi Kondin dhe Taq Budën. (Fig.12)  

64-Noli nuk mori pjesë në Kongresin e Beratit, që të mos kishte përplasje midis rrymave kishtare. Qëllimi i 
kongresit ishte që të bindte Patriarkanën Ekumenike të pranonte një përfaqësi nga kisha shqiptare për të 
diskutuar për çështjen e dhënies së autoqefalisë. Prandaj në marrëveshje me qeverinë Noli qëndroi i 
mënjanuar, sepse pjesëmarrja e një episkopi të vetëshpallur do të ngjallte reagimin e Patriarkanës 
Ekumenike. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 115. 
65-Dy rrymat midis delegatëve të kongresit qenë: 1-Fanolistët, që përfaqësoheshin nga delegatët e 
Mitropolisë së Korçës atë Josif Qirici, Dhosi Havjari, atë Jorgji, Anastas Çekrezi, Oshënar Sofroni, 
Dhimitri Ndini, atë Vangjel Çamçe, Thomo Prifti, Stathi Kondi, Vasil Zoto, Vasil Marku etj. 2-Përkrahësit 
e Visar Xhuvanit qenë: Gjergj Manushi, Kostë Paftali, Leonidha Nishku, Rist Gjybabiç, Gjok Nikolliç etj. 
Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 118. 
66-Në telegram shkruhej: “I nënshkruemi tue marrë parasysh përçamjen dhe mosmarrëveshjet që po 
vazhdojnë ndërmjet vëllezënve shqiptarë ortodoksë mbi çashtje që i përkasin kishës ortodokse, me që kjo 
gjendje po damton jo vetëm çashtjen fetare ortodokse por damton rreptësisht edhe shtetin tonë shqiptar si 
dhe kombin, po marr leje me i propozue vëllezënve shqiptarë që të formohet sa ma parë nji kongres për me 
shërue këtë plagë të hapun dhe në mbrojtje të dinjitetit si komb e si fe”. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 647, 
Dosja nr. 206, fl. 1-2. 
67-Delegatët qenë sipas rretheve: Korça - Ikonom Papa Josifin dhe Dhori Havjarin. Pogradeci - Atë Vasil 
Marku dhe Thanas P. Kërxhallin. Bilishti - Atë Josifin dhe Anastas Çekrezin. Kolonja – Oshënar Sofronin 
dhe Dhimitër P. Ninin. Leskoviku – Atë Vangjel Çamçen dhe Thanas Priftin. Berati – Perikli Konën dhe 
Dhimitër Tutulanin. Fieri – Loni Xhoxhën dhe Dhimitër Qilicën. Durrësi – Arkimandrit Visar  Xhuvanin 
dhe Gjergji Manushin. Përmeti – Dr. Kondin dhe Vasil Kotën. Vlora – Tol Arapin dhe Jani Seranin. 
Lushnja – Tun Gjergjin dhe Llazar Bozon. Kavaja – Pal Xhumarin dhe Andrea Ikonomin. Tirana – Papa 
Simonin dhe Mark Hobdarin. Elbasani – Vasil Llapushin (Fig.6) dhe Simon Shuteriqin. Shpati – Taq 
Budën dhe Dhimitër Papariston. Dibra – Leonidha Nishkun dhe Kostë Paftalin. Libohova – Spiro Katin. 
Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 7-8; Nos Xhuvani, 
Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 57; Visarion Xhuvani, në kishë, 
në parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 56; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si 
nisi lëvizja për shqiptarizimin e kishës ortodokse autoqefale, Tema, 10-11 prill 2005, faqe 9; Ardit Bido, 
Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016; faqe 119; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e 
Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 187; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, 
Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 85-86; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë 
deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 22; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti 
i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 47. 
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 Mbas një pune serioze dhe cilësore përgatitore, Kongresi u mblodh në sallën e 
shkollës së Mangalemit ditën e hënë më 11 shtator 1922. Kryetari i komisionit të 
mandateve Perikli Kona ia dha fjalën Kryetarit të Bashkisë së Beratit, i cili u uroi të 
pranishmëve mirëseardhjen. Mbas fjalës përshëndetëse të iniciatorit Kostë Paftali e mori 
fjalën përfaqësuesi i qeverisë Zenel Prodani, mbas tij arkimandrit Visarion Xhuvani dhe 
mbas tij delegati i Pogradecit, atë Vasil Marku68. Punimet e Kongresit u kryesuan nga atë 
Josif Qirici nga Korça në shenjë respekti për atë qytet që ishte pararendësi i përpjekjeve 
për autoqefalinë e kishës shqiptare. Atë Josifi njoftoi të pranishmit se qëllimi i mbledhjes 
së Kongresit të Beratit ishte shpallja e Kishës Autoqefale Ortodokse Kombëtare.  
 Menjëherë pas tij, arkimandrit Visar Xhuvani shpalli pavarësinë administrative të 
Kishës Ortodokse të Shqipërisë sipas vendimit: "Të gjithë Delegatët e Kongresit, Klerik e 
Laik, me një zë dhe entuzjazëm në emër të gjithë klerit dhe popullit ortodoks shqiptar, 
duke u bazuar edhe në faktin se Shqipëria u njoh prej gjithë shteteve të botës si një shtet i 
pavarur dhe sovran dhe mbi këtë bazë sipas kanoneve të shenjta të të Kishës Ortodokse 
në shtet të pavarur - kishë e pavarur, duke pasur për shembull edhe kishat autoqefale të 
Rusisë, Greqisë, Rumanisë etj, deklarojmë në emrin e Trinisë së Shenjtë të njëqenishme 
dhe të pandarë Autoqefalinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë, "de fakto" sepse "de jure" 
ka qenë që prej ditës së shpalljes së indipendencës politike të shtetit shqiptar, duke 
mbajtur  lidhje shpirtërore, dogmatike e apostolike me Patriarkanën Ekumenike dhe me 
kishat e tjera ortodokse autoqefale të botës. Rroftë Kisha Autoqefale"69. Të pranishmit u 
ngritën më këmbë dhe brohoritën "Rroftë Kisha Autoqefale" dhe në vijim nënshkruan. 
Sipas veendimit të Kongresit të Beratit Kisha Ortodokse e Shqipërisë ishte autoqefale 
prej vitit 1912, atëherë kur u shpall pavarësia e Shqipërisë. Ky fakt bazohej në parimin 
"kishë e pavarur në shtet të pavarur". Problemi ishte që nuk kishte asnjë episkop në 
Shqipëri. Që një kishë të ishte autoqefale duhej të kishte të paktën katër episkopë të 
dorëzuar në mënyrë kanonike. Kongresi i Beratit kërkoi edhe ndihmën e qeverisë që t’i 
bëhej kërkesë Patriarkanës Ekumenike për njohjen e pavarësisë së Kishës Ortodokse të 
Shqipërisë, si dhe për emërimin e dy mitropolitëve me origjinë shqiptare të propozuar nga 
këshilli.  

Në ditën e tretë të punimeve Kongresi votoi Statutin70 e parë të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga 14 artikuj. Në nenin I, Statuti përcaktonte se 

68-Kaliopi Naska, Kongresi themeltar i Kishës Ortodokse Autoqefale në Berat, në 70-vjet të Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 14-15. 
69-Fletore Zyrtare, Nr. 49, datë 26.10.1922; Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja 
Tirana, Tiranë 1926, faqe 7; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 
1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1992, faqe 22-23; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut 
dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 47-48. 
70-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Dhori Koti, Korçë 1923; Visarion Xhuvani, 
Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 8-10; Visarion Xhuvani, në Kishë, në 
Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 57-59; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na 
flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 58-60; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si nisi 
lëvizja për shqiptarizimin e kishës ortodokse autoqefale, Tema, 10-11 prill 2005, faqe 9; Nos Xhuvani & 
Pavli Haxhillazi, Si betoheshin episkopët e kishës ortodokse shqiptare, Tema, 12 prill 2005, faqe 9; Andrea 
Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 184-186; Andrea 
Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 87-90. 
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Kisha Ortodokse Autoqefale Kombëtare e Shqipërisë ishte pjesë e pandarë e Kishës së 
Përgjithshme Ortodokse. Ajo përbëhej nga ortodoksët e shtetit shqiptar dhe sundohej prej 
episkopëve kanonikë, duke ruajtur kanonet e shenjta apostolike e sinodike. Statuti 
përcaktonte se kisha do të drejtohej nga sinodi i cili do të përbëhej prej peshkopësh 
kanonikë nën kryesinë e një mitropoliti. Ky sinod do të kishte titullin e Sinodit të Shenjtë 
të Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipërisë. Kisha do të drejtohej nga 
Këshilli i Lartë Kishtar, derisa të zgjidheshin episkopët kanonikë me pëlqimin nga 
Patriarkana Ekumenike ose nga kishat e tjera simotra vrenda dy vjetëve. Episkopët që do 
të dorëzoheshin do të qenë anëtarë të Këshillit të Lartë Kishtar pasi të betoheshin me 
ndërgjegje priftërore para Perëndisë për besnikëri ndaj shtetit shqiptar dhe Kishës 
Ortodokse Autoqefale Kombëtare të Shqipërisë. Në nenin X, Statuti përcaktonte se gjuha 
e kishës qe shqipja. Meqenëse mungonin përkthimet kishtare Paqësoret71, Ungjilli72, 
Apostulli73 dhe lutja Ati ynë do të lëçiteshin detyrimisht në shqip. Këshilli i Lartë Kishtar 
do të bashkonte të gjitha episkopatat e atyre viseve që patën mbetur jashtë kufirit të 
shtetit shqiptar. Librat për përdorimin liturgjik do të njiheshin vetëm nëse kishin vulën e 
Këshillit të Lartë Kishtar. Duhet theksuar se deri në atë kohë qenë përkthyer këta libra 
liturgjikë kishtarë nga Fan Noli: "Shërbesat e Javës së Madhe"74, “Librë i shërbesave të 
Shënjta të Kishës Orthodoxe”75, "Të kremtet e mëdha të Kishës Orthodhokse"76, "Triodi i 

71-Paqesoret janë lutje, të cilat fillojnë me fjalët “me paqe” ose “për paqen”. Quhen paqesore, sepse 
nëpërmjet tyre kërkojmë paqen e Perëndisë. Me anën e paqesoreve lutemi për shpëtimin e shpirtrave, për 
qëndrimin e mirë të kishave të Perëndisë dhe për bashkimin e të gjithëve, për ata që hyjnë në kishë me 
shprestari dhe frikë Perëndie. Lutemi për peshkopët, priftërinjtë, dhiakonët dhe për gjithë popullin, për 
kombin, presidentin, qytetin dhe vendin, për begatinë e pemëve, për udhëtarët, për të sëmurët, vuajtësit dhe 
robërit. Dhiaku: Me paqe le t’i lutemi Zotit. Dhiaku fton besmirët që t’i luten Zotit me paqe, qetësi dhe në 
heshtje. Besimtarët duhet të jenë të përkushtuar tek Perëndia dhe të ndjekin paqësisht lutjen e përbashkët. 
Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i liturgjisë hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 
2010, faqe 8-9.      
72-Me Ungjill kuptojmë librin liturgjik të kishës, i cili përmban pjesë nga të katër librat e shenjtë atë të 
Matheut, Markut, Lukës dhe Joanit, të cilët flasin për jetën dhe mësimdhënien e Isu Krishtit. Pjesët 
ungjillore lëçiten gjatë Liturgjisë Hyjnore ose nëpër shërbesa të tjera të kishës. Ungjilli simbolizon 
Krishtin, prandaj vendoset mbi Tryezën e Shenjtë. Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i liturgjisë 
hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 21-22.      
73-Apostulli përmban pjesë nga Veprat e Apostujve dhe letrat e Dhiatës së Re, për të dielat, të kremtet, ditët 
e zakonshme dhe për shërbesa të ndryshme. Kisha ka një seri të caktuar të këndimeve të Apostullit për çdo 
ditë të vitit, me përjashtim të ditëve të javës së Kreshmeve të Mëdha. Apostulli zakonisht lëçitet prej 
lexuesit (anagnostit)  nga solea e kishës. Pas mbarimit të “Shenjt Perëndi ...” dhiaku del te Dera e Bukur. 
Lexuesi (anagnosti) thotë vargun e parë të Apostullit. Andrea Llukani, Si kusari thërres, komenti i liturgjisë 
hyjnore të Joan Gojartit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2010, faqe 20-21.      
74-Në vitin 1908 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Shërbesat e Javës së Madhe", 103 faqe, botuar 
nga Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himne dhe lexime të Javës së Madhe dhe të 
Pashkëve. 
75-“Librë i shërbesave të Shënjta të Kishës Orthodoxe” është përkthyer prej të përndershmit At Theofan 
Nolit dhe është botuar në Boston Mass të Amerikës në vitin 1909. Libri përmban shërbesat e Mbrëmësores, 
Mëngjesores, Blata e Hyjshme, Mesha e Gojartit, Pagëzimi, Martesa, Rrëfimi, Prehja për të vdekurin, 
Bekimi i Vogël i Ujit, Hymne prej Lutjesores, dhe Zbritësoret e Motit. Në fund të librit gjendet një fjalor i 
termave të kishës, i cili jep shpjegimin e termave teologjikë shqip-greqisht. Libri përfundon me listën e 
ndihmëtarëve. Në parathënien e librit lexojmë: “Po u fal shqiptarëve Ortodoxë këtë librë e cila ësht’ e dyta, 
dhe pandeh që përdorja e saj do t’i siellë një shërbim vëndit tonë. I kam dhënë zotim kombit t’im t’u ap 
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vogël"77, "Lutësorja"78 dhe "Pesëdhjetore e vogël"79. Tre muaj pasi të qe krijuar Sinodi i 
Shënjtë, një Asamble Kishtare do të mblidhej për të miratuar statutin dhe rregulloren 
përfundimtare. Statuti u këndua para kongresit dhe u pëlqye e u nënshkrua nga delegatët 
pjesëmarrës.  

Autoriteti më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte Këshilli i 
Lartë ose siç quhej ndryshe Sinodi Provizor. Ky Këshill do të merrej me çështjet e 
drejtimit të kishës deri në krijimin e Sinodit Episkopal. Kryetar i Këshillit të Lartë 
Kishtar u zgjodh delegati i Pogradecit, atë Vasil Marku80. Këshilli i Lartë Kishtar 
përbëhej nga katër klerikë dhe katër laikë. Anëtarët klerikë të Këshillit të Lartë Kishtar 
(1922-1923) qenë: Kryetar Atë Vasil Marku, Anëtarë klerikë: zëvendësmitropoliti i 
Durrësit, Arkimandrit Visar Xhuvani, zëvendësmitropoliti i Korçës, Atë Josif Qirici, 
zëvendësmitropoliti i Beratit Atë Anastasi dhe zëvendësmitropoliti i Gjirokastrës Atë 
Pano Çuçi. Anëtarët laikë qenë: Z. Simon Shuteriqi për mitropolinë e Durrësit, Z. Dhosi 
Havari për mitropolinë e  Korçës, Z. Tol Arapi për mitropolinë e Beratit dhe Z. Stathi 
Kondi për mitropolinë e Gjirokastrës81.  

Në Kongresin e Beratit u diskutua edhe për Rregulloren82 e Kishës Shqiptare, ku 
u bënë propozime të ndryshme, që kishin të bënin me të ardhurat e kishave dhe të 

vëllezërve të mi bashkëfetarë librat më të nevojshme për të praktikuar faljen e tyre më gjuhën kombëtare, 
dhe zotimin t’im do t’a mbaroj ndofta brënda në pak kohë, në qoftë se Shqipëtarët janë gati të më ndihin, 
sikundër më ndihnë më të shtypurit e këtyre dy librave. Më të kthyer të kësaj libre u përpoqa të mos 
largohem nga texti gërqisht dhe besoj që u dhashë Shqipëtarëve një kthim exakt të lutjeve të kishës 
Orthodoxe...”. Kthenjësi. Librë e Shërbesave të shënta të Kishës Orthodoxe, kthyer nga gërqishtja prej 
priftit Orthdox Fan S. Noli, Boston Mass 1909; Mehmet Gëzhilli, Fan S. Noli, Argeta LMG, Tiranë 2003, 
faqe 20. 
76-Në vitin 1911 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Të kremtet e mëdha të Kishës Orthodhokse", 318 
faqe, botuar nga Kisha Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himne dhe lexime të të 
kremteve kryesore.  
77-Në vitin 1913 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Triodi i vogël", 270 faqe, botuar nga qeveria 
rumune në Bukuresht dhe përmban himne dhe lexime të Kreshmëve të dhe Pashkëve. 
78-Në vitin 1914 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Lutësorja", 96 faqe, botuar nga Kisha Ortodokse 
shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himnet e së Dielës në tetë zëra, Kanunin e Vogël dhe Kanunin e 
Madh të Shën Mërisë. Në përkushtimin e librit lexojmë: "Motrës s'ime të dashur Shirma Noli, me lutje që të 
gjejë në qiell lumturinë që i mohoi kjo botë. Këtë vepër i detikoj". 
79-Në vitin 1914 Imzot Theofani përktheu librin liturgjik "Pesëdhjetore e vogël", 94 faqe, botuar nga Kisha 
Ortodokse shqiptare në Amerikë. Ky libër përmban himnet dhe leximet e të Dielave nga Pashkët deri te 
Rushajet dhe të Dielën e gjithë Shenjtorëve. Në përkushtimin e librit lexojmë: "Tim eti që më rriti e më 
mësoj, dhe që vdiq i lënduar se më pa prift, i detikoj këtë libër duke i lypur ndjesë". Fan Noli, Pesëdhjetore 
e Vogël, Boston, Mass 1914, faqe 3. 
80-Fanolistët propozuan emrin e atë Vangjel Çamçes për kryetar të Këshillit të Lartë Kishtar. Arkimandrit 
Visar Xhuvani ishte një kandidaturë tjetër e mundshme. Megjithatë qeveria dhe fanolistët u pajtuan me 
kandidaturën e atë Vasil Markut. Ky i fundit ishte prift i martuar dhe nuk mund të pretendonte për gradën 
episkopale. Kjo ishte edhe arsyeja që Visar Xhuvani pranoi që atë Vasil Marku të zgjidhej kryetar i 
Këshillit të Lartë Kishtar. Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 121. 
81-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 11; Ardit Bido, 
Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 124; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e 
Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 184. 
82-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 10-11; Visarion 
Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 59-60; Nos Xhuvani, 
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manastireve, duke zgjedhur një komision për kontrollin e tyre. Në nenin I, Rregullorja 
përcaktonte se Kisha Ortodokse Autoqefale Kombëtare e Shqipërisë përbëhej nga katë 
episkopatat: të Korçës, të Durrësit, të Beratit dhe të Gjirokastrës. Episkopatat do të 
vepronin sipas rregulloreve të Patriarkanës Ekumenike; zëvendësitë lokale do ti 
drejtoheshin zëvendësmitropolitit dhe ky i fundit Këshillit të Lartë Kishtar. Në nenin 3 të 
Rregullores përcaktoheshin detyrat e kryetarit të Këshillit të Lartë Kishtar. Mbledhjet e 
Këshillit do të drejtoheshin nga kryetari ose në rast mungese të tij, nga ai që e pasonte në 
shkallë kryepriftërore. Mbledhjet që të quheshin të ligjshme duhet të kishin më shumë se 
gjysmën e anëtarëve. Vendimet e mbledhjeve duhet të miratoheshin me shumicë votash 
dhe në rast barazie fitonte ana e kryetarit. Një anëtar i Këshillit nëse mungonte pa arsye 
në dy mbledhje shpallej i rrëzuar dhe vendin e tij e zinte një tjetër. Në kopetencë të 
këshillit qe zgjedhja e arkëtarit, ndërsa me emërimet e personelit merrej kryetari.  
Arkëtari nuk duhej të bënte pagesa pa nënshkrimin e kryetarit, ndërsa kryetari nuk duhej 
të urdhëronte pagesa pa vendimin e këshillit. Neni 9 dhe i fundit përcaktonte pagesat e 
anëtarëve të këshillit dhe të personelit kishtar. 

Kongresi u mor me çështjen se ku do të vendosej selia e Këshillit të Lartë Kishtar. 
Delegati i Kavajës, Pal Xhumari propozoi që si qendër e Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë të ishte qyteti i Korçës83. Ky propozim u aprovua njëzëri nga kongresi. Në 
përfundim atë Josif Qirici nënshkroi telegramin, me anë të së cilit njoftoheshin kishat 
autoqefale se Kongresi i Beratit shpalli Kishën Autoqefale Ortodokse Kombëtare të 
Shqipërisë. Në fletoren zyrtare të Shtetit Shqiptar të vitit 1922 shpallja e Kongresit u 
quajt ditë historike.  

Megjithatë, zbatimi i vendimeve të Kongresit të Beratit nuk eci me atë shpejtësi 
që kërkonte koha. Përplasjet e brendshme filluan të përçanin anëtarët e Këshillit të Lartë 
Kishtar. Përfaqësuesi laik i Mitropolisë së Durrësit në Këshillin e Lartë Kishtar, Simon 
Shuteriqi me anën e një telegrami i kërkoi pleqësive kishtare të zgjidhnin një 
zëvendësmitropolit tjetër në vendin e Visar Xhuvanit84. Pleqësitë zgjodhën atë Dhimitër 
Dhimitrukën85. Në muajin nëntor 1922 Xhuvani shkoi në Korçë për të marrë pjesë në 
mbledhjen e Këshillit të Lartë Kishtar, por atë Vasil Marku nuk e pranoi me pretendimin 
se qe i shkarkuar. Visar Xhuvani e kundërshtoi, duke ia bërë të qartë se asnjë anëtar i 
këshillit nuk do të zgjidhej nëse pyeteshin pleqësitë kishtare. Zgjedhja e tij ishte bërë nga 

Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 61-62; Andrea Llukani, 
Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 188-189. 
83-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 162. 
84-Në telegram është shkruar: Dhimogjerondisë, Zgjidhni antarin klerik, Zv Mitr. të Përgj. të Dioqezës së 
Durrësit tjetër në vend të Arqimandrit Vissar Xhuvanit. Simon Shuteriqi. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre 
dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 12; Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në 
burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 62; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, 
Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 64. 
85-Në telegram është shkruar: Kryesisë së Kishës. Korçë. Në vend të Arqimandrit Vissar Xhuvanit kemi 
zgjedhur Papa Dhimitrukën anëtar Klerik të Këshillit të Lartë Kishtar si dhe për Zv. Mitrop. të Përgj. të 
Dioqezës së Durrësit. Dhimogjerondia. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, 
Tiranë 1926, faqe 12; Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 
2007, faqe 62; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 
64. 
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delegatët e Kongresit të Beratit. Nuk vonoi shumë dhe kryepleqtë e fshatrave të Shpatit 
kërkuan riemërimin e arkimandrit Visar Xhuvanit si zëvendësmitropolit i Durrësit86. Edhe 
pleqësia kishtare e lagjes Shën Koll të Elbasanit e mbështeti fuqishën Visarin. Gjithashtu 
edhe 100 besimtarë nga Lagjja Kala e Elbasanit, e mbështetën Xhuvanin. Ndër ta kishte 
emra të njohur si: Aleksandër Xhuvani, Dhimitër Taja, Jeftimi Buda, Jan Nosi etj87. Në 
këtë situatë Këshilli i Lartë Kishtar vendosi të mos pranonte asnjë anëtar klerik nga 
Mitropolia e Durrësit derisa të zgjidhej mosmarrëveshja. Kështu prej 26 dhjetorit 1922 
deri më 1 janar 1924 Mitropolia e Durrësit mbeti pa zëvendësmitropolit. 

Në Mitropolinë e Drinopojës, Këshilli i Lartë Kishtar pati emëruar atë Pano 
Gjirokastrën si zëvendësmitropolit. Zgjedhja e tij solli grindje pas një takimi që pati me 
Komisionin Hetimor të Lidhjes së Kombeve. Atë Pano Gjirokastra qe shprehur se 
meshimi në gjuhën shqipe88 do të ishte i detyruar për të krishterët shqipfolës. Inspektori i 
administratës, Vasil Dilo në emër të ortodoksëve të qytetit kërkoi zëvendësimin e tij. 
Prania e atë Pano Gjirokastrës sillte përçarje me grekomanët e fshatrave përreth 
Gjirokastrës, prandaj vetëm pak kohë pas emërimit atë e shkarkuan. Në vendin e tij u 
zgjodh atë Thanas Nikolla89. 

 Patriarkana Ekumenike e informuar për zhvillimet që po ndodhnin në Shqipëri, 
më 11 shtator 1922 vendosi krijimin e një komisioni që do të shqyrtonte çështjen 
shqiptare. Në përbërje të komisionit qenë katër ish-mitropolitët e dioqezave shqiptare, 
ndërsa kryetar u zgjodh Mitropoliti i Rodhit. Një nga anëtarët e komisionit, Joakim 
Martiniani90 vuri në dijeni anëtarin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Sotir Pecin. Ish-
mitopoliti i Beratit, Joakimi rendi në zyrën e Konsullatës Shqiptare, në Stamboll dhe 

86-Pamë në gazetën “Post’ e Korçës” që shkruente se Elbasani ka protestuemun zgjedhjen e Arkimandrit 
Xhuvanit si zavendës i Përgjithshëm të Mitropolitit të Durrësit. Kjo nuk asht e drejtë se Dhimogjerondia e 
lagjes Kala nuk përfaqëson edhe lagjen e Shinkollit e Krahinën e Shpatit, të cilat pas vendimit të Kongresit 
Kishtar të Beratit në nyjën 4 të statutit pranojnë si zavendës të përgjithshëm të Mitropolisë së Durrësit 
Arqimandrit Xhuvanin. Vijojnë firmat e kryepleqve.  
87-Pamë në gazetën “Post’ e Korçës” se populli Orthodhoks i Elbasanit ka protestuemun zgjedhjen e Hirsisë 
së Tij Vissar Xhuvanit për zavendës të përgjithshëm të Mitropolitit të Durrësit që e zgjodhi Kongresi 
Kishtar i Beratit. Ky protestim nuk asht i vërtetë dhe ne të nënshkruemit populli Orthodhoks i lagjes Kala 
t’Elbasanit qëndrojmë në vendimin e Kongresit të Beratit dhe njofim për zavendës të përgjithshëm 
Mitropoliti të Mitropolisë sonë të Durrësit Hirsinë e Tij Arkimandrit Vissar Xhuvanin dhe as ndonji pleqësi 
(Dhimogjerondi) etj, nuk njofim kompetent për me veprue kundra këtij emnimi të Arkimandritit të 
përmendun dhe këtë kemi vendosë edhe më 1919; dhe vazhdimi në detyrën e sipërme të Arkimandritit V. 
Xhuvani asht dëshira jonë. Vijojnë firmat. 
88-Alqi Jani, Papapano Gjirokastra-figurë e shquar e kishës shqiptare, në 70-vjet të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 88-92. 
89-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 123-124. 
90-Joakim Martiniani ka lindur në Voskopojë, më 1875. Studimet e larta i ndoqi në shkollën teologjike të 
Halkit. Në vitin 1903 u dorëzua dhjak në kishën patriarkale të Shën Gjergjit, nga Patriku Ekumenik Joakimi 
III. Më 4 korrik të vitit 1911 Joakim Martiniani u zgjodh mitropolit i Beratit, ndërsa ceremonia e fronëzimit 
u celebrua më 10 korrik 1911. Sapo mbërriti në Berat, mitropoliti Joakim ngriti një shkollë hierartike në 
manastirin e Ardenicës. Në Vlorë ngriti shtypshkronjën, ku botonte një gazetë të përjavshme. Mitropoliti 
Joakim iventarizoi pasuritë e paluajtshme të manastireve. Me interesimin e tij u restaurua manastiri i 
Zvërnecit. Gjithashtu ndërtoi një bibliotekë të pasur në mitropolinë e Beratit, e cila u dogj më 14 shtator të 
vitit 1913. Në vitin 1920 vajti në Korfuz dhe nuk e jeluan të kthehej në mitropolinë e tij. Dr. Dion Tushi, 
Joakim Martiniani, Kërkim, Nr. 6, Tiranë 2010, faqe 59-62. 
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njoftoi konsullin Nezir Leskovikun se komisioni kërkonte dërgimin e një përfaqësie nga 
ortodoksët e Shqipërisë. Gjithashtu, e bëri me dije se Patriarkana Ekumenike kishte 
vendosur të dërgonte Mitropolitin e Meletit, Jerotheun91 si eksark patriarkal në Shqipëri. 
Jerotheu mbërriti në Korçë më 30 nëntor 1922, ku u takua me anëtarët e Këshillit të Lartë 
Kishtar dhe deputetët ortodoksë që kishin dalë për ta pritur.  Më 2 dhjetor 1922 Jerotheu 
meshoi në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Në fjalën e tij tha se ishte i dërguar nga 
patriku Meleti IV për çështjen e autoqefalësë së kishës shqiptare. Jerotheu i dërgoi 
Patriarkanës Ekumenike raportin përkatës dhe i kërkoi dërgimin e një delegacioni nga 
kisha shqiptare për t`u sqaruar92. Delegacioni u nis në maj të vitit 1923 dhe kryesohej nga 
Kryetari i Këshillit të Lartë atë Vasil Marku, i cili i paraqiti Patriarkanës Ekumenike 
vendimet e Kongresit të Beratit, si dhe u parashtroi dëshirën e shtetit shqiptar për krijimin 
e një kishe autoqefale, sikundër qe vepruar në Greqi, Serbi dhe Rumani. Në këtë pikë 
Patriku Ekumenik, Meleti IV kundërshtoi njësimin me shtetet e tjera, pasi Shqipëria nuk 
kishte shumicë të popullsisë ortodokse. Delegacioni u kthye në Shqipëri pa rënë dakort 
me autonominë e pjesshme që parashikonte Patriarkana, gjë që ishte në kundërshtim me 
vendimet e Kongresit të Beratit.  

91-Jerotheu (+1956) ka lindur në fshatin Çarshovë të Përmetit. I ati quhej Andon Jaho dhe e ëma 
Kostandina. Janaqi vitet e fëmijërisë i kaloi në vendlindje. Në moshën e rinisë vajti tek i ati në Stamboll për 
të ndjekur studimet e larta në Shkollën Teologjike të Halkit, të cilat i përfundoi në vitin 1907. Tema me të 
cilën mbrojti diplomën ishte: “Hirotonia dhe zgjedhja kanonike e Fotit”. Pas përfundimit të studimeve 
përqafon jetën monakale dhe ushtrohet në Skitin e Shën Anës duke marrë emrin Jerothe. Vite më vonë e 
gjejmë Kryefamulltar në Kalqedoni të Stambollit. Duke ngjitur njëra pas tjetrës shkallët e hierarkisë 
kishtare arriti që më 12 janar të vitit 1914 të hirotoniset Episkop i Melitopojës. Pas Kongresit të Beratit, 
Patriarkana Ekumenike vendosi të dërgonte Mitropolitin e Melitopojës, Jerotheun si eksark patriarkal, i cili 
mbërriti në Korçë më 27 nëntor 1922. Hirësia e Tij Jerotheu i dërgoi Patriarkanës Ekumenike raportin 
përkatës më 8 dhjetor 1922 duke i kërkuar që të dërgonte në Shqipëri Mitropolitin e Sinadonit Kristofor 
Kisin. Me ardhjen e këtij të fundit, më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën 
episkopale Theofan Nolin në Kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Imzot Jerotheu u zgjodh Mitropolit i Beratit. 
Me interesimin e Imzot Jerotheut u botua Revista “Zëri i Orthodhoksisë”. Kjo revistë u botua në qytetin e 
Korçës ndërmjet viteve 1924-1925. Kjo ishte edhe revista e parë e Kishës Orthodhokse. Dhimitër Beduli, 
Teologë me origjinë shqiptare që janë diplomuar në Institutin Teologjik të Halkit, Ngjallja, tetor 1996, faqe 
10; Ilia Spiro Vasili, Si e gjeta Episkopin Jerotheos, Ngjallja, gusht 1996, faqe 9; Ilia Spiro Vasili, Jeta dhe 
veprimtaria e dhespotit Jerotheos, Ngjallja,  maj 2003, faqe 9,10; Kristofor Beduli, Revista Zëri i 
Orthodhoksisë, Ngjallja, qershor 2002, faqe 4; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2011, faqe 133-134. 
92-Në letrën që i dërgoi Kryetarit të Këshillit të Lartë, eksarku patriarkal Jerotheu ka shkruar: Fort i 
përndershëm! Duke bekuar vendimet dhe statutin e Kongresit Kishtar që u mblodh në Berat në shtator të 
vitit 1922, sipas qarkores së imët që bëri kleri dhe populli ortodoks i Shqipërisë, si Eksark Patriarkal që jam 
i them dhe e shtyj Atërisht Këshillin Kishtar të Përzier, që ndodhet në veprim dhe punon si e do puna me 
goditje, i them pra këtij Këshilli të shkojë me çapa të fortë e të sinqertë udhës që ka hapur Kongresi i 
Beratit me anën e Statutit, i cili u vërtetua plotësisht nga Qeveria e Ndershme Shqiptare. Urime të dala nga 
thellësia e zemrës së Patrikut Ekumenik për forcimin dhe përparimin e Qeverisë Shqiptare dhe të Kishës 
Ortodokse të Shqipërisë u shfaqën dhe po shfaqen me anën time zyrtarisht si Eksark Patriarkal që jam dhe 
kam besim të patronditur se në kohën që e do puna Kisha e Madhe e Krishtit ka për ta njohur edhe Kishën 
Ortodokse të Shqipërisë, e cila sapo u lind duke e siguruar këtë plotësisht sipas zakonit me anë të Tomit 
Kishtar sikundër urdhërojnë Kanonet e Shenjta. Korçë 19.12.1922. Urimtar i flaktë me Krishtin ndaj 
Perëndisë. Eksarku Patriarkal Jerotheu, i Melitopojës. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 141, Dosja nr. 438, 
viti 1922. 
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Për të fuqizuar kishën ortodokse me kandidatë për episkopë, Jerotheu më 15 
dhjetor 1922 ngriti atë Vangjel Çamçen në rangun e arkimandritit. Ndërkohë, Patriku 
Meleti IV thirri Jerotheun në Stamboll, duke e njoftuar se misioni i tij në Shqipëri kishte 
mbaruar. Jerotheu u dëshpërua pa masë. Disa muaj pas kthimit të delegacionit në 
Shqipëri, më 17 gusht të vitit 1923 Mitropoliti i Sinadës, Kristofor Kisi erdhi 
vullnetarisht për t`i shërbyer çështjes së kishës shqiptare. Patriarkana urdhëroi ndalimin e 
çdo lloj veprimtarie kishtare të Kisit. Mirëpo as Jerotheu dhe as Kisi nuk iu bindën 
urdhërit të Patriarkanës93. 

Në tetor 1923 Këshilli i Lartë Kishtar kishte emëruar Jerotheun, Mitropolit të 
Korçës dhe Kristofor Kisin, Mitropolit të Beratit. Në muajin nëntor 1923 u bë fronëzimi i 
tyre. Më 4 dhjetor 1923 Jerotheu dhe Kristofori dorëzuan në gradën episkopale Theofan 
Nolin në kishën e Shën Gjergjit në Korçë. (Fig.13) Shërbesa u zhvillua me pjesëmarrjen e 
Ministrit të Jashtëm, Pandeli Evangjeli, kryebashkiakut Vasil Avrami, si dhe të mjaft 
personaliteteve të tjerë. Pas dorëzimit në gradën episkopale, Theofan Noli do të 
fronëzohej në fillim të janarit 1924. Vetëm Mitropolia e Gjirokastrës mbetej pa episkop.  

Këshilli i Lartë Kishtar në vitet 1923-1925 përbëhej nga: Atë Vasil Marku, 
Kryetar; Anëtarët klerikë: Mitropoliti i Durrësit, Hirësi Theofan Noli; Mitropoliti i 
Korçës, Hirësi Jerothe Jaho; Mitropoliti i Beratit, Hirësi Kristofor Kisi; 
Zëvendësmitropoliti i Gjirokastrës, Atë Thanas Nikolla. Anëtarët laikë: për Durrësin, 
Simon Shuteriqi; për Korçën Dhosi Havjari; për Beratin, Tol Arapi dhe për Gjirokastrën, 
Stathi Kondi94.  

Menjëherë pas dorëzimit, Imzot Theofani mori në dorë drejtimin e lëvizjes 
kishtare shqiptare. Tashmë tre mitropolitët e kishës shqiptare i dërguan Patriarkanës 
Ekumenike vendimin për krijimin e sinodit me pjesëmarrjen e Theofan Nolit, Mitropolit 
të Durrësit; Hirësi Kristoforit, Mitropolit i Beratit dhe Hirësi Jerotheut, Mitropolit i 
Korçës. Qenë plotësuar kushtet për dorëzimin e mitropolitit të katër, që ishte Arkimandrit 
Vangjel Çamçe, i cili do të dorëzohej Mitropilit i Gjirokastrës, duke formuar Sinodin e 
Shenjtë me pjesëmarrjen e katër mitropolitëve: Theofanit, Jerotheut, Kristoforit dhe 
Vangjelit. Ndërkohë me trazirat e vitit 1924, Imzot Theofani u detyrua të largohej nga 
Shqipëria95, vetëm pak ditë përpara se të fronëzohej Kryeepiskop. Kjo ishte brenga më e 
madhe e Nolit. 

Dorëzimi i Visarionit në gradën episkopale. Më 24 mars 1925 Ministria e 
Brendshme i kërkoi Këshillit të Lartë Kishtar, që në vendin e Theofan Nolit të emërohej 
arkimandrit Visar Xhuvani. Besimtarët e Elbasanit96, Pogradecit97 dhe  të Tiranës98, 

93-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 131-138. 
94-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 139. 
95-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 350; 
Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë deri në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, 
Tiranë, 1992, faqe 25; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 
2006, faqe 49; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 164. 
96-Sot më 8 Mars 1925 u mblodh Dhimogjerondija nën Kryesinë e Zavendës Mitropolitit Ikonom At 
Dhimitrukës, dhe pasi bisedoi gjatë e gjanë, vendosi me zana të përbashkëta, sa vijon: Tue marrë parasysh 
dëshirën e nevojat fetare të popullit të qytetit e të rrethit t’Elbasanit, të çfaqun edhe dy herë ma parë me 
vendime të posaçme, bamun në muejt Shtatuer e Nanduer të vitit 1919, si dhe propozimin e bamun në 
Kongresin Orthodhoks të Beratit, ashtu edhe cilsinat e duhuna të Hirsisë së Tij Arkimandrit Dr. Vissar 
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kërkonin emërimin e Visarit. Këshilli i Lartë Kishtar duke marrë parasysh kërkesën e tyre 
më 28 mars 1925 e emëroi arkimandrit Visar Xhuvanin zëvendësmitropolit të Durrësit, 
Gorës dhe Shpatit. Me emërimin e Visar Xhuvanit, Këshilli i Lartë Kishtar në vitet 1925-
1925 përbëhej: Kryetar: Atë Vasil Marku; Anëtarë Klerikë: Zëvendësmitropolit i Durrësit, 
arkimandrit Visar Xhuvani; atë Vangjel Çamçe, Mitropolit i Korçës, Hirësi Jerotheu; 
Mitropolit i Beratit, Hirësi Kristofori; Zëvendësmitropolit i Gjirokastrës, atë Thanas 
Nikolla. Anëtarë laikë: Simon Shuteriqi për Durrësin; Vasil Rusi; Dhosi Havjari për 
Korçën; Tol Arapi për Beratin dhe Stathi Kondi për Gjirokastrën99.  

Në prill 1925 Visar Xhuvani iu drejtua dy episkopëve Jerotheut dhe Kisit, nëse ata 
qenë të gatshëm ta dorëzonin në gradën episkopale. Përgjigja e Jerotheut ishte se nuk mund 
të dorëzonte asnjë episkop pa lejen e Patriarkanës Ekumenike, ndërsa Kristofori pranoi me 
kushtin që të gjendej një episkop kanonik, për kryerjen e dorëzimit. Në këto kushte Visar 
Xhuvani më 3 maj 1925, duke marrë bekimin e patrikut të Serbisë, Dhimitrit u dorëzua në 
gradën episkopale në Manastirin e Savinës në Kotorr prej dy episkopëve rusë; Ermogenit të 
Ekaterinosllavit dhe Mihailit të Aleksandrovskit. Pas dorëzimit episkop mori emrin 
Visarion. Ai pasi lëçiti dëshminë kanonike të besimit u betua: “Kam me qenë ruejtës besnik 
i të gjitha dogmavet, kanonevet dhe rregullavet të shenjta të Kishës Orthodhokse që 
përmblidhen në Shkrimet e Shenjta, në gojdhanat e Hyjnueshme dhe në vendimet e shtatë 
sinodhevet Ekumenike, si dhe në mësimet e Etënve të Shenjtë të Kishës së Shenjtë 
Orthodhokse, dhe siguroj me ndërgjegjen Time fetare se kam me qenë gjith jetën Time 
besnik i Kishës Autoqefale Orthodhokse kombëtare të Shqipnisë të kryesueme sot prej 
Këshillit të Naltë të saj; dhe nuk kam me iu përulë asnji fuqie që mund të kërcënohet 
ndonjiherë kundra detyrave të mija të Shenjta Episkopale, si pjestar i Kishës së 
sipërmërmendun. I Lutemi Përendisë për Këshillin e Naltë Kishtar të Shqipnisë, për 
Republikën Shqiptare, si dhe për paqen e gjithë botës dhe bashkimin e të gjithëve. Lavdi 
qoftë mbi të madhin Perëndi”100.  

Xhuvanit, të kërkohet prej Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop për Episkopatën 
Tonë. Për me i mbërri këtij qëllimi, t’i njoftohet ky vendim Dhimogjerondinavet të qytetevet tjera 
t’Episkopatës me lutje që ta përkrahin këtë inisiativë, tue i u drejtue edhe ato Këshillit të Naltë Kishtar në 
Korçë. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 21. 
97-Tue marrë parasysh dëshirën e nevojat fetare të popullit të qytetit tonë dhe të rrethit të Pogradecit dhe tue 
marrë parasysh cilësinat e duhuna të Hirsisë së Tij Arqimandrit Dr. Vissar Xhuvanit, të kërkohet prej 
Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop i Episkopatës sonë. Për me i a mbërri këti 
qëllimi t’i njoftohet ky vendim Dhimogjerondinavet të qyteteve të tjera t’ Episkopatës me lutje që ta 
përkrahin këtë inisiativë, tue i-u drejtue së bashku Këshillit të Naltë Kishtar në Korçë. Pogradec 14-III-925. 
Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 21-22. 
98-Sot më 19-III-925 të nënshkruemit me dëshirë vllaznore si pas vendimit t’Elbasanit D. 8-III-925 dhe 
Pogradecit d. 14-III-925 vendosën sa vijon: Tue marrë parasysh nevojat fetare të qytetit tonë Tiranës dhe 
tue marrë parasysh cilsinat e duhuna të Hirësisë së Tij Arqimandritit Dr. Vissar Xhuvanit, të kërkohet prej 
Këshillit të Naltë Kishtar dorzimi i Tij sa ma shpejt si Episkop t’Episkopatës sonë. Për me ai mri këti 
qëllimi ti njoftohet ky vendim qyteteve të tjera të Episkopatës me lutje që ta përkrahin këtë inisiativë, tue iu 
drejtue edhe këshillit të Naltë Kishtar në Korçë për këtë punë. Parësia dhe populli i Tiranës. Visarion 
Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 19-20. 
99-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 157. 
100-Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 33; Nos Xhuvani, 
Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 99; Visarion Xhuvani, në kishë, 
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Dorëzimi i Visarionit në gradën episkopale solli pështjellime në kishë, sepse nuk 
ishte emëruar nga Këshilli i Lartë Kishtar, kryetari i të cilit Atë Vasil Marku nuk e njohu 
dorëzimin. Madje, ai njoftoi ministrin e Drejtësisë, Petro Poga, se dorëzimi ishte i 
paligjshëm. Atë Vasil Marku kërkoi ndalimin e Xhuvanit nga shërbesat fetare. Më 16 maj 
1925 erdhi përgjigja nga ministri Poga, i cili theksonte se Xhuvani nuk duhej të lejohej të 
meshonte si episkop. Në këto kushte Këshilli i Lartë Kishtar emëroi anëtari laik të Këshillit 
të Lartë Kishtar Vasil Rusi si zëvendësmitropolit të Durrësit. Më 19 qershor 1925 Pleqësia 
Kishtare e Elbasanit101 kërkoi emërimin e Visarionit, Mitropolit të Durrësit. 

Krijimi i Sinodit të Shenjtë. Që të sanksionohej plotësisht autoqefalia e Kishës 
Ortodokse të Shqipërisë nevojitej të krijohej një sinod, i cili do të udhëhiqte kishën. Por, 
që të formohej Sinodi i Shenjtë nevojiteshin të paktën katër episkopë, ndërsa në Shqipëri 
në atë kohë kishte mbetur  vetëm një episkop, që ishte Visarioni. Atë Vasil Marku, në 
cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Lartë Kishtar, e emëroi zyrtarisht Visarionin, Mitropolit 
të Durrësit dhe Tiranës. Gjithashtu e ngarkoi me detyrën që të shkonte në Beograd për të 
kërkuar ndihmë për zgjidhjen e çështjes së Sinodit të Shenjtë. Për të dorëzuar episkopët e 
tjerë nevojiteshin të ishin të paktën dy mitropolitë, prandaj Visarioni vajti në Shkodër, ku 
kërkoi ndihmën e mitropolitit serb, Imzot Viktorit. Kështu më 12, 13 dhe 17 shkurt të 
vitit 1929 në katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë u bë dorëzimi i episkopëve nga Imzot 
Visarini dhe Imzot Viktori.  Kryeministri Koço Kota, kur mësoi se Visarioni ja kishte 
dalë mbanë i telefonoi sekretarit të tij, Dr. Zoi Xoxa dhe i kërkoi që ta shoqëronte për të 
shkuar në kishë102.  

 Në meshën e datës 12 shkurt 1929 në katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë, Hirësi 
Visarioni me Hirësi Viktorin dorëzuan në gradën episkopale arkimandrit Vangjel 
Çamçen, i cili pas dorëzimit mori emrin Agathangjel. Në ceremoninë e dorëzimit merrnin 
pjesë Kryeministri Koço Kota, deputetë, përfaqësuesi i Mbretit, kolonel Sereqi etj. 
Visarion Xhuvani foli për vullnetin e Mbretit dhe qeverisë për zgjidhjen e çështjes së 
Sinodit të Shenjtë. Hirësi Agathangjeli në fjalën e tij, vlerësoi vullnetin e Mbretit dhe të 
Kryeministrit dhe u zotua që do të plotësonte detyrat e ngarkuara. Më 13 shkurt 1929 
Imzot Vizarioni, Imzot Viktori dhe Imzot Agathangjeli dorëzuan në gradën episkopale 

në parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 89; Andrea Llukani, Krishterimi në 
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 97. 
101-Sot më 19 Qershor 1925, u mblodh Dhimogjerondija e Elbasanit dhe mbasi bisedoi mbi bazë të 
vendimevet të saj, dhanun ma parë, si dhe tue marrun para sysh dëshirën e gjithë popullit të qytetit e të 
qarkut bashkë me atë të krahinës së Shpatit, vendosi me zana të përbashkëta, që të kërkojë nga kryesia e 
Kishës, njohjen e Hirsisë së Tij Episkop Vissarion Xhuvanit si Episkop dhe emnimin e Tij për Mitropolit 
t’Episkopatës sonë. Dhe për këtë qëllim vendosi që n’emnin e kësaj Dhimogjerondije, t’i drejtohet Kryesisë 
së Kishës kjo lutje telegrafike: “Të shtyemun nga dëshira e gjithë popullit Orthodhoks të qytetit e të qarkut 
së bashku me krahinën e Shpatit, i paraqisim rishtazi Qendrës sonë Shpirtnore lutjen për me pranue në gji të 
Kishës së Shenjtë Episkopin Vissarion Xhuvani, tue e emnue Mitropolit t’Episkopatës së Durrsit”. Elbasan 
më 19 Qershuer 1925. Visarion Xhuvani, Kujtim vepre dhe intrige, shtypshkronja Tirana, Tiranë 1926, faqe 
31. 
102-Zoi Xoxa, Kujtimet e një gazetari, 55, Tiranë 2007, faqe 126. 
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atë Efthim Konomin, i cili mori emrin Eugjen103. Më 17 shkurt 1929 në katedralen e 
Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua në gradën episkopale Thanas Ambrozi.  

Të nesërmen më 18 shkurt 1929 Këshilli i Lartë Kishtar formoi Sinodin e 
Shenjtë104 të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, (Fig.14) i cili përbëhej nga: 1-
Visarion Xhuvani, Mitropolit i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. 2-Agathangjel Çamçe, 
Episkop i Beratit dhe Vlorës. 3-Thanas Ambrosi, Episkop i Gjirokastrës, Delvinës dhe 
Himarës. Ndërsa Eugjeni u caktua Episkop ndihmës i Kryeepiskopit. 4-Ikonom i Madh 
Mitrofor Atë Vasil Marku. Mitropolia e Korçës kishte mbetur pa mitropolit, prandaj 
Pleqësia Kishtare vendosi që Hirësi Visarioni të ishte zëvendësisht Mitropolit i 
Korçës105. 

Në mbledhjen e parë të Sinodit, pas votimit të anëtarëve të zgjedhur Fortlumturia 
e tij, Visarioni u zgjodh kryetar i Sinodit të Shenjtë të Kishës së Shqipërisë. Hirësi 
Eugjeni u emërua ndihmës i Kryeepiskopit, si Episkop i Peshkopisë. Dr. Zoi Xoxa u 
emërua Sekretar i Sonodit. Rezidenca e Sinodit të Shenjtë u caktua në Korçë. Sinodi 
ngriti një komision për përkthimin e librave liturgjikë, në përbërje të së cilit qenë emra të 
njohur si prof. Aleksandër Xhuvani, Zoi Xoxa, Mihal Sherko etj.  

Sinodi i Shenjtë me anën e një shkrese106 iu drejtua Kryeministrit Koço Kota. 
Mesha e parë episkopale u celebrua më 24 shkurt 1929, në Kishën e Shën Gjergjit në 
Korçë. Gjatë meshën atë Vasil Marku u dorëzua Ikonom i Madh Mitrofor. Në përfundim 
të liturgjisë atë Vasil Marku i dorëzoi Fortlumturisë së Tij, Visarionit, kryqin historik të 
Kongresit të Beratit. Kjo ishte shenja simbolike e dorëzimit përfundimtar të kryesisë së 
kishës.  

Sipas ligjit për bashkësitë fetare dhe Statutit të Kongresit të Beratit duhej që 
Sinodi i Shenjtë të pëlqehej nga Mbreti dhe anëtarët duhet të betoheshin para tij. Më 26 

103-Atë Efthim Konomi (Imzot Eugjeni) ka lindur në vitin 1870, në Hoshtevë të Zagorisë. Fillimisht ka 
punuar si mësues dhe më vonë ka studiuar teologji në Athinë. Pasi u dorëzua prift në Kavallë u kthye në 
atdhe dhe u emëruan në Mitropolinë e Korçës, ku është shquar për atdhetari. Alqi Jani, Të njohim dhe 
nderojmë klerikët e Kishës Ortodokse të Shqipërisë: Episkopi Eugjen Hoshteva, Republika, 27 maj 2009, 
faqe 14-15.  
104-Fatmira Rama, Sinodi i parë shqiptar dhe Kongresi i dytë panortodoks i  Kishës Ortodokse Autoqefale 
Kombëtare, 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, 
faqe 65. 
105-Fan S. Noli, Vepra II, Zgjedhur dhe përgatitur nga prof. Nasho Jorgaqi, Dudaj, Tiranë 2003, faqe 353; 
Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 70; 
Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 163; Ardit Bido, 
Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 182-204; Dhori Qiriazi, Krishterimi në 
Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000; faqe 166; Fatmira Rama, Sinodi i parë shqiptar dhe Kongresi i Dytë 
Paortodoks i Kishës Autoqefale Kombëtare, në në 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, 
Akademia e shkencave, Tiranë 1993, faqe 64-65; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon 
Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 98; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, 1929, si u krijua Sinodi i parë i KOASh-
it, Tema,  16 prill 2005, faqe 9. 
106-Në shkresë thuhet: “I shkëlqyeshëm Kryeministër! Sipas vendimit të marrun më datë 18 shkurt 1929 
nga ana e hierarkisë shqiptare dhe në bazë të kanoneve kishtare, si dhe në konformitet të plotë me statutin 
kishtar të votuem në Berat, u formue Sinodi i Parë i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Kini mirësinë 
me pranue nderimet tona të nalta. Kryetari i Sinodit të Shenjtë, Kryeepiskop i Tiranës, Durrësit, 
Fortlumtunia e Tij, Visarioni”.  
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shkurt të vitit 1929, Sinodi i Shenjtë bëri betimin para Naltmadhnisë së Tij, Mbretit Zog I 
dhe u dekretua nga Qeveria Shqiptare.  

Më 21 shkurt 1929 Patriarku Ekumenik, Vasili u dërgoi një letër kishave 
autoqefale që qenë në varësinë e tij, me anën e së cilës i njoftonte se një prift kundërshtar 
duke bashkëpunuar me një episkop të huaj kanë bërë dorëzimin e parregullt të 
episkopëve, në kundërshtim me Protokollin e Tiranës, pavarësisht se nga kisha mëmë 
qenë bërë të gjitha përpjekjet për shpalljen kanonike të autoqefalisë. Patriarkana 
Ekumenike, si pushteti më i lartë kishtar i quajti antikanonike dorëzimet e Visarion 
Xhuvanit, Agathangjelit, Eugjenit dhe Ambrozit. Në mbledhjen e radhës së Sinodit të 
Shenjtë të patriarkanës Elumenike, që u mbajt më 5 mars 1929 u vendos mosnjohja e 
Ikonomit të madh Mitrofor Vasil Marku107. Sinodi theksonte se qeveria shqiptare kishte 
izoluar Imzot Kristoforin dhe kishte dëbuar Imzot Jerotheun108. 

Më 16 mars 1929 Fortlumturia e Tij, Kryeepiskop Visarioni u dërgoi një qarkore 
mërgatave shqiptare në Uashington, Ankara, Aleksandri, Bukuresht, Sofje dhe Athinë, ku 
i njoftonte për krijimin e Sinodit të Shenjtë. Ai kërkoi mbështetjen e gjithë shqiptarëve 
për këtë fitore historike të arritur me aq mund e përpjekje. Mërgatat e Bullgarisë dhe të 
Turqisë e mirëpritën lajmin dhe menjëherë nisën falënderimet e urimit. Theofan Noli 
qortonte rrugën e ndjekur për krijimin e Sinodit të Shenjtë, me ndihmën e Kishës të 
Serbisë, mirëpo nga ana tjetër ishte optimist se kjo rrugëzgjidhje shmangu vendosjen e 
kishës nën tutelën e kishës së Greqisë. Përfundimisht vetëm kisha e Trinisë së Shenjtë në 
Boston109 u bashkua me Kishën Shqiptare më 14 qershor 1933. Një kundërshtar i flaktë 
ishte Koço Tasi, i cili nisi një fushatë kundër zgjidhjes së gjetur për çështjen kishtare. 
Tasi ishte mbështetës i një Kishe Autoqefale të drejtuar nga episkopë shqiptarë, me gjuhë 
meshimi shqipen, por i frikësohej një sundimi të mundshëm të shumicës myslimane mbi 
pakicën ortodokse110.  

Kongresi i Korçës. Imzot Visarioni menjëherë filloi të konsolidonte strukturat e 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Ai thirri Kongresin e dytë111 Kleriko-laik në 
qytetin e Korçës më 16 qershor të vitit 1929. Organizimi i Kongresit kishte nevojë për 

107-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 230-231. 
108-Në vitin 1929 Imzot Jerotheu pasi u largua nga Shqipëria u vendos në Skitin e Shën Anës në Shën 
Elefteri Vuleftira në Malin Athos. Për 27 vjet rresht ka qenë i vetmi episkop në Malin e Shenjtë. Imzot 
Jerotheu fjeti përgjithmonë më 1 shkurt të vitit 1956. Ceremonia e përmortshme u zhvillua më 2 shkurt në 
katedralen e Shën Dhimitrit në Selanik. Fjalën e rastit e mbajti teologu me origjinë nga Përmeti Vasil 
Joanidhi. Varri i Imzot Jerotheut është në Skitin e Shën Anës në Malin Athos. Ilia Spiro Vasili, Si e gjeta 
Episkopin Jerotheos, Ngjallja, gusht 1996, faqe 9; Ilia Spiro Vasili, Jeta dhe veprimtaria e dhespotit 
Jerotheos, Ngjallja,  maj 2003, faqe 9,10; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2011, faqe 133-134. 
109-Kryesia e Kishës Autoqefale, mori nga Bostoni i Amerikës këtë telegram: “Kisha Shën Trinia dëshiron 
të jetë nën juridiksionin e Kishës Autoqefale të Shqipnisë dhe në pranohemi lajmëronani telegrafisht se 
përgjigja asht pague stop. Jemi kundër Peshkopatës këtushme se s’ka lidhje me Kishën në Shqipni. Për 
komisionin: Kristo Josef, Kryetar d.v. Boston, më 25-X-1930”. Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament 
dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 2007, faqe 208. 
110-Koço Tasi, Shqiptarëvet të Krishten bashkëpunëtorë të Muhamendanëvet, Athinë 1929. 
111-Fatmira Rama, Sinodi i parë shqiptar dhe Kongresi i dytë panortodoks i  Kishës Ortodokse Autoqefale 
Kombëtare, 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, 
faqe 65. 
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fonde dhe ato në pjesën më të madhe u siguruan nga shteti shqiptar i kohës. Në Kongres 
u zgjodhën intelektualët e shquar të vendit112, klerikë me merita kishtare, tregtarë dhe 
zanatçinj, të gjithë bij të bindur dhe besimtarë të aftë për të mbrojtur Kishën Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë. (Fig.15)  

Platforma kishtare e Kongresit u përcaktua me vëmendje të madhe nga Visarion 
Xhuvani. Në të u parashikuan vendimet e pritshme, detyrat e komisioneve për 
organizimin e Kongresit dhe ceremonitë festive. Bazën kryesore të Kongresit e përbënte 
zgjidhja e drejtë e interesave fetaro-kombëtare, sigurimi i indipendencës dhe i tërësisë 
territoriale të vendit. Vendimet e tij duhej të mos lejonin në të ardhmen asnjë veprim që 
të binte ndesh me interesat kishtaro-kombëtare dhe brezat e rinj të ishin syhapur e të 
kujdeseshin për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Në të gjitha materialet e Kongresit 
vëmendje e veçantë iu kushtua zbatimit të kanoneve të shenjta. Sinodi i Shenjtë kishte 
vendosur që Kongresin e dytë do ta drejtonte kjo pari: Kryetar Imzot Visarioni, 
nënkryetar Vasil Avrami, kryesekretar Dr. Zoi Xoxa dhe kujdestar Thoma Papapano. Më 
16 qershor të vitit 1929, të 46 delegatët përfaqësues të klerit dhe të ortodoksëve shqiptarë 
u mblodhën në Korçë për të filluar punimet e Kongresit të dytë Kishtar. Në fjalën e tij 
Imzot Visarioni parashtroi përmbajtjen kryesore të Statutit dhe të Rregullores së Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. 

Kongresi vazhdoi punimet 15 ditë. Mbasi miratoi statutin në parim, vendosi të 
krijojë një komision të posaçëm të përbërë nga: Mitrofor Vasil Marku, Vasil Avrami, 
Dhimitër Kacimbra, Taq Buda, Vasil Bakalli, Athanas Shundi, Llazar Bozo, Nikolla 
Haxhinasto, Kristaq Ikonomi, Thoma Papapano, Mihal Cani, Milto Maksakuli dhe dr. Zoi 
Xoxa, të cilët do t’i jepnin statutit formën përfundimtare. Mbas 15 ditë diskutimesh në 
orën 7.30 të datës 29 qershor të vitit 1929 të gjithë delegatët firmosën dokumentet për tu 

112-Delegatët e këtij Kongresi qenë: Delegat i Tiranës Kryepeshkop Visarioni d.v. Delegat i Tiranës Dr 
Athanas Shundi d.v. Delegat i Tiranës Dr Zoi Xoxa d.v. Delegat i Shpatit Taq Buda d.v. Delegat i 
Shkodrës Atë Velisha Popoviq  Delegat i Shkodrës Naim Plevneshi d.v. Delegat i Shkodrës Mitro 
Llazareviq d.v. Delegat i Korçës Ik. i M. Mitrofor at Vasil Marko d.v. Delegat i Korçës Stavraq Ballauri 
d.v. Delegat i Korçës Thoma Turtulli d.v. Delegat i Korçës Vasil Avrami d.v. Delegat i Korçës Sotir Kotta 
d.v. Delegat i Përmetit Dhimitri Kacimbra d.v. Delegat i Gjinokastrës Thoma Papapano d.v. Delegat i 
Gjinokastrës Kostandin Lito d.v. Delegat i Gjinokastrës Episkop Ambrozi d. v. Delegat i Gjinokastrës 
Ikonom Papavlashi Delegat i Libohovës Dhimosthen Haxhoglu d.v. Delegat i Leskovikut Andon Kito d.v. 
Delegat i Lushnjës Llazar Bozo d.v. Delegat i Vlorës Kristaq Ikonomi d. v. Delegat i Vlorës Atë Isaia d.v. 
Delegat i Vlorës Kristo Karbunara d.v. Delegat i Delvinës Mihal Maksakuli d.v. Delegat i Sarandës 
Apostol Dhima d.v. Delegat i Konispolit Loli Qesko d.v. Delegat i Durrësit Kristaq Zaguridhi d.v. Delegat 
i Durrësit Vasil Bakalli d.v. Delegat i Durrësit Moisi Popa d.v. Delegat i Kavajës Kleanth Mineu d.v. 
Delegat i Himarës Dr Mihal Cane Delegat i Beratit Episkop Agathangjeli d.v. Delegat i Beratit Dr Nikolla 
Haxhistasa d.v. Delegat i Beratit Ikon. at Theodhor Brisku d.v. Delegat i Fierit Jovan Xoxa d.v. Delegat i 
Mallakastrës Ikonom atë Polizoi d.v. Delegat i Kolonjës (Ersekë) Petro Prodani d.v. Delegat i Bilishtit 
Petro Ilia d.v. Delegat i Tepelenës Dhimitër Mole d.v. Delegat i Elbasanit Kostaq Cipo d.v. Delegat i 
Elbasanit Kov Deliana d.v. Delegat i Elbasanit Dhimitër Papajani d.v. Delegat i Poradecit Spiro Naço d.v. 
Delegat i Dibrës Stavrofor Ik. Josifi d.v. Delegat i Dibrës Dr Filip Papajani d.v. Delegat i Dibrës Gavril 
Lasku d.v. Komisioni i Qeverisë pranë Kongresit Panorthodhoks Shqiptar në Korçë: Vasil Bidoshi d.v. 
Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 215; Andrea Llukani, Kanonet 
dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 206-207; Andrea Llukani, Krishterimi 
në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 104-106; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Historia e 
fshehur e Kongresit të dytë të KOASh-it, Tema, 5-6 qershor 2005, faqe 12-13. 
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miratuar në statut përfundimtar. Ky Statut113 e vuri në themele të qëndrueshme Kishën 
Ortodokse Autoqefale Shqiptare. Në vijim Kongresi i dytë kishtar i Korçës shqyrtoi 
Rregulloren114 e Administrimit të Përgjithshëm të Kishës, e cila përcaktonte të drejtat dhe 
detyrat e çdo forumi drejtues të Kishës. Për hartimin e Rregullores të Administrimit të 
Përgjithshëm të Kishës kontribut të shquar kanë dhënë dhespotët Agathangjel e Ambroz, 
Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil Marku, si dhe avokat Ilia Kota, Vasil Avrami, Thoma 
Papapano, dr. Mihal Cani, Kristaq Zaguridhi, Vasil Bakalli, dr. Zoi Xoxa e në mënyrë të 
veçantë Kov Deliana. Me punën e tyre të përbashkët më 20 korrik të vitit 1929 u miratua 
Rregullorja.  

Më 9 korrik të vitit 1929 u dekretua ligji për komunitetet fetare, i cili 
zëvendësonte atë të vitit 1923. Sipas ligjit të ri komunitetet fetare duhet të ishin persona 
moralë, të cilët gëzonin të drejtat e përcaktuara me ligj. Komunitetet fetare gëzonin të 
gjitha të drejtat që parashikonte ligji, vetëm kur statuti i paraqitur prej tyre, pranohej nga 
Këshilli i Ministrave dhe dekretohej prej Mbretit. Statutet nuk duhet të binin ndesh me 
ligjet e shtetit. Në to theksohej që kryetarët e komuniteteve fetare të ishin shtetas 
shqiptarë mbi moshën 25-vjeçare dhe prej fisit e gjuhës shqiptarë. Emërimi i tyre 
dekretohej me dekret mbretëror. Ministria e Drejtësisë kontrollonte zbatimin e 
legjislacionit dhe miratonte buxhetet dhe rregulloret e komuniteteve fetare115. Statuti i 
miratuar në Kongresin e Korçës, më 14 gusht 1929 u botua në Fletoren Zyrtare116. 

Në Kongresin e Korçës u vendos ndarja kishtare në bazë dioqeze duke formuar 
dioqezat e Korçës, Durrësit, Beratit dhe Gjirokastrës. Prej vitit 1922 e deri më mars 1930 
qendra kishtare ishte Korça, ndërsa duke filluar nga prilli i vitit 1930 qendra kishtare 
kaloi në Tiranë duke marrë emrin Mitropolia e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Rezidenca 
e Sinodit të Shenjtë u vendos në shkollën dykatëshe, në oborrin e kishës së 
Ungjillëzimit117.  

113-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë 1950, në “Gazeta Zyrtare”, Nr. 38, 
Tiranë, 21 qershor 1950; Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 165; Nos 
Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, faqe 226-241; Nos 
Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Si zgjidhej kryepeshkopi ortodoks në bazë të Statutit, Tema, 7 qershor 2005, 
faqe 12-13; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Kryetari i KOASh Visarion Xhuvani shpjegon statutin, Tema, 
8 qershor 2005, faqe 12-13; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2011, faqe 187; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 107-
121. 
114-Rregullore mbi Administrimin e Përgjithshëm të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Mihal 
Duri, Tiranë, 1955; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 
2011, faqe 209-223; Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno Paper, Tiranë 2008, 
faqe 246-260; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Çfarë parashikonte Rregullorja e KOASh-it, Tema, 9 
qershor 2005, faqe 12-13; Nos Xhuvani & Pavli Haxhillazi, Roli i Mbretit Zog në krijimin e KOASh-it, 
Tema, 10 qershor 2005, faqe 12-13. 
115-Dekret-Ligjë mbi formimin e Komunitetet Fetare, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 38, 16 korrik 
1929, faqe 1-3. 
116-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Korçë, 1929, në “Fletorja Zyrtare”, Nr. 45, 14 
gusht 1929, faqe 1-8. 
117-Shkolla qe dykatëshe dhe kishte 6-7 dhoma dhe dy sallone. Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe 
shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 16. 
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Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, me Sinodin e Shenjtë, me Statutin dhe 
me Rregulloren e Administrimit të Përgjithshëm përmbushi kërkesat kanonike të 
Autoqefalisë dhe e meritonte Tomin e Patriarkanës së Stambollit. Për fat të keq nuk 
ndodhi kështu, u deshën edhe gati nëntë vjet që të ulej zemërimi i Patriarkanës 
Ekumenike. Kjo e fundit arriti të bllokonte ndërkombëtarizimin e Kishës Shqiptare.  

Përpjekjet për ndërkombëtarizimin e kishës. Në vitin 1931 Fortlumturia e Tij 
Visarioni, me ftesë të Lordit Dikson, mori pjesë në Kongresin e Aleancës Ndërkombëtare 
për Paqe në Kembrixh të Anglisë. Kongresi u zhvillua më 1 deri në 4 shtator 1931 dhe 
kisha shqiptare përfaqësohej nga Kryeepiskop Visarioni dhe Stavro Stavri. Përfaqësia e 
kishës shqiptare u prit nga Lordi Dikson, ndërkohë që përfaqësuesit e Patriarkanës 
Ekumenike dhe të Patriarkanës së Serbisë e kundërshtuan praninë e Visarionit në 
kongres. Përfaqësuesi i Patriarkanës Ekumenike u largua nga kongresi në shenjë proteste, 
ndërsa përfaqësuesi i Patriarkanës së Serbisë, Irinej nuk pranoi ta njihte Visarionin, në 
shenjë hakmarrjeje për dëbimin e Hirësi Viktorit nga Shkodra. Në krah të përfaqësisë 
shqiptare u gjend Kryeepiskopi i Sofjes, Stefani. Me të u bashkua edhe Patriku i 
Rumanisë118. 

Në vitin 1932 një përfaqësi e kishës shqiptare që përbëhej nga Kryeepiskop 
Visarioni dhe Kristo Trapo mori pjesë në Konferencën e Bashkimit Botëror të 
Kristianizmit, që u mbajt në Bukuresht, ku zhvilloi bisedime me Patrikun Miron, i cili 
shprehu simpati për Kishën e Shqipërisë. Kryeepiskop Visarioni u prit në audiencë nga 
Mbreti i Rumanisë Karoli II, i cili e garantoi Xhuvanin se ishte dashamirës i kishës 
shqiptare. Madje, kryeministri rumun Jorga gjatë takimit kërkoi njohjen e autoqefalisë 
shqiptare, por Patriku Miron u shpreh se nuk mund ta anashkalonte Patriarkanën 
Ekumenike për këtë çështje delikate. Megjithatë Patriku i Rumanisë, Miron premtoi se do 
të ndërmjetësonte pranë patriarkanës Ekumenike për njohjen e kishës shqiptare119. 

Në shtator të vitit 1933, Kryepiskop Visarionin e ftuan në Kongresin e Aleancës 
Ndërkombëtare për Paqe, që u mbajt në Sofje të Bullgarisë. Gjatë ditëve të qëndrimit në 
Sofje, Fortlumturia e Tij Visarioni u dekorua nga Mbreti i Bullgarisë Boris me urdhërin 
"Kryqi i madh kombëtar i bullgarëve", ndërkohë që Kryeepiskopi i Sofjes, Stefani qe 
dekoruar më parë nga Mbreti Zogu I me “Kordonin e Madh të Urdhërit të Skënderbeut”. 
Kongresi i Aleancës Ndërkombëtare për Paqe u çel më 15 shtator 1933. Kryeepiskopi 
Visarion u ul në krahun e djathtë të Lordit Dikson dhe fjalimi që mbajti u prit mirë nga 
pjesëmarrësit. Kryeepiskopi u prit nga Mbreti Boris, i cili shprehu simpati për popullin 
shqiptar, Mbretin Zogu I dhe Kishën Autoqefale. Menjëherë pas këtij takimi, Kisha e 
Bullgarisë e njohu Kishën e Shqipërisë dhe Sinodin e Shenjtë të saj120.  

118-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 151, Dosja nr. 219, viti 1931; Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, 
UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 267; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i 
ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 156-159; Myzafer Berberi, Visarion Xhuvani-teolog dhe patriot i 
shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
119-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 251, Dosja nr. 271, viti 1932, fl. 1-43; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani 
apostull i atdhetarizmit dhe i ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 159-164; Ardit Bido, Kisha 
Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 268; Myzafer Berberi, Visarion Xhuvani-teolog dhe 
patriot i shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
120-Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 855, Dosja nr. 276, viti 1933; Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, 
UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 269; Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, 
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Më 30 qershor të vitit 1935 Kryepiskop Visarioni referoi për "Gjendjen aktuale të 
kishës me shtetin dhe influenca e kishës në shoqërinë kristiane të Shqipërisë" në 
Konferencën e Kishave të Ballkanit që u mbajt në Herzeg Novi të Jugosllavisë. 
Kryeepiskopi u prit me nderime nga Mitropoliti i Cetinjës, Gabrieli. 

Kryepiskop Visarioni ka qenë pjesëmarrës në Mbledhjen e Përbotshme të Kishave 
në Montro të Zvicrës, që u mbajt në gusht të vitit 1935, ku u takua me Përfaqësuesin e 
Patriarkanës Ekumenike dhe të dërguarin e Kishës së Greqisë. Prej aktivizimit të 
Kryepiskop Visarionit nëpër veprimtaritë ndërkombëtare, qëndrimi i disa kishave 
ortodokse ndaj kishës sonë filloi të ndryshojë. Kjo u duk në telegramet e urimit për 
Krishtlindjet e vitit 1935 që mori Fortlumturia e Tij nga primatët e kishave të Serbisë, 
Rumanisë, Polonisë dhe të Bullgarisë121. Përpjekjet e Visarionit vijuan me dërgimin e dy 
telegrameve: më të parin uroi Mbretin e Grekëve, Jorgo II, për rikthimin në detyrë dhe 
më të dytin njoftoi Patrikun Ekumenik, Foti, se kishte meshuar greqisht me rastin e 
Krishtlindjeve. Visarioni e përfundonte telegramin e tij me një lutje drejtuar 
Tërëshenjtërisë së Tij, Patrikut Elumenik duke i kërkuar ndjesë122, por nuk mori përgjigje. 
Patriarkana kërkonte me çdo kusht dorëheqjen e tij. Në 26 maj të vitit 1936, Kryepiskop 
Visarioni dha dorëheqjen123 nga kryesia e kishës. Mbas 26 majit të vitit 1936, dita kur dha 
dorëheqjen, Visarionit iu dha pensioni jetik prej 500 fr. ar nga qeveria me dekret të 
veçantë. Ai jetoi në pronat e veta124 të blera në vitin 1935 nga Hamdi Tabaku dhe Myftar 

botimet 55, Tiranë 2007, faqe 233-236; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i 
ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 164-170; Myzafer Berberi, Visarion Xhuvani-teolog dhe patriot i 
shquar i ndërgjegjes kombëtare, 55, 6 nëntor 2007, faqe 15. 
121-Andrea Llukani, Visarion Xhuvani martir i Kishës Ortodokse, 55, 21 maj 2004, faqe 18. 
122-Telegram: Nalt Shenjtënisë së Tij FOTIOS, Patriarh Ekumenik. Mbas Meshës hyjnore të soçme në 
gjuhën Helenike të Krysostomit, në të cilën kemi lutun Zotin për Shenjtënin Tuej, tue marrë kurajo prej 
ndjenjave dhe inspiratave që festat e Lindjes së Shpëtimtarit Tonë Jisu duhet të Na sjellin dhe tue dëshirue 
me besue se, mbas të shtatit vit, asht hedhun ma nga ana e Patriarhisë së Shenjtë në harresën e ndjesës çdo 
vepër e padëshirueshme atje, por e cila u konsiderue si detyrë e domosdoshme nga ana e Jonë për të mirën e 
Orthodhoksisë së Shqipnisë dhe tue qenë të sigurtë se i Madhi i Parë ndër të Parët e Orthodhoksisë 
mallëngjehet kur konstaton sinqeritetin e Kryebijvet të Vet. Ju lutemi me respektin ma të thellë e me 
devocion me denjue me pranue përshëndetjet dhe urimet ma të mira të Modestisë Sonë si dhe ato të 
Orthodhoksisë Shqiptare për jetëgjatësinë dhe lumtuninë e Shenjtënisë Suej dhe të lavdueshmes Patriarhisë 
Ekumenike stop. I lutemi gjithashtu Shenjtënisë Suej me bekue Modestin Tonë si edhe grigjën Tonë të 
vogël shpirtnore, të cilën Zoti i mëshirshëm Na e ka besue me anë të hirit të Perëndisë e për me i shërbye 
Orthodhoksisë këtu, e cila ka nevojë ma shumë se kurdoherë sot për solidarësinë e të gjitha Kishave Motra 
më Jesu Krishtin. Puthim të Djathtën Tuej të Shenjtë. VISARION. Kryepeshkop i Kishës Orthodhokse 
Autoqefale të Shqipnisë. Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 
2007, faqe 302; Revista Predikimi, Tiranë, 25.12.1935. 
123-Më 29 maj 1936 gazeta “Arbënia” botoi të plotë aktin e dorëheqjes së Kryetarit të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipnisë. Visarion Xhuvani, në Kishë, në Parlament dhe në burg, Vepra, botimet 55, Tiranë 
2007, faqe 311-321. 
124-Banesa dhe pronat e tij tokësore janë të regjistruara në regjistrin hipotekor Nr. 42 datë 17 janar 1935, në 
të cilin figurojnë dy kulla (banesa) me anekset përkatëse të kufizuara në të katër anët me pronat e veta, si 
dhe në regjistrin hipotekor Nr. 12, datë 7 janar të vitit 1937 ku figurojnë 16.000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) 
metra katrorë në fshatin Shkozë (Kodra e Priftit) me livadhe dhe zabele. Në këtë vend të qetë Visarion 
Xhuvani jetoi dhe studioi librat e shenjtë. Nos Xhuvani, Pavli Haxhillazi, Na flet Visarion Xhuvani, Tekno 
Paper, Tiranë 2008, faqe 170-171; Nos Xhuvani, Visarion Xhuvani apostull i atdhetarizmit dhe i 
ortodoksisë shqiptare, Tiranë 2003, faqe 208. 
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Disha, që ndodhen në fshatin Shkozë te Kodra e Hajdarit, e cila sot quhet Kodra e Priftit. 
Me këtë emërtim populli i Tiranës përjetësoi vendin ku banoi Kryepeshkopi i parë i 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Imzot Visarion Xhuvani.  

Tomi i Autoqefalisë. Më 4 janar 1933 Kristofor Kisi, me anën e një letre i 
parashtroi Kryeepiskop Visarionit se ishte i gatshëm ti shërbente kishës shqiptare, pasi 
kishte kaluar katër vjet i mbyllur në manastir. Pretendimi i Kisit ishte mitropolia e Korçës, 
e cila kishte mbetur pa episkop. Xhuvani nuk iu përgjigj kërkesës së Kisit. Mirëpo, Kisi me 
ndërmjetësinë e Koço Kotës mundi të siguronte një takim me Mbretin Zogu I. Gjatë takimit 
Kisi i kërkoi të merrte drejtimin e një episkopate. Në nëntor 1933 Sinodi i Shenjtë e emëroi 
Kristofor Kisin Mitropolit të Korçës. Në këto kushte Sinodi i Shenjtë përbëhej nga: 
Fortlumturia e Tij, Visarioni, Mitropolit i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit; Hirësi Kristofor 
Kisi, Episkop i Korçës; Hirësi Agathangjel Çamçe, Episkop i Beratit; Hirësi Ambroz 
Nikolla, Episkop i Gjirokastrës, Delvinës dhe Himarës; Hirësi Eugjen Hoshteva, Episkop 
Ndihmës i Peshkopisë dhe Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil Marku125. Në vitin 1934 Eugjeni 
dha dorëheqjen dhe u tërhoq në vendlindjen e tij, në Hoshtevë, ndërsa Episkop Ambrozi 
ndërroi jetë më 20 maj 1934. Sinodi i Shenjtë ia besoi Kisit mbikëqyrjen e Episkopatës së 
Gjirokastrës. 

Më 1936 qeveria shqiptare dërgoi në Athinë kryeministrin Koço Kota për të 
biseduar me përfaqësuesit e Patriarkanës Ekumenike. Pas kësaj në nëntor të vitit 1936 
erdhën në Tiranë Pandelejmon Kotoko, Pandeli Evangjeli dhe Vasil Avrami për të biseduar 
me Kristofor Kisin. U vendos që një delegacion i Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë i përbërë nga Imzot Kristofori dhe Josif Kedhi të shkonte në Athinë më 20 
shkurt 1937 për të biseduar me Mitropolitin e Trapezuntës Krisanthin. Pas bisedimeve në 
Athinë delegacionit iu shtuan edhe dy kandidatët për episkopë Evlogjio Kurilla dhe 
Pandelejmon Kotoko. Kështu përfaqësia u nis për në Konstandinopojë më 28 mars 1937 
dhe në prani të përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike nënshkruan marrëveshjen. 
Çështja para se të jepej Tomosi ishte falja e episkopëve. Agathangjel Çamçe e dorëzoi 
kërkesën për falje më 10 mars 1937, ndërsa Atë Vasil Marku më 20 mars 1937. Patriarkana 
Ekumenike i fali. 

Më datën 11 prill 1937 në Kishën e "Trinisë së Shenjtë" të Halkit u bë dorëzimi në 
gradën episkopale i Pandelejmonit, dhe po atë ditë në Kishën e "Shën Gjergjit" në Fanar u 
dorëzua Evlogjio Kurilla. Kështu më 12 prill 1937 Patriku Veniamin dhe Sinodi i Shenjtë i 
Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës nëshkruan Tomin Patriarkal të njohjes së 
Autoqefalisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë. Tomi iu dorëzua Imzot Kristoforit duke e 
caktuar atë si Kryeepiskop të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Ceremonia e 
dorëzimit të Tomit u zhvillua në Sallën e Madhe të Patriarkanës, me pjesëmarrjen e 
Patrikut Ekumenik Veniaminit, anëtarëve të Sinodit të Shenjtë të Patriarkanës, Konsullit të 
Shqipërisë në Stamboll Asaf Çaçulit etj126.  

Pas dhënies së autoqefalisë dy mitropoli u bënë episkopata, kurse episkopata e 
tretë, ajo e Gjirokastrës, u formua nga ndarja e Mitropolisë së Drinopolit. Patriarkana 

125-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 270-271. 
126-Apostolou Glavina, H Orthodhoksi Aftoqefali Eklisia tis Alvanias, Iperesia Dhimosievmaton, 
Thesaloniki 1998, faqe 66. 
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Ekumenike, si çmoi mirë nevojat fetare dhe kishtare të popullit ortodoks të Shqipërisë, i 
cili ndodhet në eparhitë e Korçës, Durrësit, Beratit dhe të Gjirokastrës, njoftoi 
autoqefalinë e Kishës Ortodokse të Shqipërisë me anën e Tomit127 Patriarkal e Sinodik, 
që u lëshua më 12 prill 1937128.  

Para se të shpallej autoqefalia ishin bërë këto veprime kishtare prej Patriarkanës: 
1-Duke marrë parasysh se qyteti i Tiranës, që ndodhet në mitropolinë e Durrësit, është 
shpallur kryeqytet i Mbretërisë Shqiptare vendosi të marrë këtë titull: “Mitropolia e 
Tiranës, Durrësit dhe e Elbasanit”. Episkop i kësaj mitropolie u zgjodh me votim të 
rregullt, episkopi i Sinadës Kristofor Kisi. 2-Duke gjykuar të nevojshme vendosi që 
mitropolia e Beligradit të marrë titullin: “Episkopata e Hirëshme e Beratit, Vlorës dhe 
Kaninës”. Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt Agathangjel Çamçe 
(pasi më parë iu hoq dënimi dhe u njoh dorëzimi i tij në gradën episkopale). 3-Për 
mitropolinë e Korçës u vendos që të marrë titullin: “Episkopata e Hirëshme e Korçës”. 
Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me votim të rregullt Evllogjio Kurilla. 4-Gjirokastra 
si pjesë e shkëputur nga mitropolia e Drinopolit formoi një episkopatë të veçantë duke 
marrë titullin: “Episkopata e Gjirokastrës”129. Episkop i kësaj episkopate u zgjodh me 
votim të rregullt Pandelejmon Kotoko130.  

Patriarkana Ekumenike i dërgoi mesazh edhe Mbretit Zog dhe Kryeministrit 
Koço Kota. Delegacioni në pëbërje të së cilit qenë katër hierarkët e Sinodit të Shenjtë të 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë mbëriti në atdhe, të Dielën e Dafinës më 25 

127-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 168. 
128-Viron Koka, Përpjekjet për njohjen e  Kishës Ortodokse Autoqefale nga Patriarkana (vitet 20-30), 70-
vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 74. 
129-Tomi Patriarkal dhe Sinodik për krijimin e Episkopatës së Gjirokastrës. +Veniamini me mëshirë të 
Perëndisë, Kryepiskop i Konstandinopojës, i Romës së Re dhe Patrik Ekumenik. Kisha ka për detyrë të saj të 
kujdeset për drejtimin dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve kishtare dhe duke patur të drejtën e vjetër të krijimit 
apo të suprimimit të dioqezave, sipas nevojave të çdo kohe, të rregullojë pjesërisht apo tërësisht qenien dhe 
qeverisjen e tyre. Meqënëse edhe në këtë rast, në mbledhjen e tanishme të Sinodit u pa se një pjesë e 
Mitropolisë së Shenjtë të Drinopolit e Gjirokastrës, pas shpalljes në kohët e fundit të pavarësisë së Mbretërisë 
Shqiptare, përfshihet në territorin e saj, u gjykua se është më e dobishme dhe më e përshtatshme me gjendjen 
e tanishme, të shkëputet nga kjo pjesa tjetër e dioqezës së shenjtë të lartpërmendur dhe të nderohet e të ngrihet 
në dioqezë kishtare më vete, sot për sot nën vartësi dhe drejtim nga Froni ynë i Tërëshenjtë Patriarkal, 
Apostolik dhe Ekumenik dhe që në të ardhmen të bëjë pjesë edhe kjo në Kishën Orthodhokse Autoqefale të 
Shqipërisë që po formohet. Modestia jonë, duke gjykuar bashkë dhe me mitropolitët tanë të hirshëm, 
vëllezërit tanë të dashur bashkëmeshtarë më shpirtin e shenjtë, vendosëm dhe caktuam sinodikisht që: Pjesa e 
Mitropolisë së Tërëshenjtë të Drinipolit dhe Gjirokastrës, që ndodhet në Mbretërinë e Shqipërisë, të jetë që 
tani e tutje dioqezë kishtare më vete, me nderimin dhe vlerësimin e një aspirate dhe me emrin: "Episkopatë e 
Hirshme e Gjirokastrës", kryeprifti i vendosur në të me zgjedhje kanonike të emërohet: "Episkop i Hirshëm i 
Gjirokastrës" duke gëzuar të gjitha të drejtat që u takojnë kryepriftërinjve në aktivitet. Prandaj, si dëshmi, 
vërtetim dhe konfirmim të qëndrueshëm të atyre që gjykuan dhe vendosën kishtarisht, u bë dhe Tomi ynë 
Patriarkal e Sinosik, i regjistruar dhe i nënshkruar në Kodikun e Kishës sonë të madhe e të Shenjtë të Krishtit. 
Në vitin shpëtimtar 1937, muaji mars (30), periudhë e V-të, Patriku i Konstandinopojës Veniamin, Maksimi i 
Kalqidonës, Joaqimi i Dherkonit, Polikarpi i Prusës, Thomai i Prinqiponisë, Gjermanoi i Sardës, Gjenadi i 
Iliopojës dhe Thirës, Leonti i Theodoropojës, Konstandini i Irinopojës, Meleti i Kristopojës, Dorotheu i 
Laodicesë, Gjermanoi i Enit. 
130-Veprimet e fundit Patriarkale dhe Sinodike të Kishës së Kostandinopojës, Orthodhoksia, 
Kostandinopojë, viti XII, 1937. 
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prill të vitit 1937. Me rastin e shpalljes së autoqefalisë në kishën katedrale të Tiranës u 
celebrua një liturgji panagjirike me pjesëmarrjen e hierarkëve dhe klerikëve të Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në këtë ceremoni ishte i pranishëm edhe mbreti 
Zog. Nga episkopi i Gjirokastrës Pandelejmon Kotoko u lexua131 përmbledhja e Tomit 
Patriarkal për dhënien e autoqefalisë shqiptare. Më 24 maj 1937 Kryeepiskopi Kristofor 
me cilësinë e kryetarit të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 
iu përgjigj me një letër falënderimi Patrikut të Kostandinopojës Veniaminit.  

Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë përbëhej nga 
Kryehirësia e Tij, Kristofori Kryeepiskop i Durrësit, Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, 
Agathangjel Çamçe Mitropolit i Beratit, Evllogjio Kurilla132 Mitropolit i Korçës dhe 
Pandelejmon Kotoko Mitropolit i Gjirokastrës. Në përbërje të Sinodit të Shenjtë ishte 
edhe Ikonomi i Madh Mitrofor Atë Vasil Marku. (Fig.16) Sipas Tomit të Autoqefalisë, 
organi më i lartë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte Sinodi i Shenjtë, i cili 
përbëhej prej episkopëve kanonikë. Kryetar i Sinodit të Shenjtë do të ishte gjithnjë 
Kryeepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, i cili ka për detyrë që të kujtojë emrat e 
Primatëve të Kishave Ortodokse Autoqefale. Gjithashtu në Tomin e Autoqefalisë 
theksohet që Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë duhet të marrë Miron e Shenjtë 
nga Patriarkana Ekumenike. Kjo e fundit njoftoi të gjitha Kishat Autoqefale të 
Aleksandrisë, Antiokisë, Jerusalemit, Greqisë, Polonisë, Qipros, Ivirisë, Sebisë dhe 
Rumanisë. Në maj të vitit 1937 Patriarkana Ekumenike i dërgoi Kishës Ortodokse 
131-Viron Koka, Përpjekjet për njohjen e  Kishës Ortodokse Autoqefale nga Patriarkana (vitet 20-30), 70-
vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 74. 
132-Evllogjio Kurilla ka lindur në fshatin Ziçisht të Korçës në vitin 1880. Studimet e larta teologjike dhe 
filozofike në Universitetin e Athinës i ka përfunduar në vitin 1912, ndërsa më 1935 mbrojti doktoratën me 
temë "Voskopoja dhe Akademia e saj". Po këtë vit u emërua profesor i historisë në Universitetin e 
Selanikut. Evllogjio Kurilla ka marrë pjesë në përfaqësinë, e cila u nis për në Kostandinopojë më 28 mars 
1937 dhe në prani të përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike ka nënshkruar marrëveshjen për dhënien e 
Tomit të Autoqefalisë të Kishës Ortodose të Shqipërisë. Më 11 prill të vitit 1937 u dorëzua Mitropolit i 
Korçës në Kishën Patriarkale të "Shën Gjergjit" në Fanar. Imzot Kurilla organizoi shkollën katekiste të së 
dielës, themeloi korin kishtar nën drejtimin e Sotir Kozmosit, mblodhi materiale folklorike etj. Meritë e tij 
ishte çelja e seminarit "Jovan Banga" në qytetin e Korçës. Me gjithë këtë aktivitet produktiv Imzot Kurilla 
nuk u vlerësua, por përkundrazi qeveria shqiptare më 29 shtator të vitit 1939, me anën e një shkrese të 
firmosur nga Xhafer Ypi e njoftonte se duhej të largohej nga Korça, me pretendimin se nuk kishte 
nënshtetësinë shqiptare. Pasi u largua nga Shqipëria Imzot Kurilla u emërua profesor i historisë në 
Universitetin e Athinës. Emrin e Evllogjio Kurillës mbajnë shumë libra, artikuj, transkriptime, fjalime dhe 
predikime. Si specialist i paleografisë ai ka transkiptuar shumë kodikë dhe dorëshkrime që gjendeshin në  
Bibliotekën e Athinës. Ai ishte një njeri i shquar në fushën e letrave dhe të teologjisë. Në një libër të tij, 
botuar në vitin 1935, Kurilla ka shkruar se Voskopoja është themeluar nga shqiptarët dhe më tej është 
populluar nga popullsia shqiptare dhe vllahe. Gjithashtu ai theksonte se në Voskopojë u ngjiz ideja e 
bashkimit shqiptar dhe e shkrimit të gjuhës shqipe. Ky pohim dhe disa të tjera si ky, qenë shkaku që në 
vitin 1942 në një mbledhje të Senatit Akademik të Universitetit të Athinës, Evllogjio Kurillën e akuzuan si 
nacionalist shqiptar dhe tradhëtar, i cili e kishte kthyer katedrën e historisë së Universitetit të Athinës në një 
katedër antikombëtare. Imzot Evllogjio Kurilla vdiq më 21 prill të vitit 1961 në Athinë. Shërbesa e 
përmortshme u zhvillua në Mitropolinë e Athinës me pjesëmarjen e Kryeepiskopit të Greqisë Theoklitit dhe 
hierarkëve të tjerë. Për jetën dhe veprimtarinë e Mitropolitit të Korçës Evllogjio, foli episkopi i Gjirokastrës 
Pandelejmoni. Dr. Dion Tushi, Pjesë monografie për Evllogjio Kurillën, Tempulli, Nr. 14, Korçë 2009, 
faqe 70-75; Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës, Toena, Tiranë 2010, faqe 23; Foti Cici, Midis 
shqiptarësisë dhe grekësisë, Globus R, Tiranë 2006, faqe 204-206. 
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Autoqefale të Shqipërisë Miron e Shenjtë. Gjithashtu ofroi edhe dy bursa studimi për në 
Shkollën Patriarkale të Halkit. Mbledhja e parë e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë u bë më 9 korrik 1937 me qëllim që hierarkët të qenë njohur me 
nevojat e grigjës së tyre.  

Në 17 prill të vitit 1937 Visarion Xhuvani i drejtohet me anën e një letre 
Mitropolitit të Trapezundës, Krisanthit, me anë të së cilës i lutet që të ndërhyjë në 
Patriarkanën Ekumenike të Stambollit, që ajo të heqi dorë nga zhveshja e funksioneve të 
tij. Me anë të kësaj letre Xhuvani i drejtohet Patrikut Ekumenik Veniaminit I. Letrën ia 
dorëzoi133 Krisanthit më 28 prill 1937 ambasadori i Shqipnisë në Athinë, Rauf Fico. 
Përgjigja e Kostandinopojës qe e shpejtë, Visarioni falet, i njihet grada episkopale, por i 
jepet e drejta Sinodit të Tiranës që të vendosë për detyrën e re të tij. Më 5 gusht 1937 
Visarion Xhuvani udhëtoi drejt Stambollit, ku u prit nga Patriku Veniamin. Gjatë takimit 
Xhuvani e falënderoi dhe i shprehu mirënjohjen Patrikut Veniamin134.  

Sinodi i vitit 1942. Në vitin 1942 Kryeepiskop Kristofori thirri teologun Irine 
Banushi dhe i propozoi të dorëzohej në gradën episkopale. Në shkurt të vitit 1942 Ilia u 
dorëzua në gradën episkopale në manastirin e Shën Naumit135, që në atë kohë ishte në 
administrimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë136. Pas dorëzimit ai mori 

133-Teksti i letrës  ka shpëtuar dhe ruhet në arkivin e Mitropolitit të Trapezundës Krisanthit.  
134-Ardit Bido, Kisha Ortodokse Shqiptare, UETPRESS, Tiranë, 2016, faqe 288. 
135-Në kohën që Konferenca e Ambasadorëve ia ktheu manastirin Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene 
panairi i Shën Naumit zhvillohej regullisht. Për lehtësimin e pelegrinazhit të shtetasve shqiptarë në 
manastirin e Shën Naumit, Konferenca Ambasadorëve më 6 nëntor 1925, hartoi një rezolutë. Disa nga 
nenet e rezolutës janë: “U lejohet shtetasve shqiptarë, që në përputhje me dispozitat e këtij protokolli, të 
kalojnë lirshëm dhe gjatë gjithë vitit kufirin për të kryer pelegrinazh në manastirin e Shën Naumit. Kalimi i 
kufirit do të bëhet nga rruga, që nis nga fshati shqiptar Tushemisht, në jug të liqenit të Ohrit dhe të çon në 
manastirin e Shën Naumit, ose udha që ndjek pjesën e poshtme të luginës së Çëravës. Pelegrinazhi duhet të 
bëhet gjatë ditës, që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij dhe pa armë. Pelegrinët duhet të jenë të 
pajisur me karta identiteti të lëshuara në gjuhën serbe e shqipe nga nënprefekti kompetent shqiptar. Këto 
karta përveç përshkrimit fizik të pelegrinit, do të përmbajnë datën e krijimit të tyre si dhe firmën dhe vulën 
e autoritetit që i ka lëshuar. Ato do të jenë të vlefshme për një vit dhe do të mund të rinovohen pas skadimit 
të këtij afati. Me hyrjen e tyre në territorin e Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene, pelegrinët, të pajisur me 
karta do të duhet të paraqiten në postën kufitare, e cila do të ngjisë vizën e saj dhe datën e kalimit mbi 
kartë. E njëjta procedurë do të duhet të kryhet në dalje. Pelegrinët mund të qëndrojnë në territorin e 
Mbretërisë Serbe-Kroate e Sllovene maksimumi tri ditë”. Kaliopi Naska, Shën Naumi dhe diplomacia e 
kohës, Kristalina-KH, Tiranë 2012, faqe 673. 
136-Në vitin 1925 Mbreti i Shqipërisë Ahmet Zogu i dhuroi Mbretit të Serbisë Pashiq Manastirin e Shën 
Naumit në shkëmbim të disa kullotave në Vermosh. Kjo marrëveshje u miratua edhe nga parlamentet e të 
dy vendeve. Historiani Paskal Milo në lidhje me këtë marrëveshje thotë: “Zakonisht nuk është praktikë 
dhurimi i tokave të një shteti dhe ky ishte një veprim i gabuar dhe i dënueshëm duke ditur që Konferenca e 
Londrës e kishte njohur Shën Naumin si tokë shqiptare”. Ndërsa Akademiku Arben Puto në lidhje me 
dhurimin e Shën Naumit thekson: “Sipas të drejtës ndërkombëtare ky akt dhurimi nuk mund të kontestohet, 
pasi marrëveshja është miratuar edhe nga parlamentet e të dy vendeve”. Mbreti i Serbisë Pashiq mbështeti 
Ahmet Zogun që të vinte në pushtet dhe ky i fundit i dhuroi një nga manastiret më të bukur të Shqipërisë. 
Ahmet Zogu me mbështetjen politike që i dhanë serbët mundi të rrëzonte kryeministrin Fan Noli. Në vitin 
1941 manastiri i Shën Naumit iu kthye Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Të gjitha konferencat e 
fuqive të mëdha, si për shembull Konferenca e Ambasadorëve e vitit 1922, Traktati i Firences i vitit 1913, 
Gjyqi Ndërkombëtar i Hagës dhe vendimi i 31 dhjetorit të vitit 1924, që u morën me përcaktimin e kufinjve 
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emrin Irine dhe me vendim të Sinodit të Shenjtë të K.O.A.Sh-it u emërua Episkop i 
Strugës137, Prespës dhe Caredvorit. Pas bashkimit të trojeve shqiptare gjatë pushtimit 
italian, u bë edhe riorganizimi i kishës. Kështu katër episkopatave ekzistuese iu shtuan 
edhe ato të Prizrenit, të Peshkopisë dhe Strugës138. Mitropolit i kësaj të fundit u emërua 
Imzot Irine Banushi. 

Gjithashtu Imzot Agathangjeli qëndroi në fronin e Mitropolitit të Beratit deri në 
maj të vitit 1942. Agathangjeli u fronëzua Mitropolit i Korçës, post të cilin e mbajti nga 
viti 1942 deri më 1946 kur edhe fjeti përgjithmonë më Zotin. Vendin e Imzot 
Agathangjelit si Mitropolit i Beratit e zuri Imzot Visarion Xhuvani. Pas këtyre 
zhvillimeve Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në vitin 1942 
përbëhej nga Fortlumturia e Tij, Kristofor Kisi, Kryeepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i 
gjithë Shqipërisë, Imzot Agathangjel Çamçe, Mitropolit i Korçës, Imzot Visarion 
Xhuvani, Mitropolit i Beratit dhe Imzot Irine Banushi episkop i Strugës, Prespës dhe 
Caredvorit. Gjithashtu anëtar i Sinodit të Shenjtë ishte edhe Ikonomi i Madh Stavrofor 
Vasil Marku. 

Shkarkimi i episkopit të Gjirokastrës, Pandelejmon Kotoko. Më 31 mars 
1945, Kryeepiskopi Kristofor Kisi u ka dërguar një letër anëtarëve të Sinodit të Shenjtë 
me Nr. Prot. 176, me anën e së cilës u kërkonte të shfaqnin mendimin e tyre në lidhje me 
aktivitetin antishqiptar të episkopit të Gjirokastrës, Pandelejmon Kotoko. Ndër të tjera në 
letër kryetari i Sinodit të Shenjtë, Kisi shkruan se peshkopi dioqezës së Gjirokastrës, 
Pandelejmon Kotoko de facto është shkarkuar nga detyra dhe është zëvendësuar, por 
vendim pushimi nuk është marë dhe shkarkimi i tij nuk është dekretuar për shkak të 
pengesave, që paraqet statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili të drejtën 
e pushimit të kryetarit dhe të anëtarëve të Sinodit ia ka rezervuar vetëm kryetarit të 
shtetit. Për t’i dhënë fund kësaj çështjeje kryetari i Sinodit të Shenjtë, Kisi u drejtohet 
anëtarëve të sinodit që me anën e shkresave përkatëse të shfaqnin mendimin e tyre139.  

Sipas Statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Imzot Pandelejmon 
Kotoko kishte bërë shkelje statutore dhe kanonike sepse kishte braktisur dioqezën e 
Gjirokastrës. Në letrën e tij, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Myzeqesë Imzot Visarion 
Xhuvani i sugjeron Sinodit të ndjekë procedurat, që përcakton Statuti në lidhje me 
Gjykatën Shpirtërore, e cila ishte organi kompetent për të gjykuar çështjen e braktisjes së 
detyrës kishtare. Pasi të ndiqeshin të gjitha procedurat përkatëse, atëhere Gjykata 
Shpirtërore do të vendoste pushimin nga detyra të titullarit të Mitropolisë së Gjirokastrës. 
Për këtë vendim të Gjykatës Shpirtërore Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale 

të Shqipërisë e njohën manastirin e Shën Naumit si manastir shqiptar. Paskal Milo, Ja si e humbën Shën 
Naumin, Gazeta Shqiptare, 29 gusht 2003, faqe 7.    
137-Sipas Dhimitër Bedulit episkopata e Strugës në atë kohë kishtë 35 famulli dhe 36 famulltarë (priftërinj e 
dhjakonë). 
138-Episkopatat e Kishës Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, pas bashkimit të tokave të liruara, me dekretin 
e këshillit të Nalt qenë: Tiranë-Durrës, Korça, Berati, Gjirokastra, Prizreni, Peshkopia dhe Struga; Dhimitër 
Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë  gjer në vitin 1944, Tiranë 1992, faqe 29. 
139-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 1. 
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të Shqipërisë lipsej të njoftonte qeverinë shqiptare sepse ajo e kishte të drejtën e miratimit 
të shkarkimit nga detyra peshkopale të peshkopëve140.  
 Më 16 maj 1945 u mblodh Sinodi i Shenjtë i KOASh-it, nën kryesinë e 
Kryeepiskopit Kristofor, Mitropolitit të Korçës dhe zëvendës i përgjithshëm i Dioqezës së 
Gjirokastrës, Imzot Agathangjelit, Mitropolitit të Beratit dhe Vlorës, Imzot Visarionit dhe 
Ikonomit të Madh Stavrofor Vasil Marku. Sinodi i Shenjtë në mbledhjen e tij të 
jashtëzakonshme shqyrtoi dhe më pas dekretoi pushimin e Imzot Kotokos. Ndër çështjet 
që u diskutuan qenë se në vitin 1940 peshkopi Pantelejmon Kotoko, në atë kohë titullar i 
Dioqezës së Gjirokastrës është larguar nga Shqipëria pa lejen e Kryetarit të Kishës, duke 
shkelur kështu artikullin 26 të Statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Pas 
këtij akti Sinodi i Shenjtë e ka konsideruar të dorëhequr dhe Kryeepiskopi ka emëruar si 
Zëvendës të Përgjithshëm të Dioqezës së Gjirokastrës peshkopin e Korçës Imzot 
Agathangjelin141. Gjithashtu ka urdhëruar që të mos përmendet gjatë meshës emri i 
peshkopit të dorëhequr në kishat e peshkopatës së Gjirokastrës. Përpos faktit se  është 
larguar nga Shqipëria pa lejen e Kryetarit të Kishës, peshkopi Pandelejmon Kotoko duke 
shtuar fajet e tij kanonike ka pranuar dhe kryesinë e një komisioni, që punon kundra 
integritetit të vendit142.  

Më 13 qershor 1945 Kryeepiskop Kristofor Kisi i ka dërguar një shkresë me 
numër protokolli 238 Ministrisë së Drejtësisë, me anën e së cilës i parashtronte për 
dekretim vendimin e Sinodit të Shenjtë të KOASh-it. Gjithashtu Ministria e Drejtësisë me 
anën e shkresës që mban numrin e protokollit 794, datë 19 qershor 1945 i përgjigjet se 
vendimi i Sinodit të Shenjtë është me vend, sepse i përgjigjet misionit të lartë fetar dhe 
patriotik të institucioneve tona fetare. Kisha Ortodokse me të drejtë nuk mund të toleronte 
një peshkop, që ka zhvilluar dhe zhvillon veprimtari antikombëtare të vazhdonte të 
mbante titullin e një dioqeze shqiptare143. 

Shkarkimi i Kristofor Kisit. Pas arrestimit të Visarion Xhuvanit dhe Irine 
Banushit situata në Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte kritike, sepse organi 
më i lartë që ishte Sinodi i Shenjtë kishte humbur kuorumin për të qenë funksional. I 

140-Pavli Haxhillazi, Një letër e panjohur e Visarion Xhuvanit, Shqiptarja.com, 14 tetor 2012, faqe 20; Pavli 
Haxhillazi, Një letër e panjohur e Visarion Xhuvanit, Le Radici, Anno 10, Nr. 5, Ottobre 2012, pagina 18; 
Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 3-4. 
141-Agathangjel Çamçe (1877-1946) ka lindur në qytetin e Korçës më 1877. Në vitin 1913 emigroi në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u shqua si aktivist i lëvizjes kombëtare. Në vitin 1919 u dorëzua në 
gradën priftërore në Nju Jork, ku shërbeu dy vjet duke celebruar shërbesa fetare në gjuhën shqipe. Në vitin 
1921 Atë Agathangjel Çamçe erdhi në Shqipëri dhe një vit më vonë më 1922 mori ofiqin e Arkimandritit. 
Në muajin shkurt të vitit 1929 u dorëzua Episkop i Beratit, Vlorës dhe Kaninës në Kishën Katedrale të 
Ungjillëzimit prej Imzot Visarionit dhe Imzot Viktorit. Në vitin 1941 Imzot Agathangjeli u dorëzua 
Mitropolit i Korçës. Imzot Agathangjel Çamçe ka vdekur në vitin 1946. Dhimitër Beduli, Kisha 
Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 1992, faqe 44; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 58-59; Andrea 
Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 108-109; Andrea Llukani, 
Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 6. 
142-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 5-6. 
143-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536,  Dosja Nr. 1, viti 1945, fl. 7-8. 
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vetmi peshkop në sinod kishte mbetur Kristofor Kisi dhe sipas nenit 11 të statutit144 të 
vitit 1929 për kuorumin e Sinodit të Shenjtë duhet të qenë gjysma plus një e anëtarëve të 
tij. Kryeepiskopi Kristofor ja shprehu këtë shqetësim Manol Konomit, që në atë kohë 
mbante postin e ministrit të Drejtësisë. Kristofor Kisi i tha ministrit të Drejtësisë që në 
qershor do të shkonte për vizitë zyrtare në Bashkimin Sovjetik dhe nëse patriku Aleksej 
do ta pyeste për përbërjen e Sinodit të Shenjtë, atëhere nuk kishte se çfarë përgjigje ti 
jepte. Me anën e këtij argumenti bindës Kisi i kërkoi Konomit të lironte nga burgu Irine 
Banushin, por ministri nuk pranoi ta bënte këtë gjë145. Duke ndjekur zhvillimet kishtare 
interesi i regjimit për Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ishte që të zgjidhej 
çështja e Sinodit të Shenjtë. Në muajin shkurt 1949 ministri i Brendshëm, Mehmet Shehu 
e takoi Irine Banushin në burgun e Tiranës, ku folën për situatën, që po kalonte kisha në 
atë kohë. Dy muaj më pas, më 28 prill 1949, Irine Banushi u lirua nga burgu falë një 
amnistie. Irineu u çaktua në manastirin e Shën Vlashit në Durrës. Synimi i regjimit ishte 
që Irine Banushi do të shërbente si njeriu i pushtetit brenda kryesisë së kishës, por faktet 
treguan se Irineu nuk u thye. 

Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë146 të 25 gushtit 1949 Kryeepiskop Kristofor 
Kisin e shkarkuan me akuza nga më banalet sikur kishte ngrënë dhe pirë në një çanak me 
pushtuesin, sikur mbante veshët çuar nga deti, duke pritur shpëtimin nga jashtë, sikur 
kishte bërë punë armiqësore të rrezikshme për të diskretituar pushtetin popullor etj147. Në 
kohën që u shkarkua Kisi, Irine Banushi deklaroi se procedura e ndjekur ishte 
antikanonike, sepse duke u bazuar në nenin 21 të statutit ku thuhet: “Pushimi i 
Kryepeshkopit, i Peshkopëvet dhe i Ikonomit të Madh Mitrofor bëhet për faje të rënda 
dogmatike dhe kanonike, për faje ordinare dhe për arsye ekstraordinare.148” Kisin e 
shkarkuan në mënyrë antikanonike dhe nuk u mjaftuan vetëm me kaq, por e mënjanuan 
dhe e izoluan në kishën e Shën Prokopit në Tiranë. Sinodi u mor edhe me problemin e 
144-Në nenin 11 të Statutit të vitit 1929 është shkruar: “Sinodhi ka kuorum kur ndodhen prezentë gjysma 
plus një e numrit të të gjithë anëtarëve. Po kurdoherë mbledhje legale mund të bëhet vetëm kur përveç 
Kryepeshkopit ndodhen dhe dy anëtarë të tjerë...... ”. Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, 
Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929; Andrea Llukani, Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon 
Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 193. 
145-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 102. 
146-Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë qenë Paisi Vodica me cilësinë e kryetarit, Dhimitër Kokoneshi, 
anëtar, Aristotel Strato anëtar, Niko Çane, anëtar. Ikonomi i Madh Mitrofor Vasil Marku nuk mori pjesë 
për arsye shëndetësore.  
147-Disa nga akuzat sipas Paisit ndaj Kisit qenë: “Kristofor Kisi me origjinë nga Berati, por i mbrujtur në 
llumin e shovinizmit të Fanarit, u bë renegat i Kishës dhe i popullit tonë dhe tregtar e ryshfetxhi i idealeve 
më të shenjta të saj, i fshehur nën maskën e Kryepiskopit dhe të Episkopit, punoi gjithmonë në dëm të 
Kishës sonë, të cilën nuk e drejtoi kurrë sipas interesave të saj dhe të popullit shqiptar, por sipas interesave 
dhe sugjerimeve e diktateve të të huajve, duke e shikuar gjithnjë çdo çështje nën prizmin e rryshfetit....Nën 
cilësinë e Kryetarit të Sinodit dhe të Këshillit Miks dhe në bashkëpunim të ngushtë me anëtarët e këtij të 
fundit Andon Beça, Vangjel Gozhomani e Mihal Sherko dhe në prapaskenë me doktor Petrotën e delegatin 
Apostolik vendosi hedhjen e Kishës sonë në prehërin e unizmit, duke e prurë këtë çështje gjatë një 
mbledhjeje të Këshillit Miks dhe duke pritur rastin e volitshëm që të shpallte bashkimin definitiv dhe 
zyrtarisht me papën”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 290, viti 
1950, fl. 44-49. 
148-Statuti i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Fletorja Zyrtare, 14 gusht 1929; Andrea Llukani, 
Kanonet dhe statutet e Kishës Ortodokse, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 196. 
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Irine Banushit. Më 31 gusht 1949 Irineu u emërua peshkop ndihmës i kryesisë së kishës, 
por nuk u lejua që të drejtonte ndonjë dioqezë.  

Pas shkarkimit së Kristofor Kisit i erdhi radha Paisi Vodicës149. Më 25 gusht 1949 
Paisi Vodica u shpall Kryeepiskop i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë150. Që të 
formonte Sinodin e Shenjtë të Kishës Autoqefale të Shqipërisë duheshin kandidatë të 
mundshëm potencialë që të plotësonin kriteret nga ana kanonike. Çështja e plotësimit të 
Sinodit të Shenjtë qe hapur që në Kongresin III të K.O.A.Sh-it, kur në sesionin e 
paradites së datës 8 shkurt 1950 delegati Siku Gjoka propozoi dorëzimin e arkimandritit 
Dhimitër Kokoneshi në gradën episkopale. Propozimi u prit me duartrokitje të zjarrta nga 
ana e delegatëve, por Kokoneshi me modesti e refuzoi këtë propozim me arsyen se nuk i 
plotësonte kushtet për tu bërë episkop. Delegati i Gjirokastrës Niko Çane e miratoi 
refuzimin e Kokoneshit, ndërsa teologu Dhimitër Beduli theksoi faktin se në historinë 
kishtare ka pasur raste, që klerikë të ndryshëm të ngrihen në gradën episkopale me 
imponimin e popullit, siç qe rasti i Ambrozit të Milanos151.  

Më 7 mars 1950, zëvendësepiskopi i Himarës, Jani Kutulla propozoi në emër të 
priftërinjve të zonës së Bregut kandidaturën e Foto Dunit. Më 17 tetor 1950 Sinodi i 
Shenjtë152 i mbledhur nën kryesinë e Kryetarit të Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë, Imzot Paisit, me anëtarët; arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, Zëvendës i 
përgjithshën e Episkopatës së Korçës dhe Ikonom Aristotel Straton, Zëvendës i 
përgjithshëm i Episkopatës së Gjirokastrës dhe me sekretar Z. Niko Çane vendoi 
unanimisht atë Spiro Velin153 si titullar të Episkopatës së Beratit me cilësinë e zëvendësit 

149-Paisi Vodica ka lindur më 1881 në Vodicë të Kolonjës. Në moshën 29-vjeçare u dorëzua prift dhe ka 
shërbyer në fshatin e tij të lindjes. Vite më vonë u zgjodh zëvendës episkop. Paisi Vodica ka përkrahur pa 
rezerva luftën nacional-çlirimtare deri në çlirimin e plotë të atdheut. Për meritat e tij patriotike gjatë luftës 
është nderuar me “Urdhërin e Flamurit” dhe medaljet e Kujtimit, Çlirimit dhe të Trimërisë. Pas çlirimit të 
vendit u zgjodh anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë. Paisi kishte qenë më 
parë i martuar dhe kishte mbetur i ve. Ai ishte i ati i Josif Pashkos, i cili në atë kohë mbante postin e 
Ministrit të Ndërtimit. Më 18 prill të vitit 1948 në Kishën Katedrale të Ungjillëzimit në Tiranë, arkimandrit 
Paisi Vodica u dorëzua Mitropolit i Korçës prej Kryeepiskopit Kristofor Kisi dhe një episkopi rus të quajtur 
Nestor, që kishte ardhur enkas për këtë punë. Ndërsa më 25 gusht 1949 Paisi u shpall Kryeepiskop i Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 
2014, faqe 158. 
150-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 169. 
151-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 290, viti 1950; fl. 28-
29; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 292, viti 1950, fl. 3. 
152-Me këtë përbërje Sinodi i Shenjtë ishte antikanonik. Sipas kanoneve kishtare vetëm sinodi i përbërë nga 
tre episkopë kanonikë mund të propozonte kandidatë për episkopë edhe mund të dorëzonte episkopët e rinj.  
153-Spiro Veli (1914-1995) ka lindur më 1914, në Erind të Gjirokastrës. Që në moshën 18-vjeçare ka 
studiuar në seminarin Ortodoks “Apostol Pavli” në Tiranë, që drejtohej prej Vasarion Xhuvanit. Pas 
mbarimit të seminarit më 1936, banoi në qytetin e Durrësit, duke punuar mësues i fesë, njëkohësisht 
kryente edhe detyrën e psaltit në kishën e Shën Spioridhonit.  Më 1 janar të vitit 1945 dorëzohet dhiak dhe 
më 3 janar të po atij viti, hirotoniset në gradën priftërore. Atë Spiro Veli shërbente në qytetin e Durrësit së 
bashku me Atë Erazmi Jorgon, duke lënë mbresat më të mira për urtësimë, ndershmërinë dhe 
profesionalizmin e tij. Në vitin 1948 së bashku me arqimandrit Dhimitër Kokoneshin morri pjesë në 
delegacion kishtar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, në Bullgari e Rumani. Në vitin 1950 
emërohet zëvëndësi i përgjithshëm i Episkopatës së Beratit. Duke parë punën e tij të mirë organizative, më 
1953 emërohet Zëvendës i përgjithshëm në Mitropolinë e Elbasanit. Gjatë viteve të diktaturës punoi në 
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episkopal154. Gjithashtu atë Spiro Velit dhe atë Aristotel Stratos iu dha grada e nderit 
Ikonom-Stavrofor.  

Pas shumë përpjekjesh dhe negociatash u hartua lista me kandidatët për episkopë: 
Arkimandrit Dhimitër Kokoneshi, Mitropolit i Gjirokastrës, Qirjako Efthimi (Naslazi), 
Mitropolit i Beratit, Foto Duni, Mitropolit i Korçës dhe Imzot Sofron Borova155 ndihmës 
episkop. Miratimi i qeverisë për hirotonisjen e klerikëve në gradën episkopale u bë më 8 
nëntor 1952. Problem i madh ishte se kush do të dorëzonte kandidatët për episkopë. Qe 
menduar se episkopët e rinj do ti dorëzonte Paisi dhe Irineu, por ky i fundit nuk pranoi në 
asnjë mënyrë të bënte veprime antikanonike. Sipas kanoneve kishtare zgjedhja e 
episkopëve mund të bëhej nga një sinod i përbërë të paktën nga tre episkopë.  

Në lidhje me dorëzimin e episkopëve të rinj Irine Banushi ka deklaruar: “Rruga e 
daljes ishte që më parë t’ja parashtronim udhëheqjes dhe nëse kjo dëshironte, Paisi dhe 
Irineu të shkonin në Moskë dhe aty të parashtronin situatën dhe të legalizohej Irineu 
(sepse ishte shkarkuar nga grada episkopale). Në vijim të mblidhej sinodi kanonik i 
përbërë nga Paisi, Kristofori dhe Irineu, ku Paisi të ishte kryeepiskop, ndërsa Kristofori 
dhe Irineu episkopë të ndonjë dioqeze. Vetëm sinodi i përbërë nga tre episkopë kanonikë 
mund të propozonte kandidatë për episkopë edhe mund të dorëzonte episkopët e rinj. Pasi 
të dorëzoheshin episkopët, Kristofori dhe Irineu do të jepnin dhorëheqjen. Irineu do ti 
parashtronte Sinodit dorëheqjen për shkak të sëmundjes, ndërsa Kristofori për shkak 
pleqërie. Kështu do të ishin brenda kanoneve dhe rregullave që përcakton neni 22 i 
statutit të vitit 1929, i cili thotë: “Kryepeshkopi, Peshkopët dhe Ikonomi i Madh Mitrofor, 
për shkak sëmundjeje kronike ose pleqërie, të cilat nuk u përmetojnë të përmbushin 
detyrat e tyre Peshkopale, kanë të drejtë t’i paraqisin kanonikisht dhe me të shkruar 
dorëheqjen e tyre Sinodhit, i cili vendos....”156. 

punë të ndryshme shekulare si shitës kinkalerie, shitës tullash apo roje. Në vitin 1991, rihapja e kishës së 
Shën Marisë në Elbasan e gëzoi pa masë. Ndonëse në moshën 81-vjeçare, Atë Spiro Veli punoi me 
përkushtim dhe devodshmëri deri sa vdiq më 23 prill 1995, në ditën e Pashkës së Madhe. At Stavri Çipi, At 
Spiro Veli, shembull i një kleriku të devotshëm, Ngjallja, qershor 2005, faqe 9; Andrea Lluknai, 
Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 263-264; Andrea Llukani, Krishtërimi në 
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 162-163. 
154-Atë Spiro Veli do të qe me cilësinë e zëvendësit episkopal të Përgjithshëm me të drejtat që i jepte eni 85 
i Statutit: “Në mungesë episkopësh titullarë, në krye të një dioqeze mund të zgjidhet në të njëjtën mënyrë 
nji klerik i dalluar me titulll: “Zëvendës Episkopal i  Përgjithshëm”, i cili porsa kohë që administron 
dioqezën vakante, ka po ato të drejta që ka edhe një episkop titullar, si edhe të njënjtën të  drejtë anëtarësie 
në Sinodh, me përjashtim të atyre kompetencave që i përkasin ekskluzivisht gradës episkopate. Edhe ky jep 
të njënjtin betim përpara Sinodhit të Shenjtë”. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 
nr. 536, Dosja Nr. 293, viti 1950, fl. 13. 
155-Sofron Borova ka lindur në Borovë të Kolonjës më 1881. Në moshë të re shkoi në Athos ku u qeth 
murg. Pasi u kthye në atdhe ka shërbyer si klerik në rrethin e Korçës. Sofron Borova shihej me sy të mirë 
nga regjimi për shkakun se gjatë viteve të Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare nga familja e tij qenë 
gjashtë dëshmorë. Kriteri matës që përcaktonte qëndrimin e mirë politik në atë kohë ishte angazhimi 
personal ose familjar në lëvizjen nacional-çlirimtare. Në tetor 1952 u dorëzua në gradën episkopale, detyrë 
të cilën e kreu deri më 3 gusht 1963 kur edhe vdiq. Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, 
Neraida, Tiranë 2004, faqe 40-41. 
156-Kristofor Beduli, Episkop Irine Banushi martir i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, botim i 
K.O.A.Sh-it, Tiranë 2000, faqe 39. 

39 
 

                                                                                                                                                                             



 
 
 

Kreu i Komitetit Klerik, Gaqo Peristeri dhe Niko Çane shkuan në manastirin e 
Shën Vlashit për të bindur Irineun, që të merrte pjesë në dorëzimin e episkopëve. Irine 
Banushi nuk pranoi. Ai kundërshtoi hapur shkeljet dogmatike dhe kanonike që po 
bëheshin në atë kohë nga njerëz të pashkolluar, të cilët kishin zënë poste drejtuese në 
kishë vetëm se kishin luftuar gjatë Luftës Antifashiste Nacional-çlirimtare. Irineu nuk 
pranoi të merrte pjesë në dorëzimin  episkopëve të rinj, të cilët më parë kishin qenë 
priftërinj të martuar. Pasi kishin mbetur të ve ata kërkonin të ngjisnin shkallët më të larta 
të hierarkisë kishtare duke shkelur kanonet e shenjta. Ky ishte shkaku që Irine Banushi u 
burgos përsëri në vitin 1952. 

 Në këto kushte alternativa e vetme ishte Kristofor Kisi. Në fund të gushtit 1952, 
Kisi pranoi të merrte pjesë bashkë me Vodicën në dorëzimin e episkopëve, duke kërkuar 
si shkëmbim rehabilitimin e tij. Më 14 shtator 1952 në kishën e Ungjillëzimit në Tiranë u 
dorëzua episkop i Gjirokastrës Dhimitër Kokoneshi, i cili mori emrin Damiano157. 
Dorëzimi u bë nga episkopët Paisi dhe Kristofor. Më 21 shtator 1952 Sofron Borova u 
dorëzua episkop ndihmës prej episkopëve Paisi, Kristofor dhe Damiano. Më 28 shtator 
1952 në katedralen Burimi Jetëdhënës në Korçë u hirotonis Foto Duni, i cili mori emrin 
Filothe, ndërsa më 12 tetor 1952 në katedralen e Shën Dhimitrit në Berat u hirotonis 
Qirjako Naslazi, i cili mori emrin Qirill158. Ky ishte Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë.  

Më 17 qershor 1958 Kristofor Kisi vdiq në rrethana të dyshimta në kishën e Shën 
Prokopit. Episkopi ndihmës, Sofron Borova vdiq në vitin 1963 në moshën 82-vjeçare dhe 
vendin e Episkopit të Apolonisë e zuri Dhanil Çuli. Me vdekjen e Mitropolitit të Korçës, 
Filotheut, vendin e tij e zuri Qirilli. Në vendin e Qirillit si Mitropolit i Beratit më 27 janar 
të vitit 1965 u dorëzua Spiridhon Papa159. Përpara se të fillonte furtuna ateiste për 
prishjen e kishave Mitropolia e Gjirokastrës kishte 120 enori dhe 50 manastire160. 

Furtuna ateiste e vitit 1967. Në janar të vitit 1967 organizata e rinisë së shkollës 
së mesme “Naim Frashëri” në qytetin e Durrësit shpalli nismën: “Të luftojmë deri në 
fund ideologjinë fetare, besytnitë dhe zakonet prapanike”, ndërsa më 6 shkurt 1967 Enver 
Hoxha, në mbledhjen e përbashkët të disa organizatave të partisë në Tiranë, mbajti 
fjalimin me temë: “Revolucionarizimi i mëtejshëm i partisë dhe pushtetit”. Menjëherë pas 
kësaj gazeta “Zëri i popullit” e datës 7 shkurt 1967 botoi artikullin: “Me shpatën e 
mprehtë të ideologjisë së partisë, kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive dhe 

157-Kristofor Beduli, At Marko Papajani dhe shënimet e tij, Neraida, Tiranë 2004, faqe 31. 
158-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi nr. 536, Dosja Nr. 476, viti 1950, fl. 44-54. 
159-Spiro Papa ka lindur më 1885 në Sinjë të Beratit. Në vitin 1934 u dorëzua prift. Për 33 vjet ka shërbyer 
si famullitar i fshatit Paftal të Beratit. Pas disa viteve mbeti i ve dhe më 1965 u hirotonis Mitropolit i 
Beratit. Familja e tij ka qenë e lidhur me regjimin. Spiro Papa ka qenë babai i kryetarit të Komitetit 
Ekzekutiv të Beratit. Imzot Spiro Papa ka vdekur në vitin 1970.  Ikonom Vangjel Xoxe, Ilia Zaka, Spiro 
Theodhor Papa, Ngjallja, dhjetor 1999, faqe 9-10; Ata që punuan për kishën tonë. Imzot Spiro Papa, 
Ngjallja, korrik 2008, faqe 11. 
160-Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 342; Andrea Llukani, 
Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2005, faqe 111; Andrea Llukani, Arti kishtar në 
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 168. 
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zakoneve prapanike”161. Më 27 shkurt 1967, diktatori Enver Hoxha, në emër të Komitetit 
Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, u drejtoi një letër komiteteve të partisë në 
rrethe “Mbi luftën kundër fesë, paragjykimeve e zakoneve fetare”, ku i porosiste për ta 
zhveshur popullin nga besimi fetar dhe për të futur në të botëkuptimin marksist-
leninist162.  

Më 11 prill 1967, Presidiumi i Kuvendit Popullor nxorri dekretin nr. 4263 “Për 
bashkësitë fetare”, me anën e së cilit u hiqte atyre çdo siguri ligjore dhe i shpronësonte 
krejtësisht. Çdo pasuri e tyre e tundshme ose e patundshme, duhet tu shpërndahej 
organizatave socialiste163. Me dekretin nr. 4337, të datës 13.11.1967 të Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, u shfuqizuan të gjitha dekretet164 që aprovonin veprimtarinë fetare në 
vend165 dhe Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti i parë dhe i vetëm ateist në botë dhe në 
histori, që ndalonte çdo shprehje të fesë. Dy ditë më vonë, më 15 nëntor 1967, Kryesia e 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë vendosi që të gjitha kishat dhe manastiret t’ia 
dorëzonin organizatës së rinisë për ti shfrytëzuar në të mirën e popullit shqiptar. Vendimi 
i Komitetit Qendror të PPSH-së për mbylljen e objekteve të kultit ngjalli pakënaqësinë e 
klerikëve dhe të besimtarëve nga i gjithë vendi. Shkatërrimi i objekteve të kultit fillimisht 
u kamuflua si një nismë e rinisë dhe gradualisht mori përmasa kombëtare.  

Në vitin 1963 mbi karabinanë e kishës së "Shën Mërisë së Pazarit" në Përmet u 
ndërtua Pallati i Kulturës së qyetit të Përmetit. Në ceremoninë e inagurimit të Pallatit të 
Kulturës ka marrë pjesë edhe Kryeepiskopi Paisi Vodica166. Muret mbajtës të kishës deri 
në një farë lartësie u ruajtën të paprekura, por u shkatërrua pjesa e sipërme e tyre. U 
mbyllën dritaret dhe hyrjet ekzistuese të kishës dhe u hapën dritare dhe hyrje të reja. 
Pjesa që u prish nga muret e kishës u shtua rreth dy metra me tulla të kuqe. Megjithë 
ndërhyrjet kanë mbetur format origjinale të ndërtimit të kishës. Në lartësinë e murit 
perëndimor mund të shquhet forma e kambanerisë167. Kisha “Fjetja e Shën Mërisë”168 në 
161-Me shpatën e mprehtë të ideologjisë së partisë, kundër ideologjisë fetare, paragjykimeve, besytnive dhe 
zakoneve prapanike, Zëri i Popullit, nr. 32, 7 shkurt 1967; Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në 
komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 108; Leonard 
Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë”, Dita, 23 mars 2005, faqe 14-15.  
162-Letër e Komitetit Qendror të PPSh drejtuar komiteteve të partisë në rrethe “Mbi luftën kundër fesë, 
paragjykimeve e zakoneve fetare”, në “Dokumente kryesore të PPSh”, Vëllimi V, 1966-1970, Instituti i 
Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSh, “8 Nëntori”, Tiranë 1974.  
163-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave 
të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 110. 
164-Në mbështetje të nënit 58, pika 6, të Kushtetutës, me propozim të qeverisë Presidiumi i Kuvendit 
Popullor i Republikës Popullore të Shqipërisë vendosi të çuqizohen: Dekretligji Nr. 743, datë 26.11.1949 
“Mbi komunitetet fetare”; Dekreti Nr. 1065, datë 4 maj 1950, i Presidiumit të Kuvendit Popullor për 
aprovimin e Statutit të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. 
165-Azem Qazimi, Procesi i asgjësimit të fesë në komunizëm, Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave 
të Komunizmit, Tiranë 2012, faqe 111; Azem Qazimi, Komunitetet fetare në Shqipërinë Komuniste, 
Instituti i Studimeve të Krimeve dhe pasojave të Komunizmit, Tiranë 2014, 155-156. 
166-Apostol Kotani, Ndërtimi i Pallatit të Kulturës me miratimin e mitropolitit të qytetit dhe të këshillit 
kishtar, Sot, 1 nëntor 2013, faqe 12. 
167-Muret e kishës janë të ndryshëm nga ata të Pallatit të Kulturës si nga gjerësia ashtu edhe nga materialet 
e përdorur për ndërtimin e tyre. Gjithashtu edhe ekzistenca e harkut të pjesës lindore të kishës përbën faktin 
kryesor të ruajtjes së skeletit të kishës me gjithë transformimet e bëra. Kostandinos Gjakumis, Joan 
Stratobërdha, Kisha e Lindjes së Hyjlindëses tek Pazari i Përmetit, Tempulli, Nr. 9, Korçë, 2004, faqe 27. 
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Peshtan, pas vitit 1967 u shkatërrua dhe u kthye në stallë bagëtish. Gjithashtu në vitin 
1967 u gremis edhe kisha e “Shën Thanasit” në Peshtan169. 

Në Mitropolinë e Gjirokastrës manastiret e Dragotit, Cepos170, Pepelit, Vanistrës 
etj., kanë shërbyer si reparte ushtarake. Madje manastiri i Dragotit vazhdon edhe sot e 
kësaj dite të shërbejë si pikë e grumbullimit të makinave të sekuestruara nga policia e 
shtetit171. Ndërkohë që një numër i konsiderueshëm i kishave u shkatërruan nga themelet: 
Kisha e Hyrjes në Tempull të së Tërëshenjtës, në Përmet, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës, 
në Delvinë, kisha e Shën Harallambit, në Sarandë, kisha e Fjetjes të së Tërëshenjtës, në 
Dhivër, kisha e Shën Gjergjit, në Tepelenë, kisha e Shën Athanasit, në Lukovë,  kisha e 
Shën Dhimitrit, në Nivicë, kisha e Shën Jorgjit, në Kranë, kisha e Shën Athanasit, në 
Piqeras, kisha e Shën Donatit, në Vagalat, kisha e Shenjtorëve Anargjendë, në Grazhdan, 
kisha e Shën Nikollës, në Sminec, kisha e Lindjes së Tërëshenjtës, në Pogon, kisha e 
Metamorfozës së Zotit, në Biovizhdë, kisha e Shën Nikollës, në Zhepë, kisha e Profetit 
Ilia, në Draçovë, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës, në Kanikol, kisha e Shën Nikollës, në 
Strëmbec, kisha e Ipapandisë, në Gjinkar, kisha e Lindjes së Tërëshenjtës, në Badëlonjë, 
kisha e Shën Joan Prodhromit, në Lëshnicë, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës, në Grabovë, 
kisha e Shën Athanasit, në Peshtan, kisha e Shën Nikollës, në Kodër, kisha e Shën 
Nikollës në Paleokastër, kisha e Shën Athanasit në Mashkullorë, kisha e Fjetjes së 
Tërëshenjtës në Hundëkuq, Kisha e Shën Parashqevisë në Karjan, kisha e Shën Nikollës 
në Kakoz, kisha e Shën Parashqevisë në Dhoksat, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës në 
Këllëz, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës në Qestorat, kisha e Shën Minait në Tranoshishtë, 
kisha e Shën Nikollës në Stegopul, kisha e Shën Parashqevisë në Suhë, kisha e Trinisë së 
Shenjtë në Peshkëpinë e Poshtme, kisha e Taksiarkëve në Kakavi, kisha e Shën Athanasit 
në Dropull, kisha e Shën Nikollës në Haskovë, kisha e Fjetjes së Tërëshenjtës në Krioner 
të Dropullit, kisha e Shën Nikollës në Llongo të Dropullit, kisha e Shën Nikollës, në 
Krongo, kisha e  Shenjtores Parashqevi, në Kostar, kisha e Shën Nikollës, në Memoraq, 
kisha e Shën Markut, në Rumanxa, kisha e Shenjtores Parashqevi, në Marafendi, kisha e 
Shenjtores Sofia, në Durmish, kisha e Shenjtorëve Theodhorë, në Qesarat, kisha e Trinisë 
së Shenjtë, në Komati, kisha e Shenjtores Parashqevi, në Shënandrea, kisha e Shën 
Vasilit, në Çaush, kisha e Shën Athanasit, në Eleftherohor, kisha e Shenjtores Parashqevi, 

168-Andrea Llukani, Erion Prifti, Peshtani, rrënjë të thella në traditën ortodokse, Ngjallja, qershor 2001, 
faqe 10. 
169-Interesante është historia e kambanës së kësaj kishe. Pas vitit 1967 kambana u hoq nga kisha dhe 
përfundoi në fshatin Luftinjë, ku e përdornin për të mbledhur anëtarët e kooperativës. Në vitet e 
demokracisë me prishjen e sistemit kooperativist kambana u hoq nga pema ku kishte qëndruar e varur për 
shumë vjet. Kambanën e mori Hajro Latifi dhe e ruajti në shtëpinë e tij. Në vitin 1995 besimtari i devotshën 
Llukan Stavro u interesua dhe e gjeti kambanën, duke e sjellë në Tepelenë. Pasi e mbajti ca kohë në 
shtëpinë e tij ai e dorëzoi kambanën tek autoritetet kishtare të Tepelenës. Kambanës i mungojnë dy veshë 
nga katër që ka pasur dikur. Gjithashtu i mungon edhe pjesa metalike, që godiste kambanën për lëshimin e 
tingullit. Mbi kambanë gjendet mbishkrimi: Industria shqiptare, Korçë, Spiro V. Naçe. Kambana e 
Katundit Peshtan Tepelenë 17.4.1938. Llukan Stavro, Vasil Rrapi, Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2009, faqe 37. 
170-Engjëll Serjani, Përtej gurit të lartë të manastirit të Cepos, “Shqip”, 21 mars 2008, faqe 28. 
171-Engjëll Serjani, Lugina e Drinos, vendi i shenjtëruar i manastireve, Shqip, 21 gusht 2014, faqe 21; 
Engjëll Serjani, Manastiret e harruara të Luginës së Drinos, “Shqip”, 26 prill 2010, faqe 28. 
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në Mavropullo, kisha e Shën Vlashit, në Karahaxh, kisha e Trinisë së Shenjtë, në 
Shënvasil, kisha e Shenjtores Sofia, në Çorraj, kisha e Shën Jorgjit, në Metoq, kisha e 
Shën Nikollës, në Xarrë, etj172.  

  Ramiz Alia dhe Dashnor Mamaqi, më 20 prill të vitit 1967 i dërguan një letër, 
komiteteve të partisë në rrethe ku i porositnin: -Deri më 15 maj 1967 të na dërgoni një 
relacion informativ mbi organizimin e punës dhe rezultatet e deritanishme të luftës 
kundër fesë dhe zakoneve e besytnive, sipas letrës së shokut Enver. Lidhur me këtë 
problem relacioni të përmbajë se si është organizuar puna e partisë dhe e organizatave 
të masave, efektet e saj, çfarë problemesh dalin nga puna e deritanishme, si po ndiqet e 
thellohet lufta kundër besimeve fetare, në ç’drejtim e kanë përqendruar propagandën, e 
të tjera çështje që ju mendoni të na informoni. Me qëllim që të kemi një pasqyrë të qartë, 
na informoni sa kisha, sa xhami, sa vakëfe, sa tyrbe etj, janë marrë nga populli dhe çfarë 
është bërë me to. Sa është numri i klerikëve në rrethin tuaj, çfarë bëjnë tani, me ç’punë 
merren, si u veprua për t’i sistemuar në punë dhe çfarë problemesh dalin në këtë 
drejtim173. 

Diktatori Enver Hoxha theksonte: “Në propagandën kundër fesë, riteve, dogmave 
dhe institucioneve fetare duhet të kemi parasysh që të mos futemi në luftë të hapët me 
masat e popullit, sepse në popull do të ketë edhe njerëz të ndershëm të lidhur me Partinë 
dhe patriotë të flaktë, të cilët do ta ruajnë në ndërgjegjen e tyre besimin”174.  

Persekutimi i klerikëve. Dora e egër ateiste rëndoi fuqishëm mbi klerin ortodoks, 
duke shtuar vazhdën e krimeve të regjimit komunist. Klerikët u zhveshën, u burgosën175 
dhe u internuan, gjithashtu mjaft prej tyre u martirizuan. Numri i klerikëve ortodoksë që 
janë ekzekutuar ose kanë vdekur nga torturat apo janë burgosur e internuar arrin në rreth 
42 persona176. Atë Gjergj Suli177, nga Lekli i Tepelenës u ekzekutua më 14 janar 1948; atë 

172-Kisha të shkatërruara të Mitropolisë së Hirshme të Gjirokastrës, Ngjallja, dhjetor 2014, faqe 4.  
173-Letra ka me numër protokolli 311 dhe lëndë: “Mbi dërgimin e një relacioni mbi luftën kundër fesë dhe 
zakoneve e besytnive fetare”. Leonard Veizi, Projektet “anti-Zot” të Ramiz Alisë, Dita, 23 mars 2005, faqe 
14-15. 
174-Enveri, vendimi që hoqi festën e Bajramit dhe Pashkët, Metropol, 7 shkurt 2005, faqe 27. 
175-Dhori Qiriazi, Krishterimi në Shqipëri, Argeta LMG, Tiranë 2000, faqe 171. 
176-Kozma Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, 
faqe 6. 
177-Gjergj Suli (1893-1947) ka lindur më 12 mars 1893 në fshatin Lekël të Tepelenës. Shkollën fillore e 
kreu në fshatin e lindjes, ndërsa arsimin e mesëm e përfundoi në gjimnazin "Zosimea" të Janinës. At Gjergj 
Suli shkoi në Amerikë më 3 prill 1912, i ndihmuar nga familja Duri. Më 1917 e gjer në  fund të Luftës së 
Parë Botërore shërbeu në ushtrinë amerikane. Më 1919 mori pjesë në  shoqërinë "Vatra" dhe u dallua si 
veprimtar i shquar i saj. Më 1922 zgjidhet sekretar i "Vatrës" për Degën e Filadelfiasë. Në qershor 1922 
dorëzohet prift nga Peshkopi rus i Nju Jorkut Platoni dhe shërbeu në disa kasha: në Shën Elia të 
Jomestovnit, gjer më 29 nëntor 1929; në Shën Koll të Southbridge, 8 dhjetor 1929 deri më 30 shtator 1930; 
në Shën Pjetër e Pavël të Filadelfias, 1 tetor 1930-1934. Ai merrej me korin dhe me mësimin e fëmijëve të 
emigrantëve shqiptarë. Të gjitha këto veprimtari të larmishme e njohën nga afër me Fan Nolin, i cili i 
çmonte cilësitë e At Gjergjit si prift i zoti, organizator i shkëlqyer,  aktivist i shquar  i " Vatrës" në shërbim 
të atdheut dhe pedagog i aftë në punën me fëmijët. Lidhjet dhe korrespodencën me Fan Nolin i ruajti edhe 
pasi u kthye në Shqipëri më 1934. Vendosja e regjimit komunist e vuri në shënjestër edhe atë Gjergjin, 
sepse kishte qenë në Amerikë dhe mbante korrespondencë me patriotët shqiptarë të diasporës. Atë e 
arrestuan më 27 dhjetor të vitit 1946 me akuzën: "bashkëpunëtor i anglo-amerikanëve dhe kundërshtar i 
regjimit". Në gjyqin që u bë në 14 janar të vitit 1947 atë Gjergji u dënua me pushkatim. Tomor Aliko, 
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Aleks Lipe178, nga Kaludhi i Përmetit u ekzekutua më 1946; atë Kostandin Bozdo179, nga 
Koshovica e Dropullit u dënua me vdekje më 30 shtator 1964; atë Nikolla Kalojani, nga 
fshati Fanar i Vurgut u ekzekutua në vitin 1969; atë Jani Kutilla, nga Himara u ekzekutua 
në prill 1968 etj.  

Disa klerikë kanë vdekur në burgjet dhe internimet e regjimit monist: atë Sotir 
Konomi, nga Mursia e Sarandës; atë Evangjel Boçi, nga Çarshova e Përmetit, vdiq gjatë 
procesit hetimor në dhjetor 1967; atë Kristo Papa, nga Sopiku i Sarandës ka vdekur në 
burgun e Burrelit më 1951; atë Mina Konomi, nga Zhepa e Përmetit, ka vdekur në burg 
më 1948; atë Theodhori Guli, nga Sotira e Dropullit është arrestuar në vitin 1947 dhe ka 
vdekur në burgun e Burrelit; atë Jani Dashi, nga Çuka e Sarandës, ka vdekur gjatë viteve 
të internimit; atë Stavro Rexho, nga Dhivri i Sarandës, ka vdekur në burgun e Burrelit më 
1959; atë Petro Draçova, nga Rrëza e Përmetit është burgosur më 1946 dhe ka vdekur 
gjatë viteve të vuajtjes së dënimit etj. 

Klerikë të tjerë janë burgosur dhe më pas janë internuar: atë Jorgo Papa Taçi, nga 
Leshnica është arrestuar më 1947 dhe vuajti 10 vjet burg; atë Dhimitër Jatru, nga 
Grazhdani i Rrëzës së Sarandës është burgosur më 1946 dhe ka bërë 10 vjet burg; atë 
Theodhori Mitsiniko, nga Cerkovica e Rrëzës së Sarandës; atë Vasil Sini, nga Pepeli është 
arrestuar më 1946 dhe ka bërë 6 vite burg; atë Theodhos Papa, nga Cerkovica është 
arrestuar më 1968 dhe ka bërë 15 vite burg; atë Jani Nini, nga Kosina është arrestuar më 
1952 dhe u dënua me afate të gjata burgimi180. 

Në një raport të vitit 1958 mbi aktivitetin e klerikëve në rrethin e Përmetit ndër të 
tjera thuhet: “Nga ana e klerit dhe e besimtarëve është zhvilluar aktivitet armiqësor me 
agjitacion dhe paropagandë dhe për të mbajtur pozitat e vjetra dhe influencën e fesë....Më 
aktiv nga përpunimet që ndjekim sot në drejtim të klerit ortodoks është atë Nasi, i cili ka 

Genocidi mbi elitën intelektuale të kombit shqiptar nën terrorin komunist, Maluka, Tiranë 2007, faqe 259; 
Tomor Aliko, Genocide in the intellectual elite od the Albanian nation under the communist terror, 
Maluka, Tirana 2007, page 259; Jeta Gjergj Suli, Llukan Serafim Stavro, At Gjergj Suli audhetar dhe klerik 
i shquar, Argjiro, Gjirokastër 2014, faqe 19; Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2011, faqe 109-110; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 
151-152. 
178-Atë Aleks Lipe është ekzekutuar më 4 korrik të vitit 1946 pas një gjyqi ushtarak. Ai u akuzua për një 
numër të madh fajesh, të cilat qenë vetëm inskenime të komunistëve. Kleriku Aleks Lipe ishte njeri me 
autoritet në Përmet, prandaj shihej me sy të keq nga regjimi komunist. Atë e akuzuan si "agjent i italianëve, 
gjermanëve dhe grekëve". Në predikimet e tij Atë Aleksi kritikonte ideologjinë komuniste, prandaj u quajt 
armik dhe duhej ekzekutuar. Lekë Tasi, 70 vjet më parë Atë Alek Lipe i ekzekutuar nga diktatura, Kërkim, 
Nr.15, Tiranë 2017, faqe 67-70. 
179-Atë Kostandin Bozdo ka lindur në fshatin Koshovicë, më 1902. Në vitin 1942 u hiroronis prift nga 
Mitropoliti i Gjirokastrës dhe shërbeu në fshatrat Koshovicë, Sofratikë, Selo dhe Klishar.  Pasi kishte 
punuar shumë vjet me përkushtim Atë Kostandini mori ofiqin Stavrofor dhe u caktua përgjegjës i manastirit 
të Trinisë së Shenjtë së Pepelit. Më 30 shtator 1964 u dënua me vdekje, nën akuzën e tradhëtisë ndaj 
atdheut dhe u ekzekutua. At Kostandin Bozdo, Ngjallja, mars 2005, faqe 8. 
180-Disa klerikë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë që u ekzekutuan, u persekutuan dhe vuajtën 
në mënyra të ndryshme gjatë periudhës së regjimit ateist komunist (1943-1990), Ngjallja, dhjetor 2014, faqe 
3-4. 
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zhvilluar agjitacion e propagandë kundër pushtetit dhe kolektivizimit të bujqësisë, por me 
rezervë”181.  

Ndërkohë që Sigurimi i Shtetit në rrethin e Përmetit kishte në kontroll operativ dy 
klerikë. Aktiviteti i tyre kontrollohej nga gjashtë bashkëpunëtorë të sigurimit. Midis 
bashkëpunëtorëve qenë edhe dy klerikë. Në planin e masave të sigurimit qenë këto 
drejtime kryesore: “Të vëmë në përpunim atë Janin, si njeri që paraqet interes për organet 
tona. Meqenëse do të bëhen zgjedhjet e këshillit kishtar, të studiojmë dhe me anë të B.P 
që kemi në radhët e klerit, të influencojmë që të zgjidhen në këto këshilla njerës të mirë. 
Të marrim masa për të shfrytëzuar më mirë agjenturën e sektorëve të tjerë në drejtim të 
klerit për të kontrolluar aktivitetin armiqësor që bëhet nën maskën e fesë. Të krijojmë një 
evidencë të plotë të njerëzve që janë marrë dhe merren me punë nëpër kisha e qendrat e 
faltoreve, të cilat nën këtë maskë mund të zhvillojnë aktivitet armiqësor që ndërlidhen me 
agjentë të zbulimeve të huaja etj”182.  

Atë Jorgji Zaro nga Bularati i Dropullit në shënimet e tij ka shkruar: “Na 
mblodhi, në fund dimri, mitropoliti i Gjirokastrës, të gjithë klerikët e Mitropolisë. Na 
porositi me ton urdhërues që deri në fillim të marsit të kemi rruajtur mjekrat, të kemi 
zhveshur rasot dhe të kemi dorëzuar në organizatat e rinisë komuniste kishat tona. Ishte 
ftohtë dhe ngricë. Dhe atmosfera u ngri e gjitha. Heshtja ishte e tmerrshme. Guxuan dhe 
reaguan vetëm klerikët e ardhur nga zona e Himarës”183.  

Klerikët duhet të paraqiteshin nëpër zboret ushtarake. Në telegramin që i dërgonte 
sekretari i Kryesisë së Kishës Niko Çane Zëvendësisë episkopale të Himarës i shkruante: 
Ne demarshuam, por ligji përkatës nuk i përjashton klerikët nga deyrimi ushtarak. 
Interesohuni pranë Degës ushtarake aty”184. Në vitin 1965 Këshilli i Ministrave me 
vendim të posaçëm hoqi përkatësinë fetare nga dokumetet e identifikimit185. Klerikët 
ortodoksë filluan të përbuzen dhe të tallen nga rinia186. Kjo bëhej që ata të mos guxonin 
të dilnin rrugëve të qytetit. Po pati edhe klerikë trima187 nga ata që patën luftuar dhe nuk 
u dridhej qerpiku.  

Më 18 prill 1967, Zija Beqiri, kreu i ri i Komitetit Klerik zhvilloi një takim me 
krerët e bashësive fetare. Në takim Kryeepiskopi Damjan Kokoneshi shprehu shqetësimin 
që fondi klerik të mos prekej, sepse kishte të bënte me pensionet e klerikëve që nuk qenë 

181-Xhafer Sadiku, Skenarë të përgjakur, (Përmeti 1943-1990), Instituti i Studimeve të Krimeve dhe 
Pasojave të Komunizmit, Tiranë 2016, faqe 370-371; Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse 
Autoqefale, Fondi 79, Dosja Nr. 32, viti 1958, fl.12. 
182-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 79, Dosja Nr. 74, viti 1960; Xhafer 
Sadiku, Skenarë të përgjakur, (Përmeti 1943-1990), Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 
Komunizmit, Tiranë 2016, faqe 372. 
183-Orfea Beci, Orthodhoksi e  çliruar, sepse u ngjall, Kërkim, Nr.9, Tiranë, 2012, faqe 81-82. 
184-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja Nr. 1237, viti 1964, fl.1-2. 
185-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 241. 
186-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1161, fl.1-2; Kozma 
Sovjani, Të thëna...të pathëna...të përsëritura. Konstatime, konkluzione, Ngjallja, mars 2017, faqe 7. 
187-Damjan Kokoneshi po kalonte pranë kafe “Flora” dhe disa të rinj që qenë ulur në bordurën e rrugës 
filluan ta tallin, duke thënë “ta lashë”. Kokoneshi nxorri koburen nga brezi dhe e kërcënoi njerin prej tyre. 
Lajmi u përhap anembanë qytetit dhe që nga ajo kohë nuk guxonte më njeri të tallej me të duke i thënë “ta 
lashë”. 
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në moshë pune. Ndër të tjera Kokoneshi theksoi se llogaritë e kishave qenë krijuar me të 
ardhurat e vetë klerit, prandaj nuk duhet të prekeshin. Përfundimisht në takim u vendos 
që komunitetet fetare do të bashkonin llogaritë bankare në një llogari të vetme. Në 
qershor 1976 me urdhër të Ministrisë së Financave, Banka e Shtetit e krijoi këtë 
llogari188. Nuk vonoi shumë dhe Kryesia e Kishës nxori njoftimin drejtuar arkave të 
kursimeve mbi faljen e obligacioneve shtetit189.   
 Si përfundim mund të themi se synimi i Partisë së Punës me masat që pati 
ndërmarrë ishte që kleri të hiqte dorë nga jeta parazitare që bënte, duke u shndërruar në 
klasë punëtore ose kooperativiste si gjithë të tjerët dhe të jetonte me djersën e ballit190. 
Pjesa më e madhe e klerikëve u detyruan të bënin punë të rënda. Madje, atyre iu mohuan 
edhe vitet e vjetërsisë në punë, gjë e cila solli që ata të punonin dhe të rropateshin derisa 
dhanë frymën e fundit191. 

Rilindja e besimit. Historike është dita e 9 majit të vitit 1990, kur u hoq nga Kodi 
Penal, Neni 55 me anën e të cilit "propaganda fetare konsiderohej si krim kundër shtetit" 
dhe për këtë akt parashikohej dënimi deri në 10 vjet burg192. Gjithashtu në gusht të vitit 
1990 në qytetin e Shkodrës u mbyll "Muzeu Ateist", duke shënuar hapin e parë drejt lirisë 
fetare193. Menjëherë filluan nga funksionimi kishat, që kishin mbetur ende në këmbë. 
Klerikët që i kishin mbijetuar regjimit celebruan shërbesat e para fetare në Berat, Korçë, 
Tiranë etj. Mesha e parë pas persekutimit194 u celebrua në manastirin e Kryeengjëjve në 
Derviçan të Gjirokastrës, më 16 dhjetor 1990. (Fig.17) (Fig.18) 

Më datat 1-3 gusht 1991 në Kishën e Ungjillëzimit në Tiranë u thirr një Asamble 
e përgjithshme kleriko-laike, në të cilën morën pjesë përfaqësues të katër dioqezave të 
Shqipërisë. Nga Korça ishin atë Kristo Raci, atë Kosta Kotnani, Sotir Bambuli dhe Jani 
Trebicka, nga Gjirokastra atë Mihal Dako dhe atë Jorgo Zaro dhe Alqi Jani, nga Elbasani 
atë Spiro Veli, nga Berati atë Vangjel Xoxe dhe Vangjel Capo, nga Lushnja atë Sotir 
Boçi. Tiranën e përfaqësonin atë Gaqo Pjetri, kryedhjakon Sotir Kanxheri, dhjakon Spiro 
Findiku dhe Dhimitër Beduli. Pjesëmarrës në mbledhje qenë edhe av. Koço Dilo dhe dr. 
Ylli Popa. Asambleja e Pergjithshme kleriko-laike u hap me një dhoksologji. Në vijim e 
mori fjalën Dhimitër Beduli. Në këtë mbledhje u diskutua gjendja e K.O.A.SH-it, si dhe 

188-Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 277. 
189-Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha Ortodokse Autoqefale, Fondi 536, Dosja nr. 1382, viti 1967, fl.1-2. 
190-Çaste nga persekutimi ateist, Ngjallja, shkurt 2019, faqe 9. 
191-Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Kërkim, 
nr.16, Tiranë, 2019, faqe 60. 
192-Neni 55: “Agjitacioni e propaganda fashiste, antidemokratike, fetare, luftënxitëse, antisocialiste, si edhe 
përgatitja, përhapja ose ruajtja për përhapje të literaturës me përmbajtje të tillë për të dobësuar ose minuar 
shtetin e diktaturës së proletariatit, dënohet: me heqje të lirisë nga tre gjer në dhjetë vjet. Po këto vepra, kur 
janë kryer në kohë lufte ose kanë shkaktuar pasoja veçanërisht të rënda, dënohen: me heqje të lirisë jo më 
pak se dhjetë vjet ose me vdekje”. Kodi Penal të Republikës Pupullore Socialiste të Shqipërisë, 1 tetor 
1977, neni 55. 
193-Zef Mirdita, Krishtenizimi ndër shqiptarë, Zagreb 1998, faqe 233.  
194-Liturgjia hyjnore u krye prej atë Mihal Dakos, i cili ishte dorëzuar në gradën priftërore në vitin 1959 
prej Mitropolitit të Gjirokastrës, Damianit. Atë Mihal Dako i përkiste brezit të klerikëve që mbijetuan pas 
persekutimit ateist. Ndonëse në moshë të thyer ai u përkushtua tërësisht në kryerjen e shërbesave fetare. 
Dhimitër Beduli, Përmes shkrimeve, Ngjallja, Tiranë 2015, faqe 79; Pirro Kondili, Orthodhoksia: burim 
qëndrese dhe shprehje lirie në Shqipërinë komuniste, Ngjallja, shtator 2019, faqe 10. 
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prespektivat për të ardhmen. Në fund u zgjodh një Këshill i Përgjithshëm kleriko-laik me 
nëntë përfaqësues. Asambleja zgjodhi si Epitrop të Përgjithshëm të K.O.A.SH-it, të 
dërguarin e patriarkanës (eksarkun), dhe katër epitropë klerikë e pesë laikë (atë Mihal 
Dako, atë Kristo Raci, atë Kozma Qirjo, atë Gaqo Pjetri, Dhimitër Beduli, Aleko Dhima, 
Alqi Jani, Sotir Bambuli, Vangjel Capo). Sekretar i Përgjithshëm u zgjodh Aleko 
Dhima195. Këshilli i Përgjithshëm i K.O.A.Sh-it i dërgoi një letër Patrikut Ekumenik 
Bartholomeu për zgjedhjen e Imzot Anastasit në krye të Kishës sonë196.  

Nga datat 5-8 qershor 1992 një përfaqësi e Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë vizitoi Patriarkanën Ekumenike, duke kërkuar zgjedhjen e eksarkut Anastas si 
primat të saj. Delegacioni përbëhej nga atë Kozma Qirjo, atë Gaqo Petri, atë Jani 
Trebicka, Dhimitër Beduli dhe Aleko Dhima. (Fig.19) Procesi i ringjalljes së plotë të 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë tashmë kishte nevojë që të plotësohej edhe 
nga ana organizative, sepse mungonte Kryeepiskopi dhe Sinodi i Shenjtë. Kështu më 24 
qershor 1992, Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës zgjodhi 
Mitropolitin e Andrusës, Anastasin, si Kryeepiskop të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë 
Shqipërisë. Po atë ditë Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës zgjodhi edhe: predikuesin e 
Mitropolisë së Trikës dhe Sinagon, njohësin e gjuhës vllahe, arqimandritin Kristodhulos 
Mustaka, si Mitropolit të Korçës, protosingjelin e Mitropolisë së Neapolis, arqimandritin 
Aleksandër Kalpaqidhin, si Mitropolit të Gjirokastrës dhe predikuesin e Mitropolisë së 

195-Aleko Dhima, Dëshmi të një besimtari, Kërkim Nr. 9, Tiranë 2012, faqe 95-96.  
196-Pëmbajtja e letërs është: Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Tiranë, më 30 maj 1992, 
Tërëshenjtëri, Me hirin hyjnor, riorganizimi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me përpjekjet e 
anëtarëve të saj besimtarë dhe me inisiativat kishtare të ndritshme të Patriarkanës Ekumenike, të Qendrës së 
Nderuar të Ortodoksisë dhe të veprimeve të urta e të palodhshme të Eksarkut të Patriarkanës Ekumenike, 
Mitropolitit Prof. Anastas, po ecën në mënyrë të jashtëzakonshme. Me dhjetëra famulli ortodokse janë 
ringritur në tërë vendin, me këshilla kishtarë të zgjedhur, shumë Kisha ripërtërihen dhe rindërtohen, klerikë 
të rinj po hirotonisen, përherë e më shumë pagëzime e mistere të tjera po kryhen. Kursi teologjik-ieratik me 
58 studentë gjatë katërmujorit të fundit shënoi një sukses të veçantë. Pashkët e sivjetme u festuan me 
pjesëmarrjen e mijëra besimtarëve ortodoksë në kishat e qyteteve e të fshatrave në tërë Shqipërinë. Por që 
Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë të mund t’u përgjigjet kërkesave të mëdha e urgjente të kohës dhe 
nevojave të shumta të saj, që të shpejtohet ritmi i riorganizimit të saj, por edhe të sigurohet tërësia e saj nga 
futjet dhe ndërhyrjet e qendrave të tjera kishtare, dhe së fundi, që ajo të mund të përfaqësohet në mënyrë 
kanonike dhe plotësisht në të gjitha mbledhjet dhe punimet e Kishave Ortodokse dhe në përgjithësi të marrë 
pjesë në mënyrë të barabartë në të gjitha veprimtaritë ndërkristiane, mendojmë se paraqitet nevoja që të 
ketë sa më shpejt që të jetë e mundur një Hierarki të aftë e të përshtatshme, të cilën e ka zhdukur 
persekutimi shumë i gjatë ateist. Prandaj i paraqesim me devocion Kishës Mëmë të Kostandinopojës lutjen 
që, duke u mbështetur në interesimin e njohur dhe në kujdesin kanonik të saj për Kishat Orthodhokse lokale 
në vuajtje, dhe si Kryekishë ndërmjet Kishave Ortodokse, si dhe si Kishë që i akordoi Autoqefalinë bijës së 
saj, të veprojë gjithçka duhet, në bazë të së drejtës së detyrës, në mënyrë që të plotësohet formimi kanonik i 
Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë që tashmë ekziston, që ajo të mund t’i përgjigjet kanonikisht me 
forcat e veta nevojave gjithnjë në rritje si brenda ashtu dhe jashtë saj. Këtë letër do t'ia dorëzojë Kreut Tuaj 
të lartë të Përndershëm një përfaqësi e Këshillit të Përgjithshëm Kishtar të Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë, e përbërë nga të përndershmit atë Gaqo Petri, atë Kozma Qirjo dhe nga të nderuarit Dhimitër 
Beduli dhe Aleko Dhima, autorizuar për çdo propozim dhe veprim të mëtejshëm. Duke shprehur përsëri 
mirënjohjen e ortodoksëve të Shqipërisë, për çdo gjë të çmuar që ka bërë Kisha Mëmë e Kostandinopojës 
për ringritjen kanonike të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, mbetemi me respekt shumë të thellë 
në Iisu Krishtin. Këshilli Kishëtar i Përgjithshëm i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kërkesë e 
KP të K.O.A.Sh për zgjedhjen e Imzot Anastasit në krye të Kishës sonë, Ngjallja, tetor 1992, faqe 2. 
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Thivës dhe Livadhjasë, arqimandritin Ignat Triantin, si Mitropolit të Beratit, Vlorës dhe 
Kaninës197.  

Përfaqësia e Patriarkanës Ekumenike e përbërë nga Mitropoliti i Pergjit 
Evangjelos, Mitropoliti i Filadelfias Melitoni dhe shqiptaro-amerikani atë Ilia Ketri, më 4 
korrik 1992 u takuan me Presidentin e Republikës Z. Sali Berisha, i cili e dekretoi 
pranimin e Mitropolitit Anastas, si Kryeepiskop të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë 
Shqipërisë, por nuk ishte dakort, që të katër mitropolitët të ishin nga Greqia198. 

Në korrik të vitit 1996 marrëdhëniet midis K.O.A.Sh-it dhe Patriarkanës 
Ekumenike mbetën të ngrira, për shkak se pa ndonjë marrëveshje dhe me miratimin e 
palës shqiptare u kryen në Kostandinopojë dorëzimet e Mitropolitëve, të cilët ishin 
zgjedhur që në vitin 1992. Ditën e premte më 26 korrik 1996 në Kishën e “Shën 
Parashqevisë”  të Kalqedonisë, në Bosfor, u bë dorëzimi i Mitropolitit të Gjirokastrës 
Aleksandër Kalpaqidhi. Të shtunën më 27 korrik 1996 në kishën e “Shën Pandelejmonit”, 
në Bosfor, u bë dorëzimi i Mitropolitit të Beratit Ignat Triantit. Ndërsa ditën e diel më 28 
korrik 1996 në Kishën Patriarkale të “Shën Gjergjit” u bë dorëzimi i Mitropolitit të 
Korçës Kristodhulos Mustakas. Të tre dorëzimet u bënë në prani të Patrikut Ekumenik 
Bartolomeut199. 

 Kryeepiskopi Anastas ishte i ftuar në Kostandinopojë, ku do të dorëzoheshin 
mitropolitët, por ai nuk shkoi sepse autoritetet shqiptare e kundërshtuan në formë të prerë 
hyrjen e tyre në Shqipëri. Në lidhje me mosshkuarjen në dorëzimin e mitropolitëve në 
Fanar, Kryeepiskopi Anastas ka deklaruar: "Për mua do të ishte bekim nëse pranë do të 
kisha, për të marrë pjesë në veprën e mundimshme të ringritjes nga gërmadhat të Kishës 
së Shqipërisë, jo vetëm tre, por shumë më tepër Mitropolitë dhe klerikë të tjerë. Por, 
ngjarjet duhen kuptuar siç janë dhe të trajtohen seriozisht. Në Shqipëri tashmë janë 
forcuar frika dhe shqetësimet se grekët tentojnë të depërtojnë e të realizojnë planet e tyre 
etnike nëpërmjet Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Sigurisht, këto pikpamje 
janë të padrejta e jashtë realitetit; megjithatë janë deklaruar qartë. Është i njohur reagimi i 
prerë i Presidentit të Republikës së Shqipërisë z. Sali Berisha pas zgjedhjes së 
Kryeepiskopit dhe Mitropolitëve. Gjatë takimit të tij me Delegacionin e Patriarkanës, 
kishte theksuar qartë se Qeveria Shqiptare nuk ka për të pranuar asnjë episkop tjetër grek. 
Është bërë kundërpropozimi që të kërkoheshin mitropolitë të ndonjë shtetësie tjetër. Nëse 
Patriarkana Ekumenike, pa u marrë vesh fare me autoritetet shqiptare, do të ndërmarrë 
realizimin e vendimit në fjalë, rezistenca do të jetë shumë më tepër negative. Shqipëria 
është një vend i pavarur, ka ligjet e saj dhe qeveri sovrane. Dëshirojmë të kujtojmë se 

197-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 192. 
198-Në një takim të mëvonshëm (pas një viti) Presidenti Berisha i ka thënë Kryeepiskopit Anastas: "I 
vlerësoj përpjekjet tuaja për rimëkëmbjen e Kishës Autoqefale. Keni ndihmën e shtetit shqiptar dhe timen 
personale, por dua t’i rikthehem edhe njëherë çështjes së Kishës Ortodokse. Unë, duke ju pranuar ju si 
kryepeshkop i Shqipërisë, siç kemi rënë dakort para një viti, deri sa të gjendet një klerik shqiptar i 
përshtatshëm për këtë funksion, përsëris ato që ju kam thënë, që në Kishën Autoqefale nuk do të pranohet 
asnjë shtetas i huaj, mbasi këtë nuk e lejon statusi i kësaj kishe. Klerikët tuaj mund të vijnë e të marrin pjesë 
në ceremoni, por s’mund të emërohen në kishën shqiptare. Në të gjitha strukturat do të vendosen vetëm 
njerëz me shtetësi shqiptare". Rezarta Delisula, Berisha: Refuzova 3 klerikë grekë, bëra kompromis për 
Janullatosin, Gazeta Shqiptare, 27 dhjetor 2010, faqe 14.  
199-Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 255. 
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edhe ne nuk do ta kishim pranuar zgjedhjen tonë dhe nuk do kishim dhënë Mesazhin e 
Madh më 12 korrik 1992, nëse nuk do të kishte ekzistuar më parë miratimi i Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë. Ne besojmë se veprimi më i përshtatshëm është vazhdimi i 
dialogut me autoritetet shqiptare dhe jo një befasim i ri"200.  

Kryeepiskopi Anastas i kërkoi Patrikut Ekumenik që të vinte në Shqipëri një 
përfaqësi hierarkësh të Sinodit për ta diskutuar këtë problem kaq të mprehtë me 
autoritetet vendase dhe me popullin ortodoks. Lidhur me dorëzimin e tre mitropolitëve 
me kombësi greke, përfaqësuesi i qeverisë shqiptare për problemet fetare Bardhyl Fico, 
më datën 2 gusht 1996, i dorëzoi Kryeepiskopit Anastas një shkresë, me anën e së cilës 
kundërshtohej prerë dorëzimi i tre mitropolitëve me kombësi greke201.  

        Më datën 3 shtator 1996 u mblodh Këshilli i Përgjithshëm i Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë ku të gjithë përkrahën Kryeepiskopin Anastas në pikëpamjet që 
i kishte parashtruar Patriarkanës Ekumenike.  

Më 8 tetor 1997 erdhi në Shqipëri një delegacion i Patriarkanës Ekumenike me 
qëllim që të bisedonte me Qeverinë Shqiptare për zgjidhjen përfundimtare të Sinodit të 
Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në përbërje të delegacionit qenë, 
Mitropoliti i Pergjit, Evangjelos, Mitropoliti i Filadelfias, Melitoni dhe protoprezviteri 
Ilia Ketri, të cilët zhvilluan bisedime me Ministrin e Shtetit Z. Kastriot Islami. Ky i fundit 
ishte ngarkuar nga Qeveria Shqiptare për të zhvilluar negociatat me delegacionin e 
Patriarkanës Ekumenike për çështjen e Sinodit të Shenjtë. Në takim Z. Kastriot Islami 
deklaroi: “Vendimi i njëzëshëm i Qeverisë Shqiptare dhe i Presidencës është që të mos 
pranohen në Shqipëri tre Mitropolitët grekë”. Ndër të tjera ai sqaroi se ky qëndrim 
përputhet me traditën historike të Shtetit Shqiptar, ku ngulmohet që Kisha Ortodokse 
Autoqefale e Shqipërisë të drejtohet nga qytetarë shqiptarë, sipas statutit të kësaj kishe. 
Në takim u vendos që të vazhdohet dialogu midis Patriarkanës Ekumenike, Kishës 
Shqiptare dhe Qeverisë së Shqipërisë për gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme202.  

Pas bisedimeve të gjata ndërmjet përfaqësuesve të Patriarkanës Ekumenike, të 
Kishës së Shqipërisë dhe autoriteteve shqiptare, u formua Sinodi i Shenjtë i Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Më 18 korrik 1998, u bë në qytetin e Beratit 
fronëzimi i Hirësisë së Tij, Mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Ignatit, i cili rrjedh 
nga një familje arvanitase dhe flet gjuhën shqipe, nga Fortlumturia e Tij Kryeepiskopi i 
Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Imzot Anastasi dhe nga përfaqësuesit e 

200-Duhet vazhdimi i dialogut, Ngjallja, gusht 1996, faqe 1,2. 
201-Në shkresë ku thuhej: "Hirësi, Megjithë respektin për personin Tuaj, rrethanat na detyrojnë t'ju 
njoftojmë qëndrimin tonë për emërimin nga Patriarkana e Stambollit të tre mitropolitëve grekë në Shqipëri. 
Njoftimin e morëm nga shtypi. Na çuditi fakti se si Patriarkana, pa një bisedim paraprak me përfaqësues të 
Qeverisë Shqiptare, merr vendim që i gjithë Sinodi në Shqipëri të përbëhet nga qytetarë grekë. Kjo jo 
vetëm që tejkalon çdo etikë të marrëdhënieve ndërmjet palëve, por njëkohësisht prek ndërgjegjen 
kombëtare të popullit tonë, përfshirë edhe ortodoksët shqiptarë. Ju lutem, Hirësi, t'i bëni prezent 
Patriarkanës qëndrimin tonë të prerë për të mos lejuar më asnjë klerik të huaj të drejtojë punët e fesë në 
Shqipëri. Ky qëndrim s'ka të bëjë aspak me miqësinë e popullit tonë me popullin grek. Hirësi, pranoni 
ndjenjën e konsideratën tonë më të lartë për Shkëlqesinë tuaj". Duhet vazhdimi i dialogut, Ngjallja, gusht 
1996, faqe 1,2. 
202-Do të vazhdojë dialogu, Ngjallja, tetor 1997, faqe 1; Αποστολου Γλαβινα, Η Ορθοδοξη Αυτοκεφαλη 
Εκκλησια της Αλβανιας, Θεσσαλονικη 1998, σελ. 290. 
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Patriarkanës Ekumenike, Eminenca e Tij, Mitropoliti i Pergjit, Evangjelos dhe Eminenca 
e Tij, Mitropoliti i Filadelfias, Melitoni. Po atë mbasdite, Fortlumturia e Tij, 
Kryeepiskopi Anastas dhe Hirësia e Tij, Mitropoliti i Beratit Ignati, duke përbërë 
bërthamën e parë të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, së 
bashku me dy Mitropolitët e lartpërmendur, përfaqësues të Patriarkanës Ekumenike, të 
cilët në vitin 1992 morën pjesë në negociatat me autoritetet shqiptare, mbajtën në Tiranë 
Sinodin e Shenjtë. Gjatë kësaj mbledhjeje historike u shqyrtuan çështje të ngutshme të 
Kishës së Shqipërisë, u pranuan dorëheqjet e Mitropolitit të Gjirokastrës, Aleksandrit, 
dhe të Hirësisë së Tij, ish-Mitropolitit të Korçës, Kristodhulit, (të cilët nuk u pranuan në 
mënyrë të prerë nga autoritetet shqiptare për shkak të kombësisë), dhe më pas u zgjodhën 
dy hierarkë shqiptarë. Mitropolit i Korçës u zgjodh arkimandriti Joan Pelushi dhe 
Episkop i Apollonisë u zgjodh ikonom Kozma Qirjo. Të hënën, më 20 korrik 1998, në 
Kishën Katedrale “Ugjillëzimi i Hyjëlindëses” në Tiranë, nën drejtimin e Kryeepiskopit 
Anastas, me pjesëmarrjen e një numri të madh besimtarësh, u bë hirotonisja e Mitropolitit 
të Korçës dhe të enjten, më 23 korrik 1998, u bë hirotonisja e Episkopit të Apolonisë. Pas 
zhvillimeve të mësipërme, Sinodin e Shenjtë203 të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, në 
vitin 1998 e përbënin: Fortlumturia e Tij Kryeepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë 
Shqipërisë, Imzot †Anastasi, Kryetar; Hirësia e Tij Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe 
Kaninës, †Ignati, Hirësia e Tij Mitropoliti i Korçës, †Joani, dhe Hirësia e Tij Episkop i 
Apollonisë, †Kozmai, anëtar. Kryesekretar i Sinodit të Shenjtë u zgjodh protopresviteri 
†Jani Trebicka204. (Fig.20)  

Në mbledhjen e Sinodit të Shenjtë të Kishës Orthodhokse Autoqefale të 
Shqipërisë, të datës 11 nëntor 2006, u vendos që të ngrihen në gradën episkopale tre 
arkimandritë të Kishës sonë: 1-Arkimandrit Dhimitër Sinaiti, u caktua Mitropolit i 
Gjirokastrës. Dorëzimi i tij u bë në datën 16 nëntor 2006 në kishën katedrale të 

203-U formua Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, gusht 1998, faqe 
1,12; Anastasi, Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse 
Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 25. 
204-Jani Trebicka (1952- ) ka lindur në Korçë më 30 shtator 1952 dhe rrjedh nga një familje thellësisht 
besimtare, prej së cilës u edukua që në vogëli me frikë Perëndie. Mbyllja e kishave e gjeti në moshën 15-
vjeçare, por në rrethin  e tij festat fetare vazhdonin të kremtoheshin rregullisht. I formuar me këtë traditë së 
bashku me shokë dhe miq ai shkonte për pelegrinazh në vende të shenjta si në Shën Konstandin e Bradvicë, 
Shën Marenë e Dishnicë, ku i luteshin Zotit. Duke punuar si fonditor ai derdhte kryqe dhe ua shpërndante 
të afërmve ose i linte nëpër kishat e shkatërruara që t'i merrnin besimtarët ortodoksë, që i frekuentonin 
fshehurazi. Në kremtimin për herë të parë të Ujit të Bekuar më 6 janar 1991 në vendin ku më parë ndodhej 
Kisha e Shën Triadhës, Jani Trebicka ishte ndër organizatorët. Më pas u zgjodh llogaritar i kishës, por 
dëshira e tij ishte të bëhej prift. Kështu me ardhjen në Shqipëri të Fortlumturisë së Tij Kryeepiskopit 
Anastas si Eksark i Patriarkanës Ekumenike ishte dhjaku i parë që u hirotonis nga dora e tij më 28 korrik 
1991 përjashta te shkallët e Mitropolisë. Ndërsa më 24 nëntor 1991 u dorëzua prift. Përkushtimi ndaj 
detyrës së shenjtë, aftësia e shpresëtaria e tij bënë që në shkurt të vitit 1993 ai të zgjidhet nga Këshilli i 
Përgjithshëm i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Epitrop i Përgjithshëm Arkiheratik i Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Gjithashtu me formimin e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse 
Autoqefale të Shqipërisë, Protopresviter Jani Trebicka u zgjodh Kryesekretar i Përgjithshëm. Të ardhmen e 
Kishës sonë Orthodhokse Autoqefale e shoh me optimizëm, Ngjallja, qershor 1994, faqe 9; Andrea Llukani, 
Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe 130; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, 
Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe  259. 
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“Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati dhe Hirësi Joani, 
ndërsa ceremonia e Fronëzimit u krye më 26.11.2006, në kishën e Kryeengjëjve në 
Gjirokastër. 2-Arkimandrit Nikolla Hyka, i cili mori titullin Episkop i Apolonisë. 
Shërbesa e dorëzimit në gradën episkopale u krye më 19 nëntor 2006, në kishën katedrale 
të “Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati, Hirësi Joani dhe 
Hirësi Dhimitri. 3-Arkimandrit Andon Merdani, i cili mori titullin Episkop i Krujës. 
Hirësi Andoni u dorëzua episkop më 21 nëntor 2006 në kishën katedrale të 
“Ungjillëzimit”, në Tiranë, nga Kryeepiskopi Anastas, Hirësi Ignati, Hirësi Joani, Hirësi 
Dhimitri dhe Hirësi Nikolla. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të 
Shqipërisë në vitin 2006 përbëhej nga: †Kryepiskopi Anastas, Kryetar; †Mitropoliti i 
Beratit Ignati, †Mitropoliti i Korçës Joani, †Mitropoliti i Gjirokastrës Dhimitri, †Episkopi 
i Apolonisë Nikolla, †Episkopi i Krujës Andoni; Kryesekretar i Përgjithshëm u zgjodh 
protopresviteri †Jani Trebicka205. (Fig.21)  

Pas propozimit të Këshillit Kleriko-Laik, në mbledhjen e 19 janarit të vitit 2012, 
Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, zgjodhi dy episkopë të rinj. 
Sinodi i Shenjtë vendosi me vota unanime për të zgjedhur si Episkop të Episkopatës të 
Amantias, arkimandritin Nathanail dhe si Episkop të Episkopatës të Bylisit, arkimandritin 
Asti. Me këto dy dorëzime Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë 
përbëhet nga tetë anëtarë. Episkopët e rinj do të mbulojnë sektorë të caktuar të jetës 
kishtare, Hirësi Nathanaili “Mbikqyrjen e pasurisë së Manastireve”, ndërsa Hirësi Asti 
“Diakoninë Apostolike”. Në datën 21 janar 2012 u celebrua shërbesa e dorëzimit në 
episkop e arkimandrit Nathanailit, ndërsa në datën 22 janar 2012, u krye shërbesa e 
dorëzimit në episkop e arkimandrit Astit. Hirotonitë u celebruan në kishën e 
“Ungjillëzimit”, në Tiranë.  Dorëzimet u kryen nga Kryeepiskopi Anastas, me 
pjesëmarrjen e gjithë anëtarëve të Sinodit të Shenjtë206. Sinodi i Shenjtë i Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë prej vitit 2012 përbëhet nga: †Kryepiskopi Anastas, 
Kryetar; Mitropoliti i Beratit †Ignati, Mitropoliti i Korçës †Joani, Mitropoliti i 
Gjirokastrës †Dhimitri, Episkopi i Apolonisë †Nikolla, Episkopi i Krujës †Andoni, 
Episkopi i Amantias †Nathanaili dhe Episkopi i Bylisit †Asti. (Fig.22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205-Plotësohet Sinodi i Shenjtë, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 8. 
206-Dy episkopë të rinj në Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, Ngjallja, janar 2012, faqe 12; 
Anastasi, Kryeposkop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ringritja e Kishës Orthodhokse 
Autoqefale të Shqipërisë (1991-2012), Tiranë 2013, faqe 26; Andrea Llukani, Krishterimi në Shqipëri, 
Trifon Xhagjika, Tiranë 2014, faqe 258-259. 
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KREU I PARË 
 

KISHAT  E MITROPOLISË SË GJIROKASTRËS  
 

Mitropolia e Gjirokastrës para vitit 1967 kishte 120 enori dhe 50 manastire207, 
ndërsa sot përbëhet prej këtyre zëvendësive episkopale vendore: Gjirokastra, Pogoni, 
Delvina, Saranda, Himara dhe Përmeti. Kishat dhe institucionet fetare e kësaj mitropolie 
sipas komunave janë: 

Në Gjirokastër: Kisha katedrale e Gjirokastës, Mitropolia e Gjirokastës, Kisha e 
"Fjetja e Hyjlindëses" në Vrahogoranzi, kisha e "Kryeengjëjve", kisha e "Shën Kozmait" 
në Vrisera, kisha në Kakavijë.  

Në Tepelenë: Kisha e "Profetit Ilia" në Lekël, kisha në Memaliaj, kisha në 
Tepelenë.  

Në Përmet: Kisha e "Shën Parashqevisë", kisha "Shën Nikollës", kisha e "Shën 
Marisë" në Leusë, kisha e "Ungjillëzimit" në Këlcyrë.  

Në Delvinë: Kisha e "Ungjillëzimit".  
Në Sarandë: Manastiri i "Shën Gjergjit" në Çukë, kisha e "Shën Vasilit", kisha e 

"Ngjalljes së Krishtit" në Ksamil, kisha e "Shën Harallambit".  
Në Himarë: Kisha e "Gjithë Shenjtorëve", manastiri i "Shën Dhimitrit" në Qeparo, 

kisha e "Shën Spiridonit" në Vuno. 
 
  

KISHAT MONUMENT KULTURE 
 
Gjirokastër. Manastiri i "Shën Qirjakut dhe Julitës" në Dhuvjan, 1963, manastiri 

i "Shën Mërisë" në Goranxi, 1963, manastiri i "Ungjillizimit" në Vanishtë, 1963, kisha e 
Manastirit të "Shpërfytyrimit" në Mingul, 1963, kisha e manastirit  të "Shpërfytyrimit" 
në Çatistë të Pogonit, 1963, kisha e manastirit të "Shën Triadhës" në Pepel, 1963, kisha e 
manastirit të "Shën Ilias" në Jergucat, 1963, kisha e manastirit të "Shën Mërisë Spilesë" 
në Tranoshisht, 1970, kisha e manastirit të "Shën Mërisë" në Koshovicë, 1977, kisha e 
manastirit të "Shën Mëhillit" në Nivan, 1977, kisha e "Profet Ilias" në Stegopull, 1963, 
kisha e "Shën Mërisë së Drianos " në Zervat, 1963, kisha "Fjetja e Shën Mërisë" 
në Sopik, 1963, kisha "Fjetja e Shën Mërisë" në  Zervat, 1963, kisha e "Shën Mërisë" 
në Labovën e Kryqit, 1963, kisha e "Shën Mërisë" në Peshkëpinë e Sipërme, 1963, kisha 
e "Shën Mërisë" në Vrahogoranxi, 1963, kisha e "Shën Mërisë" në Derviçan, 1970, kisha 
e "Shën Mëhillit" në Mingul, 1963, kisha e "Shën Mëhillit" 1963, kisha e "Shën Kollit" 
në Dhuvjan, 1963, kisha e "Shën Kollit" në Saraqinisht, 1963, kisha e "Shën Gjergjit" 
në Nokovë, 1963, kisha e "Shën Thanasit" në Poliçan, 1963, kisha e "Shën Thanasit" 
në Selo, 1977, kisha e "Shën e Premtes" në Selckë, 1970, kisha e "Mezhanit" 
në Poliçan, 1963, kisha paleokristiane e Manastirit në Nepravishtë, 1973, kisha e 

207-Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 342; Andrea Llukani, 
Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2005, faqe 111; Andrea Llukani, Arti kishtar në 
Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 168. 
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"Shpërfytyrimit" 1963, kisha e "Apostujve të Shenjtë" në Hoshtevë, 1977, rrënojat e 
kishës së "Shën Anës" në Derviçan, 1963, rrënojat e bazilikës  paleokristiane në Goricë, 
1977, kisha e "Shën e Premtes" në Hllomo, Kisha e "Shën Mërisë" në Skore208. 

Përmet. Kisha e "Shën Premtes" 1963, kisha e "Shën Mërisë" në Leusë, 1963, 
kisha e "Shën Mërisë" në Seran, 1963, kisha e "Shën Mërisë" në Kosinë, 1963, kisha e 
"Shën Sotirit" në Tremishtë, 1970, kisha e "Shën Mërisë" në Bënjë, 1970, kisha e "Shën 
Mërisë" në  Okdunan, 1970, kisha e "Shën Dëllisë" në Buhal,  

Sarandë. Manastiri "Shën Gjergjit" në Demë,  1963, manastiri "Shën Mërisë" 
në Krorëz, 1963, manastiri "Shën Mërisë" në Kakome, 1963, rrënojat e manastirit të "40 
Shenjtorëve", 1970, kisha e manastirit të "Shën Kollit" në Mesopotam, 1948, kisha e 
manastirit të "Shën Kollit" në Dhivër, 1963, kisha e manastirit të "Shën Mërisë" në 
Mavrodhivri, Dhivër, 1963, kisha e manastirit të "Shën Thanasit" në Leshnicën e 
Poshtme, 1963, kisha e manastirit të "Shën Triadhës" në Kardhikaq, 1970, kisha e 
manastirit të "Shën Mërisë" në Kameno, 1970, kisha e manastirit të "Shën Mërisë së 
Krimanovës" në Piqer, 1963, kisha e "Shën Mërisë" në Melçan, 1970, kisha e "Shën 
Thanasit" në Pecë, 1970, kulla e manastirit "Theollogos" në Cerkovinë, 1979, kisha e 
"Shën Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme, 1963, kisha e "Shën Kollit" në Dhrovjanin e 
Sipërm, 1970, kisha e "Shën Thanasit" në Sopik, 1963, rrënojat e kishës në Çiflik, 1977, 
rrënojat e kishës së Kamenicës Palavli, 1970, kisha e "Shën Janit" në Delvinë 2002.  

 
 

KISHA E “SHËN MËRISË” 
LABOVË E KRYQIT, SHEK. X 

 
Kisha e "Shën Mërisë" është në mes të fshatit Labovë. (Fig.1) Sipas një 

mbishkrimi që gjendet i shkruar rreth pjesës së poshtme të timbanit të kubesë, kisha 
mendohet se është ndërtuar në vitin 551. Ktitor i kishës ka qenë perandori bizantin, 
Justiniani I (527-565). Këtë e vërteton mbishkrimi: Ετος 55α ησοδημα ηγε Ιουστινιανου 
του μεγαλου βασιλεο ηπερ σινδρομης επητροπου Κονσταντινου Λαδοβου της χορας 
ταυτης εκτισθη ο πανσεπτος θηος ναος...(της υπεραγίας Θεοτόκου καί) αηπαρθενου 
Μαριας. 1806 Μαρτηο.....“Ky tempull i gjithnderuar dhe hyjnor i së mbishenjtës 
Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari u ndërtua (në) vitin 551 me shpenzimet e 
Justinianit, mbretit të madh dhe (u meremetua) me kontributin e epitrop Kostandinit të 
këtij katundi, Labovë (në vitin) 1806, mars”209.  

Ky fakt përmendet edhe në Kronikën e Dropullit (Το χρονικο της Δροπολης)210, e 
cila ka pasur disa botime. Kronika e Dropullit është botuar së pari në vitin 1821 nga 

208-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 87-90; Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 169-170. 
209-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 518, 
faqe 219; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, 
σελ. 207. 
210-Në kohën e Justinianit të Madh (527-565) zona ka qenë vend pelegrinazhi, ashtu siç ka qenë në kohën e 
mbretërimit të Kostandinit. Atëherë u nisën dhe shkuan te Justiniani i Madh dhjetë drinopojas dhe 
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Pukëvili211; në vitin 1871 është botuar nga Athanasios Petridhi212, më 1906 nga Nikolaos 
Mistiakidhis213 dhe në vitin 1913 nga Dh. Evangjelidhis214. Justiniani i pati dhuruar 
kishës së Shën Mërisë në Labovën e Kryqit dy mullinj dhe 20 pendë tokë, si edhe një 
copëz druri nga kryqi i Krishtit215, e cila peshonte afro 60 derhem216. Ajo është sjellë në 
vitin 559 prej Kostandinit nga Labova, i cili ishte bashkëpunëtor i ngushtë i perandorit 
Justinian. Në momentin që Druri i Shenjtë mbërriti në Labovë, episkopi i Drinopojës, 
Kostandini celebroi një liturgji, gjatë së cilës u bë edhe shenjtërimi i kishës217. Gjithnjë 

dymbëdhjetë kaonas, burra të zgjedhur, me famë, trupmëdhenj dhe të ditur. Kur i pa ata perandori, u gëzua 
shumë nga bukuria dhe mençuria a tyre. Menjëherë pas tri ditësh iu dha atyre grada dhe i mbajti pranë 
vetes. Në vendin e tyre dërgoi kryekordhëtarin  Aleksandër  për të vëzhguar dhe qeverisur gjithë ato vende 
të Aidhonisë, Finiqit, Himarës dhe deri në Vlorë dhe Belegrad. Me kohë u paqtuan vendet, siç deshën. Me 
vdekjen e kryekordhëtarit Aleksandër, qeveritar i vendit u bë Kostandin Drinopoliti, nga Labova, i cili me 
anë të një dekreti perandorak ndërtoi në atë vend kishën kushtuar Lindjes së Tërëshenjtës Hyjlindëse, të 
bukur dhe të mrekullueshme, ashtu siç e meritonte ai vend që përbëhej nga 910 shtëpi. Njerëzit qenë të 
denjë dhe burrërorë, të bukur e të gatshëm në përgjigje. Ata e bënë atë vend Stavropigjik (në varësi direkte 
nga patriku ekumenik), autodespotik. Të gjithë të krishterët qenë kurdoherë të gatshëm për detyrimet 
mbretërore. Përsa i përket lagjes së sipërme, qe në varësi të kishës së Shën Athanasit, e cila ishte në 
juridiksionin e kryepriftit, siç qe e gjithë zona. Ata qenë njëqind e tetëdhjetë shtëpi. Për atë kishë perandori 
fali 20 pendë qe, tokë dhe dy mullinj, të cilët do të shërbenin për të ushqyer dymbëdhjetë priftërinjtë. Me 
anën e një dekreti perandorak u fali drurin e shenjtë, si dhe orendi me vlerë një mijë të florinjta; Φιλιππας 
Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 19-20; Moikom Zeqo, Kisha që strehon kryqin e vërtetë të 
Krishtit, Gazeta Shqiptare, 29 tetor 1999, faqe 19. 
211-I pari që botoi Kronikën e Dropullit ka qenë konsulli francez në Janinë, F. Pukëvil. Më 1806 Pukëvili 
bëri një vizitë tek episkopi i Drinopojës në qytetin e Gjirokastrës. Një intelektual i Gjirokastrës i dhuroi një 
dorëshkrim pa fund e pa krye. Kuptohet edhe pa titull. Pukëvili e publikoi kronikën me titull: “Kronika e 
Gjirokastrës”, pasi dorëshkrimin e kishte marrë nga ai qytet. Pukëvili e përktheu kronikën në gjuhën frënge 
dhe e botoi. F.C.H.L. Puqueville, Voyage dans la Greece, V, Paris, 1821, faqe 356-357. 
212-Athansios Petridhis nga Dropulli ishte një kërkues pasionant. Ai udhëtoi fshat më fshat, manastir më 
manastir dhe nëpër sitet arkeologjike për të mbledhur dokumente historike, tradita popullore dhe shënime të 
tjera, që lidhen me fshatrat e zonës dhe përgjithësisht, të të gjithë Epirit. Petridhis është i pari, që publikoi 
nga fillimi e deri në fund Kronikën e Dropullit. Në vitin 1864, Petridhis e kishte përfshirë Kronikën e 
Dropullit në një koleksion me materiale gjuhësore për Epirin, të cilin e paraqiti për ta vlerësuar në Kolegjin 
Filologjik të Kostandinopojës. Pjesë nga kronika u botuan në gazetat dhe revistat e kohës. Αθανάσιος  
Πετρίδης,  Χρονικόν Δρυοπίδος, Νεοελληνίκα Ανάλεκτα, 1871, σελ. 1-64. 
213-Νικολαος Μουστακίδης, Δρυίνοπολιτικά, Εκκλησιαστική Αλήθεια, Αθήναι 1906. 
214-Δ. Ευαννγελίδης, Αι αρχαιότητες και τα βυζαντινά μνημεία της Βορειοδυτικής Ηπείρου, Νέος 
Ελληνομνήμων, 10 (1913).  
215-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 31. 
216-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut dhe i Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 55; 
Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë gjer në vitin 1944, Botim i K.O.A.Sh-it, 
Tiranë, 1992, faqe 37. 
217-Copëza prej kryqit të shenjtë peshonte rreth 152 gramë dhe ishte vendosur brenda një kutie druri të 
punuar hollë. Të dyja anët mbylleshin me tetë kapëse prej argjendi. Kryqi i Labovës përfaqëson një relikuar 
të shenjtë, që mban brenda tij kutinë me një copëz  druri nga kryqi i kryqëzimit të Krishtit. Ai është punuar 
me argjend dhe në të dy anët paraqet skena ikonografike të gdhendura. Në njerën anë paraqitet skena e 
"Pagëzimit", ndërsa në anën tjetër skena e "Kryqëzimit". Në katër anët e kësaj skene janë punuar me 
mjeshtëri imazhet simbolike të katër ungjillorëve. Sipër kryqit paraqitet ungjillor Joani, nëpërmjet figurës 
së shqiponjës. Djathtas paraqitet ungjillor Marku, nëpërmjet figurës së luanit, ndërsa majtas ungjillor 
Matheu, me simbolin e njeriut. Figura e fundit është ajo e ungjillor Llukës, e cila paraqitet me simbolikën e 
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sipas burimeve të traditës, thuhet se kryemjeshtri që ndërtoi kishën ishte nga Pirsojani i 
Konicës. Kisha është ndërtuar ndërmjet viteve 527-565, pra për 38 vjet.  

Justiniani urdhëroi që më 8 shtator, ditën që kremtonte kisha, në Lunxhat të bëhej 
një panair i madh, në të cilin mblidheshin rreth 10-12 mijë njerëz218. Në ditën që 
kremtonte kisha në Labovë zhvillohej një panair i madh me pjesëmarrjen e mijëra 
njerëzve, të cilët vinin nga Lunxhëria, Libohova, Dropulli, Zagoria, Pogoni, Gjirokastra 
etj. Pasi zhvillohej ceremonia në kishë, të pranishmit shkonin në Lëmin e Valleve, ku 
shtrohej gostia e madhe. Panairi i Shën Mërisë zgjaste tri ditë. Në ditët e panairit pleqësia 
e fshatit merrte masa për pritjen e pelegrinëve. Sipas numrit të pelegrinëve caktohej sasia 
e mishrave, që do të piqeshin dhe çdo gjë që nevojitej për panairin. Pleqësia caktonte 
burra dhe djem nga fshati, që të mbanin rregullin dhe qetësinë gjatë zhvillimit të panairit. 
Një ditë para panairit vinin tregtarët ambulantë nga Gjirokastra dhe Libohova, të cilët 
tregtonin artikuj industrialë dhe ushqimorë te Lëmi i Valleve. Gjatë natës shumë 
besimtarë flinin brenda në kishë, duke u lutur për problemet e tyre familjare219.  

Në lidhje me datimin e saktë të kishës, studiuesit kanë mendime të ndryshme. Në 
vitin 1916, kisha e Shën Mërisë është vizituar nga Frederikos Versakis220, i cili ka bërë 
një planimetri hipotetike të gjendjes fillestare. Peter Megav, Moutsopoulos dhe Guntram 
Koch221 mendojnë se kisha daton në shek. X. Ndërsa F. Versakis e daton kishën në shek. 
XII. Velenis propozon fundin e shek. XII dhe fillimin e shek. XIII. Meksi dhe Pallas e 
datojnë kishën në shek. XIII. Duke u nisur nga forma e narteksit, Panayotis Vokotopulos 
është i mendimit se kisha daton në gjysmën e parë të shek. XI222. Sipas Aleksandër 
Meksit, e parë në aspektin e vlerave arkitektonike, kisha është monument i arrirë. Duke 
gjykuar në tërësi vlerat arkitekturore të këtij monumenti, si ato të brendësisë, ashtu dhe të 
anës së jashtme, kisha bart vlera arkitektonike të dorës së parë223. (Fig.2)  

kaut. Në vitin 1981, kur u çel Muzeu Historik Kombëtar u kërkua që kryqi i Labovës të përfshihej në 
eksponatet e tij, por labovitët nuk pranuan. Fatkeqësisht, në vitin 1989, kryqi është grabitur nga persona, të 
cilët dëshironin të fshinin nga kujtesa historike kishën, ku gjendej copëza prej kryqit të shenjtë mbi të cilin 
u kryqëzua Krishti. Kryqi ka këto të dhëna: Kodi QKIPK 1763, viti 559, materiali argjend, përmasat 46x17 
cm. Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e 
trashëgimisë kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive 
Kulturore, Tiranë, 2017, faqe 45; Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, 
Tiranë, 2013, faqe 106-116; Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 62.  
218-Panairi vazhdoi të bëhej në Lunxhat deri në vitet e mbretërimit të Kostandinit IV Pogonatit (668-685). 
Ky perandor vendosi që panairi i madh që bëhej në Pelakos (Lunxhat), të zhvendosej në pjesën e Kaonisë 
në vendin e quajtur Pogon (që përkonte me emrin e perandorit). Në këtë panair, që zgjaste një muaj, 
grumbulloheshin shumë njerëz. Φιλιππας Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 22; Andrea 
Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 48-51.    
219-Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 129-130. 
220-F. Versakis, Βυζαντιακοί ναοί τής Βορείου Ηπείρου, “Αρχαιολογική Εφημερίς”, 1916, σελ. 114-117. 
221-Guntram Koch, Disa mendime për kishën e Labovës së Kryqit, “Monumentet”, Nr. 1, Tiranë, 1987, faqe 
27-52. 
222-Panayotis Vokotopulos, Shënime për arkitekturën kishtare nga shek.X në shek. XIII në Shqipërinë e 
Jugut, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 140; Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, 
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ηπειρον από του τέλους του 7ου 
μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος, Θεσσαλονίκη 1975; Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η μεσαιωνική τέχνη, 
“Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου 1997, σελ. 12. 
223-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 233-235. 
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Kisha është e tipit në formë kryqi me një kube cilindrike. Nga ana e jashtme është 
e zbukuruar me dekoracione tullash. Në anën jugore të kishës, mbi dritaren bifore 
gjenden dy tulla të mëdha. Në pjesën e sipërme kanë vrima katrore. Këto janë koshere 
bletësh224. Tamburi i kishës përbëhet nga dy breza të zbukuruar. Në brezin e poshtëm 
janë katër dritare, që këmbehen me katër nike, të cilat janë me dy radhë tullash të 
shkallëzuara. Brezi i sipërm i tamburit përbëhet nga breza tullash të vendosura në formë 
zigzake. Mbi të gjendet një kornizë e dyfishtë tullash të vendosura në formë dhëmbë 
sharre. Elementet dekorative që zbukurojnë kishën janë të larmishëm.  

Në qendër të kupolës së kishës është pikturuar "Pandokratori" dhe poshtë tij, 
skena me "Liturgjinë e engjëjve". Në harkadën perëndimore, përballë me ikonostasin 
gjendet skena "Deisis", e cila daton në shek. XII. Në harqet e brendshme të harkadave 
janë skenat: "Zbritja nga Kryqi", "Krishti para Pilatit", "Fjetja e Hyjlindëses", "Vënia e 
kurorës me gjemba" etj. Të gjitha skenat e sipërpërmendura datojnë në shek. XIII. Të 
gjitha janë të dëmtuara nga lagështira. Në qendër të harkadës veriore është skena e 
"Trinisë së Shenjtë", ndërsa në apsidën e kishës, "Platitera", e cila paraqitet me krahët e 
hapur dhe Krishin në prehër225.  

Mjedisi i altarit ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi226 prej druri të 
gdhendur. Ikonostasi të krijon përshtypjen e një pjergulle të harlisur. Në të janë skalitur 
pjergulla dhe bistakë rrushi dhe zogjtë që çukisin mbi to. Ikonostasi është gdhendur prej 
Kostë Tunit nga Meçova227 në vitin 1805. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim i 
gdhendur në dru mbi portën jugore të ikonostasit: + Ετος 1805 αυγουστος 26 
(ε)πυτροπευοντας Παπακυρυτζις χριστου δυα / χυρως Κωστα Τουνου Μετζωβυτης. “Viti 
1805, gusht 26, në kohën e epitripit Kristo Papaqirisit, me dorën e Kostë Tunit228 
Meçovitit”229.   

Në qendër të ikonostasit madhështor janë dyert e bukura dhe sipër tyre është 
gdhendur një shqiponjë dykrenore. Mbi dyert e bukura të ikonostasit gjendet skena 
"Darka mistike". Ikonat e mëdha të ikonostasit janë: "Krishti", "Shën Mëria me Krishtin", 
"Joan Pagëzori", "Lindja e Hyjlindëses", "Tre hierarkët", "Shën Parashqevia", "Shën 
Kolli" etj. Në pjesën e sipërme të ikonostasit janë 12 ikonat e vogla: "Pagëzimi", 
"Krishtlindja", "Mandili i shenjtë", "Hyrja e Krishtit në Tempull", "Hyrja e Hyjlindëses 
në tempull", "Lindja e Hyjlindëses", "Trinia e Shenjtë", "Ngjallja e Llazarit", "Shërimi i 
të verbrit", "Shpërfytyrimi", "Pendikostia" dhe "Kryqi i Shenjtë". Ikona e fundit tregon si 
u gjet kryqi, ku u kryqëzua Krishti prej Elenës, nënës së Kostandinit të Madh. Kjo ikonë 

224-Përdorimi i kësaj simbolike paleokristiane është një gjetje e përkryer e arkitektit që ka ndërtuar kishën. 
Besimtarët futen në kishë ashtu si bletët në koshere. Bleta përfaqëson Shpirtin e Shenjtë, ndërsa mjalti 
evokon zemërgjerësinë dhe pasionin e Krishtit. Bletët janë përdorur gjithashtu në kishën e hershme si 
simbol i ringjalljes. Etërit e kishës e krahasonin kishën me bletërritësin dhe komunitetin e krishterë me 
bletët.  
225-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 74-75. 
226-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 75.  
227-Meçova është një fshat vllehësh afër Janinës.  
228-Sipas Theofan Popës emrin Tune e përdorin vllehët si shkurtim të emrit Naun. 
229-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 666, 
faqe 262. 

56 
 

                                                           



 
 
 
është vendosur jashtë programit standard ikonografik të paraqitjes së festave kryesore. 
Vendosja e ikonës ka për qëllim të kujtojë se në këtë kishë ekziston një pjesë nga Kryqi i 
Shenjtë, mbi të cilin është kryqëzuar Krishti. 

 Ikonat e vogla të ikonostasit janë pikturuar nga Joan Athanasi dhe datojnë në 
shek. XIX. Fatkeqësisht, ato janë grabitur230 në vitin 2002, menjëherë pas restaurimit të 
kishës. Në këtë kishë gjendet një ikonë e "Krishtit Pandokrator", anash së cilës janë 12 
skena që paraqesin udhën e kryqit: "Në malin e ullinjve", "Vizioni i Abrahamit", "Larja e 
këmbëve", "Puthja e Judës", "Krishti përpara Kajafës", "Krishti para Pilatit", "Larja e 
duarve të Pilatit", "Vendosja e kurorës me gjemba", "Etja e Krishtit", "Mbajtja e kryqit", 
"Kryqëzimi" dhe "Zbritja nga kryqi"231. 

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë232. 
Kisha e "Shën Mërisë" në Labovën e Kryqit është meremetuar disa herë. Një restaurim 
është bërë në vitin 1776 nga papa Zoto. Apsida qendrore dhe apsidat anësore të kishës 
janë rrënuar dhe janë rindërtuar në vitin 1776. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrim, që 
gjendet i gdhendur në mesin e apsidës jashtë kishës: Ι(ησου)σ Χ(ριστό)σ Νικα. Ετους 
1776. Παπα Ζωτω. “Jezu Krishti fiton, viti 1776, papa Zoto”233. Bamirësi Vangjel Zhapa 
në testamentin e tij ka lënë shumën e 1700 florinjve, me të cilën do të paguheshin 
epitropët e kishës, dy priftërinjtë dhe dy psaltët234. Kisha e "Shën Mërisë" është shpallur 
monument kulture235 në vitin 1963. 

230-Janë deklaruar të humbura këto ikona: Riza e Krishtit, kodi QKIPK 2006, nr. 1, viti 1770, me përmasat 
40x30 cm dhe autor Joan Athanasin, Lindja e Krishtit, kodi QKIPK 2007, nr. 2, viti 1770, me përmasat 
49x42 cm dhe autor Joan Athanasin, Prekja e Thomait, kodi QKIPK 2008, nr. 3, viti 1770, me përmasat 
50x40 cm dhe autor Joan Athanasin, E diela e miroprurëseve, kodi QKIPK 2009, nr. 4, viti 1770, me 
përmasat 50x40 cm dhe autor Joan Athanasin, Rrethprerja, kodi QKIPK 2010, nr. 5, viti 1770, me përmasat 
49x40 cm dhe autor Joan Athanasin, Shestja, kodi QKIPK 2011, nr. 6, viti 1770, me përmasat 41x40 cm 
dhe autor Joan Athanasin, E diela e ulokut, kodi QKIPK 2012, nr. 7, viti 1770, me përmasat 50x39 cm dhe 
autor Joan Athanasin, Shën Triadha, kodi QKIPK 2013, nr. 8, viti 1770, me përmasat 50x40 cm dhe autor 
Joan Athanasin, Lindja e Hyjlindëses, kodi QKIPK 2023, nr. 18, viti 1770, me përmasat 46x39 cm dhe 
autor Joan Athanasin, Ngjallja e Krishtit, kodi QKIPK 2014, nr. 9, autor Joan Athanasi, E diela e 
samaritanes, kodi QKIPK 2015, nr. 10, autor Joan Athanasi, Ngritja e Kryqit, kodi QKIPK 2016, nr. 11, 
autor Joan Athanasi, Hyrja e Shën Marisë në tempull, kodi QKIPK 2017, nr. 12, autor Joan Athanasi, 
Shpërfytyrimi, kodi QKIPK 2018, nr. 13, autor Joan Athanasi, Ngjallja e Llazarit, kodi QKIPK 2019, nr. 
14, autor Joan Athanasi, Mesipendikostia, kodi QKIPK 2020, nr. 15, autor Joan Athanasi, Pesëdhjetorja, 
kodi QKIPK 2021, nr. 16, autor Joan Athanasi, Pa titull, kodi QKIPK 2022, nr. 17, autor Joan Athanasi. 
Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e trashëgimisë 
kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Tiranë, 
2017, faqe 48-50. 
231-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 99-103. 
232-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Shën Kolli, me nr. inventari 
5496 dhe përmasa 22x31 cm; Krishti, me nr. inventari 5967 dhe përmasa 43x53 cm, si edhe një ikonë që 
nuk mund ta identifikojmë, me nr. inventari 6510 dhe përmasa 61x82 cm. 
233-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.604, 
faqe 246. 
234-Κ. Π. Ζαβιτζιανου, Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930, σελ. 185, 189, 190. 
235-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
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Në vitin 1990 kisha e Labovës së Kryqit iu nënshtrua një restaurimi tërësor me 
fondet e labovites Eftimi Petridhi, e cila banon në Amerikë. Rikonstruksioni i jashtëm 
dhe i brendshëm kapi shifrën e 100 mijë dollarëve amerikanë236. Restaurimi i ikonave 
dhe i afreskeve u realizua nga restauratori Gazmend Muka237. 

 
 

KISHA “FJETJA E HYJLINDËSES” 
PESHKËPI E SIPËRME, SHEK. X 

 
Kisha “Fjetja e Hyjlindëses” gjendet rreth 15 minuta larg nga fshati Peshkëpi e 

Sipërme. (Fig.3) Kisha është ndërtuar në shek. X. Sipas Kronikës së Dropullit “Το 
χρονικο της Δροπολης” në vitet e mbretërimit të Aleks Komnenit (1081-1118) u 
shfuqizuan dekretet e mëparshme perandorake. Për këtë arsye, drianopojasit dërguan te ai 
kryepeshkopin Metodin, i cili rridhte nga familja e Kolorit, njeri i ditur dhe shkencëtar. 
Bashkë me të shkuan edhe dymbëdhjetë arkondë të zgjedhur të atij vendi: Duka nga 
Argjirokastra (Gjirokastra); Markeli nga Garda (Kardhiqi); Andrea nga Homili 
(Humelica); Angjali nga Titopolis (Tepelena); Konstandini nga Kolori (Kollorca); Petro 
nga Zoilia (Zhulati); Mark dijetari nga Haonia (Kaonia); Joani nga Poliani (Poliçani); 
Manili nga Delis; Leonti nga Livatovia (Libohova); Qiriako nga Aristiu (Ktismata) dhe 
Kirili nga Labovo (Labova), të cilët perandori i priti me shprestari. Ai e lejoi 
kryepeshkopin të merrte nëntë mijë monedha të florinjta për të ndërtuar kishën e 
episkopatës së tij, kushtuar Fjetjes së Tërëshenjtës Hyjlindëse pranë malit Pelakos, në 
vendin ku mbahej panairi i madh, të cilin Kostandin Pogonati e kishte transferuar diku 
tjetër. Ai ia dha këtë vend kryepeshkopit si privilegj, për ta ngritur me taksat e panairit, i 
cili zgjaste dymbëdhjetë ditë. Perandori u shtoi këtyre dhuratave të drejtën e mbledhjes së 
një të dhjetës në të gjithë juridiksionin e dioqezës së tij, si edhe kalanë e Pelakos, që qenë 
të pavarura. Më në fund, i konfirmoi këto të drejta me anën e një dekreti perandorak të 
përhershëm dhe të parevokueshëm, të vërtetuar nga patriku i atëhershëm Evstathi. Sapo u 
kthye kryepeshkopi ndërtoi kishën e Peshkëpisë në kujtim të së Tërëshenjtës238.  

236-Andrea Miçi, Labova e Kryqit, Globus R, Tiranë, 2010, faqe 59. 
237-Gazmend Muka ka lindur më 11 maj 1964. Pas përfundimit të Institutit të lartë të Arteve më 1986 filloi 
punë si shef i laboratorit të restaurimit të veprave të artit mesjetar në Institutin e Monumenteve të Kulturës, 
dega Berat, ku ka realizuar projekte të rëndësishme: restaurimi i afreskeve të kishave të kalasë, ikonave të 
ndryshme të muzeut “Onufri”, studimi dhe restaurimi i kishave që kanë pikturuar vëllezërit Çetiri, 
restaurimin e ikonave të vogla të Çetirëve në ikonostasin e kishës “Fjetja e Shën Mërisë” në kalanë e 
Beratit. Ai ka marrë pjesë në katalogimin e fondit të ikonave të Beratit. Në vitin 1994 Gazmend Muka është 
specializuar në Bolonjë të Italisë dhe më 1999 në Paris, në lidhje me teknikat e restaurimit dhe historisë së 
artit bizantin. Në vitin 2000 mbrojti doktoraturën në shkencat historike me punimin: Ikonografia e Çetirëve 
në artin bizantin. Në vitet 2002-2003 ka drejtuar Institutin e Monumenteve të Kulturës. Gazmend Muka ka 
botuar artikuj të shumtë te revista shkencore “Monumentet”, si edhe ka botuar disa libra: Art’thënia 
Bizantinë te Çetirët (1999), Kisha e “Lindjes së Shën Mërisë” në labovën e Kryqit (2013) etj. Gazmend 
Muka ndërroi jetë më 16 janar 2012. 
238-Φιλιππας Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 23-24  
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Kisha ka përmasa 17.05x12.5 metra. Ajo ka qenë selia e peshkopatës së 
Drianopojës239. Kjo vërtetohet nga apsida, e cila përmban sinthronin, të formuar nga tri 
radhë shkallësh me fronin peshkopal në mes. (Fig.4) Prej kësaj kishe e ka marrë emrin 
fshati Peshkëpi. Sipas studiuesit Apolon Baçe, emri i peshkopatës së Drianopojës e ka 
origjinën te qyteti i vjetër i Hadrianopojës, që shtrihej ndërmjet Melanit dhe 
Libohovës240. Aleksandër Meksi, duke u nisur nga toponimia është i mendimit se kisha 
peshkopale gjendej në afërsi të Teqesë së Melanit. Madje, ai thekson se në varësi të kësaj 
peshkopate qenë gjithë kishat e luginës së Drinos. Meksi na bën me dije se gjatë mesjetës 
peshkopatat në kohë të ndryshme shkriheshin dhe bashkoheshin me njëra-tjetrën e për 
rrjedhojë e ndryshonin selinë e tyre241. Muratura e kishës është ndërtuar me gurë. 
Ndërmjet gurëve ka copa tullash e tjegullash, pa ndonjë dekor të përcaktuar. Në pjesën 
qendrore të kishës mbizotëron volumi i tamburit, të cilit i bashkëngjiten volumet e 
krahëve të kryqit, që mbulohen prej një çatie dyujëshe242.  

Sipas burimeve të traditës, thuhet se kryemjeshtëri që ndërtoi kishën, ishte nga 
Pirsojani i Konicës. Përsa i përket datimit të kishës, ka mendime të ndryshme. Frederikos 
Versakis përcakton si kohë të ndërtimit të kishës periudhën e dinastisë maqedonase (fundi 
i shek. IX deri në mesin e shek. XI)243, ndërsa Aleksandër Meksi mendon se kisha i 
përket periudhës ndërmjet fundit të shek. XI dhe mesit të shek. XIII244. Kisha e Shën 
Mërisë në Peshkëpinë e Sipërme i përket variantit të vjetër në formë kryqi. Një kupolë 
cilindrike ngrihet në pikëtakimet e dy qemerëve, të cilët i brendashkruhen një 
drejtkëndëshi. Mjediset këndore ndërmjet kryqit dhe katërkëndëshit mbulohen nga 
qemerë gjatësorë. Kisha përbëhet nga naosi, altari dhe një portik i vogël në anën 
perëndimore. Muratura e kishës është ndërtuar me gurë çmërsi, ndërmjet të cilëve 
gjenden copa tullash e tjegullash, pa ndonjë dekor të përcaktuar. Në pjesën qendrore të 
kishës mbizotëron volumi i tamburit, të cilit i bashkëngjiten volumet e krahëve të kryqit 
që mbulohen prej një çatie dyujëshe245.  Tamburi me kupolën është i ulët dhe përfundon 
me një kornizë të dyfishtë tullash, të cilat janë vendosur në formë dhëmbësh sharre. Në 
bazën e tamburit të kupolës gjendet një mbishkrim, sipas të cilit kisha është ndërtuar nga 
perandori Aleks Komneni (1081-1118). Në vitin 1812 kisha e Shën Mërisë në Peshkëpinë 
e Sipërme u vizitua prej udhëtarit anglez H. Holland, i cili nga një mbishkrim arriti në 
konkluzionin se ktitor i kishës ka qenë perandori bizantin Aleks Komneni (1081-
1118)246.  

239-Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, Η μεσαιωνική τέχνη, “Καθημερινη”, 19 Ιανουαριου 1997, σελ. 12. 
240-Apolon Baçe, Vështrim mbi qendrat e banuara antike dhe mesjetare në luginën e Drinos, 
“Monumentet”, 4. Tiranë, 1972, faqe 112. 
241-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 66. 
242-Aleksandër Meksi, Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës, “Monumentet”, Nr. 9, Tiranë, 1975, 
faqe 77. 
243-F. Versakis, Βυζαντιακοί ναοί τής Βορείου Ηπείρου, “Αρχαιολογική Εφημερίς”, 1916, σελ. 114-117. 
244-Panayotis Vokotopulos, Shënime për arkitekturën kishtare nga shek. X në shek. XIII në Shqipërinë e 
Jugut, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 138. 
245-Aleksandër Meksi, Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës, “Monumentet”, nr. 9, Tiranë, 1975, faqe 
77; Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 156-158. 
246-H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thesaly and Macedonia during the Years 1812-1913, 
London, 1815, page 481. 
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Në mesin e bemës gjendet tryeza e shenjtë, e cila përbëhet nga një pllakë monolite 
prej guri gëlqeror me përmasat 95 x 149 cm. Në bllokun e muraturës së tryezës së shenjtë 
janë dy zgavra. Ajo që ka përmasat 25 x 18 x 28 cm është në formë paralelpipedi dhe ka 
shërbyer për të mbajtur lipsanet e shenjta. Në apsidën gjysmërrethore janë tri radhë 
shkallësh. Në mes tyre është froni peshkopal247 dhe anash, tij frone të tjera. Kjo mënyrë 
ndërtimi e kishës me sinthron është karakteristike për kishat e selive peshkopale. 
Sinthroni është ndërtuar me blloqe të skuadruar prej guri çmërsi, si edhe me ndërfutje 
gurësh të vegjël gëlqerorë dhe ranorë. Sinthroni është i lyer me disa duar gëlqereje. Në 
qendër të tij është vendi ku ulet peshkopi, i ngritur rreth 40 cm mbi nivelin e shkallës së 
sipërme të sinthronit. Në dy krahët ka nga një bllok rreth 30 cm të gjatë. Ata qëndrojnë si 
nivel mes shkallës së sipërme dhe poltronës. Dy krahët e poltronës në nivelin e këmbëve 
janë ndërtuar duke përdorur dy pllaka të holla rreth 6 cm. Në pjesën e sipërme të nivelit të 
uljes gjenden dy pllaka të tjera rreth 10 cm. Në nivelin e uljes ose të mbështetjes së 
këmbëve është ripërdorur pjesa e sipërme e një konolete të kangjellës së bashku me 
kapitelin248.  

Dritarja treshe e apsidës mbulohet me tri harqe tullash, të cilat mbështeten te 
muret. Mbi harqet me tulla ka shirita tullash në formë dhëmbësh sharre. Bema në pjesën 
qendrore ndriçohet nga një dritare treshe. Anash gjenden edhe dy dritare të tjera, të cilat 
janë pjesërisht të zëna. Protezisi dhe diakonikoni kanë nga një apsidë të vogël, në 
brendësi të së cilës gjendet një dritare dyshe. 

Νë anën jugore kishës i është shtuar një mjedis tjetër, i cili i përket priudhës para 
pushtimit turk, pra gjatë shek. XIII-XIV. Mjedisi është një narteks i hapur në trajtë kryqi 
të brendashkruar. Muret e narteksit janë ndërtuar me teknikën e kluasonazhit. Në pjesën e 
sipërme narteksi ka një rozetë tullash, si edhe një dekor me tulla horizontale. Narteksi i 
shtuar gjatë shek. XIII-XIV nuk është përfshirë te publikimet e Vokotopoulos, 
Evangjelidhit dhe Pallas249.  

Altari përbëhet nga bema, protezisi dhe diakonikoni. Në mesin e bemës është 
tryeza e shenjtë, që përbëhet prej një pllake të gdhendur. Tryeza e shenjtë mbështetet mbi 
një bllok prej muri. Bema ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej muri, i cili është 
pikturuar në vitin 1510. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi, që është gdhendur mbi derën 
e bukur të ikonostasit të kishës: + Ανηστοριθει το παρων διάστηλον διά σύνδρομείς καί 
ένδόξου τού θεοφιλεστάτου έπισκόπου Δρι / νουπόλεος κυρού Σιμεών διά ψυχηκήν 
σύτου σωτιρίαν: έπι ‘ετους Ζ Ι Θ (7019=1510) σεπτέ(μ)βρίο(υ) ΙΒ: “U pikturua ky 
ikonostas me kontributin dhe shpenzimet e peshkopit shumë perëndidashës së 
Drinopojës, zotit Simeon, për shpëtimin e shpirtit të tij, në vitin 7019 (=1510) shtator”250. 

247-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 32. 
248-Elio Hobdari, Skulptura dhe instalimet liturgjike në kishën e Shën Mërisë në Peshkëpi të Sipërme 
(Gjirokastër), “Iliria”, nr. XXXIV, faqe 335.  
249-Aleksandër Meksi, P.A. Vokotopoullou, I ekklisiastiki arkitektoniki eis tin dhitiki sterean Elladha kai tin 
Ipeirou apo ton tellus ton 7ou mehri ton 10ou aionos, “Monumentet”, Nr. 1, Tiranë, 1982, faqe 169. 
250-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, Nr. 520, faqe 220; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 54; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου 
Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 212. 
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Sipas Theofan Popës rreth 20 cm larg nga ikonostasi prej muri gjendet një ikonostas druri 
me ikona të shekullit XVIII. Mbi ikonën “Fjetja e Hyjlindëses” në ikonostasin prej druri 
të kishës është shkruar: 1798 μαρτίου 20. Διά χηρός Λαζάρου έξ Ζαγορίασ-έξ άνω 
σουδένα Ζαγορήου “1798 mars 20. Me dorën e Llazarit, nga Zagori, nga Ano Sudhena e 
Zagorit”. E njëjta datë gjendet edhe në ikonën e Joan Pagëzorit251. Mbi ikonën e Shën 
Mitrit gjendet mbishkrimi: 1802 Αύγούστου 1 “1802 gusht 1”. E njëjta datë gjendet edhe 
në ikonën e Shën Gjergjit, por pa muajin252 . 

Në ikonën “Kryeengjëjt” gjendet mbishkrimi: + Αφιέρομα τού Κυρίου 
Μαργαρίτη Μήτρου / Φάντου 1859 Δεκεμβρίου 20. Ο Ζωγράφος / Πέτρος Γεωργιάδης 
πρωτοψάλτης τής Μητρο / πόλεως Ιωαννίνων. “Dhuratë e Zotit Margarit Mitro Fandi, 
1859, dhjetor 20. Piktor Petro Gjeorgjiadhi,  kryepsalt i Mitropolisë së Janinës”253.  

Në një ikonë tjetër është shkruar: 1859 Δεκεμβρίου 20. Δια συνδρομής του 
Κυρίου / Γιάννη Μησιου. Ο Ζωγράφος  Πέτρος Γεωργι / άδης πρωτοψάλτης τής Μητρο / 
πόλεως Ιωαννί / νων. “1850, dhjetor 20. Me kontributin e Zotit Jani Misiut, piktor Petro 
Gjeorgjiadhi kryepsalt i Mitropolisë së Janinës”254.  

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë255. 
Ato janë 14 ikona të vogla të pikturuara nga ikonografi Joan Athanasi. Në fondet e 
Muzeut Historik Kombëtar kemi evindetuar edhe ikona të tjera të kësaj kishe, të cilat janë 
realizuar nga ikonografë, që kanë parapëlqyer të jenë anonimë256.  

251-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 54; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 650, faqe 258. 
252-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 659, faqe 260; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 54. 
253-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 735, faqe 277. 
254-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 736, faqe 277-278. 
255-Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë këto ikona: Krishtlindja, me autor Joan Athanasin dhe nr. inventari 5422; Ngjallja, me autor 
Joan Athanasin, nr. inventari 5482 dhe me përmasa 32x43 cm; Shpërfytyrimi, me autor Joan Athanasin, nr. 
inventari 5495 dhe me përmasa 33x43 cm; Prerja e kryes së Joan Pararendësit, me autor Joan Athanasin, nr. 
inventari 5499 dhe me përmasa 33x43 cm; Ipapandia, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5503 dhe me 
përmasa 32x43 cm; Shën Kolli dhe Shën Eftimi, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5504 dhe me 
përmasa 32x43 cm; Kryqëzimi, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5505 dhe me përmasa 32x43 cm; 
Shën Pjetri, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5508 dhe me përmasa 33x43 cm; Analipsi, me autor 
Joan Athanasin, nr. inventari 5522 dhe me përmasa 32x42 cm; Lindja e Hyjlindëses, me autor Joan 
Athanasin, nr. inventari 5526 dhe me përmasa 33x43 cm; Ungjillëzimi, me autor Joan Athanasin, nr. 
inventari 5906 dhe me përmasa 33x42 cm; Shërimi i ulokut, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5907 
dhe me përmasa 31x42 cm; Hyrja në Jeruzalem, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 6001 dhe me 
përmasa 32x43 cm; Pagëzimi, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 6073 dhe me përmasa 31x42 cm; E 
diela e Thomait, me autor Joan Athanasin, nr. inventari 6020 dhe me përmasa 31x43 cm.  
256-Këto ikona janë: Shën Mitri, me nr. inventari 5630 dhe me përmasa 54x76 cm, Shën Andrea, me nr. 
inventari 5866 dhe me përmasa 42x29 cm; Krishtlindja, me nr. inventari 5960 dhe me përmasa 54x76 cm; 
Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me nr. inventari 6059 dhe me përmasa 43x33 cm; Rrethprerja, me nr. 
inventari 5837 dhe me përmasa 42x32 cm etj,. 
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Sot monumenti paraqitet i transformuar, me dritare krejt të murosura, si edhe me 
shtesa të mëvonshme në brendësi e në anën e jashtme. Në një kohë të mëvonshme në 
anën jugore të kishës është shtuar një mjedis në formë drejtkëndëshi, i cili lidhet me 
kishën me anën e një dere. Mjedisi i shtuar përbëhet nga tri vëllime: Vëllimi qëndror 
është i lartë dhe i mbuluar me qemer tërthor; ndërsa dy vëllimet anësore janë më të ulëta 
dhe të mbuluara me qemer cilindrik. Pjesa qëndrore del mbi çati dhe mbulohet me anën e 
një çatie dyujëse. Mjedisi i shtuar është ndërtuar me teknikën e kluasonazhit: një rresht 
tullash horizontale dhe me dy ose tri tulla vertikale. Në pjesën fundore të murit gjenden 
gurë të skuadruar, të cilët janë marrë nga ndërtesat antike. Shtesa e ndërtuar i përket shek. 
XIII-XIV257.  

Kisha “Fjetja e Hyjlindëses” në Peshkopinë e Sipërme, veç rastit të mësipërm 
është rindërtuar edhe disa herë të tjera. Një rindërtim i përket vitit 1883. Ky fakt 
vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet i shkruar rreth kubesë qendrore të kishës: 
Πάλην άνακαινίσεται έπιμέλ(ε)ι(α) τού Κυρίου Ιωάννου Γούντα 1883. “Prapë u ripërtëri 
me kujdesin e zotit Jan Guda 1883”258. Kisha “Fjetja e Hyjlindëses” më 1963 është 
shpallur monument kulture259. 
 

 
KISHA “FJETJA E SHËN MËRISË”  

ZERVAT, GJIROKASTËR, SHEK. XI-XII 
 

Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” gjendet në fshatin Zervat të Gjirokastrës. (Fig.5) 
Forma e saj e vjetër shquhet në mjaft aspekte në anën e jashtme, ndonëse qëndron e 
fshehur nga ndërtimet e mëvonshme. Kisha e Shën Mërisë bën pjesë në kishat në formë 
kryqi me kupolë. Duke u nisur nga teknika e ndërtimit, Aleksandër Meksi mendon se 
kisha i përket shek. XI-XII. Kishës i janë shtuar hajate të vona. Në kishë hyhet nëpërmjet 
narteksit dhe hajatit jugor. Kisha ndahet në tri nefe me nga dy arkada secila. Këto të 
fundit mbështeten në murin lindor dhe atë perëndimor. Kupola me tamburin cilindrik 
ngrihen mbi një sistem harqesh mbajtëse e trekëndëshash sferikë. Shtresat e reja të 
ndërtimeve të mëvonshme dallohen nga shtresat e vjetra, jo vetëm nga teknika e 
ndërtimit, por edhe nga fugaturat vertikale të kontaktit të murit të ri me të vjetrin. 
Fugaturat gjenden në anën veriore dhe atë lindore të kishës. Në anën lindore, gjenden tri 
apsidat e kishës. (Fig.6) Apsida qendrore është në formë gjysmërrethi, ndërsa apsidat 
anësore janë trefaqëshe me nga një nike të shkallëzuar. Në apsidën qendrore është një 
dritare, e cila shërben për ndriçimin e bemës. Çatia e transpetit është në nivel më të lartë 
se çatia e mjediseve anësore. Duke e parë nga ana e jashtme, kisha shquhet për 
përpjestimet e ulëta dhe për trajtim të thjeshtë të mureve. Tamburi i kishës ka tetë dritare 

257-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 159. 
258-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 764, faqe 283; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 
1995, σελ. 80.  
259-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
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të vogla, të cilat mbulohen me hark tullash, si edhe një friz tullash të vendosura këlliç 
gjatë tërë perimetrit. Muratura e kishës është me gurë gëlqerorë dhe me tulla e tjegulla të 
copëtuara, ndërmjet gurëve260.  

Mbi një gur të murosur në faqen e murit perëndimor gjendet një mbishkrim, 
(Fig.7) i cili tregon se një murg që quhej Kalist ka bërë një rindërtim të mundshëm të 
kishës: ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ / ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ / ΕΤΟΥΣ  Ζ Υ Α (7091=1583) 
ΚΑΛΙΣΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. “Isu Krishti. Nëna e Përëndisë. Viti 1583. Murgu Kalist”. 
Mbishkrimi është shkruar me shkronja të mëdha në katër faqet e një kryqi261. 

Mbi portën perëndimore, brenda kishës gjendet një mbishkrim (Fig.8) me 
shkronja të mëdha, i cili na bën me dije për një rindërtim të kishës dhe pikturimin e saj në 
vitin 1606 nga ikonografët Mihal dhe Nikolla: Ηγερθη έκ βάθρων καί ίστορήθη ο 
πάνσεπτος καί θείος ναος τής ύπεραγίας ένδόξου δεσπηνης ήμών Θεοτόκου καί 
άειπαρθένου Μαρίας καί ή σηνδρομή δέ όλον γέγονεν: ετου(ς) Ζ Ρ Ι Δ (7114=1606). 
Ηστορίθη δέ καί διά χερός αμού τού άμαρτολού Μιχαήλ καί Νικολάου. “U ndërtua që 
nga themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuari i së mbishenjtës, së 
lavdëruar zonjës sonë, Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin e të 
gjithëve, në vitin 7114=1606. U pikturua me dorën time, të mëkatar Mihalit dhe 
Nikollës262. Ikonografët Mihal dhe Nikolla qenë nga Linotopi263.  

Ndër afresket e kishës mund të përmenden: “Fjetja e Hyjlindëses”, (Fig.9) 
“Pendikostia”, (Fig.10)  “Darka Mistike”, (Fig.11) “Ngjallja”, (Fig.12) “Mbledhja e 
kryeengjëjve” (Fig.13) etj. Në figurat bust bie në sy Shën Aleksandri, Shën Theofani, 
Shën Isihi (Fig.14) etj264. Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë265. Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” është shpallur monument kulture266 në 
vitin 1963. 

 
 
 
 

 

260-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë, 2004, faqe 161-162. 
261-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 84; Π. 
Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 
Αθήναι, 1928, σελ. 54; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.604, faqe 222. 
262-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 55; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.536, 
faqe 225; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 83. 
263 -Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, 
σελ 26. 
264-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 83-84. 
265-Gjatë punës hulumtuese e studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Shën Mëria, me nr. 
inventari 5797 dhe përmasa 53x39 cm; Dhëndri, me nr. inventari 5929 dhe përmasa 44x64 cm; Shën 
Spiridhoni, me nr. inventari 5964 dhe përmasa 64x30 cm; Shën Gjergji dhe Shën Harallambi, me nr. 
inventari 6096 dhe përmasa 38x33 cm. 
266-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
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KISHA E "SHËN MËRISË"  
KOSINË, PËRMET, SHEK. XII 

 
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet sipër një kodre në fshatin Kosinë të Përmetit. 

Kisha është në formë kryqi me kube dhe ka përmasa 11x7.50 metra. Kisha përbëhet nga 
naosi, narteksi dhe mjedisi i altarit. Tamburi cilindrik është i ndërtuar me tulla. Në të 
këmbehen dritare me nike të harkuara, të cilat janë me tulla të shkallëzuara. Tamburi 
përfundon me një frize prej tullash të vendosura në formë dhëmbë sharre. Faqet e mureve 
janë të ndërtuara me gurë dhe tulla. Gurët e papunuar janë të vendosur në formë të 
çrregullt. Muret janë të stolisura me motive zbukuruese. Muratura e kishës është e tipit të 
kluasonazhit dhe i përket shek. XII267. 

Në një tullë të rrumbullakët të murosur në murin lindor përmbi apsidën e kishës 
gjendet viti 800, 200, 700”268.  Ikonostasi i kishës është i gdhendur në dru. Mbi ikonën e 
Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Διά χιρός Νικολάου ίερέος Ποστενάλης 
1829 Μαίου 16. “Me dorën e Nikollë Postenalit, 1829 maj 16”269.  Kambaneria e kishës 
është ndërtuar në vitin 1868. Mbi një gur të kambanerisë është gdhendur viti 1868270. 
Kisha e "Shën Mërisë" në fshatin Kosinë të Përmetit në vitin 1963 është shpallur 
monument kulture271. 

 
 

KISHA E "SHËN MËRISË" 
 MALÇAN TË SARANDËS 

 
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Malçan. Kisha përbëhet nga naosi dhe 

narteksi. Naosi është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 6.60x5.90 
metra. Muratuara e kishës është e ndërtuar me gurë dhe është veshur me një shtresë llaçi. 
Janë lënë të pambuluar qoshet e kishës, të cilat janë punuar me gurë të mëdhenj dhe të 
latuar. Muratura përfundon me një kornizë në formë dhëmbësharre. Tamburi i kishës 
përmban dymbëdhjetë nike dhe dritare të mbuluara me harqe tullash. Mbi to gjendet një 
friz i rrafshët i dekoruar me copa tjegullash. Duke u nisur nga karakteri i dekoracioneve 
të tamburit mendohet që kisha të jetë ndërtuar rreth shek. XVII272. 

Ambienti i altarit ndahet nga një ikonostas druri, i cili është gdhendur në vitin 
1822. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi ikonostas: Ανεκενίσθησαν καί 

267-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 159-161; Τιτος 
Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 94; Γιώργιος Κ. 
Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση Βορειοηπειρωτικων 
Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 38.  
268-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 293, faqe 153. 
269-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 431, faqe 199. 
270-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 453, faqe 205.  
271-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 42; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 78. 
272-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 158-159. 
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έστωρίθυσαν ή πάνσεμνες ήκόνες καί ό τέμ(π)λος καί / διά σινδρομής τού Παπά Πάνου 
καί Κύρ Χρίστου Τζίκα έπιτρόπον / έν έτει 1822 αύγούστου 10 καί διά χ(ε)ιρός έμού 
Δημητρίου έκ Στάρι / τσάνη. “U përtërinë dhe u pikturuan ikonat e nderuara dhe 
ikonostasi me kontributin e zotit Papa Panos dhe zotit Kristo Çika, epitropëve, në vitin 
1822 gusht 10. Me dorën time të Dhimitrit nga Stariçani”273. 
 

 
KISHA E "SHËN THANASIT" TË MAZHARIT 

 POGON, GJIROKASTËR, VITI 1513 
 
 Kisha e "Shën Thanasit" është e tipit bazilikë me kupolë dhe ka përmasa të 
brendshme 6.40x3.90 metra. (Fig.15) Kisha është ndërtuar në vitin 1513. Kjo vërtetohet 
me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi portën e kishës: .....θη ό ναός τού μεγάλου 
Αθανασίου εν έτι Ζ Κ Α (7021 = 1513) “......ky tempull i Athanasit të madh në vitin 1513 
m......”274. 

Muratura e kishës është ndërtuar prej guri të bardhë të lidhur me llaç rëre dhe 
gëlqere. Kupola është e suvatuar dhe përmban katër dritare dyfishe, që janë punuar me 
gurë smërçi. Muret e jashtme janë të zhveshur nga elementët dekorativë275, ndërsa muret 
e brendshme janë pikturuar me afreske, të cilat janë sipas preferencës së ikonografit dhe 
pa sistem. Në murin e anës së majtë që ndan altarin gjendet skena "Deisis". Brenda në 
altar nga e majta paraqiten ungjillor Matheu, ndërsa nga e djathta paraqitet ungjillor 
Joani. Në apsidë gjendet "Platitera" dhe nën të një mbishkrim që nuk dallohet mirë. Në 
murin nga ana veriore gjenden Shën Kostandini dhe Elena, Shën Marena, Shën Teodor 
Tironi dhe Shën Gjergji. Të gjithë këta shenjtorë paraqiten më këmbë. Sipër tyre gjendet 
skena "Zbritja e Krishtit nga Kryqi". Në murin perëndimor paraqiten Shën Kolli, Shën e 
Premtja, Shën Anastasi dhe Shën Varvara. Në kubenë e kishës gjendet "Pandokratori". 
Nëpër harqet dhe shtyllat paraqiten shenjtorë në medalione, ndër të cilët dallohët Shën 
Zotikos, Shën Androniku, Shën Qirjako etj. Afresket e kësaj kishe janë punuar mirë dhe 
kanë vlera artistike276. 
 Në këtë kishë janë pikturuar rreth 100 afreske, të cilat i paraqet në mbrojten e 
temës së doktoraturës Jorgos Jakumis: "Platitera", "Joan Gojarti", "Vasili i Madh", 
"Grigori i Nisës", "Pararendësi", "Shën Dhimitri", "Shën Varvara", "Anastasia 
Farmakolitria", "Shën Parashqevia", "Shën Kirili", "Kostandini dhe Elena", "Shën 
Marina", "Teodor Tironi", "Shën Gjergji", "Shën Stefani", "Joan Përdëllimtari", 
"Analipsi", "Ipapandia", "Lindja", "Shën Kozmai", "Fjetja e Hyjlindëses", "Shën 
Damiani", "Zbritja në had", "Petro i Aleksandrisë", "Shën Oresti", "Shën Afksenti", 
"Shën Arseni", "Shën Julita", "Shën Niqifori", "Shën Porfiri", "Shën Androniku", "Shën 
Kiriku", "Shën Trifoni", "Shën Evdhoqimi", "Shën Zotiku", "Joan Damaskini", "Shën 

273-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 870, faqe 318. 
274-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 521, faqe 
220. 
275-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 100-101. 
276-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 7; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 65-66. 
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Fotini", "Shën Nikita", "Ungjillëzimi i Hyjlindëses", "Pagëzimi", "Shpërfytyrimi", 
"Kryqëzimi", "Ungjillori Lluka", "Shamia e Shenjtë", "Ungjillor Mateu", "Ungjillor 
Joani", "Ungjillor Marku", "Profetët Jona dhe Isaia", "Profetët Abakum dhe Samuil", 
"Pandokratori", "Shën Vlashi", "Shën Theodhosi", "Profeti Sofronia" etj277. Afresket278 
janë pikturuar sipas Shkollës Ikonografike Maqedonase.  

Gjatë punës studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi 
arritur të evidentojmë disa ikona të pikturuara nga Joan Athanasi279. Gjatë punës për 
katalogimin dhe iventarizimin e objekteve që gjenden në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar kemi arritur të evidentojmë një brerore280 të ikonës së Krishtit prej argjendi me 
numër inventari 5727, e cila i përket kishës së Shën Thanasit të Mazharit në Poliçan të 
Gjirokastrës.  

 
 

KISHA E "SHËN GJERGJIT"  
LESHNICË E SIPËRME 1525 

 
Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në Leshnicën e Sipërme të Sarandës. Hyrja për në 

kishë bëhet në anën perëndimore. Çatia është e mbuluar me rrasa guri. Ambienti i altarit 
ndahet nga një ikonostas prej druri. Kisha e "Shën Gjergjit" është ndërtuar në një terren të 
pjerrët. Pamja e jashtme e kishës është e varfër dhe e zhveshur nga punimet dekorative281. 

277-Jorgos Jakumis, Dhio proima metavizantina mnimia kai o zografikos tous dhiakosmos, Ionanina 2003-4, 
selidha 76-77. 
278-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 50. 
279-Ikonat janë: Shën Kolli, me përmasat 35x36.5 cm dhe numër inventari 5430, Shën Mëria, me përmasat 
36x38 cm dhe numër inventari 5414, Shën Kolli me autor Joan Athanasin, me pëmasat 35x36.5 cm dhe 
numër inventari 5431, Shën Mëria, me përmasat 33x37 cm dhe numër inventari 5487, Pendikostia me autor 
Joan Athanasin, me përmasat 36.5x37 dhe numër inventari 5502, Tre Jerarkët, me përmasat 35x47 cm dhe 
numër inventari 5509, Pagëzimi, me përmasat 23x34 dhe numër inventari 5535, Shën Joani, me përmasat 
33x36 dhe numër inventari 5536, Shpërfytyrimi me autor Joan Athanasin, me përmasat 37x47.5 dhe numër 
inventari 5545, Zbritja nga kryqi, me përmasat 33x43 dhe numër inventari 5546, Mbledhja e shenjtorëve, 
me përmasat 35x47 dhe numër inventari 5571, Shën Gjergji, me përmasat 42.5x65 dhe numër inventari 
5603, Krishti, me përmasat 72x100 dhe numër inventari 5616, Krishti me shenjtorë, me përmasat 44.5x60.6 
dhe numër inventari 5624, Krishti, me përmasat 40x60 dhe numër inventari 5643, Aureolë e ikonës së 
Krishtit, me numër inventari 5727, Shën Varvara, me përmasat 24.5x93 cm dhe numër inventari 5956, 
Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me përmasat 37.5x47.5 dhe numër inventari 6111, Krishtlindja me autor 
Joan Athanasin, me përmasat 38x48 dhe numër inventari 6116. 
280-Argjendari që ka punuar breroren është anonim. Brerorja është zbukuruar me motive floreale, të cilat 
janë gdhendur me finesë. Përmasat e brerores janë Φ 25 cm. Konservimi i brerores së ikonës të Krishtit u 
krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. ass. 
dr. Frederik Stamatit dhe laboranteve Mirushe Përzhita dhe Anila Çuçi. Në përfundim të procesit u bë 
plotësimi i  kartelës me të gjitha të dhënat dhe ndërhyrjet restauruse sipas kërkesave. Objekti brerore e 
ikonës së Krishtit me numër inventari 5727, me përbërje argjend e restauruar, aktualisht është e ekspozuar 
në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar. Frederik Stamati, Andrea Llukani, 
Restaurimi i brerores së ikonës së Krishtit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2018. 
281-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 156-157.  
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Kisha e "Shën Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme është një paraklis me përmasa 
9.75x5.85 metra dhe është pikturuar në vitin 1525 prej ikonografit Ilia Longoviti282 nga 
fshati Longo i Dropullit të Sipërm. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim mbi portën 
perëndimore të kishës: + Ανηστορήθη ο θήως κ(αί) πάνσεπτος ναώς τού αγίου Γεωργίου 
/ του τροπεογόρου καί θαυματουργού δια συνδρωμείς κόπου καί εξόδου τον / εκτητόρον 
της ήριμέ(ν)ις μονης και τον σι(μ)βηον κ(αί) τον τέκνων αυτου / παπα Γεωργιου και 
παπα Κικολαου καί Ιωάνου κ(αί) Γεωργίου καί Διμητρίου / τον παπαδάτον επί ετους δέ 
της ζ χηληάδος Λ. Γ (7033 = 1525). “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i 
dëshmorit të madh Shën Gjergjit bukurmundës dhe çudibërës, me kontributin, përpjekjen 
dhe shpenzimet e ktitorëve të manastirit të përmendur dhe të bashkëshortëve dhe të bijve 
të tyre at Gjergjit dhe at Nikollës, Janit, Gjergjit dhe Dhimitrit të Papadhateve, në vitin 7 
mijë e 33 (=1525)”283. 
 Hajati i kishës është shtuar në një kohë më të vonë. Naosi është në formë 
drejtkëndëshe dhe përfundon me apsidën gjysëm rrethore. Kisha është e mbuluar me çati 
prej druri pa tavan, ndërsa dyshemeja është e shtruar me plloça guri. Muratura e kishës 
është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje284. 
 Programi ikonografik i kishës së Shën Gjergjit në Leshnicën e Sipërme është si 
më poshtë: 1-Platitera; 2-Shën Gjergji; 3-Vasili i Madh; 4-Shën Joan Gojëarti; 5-Athanasi 
i Madh; 6-Melismos; 7-Ungjillëzimi i Hyjlindëses; 8-E panjohur; 9-E panjohur; 10-Shën 
Joan Teologu; 11-Joan Pararendësi; 12-Shën Nikolla; 13-Sakrifica e Abrahamit; 14-Shën 
Nikolla; 15-Shën Minai; 16-Shën Kostandini; 17-Shën Eleni; 18-Shën Varvara (deri në 
mes); 19-Shën Parashqevia (deri në mes); 20-Anapesos; 21-Shën Marina; 22-Shën 
Anargjirët (Kozma); 23-Shën Anargjirët (Damjan); 24-Shën Teodor Stratilati; 25-Shën 
Teodor Tironi; 26-Shën Dhimitri; 27-Vrasja e foshnjave; 28-Kryeengjëll; 29-Shën 
Stefani; 30-Profeti Zaharia; 31-Simboli i ungjillorit Luka; 32-Shën Spiridhoni; 33-
Analipsi; 34-Lindja; 35-Hyrja në Jeruzalem; 36-Shpërfytyrimi; 37-Darka Mistike; 38-
Tradhëtia; 39-Kryqëzimi; 40-Zbritja nga kryqi; 41-Zbritja në Had; 42-Ipapandia; 43-
Pagëzimi; 44-Ngjallja e Llazarit; 45-Jonai në barkun e balenës. 
 Duke analizuar me kujdes afresket e kishës kemi 12 skena nga cikli i festave 
kristologjike, 21 paraqitje shenjtorë burra, 4 paraqitje të shenjtoreve femra, 2 paraqitje të 
Shën Mërisë (njëherë si Platitera dhe herën tjetër tek skena e Ungjillëzimit)285. Kisha e 
"Shën Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme të Sarandës është shpallur monument kulture286 
në vitin 1963. 
 

282-Ilia Longoviti pikturonte sipas shkollës së Kretës. Përveç kishës së Shën Gjergjit në Leshnicën e 
Sipërme, në vitin 1525 ai ka pikturuar edhe kishën e Shën Thanasit në Peca. 
283-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 803, faqe 
293-294. 
284-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, Monumentet Nr. 19, 1980, faqe 
90. 
285-Georgios Giakoumis, I. Naos Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou 
proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita lesinitsioton, Athina, 2001, sel 44-56. 
286-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 46; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 81. 
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KISHA E "SHËN THANASIT" 
 PECA, SARANDË, VITI 1525 

 
Kisha e "Shën Thanasit" është një kishë e vogël, e cila ka përmasa të brendshme 

5.80x3.50 metra. Kisha është bazilikë njënefëshe me tavan. Muratura e kishës është me 
gurë të lidhur me llaç gëlqereje, ndërsa çatia është e mbuluar me rrasa guri. Ambienti i 
altarit ndahet me një ikonostas të ndërtuar me mur guri. Apsida e kishës është rrethore287. 

Kisha është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1525. Këtë fakt e vërteton një 
mbishkrim që gjendet mbi murin perëndimor të kishës: + Ανηγερθη κ(αί) ανηστοριθη ό 
θήος καί πανσεπ(τ)ος νάως του εν α / γιής π(ατ)ρ(ο)σ ημόν Αθανασιου του 
θαυματουργου Αλεξαντρί(ας). Δια σην / δρωμής κόπου και εξόδου τον εκτητορων της 
ηρημενης Πε / τσας και ενοριτον κ(αί) ή(ε)ρεως παπα διμ(ητρί)ου κ(αί) τον τεκνων ευτόν 
εκαστος κα(τα) τήν εαυ / (τού) διναμην. Επί ετους δ ε της ευδομης χηληαδος Λ. Γ. (7033 
= 1525) ηπο χιρος εμου Ηληα λον / γοβητη. “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor 
dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë Athanasit të Aleksandrisë çudibërësit, me 
kontributin, mundimin dhe shpenzimet e ktitorëve të Pecas së përmendur dhe të 
besnikëve (të famullisë) dhe të priftit Papa Dhimitrit dhe të bijve të tyre secili simbas 
fuqisë së tij. Në vitin shtatëmijë e 33 (=1525). Me dorën time të Ilia Llongovitit”288. 
 
 

KISHA E SHËN MITRIT 
 NË POLIÇAN TË POGONIT, VITI 1526 

 
Kisha e "Shën Mitrit" gjendet në fshatin Poliçan të Pogonit. (Fig.16) Kisha 

përbëhet nga naosi dhe narteksi në anën perëndimore. Naosi ka përmasa të brendshme 
4.60x2.60 dhe është i mbuluar me çati druri pa tavan. Apsida e kishës është në formë 
gjysmërrethore. Muratura është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Çatia e kishës është 
dyujëse dhe është e mbuluar me rrasa guri289.  

Mbi portën perëndimore të kishës gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se 
kisha është rindërtuar dhe pikturuar në vitin 1526: + Ανεκενίστι καί ανιστορίθη ό θείος 
καί πάνσεπτος / ναός τού αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του μυροβλίτου, / διά 
συνδρομής κόπου τε κ(αί) εξόδου παπά Κυριάκη κ(αί) τού αδελφου αυτου / ....πουλου, 
κ(αί) γεωργίου του παπά Βασιλείου καί Γεωργιου τού / ....ιερατευοντος τού 
θεοφυλεστάτου επισκό / (που Δρυνουπολεος Κυρου, Σιμεών εν ετοι Ζ Λ Δ (7034=1526) 
(κυκλος η) λίου ΙΔ απριλίω κ. “U përtëri dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithnderuar i dëshmorit të madh të shën Mitrit Morovlit, me kontributin, përpjekjet dhe 
shpenzimet e at Qiriakut dhe të vëllait të tij Gjeorgopullit dhe të Gjergjit të Papa Vasilit 

287-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 106. 
288-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 804, faqe 294. 
289-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 97-98. 
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dhe Gjergjit të Logothetit, dhe në kohën e peshkopatit të peshkopit të Drinopojës, shumë 
perëndidashës, zotit Simeon, në vitin 7034 (=1526) cikli i diellit 14, prill 20”290.  

Në kishën e "Shën Mitrit" pikturat murale ruhen në gjendje të mirë. Mbi 
mbishkrimin gjenden dy  skena "Fjetja e Shën Mërisë" dhe "Hyrja e Krishtit në 
Jeruzalem", e cila është dëmtuar. Në murin verior kemi skenat "Kryqëzimi i Krishtit", 
"Zbritja e Krishtit nga Kryqi", "Guri i varrit" dhe "Ngjallja e Krishtit". Në apsidën e 
altarit paraqitet skena e "Shestjes", ndërsa në murin e anës jugore duke filluar nga hyrja e 
kishës paraqiten skena e "Shpërfytyrimit të Krishtit", "Ipapandia" dhe "Lindja e Krishtit". 
Nën skenën e "Ipapandisë" gjendet "Deisis", ndërsa nën skenën e "Lindjes së Krishtit" 
paraqiten Shën Spiridhoni dhe Shën Elefteri291.  

Në anën e jashtme të derës së kishës së Shën Mitrit është shkruar: (Το στερέωμα) 
των σοί πεποιθώτον στερ(έσων κύριε) τήν εκκλη-σίαν τήν εκτυσατο (τώ τιμίω σου 
αίματι) έτους, Ζ Μ ΣΤ (7046=1538). “Mbështetja e atyre që shpresojnë tek ty, forco o zot 
kishës që e ndërtove me gjakun tënd të çmuar viti 7046 (=1538)”292.  

Në këtë kishë janë pikturuar rreth 32 afreske. Përsa i përket vendosjes së tyre i 
paraqet në mbrojten e temës së doktoraturës Jorgos Jakumis: "Analipsi", "Shën Lefteri", 
"Nëna e Perëndisë", "Krishti në fron", "Joan Pararendësi", "Kryeengjëlli Mihail", "Shën 
Kostandini", "Shën Elena", "Shën Varvara", "Shën Gjergji", "Shën Dhimitri", "Zbritja në 
had", "Kryqëzimi", "Fjetja e Hyjlindëses", "Emanueli", "Ngjallja e Llazarit", 
"Shpërfytyrimi", "Shën Nikita", "Ipapandia", "Lindja e Krishtit" etj293. Afresket294 janë 
realizuar sipas Shkollës Ikonografike të Maqedonisë.  
 
 

KISHA E "SHËN SOTIRIT"  
TREMISHT, PËRMET, VITI 1560 

 
Kisha e "Shën Sotirit" është ndërtuar në vitin 1560. Kisha përbëhet nga naosi, 

narteksi dhe hajati. Naosi ka përmasa të brendshme 5.10x2.40 metra. Kisha mbulohet nga 
një çati druri pa tavan. Hajati gjendet përgjatë pjesës jugore të kishës. Muratura e kishës 
është me gurë shtufi të lidhur me llaç gëlqereje. Hajati i kishës mbulohet me një çati 
dyujëshe. Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: Υ μ(έν) φήλ(ος) 
οέφυκας είσέλθε χαίρων, εί δέ / εχθρός κ(αί) βάσκανος κ(αί) γέμων δόλονπό / ρ(ρ)ω, 
πόρ(ρ)ο πέφευγ(ε) τήν πύλην τής έξόδου / + Ανεκ(αι)νήσθει έκ βαθ(ρ)ον ο θείος κ(αί) 

290-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 65; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 522, 
faqe 220-221.  
291-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 8-9; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 66-67. 
292-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 65; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 523, 
faqe 221.  
293-Jorgos Jakumis, Dhio proima metavizantina mnimia kai o zografikos tous dhiakosmia, Ionanina 2003-4, 
selidha 36-37. 
294-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 38. 
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πάνσε / πτος ν(α0ός ή μεταμόρφωσις τού Κυ(ρίου) κ(αί) Θ(εο)ύ κ(αϊ) Σω / τήρος ήμ(ιν) 
Ι(ησο)υ Χ(ριστο)υ, διά σ(υν)δρομής κόπου κ(αί) σξοδου τού τη / μηοτάτου..../ ετους Ζ 
ΣΤ Η (7068=1560). “Në qoftë se je mik hyrë duke u gëzuar, në qoftë se je armik e 
urrejtës dhe mbushur me dinakëri (trë keqe), larg, larg ik nga kjo portë e daljes. U ndërtua 
që nga themeli ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i shpërfytyrimit të zotit, zotit 
perëndisë dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e 
të shumënderuarit...Viti 7068 (=1560)”295. 

Mbi faqen e murit lindor të kishës ndërmjet prothesit dhe apsidës qendrore në 
kungë është shkrua: +Διακόν / ον ουν / προτίθε /σθαι καί / τον μαρτ / (υ)ρον Στέφα / νε 
κ(αί) (κ)ύριξ / ...μπροτι(πος) και.../...ήλογραφή / τησι τας σας οικ (εσιας)....“Stefani 
qëndron në radhën e parë të dhiakonëve dhe martirëve si edhe predikues...shëmbëllor dhe 
... me shkrimin tënd lutjet... ”296. 
 Mbi pjesën jugore të faqes së murit lindor në kungën e kishës gjendet mbishkrimi: 
+ Ζών αυτος / είμί κόσμου / φάος ερχε / (σθαι) φωτίζεσθε / και τρεφεσθαί / με. Χιτόνα / 
σεοτόν τής ορίγνη σου / λόγε ώς γυ/μνών φθή/νεσαι τής / θείας δόξης / (α)μηδημος /αφας 
(.) παρανομος. “Unë duke qenë vetë gjallë jam dritë e botës. Të vini të ndriçoheni dhe të 
ushqeheni prej meje. Kushdo që shqyen rroben e nderuar tënden o fjalë, do të prishet si i 
zhveshur nga lavdia hyjnore”297. 

 
 

KISHA E "SHËN MËRISË" SË PAZARIT 
 PËRMET, VITI 1600 

 
 Kisha e "Shën Mërisë së Pazarit" gjendet në qendër të Përmetit. (Fig.17) Kisha i 
është kushtuar "Lindjes së Hyjlindëses" dhe kremton më 8 shtator. Ka qenë kishë e tipit 
të bazilikës me kupolë dhe kishte një kambaneri. Muratura e kishës përbëhej nga blloqe 
të bardhë guri, të cilët lidhen me njeri tjetrin me një shtresë të hollë gëlqereje. Kisha 
mbulohej nga një çati dyujse. Kisha kishte përmasa 20x14 metra. Kjo kishë është 
ndërtuar rreth vitit 1600 pranë pazarit dhe u shërbënte zejtarëve dhe tregtarëve përmetarë. 
Themelet e kishës u hodhën nga përmetari Zoto Loli. Në vitin 1814 kisha u pikturua prej 
Paskal Trandafilit me interesimin e Janaq Prevezhanit. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: 
“Ndihmo shërbëtorin e zotit Janaq Prevezhani 1814”298. 

Gjatë viteve të kryepriftërisë së Mitropolitit të Korçës Meletit (1816-1827) kisha 
u zgjerua me kontributet e mbledhura nga banorët përmetarë. Por me kalimin e viteve, 
kisha nuk mund ti plotësonte nevojat e komunitetit ortodoks të qytetit prandaj përmetarët 
donin të ndërtonin një kishë më të madhe. Punimet për ndërtimin e kishës së re kanë 
filluar në vitin 1929. Në vitet 1930 pasi u mbaruan fondet e mbledhura për ndërtimin e 
kishës, ajo mbeti vetëm si karabina, me dysheme të pashtruar dhe mure të pasuvatuar. 
Gjatë Luftës II Botërore kisha pësoi shumë dëmtime nga bombardimet. Në 16 nëntor të 

295-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 295, faqe 153-154. 
296-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 296, faqe 154. 
297-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 297, faqe 154. 
298-Stilian Adhami, Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë, Tiranë 2001, faqe 147. 
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vitit 1962 qyeti i Përmetit u përmbyt dhe bashkë me të edhe kisha.  Në vitin 1963 mbi 
karabinanë e kishës u ndërtua Pallati i Kulturës së qyetit të Përmetit. Në ceremoninë e 
inagurimit ka marrë pjesë edhe Kryeepiskopi Pais Vodica299.  

Muret mbajtës të kishës deri në një farë lartësie u ruajtën të paprekura, por u 
shkatërrua pjesa e sipërme e tyre. U mbyllën dritaret dhe hyrjet ekzistuese të kishës dhe u 
hapën dritare dhe hyrje të reja. Pjesa që u prish nga muret e kishës u shtua rreth dy metra 
me tulla të kuqe. Megjithë ndërhyrjet kanë mbetur format origjinale të ndërtimit të kishës. 
Në lartësinë e murit perëndimor mund të shquhet forma e kambanerisë. Muret e kishës 
janë të ndryshëm nga ata të Pallatit të Kulturës si nga gjerësia ashtu edhe nga materialet e 
përdorur për ndërtimin e tyre. Gjithashtu edhe ekzistenca e harkut të pjesës lindore të 
kishës përbën faktin kryesor të ruajtjes së skeletit të kishës me gjithë transformimet e 
bëra300.  

Në vitin 2001 kisha iu kthye komunitetit ortodoks dhe filluan të celebrohen 
ceremonitë fetare. Më pas autoritetet vendore donin që ajo të kthehej në gjendjen e 
mëparshme, pra në shtëpi kulture të qytetit. Pasi vijuan një sërë proçesesh gjyqësore, 
gjatë të cilave herë e fitonte kisha e herë bashkia. Më 16 gusht 2013 në kishën e "Shën 
Mërisë" së Përmetit u bë një sakrilegj. Përmbaruesit të mbështetur nga policia private 
hynë në kishë dhe hoqën ikonat, grumbulluan enët e shenjta dhe ungjillin, ndërsa kryqin e 
rrëzuan nga kambaneria. Të gjitha këto i hodhën në një makinë që përdorej për hedhjen e 
mbeturinave të Bashkisë.  

 
 

KISHA E "SHËN MËRTIRIT"  
TRANOSHISHTË, LUNXHËRI, VITI 1617 

 
Kisha e Shën Mërtirit është në Tranoshishtë të Lunxhërisë. Kisha ka naosin, 

altarin dhe narteksin në anën e saj perëndimore. Më vonë i është shtuar një hajat nga ana 
jugore. Kisha është e tipit në formë kryqi me kupolë. Ka përmasat 11x7 metra. Në 
brendësi të kishës ka pasur katër kolona, mbi të cilat qëndronte një sistem qemerësh. Mbi 
këta të fundit mbështetej kupola, tamburi i së cilës ka qenë në formë cilindrike. Muret e 
kishës kanë qenë me gurë të papunuar, të lidhur me llaç gëlqereje301.  

Nuk dihet me saktësi koha e ndërtimit të kishës, por dihet se është rindërtuar në 
vitin 1617. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën perëndimore brenda naosit të 
kishës: + Ανακενήθυ κέ υστορίθυ ω θίος κε πά(ν)σεπτος ναος τόν άγίον μαρτήρον Μηνα 
Βίκτωρος κέ Βικέντηου έν τες ή / μέρες του θεόφιλεστατου κίρου Ματθέου έπησκοπού 
Δρηνοπόλεος κέ Αργιροκάστρου, κέ ό εφιμέριος αύτ(ης) / μονής παπάς Αγ(ι)ος ύος 
Δίμού βέσου κέ κτήτορας τής αύτης μονής. Διά σινδρομής κόπου μόχθου κέ έξόδου τόν 
(ευ) / γενεστάτων άρχοντόν Τρανούστας. Έπι έτου(σ) Ζ Ρ Κ Ε 97125=1617-α χ ι ζ 

299-Apostol Kotani, Ndërtimi i Pallatit të Kulturës me miratimin e mitropolitit të qytetit dhe të këshillit 
kishtar, Sot, 1 nëntor 2013, faqe 12. 
300-Kostandinos Gjakumis, Joan Stratobërdha, Kisha e Lindjes së Hyjlindëses tek Pazari i Përmetit, 
Tempulli, Nr. 9, Korçë, 2004, faqe 27. 
301-Arqile Bërxholi, Lunxhëria Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike, 
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 375. 
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(=1617), Ή(Ν)ΔΙΚΤΗΌΝΟΣ ιε, / Ιλήου κίκλη – ΙΓ, σελήνης κί(κ)λη ΙΘ...Ηστορη / θη 
δυά χιρός Αληβηζίου Φοκά έκ νήσου Κεφα(λληνίας)....."U përtëri dhe u pikturua ky 
tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i martirëve të shenjtë Minajt, Viktorit dhe Vikentit në 
ditët e shumë perëndidashësit, zotit Mathe, peshkopit të Drinopojës dhe të Gjirokastrës 
dhe famullitar i këtij manastiri, Papa Sago, biri i Dhimo Bosos dhe piktor i këtij 
manastiri. Me kontributin, përpjekjet, mundimet e shpenzimet e arkondëve shumë fisnikë 
të Tranoshishtës, në vitin 1617, indikti 15, cikli i diellit 13, cikli i hënës 19. U pikturua 
me dorën time, të Aliviziut Fokas, nga ujdhesa Kefalonia"302.  

  Prej këtij mbishkrimi mësojmë se kisha ka qenë e ndonjë manastiri, i cili më 
vonë është rrënuar. Kisha e Shën Mërtirit ka pësur dëmtime të mëdha gjatë viteve të 
persekutimit të fesë në Shqipëri.  

 
 

KISHA E "SHËN MËRISË"  
VLLAHOGORANXI, GJIROKASTËR, VITI 1622 

 
Kisha e Shën Mërisë në fshatin Vllahogoranxi (Fig.18) është e tipit bazilikë me 

kupolë, me përmasa 7.50x6.80 metra. Ajo përbëhet nga naosi dhe altari. Vite më vonë 
është shtuar narteksi. Pjesa e vjetër e kishës ka në brendësi të saj gjashtë kolona prej 
rrotullash guri, të cilat lidhen me njëra-tjetrën me llaç dhe kapitele guri. Mbi kollonat 
kalojnë dy harkada, që e ndajnë kishën në tri nefe. Naosi lidhet me narteksin në anën 
perëndimore. Kisha është e ndërtuar me gurë, të lidhur me llaç gëlqereje. Nëpër qoshet e 
mureve ka blloqe gurësh të mëdhenj. Mbi portën perëndimore të kishës ka zbukurime 
antike. Mbi katër kolonat nga lindja, nëpërmjet një sistemi harqesh mbajtëse, ngrihet 
tamburi, i cili mbulohet nga kupola. Tamburi i kishës përbëhet nga disa nike të 
shkallëzuara dhe të harkuara në pjesën e poshtme. Fushat e nikeve janë me zbukurime me 
tulla. Edhe në pjesën e sipërme të tamburit është një kornizë tullash në trajtë sharre. Mbi 
të kalon një frizë e rrafshët me gurë çmërsi. Tamburi mbyllet me një kornizë të dalë. 
Kisha mbulohet me një çati të gjerë dyujëshe303. 

Naosi ndriçohet nga tri dritare të ngushta drejtkëndëshe. Hyrja për në naos është 
në murin perëndimor të kishës. Altari i kishës ndahet nga naosi me një ikonostas druri të 
gdhendur. Nga ana lindore është apsida gjysmërrethore, e cila ndriçohet nga një dritare e 
ngushtë. Narteksi mbulohet me një sistem qemerësh. Pjesët anësore të narteksit mbulohen 
me qemere cilindrikë me pamje çerek rrethi304.  

Kisha e Shën Mërisë në Vllahogoranxi është pikturuar në vitin 1622 nga Onufër 
Qiprioti305 dhe Alivizi306.  

302-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 541, faqe 227-228; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 80. 
303-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 123-126. 
304-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (Bazilikat), “Monumentet”, Nr. 
1/1981 (21),  faqe 99-100.  
305-Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 
106-114. 
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Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi faqen e murit jugor të 
kishës. Mbishkrimi është i dëmtuar ngaqë ka rënë suvaja. Ανακενησθη...? ημον 
Θεοτοκου κε αυπ(αρθενου Μαριας) /...τατου ημον κιρου.../ οστης αυτης μονης.../μοχθου 
και εξοδου τον..../(Ο)νουφριου Κηπρεου κε Αληβιζηου.../αχκβ (=1622). “U pikturua....i 
Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës....zotit.....të këtij manastiri....me mundimet dhe 
shpenzimet e .....Onufër Qipriotit dhe Aliviziu...1622”307. 
 Sipas Dhorka Dhamos, afresket e pikturuara nga Onufër Qiprioti308 në kishën e 
Shën Mërisë në Vllahogoranxi janë në ekuilibër. Ka një marrëveshje të heshtur në mes të 
afreskeve me njolla të plota të kuqe, të verdha, të gjelbra, okër, të kaltra dhe botës së 
brendshme të figurave pa shpërthime dramatike, si ato të mësuesit të tij Onufrit309.  
 Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut historik Kombëtar është ekspozuar 
ikona Fjetja e Hyjlindëses310, me përmasat 44x35 cm dhe numër inventari 3655. Ikona 
është pikturuar në vitin 1775 nga ikonografi Joan Athanasi. Gjithashtu gjendet ikona 
Shën Mëria me Krishtin311, e një autori anonim, që i përket Shek. XVII. Ikona ka 
përmasat 33,3x43,4 dhe numër inventari 3678. 

Kulla e kambanerisë në anën jugperëndimore të kishës është në formë blloku, prej 
guri. Kambaneria është ndërtuar në vitin 1874. Kisha e Shën Mërisë në Vllahogoranxi 
është restauruar tërësisht në vitet 2001-2002. Ndërhyrjet restauruese u bënë për 
konsolidimin e konstruksionit, rikonstruksionin e çatisë, rindërtimin e dyshemesë etj. 
Ndërhyrje konservuese u bënë në ikonostasin e kishës, amvonin, fronin dhespotik, si edhe 

306-Alivizi Foka ishte nga ujdhesa e Qefalonisë. Ai ka pikturuar kishën e Shën Triadhës në Tranoshisht si 
dhe shumë kisha të Lunxhërisë. Dhorka Dhamo, Piktura e Onufër Qipriotit në kishën e Vllaho-Goranxisë, 
“Studime Historike”, N. 1, Tiranë, 1978, faqe 229. 
307-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 547, faqe 229. 
308-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 81.  
309-Dhorka Dhamo, Piktura murale e mesjetës në Shqipëri, Tiranë, 1974, faqe 15-16. 
310-Në qendër të kompozimit është figura e Shën Mërisë, e shtrirë në shtratin e vdekjes. Mbi figurën e Shën 
Mërisë është Krishti, i cili mban në krahë një foshnjë, që simbolizon shpirtin e Shën Mërisë, që është 
larguar nga trupi i saj. Mbi Krishtin janë dy engjëj me flatra, të cilët e çojnë shpirtin e Shën Mërisë në qiell. 
Pranë Shën Mërisë është Shën Joani, i cili përkulet thellë e përpiqet të dëgjojë rrahjet e fundit të zemrës së 
saj. Shën Petro tund temjanicën. Skenën qendrore e rrethojnë apostujt, gratë miroprurëse dhe etërit e kishës. 
Në pjesën e sipërme, mbi re ka figura engjëllore. Në pjesën e poshtme të ikonës është një episod apokrif, ku 
prifti hebre Antonin, kërkon të përmbysë qivurin dhe kryeengjëlli Mëhill i pret duart me shpatë. Në fundin 
e ikonës është shkruar: χυρ ιω αθανασιου “dora e Joan Athanasit”. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i 
ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 70-71; Ylli 
Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 54-
55. 
311-Në ikonë është një version i tipologjisë të Shën Mërisë “Odigitria” (Ajo që tregon udhën). Shën Mëria 
ka veshur një mafor të kuq në vishnjë. Me dorën e djathtë tregon birin e saj e thotë: “Ja Shpëtimtari, Mesia 
që prisnit”. Krishti paraqitet duke bekuar me dorën e djathtë, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë 
të shkruar. Në pjesën e sipërme të ikonës është shkruar ΜΡ  ΘΟΥ, që do të thotë “Nëna e Perëndisë”. 
Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 38-39; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-
XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 38; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 
(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017, page 38. 
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në ndenjëset ku ulen besimtarët. Shuma e përgjithshme e restaurimit ka kapur shumën e 
151.250 dollarëve amerikanë312. 

 
 

KISHA E "SHËN KOLLIT"  
SARAQINISHT, LUNXHËRI, VITI 1625 

 
 Kisha e Shën Kollit në Saraqinisht të Lunxhërisë përbëhet nga naosi, narteksi dhe 
eksonarteksi. Ajo është ndërtuar në vitin 1625. Në një mbishkrim në portën e jashtme 
thuhet: Δεησις του δούλου του Θ(ε)ού Εύσταθίου ίερέος σήν τη(σ) συνβήας αυτου 
Μήλου / κ(αί) του ιου αύτου μπίρου ιέρέος σήν τη(σ) συνβήας αυτου Αλεξανδρος κ(αί) 
τον / τεκνον αυτου άμήν έπι έτους α χ κ ε (=1625) μηνή σεπ(τ)ε(μ)βρήου. / Ζ. “Lutje e 
shërbëtorit të Perëndisë, prift Evstathit me bashkëshorten e tij, Aleksandrën dhe bijtë e 
tyre. Amin! Viti 1625, muaji shtator 7”313. 
 Naosi është i tipit në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 
8.0x6.8 metra. Krahu perëndimor i kryqit është më i gjatë. Bërthama qendrore është e 
mbuluar me kupolë, e cila qëndron mbi një tambur  të lartë. Tamburi është tetëfaqësh dhe 
i suvatuar, me dritare dhe kamare të sheshta dhe të harkuara nga lart. Tamburi përfundon 
me një kornizë guri në formë dhëmbë sharre. Mjedisi i altarit ka apsidën e bemës, si edhe 
niket për protezisin dhe diakonikonin. Naosi lidhet me narteksin në anën perëndimore. 
Në murin verior dhe atë jugor ka dritare të vogla, të cilat ndriçojnë naosin. Në anën 
perëndimore, narteksi paraprihet nga hajati. Ky i fundit mbulohet nga një çati dyujëse. 
Ajo është më e ulët se çatia e narteksit. Kisha është e ndërtuar me gurë shtufi, pa ndonjë 
përpunim të veçantë. Çatia e kishës është e mbuluar me rrasa guri314.  

Kisha është pikturuar në vitin 1630 nga Mihal Linotopi me të birin, Kostandinin 
dhe nxënësin e tij, Nikollën315. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën jugore të 
kishës: + Ανηγέρθη έκ βάθρών καί άνιστωρίθη ο θίος ουτος κ(αί) πάνσεπτος ναός του έν 
αγίεις / πατρός ημόν Νικολάου του θαυματουργού δηα ση(ν)δρωμή(σ) κ όπου τε και 
έξοδού. / το(ν) τήμηοτάτον ήερίς κ(αί) γερωντες Σαρακύνηστα(σ) δηά ψυχηκίς σώτηρία 
άρχιερατέυ / οντος δέ τού θεοφηλεστατου επισκόπου Δέρνοπόλεος Κ΄θρου Καλήστου / 

312-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 74-76. 
313-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 551, faqe 231.  
314-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 144-145. 
315-Ikonografët nga Linotopi me atelietë e tyre të lëvizshme ftoheshin nga arkondë vendas për të pikturuar 
afreske dhe ikona të lëvizshme. Linotopi është një fshat i banuar prej vllehësh në një luginë të Gramozit, 
pranë Kosturit. Ikonografët nga Linotopi e zhvilluan aktivitetin e tyre kryesisht nëpër kishat dhe manastiret 
e Shqipërisë. Sipas mbishkrimeve kishtare,  janë tetë kisha dhe manastire të Shqipërisë, të cilat janë 
pikturuar nga peneli i ikonografëve nga Linotopi. Në stilin e tyre të pikturimit ikonografët nga Linotopi 
kanë përdorur një varg burimesh. Ata kanë prdorur si modele elemente vendase të jetës së përditshme, si 
bulla e dropullitëve ose kalldrëmi epirot te pikturat e Akathistit në Jergucat. Ata janë ndikuar edhe nga 
piktura perëndimore. Konstandinos Jakumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës 
Orthodhokse të Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqipëri, Tiranë, 2003, faqe 209-216. 
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ήπο χειρός Μηχαήλ Ζωγράφου μετά του ηου α(υ)τού Κωνσταντήνου κ(αί) Νικολ(α)ού. 
Χωρα Λινοτόπι – Εργ(α)φα έπι ετους / ΖΠΛΗ (7138=1630) “U ndërtua që nga themeli 
dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë, Nikollës, 
çudibërësit me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e priftërinjve të shumënderuar dhe 
pleqve të Saraqinishtës për shpëtimin e shpirtit në kohën e peshkopimit të 
shumëperëndidashësit, peshkopit të Drinopojës, zotit Kalist, me dorën e Mihal Zografit 
me të birin e tij, Kostandinin dhe Nikollën – katundi Linotopi në vitin 7138 (=1630)”316. 

Me interes në këtë kishë është cikli i afreskeve që i kushtohen Shën Kollit, emrin 
e të cilit mban kisha. Afresku i Shën Kollit është në murin jugor, afër ikonostasit. Shën 
Kolli paraqitet si kryeprift i moshuar dhe qëndron në fron madhështor, duke bekuar me 
dorën e djathtë dhe duke mbajtur një ungjill në dorën e majtë. Pas shpinës së tij, majtas 
paraqitet Krishti, ndërsa djathtas Hyjlindësja, e cila po i ofron omoforin. Mbi ikonë është 
shkruar në greqishten bizantine: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΗΚΟΛΑΟΣ ΙC ΧC ΜΗΡ ΘΥ “SHËN 
NIKOLLA IC (Jisu) XC (Krishti) MHP (Nëna) e Perëndisë317.  

Cikli ikonografik paraqet skena nga jeta e shenjtit, të cilat janë realizuar nga 
ngjarjet që na jep sinaksari i tij. Tematika e afreskeve është nga ngjarjet e jetës së shenjtit, 
shkruar prej Simeon Metafrastit në mineon e dhjetorit318.  

Mbi portën e narteksit të kishës gjendet mbishkrimi: Δεησις του δούλου του 
Θ(ε)ού Εύσταθείου ίερέος σήν τη(σ) συνβήας αυτου Μήλου / κ(αι) του ιου αύτου μπίρου 
ιέρέος σήν τή συ(μ)βήας αυτου Αλεξανδρος κ(αί) τον / τεκνον αυτον άμήν σήν έπι έτους 
αχκε (=1621) μηνή σ επ(τ)ε(μ)βρήου. / Ζ. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, prift Efstathit 
bashkë me bashkëshorten e tij, Mile dhe të birin, priftin Bir me bashkëshorten e tij, 
Aleksandrën dhe të bijtë e tij. Amin. Në vitin 1625, muaj shtator 7”319. 

Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1630. Ikonat janë punuar nga Onufër 
Qiprioti. Ky ikonostas përmban motive të farkëtuara, motive në reliev dhe motive të 
praruara. Ato janë vendosur në sfonde me ngjyrë të kaltër ose të kuqe. Ikonostasi ka 
pësuar dëmtime dhe një numër i madh i pjesës së epistilit kanë humbur. Brezi i sipërm i 
ikonostasit pas sekuestrimit që iu bë objekteve të koleksionistit Gjergji Thmio tashmë 
gjendet në Muzeun Historik Kombëtar. Ai është cilësuar nga grupi i punës si “Trashëgimi 
Kulturore me Vlera të Veçanta”320.  

316 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr.556, faqe 
232-233;  Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75. 
317-Omofori simbolizon lëkurën e deles së humbur, të cilën Krishti e gjeti dhe e solli përsëri në tufë. 
Omofori kujton episkopin që të kërkojë delet e humbura dhe t’i bashkojë  me grigjën e kishës. 
318-Afresket e ciklit të Shën Kollit janë: "Lindja e shenjtit", "Jeta e tij në fëmijëri", "Betimi i priftërisë", 
"Skenat e mrekullive", "Burgosja", "Pjesëmarrja në Sinodin I Ekumenik" dhe "Fjetja e shenjtit"; Maria 
Skavara, Cikli ikonografik i jetës së Shën Kollit në Saraqinishtë të Lunxhërisë, botuar në 2000 vjet art dhe 
kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 235-239. 
319-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 551, faqe 
231; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76. 
320-Brezi i sipërm i ikonostasit është ndarë në katër pjesë: Pjesa e parë ka përmasat 132x39.5x5.5 cm. Pjesa 
e pikturuar shoqërohet nga gdhendje të thella me motive floreale dhe në të kanë pikturuar profetët Aaron 
dhe Gedeon. Në pjesën e dytë më përmasa 39x92.5x8 cm është pikturuar profeti Jakob, ndërsa në pjesën e 
tretë me përmasa 134x49x8.5 cm është pikturuar profeti Isaia. Në pjesën fundore është pikturuar profeti 
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Në njerin prej parapetëve të ikonostasit është motivi me shqiponjën me dy 
krerë321. Kryqi sipër ikonostasit me nr. inventari 5449, ruhet në gjendje të mirë në fondet 
e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Disa ikona nga kjo kishë janë të ekspozuara në 
pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar: Krishti Pandokrator322, me përmasat 
134x73 cm dhe numër inventari 3657; Shën Mëria me Krishtin323, me përmasat 100x70 
dhe numër inventari 3656; Pagëzimi i Krishtit324, me përmasat 136x67 cm dhe numër 
inventari 3661; Fjetja e Shën Mërisë325, me përmasat 184x62 numër inventari 3660. 

Zaharia. Ajo ka përmasat 38.5x120x8 cm. Raport i grupit të punës ngritur me Urdhër Ministri me nr. 457 
prot. Dt. 28.12.2015, Urdhër Ministri me nr. 56 prot, dt. 04.03.2016 mbi vlerësimin, kategorizimin dhe 
rakordimin e dokumentacionit që disponohet të objekteve të trashëgimisë kulturore, të sekuestruara në 
cilësinë e provës materiale nga koleksionisti Gjergji Thimio, kaluar në pronësi shtetërore me vendimin nr. 
1502 datë 16.06.2015 të Gjykatës Penale të Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1459 
datë 30.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me qëllim shpërndarjen e tyre në institucionet muzeore 
kombëtare. 
321-Triantafillos Siulis, Ikonostaset e gdhendura në dru në kishat dhe kishëzat e krahinave jugore të kishës 
ortodokse, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 309. 
322-Krishti Pandokrator (i Gjithëpushtetshëm) është paraqitur në ikonë me lavdinë e Tij qiellore. Ai është 
veshur me rroba të kuqe nga brenda dhe me tunikë ngjyrë ari, e stolisur me motive floreale dhe shirita blu. 
Krishti paraqitet duke bekuar me dorën e djathtë dhe duke mbajtur Ungjillin në dorën e majtë. Ungjilli i 
Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Ikona “Krishti Pandokrator” është 
realizuar me teknikën e stukorelievit. Zbukurimi i mantelit të Krishtit paraqet aspekte të veçanta të stilit të 
Onufër Qipriotit. Në pjesën fundore të ikonës është mbishkrimi i donatorëve: Η ΔΕΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙΒΗΑΣ ΤΟΥ ΖΑΦΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ 
ΑΜΙΝ “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Stasit të Thomait dhe të Sivias të Zafirit dhe bijve të tyre. Amin!”. 
Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 26-27; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, 
Tiranë 2017, faqe 32; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017, page 32. 
323-Në ikonë është një version i tipologjisë të Shën Mërisë Η ΕΛΕΟΥΣΑ “Eleusa” (Përdëllimtarja). Shën 
Mëria ka veshur një mafor të kuq vishnje, të zbukuruar. Krishti paraqitet i ulur në parakrahun e majtë të së 
ëmës. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë të shkruar. 
Onufër Qiprioti është ikonografi i parë i shekullit XVI, i cili e zbukuron mantelin e Shën Mërisë. Tipar i 
rëndësishëm i stilit artistik të Qipriotit është teknika e stukorelievit, me sfond të artë dhe me elemente 
zbukurimore. Në pjesën fundore të ikonës është mbishkrimi: ΧΕΙΡ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΠΡΙΟΥ 
Αυξεντηου “Dora e Onufër Qipriotit të Afksentit”. Në këtë rast, piktori ikonograf Onufër Qiprioti e 
përmend emrin e babait të tij, Afksentit. Ky është rasti i vetëm ku Onufër Qiproiti e përmend emrin e të atit. 
Anash aureolës së Shën Mërisë janë dy figura engjëllore. Majtas është kryeengjëlli Mihail, ndërsa djathtas 
është kryeengjëlli Gabriel. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; 
Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i 
pabotuar), Tiranë 2018, faqe 28-29; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-
XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 31; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum 
(14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017, page 31; Dorian Koçi, 
Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 90-91; Dorian 
Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 90-
91. 
324-Ikona “Pagëzimi i Krishtit” është realizuar nga ikonografi Onufër Qiprioti në shek. XVII. Ajo i përket 
ikonostasit të kishës së Shën Nikollës në Saraqinishtë të Lunxhërisë në rrethin e Gjirokastrës. Në ikonë 
paraqitet skena e Pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan. Në kohën kur u pagëzua, Krishti ishte 30 vjeç. 
Krishti është në qendër të ikonës, gjysëmlakuriq mbi një gur, prej të cilit dalin katër koka gjarpërinjsh. Këta 
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Në ikonën e Pagëzorit është shënuar viti: Ζ Ρ Λ Η Σ = 1638. Në ikonën e Shën 
Mërisë dhe në ikonën e Joan Pagëzorit gjendet mbishkrimi: Δέησις Ζήσο τού Νάκυου 
“Lutje e Zisit të Naqes”326. Ndërsa në ikonën e Shën Kollit është shkruar: Δέησις 
Στεφάνη τού Νάκυου “Lutje e Stefanit të Naqes”327. 

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë328. 
Rreth kishës së Shën Kollit gjenden varrezat e fshatit Saraqinisht. Kisha e Shën Kollit në 
Saraqinisht të Lunxhërisë është shpallur monument kulture329 në vitin 1963. 

të fundit, duke u ndërthurrur me valëzimet e ujit dhe peshqit, që notojnë, japin pamjen e botës nënujore. 
Mbi kryet e Krishtit gjendet Shpirti i Shenjtë në formën e një pëllumbi, ndërsa engjëjt në pjesën e djathtë të 
ikonës janë duke adhuruar Trininë e Shenjtë. Në bregun e majtë të kompozimit, mbi shkëmb qëndron Joan 
Pagëzori, i cili është përkulur drejt Krishtit për ta pagëzuar. Vepra kryesore e Joanit ishte parapërgatitja e 
popullit për ardhjen e Mesisë. Prandaj ai quhet pararendësi i Krishtit. Këtë e bëri realitet me predikimin e 
tij. Pararendësi i ftonte njerëzit të pendoheshin e të pagëzoheshin, si parakusht për të hyrë në Mbretërinë e 
Perëndisë. Gjatë pagëzimit, Krishti shpalosi se ishte personi i dytë i Trinisë së Shenjtë, pra, Biri i Perëndisë. 
Emri i festës “Theofani” do të thotë Shfaqje e Perëndisë. Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i 
shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 118; Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo 
Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 30-31; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 30; Ylli Drishti, 
Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, 
Mali Pleshti, Tirana, 2017, page  30; Melsi Labi, Dorian Koçi, Udhërrëfyes i Muzeut Historik Kombëtar, 
Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë 2014, faqe 59; Melsi Labi, Guidebook of National Historical Museum of 
Albania, Tirana 2016, page 130-131.  
325-Në qendër të kompozimit është figura e Shën Mërisë, e shtrirë në shtratin e vdekjes. Mbi figurën e Shën 
Mërisë është Krishti, i cili mban në krahë një foshnjë të mbëhtjellë me qefin të bardhë, që simbolizon 
shpirtin e Shën Mërisë, që është larguar nga trupi i saj. Brenda një forme vezore rreth Krishtit janë engjëjt, 
të gatshëm ta çojnë shpirtin e Shën Mërisë në qiell. Jo pa qëllim, ikonografi i ka pikturuar engjëjt në ngjyrë 
blu, që përkon me ngjyrën e qiellit. Në pikën kulmore të formës vezore paraqitet një serafim. Në të dyja 
anët e saj është shkruar: Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ "Fjetja e Tërëshenjtës 
Hyjlindëse". Pranë Shën Mërisë është Shën Joani, i cili, duke u përkulur thellë, përpiqet të dëgjojë rrahjet e 
fundit të zemrës së saj. Shën Petro tund temjanicën. Skenën qendrore e rrethojnë apostujt, gratë miraprurëse 
dhe etërit e kishës. Në pjesën e sipërme mbi re ka figura engjëllore. Në pjesën e poshtme të ikonës është një 
episod apokrif, ku prifti hebre Antonin kërkon të përmbysë qivurin dhe kryeengjëlli Mihail i pret duart me 
shpatë. Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, 
Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), 
Tiranë 2018, faqe 32-33; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali 
Pleshti, Tiranë 2017, faqe 35; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th 
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017, page 35. 
326-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 794, 795, 
faqe 290; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76.   
327-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.796, faqe 290. 
328-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Krishti në fron, me nr. 
inventari 5959 dhe përmasat 55x99 cm; Shën Mëria me Krishtin, me nr. inventari 5916; Shën Kolli, me nr. 
inventari 5926 dhe përmasat 48x66 cm; Ngjallja me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5784 dhe përmasat 
48x66 cm; Burimi Jetëdhënës me nr. inventari 5606 dhe përmasat 44x59 cm; Shën Gjergji me nr. inventari 
5620 dhe përmasat 46x70 cm.  
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KISHA E "SHËN ANËS"  

DERVIÇAN, GJIROKASTËR, SHEK. XVI 
 
 Kisha e Shën Anës (Fig.19) gjendet në një pllajë të lartë të fshatit Derviçan, ku 
ruhen rrënojat e fshatit të vjetër330. Mendohet të jetë ndërtuar në shekullin XVI. Hyrja për 
në kishë bëhet në anën perëndimore. Kisha është ndërtuar në një terren të pjerrët 
shkëmbor. Poshtë naosit të kishës është qimitiri, i cili ka formë katrore. Muratura e kishës 
është me gurë gëlqerorë me vendosje të rregullt, të lidhur me llaç gëlqereje331.  

Kisha ka përmasa të brendshme 4.50x2.90 metra. Është e mbuluar me çati 
dyujëse. Ajo ka trajtë salle, mbuluar me qemer cilindrik. Nëpër muret gjatësore dalin 
pilastra, të cilat lidhen ndërmjet tyre me harqe. Harqet tërthore dhe gjatësore krijojnë nike 
në murin verior dhe atë jugor. Mbi portën perëndimore dhe në apsidën e kishës ka dritare 
të vogla. Kisha shëmbëllen me një vëllim të gurtë prizmatik, të mbuluar me çati dyujëse. 
Lartësia e kishës është shumë e madhe për shkak të terrenit të pjerrët. Kisha nuk ka asnjë 
element zbukurimor, me përjashtim të nikes mbi portë dhe dy dritareve që gjenden mbi 
të, të cilat janë me harqe tullash. Altari ndahet me një ikonostas prej muri. Duke u nisur 
nga tiparet tipologjike, kisha daton në shek. XVI332.  
  

 
KISHA “BURIMI JETËDHËNËS”  

DERVIÇAN, GJIROKASTËR, SHEK. XVII 
 

Kisha “Burimi Jetëdhënës” është mbi fshatin Derviçan. (Fig.20) Mendohet se 
është ndërtuar në shekullin XVII. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është në 
formë kryqi me kupolë. Ka përmasa të brendshme 6.85x3.80 metra. Kupola, që mbulon 
bërthamën qendrore të kishës, ngrihet mbi një tambur të ulët. Kisha është e mbuluar me 
çati dyujëse. Mjedisi i altarit ndahet nga pjesa tjetër me një ikonostas druri të gdhendur. 
Në altar, krahas apsidës së bemës, janë edhe niket për protezisin dhe diakonikonin. Në 
apsidën jugore dhe atë veriore ka dritare të vogla për ndriçimin e naosit. Në muret veriore 
dhe jugore ka dritare të mëdha për ndriçimin e narteksit. Hyrja për në narteks bëhet në 
anën perëndimore. Kisha ka tri apsida, të cilat janë të zbukuruara me elemente 
dekorative, me nike të mbuluara me harqe të shkallëzuara, si edhe me korniza në formë 
dhëmbësh sharre333.  
 Mbi skenën “Burimi Jetëdhënës” është shkruar: 1825 ιουνιος 23. Δηά σηνδρομής 
τού αίδεσιμοτάτου παπά κυρτζή μετά τού ήού καί πρεσβητέρας αύτου εύχεστε καί 

329-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
330-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 40. 
331-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, “Monumentet” Nr. 19, 1980, 
faqe 95. 
332-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 108-110. 
333-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 128-129. 
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σηχορήτε ή θεορούντες δηά τού κυρήου: καί διά (χει)ρός ήμόν πέτρου ίερέος έκ 
βλαχογοραντζις. “1825 qershor 23. Me kontributin e të shumënderuarit Papa Qirixhiut 
me të birin dhe priftëreshën e tij. Ju që vështroni, lutuni dhe faleni atë. Me dorën tonë të 
priftit Petros nga Vlahogoranxia”334.  
  
 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 
PËRMET, VITI 1747 

 
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në qytetin e Përmetit. (Fig.21) Kisha është ndërtuar 

në vitin 1747. Kjo datë gjendet e gdhendur mbi murin e kungës, jashtë kishës së "Shën 
Kollit" në Përmet335. Në vitin 1930 kisha pësoi një diegie, e cila zhduku plotësisht 
ikonostasin prej druri të gdhendur. Vitet e fundit kjo kishës është rindërtuar dhe është 
pajisur me ikonostasin e kishës së Ogdunanit. Gjithashtu prej kësaj kishe është marrë 
edhe froni dhespotik. Në anën perëndimore të kishës kanë qenë disa konakë, të cilët 
shërbenin si seli e mitropolisë. Aty qëndronte Mitropoloti i Korçës, i cili dy muaj në vit 
vinte të meshonte nëpër kishat e Përmetit. Dihet që vite më parë kishat e Përmetit 
vareshin nga Mitropolia e Korçës.  

Pranë kishës gjenden disa varre, midis të cilëve shquhet ai i atë Stathi Melanit dhe 
varri i Mitropolitit të Korçës Dorotheut, i cili u mbyt në Vjosë. Më 8 maj të vitit 1875 
Mitropoliti i Korçës, Dhorothe Evelpidhi u mbyt në Vjosë. Trupi i tij u gjet pas një jave 
në fshatin Peshtan. Imzot Dhorotheu kishte vendosur që Pashkët e atij viti t’i celebronte 
në fshatrat e Përmetit, por nuk mundi që ta realizonte misionin e tij. Ndërsa po kthehej 
për në Përmet, e zuri një shi i stuhishëm dhe i pafuqishëm që t’i rezistonte rrymës u mbyt 
në Vjosë. Besimtarët menjëherë e përjetësuan në vargje: Në përrua të Velçishtit / Seç u 
mbyt veqil i Krishtit / N’atë përrua të shkretë / Seç u mbyt veqili vetë / Atje ku s’kishte 
asnjë pulë / U mbyt goxha dhespot me vulë. Lipsani i tij u varros në hieroren e Kishës së 
"Shën Kollit" në Përmet. Imzot Dhorotheu përpara se të bëhej Mitropolit i Korçës ka 
pasur një funksion shumë të rëndësishëm atë të Protosingjelit të Madh të Patriarkanës 
Ekumenike336.  

 
KISHA E "SHËN E PREMTES" 

SELCKË, LUNXHËRI, VITI 1755 
 
 Kisha e Shën e Premtes gjendet në anën veriore të  Selckës. (Fig.22) Ajo ka 
përmasa 15x8.5 m. Është ndërtuar në vitin 1755. Kjo datë gjendet e gdhendur mbi portën 
jugore të kishës337. Në vendin ku është ndërtuar kisha, më parë ka qenë një konizmë me 
ikonën e Shën e Premtes, të cilën e kishin sjellë nga manastiri i Pepelit. Në një pllakë guri 
është gdhendur viti 1759. Kisha është e tipit bazilikë, me hajat në anën jugore. Mbi 

334-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 703, faqe 270. 
335-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.348, faqe 175. 
336-Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë 2002, faqe 221-222. 
337-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 585, faqe 241. 
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hyrjen jugore të kishës ngrihet kambaneria. Kisha përbëhet nga tri kube qendrore dhe dy 
kube të vogla nëpër qoshe. Altari ndahet nga pjesa tjetër e kishës me anën e një 
ikonostasi prej druri të gdhendur. Mbi të është skalitur një shqiponjë dykrenore dhe më 
lart, Krishti me lugën e kungimit. Gdhendjet e tjera në ikonostas janë shpendë, dragonj, 
lule etj. Mbi mbulesën prej argjendi të ikonës së Shën e Premtes është shkruar: Η 
παρουσα ηκονα τις αγιας μεγαλομαρτυρος Παρασκεβης απο χωριον Σελτζης ηπαρχια 
Δρινουπολεος Αργιροκαστρου. Δια σηνδρομής επιτροπος Κηρ Βασιλι Γγηκα 1832, 
ηουληου 10. "Kjo ikonë e dëshmores së madhen Shën e Premte është e katundit Selckë, 
eparkia e Drinopojës, Gjirokastër dhe është bërë me kontributin e epitropit, Zotit Vasil 
Gjika, 1823, korrik 10"338. Aktualisht ikona është në pavijonin e ikonave pasbizantine të 
Muzeut Historik Kombëtar339. 
 Ikona e Shën Kostandinit dhe Elenës daton në vitin 1800, ndërsa mbi ikonën e 
Burimit Jetëdhënës është mbishkrimi: "Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Vasil Papa 
Leontiu, 1832". Froni episkopal dhe amvoni i kishës janë skalitur më vonë340. Disa ikona 
nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë341. Kisha e Shën e 
Premtes është shpallur monument kulture342 në vitin 1970. 
 

 
 

338-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 707, faqe 271. 
339-Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, viti 1823. "Mbulesa prej argjendi" i përket ikonës së "Shën e 
Premtes", që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së "Shën e Premtes" në Selckë të Lunxhërisë, 
Gjirokastër. Mbulesa ka përmasat 72,5 x 47 cm dhe numër inventari 5677. Argjendari që ka gdhendur 
kutinë ka preferuar të mbetet anonim. Shën e Premtja paraqitet bust duke mbajtur një kryq në dorën e 
djathtë, ndërsa në dorën e majtë mban një enë me vaj. Kjo ka të bëjë me një mrekulli të shenjtores gjatë 
martirizimit të saj. Në pjesën fundore të mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën e Premtes është shkruar: 
Η παρουσα ηκονα τις αγιας μεγαλομαρτυρος Παρασκεβης απο χωριον Σελτζης ηπαρχια Δρινουπολεος 
Αργιροκαστρου. Δια σηνδρομής επιτροπος Κηρ Βασιλι Γγηκα 1832, ηουληου 10. "Kjo ikonë e dëshmores 
së madhe Shën e Premte është e katundit Selckë, eparkia e Drinopojës, Gjirokastër dhe është bërë me 
kontributin e epitropit, Zotit Vasil Gjika, 1823, korrik 10". Konservimi i "Mbulesës së ikonës" të "Shën e 
Premtes" u krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e 
Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit, i cili në vitin 1980 ka konservuar edhe një mbulesë ikone nga kisha e 
Kryeengjëjve në Qestorat të Lunxhërisë, që ruhet në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Frederik Stamati, 
Një mbulesë ikone prej argjendi e vitit 1802. Konservimi dhe studimi i saj, Monumentet 2005, faqe 133-
137; Frederik Stamati, Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën e Premtes, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2018, faqe 16-18; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 195-200; Ylli 
Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea 
Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë, 2017, faqe 110; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History 
Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana, 2017, page 110.  
340-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 104-105; 
Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 1996, faqe 41-42. 
341-Gjatë punës hulumtuese studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë disa ikona: ikona e Shën e Premtes me numër inventari 5634, ikona e Gjithë Shenjtorëve me 
numër inventari 5840, ikona e Krishtit Pandokrator me numër inventari 5879, si edhe dy ikona të cilat janë 
të dëmtuara dhe nuk kemi mundur t’i identifikojmë. 
342-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
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KISHA E "SHËN MËRISË" 
PECA, SARANDË, VITI 1770 

 
Kisha e "Shën Mërisë" është njënefëshe dhe ka përmasa të brendshme 9.10x4.40 

metra. Muratura e kishës është me gurë pak të përpunuar, ndërsa qoshet janë punuar me 
gurë të latuar. Apsida është pesëfaqëshe dhe është punuar me gurë të gdhendur. 
Gjithashtu përmban elementë dekorativë343.  

Kisha e "Shën Mërisë" është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1770. Këtë fakt e 
vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: +Αν(η0γέρθει κ(αί) 
υστορίθυ ο θύος κ(αί) ηερος ναός τής Υπερευλογιμένης Ενδόξου / Δεσπύνης ιμών 
Θεοτόκου κ(αι) Αύπαρθένου Μαρίας τόν Υσοδίον ης χορυον Πετζας το Θεοφιλε / στατο 
κ(αι) λογιοτατο κυρίο κύρ Δοσιθέο τής αγιοτάτης επυσκοπης Ανδρυ(α)νο(υ)πολεος κ(αι) 
Αρ / γιροκαστρου κ(αι) ευρεθεντον ηερεον παναγιοτη, ηερέος Γεοργίου ιερεος Νικολάου 
ιερεος / κ(αι) ευρεθέντον προεστον Αθανασυου Διαμάντη (Α)θανασυου Μερτηρι Κυρο 
Γκυτζο Χρ(ι)στο Διμητριου / Νήκα μαργαρύτη Ν(ι)κα Κυριο Σπηρο Θανο κ(αι) υ ληποι 
– ετει απο Αδαμ – 7278 – ετει Χριστ(ου) – 1770 – κ(αι) δυα χιρος εμου του αμαρτολου 
Ιω(αννου) ιερεος εξο τον Ιοαν(ν)ινον, κ(αι) με τον τεκνον αυτου / ετελυοθυ εν μηνυ 
Φευρουαρύου -10. “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor e i hirshëm i Hyrjes në 
Kishë të së mbibekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë 
virgjëreshës Mari të Hyrjes së Hyjlindëses të katundit Peca, në kohën e 
shumëkrishtdashësit dhe të shumëditurit zotit, Kir Dositheut të peshkopatës së 
shumëshenjtë, të Drinopojës dhe të Gjirokastrës dhe të priftërinjve prezent prift Panajotit, 
prift Gjergjit, prift Nikollës dhe të proestëve prezent Athanas Dhiamandit, Thanasit, 
mërtirit, zotit Gixho, Kristo Dhimitër Nikës, Margarit Nikës, zotit Spiro Thanos dhe të 
tjerëve, viti prej Adamit 7278, viti prej Krishtit 1770 dhe me dorën time të mëkatarit prift 
Janit, nga  jashtë Janinës dhe me të bijtë e tij, u përfundua në muajin shkurt 10”344.  

 
 

KISHA E "SHËN GJERGJIT" 
NOKOVË, LUNXHËRI, VITI 1772 

 
Kisha e Shën Gjergjit gjendet në mes të fshatit Nokovë të Lunxhërisë. (Fig.23)  

Ajo është bazilikë trinefëshe. Kisha ka përmasat 17.17x9.30 metra dhe është ndërtuar në 
vitin 1772. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi faqen e murit perëndimor 
të kishës: Ανηστορηθη τε κ(αί) εκαλ(λ)οπήσθη ό θήος κ(αί) πάνσεπτως ναος το(ύ) αγίου 
/ μεγαλομάρτηρος Γεοργίου του τροπεοφόρου δηα σ(υ)νδρομης κοπου / τε δε κ(αί) 
εξόδου τον τημηότατον Κηρηού Κήρ Κούστα Ηερέος, Κήρ Στωγιου / Δημα κ(αί) Κήρ 
Δημα ήού Πετρου Προσκηνήτου κ(αί0 Κήρ Δημητρηου του Κέν / τρου. Αρχηερατε΄τον 
ηπο του θεοφηλεστατου Δρη(ι)νουπολεος Κηριου Κηρ / (Δοσιθέου) έκ χόρας Μεσόβου 
διά χηρός...1772. “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i 
dëshmorit të madh, Shën Gjergj bukurmundësit me kontributin, përpjekjet dhe 
343-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 175. 
344-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 829, faqe 304. 
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shpenzimet e të shumënderuarve, zotit Kir, priftit Kusta, Kir Stogji Dhimës dhe Kir 
Dhimës, birit të Petro Haxhiut dhe zotit Dhimitër Qendros. Në kohën e peshkopatit të 
fortperëndidashësit të Drinopojës, zotit Dositheu nga katundi Meçovë, me dorën 
e...1772”345.  

Në afreskun e Shën Gjergjit346 mbi portën veriore jashtë kishës është shkruar: 
Δηά χειρός Δημητρίου Ιερέος τού Δήμα Βύτου 1810 “Me dorën e prift Dhimitrit të 
Dhimo Vitos, 1810”347.  

Kisha është e mbuluar me sistem qemerësh me kupolë sferike. Muret e kishës janë 
ndërtuar me gurë shtufi e çmërsi. Çatia e kishës është e mbuluar nga pllaka guri. Kisha 
përbëhet nga narteksi, naosi dhe një hajat me çati druri në anën veriore. Në kishë hyhet 
nga dera në anën veriore të saj. Kambaneria është ndërtuar vite më vonë. Narteksi ka një 
shtyllë në mes dhe mbulohet me anën e një tavani prej druri. Narteksi lidhet me naosin 
me një derë që gjendet në mur. Naosi, me anën e arkadave ndahet në tre nefe. Nefi 
qendror është i mbuluar me qemer cilindrik, ndërsa nefet anësore janë të mbuluar me 
tavan të rrafshët prej dërrase. Naosi ndriçohet prej dy dritareve të drunjta. Apsida e kishës 
është zbukuruar me nëntë nike, të cilat përfundojnë me një kornizë në formë dhëmbë 
sharre. Altari ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri348.  Burrat e fshatit 
mblidheshin në hajatin e kishës së Shën Gjergjit dhe kuvendonin për problemet që i 
shqetësonin. Pranë kishës gjendej shkolla, e cila ishte ndërtuar sipas një fermani sulltanor 
të vitit 1902349.  

Ikonat e kishës së Shën Gjergjit në fondet e Muzeut Historik Kombëtar 
Ikonat e kishës së Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë janë pikturuar nga Joan 

Athanasi në shek. XVIII. Gjatë punës hulumtuese studimore e shkencore në fondet e 
Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë disa ikona të mëdha: Ikona e Shën 

345-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 598, 
faqe 244-245.   
346-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 68.  
347-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 674, faqe 265. 
348-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), Monumentet 1/1981 
(21), faqe 110-111. 
349-Përkthimi i Fermanit është: Në përgjigje të kërkesës së Patriarkanës Rume (Ortodokse) për rindërtimin e 
shkollës rume në oborrin e kishës, që gjendet në fshatin Istekobol të sanxhakut të Gjirokastrës, i drejtohet 
valiut të Janinës Osman Nuri Pashës (jepen gradat) dhe Mytesarifit të sanxhakut të Gjirokastrës Xhavit 
Beut (jepen gradat) shkolla që gjendet në fshatin e lërtpërmendur, nga të katër anët është e rrethuar me 
murin e kishës, baçja e së cilës në anën perëndimore është tokë shtetërore me taksë vjetore dy kurush; në 
ndërtimin e godinës së shkollës me përmasa dhjetë metra gjatësi, gjashtë metra gjerësi dhe pesë metra 
lartësi nevojiten tetë mijë e shtatëdhjetë kurus nga ndihmat e popullsisë së fshatit, i cili përbëhet nga 
shtatëdhjetë e gjashtë familje, katërqind e tridhjetë e gjashtë vetë, burra e gra, të përkatësisë rume 
(ortodokse) dhe nuk ka të huaj. Duke mos pasur problem me vendodhjen e ndërtimit të shkollës, duke 
paguar edhe vlerën e të dhjetës së shkollës dhe në mbështetje të nenit njëqind e njëzet e nëntë të ligjit të 
arsimit u nxor kjo urdhëresë për lejen e ndërtimit dhe ngarkohet valiu dhe mytesarifi i lartpërmendur për 
ndërtimin në dimensionet e dhëna, të mos pengohet ndërtimi, të mos meren nga popullsia akçe me forcë, 
apo të bëhet presion. Arkivi Qendror i Shtetit, fondi 139, dosja 47, fleta 1; Fermantar, Të shkruash 
historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 75; Arqile Bërxholi, Lunxhëria. Mjedisi-banorët-ekonomia-
vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike, Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 
2007, faqe 290-293. 
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Gjergjit me nr. inventari 5965, ka përmasa 57x104 cm. Në ikonë është mbishkrimi: 
δέησις τού δούλου τού Θεού Κώστα Παναγιώτη 1798, νοεμβρίο(ου) 26 “Lutje e 
shërbëtorit të Perëndisë, Kostë Panajotit 1798”350.  

Ikona e Shën Mërisë është në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, me 
numër iventari 5916 dhe përmasa 58x102 cm. Në fondet e Muzeut është edhe ikona e 
Joan Pagëzorit, me numër inventari 5954 dhe përmasa 57x102 cm. Mbi ikonën e Krishtit, 
të Shën Mërisë dhe të Joan Pagëzorit, në ikonostasin e kishës është data 1796351.  

Ikona e Shën Gjergjit, e cila ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës ka 
përmasat 55x74 cm dhe me numër inventari 5946. Në fondet e Muzeut gjendet edhe një 
ikonë me përmasat 54x108 cm dhe me numër inventari 5611, e cila mendohet se është 
Fjetja e Hyjlindëses. Ikona Hyrja në Jeruzalem352, me përmasat 34x25 cm dhe numër 
inventari 3701 është ekspozuar në pavijonin e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar. 
Ikona është pikturuar në vitin 1769 nga ikonografi Joan Athanasi.  

Gjatë punës hulumtuese studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi 
arritur të evidentojmë edhe disa ikona të vogla353. Ikona Mbledhja e Kryeengjëjve, me nr. 
inventari 6099 ka përmasat 33x43 cm. Në të është shkruar: Δέησις τού δούλου τού Θεού 
Τέλη τού Γγήοκα Κώντη έν έτη 1797. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Telit të Gjokë 
Kondit në vitin 1797”354.  

Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjendet edhe ikona e Shën Gjergjit, e cila 
ka qenë e vendosur në pjesën kulmore të ikonostasit të kishës. Ikona ka përmasat 38x48 
cm dhe numër inventari 5980. Në fonde gjendet edhe një ikonë e paidentifikuar, me 
përmasat 23x31 cm dhe numër inventari 6091, e cila paraqet një shenjtor duke mbajtur 
një kryq në dorën e majtë. 

Gjatë punës hulumtuese për katalogimin dhe iventarizimin e objekteve që gjenden 
në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë një mbulesë prej 
350-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 649, 
faqe 257-258. 
351-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 643, faqe 257; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 85. 
352-Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, 
(dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 68-69; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik 
Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 53. 
353-Rrethprerja e Krishtit, me nr. inventari 5763 dhe përmasat 26x34 cm; Kryqëzimi i Krishtit, me nr. 
inventari 5764 dhe përmasat 25x33 cm; Joakimi dhe Ana, me nr. inventari 5769; Hyrja e Hyjlindëses në 
tempull, me nr. inventari 5806 dhe përmasat 25x34 cm; Pendikostia, me nr. inventari 5846 dhe përmasat 
25x34 cm; Darka Mistike, me nr. inventari 5865 dhe përmasat 25x34 cm; Ngjallja e Llazarit, me nr. 
inventari 5868 dhe përmasat 27x34 cm; Prerja e kokës së Pararendësit, me nr. inventari 6002 dhe përmasat 
27x34 cm; Shpërfytyrimi i Shpëtimtarit, me nr. inventari  6061 dhe përmasat 26x34 cm; Zënia e 
Hyjlindëses, me nr. inventari  6069 dhe përmasat 24x34; E diela e të verbrit, me nr. inventari  6101 dhe 
përmasa 26x33 cm; E diela e Thomait, me nr. inventari  6103 dhe përmasat 26x33 cm; Analipsi, me nr. 
inventari  5994 dhe përmasat 25x34 cm etj. Ikona Mbledhja e Kryeengjëjve, me nr. inventari 6099 ka 
përmasat 33x43 cm. 
354-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 648, faqe 256-257; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 84.   
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argjendi355, me numër inventari 5675, e cila i përket ikonës së Shën Gjergjit, që ka qenë e 
vendosur në proskinitarin e kishës së Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë, Gjirokastër. 
Kisha e Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë është shpallur monument kulture356 në 
vitin 1963. 
 

KISHA E "SHËN THANASIT" 
LEKËL, TEPELENË, VITI 1774 

 
Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në fshatin Lekël të Tepelenës. Mbi një pllakë 

guri mbi murin e kishës është shkruar data e ndërtimit: Εν ετει Α Ψ Ο Δ οικοδομηθη 
1774. “Në vitin 1774 u ndërtua më 1774”357. Mbi një ikonë të Shën Gjergjit dhe të Shën 
Mitrit është shkruar: 1811 σεπτεμβρίου 4. “1811 shtator 4”358.  

 
 

KISHA E "PROFETIT ILIA" 
NOKOVË, LUNXHËRI, VITI 1775 

 
Kisha e Profetit Ilia gjendej mbi shpellën e Ngurëzës. Ajo është ndërtuar në vitin 

1775 dhe kishte përmasa 7x3 metra. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi portën 
perëndimore të kishës: Ανηστορήθη τε κ(αί) εκαλ(λ)οπησθη ό θηος κ(αί) πανσεπτος ναος 
του αγιου εν / δόξου κε πρ(ο)φήτου Ηλήου τού Θεσβήτου δηα σηνδρομης κ(αί) κόπου / 
τού παπα κύρ Κούστα εύημερευον κ(αί) παπα Κύρ Σήνος, / έπη έτ(ος) 1778 έν μηνή 
μαήου 26. Ανήγερθη εκ βόθρου / 1775 μαρτίου 20, + Δηα σήνδρωμης κ(αί) εξοδου του 

355-Figura kryesore e mbulesës është Shën Gjergji me përmasa 49 cm. Ai ka veshur uniformë ushtarake. Më 
pas vjen kali me përmasa 42 cm. Në vithet e kalit paraqitet një fëmijë, i cili ishte zënë rob nga saraçinët. 
Kur po shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq shenjti mbi një kalë dhe  pasi e rrëmbeu e çoi te prindërit e 
tij. Djali mban mbi krye një çallmë. Me dorën e djathtë mbahet pas shenjtit. Në dorën e majtë ka një ibrik. 
Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën Gjergjit ka këto përmasa: gjatësi 71 cm, gjerësi 42 cm. Ikonën e 
rrethon një kornizë rreth 3 cm e gjerë, e cila është zbukuruar me shirit prej kallëzash gruri. Në brendësi të 
shiritit janë skalitur me mjeshtëri degë tërfili me gjethe, sytha dhe gonxhe. Në katër qoshet e kornizës dhe 
në dy anët ballore ka figura ëngjëllore (serafimë). Këto të fundit janë të lara me ar. Edhe aureola mbi kryet 
e shenjtit, është e larë me ar. Ajo ka një diametër rreth 3 cm. Në brendësi të aureolës janë gdhendur me 
mjeshtëri dy degëza zambaku, në kulmin e të cilave është një lule dielli. Anash aureolës është gdhendur me 
mjeshtëri një shirit me kallëza gruri. Në mbulesën prej argjendi të ikonës, Shën Gjergji paraqitet hipur mbi 
një kalë të bardhë, duke goditur me shtizë dragoin. Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin e kalit, ndërsa 
në dorën e djathtë mban një shtizë të gjatë, Shtiza mbaron me një kryq, për të treguar vdekjen martire të 
shenjtit. e cila ka përshkuar tej përtej gojën e dragoit. Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së 
Shën Gjergjit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017, faqe 13-14; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2018, faqe 190-191; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, 
Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 111; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 156-157. 
356-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
357-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.601, faqe 245. 
358-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 679, faqe 266. 
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παπα Κούστα ίου της Δεπακόντες. “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i 
gjithënderuar i shenjtit të lavdëruar dhe profet Ilia Thesvitit me kontributin dhe përpjekjet 
e zotit Papa Kusta, kur ishte famullitar zoti Papa Sino, në vitin 1778, në muajin tetor, 26. 
U ndërtua që nga themeli më 1775, mars 28, me kontributin e të lartpërmendurit Papa 
Kusta, birit të Dhepakondës”. Sipas mbishkrimit, kisha është pikturuar në vitin 1778359.  
 
 

KISHA E "SHËN E PREMTES" 
PËRMET, VITI 1776 

 
Kisha e "Shën e Premtes" gjendet në jugperëndim të qytetit. (Fig.24) Kisha ka 

përfunduar së ndërtuari më 20 prill të vitit 1776. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim i 
slkalitur rreth një guri të rrumbullakët ranor, i cili gjendet në hajatin e kishës: Ηλιας 
Χρισσυτ. Ρ. 1776 απριλιου κ ανηγερθη ο ναος ουτος δια εξοδον ολον τον σι(ν)τροφον. 
Προτροπη δε κε κτητορ. Λεοντιου Ηκονομου Π(α)π(α) τζελο. Κεγιλις Ηλιατης κ(αι) 
επιτροπος Λεοντ(ι)ω. “Ilia Hirësi. 1776 prill 20 u ndërtua ky tempull me shpenzimet e të 
gjithë shokëve. Nxitja dhe ktitori ka qenë Leondi, ekonomi, papa Celo. Dhe Fili dhe 
epitrop Leonti”360.  

Prej këtij mbishkrimi mësojmë se kryemjeshtër në ndërtimin e kishës ka qenë Ilia 
Kristo, ndërsa ktitor ka qenë ikonom Leonti. Kisha është e tipit bazilikë me tre nefe me 
përmasat 12x16 metra dhe përbëhet nga naosi, narteksi, altari dhe hajati. Kisha mbulohet 
me çati dyujëse me rrasa guri. Muratura e kishës është prej grurë shtufi të lidhur me llaç 
gëlqereje. Apsida e kishës është shtatëfaqëshe dhe është punuar me gurë të skuadruar dhe 
me nike me harqe tullash. Kisha është pikturuar në vitin 1808 nga Terpo Zografi361.  

Mbi faqen e murit perëndimor brenda naosit të kishës është shkruar: + Ανιστορίθη 
ο ναος τουτος της αγιας Παρασκευης δη εξοδων των / χριστιανων αρχιερατευοντος του 
πανιερωτατου αγιου Κοριτζας Κυριου / Ιωασαφ εφημερευοντος ο σακελαριος π(α)π(α) 
κυρ Πανος και ο αρτο / φυλαξ π(α)π(α) Κυρ Ζοτος επιτροπια δε του Κυρ Δημητρι 
Στεφανου / επι ετος 1808 σεπτεμβριος δια χειρος Τερπον Ζωγραφου ειου Κωνστα / 
ντινου Ζωγραγου εκ Κοριτζας. “U pikturua ky tempull i shën e Premtes, me shpenzimet e 
të krishterëve, në kohën e peshkopatit të gjithhirshmit, shenjtit të Korçës, zotit Joasaf, në 
kohën kur ishte famullitar Saqelari Kir Pano dhe kartofilaks Kir Papa Zoto, kur ishte 
kujdestar zoti Dhimitër Stefani, në vitin 1808 shtator. Me dorën e Terpo Zografit birit të 
Kostandin Zografit, nga Korça”362.  

Afresket gjenden në faqet anësore të naosit, me brezin e madh të shenjtorëve, 
brezin e madalioneve dhe mbulojnë harqet, qemerët dhe kupolat e kishës. Skenat biblike 
janë nga Dhiata e Vjetër dhe Dhiata e Re. Këto skena fillojnë me "Krijimin e Adamit", 

359-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 609, faqe 248.  
360-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, αρ. 48, σελ. 89. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, 
nr. 378, faqe 184. 
361-Stilian Adhami, Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë, Tiranë 2001, faqe 148-150. 
362-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 400, faqe 191; Τιτος Γιοχαλας, Στη 
γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 96. 
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"Krijimi i Evës nga brinja e Adamit", "Dëbimi nga parajsa" etj. Këto afreske janë të 
mbushura me motive nga bota bimore. Ambienti i altarit ndahet me naosin me anën e një 
ikonostasi prej druri të gdhendur. Ikonostasi është gdhendur nga mjeshtër Dhimitri nga 
Konica. Mbi ikonën e Shën Naumit në ikonstasin e kishës gjendet mbishktimi: Δια χηρος 
δεησεος Νικολαου του Γουγα α ψ ν (=1750). “Me dorën dhe lutjen e Nikollë Gugës 
1750”363. Kisha e "Shën e Premtes" është shpallur monument kulture364 më 1963. 

Në vitin 1964 kisha e "Shën e Premtes" është përmbytur prej përroit që kalon aty 
pranë. Uji i përzier me baltë shpërtheu derën jogperëndimore të narteksit dhe mbushi 
naosin deri në lartësinë tre metra, duke shkaktuar dëme të mëdha në pikturën murale të 
kishës. Punimet për kullimin e ujërave filluan në vitin 1967. Më pas u restaurua narteksi 
dhe naosi. Gjithashtu muralet e kishës janë restauruar edhe në vitet 1981-1982365.  
 

 
KISHA E "KRYEENGJËJVE" 

GJIROKASTËR, VITI 1777 
 

Kisha e Kryeengjëjve është në lagjen Varosh të qytetit të Gjirokastrës. (Fig.25) 
Ajo është ndërtuar në vitin 1777. Pas djegies më 1828, kisha u rindërtua në vitin 1883. 
Këtë fakt e vërteton një mbishkrim mbi portën jugore të kishës: Εκτίσθη έκ θεμελίων τώ 
1777, και εις / τω 1828, άνεκαινίσθη τώ 1833 “U ndërtua prej themeli më 1777, u dogj 
më 1828, u përtëri më 1833”366. (Fig.26)  

Kisha është e tipit bazilikal. Ka përmasat 23.20x13.30 metra, pra relativisht të 
mëdha. Brenda janë naosi dhe altari. Nëpërmjet dy arkadave kisha ndahet në tri nefe. 
Secila prej arkadave ka gjashtë harqe, që mbështeten në muret lindore dhe ato 
perëndimore. Nefet anësore mbulohen me qemerë cilindrikë në formë çerekrrethi. Çatia 
është dyujëse dhe e mbuluar me rrasa guri. Muratura është me gurë shtresorë me 
vendosje të rregult367.  

Hyrja për në kishë bëhet nga porta jugore dhe perëndimore. Të dyja portat 
paraprihen nga portikë. Naosi ndriçohet prej pesë dritareve në anën jugore dhe pesë të 
tjerave në anën veriore. Mjedisi i altarit përbëhet nga bema me apsidën rrethore. Protezisi 
dhe diakonikoni kanë, gjithashtu nga një apsidë rrethore dhe nga një nike ndërmjet tyre 
dhe bemës. Mbulesa e tyre është me qemerë cilindrikë. Apsida qendrore është 
shtatëfaqëshe dhe përbëhet nga disa nike të cekëta, të punuara me gurë të gdhendur. Mbi 

363-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 355, faqe 177. 
364-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 43; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 78. 
365-Stilian Adhami, Përmeti dhe përmetarët në faqet e historisë, Tiranë 2001, faqe 152. 
366-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, Nr. 606, faqe 
247. 
367-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 152-153. 
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to kalon një kornizë prej guri, ku alternohen radhë të drejta me radhë në formë dhëmbësh 
sharre368.  
 Ikonostasi i kishës është prej druri të punuar me gdhendje. Në ikonën e Krishtit në 
ikonostas është shkruar: Επ νεο τεμπλος δια (ανα)λοματον τον του Κιρ Γεοργακι 
Αναστασιου απο Αργιροκαστρο “U përtëri ikonostasi me shpenzimet e zotit Jorgaq 
Anastasit nga Gjirokastra”. Në ikonën e Shën Mërisë në ikonostas është mbishkrimi: 
1833 κε εονια ι μνιμι κιρια Ζοιζα κε Βασιλικι του Παρας(κ)εβα απο Αργιροκαστρο. 
“1833 dhe i përjetshëm kujtimi, zonja Zoica dhe Vasiliqi e Paraskevës, nga 
Gjjirokastra”369. Në ikonostasin e kishës bie në sy një ikonë e Shën Gjergjit, hipur në 
kalë. Poshtë tij është gdhendur skena “Rënia e protoplastëve”370.  

Në ikonën e Shën e Premtes është mbishkrimi: Ο ζογράφος Πέτρος τού 
προτοψάλτης τής Μητροπόλεως Ιωαννίνων, 1841 Ιουνίου 5 “Piktor Petro, kryepsalt i 
Mitropolisë së Janinës, 1841, qershor 5”371. Në ikonën e Shën Gjergjit është shkruar: Δια 
χηρός Νικολάου καί Ματθαίου άδελφού αύτου. Δεησης τού δουλου τού θεού Δημητρίου 
Κώτζο Νάνο 1842 “Me dorën e Nikollës dhe Mattheut, vëllait të tij. Lutje e shërbëtorit të 
perëndisë Dhimitër Koiza Nano, 1842”372. Mbi një pllakë druri, në amvonin e kishës 
është një mbishkrim, i cili tregon mjeshtrin dhe kohën e gdhendjes së amvonit: κτιτορας / 
του α(μ)βονα / κιρ Μιτρο / Φαντι / 1842. “Ktitori i amvonit, zoti Mitro Fandi, 1842”373.  
 Mbi kapakët prej argjendi të ungjillit të kishës është mbishkrimi: Αφιερωθέν της 
εκκλησια(σ) των Ταξιαρχων Αργιροκαστρου παρα αυτα/δελφων Γεωργίου και Ηανου 
Αναστασιου-1813-μαίου. “I është dhuruar kishës së Kryeengjëjve në Gjirokastër nga 
vëllezërit Gjergji dhe Pano të Anastasit, 1813 maj”374.  

Kisha është e pikturuar me afreske tek apsida e hierores, në brezin e mesëm, si 
edhe në murin e majtë. Bie në sy “Platitera”, me krahët e hapur, duke mbajtur Krishtin 
ndër duar. Nën të gjendet skena “Kungimi i apostujve”.  Poshtë kësaj skene dallohen Joan 
Gojarti, Grigor Teologu, Athanasi i Aleksandrisë dhe Kirili i Aleksandrisë. Në një kolonë 
të kishës është pikturuar Anastasia Farmakolitria.  Nga shenjtorët e pikturuar në murin e 
majtë të kishës dallojmë Shën Kristoforin dhe Shën Nikitën. Tek afresku i kryeengjëllit 
është shkruar: “Me shpenzimet e Anastas M. Fandit”. Afresku ka përmasa 150x100 cm.  

Në murin perëndimor të kishës, përballë me hieroren është një afresk i Shën 
Gjergjit të Janinës375, me përmasa 120x85 cm. Më 19 shtator të vitit 1839, Martiri i Ri i 

368-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), “Monumentet”, Nr. 
1, Tiranë, 1981 (21), faqe 112. 
369-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, Nr. 709, faqe 
271-272. 
370-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 65. 
371-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, Nr. 713, faqe 
273. 
372-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 715, faqe 273. 
373-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 716, faqe 273. 
374-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 682, faqe 266. 
375-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 65; Andrea 
Llukani, Paraqitja e Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime Muzeologjike nr. 6, Tiranë 
2016, faqe 72-75. 
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Janinës u shpall nga kisha shenjt dhe kremtohet nga kisha më 17 janar376. Që nga ajo 
kohë Janina e ka shenjtin mbrojtës. Në afresk Shën Gjergji paraqitet i veshur me 
fustanellë të gjatë, një pëllëmbë nën gju, me jelek e xhamadan, me gajtana të qëndisur, 
me skufi të kuqe në kokë, me një tufë të zezë nga pas dhe me opinga me xhufka përpjetë. 
Në dorën e djathtë shenjti mban kryqin dhe në të majtën palmën e martirizimit377.  
 Përreth kishës kanë qenë varrezat e të krishterëve. Në vitin 1967 u shkulën me 
buldozer, me pretekstin e zhvillimit urban të zonës. Ndërtimet e reja pa kriter, që u bënë 
rreth kishës, u ngritën mbi kockat e njerëzve, sepse nga nxitimi një pjesë e varreve nuk u 
zhvendosën. Kisha e Taksiarkëve u kthye në depo, ndërsa oborri i saj u kthye në mjedis 
sportiv. Gjatë viteve 1992-1993 kisha iu nënshtrua një rikonstruksioni i cili kapi shumën 
6.800.000 lekë ose 68.000 USD. Ndërhyrjet restauruese u përqendruan në konsolidimin e 
konstruksionit si dhe rindërtimit të çatisë378. Në vitin 1994 Komisioni i Kthimit të 
Pronave ua ktheu besimtarëve vetëm kishën, ndërsa pjesa tjetër është mjedis sportiv i 
shkollës379.  
 

KISHA "FJETJA E SHËN MARISË" 
SOPIK, POGON, VITI 1778 

 
Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" është kisha kryesore e fshatit Sopik të Pogonit. 

Kisha është bazilikë e ndërtuar me mur të gurtë të lidhur me llaç dhe gëlqereje. Çatia e 
kishës është e mbuluar me plloça guri. Kisha ka përmasat 33x13 metra dhe përbëhet nga 
narteksi, naosi dhe altari. Kisha e "Fjetja e Shën Mërisë" së Pogonit është pikturuar rreth 
viteve 1920-1921 nga ikonografi Theodhos Jusi nga Hllomoja. Në kishën “Fjetja e Shën 
Mërisë” së Pogonit gjendet një mbishkrim, i cili bën fjalë se suvatimi i kishës është bërë 
me shpenzimet e tre priftërinje, që u vranë nga Ali Toska në Kakollako në vitin 1778: 
Αρχησεν να σοφατισθη η θαυμαστη αυτη εκκλησια Ιανουαριου ΙΑ, ετε / λειωθη Μαιου 
Δ δια συνδρομης των τι(μιωτα0των αοιμν(η)σθων ιερεων / Παπα Κωνς9ταντινου) Παπ. 
Παν(αγιωτου) και Παπα ιωαννου τους οποιους / εφονευσεν ο Αλλη Τοσκας εις 
κακολακον Μαιου ΙΔ 1778. “Filloi të suvatohet kjo kishë e mrekullueshme më 11 janar. 
U përfundua më 4 maj me kontributin e priftërinjve të shumënderuar Papa Kostandinit, 
Papa Panajotit dhe Papa Janit, të cilët i vrau Ali Toska, në Kakollako, maj 14, 1778”. Ky 
mbishkrim gjendet i pikturuar mbi portën jugore të kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në 
Sopik të Pogonit. Sipas gojëdhënës të tre priftërinjtë u vranë nga Ali Toska për shkak se 
kishin strehuar në kishë Ali pashë Tepelenën dhe e kanë shpëtuar duke e nxjerrë jashtë 
rrethimit, brenda një voze380.  

Sipas Dhimitër Bedulit këtë fakt e përmend edhe Aravatinoi në librin e tij 
“Historia e Ali pashë Tepelenës” në faqen 22-23. Aravatinoi pohon se Ali pashë Tepelena 
gjendej i rrethuar prej ushtrisë së Ahmet Kurt Pashës dhe ka shpëtuar në sajë të ndihmës 

376-Κωνσταντίνος Δεσπότις, Αγοι της Ηπειρου, εκδοσεις Παρακαταθιακι, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 115. 
377-Leonard Olli, Shenjtorë shqiptarë me kostume kombëtare, Metropol, 15 korrik, 2005, faqe 23. 
378-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 155. 
379-Kisha e Kryeengjëjve në Gjirokastër, e drejtë ende e mohuar, “Ngjallja”, shtator 2009, faqe 8. 
380-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 597, faqe 244. 
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që i ofroi Papa Jani nga Sopiku. Vetëm se Dhimitër Beduli thotë se tre priftërinjtë u vranë 
më 14 maj të vitit 1779, madje populli u ka ngritur një këngë, e cila këndohet dhe 
kërcehet në çdo festë të fshatit. Ali pasha u premtoi sopiqotëve se do tu ndërtonte një 
kishë me një ikonostas madhështor për nder të tre priftërinjve të vrarë.  

Ikonostasi i kishës është i gdhendur në dru arre dhe është punuar me shumë 
mjeshtëri nga Nikolla Dibrani nga fshati Megarova i Manastirit381. Ikonostasi ka gjatësi 
13 metra dhe është i stolisur me kombinime të bukura. Çdo shtyllë e ikonostasit fillon me 
një vazo, prej së cilës del një degë hardhie. Mbi degët e gdhendura gjenden zogj dhe 
pëllumba duke çukitur degët dhe me kokrra rrushi në gojë. Nën kryqin e drunjtë mbi 
ikonostas gjenden dy dragonj. Në vijim gjendet skena Darka Mistike. Mbi derën e bukur 
dy engjëj mbajnë mitrën episkopale, ndërsa dy engjëj të tjerë shikojnë me gëzim. 
Ikonostasi përfundoi në vitin 1832382.  

Sipas restauratorit Frederki Stamati në muajin korrik të vitit 1981 një grupi 
restauratorësh prej pesë vetësh iu ngarkua detyra që ta çmontonin ikonostasin dhe ta binin 
në Muzeun Historik Kombëtar. Stamati kujton: “Inonostasi dukej solid në tërësinë e tij. 
Gozhdë të mëdha si pykë lidhnin dhe mbanin të lidhura fort për njëqind e pesëdhjetë vjet 
panelet e ikonostasit. Me kalimin e kohës dhe tharrjes së drurit aty-këtu ishin krijuar 
plasaritje të tkurrjes”. Grupi i punës u kthye në Tiranë me pretendimin se ishte e 
pamundur të çmontohej ikonostasi. Vështirësi paraqiste edhe transportimi i tij nga Sopiku 
në Tiranë, sepse gdhendjet e ikonostasit mund të bëheshin copë-copë nga tronditjet. Me 
gjithë këto argumenta bindëse urdhëruesit këmbëngulnin, që ikonostasi të vinte në 
Muzeun Historik Kombëtar. Varianti i fundit për mënyrën e transportit ishte që ikonostasi 
i çmontuar të vendosej nëpër arka dhe të transportohej me helikopterët e ushtrisë, por 
ushtria nuk e mori përsipër transportin. Ndërkohë sopiqotët i dërguan një letër Komitetit 
të Partisë të rrethit të Gjirokastrës, me anën e së cilës kërkonin që ikonostasin ta kishin në 
kishën e fshatit të tyre. Si përfundim ikonostasi shpëtoi pas këmbënguljes së restauratorit 
Frederik Stamati. Megjithatë, prej tij u morën Dyert e Bukura383.  

Dyert e Bukura384 janë ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut 
Historik Kombëtar me numër inventari 1722. Mbi fronin peshkopal të kishës është 
shkruar viti 1832, i cili tregon kohën e gdhendjes së fronit peshkopal dhe të ikonostasit të 

381-Në kohën që ka gdhendur ikonostasin Nikolla Dibrani ka qenë në moshë të thyer dhe nuk mund të 
udhëtonte, prandaj ikonostasi është punuar në Megarova ku kishte atelienë mjeshtri dhe është sjellë në 
Sopik pjesë-pjesë, duke u transportuar me kafshë. Montimi i pjesëve është bërë nga bijtë e gdhendësit. 
Nikolla Dibrani kishte dy djem Dhimitrin dhe Vasilin. Nikolla Dibrani gjatë viteve të Ali pashë Tepelenës 
u vendos me gjithë familjen në fshatin Lashovë të Leskovikut.   
382-Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, dekoratorë që kanë punuar në Bullgari, Maqedoni dhe në 
Shqipëri, Monumentet 2002, faqe 91; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα 
Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 79.  
383-Frederik Stamati, Fjetja e Shën Mërisë dhe një histori e panjohur me Ali Pashën, Standard, 13 shkurt 
2015, faqe 18-19.  
384-Dyert e Bukura janë gdhendur në vitin 1832 nga mjeshtri Nikolla Dibrani, me origjinë nga Manastiri. 
Mbi “Dyert e Bukura” është skalitur mitra episkopale, të cilën e mbajnë dy shpendë. Në portë janë skalitur 
dragonj, shqiponja dhe motive floreale. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 142-143; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 105. 
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kishës”385. Mbi ikonën e Kryeengjëjve në ikonostasin e kishës është shkruar: δια 
σινδρομοις τω(ν) κυριων αδελφων αναγνωστου παπα δημητριου ποτε γεωργιου 
αποστολου δημητριου παναγιοτου λλιακηου, δημητριου παππακωστα αξαρχου σπυριδον 
και σακελαριου αποστολου πρημικηριου παναγιοτου σακελαρ θεωδωρου του ιωανου 
1836, μαρτιου ια πρεβεζα. Χυρ σπ(υ)ρ(ι)δ(ωνος). Ιερεος γεβζ δ(η)μ(η)τ(ριου), Βελ...“Me 
kontributin e zotërinjve, vëllezërve Anagnosti Papa Dhimitrit, Gjergjit të dikurshëm, 
Apostolit, Dhimitrit, Panajotit, Ljaliut, Dhimitrit, Papa Kostës, eksarkut Spiridhonit dhe 
Saqellarit Apostol, Primiqirit Panajotit, Saqellar Theodhorit të Janit, 1836 mars 11 
Prevezë. Dora e Spiridhonit, prift Gavz, dhmt Vel”386.  

Gjithashtu edhe ikonat e tjera të mëdha të ikonostasit janë punuar në vitin 1836 ne 
Prevezë të Greqisë prej një piktori anonim. Bën përjashtim vetëm një ikonë çudibërese e 
Shën Mërisë, e cila ka një histori interesante. Sipas gojëdhënës një njeri nga Sopiku duke 
kullotur bagëtitë humbi pelën në pyllin në afërsi ku gjendet sot kisha. Kur u kthye vitin 
tjetër e gjeti pelën së bashku me mëzin e saj duke kullotur dhe pranë saj një ikonë e Shën 
Mërisë. Atëherë në atë vend u ngrit një shtyllë prej guri me kamare dhe u vendos ikona. 
Një ditë tek po kalonte në atë vend Ali pashë Tepelena vuri re sikur Shën Mëria e ndiqte 
me sy ngado që shkonte. Atëherë pyeti shoqëruesin e tij Jani Konomin: “Përse, or bir, më 
shikon kështu kjo zonjë e juaj? Jani i tha: Diçka kërkon nga ty. Dhe Ali pashë Tepelena 
pyeti: Çfarë kërkon nga unë? Jani iu përgjigj: Kërkon ti bësh shtëpinë sepse është pa 
shtëpi. Ali pashë Tepelena urdhëroi që menjëherë të ndërtohej kisha. Ikona çudibërëse 
sipër veshjes me argjend ka një mbishkrim “Me kujdesin e zotit Anagnost Ikonomit Papa 
Janit 1836”387.  

Gjithashtu mbi mbulesën prej argjendi të ikonës është shkruar: “U përfundua 
ikona me shpenzimet e kishës që ka kujtimin e Fjetjes së Hyjlindëses në katundin Sopik, 
Vaso Papadhimo. U pikturua ikona e shënjtë e së mbishenjtës zonjës sonë Hyjlindëse dhe 
gjithmonë Virgjëreshës Mari, në ditët e ekonomit të quajtur me emrin Papa Jan, 
përgjegjës i vilajetit, dhe të tjerëv ekrerë të vendit, Jorgji Konomit, Anagnost ikonomit, 
Kalinik murgut, kujdestarit të kishës Papa Kristos, ekonom Papa Kristos, Gjinos, Gjorgj 
Thimi Ekzarkut, bir i Papa Kostë Kriskit, Cara danitëve vëllezërve Kristo e Vasil viti 
1808, Papa Kristo rrëfenjësi, murgesha Krisanthi”388. Fatkeqësisht ikona është 
grabitur389. Mbi një kandil të madh prej argjendi është shkruar: Βασηλ Αδαμ Διαμαντης 
1793. “Vasil Adhami Dhiamanti 1793”390. Mbi një triqer prej argjendi është shkruar: Ετη 
1773 εκτητορες Χαρηση στεφανη Χαρηση Δημητριου ηπο χηρος Ευτηαστη του Σοτο 
Στογιανη. “Viti 1773. Ktitorët Haris Stefani i Haris Dhimitrit me dorën e Eftiastit të Soto 
Stiljanit”391. Rreth bazamentit të një kryqi gjendet ky mbishkrim: Σταυρος υπαρχει κτημα 

385-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 708, faqe 271. 
386-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 712, faqe 272. 
387-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 21-22; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 80-81. 
388-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 670, faqe 264. 
389-Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e trashëgimisë 
kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Tiranë, 
2017, faqe 50. 
390-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 636, faqe 255. 
391-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 600, faqe 245. 
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της Υπεραγιας Θεοτοκου της σοπικης – 1794. “Kryqi është pronë e së mbishenjtës 
Hyjlindëse së Sopikut 1794”392. Kisha "Fjetja e Shën Mërisë" në fshatin Sopik të Pogonit 
në vitin 1963 është shpallur monument kulture393. Gjatë punës hulumtuese në fondet e 
Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidentojmë këto ikona dhe pjesë ikonostasi: 
1-Pjesë ikonostasi me tre shenjtorë, me numër inventari 5619 dhe përmasat 38x90 cm; 2-
Pjesë ikonostasi, me numër inventari 5657 dhe përmasat 45x133 cm; 3-Pjesë ikonostasi, 
me numër inventari 5669 dhe përmasat 38x151 cm; 4-Derë e bukur, me numër inventari 
5660 dhe përmasat 30x111 cm; 5-Derë e bukur, me numër inventari 5661 hde përmasat 
30x111cm; 6-Krishti, me numër inventari 6544; 7-Shën Gjergji, me numër inventari 5977 
dhe përmasat 21x39.5 cm. 

 
 

KISHA E "SHËN SPIRIDHONIT" 
VUNO, 1778 

 
Kisha e "Shën Spiridhonit" gjendet në lagjen e poshtme të fshatit Vuno. Rreth saj 

gjendet edhe dy ndërtesa të tjera. Godina e shkollës dhe ndërtesa e administratës kishtare. 
Kisha është bazilikë dhe ka përmasa të brendshme 19.80x11.40 metra. Në anën 
perëndimore të kishës gjendet hajati në formë katrore. Muratura është me gurë dhe e 
suvatuar. Qoshet e mureve dhe shpatullat e dyerve e dritareve janë punuar me gurë të 
gdhendur. Ndërtesa e administratës kishtare është dykatëshe dhe gjendet në anën jugore 
të kishës. Ndërsa godina e shkollës gjendet në anën lindore të saj394.  

Sipas një gojësdhëne kjo kishë është ndërtuar me nismën e Shën Kozmait me 
materialet e mbetura nga një vapor i mbytur. Kisha është ndërtuar në vitin 1778. Kjo 
vërtetohet me anën e një mbishkrimi395 që gjendet mbi portën jugore brenda kishës: 
“1778-Në muajin shkurt u rindërtua që nga themeli ky tempull i shumëhyjshëm dhe në 
muajin shkurt 1784 u stolis me të gjitha, me harxhet dhe shpenzimet e përbashkëta të 
katundit dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit Joaniqit, shenjtit të 
Himarës dhe Delvinës. Kujdestaria në atë kohë ka qenë nga i njejti katund, Vuno sikurse 
shihet më qartë në librin e përbashkët të shkollës dhe të këtij manastiri. U pikturua prej 
Janit nga eparkia e Drinopojës dhe e Gjirokastrës”396.  

Në ikonën e Krishtit që gjendet në ikonostasin prej muri të kishës gjendet ky 
mbishkrim: Δεησις τις δουλις του Θεου Νεζα Δημεα. “Lutje e shërbëtories së perëndisë, 
Neza Dhimea”397. Ndërsa në ikonën e Shën Mërisë është shkruar: +Δεησις της δου / λυς 
του Θεου / Λιουκα(σ) διμε / εν ετ(ε)ι 1783 ης. “Lutje e shërbëtores së perëndisë, Lule 

392-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 637, faqe 255. 
393-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
394-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 197-198. 
395-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 137. 
396-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 834, faqe 306. 
397-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 842, faqe 308. 
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Dhima, në vitin 1783”398. Në ikonën e Kryeengjëllit Mikael në ikonostasin e kishës 
gjendet mbishkrimi: Δεησις του δουλου του Θεου Ιω(αννου) του Σακου. “Lutje e 
shërbëtorit të perëndisë, Janit të Sakut”399. Ndërsa mbi faqen e murit jugor pranë portës 
së kishës është shkruar: +δεησις του δουλου του Θεου Πολημερου του Πηρο. “Lutje e 
shërbëtorit të perëndisë, Polimerit të Piros”400. Kisha e "Shën Spiridhonit" e fshatit Vuno 
në vitin 1963 është shpallur monument kulture401. 

 
 

KISHA E "SHPËRFYTYRIMIT" 
GJIROKASTËR, VITI 1784 

 
Kisha e Shën Sotirit është në lagjen “Pazar i Vjetër” të Gjirokastrës. (Fig.27) 

Është ndërtuar në vitin 1784. Kisha është e tipit bazilikë trinefëshe. Ka përmasa të 
brendshme 15.75x12.10 metra. Kisha përbëhet nga naosi, altari dhe narteksi. Brendësia e 
kishës, nëpërmjet dy arkadave dhe dy pilastrave ndahet në tri nefe. Pilastrat katrore janë 
aty ku ndahet narteksi me naosin. Narteksi mbulohet me qemerë cilindrikë. Një arkadë e 
kishës kalon nga muri verior nëpër pilastrat e murit jugor. Kisha ka tri apsida, të cilat janë 
zbukuruar me nike dhe përfundojnë me korniza guri të vendosura në formë dhëmbësh 
sharre, të alternuara me radhë të drejta. Apsidat janë me shtatë nike, të mbuluara me 
harqe gurësh. Çatia e kishës është me rrasa guri. Muratura është me gurë shtresorë me 
detaje të shumta gurësh të gdhendur402.  

Mbi një pllakë bronzi të vendosur mbi faqen e murit perëndimor në brendësi të 
kishës është mbishkrimi: + Ω θεατα, αί δύο έκκλησίαι τού Παντοκρά / τορος κ(αί) τών 
Ταξιαρχών Θεού εύδοκούν / τος άνηγέρθησαν έκ βάθρων καί μεγα / λοπρεπώς ώς όράς 
διά κοινών έξόδων / τών Χριστιανών τής πολητείας ταύ / της Αργυποκάστρου, 
άρχιερατεύοντος / του θεοφιλεστάτου,  κ(αί) λογιωτάτου έπισκό / που Κ(υρί)ου 
Δοσιθέου – έτει σ(ωτη)ρίω Α Ψ Ο ΣΤ / -1776 –έν μηνί ίουνίοω Α. “O vështrues, këto dy 
kisha, të Pandokratorit dhe e Taksiarkëve u  ndërtuan me mirëdashjen e perëndisë që nga 
themeli dhe në mënyrë madhështore sikurse i shikon, me shpenzimet e përbashkëta të 
krishterëve të këtij qyteti, Gjirokastër, në kohën e shumë perëndidashësit peshkopit, zotit 
Dositheut. Viti shpëtimtar-1776, në muajin qershor 1”403.  
 Në narteks hyhet prej portës jugore dhe prej asaj perëndimore. Në gjysmën e 
lartësisë së narteksit është shtuar një kat i dytë, ku mund të hipësh nëpërmjet një shkalle 
të jashtme në anën veriore. Kati është shtuar në një kohë më të vonë se ndërtimi i kishës. 
Naosi është trenefësh dhe mbulohet me qemerë cilindrikë. Ai ndriçohet prej dritareve që 
janë në anën jugore, ndërsa mjedisi i altarit ndriçohet prej tri dritareve që janë tek apsidat. 

398-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 843, faqe 308-309. 
399-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 841, faqe 308. 
400-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 840, faqe 308. 
401-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 86. 
402-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 123-126. 
403-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë; 1998, nr. 605, faqe 246-247. 
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Altari përbëhet nga bema, protezisi dhe diakonikoni. Bema ka apsidën rrethore, me fronin 
peshkopal. Protezisi mbulohet me qemer cilindrik. Edhe diakonikoni mbulohet me qemer 
cilindrik. Ai ka apsidën në anën lindore dhe një nike rrethore. Altari ndahet me anën e një 
ikonostasi prej druri të gdhendur404.  

Ikonostasi i kishës është hijerëndë, i zbukuruar me motive të florës dhe të faunës. 
Në parapet dhe në tambure ruhen piktura, si Ungjillëzimi, Darka e fundit, Kryqëzimi 
etj405. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë ruhet pjesa kulmore e ikonostasit, 
me numër inventari 6147 dhe ka përmasa 59x78 cm. Në ikonostasin e kishës mbi tri 
ikonat e mëdha Krishtit, Shën Mëria dhe Kryeengjëjvet është mbishkrimi: Χείρ 
Ιω(άννου) Αθανασίου Καπεσοβήτου. “Dora e Jan Athanas Kapesovitit”406. Aktualisht 
ikonat e kishës gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Gjatë punës 
hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë disa ikona të mëdha407. Ikonat e vogla 
që vendosen sipër ikonostasit janë më shumë408. Mbi ikonën e Shën Gjergjit të Janinës409, 
me numër inventari 5524 dhe përmasa 31x23 cm është shkruar: Διά χηρός Ματθαίου Δ. 
έκ Σαμαρίνης 1864 μαρτίου. “Me dorën e Mattheut Dh. nga Samarina 1864, mars 12”410. 
Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjendet edhe një ikonë, e cila në krye ka Krishtin 

404-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), “Monumentet”, Nr. 
1, Tiranë, 1981 (21), faqe 113. 
405-Triantafillos Siulis, Ikonostaset e gdhendura në dru në kishat dhe kishëzat e krahinave jugore të kishës 
ortodokse, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 311. 
406-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.774, faqe 285. 
407-Krishti Pandokrator, me numër inventari 5933 dhe përmasa 106x77 cm; Shën Mëria me Krishtin, me 
numër inventari 5618 dhe përmasa 106x77 cm; Shën Vasili i Madh, me numër inventari 5612 dhe përmasa 
100x90 cm; Shën Thanasi, me numër inventari 5563 dhe përmasa 70x45 cm; Shën Minai, me numër 
inventari 5595 dhe përmasa 77x50 cm; Shën Kolli, me numër inventari 6145 dhe përmasa 67x44 cm dhe 
Shën Gjergji, me numër inventari 5613 dhe përmasa 102x57 cm. 
408-Burimi Jetëdhënës, me numër inventari 5410; Riza e Krishtit, me numër inventari 5411;  Pagëzimi i 
Krishtit, me numër inventari 5419 dhe përmasa 39x45 cm; Tre Jerarkët, me numër inventari 5439 dhe 
përmasa 29x33 cm; Shën Spiridhoni, me numër inventari 5449 dhe përmasa 30x22 cm; Shën Thomai, me 
numër inventari 5497 dhe përmasa 36x28 cm; Mesipendikostia, me numër inventari 5498 dhe përmasa 
40x30 cm; Shën Triadha, me numër inventari 5513 dhe përmasa 30x40 cm; Hyrja në Jeruzalem, me numër 
inventari 5531 dhe përmasa 35x28 cm; Ungjillor Marku, me numër inventari 5549 dhe përmasa 30x40 cm; 
Shën Thomai, me numër inventari 5576 dhe përmasa 34x30 cm; Pendikostia, me numër inventari 5762 dhe 
përmasa 35x29 cm; Ngjallja e Llazarit, me numër inventari 5852 dhe përmasa 35x31 cm; Shën Filipi, me 
numër inventari 5996 dhe përmasa 37x29 cm; Shën Gjergji, me numër inventari 6030 dhe përmasa 36x31 
cm dhe Mandili i Shenjtë, me numër inventari 6055 dhe përmasa 27x31 cm.  
409-Shën Gjergji paraqitet i veshur me fustanellë të gjatë, një pëllëmbë nën gju, me jelek e xhamadan, me 
gajtana të qëndisur, me skufi të kuqe në kokë, me një tufë të zezë nga pas dhe me opinga me xhufka 
përpjetë. Në dorën e djathtë shenjti mban kryqin dhe në të majtën ka një pergamen të shkruar në greqishten 
bizantine. Në këmbë ka kallçe dhe ka mbathur opinga me xhufka përpjetë. Në anën e majtë të ikonës 
paraqitet skena e martirizimit të shenjtit. Në pjesën e sipërme të ikonës duken bedenat e kalasë së Janinës.  
Mbi bedena qëndrojnë disa ushtarë turq, të cilët mbajnë heshta në duar. Në qendër të ikonës paraqitet kulla 
e sahatit dhe mbi të është shkruar në greqishten bizantine Ο Αγιος Γεωργιος ο νεομαρτηρ ο εξ Ιωαννινων 
“Shën Gjergji martir i ri nga Janina”. Nga pjesa qendrore e mbishkrimit zbresin rreze drite dhe nën to një 
kandil i ndezur. Nga lart, gjithashtu zbret një engjëll, i cili i ofron shenjtit kurorën e martirit; Moikom Zeqo, 
Pasaporta arkeologjike e traditave, Arnissa Edition, Tiranë, 2010, faqe 85; Andrea Llukani, Paraqitja e 
Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime Muzeologjike nr. 6, Tiranë 2016, faqe 70-75. 
410 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.739, faqe 278. 

93 
 

                                                           



 
 
 
Pandokrator dhe poshtë nën tri nike, emrat që meshtari duhet të kujtonte gjatë celebrimit 
të liturgjisë hyjnore. Ikona të tilla vendosen zakonisht pranë blatës së hyjëshme. Ikona e 
videntohet me numër inventari 5992 dhe ka përmasa 43x31 cm. Kisha e Shën Sotirit 
është në lagjen “Pazar i Vjetër” të Gjirokastrës në vitin 1963 është shpallur monument 
kulture411. 
 Si pasojë e braktisjes së plotë, kisha pati pësuar dëmtime serioze. Prandaj gjatë 
viteve 1993-1995 ajo është rikonstruktuar. Vlera e rikonstruksionit është 3.200.000 lekë 
ose 32.000 dollarë. Punimet u përqendruan në konsolidimin e konstruksionit dhe 
rehabilitimin e brendshëm të kishës. U rindërtua gjithashtu kambaneria e kishës412.  

 
 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 
  LIPË, PËRMETI, VITI 1786 

 
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Lipë të Përmetit. Kisha është bazilikë 

trinefëshe me përmasa 19x11.12 metra. Mbi një pllakë guri ranor të murosur në faqen e 
jashtme të murit verior të kishës gjendet mbishkrimi: Εν ετει 1786 απρηλιου 30. 
+Ανεκενισθη ο ω(αο)σ (ου)τος της μονης του αγιου Νικολαου δια ε /ξοδας της χορας. 
Επι.../....παπα..../ Λολη τας.../ μαστορη..../Ετεφαν Μη(τρο).....“Në vitin 1786 prill 30. U 
përtëri ky tempull i manastirit të Shën Kollit me shpenzimet e katundit. Në kohën e 
...at...Loli...mjeshtrit..Stefan, Mitro”413. Naosi ndahet nga mjedisi i altarit nga një 
ikonostas druri të gdhendur. Mbi faqen e jashtme të murit verior, nën figurën e Shën 
Spiridhonit gjendet mbishkrimi: Το στερεομα τον επη ση πεπηθοτον στερεοσον Κυριε 
την εκκ(λ0σιαν ειν εκτησο το τημηο σου αιματη. “O zot, mbështetja e atyre që kanë 
besim në ty, mbështete kishën, të cilën e ndërtove me gjakun tënd të çmuar”414. Muratura 
e kishës është me gurë shtufi të lidhur me llaç gëlqereje. Mbi portën veriore të kishës 
është shkruar: +Ανιστοριθη ο θηος ουτος κε παν / σεπτος ναος του εν αγιους πατρος . 
ημων Νικολαου του θαυμαστουργου / αρχιερατευοντος του πανιεροτα-του Κυριου / 
Κωνσταντηνου ιερατευοντος Κυργιακου ιε / ρεος συηδρο-μητε κε επιστατες χριστοδουλι 
Αγγελη / Δηαμαντι Προσκυνητου / ετη 1795. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë Nikollë çudibërësit, në kohën e peshkopatit të 
gjithhirshmit zotit Kostandin, në kohën kur ishte prift zoti Qiriako, kontribues dhe 
kujdestarë Kristodhul Angjelin Dhiamandi, Haxhiu, viti 1795”415. Duke u nisur nga 
intrerpretimi i mbishkrimit vërtetohet se Kristodhul Angjeli ka qenë ai që ka financuar 
pikturimin e muraleve të kishës në vitin 1795.  

 

411-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 90. 
412-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 157. 
413-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.384, faqe 185-186. 
414-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.392, faqe 188. 
415-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.391, faqe 187-188. 
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KISHA E "SHËN KOLLIT" 
SELANI, POGON, VITI 1787 

 
Sipas teologut Dhimitër Beduli kisha e "Shën Kollit të Selanit" në Pogon ka qenë 

një paraklis shumë e vjetër dhe e pikturuar e tëra. Doktor Zeri, plak nga fshati tregon se 
përveç afreskeve me karakter fetar, ka pasur në pronaos dhe shënime të ndryshme, për 
ngjarje historike, sidomos në lidhje me veprimtarinë e Ali pashë Tepelenës. Mjerisht kjo 
kishë është prishur më 1929 prej një farë H. Dhupi, për ta ribërë të re në mënyrë që ti 
përmendej emri416.  

Në kishën e "Shën Kollit" në Selani të Sopikut në Pogon gjendet një mbishkrim, i 
cili përmend emrin e Ali pashë Tepelenës: Ετους 1785 το εγραψα ο παπαδιμος οπου 
ηλθεν και ελιτουργισαν με τον / παπαθανασι και ιταν και ο...γητι εις το ματανι και ο 
ανεψιος / του ο Χριστος εκινο το κερον ιταν και ο αλη πασας με τον βελι / βγακμενοι 
γι(α) τα ιοαν(ν)ενα με τρις χιλιαδες και...ρου το μεγα / σαβ(β)ατο απρι – 19 -. “Viti 1785 
e shkruajti Papa Dhimo kur erdhi dhe meshoi bashkë me Papa Thanasin dhe ishte 
edhe…..në dërstile dhe i nipi Kristoja, në atë kohë ishte dhe Ali Pasha me Veliun të nisur 
për në Janinë me tre mijë dhe ….të shtunën e madhe, prill 19. Ky mbishkrim është 
shkruar në murin e kishës së Shën Kollit”417.  

Gjithashtu në murin e kësaj kishe gjendet ky mbishkrim: Τον κερον ωντης ηλθεν 
ο πα(π)α ιωανις με τον ιεροδιακονο Ευθυμιον τον / υιον του παπαδημου και ελητουργησε 
εδω τοτας αποθανε και ο Δηκο / λαζος και ωταν και εκκαβογικε (=εγκαβωθηκε) στο 
μαντανι του γιουση και (απ0οθανε / σε ετους 1786 απριλιου 20. “Në kohën kur erdhi 
prift Jani me jerodhjakon Efthimin, të birin e Papa Dhimës dhe meshoi këtu, atëhere vdiq 
dhe Dhiko Llazo, u verbua në dërstile të Gjushit dhe vdiq në vitin 1786, prill 20”418.  

Në murin e kishës është shkruar: “1786-Vetë jerodhiakoni i Papa Dhimës e 
shkruajti që të më ndjejë. 1786 prill 20. Në kohën kur erdhi i biri i Papa Dhimës dhe 
meshoi bashkë me Papa Janin e Koços dhe i biri i Papa Dhimës Efthimi, ishte atëherë 
edhe jerodhiakoni, i cili atëherë ishte dhe mësues në Sopik, kur vdiq djali”419.  

Në murin e kishës gjendet e shkruar: “1787 mars 21. Më kujtohet kur erdhi Papa 
Jani i Papa Qirkut kur ishte me Ali bej Fastanin dhe vrau Ali be Koxhabash (kryetar) në 
të gjithë vilajetin”420. Në murin e kishës gjendej ky mbishkrim: “Më 12 maj, në kohën 
kur vdiq Panajot Zhupa, në Vonicë, kushdo që të vijë të meshojë këtu në shën Kollë, në 
Seljani ta kujtojë. E shkruaj unë Thanas Zhupa, viti 1800”421. Po në kishën e "Shën 
Kollit" në Selani të Sopikut në Pogon gjendet një mbishkrim, i cili përmend marrjen e 
Sulit nga Ali pashë Tepelena: “1803 dhjetor 3. Kujtohem kur morën Sulin, vezir Ali 
Pasha, atëherë kishte dërguar në Sul dhe Zison, të birin e Papa Janit, ekonomit bashkë me 

416-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 25-26; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 87. 
417-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 616, faqe 250-251. 
418-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 619, faqe 251. 
419-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 620, faqe 251-252. 
420-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 623, faqe 252. 
421-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 653, faqe 259. 
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argatët nga të gjitha vilajetet. Ishte me 600 argatë dhe i dërgoi Veli Pasha brenda në 
Kungj me beun që të nxireshin kallogjerin ku ishin mbylur brenda dhe atëhere i vu zjarr 
barotit Foto Xhavella atje ku bisedonte Zisoja me kallogjerin dhe e dogji brenda bashkë 
me Kir Ziso bashkë me kallogjerin, ishte edhe Kristoja i Qirixhi Thanasit me Zison dhe u 
dogj ai brenda së bashku me efendinë e tij dhe kushdo që të meshojë këtu t’i përmendi 
dhe ka pagën prej perëndisë”. Ky mbishkrim është shkruar në murrin e kishës së Shën 
Kollit422.  

Në murin e kishës së "Shën Kollit" është shkruar: “1807 dhjetor 20. Kujtohem kur 
shkoi Gjergji i Papa Janit në Prevezë me sopikasit dhe me 120 argatë nga vilajeti. Nxorën 
hunjtë për kalanë dhe bënë shtatë muaj dhe në qershor erdhën. Atëherë ishte dhe 
Anagnosti, vëlla i Trogjirit, në vilajet me ekonomin dhe e mblodhën pkllonin (lloj takse). 
U sëmur Anagnosti derisa erdhi në rrezik dhe me dashjen e perëndisë së shenjtë 
shpëtoi”423.  

KISHA E "LINDJES SË SHËN MËRISË" 
SKORE, POGON, VITI 1793 

 
Kisha e "Lindjes së Shën Mërisë" gjendet në fshatin Skore të Pogonit. Kisha është 

ndërtuar në vitin 1793. Në harkun e hyrjes veriore të kishës ëshë skalitur një shqiponjë 
dykrenore me një kryq sipër saj. Anash gjenden dy luanë që qëndrojnë me këmbët e 
pasme dhe dy këndeza në fund. Gjithashtu është gdhendur viti i ndërtimit të kishës 1793. 
Në mbishkrim është shkruar: ΚΗΠΡΗΑΝΟΣ-1973. “Qipriano-1793”424.  

Kisha është bazilikë dhe ka përmasa 20x10 metra. Muratura e kishës është prej 
guri të lidhur me llaç gëlqereje. Çatia e kishës mbulohet me plloça guri. Ikonostasi425 i 
kishës është gdhendur me nivel të lartë artistik. Në ikonostas janë gdhendur vazo me lule, 
engjëj gjashtëkrahësh, zogj, drerë, dragonj etj. Dhjetë pëllumba gjenden në pjesën e 
sipërme të ikonostasit dhe mbajnë nëpër qepat e tyre varëset e kandileve. Gjithashtu 
dhjetë pëllumba të tjerë janë gdhendur në pjesën e mesit të ikonostasit. Ikonostasi, froni 
dhespotik dhe amvoni janë gdhendur prej një mjeshtri nga Konica në vitin 1832. Kjo datë 
është skalitur në amvonin e kishës. Froni peshkopal mbështetet mbi dy luanë. Gdhendjet 
vijojnë me degë hardhish të ngarkuara me rrush. Në katër qoshet janë skalitur pëllumba 
dhe sipër një kurorë. Ikonat e mëdha të ikonostasit të kishës janë ripunuar prej priftit të 
fshatit atë Qirjakos, i cili ka qenë ikonograf. Ikonat e vogla, që paraqesin festat 
dhespotike janë 25, por nuk e kanë ndonjë shënim për kohën e punimit të tyre426.  

Gjithashtu në këtë kishë gjenden edhe mjaft ikona, që janë sjellë prej dhuruesve të 
ndryshëm. Në ikonën e Krishtit në narteksin e kishës është shkruar: Δι εξόδων τών 

422-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 661, faqe 261. 
423-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 669, faqe 263. 
424-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 71; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 634, 
faqe 255. 
425-Ikonostasi aktualisht është i ekspozuar në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë. 
426-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 14-15; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 72-73; 
Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 138. 
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δούλων τού Θεού Μάρθας Μοναχής καί Συγκλητινής μοναχής διά μνημόσηον αύτών καί 
τών γονέων τούς 1874 Δεκεμβρίου 18. Ζωγράφος Πέτρος Γεωργιάδης, Πρωτοσύγγελος 
τής Μητροπολεως Ιωαννίνων. “Me shpenzimet e shërbëtorëve të perëndisë, Marthës 
murgeshë, Sinklitinës murgeshë për kujtim të tyre dhe të prindërve 1847 dhjetor 18. 
Piktor Petro Gjeorgjiadhi, Protosingjel i Mitropolisë së Janinës”427. Në ikonën e Shën 
Mërisë në narteksin e kishës gjendet mbishkrimi: Διά χειρός Στεφάνου Μ. Zωγράφου. 
Τώ 1871 Μαίου 8 από χορίου Χιονάδες. “Me dorën e Stefan M. Zografit. Më 1871 maj 8, 
nga Fjonjati”428. Në ikonën e Shën Trifonit gjendet ky mbishkrim: Δέησις τών δούλων 
τού Θεού τών εύλογιμένων ρουφετίου παχτζεβανίδων καί τών συνδραμούντων εν τώ 
χώρα αυτών. Χείρ Φιλιυέου τή 20 σεπτεμβρίου 1859. “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë 
të esnafëve të bekuar të bakçevanëve dhe të kontribuesve në vendin e tyre. Dora e 
Filotheut, më 20 shtator 1859”429. Në ikonën e Shën Efimisë është shkruar: Δέησις τόυ 
δούλου τού Θεού. Χείρ Δημητρίου Νικολάου Χιοναδίτου ρκ τής Επαρχίας τόυ Αγίου 
Βελλας 1870 Νοεμβρίας. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë. Dora e Dhimitër Nikollës 
fjonjatasit nga eparkia e shenjtit të Vellasë, 1870 nëntor”430. Sipas Dhimitër Bedulit në 
këtë kishë janë edhe mjaft ikona të tjera mbi të cilat ka mbishkrime kishtare431.  

Mbi një kuti lipsanësh, e cila ka të gravuar Shën Triadhën gjendet ky mbishkrim: 
Σωφρονίου Αρχιμανδρίτου της Μητροποεως Χαλκηδ. Χειρ Ζαχαριου φουρνα 1829 
ζωγραφου. “Dora e piktor Zaharisë, nga Furna 1829”432. Në një artofor prej druri të 
skalitur, që është në altar është shkruar: Δια συνδρομής των κοινών χριστιανών της 
χώρας Σχωριαδιτών εν ετει Σωτηρίου 1845 Ιανουαρίου 10 επι επιτρόπων Αθανασίου, 

427-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.719, faqe 274; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139. 
428-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.752, faqe 280-281; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139. 
429-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.734, faqe 277; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139. 
430-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.747, faqe 280; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139. 
431-Në ikonën e Shën Spiridhonit në proskinitarin e dytë është shkruar: “Kjo ikonë e shenjtë dhe hyjnore e 
atit të Shenjtë që i kushtohet Shën Spiridhonit mrekullibërës nga shërbëtorët e Perëndisë Dhimitër, Vasil, 
Harallamb, Athanas, Dhimitër, Nikolla, Jorgjit në kishën e shenjtë dhe të hirëshme të Lindjes së 
Perëndilindëses së Përmbishenjtë në përkujtim të tyre, të prindërve, të afërmve, fëmijëve dhe miqve, në 
vitin 1860, korrik 27”. Mbi ikonën e Shën Minait, që paraqitet si ushtar i hipur mbi kalë është shkruar: 
“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Moskos…1830, korrik 30”. Ikona e Shën Minait është hë hyrjen e djathtë 
të altarit. Në ikonën e Shën Mërisë,  në të djathtë të hyrjes për në altar është mbishkrimi: “25 janar 1815”. 
Në ikonën e Kryeengjëjve është shkruar: “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Anastasit…Konstandinit në vitin 
1835”. Në ikonën e Krishtit është mbishkrimi: “Lutje e Krisidhës së Sulltanës dhe e Kristodhulit, prift 
1851”. Në ikonën e Burimit jetëdhënës është mbishkrimi: “Kjo ikonë ekzistuese e z. Athanas Kasapit dhe 
vëllait të tij Efthim të ….nga fshati Skore në kujtim të tyre dhe brezave për shpëtimin e vizitën e shërbëtorit 
tënd Moskos 1832”. Në ikonën e Krishtit në narteks është shkruar: “Për shenjtoren Elisabet, motra e 
Angjello ndaj prindërve, vëllezërve, bijve, 1860, korrik 21”. Në ikonën e Shën Mërisë, po në narteks është 
mbishkrimi: “Me dorën e Stefan M. Zografit. Më 8 maj 1871 nga fshati hionadhes”. Mbi harkun e ngjalljes 
në narteks është shkruar: “Kujto o Zot shërbëtorin tënd Dhimitër të …, Vasilit…1857”; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139-140. 
432-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.706, faqe 271; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139. 
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Κωνσταντίνου, Αποστόλου, Ευθυμίου Δημητρίου, Γεωργίου, Νικολάου, Γεωργίου 
Μαραγαρίου και....“Me kontributin e të krishterëve thë thjeshtë të vendit të skorjadhitëve, 
në vitin shpëtimtar 1845, janar 10, në kohën e epitropëve Athanas, Konstandin, Apostol, 
Efthim, Dhimitër, Jorgji, Nikolla, Jorgji, Margaritit dhe...”433.  
 
 

KISHA E "BURIMIT JETËDHËNËS" 
KËLLËZ, LUNXHËRI, VITI 1794 

 
 Kisha e Burimit Jetëdhënës është në fshatin Këllëz të Lunxhërisë. Në ikonën e 
Krishtit, në ikonostasin e kishës është mbishkrimi: Εν ετη 1794. “Në vitin 1794”434. 
Ndërsa në ikonën e apostujve të shenjtë Pjetër dhe Pavël është shkruar: Δέησις τού 
δούλου τού Θεού Πέτρου τού Κόστα σήν τής συμβήας κέ τόν τέκνον. ¨ετη 1794. “Lutje 
shërbëtorit të Perëndisë, Petros të Kostës me bashkëshorten dhe bijtë. Viti 1794”435. Në 
ikonën e Shën Thanasit është shkruar: Εν ετη χηληοστο επτακοσιοστο ογδοηκοστο 
ογδοω (=1788). “Në vitin 1788”436. Në ikonën e Kostandinit dhe të Elenës është shkruar: 
Εν έτη 1797 + Πρόσδεξε κύρηε τών δούλων τού Θεού Κώστα Ντέταις σήν τής σημβύας 
κέ τόν τέκνον. Χύρ καμού τού άμαρτολού Βασιλύου τού έκ κόμης Σηκρηάτη. “Në vitin 
1797-Prano o Zot shërbëtorët e tu, Kostë Deden me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Dora 
ime e mëkatar Vasilit, nga katundi Sikriati437. Ndërsa pranë afreskut të Shën Stilianit 
është mbishkrimi: Δέησις τού δούλου τού Θεού Δημητρήου Γκίκα Τζήτζο σήν τής 
σινβήας κέ τόν τέκνον. Εν έτη 1790. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Dhimitrit të Gjik 
Çiços me bashkëshorten dhe fëmijtë. Në vitin 1790”438. Në polieleun e kishës është 
shkruar: Αφιερομα του Τζιτζο Κοστα στιν Κημησιν τις Θεοτοκου 1797. “Lutje e 
shërbëtorit të perëndisë, Telit të Gjokë Kondit në vitin 1797”439.  
 
 

433-Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 140-141. 
434-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 638, faqe 256; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 82. 
435-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 82; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 640, 
faqe 256. 
436-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 628, faqe 253; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 83.   
437-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 82; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 646, 
faqe 257. 
438-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 630, faqe 254; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 83. 
439-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 82; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 647, 
faqe 257. 
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KISHA E "SHËN MËRISË" 
QEPARO, HIMARË, VITI 1796 

 
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Qeparo të Himarës. Emri i 

kryemjeshtrit që ka ndërtuar kishën gjendet tek një mbishkrim jashtë portës jugore të 
kishës: 1796 / Ουστα Κοτει γρ / αφο. “1796. Usta Koti shkruajti”440. Ndërsa mbi një gur 
në anën e sipërme të murit verior jashtë kishës është shkruar: ΠΑΠΑ ΖΑΧΟ / 1796. 
“Papa Zaho 1796”441. Mbi ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës është 
shkruar: Δεησης του δουλου του Θεου γγηκα Παση 1798. “Dhuratë e shërbëtorit të 
perëndisë, Gjikë Pasi 1798”442. Në ikonën e Shën Mërisë që gjendet në ikonostasin e 
kishës gjendet mbishkrimi: 1851 Μαιου 10 / Δεησις του δουλου του / Υεου Σπυρου 
ιερεος. / Αφιεροσε δια την ωυ / χην του πατρος του / 2000 (γροσια) δια το τε(μ)πλο / εις 
μνημωσυνον / αυτου και των γο / νεων. “1851, maj 10. Lutje e shërbëtorit të perëndisë, 
prift Spiros, i cili dhuroi për shpirtin e tet 200 grosh për tempullin, për kujtim të tij dhe të 
prindërve”443. Sipas një gojëdhëne 2000 groshët që dhuroi për ndërtimin e ikonostasit të 
kishës prift Spirua i kishte marrë si zhdëmtim për vrasjen e të birit. Kambaneria e kishës 
është ndërtuar në vitin 1867 dhe ka një lartësi prej 27 metrash. Mbi portën e kambanerisë 
gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur: Ωκοδομηθη 1867. “U ndërtua më 1867”444.  

 
 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 
ARGOVË, PËRMET, VITI 1812 

 
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Argovë të Përmetit. Sipas gojëdhënës kjo 

kishë është ndërtuar me ndërmjetësinë e Vasiliqisë, të shoqes së Ali pashë Tepelenës. 
Kisha e "Shën Kollit" është ndërtuar në vitin 1812. Kjo datë gjendet e murosur në portën 
veriore të kishës”445. Kisha e "Shën Kollit" është bazilikë njënefëshe me kube 
hemisferike me përmasa 12x6.50 metra. Kisha është pikturuar prej Nikollë Postenalit në 
vitin 1812. Mbi ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishë është shkruar: Δια χειρος 
Νικολαου ιερεος Ποστεναλης 1821. “Me dorën e Nikollë Postenalit 1812”446.  
 
 
 
 
 
 

440-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 854, faqe 312. 
441-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 855, faqe 312. 
442-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 858, faqe 314. 
443-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 880, faqe 320-321. 
444-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 882, faqe 321. 
445-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 407, faqe 192. 
446-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 422, faqe 419. 
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KISHA E "SHËN MËRISË" 
LEUSË, PËRMET, VITI 1812 

 
Kisha e "Shën Mërisë" gjendet në fshatin Leusë të Përmetit. Kisha i është 

kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" dhe kremton më 15 gusht. Kisha përbëhet nga naosi, 
narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 
18.20x14.20 metra. Në anën jugore të kishës gjendet një paraklis. Kupola e kishës ngrihet 
mbi një tambur të lartë. Apsida është rrethore dhe ka dy nike atë të blatës së hyjëshme 
dhe të diakonikonit. Narteksi i kishës është dykatësh. Muratura e kishës është me gurë 
shtufi e lidhur me llaç gëlqereje dhe e zhveshur nga elementët dekorativë447.  

Kisha është ndërtuar në vitin 1812. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet 
mbi portën veriore brenda kishës: +Ωκοδομηθη εκ βαθρων και ανιστορηθη ο πανσεπτος 
ουτος / και θειος ναος της Υπεραγιας Ενδοξου Δεσποινης ημων Θεοτοκου / της 
Ελεουσης δια συνδρομης κοπων τε και εξοδων των φιλοχριστων / και ευσεβων 
χριστιανων ταυτης της θεοσωστου κωμης Ελεουσης καουμενης, / αρχιερατευοντος του 
πανιερωτατου μητροπολιτου Κοριτζας και Πρεμετης / Κυριου Κυριου Ιωασαφ του εξ 
Αγραφων / Δια χειρος χωγραφων του τε Μιχαηλ / Γεωργιου και Γεωργιου εκ Χιοναδων, 
εν ετει σωτητιω, Α, Ω, Ι, Β (=1812) / απριλλιου 18.  “Me dorën e piktorëve Mihalit, 
Gjergjit dhe Gjergjit nga Fjonjati, në vitin shpëtimtar 1812, prill 18”448. “U ndërtua nga 
themeli dhe u pikturua ky tempull i gjithnderuar dhe hyjnor i së mbishenjtës së lavdëruar 
zonjës sonë Hyjlindëse së Eleusës me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
krishterëve krishtdashës dhe të devotshëm të këtij katundi të quajtur Leusë, që shpëtohet 
prej Perëndisë, në kohën kur ishte peshkop i gjithhirshmi, mitropoliti i Korçës dhe i 
Përmetit zoti, zoti Joasaf nga Agrafa (janë prishur dy rreshtat). Me dorën e piktorëve 
Mihalit, Gjergjit dhe Gjergjit nga Fjonjati, në vitin shpëtimtar 1812, prill 18”449. 
Gjithashtu mbi portën veriore jashtë kishës gjendet mbishkrimi: Εγω η θυρα, δι εμου εαν 
της εισελθη σωθησεται. “Unë jam dera, në se ndokush hyn me anën time, do të 
shpëtojë”450.  

Ikonostasi është prej druri arre të gdhendur me një mjeshtëri të lartë artistike. 
Thellësia e gdhendjeve arrin deri në shtatë centimetra. Nëpër kolonat e ikonostasit janë 
gdhendur motive të stilizuara të hardhisë të kacaviren gjatë trungut të drurit. Ikona e 
madhe e Joan Pagëzorit në ikonostasin e kishës daton në vitin 1778. Kjo ikonë është 
pikturuar nga një piktor anonim. Punë të tij janë edhe ikona e madhe e Krishtit, e Shën 
Mërisë, e Shën Mëhillit dhe ikona e Shën Spiridhonit451. Mbi mbulesën prej argjendi të 
ikonës së Shën Mërisë gjendet ky mbishkrim: ΑΦΙΕΡΟΘΙΚΕ Η ΤΗΣ (Υ)ΠΕΡΑΓΙΑΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι ΕΛΕΟΥΣΑ Δ(Ι)Α ΨΙΧΥΚΙΝ / ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΑΡΧΩΝΤ(Ο)Σ (Ν)ΕΚΛΙΣΙΟΝ ΚΥΡΙΩ / ΚΗΡ ΜΙΧΑΛΑΚΙΣ 

447-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 93-96. 
448-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 90; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 408, 
faqe 192-193. 
449-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 408, faqe 192-193. 
450-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 409, faqe 193.  
451-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 380, faqe 185. 
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ΙΩΑΝΟΥ ΤΖΑΛΗ ΚΙ ΕΚ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΑΛΕΑΣ ΠΟΓΟΝΙΑΝΙΣ / ΑΠΟ ΧΟΡΙΟΝ 
(Ο)ΣΤΑΝΙΤΖΑ ΒΕΝΕΤΟ ΔΗΑΜΑΝΤΙΣ 1764 ΑΠΡΗΛΙ 8. “Iu dhurua së mbishenjtës 
Hyjlindëse Eleusa për shpëtimin e shpirtit, me shpenzimet e shumëfisnikut administrator 
të kishave zotit Kir Mihallaqit, Jan Çali dhe nga atdheu Pogoniani i vjetër, nga katundi 
Ostanica. Venetio Diamanti, 1764 prill 18”452.  Në ikonën e Fjetjes së Shën Mërisë në 
ikonostasin e kishës është shkruar: Δια χειρος Κωνσταντινου ιγγλεσι εν 
Κωνσταντινουπολει 1851 ιουνιου 8. “Me dorën e Kostandin Ingelsit, në Kostandinopojë, 
1815 qershor 8”453.  Në epitafin e kishës është qendisur ky mbishkrim: ++ / εον / +και 
τον γον / 1789 / +Παναγιοτη + σινβιας γωνεον τεκνον Αναστασι Διαμαντα Αναστασι Συ 
/ μο και εν χορι η ολι. Νικολαω / Υ. Γονεον τεκνον Κασιανις. “Eon (2) dhe prindërit 
1789 Panajoti, bashkëshortja, prindërit, fëmijtë, Anastasi, Dhiamjanda, Anastas Simo dhe 
të gjithë në katund. Nikolla I. Prindërit fëmijët e Kasianisë”454.  

E gjithë kisha është e veshur me piktura murale. Në skenën "Adami dhe Eva" 
figurat trajtohen si të gjalla përmes një mjedisi baritor. Skena më e arrirë është "Fjetja e 
Hyjlindëses", e cila shquhet për ndjeshmërinë e lartë artistike. Kisha e "Shën Mërisë" në 
fshatin Leusë të Përmetit në vitin 1963 është shpallur monument kulture455. 
 
 

KISHA E "SHËN THANASIT" 
LESHNICË, PËRMET, VITI 1812 

 
Kisha e "Shën Thanasit" gjendet në fshatin Leshicë të Përmetit. Kisha është 

bazilikë njënefëshe me një kube të lartë cilindrike. Kisha e "Shën Thanasit" është 
ndërtuar në vitin 1812. Në faqen e jashtme të murit lindor të kishës gjendet mbishkrimi: 
1812 ΔΕΙΣΙΣ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Π(Α)ΠΑ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. “1812. Lutje e 
shërbëtorit të perëndisë Papa Kostandin”456. Ikonat e ikonostasit janë pikturuar prej 
ikonografit Petro Postenali. Mbi ikonën e Shën Mërisë gjendet mbishkrimi: 1815 
σεπτεμβριου. Δια χειρος Πετρου Ποστεναλης. “1815 shtator. Me dorën e Petro 
Postenalit”457. Mbi ikonën e Joan Pagëzorit është shkruar: 1816 μαρτιου 8 / Κτητωρας 
Κοστα(σ). “1816 mars 8. Ktitor (themelues) Kosta”458.  

 
 
 
 
 

452-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 369, faqe 182. 
453-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 443, faqe 203. 
454-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 386, faqe 186. 
455-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 43; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 78. 
456-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 406, faqe 192. 
457-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 410, faqe 193. 
458-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 416, faqe 195. 
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KISHA E "SHËN ILIUT" 
BUHAL, PËRMET, VITI 1814 

 
Kisha e "Shën Iliut" gjendet në fshatin Buhal të Përmetit pranë lumit Vjosë. Kisha 

është njënefëshe dhe ka përmasa 21.15x9.95 metra. Kjo kishë përbëhet nga naosi, 
narteksi dhe hajati. Në vitin 1814 kisha ka pësuar një ristrukturim rrënjësor, ku për të 
zmadhur naosin është prishur muri perëndimor. Muratura e ndërtimit të kishës është e 
ndërtuar me gurë shtufi. Në të ka tulla të vëna në mënyrë të rregullt. Apsida është 
trifaqëshe. Në anën jugore të saj tullat janë të vendosura zig-zag459.  

Mbi portën jugore brenda kishës gjendet ky mbishkrim: Κατα τους 1814 
ανιγερθει / εκ βαθρου, ο πανσεπτος ναος επιτροπευ-οντος, / του εντιμοτατου Κυριου 
Χρηστου Τασι και κατα τους 1850 ιστορηθη / αρχιερατευοντος του πανιεροτατου 
Κυριου Νεοφιτου και επιτροπου αυτου / αρχιμανδρητου Αγαθαγγελου και ευιμερευ-
οντος Γεωργι του ιερεος και επιτροπευοντων των κυριων βαγγελι, και Η / λια, Ευθυμιου, 
των αυταδελφων. Ιστορηθη δε δια χειρος Ζηκου, Νικολαου / Ματθαιου και 
Κωνσταντινου, των αυταδελγων εκ κομης Χιοναδες / εκ της επαρχιας του αγιου βελλας. 
1850 ιανουαριου 31. “Në vitin 1814 u ndërtua nga themeli ky tempull i gjithnderuar në 
kohën e kujdestarisë së shumënderuarit, zotit Kristo Tasi, në 1850 u pikturua në kohën 
kur ishte peshkop i gjithhirshmi, zoti Neofiti dhe kujdestar arkimandrit Agathangjeli dhe 
në kohën kur ishte famulltar prift Gjergji dhe në kohën e kujdestarisë së vëllezërve 
Vangjelit e të Ilisë Efthimit. U pikturua me dorën e Zikut, Nikollas dhe Kostandinit, 
vëllezërve nga eparkia e shenjtit të Vellasë 1850 janar 31”460. Pikturat murale në kishën e 
"Shën Iliut" zënë gjithë pjesën e brendshme, faqet anësore, kolonat, harqet etj. Afresket 
janë pikturuar në dy faza. Gjatë fazës së parë që i përket shek. XI, është pikturuar faqet 
veriore dhe perëndimore të kishës, ndërsa gjatë fazës së dytë, që i përket shek. XVIII 
është pikturuar pjesa e brendshme e naosit. Kisha e "Shën Iliut" në fshatin Buhal të 
Përmetit është shpallur monument kulture461 më 1973. 

 
 

KISHA E "KRYEENGJËJVE" 
QESTORAT, LUNXHËRI, VITI 1817 

 
Kisha e Kryeengjëjve gjendej në qendër të fshatit. Kisha ka qenë e tipit bazilikë, 

me përmasa 15x9 metra. Në apsidën e kishës është shkruar viti 1817462, që tregon kohën 
e ndërtimit ose të rindërtimit të kishës. Kisha ka pasur një ikonostas të gdhendur në dru. 

459-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 145. 
460-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 413, faqe 194. 
461-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 43; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 78. 
462-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 689, faqe 268. 
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Në ikonën e Krishtit është gjetur ky mbishkrim: Δέησις τού δούλου τού Θεού Στεφάνη 
λεοντήου Λόκου. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Stefan Leond Lokut”463.  

Kjo kishë ka pasur si relike të shenjtë një mbulesë të ikonës së Shën Mërisë, të 
punuar me fletë argjendi në vitin 1802. Në të është shkruar: + δισπηνις μου Θεοτοκου 
Ελεουσας δεησις παντον τον ευσεβον και / ορθοδοξων Χριστιανον τον κατ(ο)ικουντον εν 
τη χοπα ταυτη σηκρηατηνον / σην γηνεξη και τεκνις τον επιμεληθεντον κιρηος καλο και 
τεκνον / και αλεξιου τχηπη και τον τεκνον και σεβο κεντρο και τεκνον και / νικολαου 
τζουζου και τον τεκνον και τον εξοδον αθτις μαλιος του / τετε και τον τεκνον και του 
παπασταθη. Γιαννακις κεντρος και τον / τεκνον υς βοηθησα και σκεπι παντον ιμον αμιν 
1802. “Zonjës sime, Hyjlindëse Eleusë, lutje e të gjithë të krishterëve ortodoksë të 
devotshëm që banojnë në këtë katund, Sinkriati bashkë me gratë dhe fëmijët e tyre që 
janë kujdesur, Qirku Kalo dhe fëmijët dhe Aleks Çipi dhe fëmijët dhe Sefo Qendro dhe 
fëmijët dhe Nikollë Çuçu dhe fëmijët dhe me shpenzimet e tyre, Malio i Dedes dhe 
fëmijët dhe të papa Stathit, Janaq Qendro dhe fëmijët për ndihmë dhe mbrojtje për të 
gjithë ne. Amin 1802”464.  

Në ikonën e Kryeengjëjve është shkruar: Δέησις τού δούλου τού Θεού Νήκα 
Πάνο. “Lutje shërbëtorit të perëndisë Niko Pano”465. Në ikonën e Shën e Premtes gjendet 
mbishkrimi: Δέησις τού δούλου τού Θεού Πρέμπτω τού Λέκο έν έτη 1817. “Lutje e 
shërbëtorit të perëndisë Premtit të Lekës, në vitin 1817”466. Ndërsa në ikonën e Shën 
Harallambit është shkruar: “180..Dede”. Mbi një shumëkandilier prej argjendi gjendet ky 
mbishkrim: Το παρον πολικανδιλο αφιεροθη (α)πο προιγουμενου Ανθιμου εξοδον 
Κονομου απο χοριον Κατο Λαμποβο 1819. “Ky shumëkandilier u dhurua nga igumeni i 
mëparshëm, Anthimi, me shpenzimet e ikonomit, nga katundi Labovë e Poshtme 
1819”467. Kisha e Kryeengjëjve është shkatërruar nga themelet dhe me traktor dhe është 
hedhur në përrua. 

 
 
 
 
 

463-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 790, faqe 289; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 80. 
464-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 81; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 657, 
faqe 260. 
465-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 789, faqe 289; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 80. 
466-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 81; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 691, 
faqe 268. 
467-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 699, faqe 270; Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 80. 
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KISHA E "KRYEENGJËJVE 
PESHKËPI E SIPËRME, GJIROKASTËR, VITI 1817 

 
Kisha e Kryeengjëjve gjendet në Peshkëpinë e Sipërme. Ka përmasat 9x7 metra. 

Kisha mendohet të jetë ndërtuar në vitin 1817. Kjo datë është e gdhendur në një gur mbi 
portën jugore jashtë kishës468. Altari ndahet prej një ikonostasi të gdhendur. Në ikonën e 
Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Ιστορήθησαν (οί) πανσέπτες καί άγιαις 
(αύται) ίκόνες. Διά χειρός Άναστασίου άναγνώστου είου οίκονόμου Τζεπελλοβήτου 
κατά τό 1828. Ίουλίου 23. “U pikturuan ikonat e gjithënderuara e të shenjta me dorën e 
Anastas Anagnostit, birit të ekonom Cepelovitit, më 1828, korrik 23”469.  
 

 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 
SELCKË, LUNXHËRI, VITI 1820 

 
Kisha e Shën Kollit është në anën jugore të Selckës. Rreth kishës janë varrezat e 

fshatit. Kisha është e tipit bazilikë, me përmasa 16x4.5 m, e ndërtuar prej guri dhe e 
mbuluar me rrasa guri. Në kodikun e Mitropolisë së Gjirokastrës thuhet së kisha i përket 
shek. XVIII dhe është inaguruar nga Mitropoliti Dhosithe. Kambaneria është mbi murin 
perëndimor të kishës dhe daton në vitin 1820.  

Naosi i kishës ka qenë pjesërisht i pikturuar me afreske. Ai ka formën e një tuneli, 
i ndarë në katër breza. Në zbrazëtirën ndërmjet brezit të dytë e të tretë është Pandokratori 
dhe në anën tjetër, Platitera. Në faqen e murit verior janë pikturuar dëshmorët e kishës, si 
Shën Pandeleimoni, Shën Parashqevia, Shën Varvara, Shën Katerina, Shën Qirjaqi, Shën 
Kristofori, Shën Evstathi, Shën Minai, Shën Prokopi, Shën Gjergji, profeti Ilia, Shën 
Harallambi, Shën Athanasi. Afresket e sipërpërmendura paraqiten më këmbë, ndërsa mbi 
ta kemi paraqitjet në bust, të cilat gjenden brenda medalioneve: Shën Gurie, Shën Flori, 
Shën Ksanthi, Shën Theodhuli, Shën Lismaku, Shën Viktori, Shën Vicenti etj. Në faqen e 
murit jugor të kishës gjenden: Shën Gjergji i Janinës, Shën Sava, Shën Efthimi, Shën 
Antoni, Theodhor Tironi dhe Theodhor Stratilati, Shën Trifoni etj. Sipër medalioneve 
janë pikturuar: Shën Isihi, Shën Herkuli, Shën Zmaragdi, Shën Androniku etj. Pikturat 
murale të kishës mendohet se janë realizuar nga ikonografët e familjes Husi nga fshati 
Hllomo470. Ikonostasi është prej druri të gdhendur lehtë. Edhe amvoni dhe froni 
peshkopal janë punuar thjesht. Në ikonën e Pandokratorit në fronin episkopal të kishës 
është shkruar: 1877 Απριλίου 15 Χείρ Ιωάννου "1877, prill 15. Dora e Janit"471.  Në një 
ikonë me skena në miniaturë nga jeta e Krishtit është shkruar: Μνησθητι κύριε τούς 
δούλους σου Χριστοδουλου τού ποτέ Χριστοδουλου / σοτηρίου έκ Δρυ(ί)νουπόλεως 
Χορίον Σέλτζη. 1854 Μαίου 10. / Χείρ Ιωάννου έκ Κονσταντινουπόλεως. "Kujto, o Zot 

468-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 690, faqe 268. 
469-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 705, faqe 271.  
470-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 1996, faqe 40-41; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 102-104. 
471-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 762, faqe 282. 
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shërbëtorët e tu, Kristodhulin të dikur Kristodhul të Sotirit nga Drinopoja, katundi Selckë 
1854 maj 10. Dora e Janit nga Kostandinopoja"472. Në ikonën e Kryeëngjëllit Mihail 
është shkruar: Δεησης δουλου του θεου Νικο Γκικα εκ Σελτσης. 1812 μηνι Φεβρουαριου 
5. Και δια χειρος ημων Πετρου ιερεως εκ Βλαχογοραντζης. “Lutje e shërbëtorit të 
Perëndisë, Niko Gjika nga Selcka. 5 shkurt 1812. Dhe me dorën tonë të priftit Petro nga 
fshati i madh Vllahogoranxi”. Ndërsa në ikonën e Kryeëngjëllit Gabriel është shkruar viti 
1819. Në vitin 2003 kisha e Shën Kollit iu nënshtrua një rikonstruksioni tërësor473.  
 

 
KISHA E "SHËN GJERGJIT" 
KUDHËS, HIMARË, VITI 1826 

 
Kisha e "Shën Gjergjit" gjendet në Kudhës të bregdetit të Himarës. Mbi potirin e 

kishës gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se Papa Zaho ka qenë prifti i Kuçit. Ai 
vuajti dënimin për dy vjet në burgun e Janinës në kohën e fushatës së Ali pashë 
Tepelenës për islamizimin e popullsisë së krishterë. Sapo u lirua nga burgu Papa Zaho 
shkoi në Kuç dhe e gjeti atë të islamizuar, prandaj u vendos në fshatin Kudhës, ku 
dorëzoi shpirtin tek Perëndia në vitin 1848. Mbi potirin e shenjtë gjendet mbishkrimi: 
Ετου(το) (το) πωτηρηον αφηαστη ης των γιερων τουτου Παπα Ζαχου / χωρηον Κουδηση 
δεσποτε Βονγας πανη(ε)ροτατου – 1826 – Εκ χηρος εμου / του ταπηνου μαστορο 
Γγηοκα. “Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i 
gjithhirshëm Vonga 1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka”474.  
 

 
KISHA E "SHËN E PREMTES" 

 HLLOMO, POGON, GJIROKASTËR, VITI 1858 
 

Kisha e "Shën e Premtes" është ndërtuar në vitin 1855. Ktitor i kishës është 
Panajot Pando, i cili me pëlqimin e fshatit prishi kishën e vjetër dhe rindërtoi të renë. 
Skicat e kishës u përpunuan nga usta Jorgji nga fshati Vurbjan dhe për ndërtimin e kishës 
kanë punuar rreth 90 ustallarë. Kisha ka kushtuar rreth 5000 lira dhe përfundoi së 
ndërtuari në vitin 1858. Pasi përfundoi kisha Panajot Pando u dhuroi ustallarëve shtatë 
pjata të mbushura me lira përveç hakut të punës. Kisha ka përmasa 20x15 metra. Çatia e 
kishës ka qenë e mbuluar me plloça prej guri, ndërsa në vitin 1920 u mbulua me tjegulla 
marsejeze. Sipas dy mbishkrimeve që gjenden, e para mbi portalin e portës jogore dhe e 
dyta mbi faqen e jashtme të murit jugor vërtetohet se kisha është ndërtuar në vitet 1856-
1857475.  

472-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 725, faqe 275-276. 
473-Arqile Bërxholi, Lunxhëria Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike, 
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 336. 
474-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 873, faqe 318-319. 
475-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 729, faqe 276. 
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Kisha është pjesërisht e pikturuar prej piktorëve Stavro dhe Theodhos Jusit nga 
Hllomoja. Në kubenë e altarit gjendet "Trinia e Shenjtë", ndërsa në kubenë tjetër gjendet 
"Pandokratori", nën të paraqiten engjëj dhe në vijim skena të ndryshme nga jeta e 
Krishtit. Në katër qoshet e kolonave mbajtëse paraqiten katër ungjillorët, ndërsa në 
kubenë e tretë gjendet "Platitera". Nën të paraqiten profetët e vegjël dhe nën ta profetët e 
mëdhenj. Nëpër harqet e kishës paraqiten shenjtorë të ndryshëm. Altari i kishës përbëhet 
nga tre apsida. Në apsidën e mesit gjendet "Platitera me Krishtin në mes". Nën të 
paraqiten "Dymbëdhjetë apostujt me Krishtin në mes". Nën skenën e apostujve paraqiten 
hierarkët dhe dy dhiakonë më këmbë. Në proskomidhi gjendet skena "Zbritja nga Kryqi" 
dhe anash saj është pikturuar Roman Melodiozi etj. 

Ikonostasi i kishës është gdhendur në vitin 1859 prej mjeshtër Dhimitrit nga fshati 
Hionadhes. Ky i fundit është shpërblyer me 5000 lira. Mbi derën e bukur të ikonostasit 
është skalitur viti 1859, i cili tregon kohën e gdhendjes476. Ikonat e mëdha të ikonostasit, 
ajo e Krishtit, Shën Mërisë, Joan Pagëzorit dhe Shën e Premtes janë pikturuar nga një 
ikonograf rus në vitin 1858. Në ikonën e Krishtit gjendet mbishkrimi: “P.A.Brozgallov 
viti 1858”477. Mbi ikonën e Ipapandisë është shkruar: Εργον Δημοσθενους Ι. Ζωγραφου 
1875. “Punë e Dhimosten Zografit 1875”478. Në ikonën e Shën Artemit gjendet 
mbishkrimi: Εργον Φιλιππους Νικολαιδους 1863. “Punë e Filip Nikolaidhit 1863”479. 
Mbi ikonën e Burimit Jetëdhënës është shkruar: δυα χειρος πετρου 1849. “Me dorën e 
Petros 1849”480.  

Në pjesën jugore të altarit gjendet një paraklis, në të cilin është vendosur një 
ikonë e Shën Mërisë. Ikona quhet "Hiri i Madh" dhe është e veshur me argjend. E veçanta 
e kësaj ikone është se Shën Mëria e mban Krishtin nga ana e kundërt. Në anën e poshtme 
të ikonës gjendet mbishkrimi: δια δαπανης του Κυριακου και συνδρομης του 
αρχιμανδριτου. “Me shpenzimet e Qirjakos dhe kontributin e arkimandritit”481.  

Ikona ka një histori interesante. Fillimisht ka qenë në pronësi të manastirit të Shën 
Harallambit në Etoli Akarni të Greqisë. Murgjit e manastirit bashkëpunuan me 
kryengritësit grekë prandaj Ali pashë Tepelena urdhëroi shkatërrimin e manastirit. 
Ndërkohë murgjit u shpërndanë ku të mundnin. Një mur i quajtur Dionis mori me vete 
ikonën e Shën Mërisë. Udhës u kap nga njerëzit e Ali pashës dhe u burgos në Janinë. Me 
ndërhyrjen e Vasiliqisë, gruas së Ali pashës u lirua nga burgu dhe vajti në Stamboll ku 
filloi të mblidhte ndihma për të rimëkëmbur manastirin. Patriarkana e ndaloi të mblidhte 
ndihma dhe ia mori ikonën çudibërëse. Me ndihmën e Ambasadës Angleze, murgu 
Dionis arriti që ta merrte përsëri ikonën. Pas vdekjes së murgut Dionis ikonën e mori 
Ambasada Angleze, prej së cilës e blenë emigrantët hllomjotë dhe e dërguan në fshatin e 
tyre më 1830482.  

476-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 731, faqe 276-277. 
477-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 730, faqe 276. 
478-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 759, faqe 282. 
479-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 742, faqe 279. 
480-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 720, faqe 274-275. 
481-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 798, faqe 290-291. 
482-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 34-36; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 96-97. 
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Gjithashtu rreth bazamentit të poririt të shenjtë është shkruar: κατεσκεβασθη δη 
αξοδον τουτις ηκονος της υπ(εραγιας) Θεοτοκ(ο)υ Χλομου κατα επιτροπου Νικολα 
Χατζη. Δηα χηρος...Γεοργιου, Ιωανου Μετζοβιτις. “U punua me shpenzimet e kësaj 
ikone të së mbishenjtës Hyjlindëse të Hllomosë, në kohën e kujdestarisë së Nikollë 
Haxhiut, me dorën ..e Gjergj Jan Mecovitit”483. Mbi shandanin prej bronzi të kishë 
gjendet një mbishkrim: ΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΛΑΒΩΣ ΤΟΔΕ ΑΝΕΘΕΝΤΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
κε ΜΑΡΤΙΟΥ απεβ. “Për kujtim të Argjirës së Panajot Dh. Sterjopullit e dhuruan me 
devotshmëri bijtë Kostandini dhe Aleksandri, mars 1852”484. Kisha e "Shën e Premtes" 
është shpallur monument kulture485 në vitin 1963. 

 
 

KISHA E "SHËN KOSTANDINIT DHE ELENËS" 
OGREN, PËRMET, VITI 1859 

 
Kisha e "Shën Kostandinit dhe Elenës" gjendet në fshatin Ogren të Përmetit. 

Kisha ka madhësi 15x9 metra dhe është ndërtuar më 20 shtator të vitit 1859. Ky fakt 
vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: Ουτος ο Ναος 
Εκτισθη Εν ετη 1859 σεπτεμβριου 20. “Ky tempull u ndërtua, më 1859 shtator 20”486.  

Një pjesë të ikonave të mëdha të ikonostasit të kishës janë punuar prej Mihail dhe 
Kostandin Zografit. Mbi ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës gjendet 
mbishkrimi: Χειρ κυριου Μιχαηλ και Κωνσταντινου Ζωγραφου εν Χιοναδιται 1859. 
Σεπτεμβριου 14. “Dora e zotit Mihail dhe Kostandin Zografit, në Fjonjat, më 1859 
shtator 14”487. Në ikonën e Shën Mërisë në ikonostasin e kishës është shkruar: 1823 δια 
χειρος δημητριου Χαρισειογλου. “1823. Me dorën e Dhimitër Harislogu”488. Mbi ikonën 
e madhe të Shën Kostandinit dhe Elenës gjendet mbishkrimi: Χειρ κυριου Μιχαηλ και 
Κωνσταντινου Ζωγραφου. Εν Χ(ι)ωναδιται 1869 σεπτεμβριου 14. “Dora e zotit Mihail 
dhe Kostandin Zografit, në Fjonjat, më 1859 shtator 14”489. I njenjti piktor ka pikturuar 
ikonat e Shën Mërisë dhe të Gjon Pagëzorit Mbi ikonën e Shën Gjon Vladimirit gjendet 
mbishkrimi: Χειρ Κωνσταντινου Ιγγλεση 1865 ετος Δεκεμβριου 23. “Dora e Kostandin 
Ingelsit, viti 1865 dhjetor 23”490. Ikonat e kryeengjejve në ikonostasin e kishës janë 
punuar prej A.N.Ballamaçit. Mbi ikonën e kryeengjellit Gabriel është shkruar: Δια χειρος 

483-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 771, faqe 284. 
484-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 722, faqe 275. 
485-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
486-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 447, faqe 203. 
487-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 445, faqe 203. 
488-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 424, faqe 197. 
489-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 455, faqe 205. 
490-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 451, faqe 204. 
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Α. Ν. Μπαλαματζης 1885 σεπτεμβριου 13. “Me dorën e A. N. Ballamaçit 1885 shtator 
13”491.  
 

KISHA E "SHËN KOLLIT" 
PESHTAN, TEPELENË, VITI 1861 

 
Kisha e "Shën Kollit" gjendet në fshatin Peshtan të Tepelenës. Kisha ka përmasa 

8x4.50 metra dhe është e stilit bizantin. Kjo kishë është ndërtuar fillimisht në vitin 1142 
dhe është rindërtuar në vitin 1861. Kjo vërtetohet me anën e një mbishkrimi (Fig.52) të 
gdhendur mbi një pllakë guri mbi portën veriore të kishës: ΤΩ ΠΡΟΤΩ ΧΤΗΣΕΟΣ 
ΕΤΟΣ 1142, ΤΩ ΝΕΩ ΧΤΗΣΕΟΣ ΕΤΟΣ 1861. “Ndërtimi i parë në vitin 1142, ndërtimi i 
ri në vitin 1861”492. (Fig.28) Sipas Theofan Popës viti 1142 duhet të ketë qenë ndonjë 
shënim nga ndonjë kodik i vjetër, për të treguar ndërtimin e një kishe më të hershme nga 
kisha ekzistuese. 

Në librin e teologot Theofan Popa “Mbishkrime të kishave në Shqipëri”, botim i 
Akademisë së Shkencave, në faqen 35 tek treguesi kronologjik i mbishkrimeve thuhet: 
Mbishkrimi i ndërtimit të kishës së Shën Kollit në Peshtan i përket shekullit të XVIII. Ky 
mbishkrim gjendet i shkruar me tulla të murosura, në faqen e murit verior të kishës së 
Shën Kollit. Sipas përkthimit të Theofan Popës na jepet: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η ΑΛΑΛΕ 
ΠΕΣΤΑΝΙ + “Shën Kolli .......i Peshtanit”. Kisha e Shën Kollit gjendet në mal, ndërmjet 
katundit Peshtan dhe kalasë së Malëshovës493.  

Në kishën e Shën Kollit ka shërbyer kleriku i devodshëm atë Nine Fështi.  Ky i 
fundit ka emigruar në Sofje të Bullgarisë. Gjatë viteve të qëndrimit në Sofje u antarësua 
në shoqërinë patriotike “Për shkronjat shqipe”. Pasi u kthye nga emigracioni u vesh prift 
dhe filloi predikimet në gjuhën shqipe. Mitropoliti i Korçës e paralajmëroi që të hiqte 
dorë, por prifti patriot vazhdonte punën për përhapjen e gjuhës shqipe. Atëherë 
Mitropoliti vendosi ta takonte në Tepelenë dhe atë Nine Fështi bëri sikur iu bind kërkesës 
së tij, por përpara se Mitropoliti të mbërrinte në Korçë, postieri kishte sjellë një pako për 
të, brenda së cilës qenë rrasoja dhe mjekra e rruar e Nine Fështit. Mbi pako ishte shkruar: 
“Merrini mjekrën dhe paçavuren tuaj. Shqipja na është më e dhimbsur”. Mitropoliti i 
Korçës e mallkoi dhe e shkishëroi priftin patriot494.  

Në këtë kishë historike gjatë muajit maj në kohë thatësire, mblidheshin besimtarët 
nga e gjithë krahina dhe luteshin që të binte shi495. Kisha kremtonte më 6 dhjetor në të 
kremten e Shën Nikollës zhvilohej panairi me pjesëmarrjen e banorëve nga e gjithë 
krahina. Gjatë panaireve kishte shumë gjallëri, sepse grumbulloheshin edhe besimtarë 
nga trevat e tjera duke shkëmbyer kulturën dhe traditat. Dita e panairit pritej me padurim 
nga popullsia për arsye se përveç adhurimit të shenjtorit në Liturgjinë Hyjnore, tek oborri 
i kishës zhvillohej aktivitet tregtar dhe më pas vijonte gostia e madhe kolektive.  

491-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 474, faqe 208. 
492-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 449, faqe 204. 
493-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 500, faqe 213.  
494-Simo Tyto, Baba Dhame Peshtani, Tema, Tiranë 2001, faqe 60. 
495-Llukan Stavro, Vasil Rrapi, Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2009, faqe 38. 
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KISHA E "SHËN THANASIT" 
 PESHTAN, TEPELENË, VITI 1870 

 
Kisha e "Shën Thanasit" gjendej anën në perëndimore të fshatit Peshtan dhe është 

ndërtuar në vitin 1870. Kisha është ndërtuar me gurë të zi, të gdhendur e të lidhur me llaç 
gëlqereje. Dyshemeja e kishës ishte e shtruar me pllaka të zeza prej guri. Kisha mbulohej 
nga një çati me trarë. Kisha, hajati dha kambaneria qenë të mbulluara me plloça të zeza 
guri. Në mesin e kishës varej një shandan i madh, nën të cilin gjendej një pllakë e bardhë 
që tregonte qendrën e kishës. Naosi ndahej nga altari me anën e një ikonostasi prej druri 
të gdhendur. Mbi ikonostas qenë gdhendur 12 pëllumba me krahët e hapur, në sqepin e 
secilit varej nga një kandil. Për të ndezur kandilat dhe qirinjtë e shandanit përdorej një 
shkallë druri. Në anën jugore të ikonostasit gjendej psaltiri496. 

Gjithashtu edhe froni episkopal ishte prej druri të gdhendur. Në murin verior dhe 
atë jugor të kishës qenë vendosur frone druri të lartë për tu ulur besimtarët. Gjinekoniti 
me përmasa 6x6 metra gjendej në pjesën fundore të kishës. Hajati me përmasa 14x4 
metra gjendej në anën veriore të kishës dhe ishte i shtruar me pllaka guri. Kambaneria 
ishte tetë metra e lartë dhe mbi të gjendeshin dy kambana. Në njërën prej tyre ishte 
fiksuar një zinxhir, ndërsa në tjetrën një litar. Këta vareshin nga ana e pasme e 
kambanerisë dhe shërbenin për tu rënë kambanave. Në verilindje të kambanerisë mbi një 
degë vidhi varej toka, e cila binte në kohën që dilte kisha. Kambana e madhe kishte 
ardhur nga Kostandinopoja, ndërsa kambana e vogël është punuar në Korçë. Në të 
gjendet ky mbishkrim: “Industria shqiptare. Korçë. Spiro V. Naçe. Kambana e katundit 
Peshtan, Tepelenë 17.04.1938”. Në pjesën e sipërme të kambanës gjenden të gdhendur 
dhjetë engjëj krahëhapur. Poshtë tyre Krishti i kryqëzuar dhe dy nga gratë miroprurëse që 
e vajtonin. Në vijim gjendet Shën Mëria me Krishtin në prehër. Pas prishjes së kishave 
kambanat u zhdukën. (Fig.29) Me këmbënguljen e besimtarëve në vitin 1995 u gjet 
vetëm kambana e vogël, e cila për shumë vite u ruajt në shtëpinë e besimtarit Llukan 
Stavro497.  
 
 

KISHA E "SHËN MËHILLIT" 
MINGUL, LUNXHËRI, SHEK. XVIII 

 
Kisha e Shën Mëhillit është në Mingul të Lunxhërisë. (Fig.29) Kisha përbëhet nga 

naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është bazilikë me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 

496-Në Peshtan kanë qenë psaltë; Lekë Gjoka, Risto Kume, Gole Mërtiri, Koço Llukani (Mësues i 
Merituar), Janaq Kora, Gaqo Çami, Pole Kume, Koço Fështi etj. Të gjithë kanë qenë njerëz të nderuar dhe 
të respektuar në fshat. Llukan Stavro, Plagët e Krishtit i puth çdo ditë, Gjirokastër 2006, faqe 3. 
497-Llukan Stavro, Bukurinë Shën Thanasit ia jep besimi ynë dhe jo mermeri që doni të sillni ju, Ngjallja, 
nëntor 2005, faqe 9; Llukan Stavro, Vasil Rrapi, Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2009, faqe 
29-37. 
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8.20x7.80 metra. Dy radhë me kolona mbajnë arkadat gjatësore. Nefi qendror është më i 
lartë se nefet anësore. Ai mbulohet me kupolë, e cila është e vendosur mbi një tambur të 
lartë. Kolonat lidhen me muret me anën e harqeve, duke krijuar nefe anësore e bërthama 
katrore të mbuluara me kësula sferike. Në murin verior dhe atë jugor ka dritare të vogla, 
të cilat shërbejnë për të ndriçuar kishën. Në anën jugore të naosit është një hajat, i cili 
është ndërtuar në një kohë më të vonë se ndërtimi i kishës. Dyshemeja e kishës është e 
shtruar me pllaka guri të bardhë. Muratura është me gurë shtufi, të vendosur në mënyrë të 
çrregullt. Tamburi është cilindrik dhe i suvatuar. Muret nuk kanë punime dekorative498.  

Mjedisi i altarit ndahet nga naosi me anën e një ikonostasi prej druri. Altari ka 
apsidën e bemës, protezisin, si edhe dy nike për diakonikonin. Protezisi mbulohet me 
anën e një qemeri cilindrik me prerje treçerek rrethi. Diakonikoni mbulohet, gjithashtu 
me qemer cilindrik. Altari ndriçohet nga një dritare në murin jugor dhe nga një dritare 
tjetër mbi apsidë. Naosi ndriçohet nga një dritare e madhe në anën veriore, si edhe nga dy 
dritare në anën jugore. Në tamburin e kupolës janë gjithashtu edhe katër dritare të vogla. 
Muret e kishës janë ndërtuar me gurë shtufi, të lidhur midis tyre me llaç gëlqeror. Nga 
ana e jashtme muret përfundojnë me një kornizë të rrafshët. Çatia e kishës është me 
rrjedhje uji nga veriu dhe nga jugu. Përmbi çatinë e mbuluar me rrasa guri del bazamenti 
i kupolës. Mbi të është vendosur tamburi cilindrik. Nga mënyra e ndërtimit kisha 
mendohet se është e shek. XVIII499.  

Mbi faqen e murit verior të kishës është mbishkrimi:+Ανηστορίθυ κ(αί) 
έκαλ(λ)οπήσθη ό θύ(ος) κέπάν / σεπτος ναός τόν  πανμεγίστον ταξηαρχών / Μηζαήλ κέ 
Γαβρηήλ δυ΄σ σηνδρομής τού Κήρ Ανδρύ / α Σέβη άρχηερατεύον ήπό τού 
θεοφηλεστάτου Δρ(υ)η / νουπολεος Κυρίου Κυρίου Δοσιθ(έ)ου τ(ού) έκ Μεσόβ(ου) / 
χήρ Κ.... “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Taksiarlëve të 
gjithmëdhenj Mikaelit dhe Gabrielit, me kontributin e zotit Andrio Sevi, në kohën e 
peshkopatit të shumëperëndidashësit të Drinopojës, zotit Dhositheu nga Meçova, dora e 
K..”500.  

Altari ndahet prej një ikonastasi druri të gdhendur. Ikonat e ikonostasit janë 
pikturuar nga një piktor anonim në vitin 1788. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim, në 
ikonën e apostujve Pjetër dhe Pal në ikonostasin e kishës: Εν έτει 1788 “Në vitin 
1788..”501.  

Pothuajse të gjitha ikonat e kishës janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, 
Tiranë502. Në fondet e Muzeut Historik Kombëtar gjendet edhe ikona e Kryeengjëllit 

498-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 147-148. 
499-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri (bazilikat), “Monumentet”, Nr. 
1, Tiranë, 1981 (21), faqe 102-103. 
500-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 82-83; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 
780, faqe 286; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 
68.    
501-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 624, faqe 253. 
502-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë ikonat e mëdha të ikonostasit, të cilat 
janë: Krishti Pandokrator, me nr. inventari 5873 dhe përmasa 65x88 cm; Shën Mëria e tipit Odigitria, me 
nr. inventari 6144 dhe përmasa 67x88 cm; Kryeengjëlli Mihail, me nr. inventari 5893 dhe përmasa 51x84 
cm; Joan Pararendësi, me nr. inventari 5884 dhe përmasa 65x88 cm; Shën Thanasi, me nr. inventari 5659 
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Mihail, e veshur me argjend, që vendosej te proskinitari i kishës. Ikona evidentohet me 
nr. inventari 5807 dhe ka përmasa 30x24 cm. Një ikonë tjetër interesante është Ngjalla, 
me nr. inventari 5888 dhe përmasa 45x65 cm, e cila shoqërohet me 12 skena nga jeta e 
Krishtit. Në hierore, pranë blatës së hyjshme ka qenë një triptik, në hapësirën qendrore të 
të cilit gjendej ikona e Krishtit dhe poshtë saj, tri ndarje, ku janë shkruar emrat që 
meshtari do të kujtonte gjatë celebrimit të liturgjisë hyjnore. Anash Krishtit janë Shën 
Mëria dhe Joan Pararendësi. Poshtë tyre ka nga dy ndarje, ku janë shkruar emrat që do të 
kujtonte meshtari. Triptiku identifikohet me nr. inventari 5479 dhe ka përmasat 36x50 
cm. Duam të shtojmë se kemi evidentuar edhe dyert e bukura të ikonostasit me nr. 
inventari 5662 dhe 5663. Një numër i madh ikonash janë të paidentifikuara. Kisha e Shën 
Mëhillit në Mingul të Lunxhërisë më 1963 është shpallur monument kulture503. 
  
 

KISHA E "FJETJES SË SHËN MËRISË"  
PESHTAN, VITI 1893 

 
Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” ndodhet në perëndim të Peshtanit. (Fig.30) Ajo 

është ndërtuar në vitin 1893 prej mjeshtrit Dhamo Opari. Kjo dëshmohet nga një 
mbishkrim i gdhendur në gur përmbi derën e kishës. Për ndërtimin e kishës ka kontribuar 
i gjithë fshati, madje edhe banorët e besimit bektashian. Sipas një legjende të hershme një 
nuseje prej fisit të Bazajve iu shfaq në vegim Shën Mëria, e cila kërkonte strehë. Atëherë 
plaku i urtë Rush Baze hodhi idenë për ndërtimin e kishës, duke kontribuar me dy lira ari. 
Nismën e tij e mbështeti i gjithë fshati504.  

Kisha ka përmasat 4 x 10 metra dhe ka qenë e ndërtuar me gurë të lidhur ndërmjet 
tyre me llaç gëlqereje. Çatia e kishës ka qenë e mbuluar me rasa guri të zeza. Pas vitit 
1967 kisha u shkatërrua dhe u kthye në stallë bagëtish. Me kalimin e viteve çatia e kishës 
ra dhe mbetën vetëm muret. Përpjekje për rindërtimin e kishës ka pasur kohë pas kohe. 
Koço Fështi505 në kohën kur ishte kryeepitrop në kryesinë e kishës ka folur me Dhimitër 

dhe përmasa 59x88 cm; Mbledhja e Kryeengjëjve, me nr. inventari 5839 dhe përmasa 54x97 cm; Shën 
Triadha, me nr. inventari 5607 dhe përmasa 41x73 cm. Nga ikonat e vogla që gjenden në pjesën e sipërme 
të ikonostasit kemi evidentuar: Fjetja e Hyjlindëses, me nr. inventari 5450 dhe përmasa 26x27 cm; Shën 
Mëria me Krishtin, me nr. inventari 5483 dhe përmasa 30x42 cm; Mandili i Krishtit, me nr. inventari 5493 
dhe përmasa 30x43 cm; Shën Pjetri dhe Pali, me nr. inventari 5913 dhe përmasa 53x61 cm; Ngjallja e 
Krishtit, me nr. inventari 6012 dhe përmasa 27x41 cm; Shën Dhimitri, me nr. inventari 6021 dhe përmasa 
25x24 cm; Shën Harallambi, me nr. inventari 6057 dhe përmasa 20x25 cm; 40 shenjtorët, me nr. inventari 
6070 dhe përmasa 22x30 cm etj,.  
503-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
504-Guri Baze, Peshtani, Tiranë 2004, faqe 10. 
505-Koço Fështi (1916-2005) ka ka lindur në Peshtan më 1916. Ai ka qenë nga besimtarët më të devotshëm 
të Kishës Ortodokse. Në vitet e persekutimit të kishës, Koço mbante lidhje me të krishterët e fshehtë si Atë 
Kozmain, Petro Xhuvelin, Dhimitër Bedulin, Joan Pelushin, Theofan Popën, motrat Cico, Vangjel Plepin, 
Dhimitër Sinjarin, Atë Dhanilin, Papa Marko Papajanin, Dhjak Spiro Findikun, Elpiza Xhimitikun, Eleni 
Kallojeropulun etj. Zoti Fështi ka qenë nga nismëtarët e hapjes së Kishës Katedrale të Ungjillëzimit. Ai u 
zgjodh në këshillin e parë kishës, ku me përvojën e tij modeste dha një ndihmesë shumë të çmuar. Koço 
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Bedulin për ta rindërtuar kishën. Përgjigjja e Bedulit ishte: -Nga Peshtani duhet të 
dërgoni fillimisht një djalë në seminar, që të shkollohet dhe të bëhet prift dhe më pas e 
rindërtojmë kishën, sepse kishë pa prift nuk ka.  

Nismën për rindërtimin e kishës në vitin 2018 e mori publicisti Mero Baze, i cili 
fillimisht ftoi në Peshtan Mitropilitin e Korçës, Hirësi Joanin. Ky i fundit e ngriti çështjen 
e rindërtimit të kishës “Fjetja e Shën Mërisë” në mbledhjen e radhës të Sinodit të Shenjtë 
të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ku gjeti mbështetjen e Kryeepiskopit 
Anastas dhe të Mitropolitit të Gjirokastrës, Hirësi Dhimitrit. Në prill 2019 një përfaqësi 
nga Peshtani pati një takim me Mitropolitin e Gjirokastrës, Hirësi Dhimitrin në Tepelenë, 
ku morën bekimin për fillimin e punimeve për rindërtimin e kishës “Fjetja e Shën 
Mërisë”. Në përfaqësi qenë shtatë peshtanakë: Mero Baze, Aljosha Jorgo, Josif Gjoka, 
Spiro Koraj, Telo Meshini, Gjeno Kume dhe Klodian Kume. U kryen këto punime: 
Forcimi i mureve ekzistuese të kishës, çatia u bë e re dhe u mbulua me tjegulla të zeza, u 
suvatua kisha nga brenda, u pajis me dritare dhe dyer, u shtua hajati dhe kambaneria etj.  

Sipas Kodikut të kishës Fjetja e Shën Mërisë në Peshtan, më 15 gusht 2018 u 
celebrua liturgjia hyjnore pas 50 vjetësh. Liturgjia u krye nga at Romano Tralo. Në psaltir 
ishte priftëresha Jolanda Tralo. Fjalën e rastit në emër të besimtarëve e mbajti Llukan 
Stavro, i cili ndër të tjera tha: “Ne, peshtanakët e pranishëm, por dhe ata që nuk ndodhen 
këtu, e ndiejmë veten të lumtur, që Perëndia na solli këtë ditë të shënuar, që po 
përjetojmë rihapjen e kishës së Shën Mërisë në ditën e fjetjes së saj, më 15 gusht. Fshati 
ynë nëpër kohëra mbeti një bazë e fuqishme e ortodoksisë në rrethin e Tepelenës, krahas 
Leklit dhe Kodrës. Aty funksiononin pesë kisha dhe disa konizma, që përhapnin besim, 
dashuri dhe dritë Perëndie. Nga fshati ynë kanë dalë klerikë të dëgjuar dhe sot është rasti 
për t’i kujtuar me respekt, si: Papa Spiro Kume, Papa Nine Fështi506, Papa Jani Kume507, 

Fështi jo vetëm që predikonte fjalën e Perëndisë kudo ku shkonte, por afroi në kishë mjaft bashkëfshatarë të 
tij, Erion Priftin, Andrea Llukanin dhe Kristo Kumen. Më 30 tetor 2005 besimtari i devotshëm Koço Fështi 
me origjinë nga Peshtani i Tepelenës, fjeti përgjithmonë më Zotin në moshën 90-vjeçare. Andrea Llukani, 
Nismëtarët, Botimet Trifon Xhagjika, Tiranë 2005, faqe 61-62; Kristofor Beduli, Qofshin të paharruar, 
Ngjallja, nëntor 2005, faqe 11. 
506-Atë Nine Fështi ka lindur në Peshtan të Tepelenës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa arsimin 
e mesëm në Sofje të Bullgarisë. Gjatë viteve të qëndrimit në Sofje u antarësua në shoqërinë patriotike “Për 
shkronjat shqipe”. Pasi u kthye nga emigracioni u vesh prift dhe filloi predikimet në gjuhën shqipe. 
Mitropoliti i Korçës e paralajmëroi që të hiqte dorë, por prifti patriot vazhdonte punën për përhapjen e 
gjuhës shqipe. Atëherë Mitropoliti vendosi ta takonte në Tepelenë dhe Atë Nine Fështi bëri sikur iu bind 
kërkesës së tij, por përpara se Mitropoliti të mbërrinte në Korçë, postjeri kishte sjellë një pako për të, 
brenda së cilës qenë rrasoja dhe mjekra e rruar e Nine Fështit. Mbi pako ishte shkruar: “Merrini mjekrën 
dhe paçavuren tuaj. Shqipja na është më e dhimbsur”. Mitropoliti i Korçës e mallkoi dhe e shkishëroi 
priftin patriot. Simo Tyto, Baba Dhame Peshtani, Tiranë 2001, faqe 60. 
507-Atë Jani Kume (1867-1944) ka lindur në Peshtan më 1867, në një familje me tradita. Prindërit e tij 
Anastasi dhe Parashqevia e edukuan që në fëmijëri me dashurinë tek Perëndia. Shkollën fillore e kreu në 
fshatin e lindjes. Në moshën e rinisë emigroi në Rumani e Bulgari së bashku me vëllanë e tij Dhame 
Kumen. Në Rumani kreu Seminarin Teologjik dhe në vijim shërbeu si klerik i Kishës Ortodokse. Atë Jani 
Kume është matuar në vitin 1895 me Parashqevinë nga fisi i Lenajve. Në vitin 1924 kthehet në Shqipëri ku 
shërbeu si klerik në varësi të Mitropolisë së Gjirokastrës. Gjatë viteve që shërbeu si klerik ka marrë ofiqe të 
shumta. Fillimisht u gradua Ikonom dhe vite më vonë Kryqmbajtës. Kryqin e madh të stavroforit e ruan me 
shprestari nipi i tij Lefter Risto Kume. Përveç detyrës së klerikut ortodoks Atë Jani Kume para viteve 1919 
ka dhënë mësim në shkollën e Peshtanit. Papa Jani ka ditur ta mbajë me dinjitet rason e priftit duke u bërë 
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Papa Aleks Prifti, Papa Thanas Prifti508. Më vonë punoi këtu Atë Gjergj Suli nga Lekli, i 
cili në janar të vitit 1948 u pushkatua nga regjimi komunist për idetë e tij demokratike. 
Pas tij aty punuan Papa Andon Januzi dhe Papa Vangjel Tyto nga Malëshova. Nga fshati 
ynë ka dalë teologu i shquar Andrea Llukani, i cili për shumë vite ka punuar pranë 
Kryepeshkopit Anastas dhe ka qenë pedagog në Akademinë Teologjike të Shën Vlashit. 
Gjatë viteve të demokracisë edhe vëllezërit bektashianë kërkonin që këtu të ndërtohej 
qoftë edhe një kishë ortodokse nga ato të dikurshmet. Në këtë aspekt rindërtimi i Shën 
Mërisë u bë me interesimin e veçantë të zotit Mero Baze. Z. Mero, duke qenë një 
personalitet i dëgjuar i mediave dhe duke pasur shoqëri dhe njohje të afërt me figura të 
larta të politikës dhe të besimeve fetare, e vuri në rrugë të mbarë zgjidhjen e kërkesës 
sonë dhe, ja sot nën kujdesin e Kryepeshkopit Anastas dhe përkrahjen e Mitropolitit të 
Korçës, Joanit dhe Mitropolitit të Gjirokastrës, Dhimitrit tek ngrihet para nesh kisha e 
Shën Mërisë, më e bukur dhe më e pajisur se ç’ka qenë ndonjëherë më parë. Me 
interesimin e Zotit Mero u ndërtua ura e madhe mbi Vjosë, u hap dhe u asfaltua udha që 
të shpie në fshat, Peshtani u shpall fshat turistik. Peshtanin kohët e fundit e vizituan 
Kryeministri dhe ministra të qëverisë, e vizitoi Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij, Joani 
dhe ja sot kemi midis nesh Atë Romanoin, i cili celebroi këtë meshë historike pas një 
ndërprerjeje mbi gjysmëshekullore në kishën e rindërtuar të Shën Mërisë. Një fshat 
turistik nuk mund ta përfytyrosh dot pa një objekt fetar. Kjo kishë dhe ndërtimi më vonë i 
Shën Thanasit do t’ia ngrenë më shumë vlerat fshatit tonë, krahas natyrës së 
mrekullueshme, që i ka falur Perëndia. Për ndërtimin e kësaj kishe gëzohen të gjithë 
peshtanakët, të krishterët e bektashianët, kudo që ndodhen, gëzohen shpirtrat e 
bashkëfshatarëve të fjetur, që prehen në krahët e Perëndisë dhe balta mbi varret e tyre 
këtu rreth e rrotull do të ndrijë akoma më tepër. Po gëzohet më shumë edhe nëna jonë e 
Madhe, Zonja Shën Mëri, emrin e së cilës mban kjo kishë që e rihapim sot pas 51 vitesh. 
Ta gëzojmë përjetë këtë kishë të bukur”. Në vijim përshëndeti Atë Romano Tralo. 
Interesant është fakti se në meshë morën pjesë rreth 300 vetë, duke përfshirë edhe banorët 
që i përkasin besimit bektashian.  

Në Kodikun e kishës gjithashtu janë shënuar emrat e dhuruesve: Klodian Kume 
ka dhuruar 20 karrige; 5 ikona të mëdha: Krishti Pandokrator, Shën Mëria me Krishtin, 
Joan Pagëzori, Fjetja e Shën Mërisë dhe Shën Elisabeta; pangarin e shitjes së qirinjve, 
proskinitarin (ikonëmbajtësin), psaltirin etj. Ikona e Shën Mërisë që vendoset në 
proskinitar (ikonëmbajtës) është dhuruatë nga ikonografi Blendi Gramo. Një besimtare 
me mbiemër Xhaferri dhuroi dhjetë mijë lekë të reja, disa ikona të vogla dhe mbulesa për 
kishën. Pasditen e 15 gushtit në kishën “Fjetja e Shën Mërisë” në Peshtan u pagëzuan dy 
djem të rinj nga fshati. 15 gushti i vitit 2018 do të mbetet i paharruar në kujtesën e 

shembull frymëzimi për brezat. I pajisur me një kulturë të lartë teologjike, të cilën e kishte fituar gjatë 
viteve që kishte studiuar në Rumani, por edhe gjatë kohës që ka shërbyer si Ikonom Stavrofor në 
Mitropolinë e Gjirokastrës, Atë Jani Kume në vitin 1939 nuk pranoi priftin unit në Peshtan. Në vazhdim të 
traditës së Atë Jani Kumes një prej stërnipave të tij Kristo Lefter Kume ka kryer Akademinë Teologjike 
“Ngjallja e Krishtit” në Shën Vlash të Durrësit, të cilën e ka përfunduar me rezultate të shkëlqyera duke u 
shpallur studenti më i mirë. Llukan Stavro, Bukurinë Shën Thanasit ia jep besimi ynë dhe jo mermeri që 
doni të sillni ju, Ngjallja, nëntor 2005, faqe 9,10. 
508-Llukan Stavro, Plagët e Krishtit i puth çdo ditë, Gjirokastër 2006, faqe 3. 
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peshtanakëve, sepse në këtë ditë të shënuar kambana e vjetër, e cila kishte përjetuar 
ngjarje nga më tragjiket kumboi përsëri, duke i ftuar besimtarët të merrnin pjesë në 
celebrimin e Liturgjisë Hyjnore. Rrugëtimi i kambanës është ky: Me prishjen e kishave 
në vitin 1967 kambana u hoq nga kisha e Shën Thanasit në Peshtan dhe përfundoi në 
fshatin Luftinjë, ku e përdornin për të mbledhur anëtarët e kooperativës. Në vitet e 
demokracisë me prishjen e sistemit kooperativist kambana u hoq nga pema ku kishte 
qëndruar e varur për shumë vjet. Kambanën e mori Hajro Latifi dhe e ruajti në shtëpinë e 
tij. Në vitin 1995 besimtari i devotshën Llukan Stavro u interesua dhe e gjeti kambanën, 
duke e sjellë në Tepelenë. Pasi e mbajti ca kohë në shtëpinë e tij ai e dorëzoi kambanën 
tek autoritetet kishtare të Tepelenës. Kambanës i mungojnë dy veshë nga katër që ka 
pasur dikur. Gjithashtu i mungon edhe pjesa metalike, që godiste kambanën për lëshimin 
e tingullit. Mbi kambanë gjendet mbishkrimi: Industria shqiptare, Korçë, Spiro V. Naçe. 
Kambana e Katundit Peshtan Tepelenë 17.4.1938 509.  

Pas lejimit të ushtrimit të fesë në vitin 1990, shumë peshtanakë, u lidhën me 
kishën ortodokse duke ndjekur seminare e shkolla teologjike dhe duke qenë ortodoksë 
aktivë në ringjalljen e kësaj kishe nga rrënojat. Bashkë me këtë ringjallje shpirtërore, në 
të ardhmen lutemi me gjithë shpirt që dhëntë Perëndia për rikonstruksionin edhe të 
kishave të tjera të fshatit tonë, me qëllim që kjo traditë t’u përcillet edhe brezave që do të 
vijnë510.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

509-Llukan Stavro, Vasil Rrapi, Toponimet e Peshtanit, Trifon Xhagjika, Tiranë 2009, faqe 37. 
510-Andrea Llukani, Erion Prifti, Peshtani, rrënjë të thella në traditën ortodokse, Ngjallja, qershor 2001, 
faqe 10. 
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KREU I DYTË 
 

MANASTIRET E MITROPOLISË SË GJIROKASTRËS 
 

Lista me 55 manastiret e mëposhtme, që qenë në juridiksionin e Mitropolisë së 
Drinopojës (Gjirokastrës) është hartuar në vitin 1911. Prej tyre 15 manastire bëjnë pjesë 
në kazanë e Gjirokastrës; në kazanë e Delvinës 17 manastire; në kazanë e Tepelenës 6 
manastire; në kazanë e Pogonit 7 manastire; në kazanë e Himarës 10 manastire. Nga këto 
manastire 4 prej tyre gëzojnë statusin stavropigjik dhe patriarkal, që varen direkt nga 
Patriarkana Ekumenike511, ndërsa 51 manastire u përkasin enorive të Mitropolisë së 
Drinopojës (Gjirokastrës)512.  
 Katalogu i hartuar në vitin 1911 përmban të dhënat kryesore të manastireve si 
kohën e themelimit, të ardhurat e manastirit etj. Në studimin tonë jemi përpjekur që ti 
rendisim sipas radhës kronologjike duke u bazuar te katalogu dhe duke shtuar të dhëna të 
mëvonshme që kanë shkruar studiues vendas dhe të huaj. Për ata manastire që nuk kemi 
mundur të gjejmë të dhëna të mjaftueshme i kemi renditur në fund.  
 

  
MANASTIRI I DYZETË SHENJTORËVE, 

 SARANDË SHEK. VI 
 

Manastiri i "Dyzetë Shenjtorëve" gjendet në juglindje të portit të Sarandës, në 
rrëzë të një kodre. Prej këtij manastiri e ka marrë emrin qyteti i Sarandës, Άγιοι Σαράντα, 
që do të thotë “Dyzetë Shenjtorët”513. Manastiri i "Dyzetë Shenjtorëve" e ka pasur 
kulmin e zhvillimit në shekullin VI dhe ka shërbyer si qendër pelegrinazhi. Në manastir 
janë bërë ndërtime të shumta dhe modifikime të pjesëve të veçanta, në funksion të shtimit 
të numrit të pelegrinëve. Manastiri përbëhet nga kisha, portikët, baptisteri, vaskat e 
pagëzimit, qelat e murgjve, ambientet për akomodimin e pelegrinëve, sternat, parakliset, 
si dhe vendi për ruajtjen e relikeve të shenjta. Nga gërmimet arkeologjike të realizuara 
prej vitit 2002 deri në vitin 2013 nga Instituti i Arkeologjisë janë gjetur objekte të 
shumta, të cilat i përkasin fushave të arkitekturës, skulpturës, pikturës murale, 
mbishkrimeve kishtare, objekteve prej metali, kocke dhe qelqi, monedhave, qeramikës 
etj514.  

511-Manastiret që gëzojnë statusin stavropigjik dhe patriarkal dhe që që varen direkt nga Patriarkana 
Ekumenike janë: 1-Manastiri i Spilesë, që i është kushtuar Lindjes së Hyjlindëses; 2-Manastiri i Kamenës, 
që i është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses; 3-Manastiri i Dhivrit, që i është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses; 
4-Manastiri i Teologut, që i është kushtuar Joan Teologut.  
512-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
235. 
513-Gazmend Muka, Bazilika që i dha emrin Sarandës, Monumentet 2002, faqe 15. 
514-Skënder Muçaj, Monumenti i Dyzetë Martirëve të Sebastisë, një qendër e rëndësishme pëlegrinazhi e 
Antikitetit të Vonë, Art & Trashëgimi, Nr.7, dhjetor 2016, faqe 84. 
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Bazilika madhështore e Dyzetë Shenjtorëve ka shërbyer si seli peshkopale515. 
Kisha e manastirit ka përmasat 43 x 23 metra. Muret anësore të kishës janë ndërtuar me 
gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Bazilika e 
manastirit është shtatëkongëshe, me nga tre konga në çdo nef dhe një apsidë të dalë. Çatia 
ka qenë madhështore me qemerë të kryqëzuar, të cilët mbështeteshin në gjysmëkupolat e 
shtatë apsidave. Në anën perëndimore të kishës qenë dy nartekse, prej të cilëve pelegrinët 
sodisnin panoramën e gjirit të Sarandës dhe ngushticës së Korfuzit. Hyrja në kishë 
realizohej nëpërmjet tri dyerve të mëdha. Muret e kishës janë rrënuar gjatë Luftës së Dytë 
Botërore, në vitin 1944 nga artileria gjermane.  

Në anën e jashtme të mureve perëndimorë dhe veriorë gjenden katër mbishkrime 
me tjegulla të kuqe, të cilat përmendim tre emra dhuruesish, Qirjakon, Theodhorin, 
Parigorin, ndërsa dhuruesit të katërt i dihet vetëm shkronja e parë e emrit (M). Në faqen e 
murit perëndimor të manastirit gjendet një mbishkrim i shkruar me tulla: +.......βοήθι τώ 
δούλω σου Κυριάκ(ο)σ “....ndihmo shërbëtorin tënd Qiriako”516. Në fundin verior të 
fasadës perëndimore është një mbishkrim, i cili tashmë është mbuluar nga çatia e 
narteksit të jashtëm: +(Κ)ε βοηθι τω δουλω σου Θεοδορω. “Zot ruaje shërbëtorin tënd 
Theodhorin”. Disa fragmente të një mbishkrimi të tretë gjenden në fundin perëndimor të 
murit verior: +Κε βοηθι τω δουλω σου .....“Zot ruaje shërbëtorin tënd.... ”. Ky mbishkrim 
është evidentuar nga Evangjelidhis, i cili e ka vizituar manastirin në fillimet e shek. XX. 
Ndërsa Ugolini përshkruan një mbishkrim të shkruar në dy radhë me tjegulla të kuqe në 
murin verior të kishës: +Κε βοηθι τω δουλω σου M .....“Zot ruaje shërbëtoren tënde M.... 
”. Mishkrimet janë shkruar me shkronja të formuzra nga tjegulla të kuqe dhe copa 
qeramike të vendosura në mur, të cilat kanë një lartësi që varion nga 44 cm deri në 13 cm. 
Shumica prej tyre janë rreth 20 cm. Thuhet se kisha bazilikale e manastirit u është 
shkatërruar gjatë bombardimeve në vitet e Luftës II Botërore, por arkeologu anglez, 
Richard Hodge shkruan se rrënimi përfundimtar ja ndodhur gjatë vitit 1950 nga përdorimi 
i eksplozivit nga forcat e ushtrisë që qenë vendosur aty nga regjimi komunist. Në një 
fotografi të vitit 1930 tregohet qartë se bazilika ka qenë funksionale dhe besimtarët 
përdornin pjesët e saj të përshtatura për të kryer ritet liturgjike kishtare. Gjithashtu kanë 
ekzistuar edhe ngrehina të tjera ndihmëse, ndoshta për murgj që i detikoheshin 
manastirit517. Bazilika e Dyzetë Shenjtorëve është shpallur monumet kulture518 në vitin 
1970. 

Kulti i Dyzetë Shenjtorëve të Sebastisë 
            Në vitin 320, në Sebasti të Armenisë u martirizuan 40 shenjtorë. Ata qenë ushtarë 
nga vende të ndryshme, por shërbenin në të njëjtin repart. Guvernatori i provincës 
Agrikola i kishte komunikuar armatës së tij një dekret të Likinit, i cili i urdhëronte të 
gjitha legjionet të bënin flijime për perënditë pagane. Grupi prej 40 ushtarësh u paraqit 

515-Kosta Lako, Qyteti dhe peshkopata e Anchiasmosit (Sarandës) në krishtërimin e hershëm, 2000 vjet art 
dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë 2003, faqe 47. 
516-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 901, faqe 325. 
517-Të dhëna të reja për Manastirin e Dyzet Shenjtorëve (Agioi Saranda), Ngjallja, tetor 2019, faqe 9. 
518-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 46; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 80. 
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tek eprorët dhe deklaruan se ishin të krishterë. Guvernatori mendoi t’i ekzekutonte me 
anën e një torture të mundimshme. Ai urdhëroi që shenjtorët t‘i zhvishnin dhe t‘i hidhnin 
në liqenin e akullt të Sebastisë. Për t`i tunduar më shumë, pak më larg përgatitën një 
banjo të nxehtë. Ai që do të pendohej dhe do të pranonte t`i bënte fli idhujve, do të 
shkonte në banjo për t`u ngrohur. Martirët vrapuan drejt pellgut, u zhveshën dhe u 
krodhën në liqenin e akullt. Mjerisht njeri prej tyre u tundua, braktisi ujin e ftohtë të 
liqenit dhe u hodh në banjon e nxehtë, por në vend të shpëtonte gjeti vdekjen. Njerit prej 
rojeve iu shfaq një vizion. Ai vuri re se prej qiellit po zbrisnin kurora mbi kokat e 39 
ushtarëve, që gjendeshin në ujrat e ftohta të liqenit. Njera prej kurorave qëndronte në 
qiell, pra ishte ajo e ushtarit që dezertoi, prandaj roja u zhvesh dhe u hodh në ujë. Kështu 
u plotësua numri i 40 martirëve. Emrat e tyre janë: Kirion, Klaud, Domn, Sevirian, Eftik, 
Kirill, Theudhul, Vikrat, Agiu, Isik, Evnoik, Meliton, Ilia, Aleksandër, Saqerdon, Ual, 
Prisik, Hudhion, Irakli, Ekdhiq, Joan, Filoktimon, Flavio, Ksanth, Valer, Nikolla, 
Athanas, Theofil, Lisimak, Gai, Klaud, Smarad, Sisin, Leont, Aet, Akaq, Domet, Gorgon, 
Julian dhe Agall. Të krishterët pasi i dogjën trupat e shenjtorëve, hirin e tyre e hodhën në 
lumë519.  
            Nga Sebastia kulti i Dyzetë Shenjtorëve është përhapur në Mesdheun Lindor. 
Shën Grigori i Nisës në librin e tij “Jeta e Makrinës” përmend një martirium të Dyzetë 
Shenjtorëve të Sebastisë. Dyzetë Shenjtorët e Sebastisë nderoheshin edhe në Qesari, ku 
reliket e shenjta mbaheshin në një martirium. Këtë fakt e përmend Shën Vasili i Madh 
(330-379) në shkrimet e tij. Manastire të dedikuar Dyzetë Shenjtorëve gjendeshin në 
Kalcedoni dhe në Theodosiopolis të Armenisë. Ndërsa në Kostandinopojë qenë nëntë 
kisha detikuar Dyzetë Shenjtorëve520.  
 Rrethanat se si u sollën reliket e Dyzetë Shenjtorëve nga Sebastia në Sarandë janë 
të panjohura. Gjithsesi, prania e manastirit dhe pelegrinët e shumtë që vinin nga vise të 
largëta për të nderuar martirët vërteton faktin që reliket kanë ekzistuar. Pelegrinët hynin 
në dhomën e nëndheshme nëpërmjet një kalimi në anën veriore të kishës. Në vijim nga 
një korridor mbërrinin pranë një porte të vogël. Pelegrinët duhet të futeshin në pesë 
paraklise të vogla dhe në fund arrinin në vendin ku mbaheshin reliket e shenjta të Dyzetë 
Martirëve të Sebastisë. Pasi faleshin para relikeve të shenjta pelegrinët ktheheshin 
nëpërmjet korridorit oval, i cili i shpinte në katër paraklise të tjerë dhe më pas dilnin në 
nga kompleksi i jashtëzakonshëm nëntokësor521.  
 Përhapjen e kultit të Dyzetë Shënjtorëve në viset shqiptare e vërtetojnë ikonat e 
afresket e shumtë që paraqesin martirizimin e tyre. Një afresk gjendet në bazilikën e 
rrënuar të Peshkëpisë, në Nivicë, ndërsa një afresk tjetër është në konkat anësore të 
manastirit të Kakomesë522. Gjatë punës për studimin dhe katalogimin e objekteve që 
gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të evidetojmë një ikonë të 

519-Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika 2014, faqe 264. 
520-John Mitchell, Arkeologjia e pelegrinazhit gjatë Antikitetit të Vonë në Shqipëri: Bazilika e Dyzet 
Shenjtorëve, Monumentet 2004, faqe 7. 
521-Gazmend Muka, Bazilika që i dha emrin Sarandës, Monumentet 2002, faqe 38-39. 
522-Ioannis Vitaliotis, Sarandë-Bazilika e 40 shenjtorëve. Raport paraprak për afresket-pikturat 
paleokristiane, Monumentet 2007, faqe 70. 
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Dyzetë Shenjtorëve523. Ikona është pikturuar në shek. XIX nga Mihal Anagnosti dhe ka 
qenë në kishën “Lindja e Shën Mërisë” në Elbasan. Aktualisht ikona është pjesë e fondit 
të Muzeut Historik Kombëtar dhe identifikohet me numër inventari 6109.  
 
 

MANASTIRI I  CEPOS,  
KARDHIQ, GJIROKASTËR SHEK. VI 

 
Sipas Kronikës së Dropullit (Tο Χρονικο της Δροπολης), kisha e Shën Kollit në 

manastirin e Cepos (Fig.1) është themeluar në kohën e perandorit Konstandin Pogonati 
(668-685)524. Këtë fakt e thekson edhe një dorëshkrim, që është djegur kur u dogj pazari i 
Gjirokastrës. Në të thuhej se manastiri i Cepos është themeluar në shek. VI, në majën 
shkëmbore të malit të Sopotit. Koha e shkatërrimit të tij ka mbetur e panjohur525. Kisha e 
Shën Kollit në manastirin e Cepos është rindërtuar nga Andronik Përdëllimtarit (1183-
1185)526. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 250 lira. Për një periudhë kohore 
(1185-1318) ka qenë qendër e Episkopatës së Drinopojës. Manastiri i Cepos 
administrohej direkt nga patriku i Kostandinopojës dhe gëzonte statusin e manastirit 
stavropigjik527. Në kohën e lulëzimit të tij, manastiri ka pasur toka, vreshta, pyje, livadhe 
etj. Ka pasur gjithashtu lipsanë shenjtorësh dhe veshje klerikësh të stilit rus. Kisha e 
manastirit i është kushtuar Shën Kollit dhe feston më 6 dhjetor528.  

Kisha e Shën Kollit ka përmasa 25x17 metra. Në një pllakë guri ranor të murosur 
në anën e majtë të portës jugore është një mbishkrim, i cili na bën me dije se kisha është 
rindërtuar në vitin 1799: + / Ανακενιση ου / τος ο θηος ναως / ηταν δεσποτις / Γαβρ(ι)ηλ 
βοίθηα κε / σηνοριτε χουμε / λιτζα Μασακολορα, / Μα(να)στηρι, πουφετη / ον ακαρδηκι 
1799 / δια χιρος Ιγιση. “U rindërtua ky tempull hyjnor, kur ishte peshkop Gabrieli. 

523-Andrea Llukani, Ikonat e Mihal Anagnostit në Muzeun Historik Komëbtar, Tiranë 2016, faqe 54-55. 
524-Perandori kishte dëgjuar se në malin Drinus (Sopot) gjendeshin 12 skite. Prandaj urdhëroi të ndërtohej 
një kishë e vogël, por shumë e bukur në Gurin e Lartë pranë skiteve, duke i dhënë kështu shumë privilegje 
kësaj kishe në fshatin Gardis (Kardhiq) në grykën e Zoilias (Zhulatit) dhe Homilis (Humelicës). Në 
manastir  banonin 70 kallogjerë, ndërsa në skitet pranë tij, 12 asketë. Φιλιππας  Λιτσιος, Tο Χρονικο της 
Δροπολης, Neraida, σελ. 22; Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe përshtatur nga Kristaq Mandi dhe Filip 
Jovani, Argjiro, 2013, faqe 31.   
525-Ι. Πετρίδη, Ιερά Μονή Τσέπου, Η Φωνή τής Ηπείρου, τεύχη 352-361, (1899-1900). 
526-Perandori përdëllimtar, duke dëgjuar për mrekullitë që bëheshin në kishën e Shën Nikollës në Gurin e 
Lartë, menjëherë dërgoi fjalë dhe rindërtoi kishën nga themelet, sepse ishte e vogël dhe e bëri të bukur me 
një çati të mbuluar me plumb. Kësaj kishe i dhuroi fshatrat Mashkullorë (me 30 shtëpi), Çepezë (me 12 
shtëpi), Eleftherehori (me 30 shtëpi), Peca (me 30 shtëpi), Muzina (me 100 shtëpi), Krogi (me 30 shtëpi), 
Dhrovjani (me 300 shtëpi) dhe Leshnica (me 150 shtëpi) bashkë me qelitë, që qenë në varësi të atij 
kryeprifti. Të jenë në varësi të manastirit dhe të mos ndërhyjë ndonjë kryeprift tjetër. Ato ti përkasin vetëm 
shenjtit të Drinopojës dhe të gjithë Kaonisë. Në atë kohë episkop i Drinopojës ka qenë Athanasi. Φιλιππας 
Λιτσιος, Το χρονικο της Δροπολης, Neraida, σελ. 25-26; Kronika e Dropullit, Përkthyer dhe përshtatur nga 
Kristaq Mandi dhe Filip Jovani, Argjiro, 2013, faqe 35-36.  
527-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
239-240; Dhimitër Beduli, Dioqeza e Gjirokastrës, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 9; Andrea Llukani, Arti 
kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 167. 
528-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
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Ndihma ka qenë e kufitarëve të Humelicës, Mashkullorës, Manastirit, esnafit të Kardhiqit 
1799, me dorën e Igisit (ose Paisit)”529.  

Igumenët e manastirit kanë qenë: Nektari (e panjohur koha), Jeromonak Joasafi 
(1500), Papa Stergios (1776), Papa Krisanthi (1788), Jeromonak Gavrili (1789), Jeremia 
(1809), papa Aleks Laboviti (1818), Jeromonak Grigori (1824), Neofiti (1857)530. 
Manastiri i Cepos ka qenë vend pelegrinazhi, sepse aty janë bërë shumë shërime. Të 
sëmurët vinin nga vise të ndryshme në ditën e panairit dhe laheshin me ujin që buronte 
prej manastirit. Në jugperëndim të manastirit kanë qenë skitet e asketëve531.  
 Në një kambanë është shkruar: Αφιερομα / απο ενα χριστιανον / απο την Ηπειρον 
/ εις το μοναστηριον / του αγιου Νικολαου εις την Υψηλην Πετραν / του Καρδακιου / 
Ζαραλαμπης / Μικελετης / π(ο)ιητης 1804. “Dhuratë e një të krishteri nga Epiri në 
Manastirin e Shën Kollit, në Gurin e Epërm të Kardhiqit. Mjeshtri që e bëri, Harallamb 
Mikeleti, 1804”532. 

Prej manastirit të Cepos, strategët ushtarakë kontrollonin me lehtësi lëvizjet e 
ushtrive, që vinin nga gryka e Dragotit dhe e Tepelenës, nga brendësia e luginës së 
Drinos dhe nga Delvina nëpërmjet qafave të Skërficës dhe Taroninës. Më 21 korrik të 
vitit 1911 në manastirin e Cepos u mblodh një kuvend me përfaqësuesit e çetave nga të 
gjitha kazatë e Vilajetit të Janinës. Në kuvend morrën pjesë rreth 800 vetë. Kuvendi i 
dërgoi një memorandum Portës së Lartë, me anën e të cilit përkrahte kryengritjen e 
Malësisë së Madhe. Në kërkesat drejtuar qeverisë synohej njohja e kombësisë shqiptare 
dhe formimi i një njësie territoriale administrative autonome. Kuvendi i manastirit të 
Cepos i parashtroi Portës së Lartë kërkesën për autonomi brenda kuardit të Perandorisë 
Osmane533.  

Manastiri i Cepos ka qenë vend tubimi për kuvendet e labëve. Ai ka pritur dhe ka 
përcjellur shumë luftëtarë, duke filluar që nga Çelo Picari, Çerçiz Topulli, Hito Lekdushi, 
Mustafa Matohiti, Shefqet Peçi etj. Gjatë Luftës së Dytë Botërore ushtarët fashistë dogjën 
të gjallë një murgeshë të manastirit, sepse nuk u tregoi se nga kishin kaluar partizanët, të 
cilët qenë strehuar në Manastirin e Cepos. Nga kompleksi i vjetër i manastirit, ka 
shpëtuar vetëm kisha dhe një nga konakët534. Gjatë viteve të persekutimit të fesë, 
manastiri i Cepos qe kthyer në repart ushtarak535. 

529-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 88; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 651, faqe 258. 
530-Νικόλαος Μουστακίδης, Περί τής Μονής Υψηλής Πέτρας, “Εκκλησιαστική Αλήθεια”, Αθήναι, 1907, 
σελ. 139. 
531-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 116-118.  
532-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 664, faqe 
262. 
533-Memorandumi është firmosur nga 45 përfaqësues, 13 nga Delvina, 12 nga Gjirokastra, 8 nga 
Kurveleshi, 7 nga Filati dhe 3 nga Himara. Apostol Pango, Delvina, histori e shkurtër, Maluka, Tiranë, 
2008, faqe 114-115. 
534-Engjëll Serjani, Përtej Gurit të Lartë të Manastirit të Cepos, “Shqip”, 21 mars 2008, faqe 28. 
535-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, 
σελ. 64. 
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MANASTIRI I  "SHËN KOLLIT",  
MESOPOTAM, SARANDË, SHEK. XI 

 
Kisha e manastirit të Mesopotanit i është kushtuar "Shën Kollit" (Fig.2) dhe 

kremton më 6 dhjetor536. Ky manastir është themeluar në shekullin XI, në kohën e 
Kostandin Monomakut (1042-1054) mbi një tempull të vjetër pagan. Manastiri i 
Mesopotamit ka qenë në varësi të Patriarkanës së Kostandinopojës. Të ardhurat vjetore të 
manastirit kanë qenë 80 lira537. Manastiri është i rrethuar prej një muri të lartë të ndërtuar 
me gurë. Kisha e manastirit është ndërtuar me tulla dhe me materiale që janë marrë nga 
ndërtesa antike. Gjithashtu është e zbukuruar me afreske dhe me mozaikë. Kisha përbëhet 
nga naosi, narteksi dhe mjedisi i altarit. Muratura e kishës përbëhet nga tri breza. Ai i 
poshtmi është prej gurësh të mëdhenj gëlqerorë dhe të skuadruar. Brezi i mesëm është 
ndërtuar me tulla dhe me gurë çmersi, ndërsa ai i sipërm është ndërtuar me tulla të holla 
dhe përfundon me një  kornizë në formë dhëmbësharre538.  

Një mbishkrim që është gdhendur mbi një pllakë guri të murosur në kolonën e 
madhe verilindore të kishës tregon se kisha është restauruar më 20 janar të vitit 1793 prej 
papa Thanasit nga fshati Rokadhes: 1793 ιανουαριου κ / παπα Θαναση του / Παπα 
Πανου χορηο(ν) Ρακαδ(ε)σ. “1793, janar 20. Papa Thanasi i Papa Panos, katundi 
Rakadhes”539.  

Dyshemeja e kishës është e shtruar me pllaka të mëdha prej guri gëlqeror të 
vendosura estetikisht duke formuar figura gjeometrike. Gjithashtu në dyshemenë e 
narteksit gjendet një vizatim, i cili përbëhet nga tri rombe në mes dhe dy kuadrate anash. 
Mbi majat e rombeve janë gdhendur tri lule zambaku. Dyshemeja e portikut është si ajo e 
naosit. Në pjesën veriore gjenden tri panela mozaiku. Paneli i parë ka përmasa 80x80 
centimetra dhe përbëhet nga një sfond i bardhë, në të cilin janë vizatuar katër gjela duke 
parë njëri-tjetrin. Në panelin e dytë me përmasa 100x90 centimetra, paraqitet një dragua 
me krahë të hapur, i cili është figuruar me gurë të bardhë me konture të kuqe. Në murin 
verior paraqitet një derr i egër dhe pas tij një qen, i cili është duke sulmuar derrin. Në 
brezin e poshtëm të murit lindor paraqiten një shqiponjë, dy dragonj dhe një luan540.  

Shqiponja paraqitet në pozicionin ballor me gjoksin e dalë përpara. Ajo është në 
këmbë me krahët e ngritura përpjetë. Në artin bizantin kjo figurë ka simbolikën e 
536-Sipas Dhimitër  Bedulit më 668 në manastirin e Mesopotamit ka qenë selia e Episkopatës së Finiqit, 
episkopi i së cilës kishte tituttin “I Mesopotamit dhe i Finiqit”. Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti 
i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 57; Dhimitër Beduli, Kisha Orthodhikse Autoqefale e 
Shqiërisë gjer në vitin 1944, Botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë 1992, faqe 42. 
537-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
245; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4.  
538-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 235-236. 
539-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 847, faqe 309-310. 
540-Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave të Shqipërisë, Uegen, Tiranë 2004, faqe 237-238; Τιτος 
Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 100-103; Γιώργιος Κ. 
Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση Βορειοηπειρωτικων 
Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 33-35. 
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shqiponjës perandorake. Pas shqiponjës është figura e një dragoi me krahë gati për 
fluturim. Trupin e ka si zvaranikët të zgjatur dhe bishtin e ka me nyje. Dragoi ka vetëm 
dy këmbët e pasme. Koka i ngjan një langoi. Në vijim kemi një figurë që është kombinim 
ndërmjet trupit të luanit, ndërsa koka i takon një qeni. Duke u nisur nga pozicioni i dy 
këmbëve të para duket qartë se sapo ka filluar vrapin. Në faqen veriore të apsidës, në linjë 
horizontale me atë të dragoit të parë është një dragua. Ai ka trup luani, që tejzgjatet në 
pjesën fundore dhe shndërohet në gjarpër541. 

Një mbishkrim i gdhendur mbi ikonostasin e kishës vërteton se është gdhendur në 
vitin 1892: +Στερεωσον (Κύριε) την αγιαν μονην ταυτην τ / ου επηφενοντως εργον 
ηγουμενο(υ) / Ανθημου Παπανικολαου Μουζηνα / ετους 1892 Σταυρο(υ) και Νικολα 
Μαρα, Κούζτα. “Forcoje këtë manastir të shenjtë, vepër e të shquarit igumen Efthim 
Papanikollës. Muzinë 1892. Stavro dhe Nikollë Mara, Kosta”542.  Kisha e "Shën Kollit" 
ka formë katërkëndëshi këndëdrejtë. Në të gjenden katër kube me madhësi 18.30x11.30 
metra. Kisha e manastirit të "Shën Kollit" është shpallur monument kulture543 në vitin 
1848. 
 

MANASTIRI I JOAN TEOLOGUT 
 CERKOVICË, SARANDË, VITI 1478 

 
Manastiri i Joan Teologut gjendet në fshatin Cerkovicë të Sarandës. Kisha e 

manastirit i është kushtuar "Joan Teologut". Si ktitor i manastirit përmendet hieromonak 
Grigori. Në vitin 1471 manastiri u dogj dhe u rindërtua në vitin 1478 me kujdestarinë e 
hieromonak Gjerasimit, i cili ishte me origjinë nga Derviçani. Vite më vonë më 1843 u 
rindërtua tërësisht me fondet e hieromonak Arsenit nga Vllahia. Manastiri i Teologos ka 
pasur toka, ullishta etj. Manastiri ka qenë stavropigjik dha varej direkt nga Patriarkana 
Ekumenike. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 200 lira turke544. Në vitin 1876 
në manastir ka pasur shkollë për fëmijët e zonës përreth. Manastiri u shkatërrua në vitin 
1878 me kryengritjen e Lëkurësit. Kisha e manastirit është rindërtuar në vitin 1883. Kjo 
datë gjendet e gdhendur në mur, mbi portën perëndimore jashtë kishës”545. Rindërtimi i 
kishës është bërë prej mjeshtrit Kola Kostandin Zhapo. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi 
që gjendet i gdhendur mbi një gur mbi murin përëndimor të kishës: 1883 μαστορας κολα 
Κον(σταντίνος) – ζααπο πο...στονανι. “1883 Mjeshtri Kola Konstandin Zhapo”546. Mbi 
një kuti lipsanash prej argjendi është shkruar: Ασιμοθι δια εξοδου του μοναστιριου επη 

541-Reshat Gega, Shën Kolli Mesopotam. Arti ikonografik dhe skulptura e fasadave të kishës, Gazeta 
Shqiptare, 16 tetor 2011, faqe 24. 
542-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 895, faqe 323-324. 
543-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 45; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 80. 
544-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
236-237; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, 
faqe 4. 
545-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 892, faqe 323. 
546-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 893, faqe 323. 
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ετους 1779 / ηγουμενου Θεοφανου(σ) ιερομοναχου γρ(΄0)σ(ια) 400. “U punua prej 
argjendi me shpenzimet e manastirit në vitin 1779 në kohën e igumenit, jeromonak 
Theofanit, grosh 400”547. Mbi kryqin e madh prej argjendi gjendet mbishkrimi: Διά 
σινδρομης και (ε)ξοδον Χρισανθου μοναχου του προσκυνιτου Ευγε / νιου, καλινίκου, τον 
ιερομοναχον, μοναστηριου Ιωανου του Θεολογου / Μαλτζανη α ω κ θ (=1829) μαρτιου 
ιε. “Me kontributin dhe shpenzimet e murgut Krisanth Pelagrinit, Evgjenit dhe Kalinikut 
jeromonakëve të Manastirit të Jan Theologut të Malçanit, 1829, mars 15”548. Mbi një kuti 
të vogël lipsanësh është shkruar: Η παρουσα θηκη του αγηου πανσεβαζμηου 
μαναστηρηου Θεολογου / ηπαρχια(σ) Δελβι(ν)ου δ(ι)α χ(ε)ιρος καθιγουμενου Κυρ 
καλ(λ)η(νί)κου, Κιρ / Ευγεν(ι)ου ηερομοναχη 1832. “Kjo kuti është e Manastirit të 
shenjtë e të gjithnderuar të Teologut, eparkia e Delvinës. Me dorën e jeromonakëve 
igumenit, zotit Kalinik, Zotit Evgjenit, 1832”549.  

Mbi një kuti tjetër lipsanash gjendet mbishkrimi: Η παρουσα θηκη ιπαρχι του 
τιμιου και παιπανσεπτου μοναστηρηου / Ηοανου του Θεολογου τις επαρχηας 
Δαιλβη(ν)ου ητις εκατασκεβαστη / παρα του Κιρ καλ(λ)ην(ι)κου ηερομον(α)χου, εν ετη 
1837. 10 απριληου. “Kjo kuti është e manastirit të nderuar dhe të gjithnderuar të Jan 
Teologut, të eparkisë së Delvinës. Është punuar prej jeromonakut, Zotit Kalinik në vitin 
1837, prill 10”550. Mbi bazamentin e një kryqi të madh prej argjendi është shkruar: Δια 
σινδρομης και εξοδον Χρισανθου μοναχου του προσκυνιτου, Ευγενιου, καλλινικου, τον 
ιερομοναχον. Μοναστηριου Ιωαννου, του Θεολογου, Μαλτσανη α ω χ θ (=1869) μαρτιου 
ΙΕ. “Me kontributin dhe shpenzimet e murgut Krisanth pelegrinit, Evgjenit, Kalinikut, 
jeromonakëve të Manastirit të shën Joan Teologut, Malçan 1869, mars 15”551. Manastiri i 
Joan Teologut në fshatin Cerkovicë të Sarandës është shpallur monument kulture552 në 
vitin 1979. 

 
MANASTIRI I  SHPËRFYTYRIMIT 

 ÇATISTË, GJIROKASTËR, VITI 1520 
 

Manastiri i Shën Sotirit të Çatistës është larg gjysmë ore në perëndim të fshatit 
Çatistë të Pogonit. Manastiri i është kushtuar "Shpërfytyrimit të Krishtit" ose "Shën 
Sotirit". Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100 lira553. Vendi  ku është ngritur 
manastiri ka qenë kullotë në pronësinë e një familjeje vllahe. Dhimitër Papadhati i ka 
falur manastirit shumë toka dhe njihet si ktitor. Data e themelimit të manastirit mendohet 
të jetë viti 1520. Kisha e manastirit është e ndërtuar me gurë të bardhë dhe ka përmasat 

547-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 835, faqe 306-307. 
548-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 875, faqe 320. 
549-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 877, faqe 320. 
550-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 878, faqe 320. 
551-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 883, faqe 321. 
552-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 81. 
553-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
243; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
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16 x 3 metra. Dyshemeja e kishës është e shtruar me pllaka guri, ndërsa çatia është e 
mbuluar me rasa guri554.  

Kisha e manastirit është njënefëshe me tre apsida dhe është rindërtuar në vitin 
1626. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim të gdhendur portën e narteksit: + Ανηγερθη ο 
θίος κ(αί) πανσεπτος ναος τού Θ(εο)ύ κ(αί) Σοτίρως ημών Ι(η)σ(ού) Χ(ριστο)ύ / διά 
σι(ν)δρομής κόπου τε κ(αί) εξόδου τών πανηέρωτατών μητροπο / λητάδων Ηάκοβως 
Ζηχνών, Δανίηλ Νεβρωκόπου, ητο χειρός Μηχαήλ Ζωγράφου εκ τόπυ Ληνοτώπη τής 
Καστωρίας ελαχίστου κ(αί) / αμαρτωλου ετέλιωθη κατά μήνα οκτωμρίου ΚΗ. Εγραφα 
επι ετους Ζ Ρ Λ Ε (7135 = 1626). “U ndërtua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i 
perëndisë dhe shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e 
të gjithhirshmëve, mitropolitëve Jakovit të Zihnonit, Daniel Nevrokopit555. Punuar nga 
dora e piktor Mihal nga katundi Linotopi i Kosturit, shumë të voglit dhe mëkatar, 
përfundoi në muajin tetor 28. E shkrova në vitin 7135 (=1626)”556. Ndërsa në faqen e 
jashtme të murit jugor të kishës gjendet një mbishkrim i shkruar me copa tullash: Ζηχνων 
Μητροπ(ο)λιτης Ιακωβος. “I Zihnonit mitropoli Jakovi”557.  

Kisha është tërësisht e pikturuar me afreske, madje edhe hajati. Ikonografi Mihal 
Linotopi558 ka punuar me mjeshtëri të lartë artistike. Sapo hyn në hajatin e kishës 
ndeshesh me skenën "Ardhja e Dytë e Krishtit", e cila zë gjithë faqen e murit të hyrjes së 
pronaosit. Figura kryesore e kësaj skene është Krishti, i cili paraqitet i rrethuar nga një re 
e ndritshme. Djathtas Krishtit qëndron Hyjlindësja dhe gjashtë apostuj duke u lutur, 
ndërsa nga e majta paraqitet një shenjt që nuk dallohet mirë dhe gjashtë apostuj e tjerë 
duke u lutur. Nën Krishtin paraqiten engjëj, një tavolinë mbi të cilën gjendet një kryq dhe 
nën të paraqiten disa buste idhujsh. Djathtas kemi paraqitjet me medalione, vallet e 
hierarkëve, të dëshmorëve, të virgjëreshave, të grave etj, ndërsa majtas paraqitet një 
engjëll, i cili me anën e një shpate zjarri zbon mëkatarët. Sipër në kubenë e kishës 
paraqitet Pandokratori me njerën dorë duke mbajtur ungjillin dhe me tjetrën duke bekuar. 
Nën Pandokratorin gjenden engjëj duke fluturuar dhë nën ta shenjtorë dhe engjëj të tjerë 
duke mbajtur në duar lambadha, kryqe etj. Nën ta paraqiten në këmbë profetët Solomon, 
David, Daniel etj. Nën ta vijon brezi i shenjtorëve që paraqiten ne medalione. Në të katër 
qoshet e kolonave që mbajnë kupolën paraqiten katër ungjillorët. Mbi hyrjen sipër 

554-Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 88-92.  
555-Sipas Dhimitër Bedulit dy mitropolitët erdhën të internuar nga Patriarkana e Stambollit. Nuk dihet 
arsyeja e internimit të tyre, sa kohë qëndruan në manastir, si edhe fati i tyre se ku përfunduan. Me 
interesimin e mitropolitëve dhe kontributin e fshatarëve ndërtesës kryesore të kishës iu shtua pjesa e dytë e 
atashuar si konstruksion, u rindërtuan banesat përeth, u bë një sternë e madhe për grumbullimin e ujit, u 
pikturua pjesa murale e naosit, e pronaosit dhe fasada e hyrjes nga Mihal Linotopi, si edhe u realizuan një 
seri ikonash nga Onufër Qiprioti. Dhimitër Beduli, Çatista e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2002, faqe 38-39. 
556-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 66; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 552, 
faqe 231-232. 
557-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 66;  Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 553, 
faqe 232.  
558-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 99. 
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paraqitet skena "Ikja e Shën Mërisë në Egjipt" si dhe skena "Hyrja e foshnjës në 
tempull". Nën to gjendet skena "Vdekja e Efrem Sirianit" si dhe skena të ndryshme nga 
jeta e këtij shenjti. Në gjysmën e sipërme të harqeve paraqiten pjesë nga "Himni 
Akathist", ndërsa në pjesën e jashtme të harqeve paraqiten të pikturuar më këmbë Shën 
Efrosina, Shën Akaqi, Shën Onufri, Shën Davidi i Selanikut dhe Shën Zosima duke 
kunguar Marinë Egjiptiane. Skenat vijojnë me Shën Savën, Shën Andonin dhe Shën 
Efthimin. Në katholikos mbi hyrjen e brendshme gjendet skena "Fjetja e Shën Mërisë". 
Në të dy anët e hyrjes paraqiten Shën Pjetri dhe Shën Pavli. Pranë tyre gjendet Shën 
Oresti si dhe një shenjt tjetër, i cili nuk dallohet mirë. Sipër Krishtit në një sfond paraqitet 
një kryq i mbyllur në rreth dhe brenda tij është shkruar: “Çdo frymë le të lavdërojë Zotin. 
Lavdërojeni Zotin prej qiejve”. Përqark paraqiten dhjetë medalione me engjej dhe 
shenjtorë, të cilët nuk dallohen mirë. Në faqen e murit verior paraqitet Shën Kostandini 
dhe Shën Elena, Shën Kolli etj, ndërsa në faqen e murit jugor paraqiten Shën Simoni, 
Shën Moki etj. Në apsidë paraqitet Platitera në pozicion lutjeje duke patur Krishtin në një 
mandil katror dhe anash dy engjëj. Nën të paraqiten disa hierarkë pjesërisht të dëmtuar559.  

Ikonostasi është i skalitur, në të ka pesë ikona të mëdha dhe nëntë të vogla me 
festat dhespotike. Ikonat janë pikturuar nga Onufër Qiprioti. Mbi ikonën e madhe të 
Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: Ο βασιλευς τον βασιλεβοντον και κυριος 
τον κυριεβιντον και μεγας / αρχυερευς κριτης. Δεησις Ηακωβου Μητροπολητου του 
Ζυχνων. / Χειρ Ονουφριου Κυπριου Α Χ Ι Ε (=1615) χ υ “Mbret i atyre që mbretërojnë 
dhe zot i atyre që zotërojnë dhe kryejerark i madh, gjykatës i drejtë. Lutje e Jakovit, 
mitropolitit të Zihnës. Dora e Onufër Qipriotit 1615, Krishti”560.  

Në fundin e ikonës së Shën Mërisë me Krishtin është mbishkrimi: +Αλλον  
ουρανον ορω και κοσμιμενον την σεπτην οικονα σου Θεοκηγητορ ηπερ καθη / στορισεν 
απλετο ποθω Γαβριηλ ιερομοναχος και θειτης. Χειρ δε ηπαρχει Ονουφριου Κυπριου...... 
"Një qiell tjetër shoh të stolisur ikonën tënde të nderuar o Hyjlindëse, të cilën e pikturoi 
me dëshirën shumë të pastër meshtar jeromonak Gabrieli. Dora është e Onufër Qipriotit, 
në kohën e peshkopatit të gjithshenjtit, peshkop Matheut të Drinopojës, dhe në kohën kur 
ishte igumen jeromonak Kalisti, në vitin prej Krishtit 1614. Lavdëroj perëndinë, i cili jep 
fund për çdo gjë që gabojmë rastësisht ndonjë ditë; gjykoni o bari, sepse edhe unë duke 
qenë i vdekur lavdëroj perëndinë që jep fundin. Këtë e pikturoi mëkatar Onufri”561. Në 
ikonën e Joan Pagëzorit është shkruar: Ετους Ζ Π Λ Α (7131=1623) Απριλίου Α. “Viti 
7131 (=1623) prill 30”562. Mbi ikonën e Shpërfytyrimit të Krishtit në ikonastasin e kishës 
gjendet ky mbishkrim: Δεησις Δανιηλ Μιτροπολητου Νεβροκωπου – ετους Α Χ Ι Ε 

559-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Tiranë 1996, faqe 28-30; Dhimitër 
Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 89-90.  
560-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 538, 
faqe 226. 
561-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 66; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 537, 
faqe 225-226. 
562-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 548, faqe 230. 
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(=1615). Χ(ριστο)υ. Χει(ρ) Ονουφρίου Κυπρίου “Lutje e Danielit, mitropolitit të 
Nevrokopit, viti 1615 prej Krishtit. Dora e Onufër Qipriotit”563.  

Mbi një kuti lipsanash është shkruar: 1818 Δικεμβριος 10. Το κουτι απο αγια 
λιψανα απο μαναστηρι Σζασζηστα απο βιλαετι παλλιοπογ(ων)ιανι + Γουμενος Γλιγοριου 
ιερομοναχου +Χτιτορι δεισις Γεοργιου Αναγνοστις παπαγιανι Κονομου απο Σοποκι 
Κιριο Ζισο +Γιοργις Λαλας +Χρισιχι Γιοργιου Ιοαννου Αλεξιου. “1818 dhjetor 10. Kutia 
me lipsanat e shenjta është e manastirit të Çatistës së Vilajetit Paleopogoniani. Igumen 
jeromonak Grigori, dhuratë e ktitorëve Gjergj Anagnosti, Papa Jan Konomit nga Sopiku, 
Qirko Ziso, Jorgji Lala. Punimi i argjendit i Gjergj Jan Aleksit”564. Mbi një kryq prej 
argjendi është shkruar: Τημηως κε ζοωπιως σταβρος υπαρχει εν τει μονη καλουμενου / 
Μαναστηριον Σωτηρος υμον παντοκρατορας πλησηον Σατηθα δια σην / δρομης του 
οσιοτατου Σημεον Ιερομοναχου. Εγηνη σεια χειρας εμου / Σταβρο Μελλανου εις 
Δελβηνου. “Ky kryq i nderuar dhe jetëbërës është i Manastirit të quajtur i Shpëtimtarit 
tonë Pandokrator, afër Satithas (Çatistës) me kontributin e fortëshënuarit jeromonak 
Simeonit. U bë me dorën time të Stavro Mellanit, në Delvinë”565. Në vitin 1815 në pjesën 
perëndimore të kishës u ngrit kambaneria. Ndërsa gjatë viteve 1815-1827 në kohën kur 
igumen i manastirit ka qenë arkimandriti Germanos janë rindërtuar banesat e murgjve. Të 
ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100 lira turke. Manastiri ka pasur katër burime të 
ardhurash: 1-Kullotat dhe malin, të cilat i jepte me qera nëpërmjet ankandit. 2-Tokat e 
bukës, që ua japte fshatarëve me të tretën. 3-Vreshtin që e punonte me argatë. 4-Të 
ardhura nga dhuratat e ndryshme që jepnin besimtarët sidomos në ditën e panairit.  

Panairi zhvillohej më 6 gusht, ditën e Shpërfytyrimit të Shpëtimtarit. Që më 5 
gusht, burra, gra dhe fëmijë nga fshatrat e zonës, të veshur me veshjet tradicionale 
niseshin për të kaluar natën në manastir. Çdo fshat kishte dhomën e tij në manastir. Mund 
të përmendim odën e sopiqotëve, hllomjotëve, mavrogjeritëve etj. Me të mbërritur në 
manastir besimtarët linin në dhomën e tyre sendet dhe ushqimet që kishin marrë me vete 
dhe ndiqnin ritet fetare. Në vijim shtrohej gostia kolektive me këngë e valle. Në 
mëngjesin e 6 gushtit merrnin pjesë në meshë, gjatë së cilës bekohej prodhimi i rrushit, 
sepse 6 gushti ishte festa popullore e vreshtarisë. Në vijim shtrohej dreka kolektive, e cila 
shoqërohej me kënge e valle. Panairi që zhvillohej çdo 6 gusht në manastirin e Çatistës 
forconte solidaritetin krahinor, si edhe kultivonte folklorin dhe traditat e zonës566.  

Manastiri i Shën Sotirit të Çatistës administrohej nga një këshill igumenal që 
përbëhej nga 3-4 persona, të cilët zgjidheshin nga bashkësia e murgjve. Në krye të 
këshillit igumenal ishte igumeni i manastirit, që zgjidhej nga bashkësia e murgjve. Nëse 
manastiri nuk kishte murgj administrohej nga një këshill laikësh që përbëhej nga pesë 

563-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 539, 
faqe 226.  
564-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 693, 
faqe 268-269. 
565-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 799, 
faqe 291. 
566-Dhimitër Beduli, Çatista e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2002, faqe 51-53. 
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persona. Këta zgjidheshin çdo tre vjet nga besimtarët e fshatrave Çatistë, Sopik dhe 
Hllomo. Mbledhja zhvillohej më 6 gusht, ditën e panairit të manastirit. Atë e kryesonte 
igumeni. Ky i fundit bashkë me këshillin hartonin buxhetin me të ardhurat dhe 
shpenzimet e manastirit. Në to parashikoheshin edhe shpenzimet për mbajtjen e shkollës, 
të cilat qenë 10 lira në vit567. Dihet se në metoqin e manastirit të Çatistës ka qenë një 
shkollë për përgatitjen e katekistëve dhe psaltëve. Gjithashtu manastiri jepte një kontribut 
për Mitropolinë e Gjirokastrës, i cili nuk duhej të ishte më pak se 10 lira në vit. Manastiri 
i Shën Sotirit të Çatistës është shpallur monument kulture568 në vitin 1963. 

 
 

MANASTIRI I AGJELASTIT 
 LESHNICË E SIPËRME, DELVINË, VITI 1525 

 
Manastiri i Agjelastit gjendet në Leshnicën e Sipërme të rrethit të Delvinës. Të 

ardhurat vjetore manastiri i ka pasur 80 lira. Manastiri i është kushtuar "Ipapandisë". 
Themeluesi i këtij manastiri është hieromonaku Agjelasti, nga fshati Luvina i Dropullit të 
Sipërm. Ky i fundit pasi braktisi manastirin e Drianos u strehua në manastirin e 
Agjelastit, për më tepër qetësi shpirtërore dhe asketizëm. Quhej Agjelasti, sepse që nga 
dita që kishte përqafuar jetën monakale nuk kishte qeshur më. Agjelast në gjuhën greke 
do të thotë: ai që nuk qesh kurrë569.  

Prej një mbishkrimi mësojmë se manastiri i Agjelastit është themeluar në vitin 
1525 në rrënojat e kishës së Shën Gjergjit. Nga ky mbishkrim kemi ktitorët e manastirit, 
të cilët janë: Papa Jorgji, Papa Nikolla dhe Dhimitri e Joani. Ανιστορήθη ο θειος καί 
πάνσεπτος ουτος Ναός τού Αγίου Μεγαλομαρτυρος καί Τροπαιοφόρου Γεωργίου, διά 
συνδρομης, κόπων τε καί εξόδων τών Εκτιτόρων της είρημενης Μονής Παπά Γεωργίου 
καί Παπά Νικολάου καί Δημητρίου καί Ιωάννου τών παπαδάτε, καί ολης τής χώρας. Επί 
ετους δε Ζ Ξ Ι (=1525).  “U ndërtua kjo kishë e gjithënderuar e Shën Gjergjit, martir i 
madh dhe fitoremundës me shpenzimet dhe mundin e  ktitorëve të manastirit rrënojë Papa 
Jorgji dhe Papa Nikolla dhe Dhimitri e Joani i Papadhatëve, si dhe gjithë vendasve. Në 
vitin 1525”570.  

Kisha është pikturuar më 30 shtator të vitit 1799 prej Vasilit nga Sikriati. Këtë e 
vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: (Ανιστορίθη ο 
πάν)σεπτος ναος Ηπαπαντη του κυρηου ημων Ηυσου Χρι / στου δυα σινδρομις κοπου τε 
δε κε εξοδου του πανοσιοτατου καθυγου / μενου Αβακουμ ηερομονοχου αρχηερατευον 
ηπο θεοφηλεστατου Γαβρηηλ / Δρη(ι)νουπολεος κε Αργιροκαστρου επιτροπευον(τος) 
του τημιοτατου Κηριο / Κηριο (Γι)αν(ν)η Θανασι εκ χορας Δροβηανης Δυα χυρος κάμου 

567-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
243. 
568-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 89. 
569-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 84-85. 
570-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
182. 
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του / αμαρτολου Βασηλυ του Ηοανου εκ χορας Σηνκρηατη εν ετη 1799 / σεπτεβρηου 30. 
“U pikturua ky tempull i gjithnderuar i zotit tonë Jezu Krisht me kontributin, përpjekjet 
dhe shpenzimet e gjithoshënarit, igumen jeromonak Avakumit, në kohën e peshkopatit 
shumë perëndidashësit të Drinopojës dhe të Gjirokastrës, në kohën e kujdestarisë të 
shumënderuarit zoti, zoti Jan Thanasit nga katundi Dhrovjani. Me dorën time të mëkatar 
Vasilit të Janit, nga katundi Sikiriati, në vitin 1799, shtator 30”571.  

Mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: Δεησις τών δού / λών του Θ(εο)ύ 
Γερασίμου / ιερομονάχου / α χ π β (=1682). “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë jeromonak 
Gjerasimit 1682”572. Gjithashtu mbi portën e narteksit të kishës gjendet ky mbishkrim: 
Δεησις τών δού / λών του Θεού Ιοαν(ν)ικίου / μονάχου / α χ π β (=1682). “Lutja e 
shërbëtorëve të perëndisë, murgut Janiqit 1682”573. Pranë portës së narteksit të kishës 
është shkruar: Δεησις τών δού / λών του Θ(εο)ύ Δηονισίου / ιερομονάχου / α χ π β 
(=1682). “Lutje e shërbëtorëve të perëndisë, jeromonak Dionisit 1682”574. Në anën 
perëndimore të narteksit është mbishkrimi: Φ.Φ.Φ.Φ., që do të thotë Φίλε, Φέρε, Φάγε, 
Φύγε “Mik, Eja, Ha, Ik”. Mbi ikonën e madhe të Ipapandisë është shkruar viti 1791575.  

Manastiri i Agjelastit në Leshnicën e Sipërme ka pasur shkollë ku mësonin 
fëmijët e zonës si edhe një bibliotekë të pasur. Në bibliotekën e manastirit është gjetur një 
dorëshkrim prej 24 faqesh, i cili daton më 1828. Dorëshkrimi është shkruar nga 
jerodhiakoni Daniel nga Leshnica dhe përmban të dhëna për lëndët e mësimdhënies në 
shkollën e manastirit, ku mësohej lutja, gjeografia, mitologjia greke si edhe njohuri 
enciklopedike576. Disa nga gumenët e manastirit kanë qenë: Agjelasti, Qirili, Dometi, 
Abakumi, Dionisi, Grigori, Visarioni, Paisi dhe Anastasi577.  
 

 
MANASTIRI I PANAISË 

 DHËRMI, HIMARË, VITI 1576 
 

Manastiri i Panaisë gjendet në Dhërmi të Himarës. Kisha e manastirit i është 
kushtuar "Lindjes së Shën Mërisë" dhe kremton më 8 shtator. Kisha është bazilikë 
njënefëshe dhe ka përmasa 18.48x8 metra. Mbi faqen e murit verior, në kungë të kishës 
gjendet mbishkrimi: + δέησις του δουλου του Θ(εο)ύ Γουζο και γυνεκος και τεκ(νων) α 
φ ο στ (=1576). “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Guzos dhe gruas e fëmijëve të tyre. 
1576”578.  Në portretin e Shën Kozmait në faqen e murit verior të kishës është shkruar: Ο 
ασκητής Κοσμάς οπου εμαρτύρισεν είς χώραν λεηομένην Μοίαλη, αυγούστου 24 ετος 

571-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 860, faqe 314.  
572-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 818, faqe 300. 
573-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 819, faqe 300-301. 
574-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 820, faqe 301. 
575-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 846, faqe 309. 
576-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
257-272. 
577-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 86-87. 
578-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 805, faqe 294. 
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1779. “Asket Kozmai që martizoi në një vend të huaj të quajtur Mujali me 24 gusht, viti 
1779”579.  

Kisha është pikturuar në prill të vitit 1781. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që 
gjendet në faqen perëndimore të kolonës jogore të kishës: Ανηστορυθυ ο πανσεπτος ναος 
της Ηπεραγιας Δεσπηνης ημων Θεοτοκου και Αιπαρθενου Μαριας, δυα σηνδρομης 
τον.........του αρχιερατευοντος του οανηεροτατου επισκοπου Κ(υρίο)υ Ιωανηκυου 
Χημαρας κε Δελβυνου εν ετοι 178α (=1781) απρηλυου. “U pikturua ky tempull i 
gjithnderuar i së mbishënjtës, zonjës sonë hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, 
me kontributin e...në kohën e peshkopatit të peshkopit të gjithhirshëm zotit Joaniqit të 
Himarës dhe Delvinës, në prill të vitit 1781”580. Mbi faqen e brendshme të timbanit të 
kubesë së kishës ëshët shkruar: Δέησης τού δουλου του Θεού Κυρίου Χρηστοφόρου 
Μπτζήλη καί τού αδελφού αυτού Δημιτρήου σήν τά τέκνα αύτου. “Lutje e shërbëtorit të 
perëndisë, zotit Kristofor Bëxhili dhe të vëllait të tij Dhimitrit, bashkë me fëmijët e 
tij”581. Kisha e "Lindjes së Shën Mërisë" është shpallur monument kulture582 në vitin 
1963. 

 
 

MANASTIRI I KAMENËS 
 DELVINË, VITI 1580 

 
Manastiri i Kamenës gjendet midis Delvinës dhe fshatit Kakodhiq. Kisha e 

manastirit i është kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" dhe kremton më 15 gusht. Të ardhurat 
vjetore të manastirit kanë qenë 300 lira583. Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dha hajati. 
Naosi është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 7.30x6.20 metra. 
Muratura e kishës është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Muret përfundojnë me 
korniza prej tullash të vendosur anë formë dhëmbësh sharre. Kambaneria është punuar 
me gurë të gdhendur. Porta e jashtme e manastirit përmban elementë të shumtë 
arkitektonikë dhe dekorativë584.  

Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1580. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi i 
një pllake guri të vendosur mbi portën e saj585. Gjithashtu një mbishkrim tjetër që gjendet 
mbi portën perëndimore të kishës na njeh me kohën e pikturimit të afreskeve, nga dora e 
Mihalit586 nga fshati Zermë në vitin 1662: + Ανειστορειθη ο θηος και πανσεπτος ναος 
της πανειπερευ / λογιμενης Ενδοξου Δεσπηνης ημον Θεοτοκου κ(αί) αειπαρθε / νου 

579-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 836, faqe 307. 
580-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 837, faqe 307. 
581-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 906, faqe 326. 
582-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 86. 
583-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
236; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
584-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 166-167. 
585-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 806, faqe 294-295. 
586-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 106. 
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Μαριας δια σηνδρομης του παννασιοτατου κ(αί) καθη / ηγουμενου κτηριου 
Θεοφανου(σ) κ(αί) ο παπα κυρ Δηο / νήσιος με όλην την σίνδοδηαν τους κ(αί) 
αρχειερατευ / οντως του θεοφηλεστατου επησκοπου κηρηου κηρηου Σε / ραφιμ - επη 
ετους - Ζ Ρ Ο (7170=1661) – Α Χ Ξ Β (=1662) / ινδικτιωνος ιε εν μηνη σεπτέ(μ)βρηου – 
Κ - / δηα χυρος καμου αμαρτολου Μιχαλις ζογρα / φός εκ κομις Ζερμας. “U pikturua ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i së gjithbekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë 
Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin e gjithoshënarit dhe 
igumenit zotit, zotit Theofan dhe atit zotit Dhionis me gjithë suitën e tyre, dhe në kohën e 
peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës zotit, zotit Serafim, në vitin 7170-1662, 
indikti 15, në muajin shtator 20, me dorën time të mëkatar Mihalit, piktor nga katundi 
Zerma e Greqisë”587.  

Vite më vonë ikonografi Mihal e pasuroi kishën me afreske të tjera duke pikturuar 
narteksin në vitin 1674. Mbi portën e narteksit, brenda kishës është shkruar: + Πυλην 
νοήτην τω λογω κεκλη(σ)μέ(νην) ανοίξον ημην σιμπάυιαν ρας πιλας η τον 
ευδιάλ(λ)ακτον τεκου / σα λογον ος αν λιταίς ανενδότης αγαν εξιλεώσης τον πανάγαυον 
λόγον λισιν παρασχειν / των βροτών αμαρτολων. Ανηστοριυη ο υιος (ν)αρτηκας δια 
σηνδρομης του πανασιωτατου καθηοιγου / μενου Κυριου, Κυριου, Κυριου Θεοφανου(σ) 
κ(αί) ο δικαιος Διονησιος ιερομοναχος επη ετους α χ ο δ Ζ Ρ Ο Β (1674=7172). Δια 
χηρος καμου του αμαρτολου Μηχαλις ζωγραφος εκ κομης Ζερμας. “Hapna portën e 
kuptueshme me anën e arsyes që është e mbyllur, hapna portat e zimpatisë ti që linde 
fjalën e mirëkuptueshme, që me anën e lutjeve tuaja shumëkëmbëngulëse të zbutësh 
fjalën e fortmirë, që të fali zgjidhjen e mëkateve të të vdekurve. U pikturua narteksi 
hyjnor me kontributin e gjithoshënarit igumenit zotit, zotit Theofan, si dhe jeromonakut 
të drejtë Dionis, në vitin 1674 = 7172. Me dorën time të mëkatar Mihalit, piktor nga 
katundi Zerma”588.  

Ikona “Krishti dhe katër hierarkët”589 që i përket kësaj kishe aktualisht është në 
Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. 

587-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 91; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 810, 
faqe 296-297. 
588-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 91; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 815, 
faqe 299-300. 
589-Ikona Krishti dhe katër hierarkët vjen nga manastiri i Kamenës, Sarandë. Ka përmasat 37.5x46.5x3.8 
cm dhe numër inventari 186. Ikona është pikturuar nga Marko Batha në Shek.XVI. Ikona i përket stilit të 
pikturimit sipas shkollës së Kretës. Vendin kryesor në ikonë e zë Krishti, që paraqitet me veshje hieratike, 
me sako dhe mitër të zbukuruar. Në këmbët e tij janë pikturuar dy serafimë. Gjithashtu rreth tij janë 
pikturuar edhe simbolet e katër ungjillorëve.  Poshtë këmbëve të Krishtit janë pikturuar: Luani, i cili 
simbolizon ungjillor Markun dhe kau, që simbolizon ungjillor Lukën. Në supet e Krishtit janë pikturuar  
shqiponja, që simbolizon ungjillor Joanin dhe njeriu, që simbolozin ungjillor Mateun. Imazhet simbolike të 
ungjillorëve paraqiten mbajnë ungjij në duar. Me dorën e djathtë është duke bekuar, ndërsa në prehër mban 
ungjillin. Ungjilli i Shenjtë tregon se Jisu Krishti është mësues për gjithë njerëzimin. Në të është shkruar: Η 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΕΜΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. “Mbretëria ime 
nuk është prej kësaj bote..” (Joani 18:36). Anash Krishtit janë pikturuar katër hierarkë Shën Vasili, Joan 
Gojarti, Grigor Teologu dhe Shën Athanasi i Aleksandrisë. Të katër hierarkët mbajnë në duar ungjinj të 
mbyllur. Vetëm Shën Athanasi i Aleksandrisë e mban ungjillin drejt. Të tre hierarkët e tjerë e mbajnë në 
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Konakët e manastirit janë ndërtuar në vitin 1815 prej disa mjeshtërve nga 
Pirsojani. Mbi një pllakë guri që gjendet e murosur në murin e konakëve është shkruar: 
Τον κερον που το μαναστιρι ετος 1815 γεναρις / =20= ηταν προιγουμενος Παπαπανος 
απο Σοπικι κε ε(φη)μεριος Παπα βα / σιλις απο πινικι....μαργαριτι Παπα....απο κακοδικι 
κε ο / ηγουμενος τον αξιοσε η παναγια κετελιοσε...με τι δυναμι τις παναγηας κε ηταν 
μαστορις Πρησιοινος νατις γκανη εξαρχος. “Në kohën kur u ndërtua manastiri, viti 1815 
janar 20, ishte igumen Papa Pano nga Sopiku dhe famulltar Papa Vasili nga 
Finiqi…Margariti Papa…nga Kakodhiqi dhe igumenin e meritoi e gjithë shenjta dhe e 
mbaroi…me fuqinë e shën Mërisë dhe mjeshtrit ishin nga Pirsojani…”590. Mbi portën e 
manastirit gjendet ky mbishkrim: Παρθενιε 1820 Παισιος. Μαστορεις απο Πρισογιανη 
1819. “Partheni 1820, Paisi. Mjeshtrit nga Pirsojani 1819”591.  

Igumenët e manastirit kanë qenë: Joasafi 1630, Athanasi 1710, Sofroni 1736, 
Papa Pano 1813, Paisi 1816, Paisi 1831, Agathangjeli 1851. Kisha mbulohej me çati druri 
pa tavan. Në vulën e manastirit kemi këtë mbishkrim: 1032 / Κημηση της Ηπεραγιας 
Θεοτόκου της / Καμηνο πλησηον Δελβινου. “1032 Fjetja e së Mbishenjtës Hyjlindëses së 
Kamenos, pranë Delvinës”592. Ky mbishkrim gjendej rreth një vule metalike me gjithë 
skenën e Fjetjes së Shën Marisë. Mbi një faqe muri pranë skenës Darka Mistike është 
shkruar: Τα περις(σ)εύματα Χρυστέ κλασματων να βλογήσης ξένοι, πτοχοί να τρώ / 
γωσι, πεινώντα(σ) μήν αφήσης. “Mbeturinat e copave të bukëve ti bekosh që të hanë të 
huajt, të vobegtit, të uritur mos lerë”593.  
 Manastiri i Kamensës ka qenë Stavropigjik, që varej direkt nga Patriarkana e 
Stambollit dhe jo nga peshkopata e Himarës dhe e Delvinës. Kjo vërtetohet me anën e një 
fermani sulltanor594. (Fig.3)  

pozicione të ndryshme. Ευγενια Δρακοπουλου, Εικονες απο τις ορθοδοξες κοινοτητες της Αλβανιας, 
Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 46-47. 
590-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 92; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 867, 
faqe 317. 
591-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 92; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 869, 
faqe 318. 
592-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 92; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 802, 
faqe 293. 
593-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 908, faqe 326. 
594-Në ferman është shkruar: Ferman: “Partheni, me mëshirën e Zotit Kryepeshkop i Kostandinopolit dhe i 
Romës së Re, Patrik Ekumenik dhe Sinodi njoftojnë vendimin e tyre që manastiri i Fjetjes së Shën Mërisë, 
që mbiquhet Kamena, të jetë stavropegjiak, d.m.th. të varet direkt nga Patriarkana e Stambollit dhe jo nga 
peshkopata e Himarës dhe e Delvinës. Kjo e fundit nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë në punët e manastirit. 
Vendimi është marrë sipas kërkesës së murgjve të manastirit, të cilët, siç tregohet në sixhil, ankoheshin se 
qenë rënduar me aguzi të shumta nga peshkopët dhe për shkak të kësaj manastiri ishte në rrezik të zhdukej. 
Duke u ngritur në stavropigjeak, sipas sixhiles, manastiri bëhet plotësisht i pavarur nga peshkopata e 
Himarës dhe e Delvinës dhe udhëhiqet nga igumeni që zgjidhet nga murgjit dhe që duhet të ketë disa cilësi 
të caktuara në sixhil. Manastiri do t’i paguajë Patriarkanës nga një flori në vit. Në ferman shënohet se kush 
cënon të drejtat e manastirit, konsiderohet i ekskomunikuar nga kisha. Sixhili është regjistruar në kodikun e 
kishës së madhe të Krishtit. Firmoset nga Kryepeshkop Partheni. Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi 140, Dosja 
1, fleta 1; Fermantar, Të shkruash historinë me tolerancë, TIKA, 2005, faqe 119. 
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MANASTIRI I  UNGJILLËZIMIT 
 VANISTËR, GJIROKASTËR, VITI 1582 

 
Manastiri i Ungjillëzimit është rreth një orë mbi fshatin Vanistër të Dropullit. Në 

qendër të manastirit është kisha e Ungjillëzimit, ndërsa konakët janë në anën jugore. 
Manastiri është i rrethuar me mure. Kisha e manastirit i është kushtuar Ungjillëzimit të 
Hyjlindëses dhe kremton më 25 mars. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100 
lira595.  

Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi me 
kupolë triapsidal, me përmasa të brendshme 6.60x3.70 m. Vendosja e kolonave në 
brendësi, me propocionet e zgjatura kanë krijuar strukturën në formë kryqi me krahë jo të 
barabartë. Prania e dy apsidave anësore ka krijuar një nef tërthor. Pjesët këndore janë të 
mbuluara me qemere cilindrike, të cilat hapen ndaj nefit qendror. Naosi ndriçohet prej 
disa dritareve të ngushta, të cilat gjenden nëpër apsidat, tambur dhe në frontonet sipër 
apsidave. Me anën e një porte në anën perëndimore bëhet lidhja e naosit me narteksin. Ky 
i fundit mbulohet me qemer cilindrik në aksin gjatësor.  

Kisha është ndërtuar me gurë shtresorë, me vendosje të rregullt. Në anën 
perëndimore është hajati pa tavan, i cili mbulohet me çati druri. Tamburi i kishës është 
tetëfaqësh dhe i zbukuruar. Muratura e tamburit është me radhë gurësh të alternuar me 
radhë tullash. Ajo përfundon me një kornizë prej katër radhë tullash, të vendosura në 
formë dhëmbësh sharre. Altari ka apsidën e madhe, dy nike rrethore për protezisin dhe 
një nike tjetër për diakonikonin. Apsida kryesore është trefaqëshe, me nike me harqe 
tullash596.  

Kisha e Ungjillëzimit është ndërtuar: επ έτους Ζ y (7090=1582) “në vitin 1582”. 
Këtë e vërteton mbishkrimi i gdhendur mbi një tullë të murosur në apsidë jashtë 
kishës597. Mbi portën perëndimore, në narteksin e kishës është  ky mbishkrim: + 
Ανιστορί(θη) καί έκαλλοπίσθη ό θοίος καί πάνσεπτος ούτος / οίκος τής οίπεραγίας 
ένδόξου καί αηπαρθένου μαρίας δη έ/ξόδου τού κηρ Μιχάλη Δημητρήου έκ πόλεος 
Αργιροκάστρου, άρχηπετατεύ/ον οίπο τού θεοφηλες(τ)άτου έπησκόπου 
Δρ(υ)ινο(υ)πόλεος Κηρ Μητροφάνους οίγουμενευ/ον Οίοάκημ οίερομοναχ(ου) κ(αί) 
Νικδήμου οιέρομονάχου, Δανιήλ οιερομονάχ(ου), νικιφόρου ίερο/δηάκόνου, δηά χιρός 
καμού τού άμαρτολού Ιω(άννου) έν χόρας κεστοράτες – 1758 29 μηνί.......“U pikturua 
dhe u stolis kjo shtëpi e hyjshme dhe e gjithënderuar e së Mbishenjtës, së lavdëruar dhe 
gjithmonë virgjëreshës Mari, me shpenzimet e zotit Mihal Dhimitri nga qyteti Gjirokastër 
në kohën e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës të Drinopojës, zotit Mitrofan, 

595-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 
4; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
239. 
596-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 114-115. 
597-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 527, faqe 222.  
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kur ishte igumen jeromonak Joakimi dhe jeromonak Nikodhimi, jeromonak Danieli, 
jerodhiakon Niqifori. Me dorën time, të mëkatar Janit në katundin Qestorat-1758”598.  

Sipas mbishkrimit kuptojmë se narteksi i kishës është pikturuar fillimisht prej 
ikonograf Janit nga katundi Qestorat në vitin 1758. Por afresket e tij nuk shquhen për 
cilësi të lartë artistike. Afresket e dy zonave të para të narteksit i ka pikturuar Mihaili nga 
Linotopi599 në vitin 1617. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi portën e 
narteksit të kishës: .....άρχιερατεύοντος τού θεοφειλεστάτου έπισκόπυ κύρ Ματθέου 
Ιωανήνον ίστορήθη δε διά χειρός καμού τού άμαρτολού Μιχαήλ έκ τής κώμης 
Λυνοτοπίου τής καστορίας – έτη Ζ Ρ Κ Ε (7125=1617). Ιωαννικιος Δακον. “….në kohën 
e peshkopatit shumë perëndidashësit Mattheut të Janinës. Pikturuar me dorën time të 
mëkatarit Mihail nga Linotopi i Kosturit, viti 7125 (=1617), Janiqi Dhakon”600.  

Mihail Lintopi ka realizuar skenën "Gjyqi i fundit" në murin lindor të pjesës së 
eksonarteksit. Në kthinën këndore ai ka relizuar me mjeshtëri skenën "Tallja", ku figura 
kryesore është Krishti, i veshur me mantel dhe me një kurorë me gjemba mbi krye. Pranë 
tij janë çifutët duke e tallur. Përbri Krishtit paraqitet një ndërtesë me ballinë, e cila tregon 
pallatin e Pilatit. Gjashtë muzikantë të ndarë tre e nga tre luajnë në daulle, lahutë, llautë, 
zumare dhe llullak. Përballë Krishtit qëndrojnë dy djem, të cilët i përulen Atij në shenjë 
nderimi, ndërsa dy valltarë kërcejnë duke tundur shamitë. Në pikturimin e kishës së 
manastirit të Vanishtës, Mihail Linotopi ka përdorur karakteristikat e shkollës epirote601.  
 Në anën veriore gjenden ndërtimet ndihmëse të manastirit: kulla dhe stera e ujit. 
Kati përdhes i konakëve përdorej si katua. Në katin e dytë ishin qelitë ku banonin 
murgjit. Mbi portën shtjellohet një çardak në formë ballkoni, prej të cilit shihet e gjithë 
lugina e Dropullit. Stera e ujit është në ndërtesën në formë kulle. Në pjesën e poshtme të 
sterës është një çezmë, e cila shërbente për furnizimin me ujë. Mbi sterën është ndërtuar 
një kat i dalë me konsol në anën ballore. Kati i sipërm ka dritare të mëdha. Ndërtesa tjetër 
është përdhese. Ajo përdorej për kuzhinë602. Kisha e manastirit të Ungjillëzimit është 
shpallur monument kulture603 në vitin 1963. 
   
 

MANASTIRI I  PROFETIT ILIA 
 JORGUCAT, GJIROKASTËR, VITI 1588 

 

598-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 586, faqe 242. 
599-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 85. 
600-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 542, faqe 228. 
601-Kostandinos Giakoumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës Orthodhokse të 
Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqpëri, Tiranë, 2003, faqe 211-212. 
602-Pirro Thomo,  Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1998, faqe 116-
117. 
603-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
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 Manastiri i profetit Ilia në Jorgucat është themeluar në shekullin XII dhe është nga 
më të vjetrit e Dropullit. Ka pasur 800 hektarë tokë e livadhe604. Të ardhurat vjetore të 
manastirit kanë qenë 400 lira turke605. Manastiri feston më 20 korrik. Kisha përbëhet nga 
naosi, narteksi dhe hajati. Kisha është e mbuluar me çati dyujëse. Hyrja për në 
ekzonarteksin e kishës është në anën veriore. Narteksi ndriçohet me anën e disa dritareve 
të vogla në faqet jugore dhe veriore606.  

Naosi është njënefësh me tri apsida dhe ka përmasa të brendshme 5.40x3.60 
metra. Hapësira e tij është e pandarë dhe mbulohet me qemer cilindrik. Në secilën prej 
apsidave ka nga një dritare të vogël. Narteksi është i mbuluar me qemer cilindrik dhe 
lidhet me naosin në anën perëndimore. Në anën perëndimore narteksi paraprihet nga një 
mjedis i mbyllur, që është pa tavan dhe mbulohet nga çatia e kishës. Mbi muret veriore 
dhe perëndimore të kishës është një arkadë e lartë mbi pilastra. Mbi të kalon një ulluk, i 
cili grumbullon ujërat e shiut dhe i shpie në sterë. Harkada në murin verior dhe niket në 
faqet e apsidës lindore janë elemente të rëndësishme të trajtimit arkitektonik. Kisha është 
ndërtuar me gurë shtresorë, me radhitje të rregullt. Përfundon me një kornizë prej gurësh 
të vendosur në formë dhëmbësh sharre. Harqet janë punuar me gurë të gdhendur. Plani i 
tyre është më i thelluar se i muraturës607.  
 Nga një mbishkrim në portën e brendshme vërtetohet se kisha e manastirit të 
profetit Ilia është ndërtuar dhe pikturuar më parë në vitin 1588 nga dora e murgut 
Niqifor: Ετους 7092 (=1588) ίστορηθη ί θείος καί πάνσεπτος ούτος ναός τού Προφήτου 
Ηλίου / καί δια χείρός Νικηφόρου μοναχού ήγουμενεύοντος κύριου.....“Viti 7092 
(=1588) u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i profet Ilisë me dorën e murgut 
Niqifor, në kohën kur ishte igumen zoti..”608. Narteksi i kishës është pikturuar në vitin 
1617 nga dora e Mihal Linotopit nga Kosturi609. Këtë e vërteton mbishkrimi në portën 
perëndimore të kishës: + Ανηγέρθη κ(αί) ηστωρίθη ο πάνσεπτος ναος ού ο άρτηκας / 
κ(αί) (ή)γουμενέβώντος έν οσίο(ι)ερομοναχής π(α)πά Κήρ σημεών - / +ετούς Ζ Ρ Κ Ε 

604-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 4. 
605-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
237. 
606-Aleksandër Meksi, Pirro Thomo, Arkitektura pasbizantine në Shqipëri, “Monumentet”, Nr. 19, Tiranë, 
1980, faqe 95. 
607-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 106-108. 
608-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 61; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.530, faqe 223. 
609-Linotopi është një fshat, në një luginë të Gramozit pranë Kosturit i banuar prej vllehësh. Ikonografët 
nga Linotopi me atelietë e tyre të lëvizshme ftoheshin nga arkondë vendas për të pikturuar afreske dhe 
ikona të lëvizshme. Ikonografët nga Linotopi e zhvilluan aktivitetin e tyre kryesisht nëpër kishat dhe 
manastiret e Shqipërisë. Sipas mbishkrimeve kishtare, janë tetë kisha dhe manastire të Shqipërisë, që janë 
pikturuar nga peneli i ikonografëve nga Linotopi. Në stilin e tyre të pikturimit, ikonografët nga Linotopi 
kanë përdorur një sërë burimesh. Ata kanë prdorur si modele elemente vendase të jetës së përditshme, si 
bulla e dropullitëve ose kalldrëmi epirot te pikturat e Akathistit  në Jergucat. Ata janë ndikuar edhe nga 
piktura perëndimore. Rasti më tipik është ai i Shën Kristoforit të Saraqinishtës, i cili mbështetet në një 
degë, duke përshkuar lumin, subjekti i të cilit mund të jetë ndikim nga ndonjë gravurë italiane. Kostandinos 
Jakumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës Orthodhokse të Shqipërisë, 2000 vjet art 
dhe kulturë kishtare në Shiqpëri, Tiranë, 2003, faqe 209-216. 
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(7125+1617) – καί διά χηρός καμαρτο / λου Μηχαήλ έκ κόμής / ληνοτοπίου της 
Καστωρίας. "U ndërtua dhe u pikturua ky tempull i gjithënderuar dhe narteks në kohën 
kur ishte igumen ndër oshënarë jeromonak zoti Simeoni, viti 7125 (=1617), dhe me 
dorën e mëkatarit Mihail nga katundi Linotopi i Kosturit"610. Interesante në këtë manastir 
është së në Blatën e Hyjshme të naosit përmenden këta emra hierarkësh: Joakim, Neofit, 
Jeremi, Mathe, Kalist, Gavril, Rafael dhe në vijim janë rreth 60 emra hieromonakësh. 
Manastiri ka pasur lipsanë shenjtorësh të Shën Ermolaut, Shën Harallambit, Shën 
Prokopit, Shën Pandelejmonit etj. Manastiri i profetit Ilia mbështeste shkollat e zonës me 
50 lira çdo muaj611. Pas vitit 1967 manastiri u rrënua, duke u kthyer në stallë612. Kisha e 
manastirit të profetit Ilia në Jorgucat është shpallur monument kulture613 në vitin 1963. 
 
 

MANASTIRI I QIRJAKUT DHE I JULITËS 
  DHUVJAN, GJIROKASTËR, VITI 1588 

 
 Manastiri i Qirjakut dhe i Julitës është në jugperëndim të fshatit Dhuvjan të 
Dropullit. Ai është në një pozicion të favorshëm gjeografik: si një ballkon mbi fushën e 
Dropullit dhe si një urë lidhëse ndërmjet Gjirokastrës dhe Delvinës. Karvanët e 
udhëtarëve pushonin në mjediset e manastirit. Aty gjenin mikpritjen e murgjve614. 
Manastiri është ndërtuar në vitin 1089 nga igumeni Gadiqi. Të ardhurat vjetore të 
manastirit kanë qenë 180 lira615. Manastiri i Dhuvjanit ka mbështetur popullsinë e 
fshatrave përreth. Për shkollat e Dhuvjanit jepte çdo muaj 20 lira turke. Që prej vitit 
1858, manastiri ka pasur një punishte për prodhimin e basmave. Manastiri ka shërbyer 
edhe si institucion arsimor, pasi nga viti 1858 deri më 1885 aty ka qenë shkolla e parë 
femërore, ku përveç shkrimit dhe këndimit, vajzave u mësohej edhe qëndistaria. Manastri 
feston më 14 korrik, në të kremten e Shën Julitës, ngaqë aty gjendej kafka e saj (Shën 
Julitës).  

Manastiri përbëhet nga kisha dhe konakët përreth. Këta të fundit janë ndërtuar më 
vonë se kisha dhe e rrethojnë kishën nga anët veriore, perëndimore dhe jugore. Ata janë 
dykatësh. Kati i sipërm banohej nga murgjit, ndërsa kati i poshtëm përdorej për katua. Në 

610-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 61; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.540, faqe 226-227.   
611-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 90-92. 
612-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, 
σελ. 48; Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 77. 
613-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
614-Engjëll Serjani, Manastiret e harruara të Luginës së Drinos, “Shqip”, 26 prill 2010, faqe 28. 
615-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
239; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 
4. 
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qoshen perëndimore të kishës është kambaneria. Kisha ruhet në gjendje të mirë, ndërsa 
konakët janë rrënuar616.  

Kisha e Shën Qirjakut dhe e Julitës ka formë kryqi me kupolë. Ka përmasat 
10.60x6.50 metra. Është ndërtuar në vitin 1588. Kjo vërtetohet nga një mbishkrim që 
gjendet mbi gurin arkitra të portës perëndimore të narteksit të kishës: Ετους Ζ y ΣΤ 
(7096=1588) Ιουνιος Α. “Viti 7096 (=1588), qershor 1”617. Kisha përbëhet nga naosi, 
narteksi dhe hajati. Naosi është në formë kryqi me kupolë. Përmasat e brendshme të 
naosit janë 6.60x5.20 metra. Në brendësi të naosit ngrihen katër kolona, që krijojnë 
bërthamën qendrore. Kjo e fundit është e mbuluar me kupolë, të ngritur mbi një tambur të 
lartë. Krahët e kryqit janë të barabartë dhe mbulohen me qemere cilindrike. Apsida e 
bemës është trifaqëshe. Pjesët këndore të saj mbulohen me kupola. Kisha ndriçohet me 
dy dritare të mëdha, të cilat janë në murin jugor dhe atë verior. Dritare të vogla ka në 
frontonet, në murin e apsidës dhe nëpër faqet e tamburit. Naosi lidhet me narteksin në 
anën perëndimore618.  

Mbi portën e narteksit të kishës është një mbishkrim, që tregon se kisha është 
pikturuar në vitin 1595: Ιστορηθη η θη(α) και πανσεπτος ιστορηα / του (ν)αρτικος δια 
συνδρωμής καί βοήθήας τού όσιωτάτου / ίερομοναχου Κυρού Ιακόβου καί Ζώτου τον 
αύταδέλ / φων άπο το Γαρδίκει έν έτει Ζ Ρ Γ (7103=1595). Η ίστοροζωγραγία α΄θ/τη 
επεσκευάσθη δι επιμελείας / τού Καθηγούμενου Γερασίμου καί έπιστασια / τού 
έπιστάτου Παπά Μαργαρίτου τώ 1873 ίανναρίου – 10. “U pikturua piktura e hyjshme 
dhe e gjithënderuar e narteksit me kontributin dhe ndihmën e gjithoshënarit, jeromonakut, 
zotit Jakov dhe Zotos, vëllait të tij nga Kardhiqi, në vitin 7130 (=1595). Skenat e 
pikturuara janë përtërirë nën kujdesin e igumen Gjerasimit dhe nën mbikëqyrjen e 
kujdestarit, Papa Margaritit më 1873-janar 10”619.  

Në çiftin e kolonave është ikonostasi, i cili ndan mjedisin e altarit nga pjesa tjetër 
e kishës. Disa ikona nga kjo kishë gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, 
Tiranë. Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: 1) 
Shën Mëria me Krishtin, me autor Matheun nga Samarina. Ky fakt vërtetohet nga 
mbishkrimi në pjesën e poshtme të ikonës: Δια χειρός Ματθαίου εκ πωλην Σαμαρήνις 
“Me dorën e Matheut nga Samarina”. Ikona evidentohet me nr. inventari 6501 dhe ka 
përmasa 41x78 cm. 2) Joan Pagëzori. Mbi ikonën është shkruar: Δέησις τού δούλου τού 
Θεού Νικήτα ίερομονάχου 1736. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, jeromonak Nikitës 
1736”620. Ikona gjendet aktualisht në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Ajo ka 
përmasa 50x96 cm dhe evidentohet me numrin e iventarit 5597. Në fondet e Muzeut 
gjendet edhe ikona e Krishtlindjes, me numrin e iventarit 5617, me përmasa 66x92 cm, si 
edhe ikona Shën Harallambi, me numër iventari 5633, me përmasa 43x75 cm. 

Rreth një potiri të kishës është shkruar: Τό παρόν ποτήριον τό άφιέροσεν ό 
Γγούσκος ΚΙ. ΓΝ. (καί ή γυνή) Κυράτζα ής μοναστήριον Παν(α)γία Δό(υ)βιανη. 1660. 

616-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 190. 
617-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 531, faqe 223. 
618-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 1998, faqe 118. 
619-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 532, faqe 223-224. 
620-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 580, faqe 240. 
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“Këtë potir e ka dhuruar Gjushku dhe gruaja Kiraca në manastirin e Shën Mërisë të 
Dhuvjanit 1660”621.  

Afresket e manastirit datojnë në vitin 1594. Prej igumenëve të manastirit mund të 
përmendim: Ambrozin (1582), Parthenin (1640), atë Qirjakon (1729), Nikitën (1736), atë 
Athanasin (1748).  

Hajati i është shtuar kishës në një kohë më të vonë. Ai është pa tavan i mbuluar 
me çati druri. Në murin jugor ka një portë, ndërsa në murin verior është një hapësirë e 
harkuar. Kisha është e suvatuar nga jashtë. Ndonëse suvaja e ka mbushur lëndën 
ndërtimore, shihen elementet arkitektonike dhe dekorative. Duken qartë nike të harkuara 
dhe të shkallëzuara nëpër faqet e tamburit, të kornizave, mbi dritare etj. Për vlerat 
artistike që ka manastiri është shpallur monument kulture622 në vitin 1963.  

Më 14 korrik të vitit 2006, një banor i fshatit, Vllasi Papavllasi duke gërmuar në 
kopshtin e tij, gjeti një kuti lipsanësh prej argjendi me madhësi 30 x 20 cm. Kutia e 
lipsanëve në mes ka një kryq. Në kuti janë emrat e gjashtë shenjtorëve, si dhe vendet ku 
qenë ruajtur copëza nga lipsanet e tyre. Janë gdhendur emrat e Shën Julitës, Shën 
Theodhor Stratilatit, Shën Joan Gojartit, Shën Harallambit, Shën Elefterit dhe të Shën 
Polikorpit. Poshtë emrave të tre shenjtorëve të parë ka copëza të vogla lipsanesh rreth 2 
deri më 3 centimetra të fiksuara, ndërsa vendet e lipsaneve të tre shenjtorëve të tjerë janë 
bosh. Kutinë me lipsane e ka fshehur prifti i fshatit papa Vllasi në vitin 1967, atëhere kur 
u prishën kishat. Në vitin 1997, nga manastiri janë vjedhur disa ikona me vlerë, si edhe 
kafka e Shën Julitës623. Në vitin 2003 manastiri është restauruar me fondet e Kishës 
Ortodokse, të cilat kapën shifrën rreth 45.500 dollarë624. Fillimisht u shtrua rruga që të 
shpie në manastir dhe më pas u bënë ndërhyrje restauruese. 
 

 
MANASTIRI I  SPILESË 

 SARAQINISHTË, GJIROKASTËR, SHEK. XVI 
 

Manastiri i Spilesë gjendet midis fshatrave Qesarat dhe Saraqinishtë të 
Lunxhërisë, në të djathtë të rrjedhës së Përroit të Madh, në një tarracë nën shkëmbin e 
Spilesë, në një lartësi rreth 975 metra nga niveli i detit. Manastiri është ndërtuar në 
shekullin XVI me kontributin e arkondëve të Saraqinishtës. Të ardhurat e manastirit kanë 
qenë 200 lira në vit. Kisha e manastirit i është kushtuar “Lindjes së Hyjlindëses” dhe 

621-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 566, faqe 236. 
622-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
623-Engjëll Serjani, Ethet mistike të një zbulimi, “Shqip”, 4 gusht 2007, faqe 42-43. 
624-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Αποκατάσταση μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, 
Τίρανα, 2005, σελ. 190. 
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kremton më 8 shtator625. Manastiri i Spilesë administrohej direkt nga patriku i 
Kostandinopojës dhe gëzonte statusin e manastirit stavropigjik626.   

 Prej manastirit ka shpëtuar në gjendje të mirë vetëm kisha. Ajo është e tipit në 
formë kryqi me kupolë. Përmasat e brendshme janë 7.40x6.20 metra. Kolonat e 
brendshme lidhen me anën e harqeve ndërmjet tyre, si edhe me muret perimetrore, duke 
formuar bërthamën qendrore katrore, e cila mbulohet me kupolë mbi tambur dhe në 
krahët e kryqit me qemere cilindrike. Çifti lindor i pjesëve këndore mbulohet me kësula 
sferike, ndërsa çifti perëndimor mbulohet me qemere me prerje çerekrrethore. Ndriçimi i 
kishës bëhet nga dritaret në tambur dhe ato në murin jugor dhe verior. Hyrja jugore 
mbrohet nga një portik i hapur në tri anë me tri harkada. Kisha është e suvatuar nga 
jashtë. Tamburi është tetëfaqësh dhe përfundon me një kornizë, të përbërë nga tri radhë 
tullash në trajtë dhëmbësh sharre. Apsida është pesëfaqëshe, me nike të vogla në secilën 
faqe. Mbi to kalon një kornizë tullash në trajtë dhëmbësh sharre627.  

Një mbishkrim mbi portën e narteksit vërteton se kisha është ndërtuar në vitin 
1634, në kohën e peshkopimit të zotit Kalist dhe me kontributin e jeromonakëve 
Kostandin dhe Joasaf. Afresket e kishës janë pikturuar nga Mihal Linotopi628 në vitin 
1634: + Ανηγέρθη κ(αί) ανεστορήθι ώ θιος κ(αί) πάνσεπτος νάος της ηπεραγηας 
Δεσπινής υμ / όν Θ(εοτό)κού κ(αί) άηπαρθένου Μαρηας κ(αι) άρχιερατεβόντών ύπο τού 
θεοφηλεστάτου έπισκόπου Κύρού / Καλιστου ύ κ(αί) δια σύ(ν)δρομής κόπού τε κ(αί) 
εξόδου τόν οσιοτάτών εν ηύερομονάχης / Κώνσταντίνου κ(αί) Υασόφού κ(αί) τόν 
τιμηοτάτον κ(αί) εύγενεστάτον άρχόντον...ετεληό / θη εν μηνι αυγούστο -Γ- ηπο χιρός 
Μηχαήλ επι ετους Ζ Ρ Μ Β (7142=1634) “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor 
dhe i gjithnderuar i së mbishenjtës zonjës sonë, Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës 
Mari dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashës peshkopit, zotit Kalist dhe me 
kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të fortshënuarve ndër jeromonakët, Kostandinit 
dhe Joasafit dhe të shumënderuarve e shumëfisnikëv,e arkondëve u përfundua në muajin 
gusht 3; me dorën e Mihalit, në vitin 7142 (=1634)”629.  

Narteksi i kishës është ndërtuar në vitin 1659 nga një piktor anonim, me 
kontributin e arkondit Joan. Në një mbishkrim mbi portën e narteksit thuhet: + Ανηγέρθη 
κ(αί) ανεστορήθι ώ θίος άρτυκας διά σήνδρομής κ(αί) έξόδου δαπάνης τού ε’υγε / 
ναιστάτώς, Κίρου Ιωάνου, ήγουμενέβοντος Κύρου Παρθενήου / έτους Ζ Ε Ξ Ζ 
(7167=1659). “U ndërtua dhe u pikturua ky narteks hyjnor me kontributin dhe 

625-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 4. 
626-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
236. 
627-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë, 1998, faqe 145-147. 
628-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 95. 
629-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 559, faqe 234. 
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shpenzimet e arkondit shumëfisnik, zotit Joan, në kohën kur ishte igumen zoti Parthen, 
viti 7167 (=1659)”630.  

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. 
Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Krishtit 
Pandokrator, me nr. inventari 5948 dhe përmasa 49x77 cm. Në ikonë është ky 
mbishkrim: Δέησις Κονσταντήνου ίερομονάχου τού καθυγουμένου – α ψ π δ. “Lutje e 
igumen jeromonak Kostandinit, 1784”631. Joan Pagëzori, me nr. inventari 6151 dhe 
përmasa 123x68 cm. Mbi ikonë është shkruar: Ετους  Ζ Ρ Λ Α (7131=1623) Απριλίου Α. 
“Viti 7131 (=1623), prill 1”632.  

Manastiri ka një shpellë në një vend të rrezikshëm, brenda të cilës ndodhej një 
kishëz e vjetër. Ka marrë këtë emër sepse në shpellën, që gjendet në shkëmb është 
zbuluar një ikonë mrekullibërëse e Shën Marisë. Ikona e Shën Mërisë identifikohet me 
nr. inventari 5870 dhe ka përmasat 111x69 cm. Mbi mbulesën prej argjendi të ikonës së 
Shën Mërisë është shkruar: + Η παρουσα άγια ηκονα Σπηλεοτις(σ)α εβρησκομενη 
σηνδρομη τε πατερες ηγουμενεβουντας / Ναθαναηλ κε Γληγοριος κε Κοσταντηνος η 
τημη(οι) αρχοντες ασηνδρομησαν την γοχε / ριαν (=χορηγίαν) Κηρ Κοτζο κε Κηρ 
Κηριτζυ Σηκριατινη επι χηρος Θεοδορου Ληνοτοπητι 1765 ηουλη 10. “Kjo ikonë e 
shenjtë Spileotisa që gjendet në Spile është bërë me kontributin e etërve, igumenë, 
Nathanailit dhe Grigorit dhe Kostandinit, të arkondëve të nderuar, zoti Koço dhe zoti 
Qirici Sikriatas. Me dorën e Theodhor Linotopasit. 1765, korrik 10”633.  

Në një ikonë të Krishtit, e cila ka qenë në fronin dhespotik është shkruar: 
Ηγουμενεύον Κωνσταντήνου ήερομονάχου. Δή έξόδου Σεραφήμ ίερομο / νάχου 
Κηρκηρέων. Εν έτη 1791 Ηουνήου 18. “Në kohën e igumenit, jeromonak Kostandinit. 
Me shpenzimet e jeromonak Serafin Korfjatit. Në vitin 1791 qershor 18”634. Mbi ikonën 
e Krishtit gjendet edhe sinjatura Ο Γλυκός Ιησούς. “Jisui i ëmbël”. Aktualisht, ikona 
gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me nr. inventari 5885 dhe ka 
përmasa 60x93 cm. 

Me interes është një ikonë me shumë shenjtorë, ku është shkruar: Τόν δούλον τού 
Θεού Δημητρίου Ντέντου Δωξατηνός Βασιλείου Τζάνε Ναγόπουλη της 1828. “Të 
shërbëtorëve të perëndisë, Dhimitër Dedes nga Dhoksati, Vasil Canes nga Stegopulli, më 
1828”635. Ikona identifikohet me nr. inventari 5555. Ndër ikonat e vogla që vendosen në 

630-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.564, faqe 236. 
631-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 615, faqe 250. 
632-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 549, faqe 230. 
633-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr.591, faqe 243.  
634-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 632, faqe 254. 
635-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 704, faqe 271. 
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pjesën e sipërme të ikonostasit të kishës, gjatë punës kërkimore në fondet e Muzeut kemi 
evidentua disa ikona636.  
 Rreth potirit të kishës është shkruar: Μνηησθητι Κ(ύρι)ε τ(ής) ψυχ(ής) του 
δουλου σου γγιονη και τ(ών) γονεων αυτου Σαουλη και Ανθης. “Kujto o Zot shpirtin e 
shërbëtorit tënd, Gjonit dhe të prindërve të tij, Saulit dhe Anthisë”637. Mbi një pllakë guri 
në murin e kambanerisë është shkruar: 1796 Μαυου 20 του ηγου(μενου) Δ(α)Μ(ιανού). 
“1796, maj 20. Igumen Damjanoj”638. Në kolonën e djathtë në kungë të kishës gjendet 
një mbishkrim, i cili na bën me dije ditën, kur ka fjetur igumeni i manastirit: Ετος 1769 
δεκεμβρίου 28 ήμέρα Κυριακή άναπαύτηκε ό μακαρίτης ό ηγούμενος ό κύρ Ναθαναήλ 
ίερομόναχος ό Θεός νά τόν άναπαύσι. “Viti 1769, dhjetor 28, ditë e diel, u preh igumeni i 
ndjerë, zoti Nathanaili, jeromonak. Zoti ta prehë!”639. Në muret e manastirit gjendet këto 
shënime rreth klerikëve që kanë shërbyer në manastir: 1799 Παπαθανασι απο Σκορηαδες 
ευημεριος. Παπα Ανδονηος (ε)φημερευοντας εις κερον ετους 1800. Σεπτεβριου 14 απο 
χοριον Πολιτζανι. 1819 Παπαθανασις απο πολιτζανι εφημεριος της αγιας μονις του 
Σπηλεου 1821 Μαηος 19. Θημισιν εγο ο Μοσχος του Κυριτζη, Μουτζια απο Πολιτζανη. 
“1799 Papa Thanasi, famullitar nga Skoreja; Papa Andoni, famullitar në vitin 1800; 1819 
Papa Thanasi nga Poliçani, famullitar i manastirit të hirshëm të Spilesë; 1821 maj 19. Për 
kujtim, unë Mosku, biri i Qirixhiut, Muçja nga Poliçani”640. Mbi një pllakë të murosur në 
murin e kishës është shkruar: 1817 ηγουμενος ανθιμος “1817 Igumen Anthimi”641. Në 
vitet 1891-1892, në kohën kur ka qenë igumen Dionisi I, manastiri ka pasur një bibliotekë 
të pasur. Manastiri i Spilesë është preferuar për grumbullimet e banorëve, të cilët në 
drejtimin e igumenit diskutonin për çështjet që i shqetësonin642.  
 Sipas një fermani sulltanor, i cili daton më 1288 (sipas kalendarit islam), 
manastiri i Spilesë çdo vit, në muajin mars i paguante fshatit Saraqinishtë 10.000 aspra. 
Kjo gjë bëhej, sepse saraqinishnjotët i kishin kaluar tokat në pronësi të manastirit, për të 
636-Shën Matheu, me nr. inventari 5973 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Andrea, me nr. inventari 5974 dhe 
përmasa 35x79 cm; Shën Bartolomeu, me nr. inventari 5975 dhe përmasa 35x79 cm; Lindja e Hyjlindëses, 
me nr. inventari 5979 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Lluka, me nr. inventari 6064 dhe përmasa 35x79 cm; 
Shën Marku, me nr. inventari 6065 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Mëria, me nr. inventari 6067 dhe përmasa 
35x79 cm; Kryeengjëlli Mihail, me nr. inventari 6134 dhe përmasa 35x79 cm. 
637-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 791, faqe 289. 
638-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 78; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 642, faqe 256. 
639-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77;  Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.594, faqe 244. 
640-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 652, faqe 258-259. 
641-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 78; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 692, faqe 268. 
642-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 114-116.  
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mos paguar të dhjetën dhe manastiri u kthente të ardhurat çdo vit. Fermani sulltanor i 
përjashtonte tokat e manastirit nga taksat. Manastiri ka pasur edhe ullishta në Shën Vasi 
dhe prej andej vinin rreth 70 okë vaj ulliri në vit. Në vitin 1945, këshilli i manastirit 
përbëhej nga Lame Cani, (administrator), Mihal Sinani, (sekretar), Zaho Boga, (arkëtar), 
Gole Dhiamandi, (anëtar) dhe Risto Boga, (anëtar)643. Manastiri i Spilesë në vitin 1970 
është shpallur monument kulture644. 
 
 

MANASTIRI I KODRËS 
 LEKËL, TEPELENË, SHEK. XVI 

 
Kodra është rreth 25 minuta larg Leklit, pranë rrjedhës së Drinos dhe Vjosës. 

Fusha e fshatit Kodër është në pronësi të familjeve të pasura të Tepelenës dhe të Leklit. 
Rreth dhjetë minuta larg fshatit, duke ndjekur bregun e majtë të Vjosës, udha të shpie në 
manastir. Kisha e manastirit të Kodrës i është kushtuar Fjetjes së Shën Marisë dhe 
kremton më 15 gusht. Manastirin e ndihmonin emigrantët nga Lekli, që jetonin në 
Amerikë645. Manastiri i Kodrës është ngritur në shek. XVI. Kisha është bazilikë 
njënefëshe me mbulesë cilindrike, me një apsidë cilindrike me madhësi 8x5 m. 
Manastirin e kanë ndërtuar fshatarët e Dragotit. Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim në 
portën perëndimore të kishës i pikturuar mbi suva: Ανεγερθη κ(αί) ανεστοριθι ό θιος 
κ(αί) πανσεπτος ναός (τής) Ηπερ(αγίας) / Δεσπ(ο)ινης ημον Θ(εοτόκο(ύ) κ(αί) 
Αηπαρθενου Μαριας δία ση(ν)δρομή(σ) κοπου κ(αί) έ(ξόδων / τών έ)ντιμοτατον 
άρχοντο(ν) Τραγκοτεον κ(αί) υπερατεβοντο(σ) του εβλασεστατου Γκολε / (ίερέως) εξ 
Λεκα(λης) Ζ Ρ Ε (7105=1597). “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithënderuar i së Mbishenjtës, zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, 
me kontrubutin, përpjekjet dhe shpenzimet e arkondëve të shumënderuar të dragotasve 
dhe kur ishte famullitar i shumëdevotshmi Gole, nga Leka. 7105 (=1597)”. (Nga Leka 
është për nga Lekli). Mendojmë se ky toponim është kujtim i figurës së shquar historike 
të Aleksandrit të Madh në trevat shqiptare 646.  
 Çdo 15 gusht në manastirin e Kodrës bëhej panair i madh. Vinin të krishterë dhe 
myslimanë të fshatrave përreth. Në ditën e panairit bëhej pazar i madh shitblerjeje. Në 
maj të vitit 1875, Mitropoliti i Korçës, Dhorothe Evelpidhi kishte vendosur që Pashkët t’i 
celebronte në fshatrat e Tepelenës dhe të Përmetit. Kur meshoi në kishën Fjetja e Shën 
Mërisë në manastirin e Kodrës, ai mori me vete kryqin, që vendosej mbi tryezën e 
shenjtë. Ndërsa po kthehej për në Përmet, më 8 maj të vitit 1875, e zuri një shi i 
stuhishëm dhe i pafuqishëm që t’i rezistonte rrymës, u mbyt në Vjosë. Trupi i tij u gjet 

643-Filip Boga, Manastiri i Spilesë, “Lunxhëria”, qershor 2006, faqe 4. 
644-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
645-Jeta Suli, Llukan Stavro, At Gjergj Suli, atdhetar dhe klerik i shquar, “Argjiro”, 2014, faqe 9. 
646-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 86; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 298, 
faqe 155. 
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pas një jave në fshatin Peshtan. Të nesërmen u gjet edhe kryqi i manastirit në ujërat e 
Vjosës. Besimtarët menjëherë e përjetësuan në vargje: 

Në përrua të Velçishtit, 
Seç u mbyt veqil i Krishtit, 
N’atë përrua të shkretë 
Seç u mbyt veqili vetë, 
Atje ku s’kishte asnjë pulë 
U mbyt goxha dhespot me vulë. 
Lipsani i tij u varros në hieroren e kishës së Shën Kollit në Përmet. Imzot 

Dhorotheu, përpara se të bëhej Mitropolit i Korçës, ka pasur një funksion shumë të 
rëndësishëm atë të Protosingjelit të Madh të Patriarkanës Ekumenike647. Në vitet e 
ndalimit të fesë, manastiri u kthye në repart ushtarak. Tani është kthyer në pikë 
grumbullimi të makinave të sekuestruara nga policia. 

 
 

MANASTIRI I FRASHTANIT 
 DROPULL, GJIROKASTËR, SHEK. XVI 

 
Manastiri i Frashtanit gjendet mbi një kodër të fshatit Frashtan të Dropullit. 

Manastiri është ndërtuar gjatë shek. XVI dhe ka pasur të ardhura vjetore 30 lira648. Kisha 
e manastirit i është kushtuar Burimit Jetëdhënës. Mbi portën jashtë manastirit është 
shkruar viti 1814. Kjo datë duhet të tregojë kohën e ndërtimit ose të rindërtimit të 
kishës”649.  

 
MANASTIRI I  RAVENËS 

 GORANXI, GJIROKASTËR, VITI 1600 
 

Manastiri i Ravenës gjendet rreth 4 km mbi fshatin Goranxi të Dropullit. (Fig.5) 
Kisha e manastirit i është kushtuar “Fjetjes së Hyjlindëses” dhe kremton më 15 gusht. Të 
ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 150 lira650. Kisha përbëhet nga naosi, narteksi 
dhe eksonarteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi me kupolë triapsidale me përmasa të 
brendshme 6.80x5.60 m. Katër kolona, të gdhendura me motive bimore kanë krijuar një 
bërthamë qendrore katrore, e cila mbulohet nga një kupolë mbi një tambur të lartë. Krahët 
veriorë dhe jugorë të kryqit janë më të shkurtër, ndërsa krahu perëndimor është më i 
gjatë. Pjesët këndore janë të mbuluara me kësula sferike, që ngrihen mbi bërthama të 
formuara nga harqet, që lidhin kolonën me muret përbri mbi tambur. Në apsidat dhe në 
647-Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë, 2002, faqe 221-222. 
648-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 
4; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
239. 
649-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 683, faqe 266. 
650-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
238-239; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, 
faqe 4. 
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frontonet e krahëve të kryqit ka dritare të vogla, të cilat ndriçojnë pjesët e brendshme të 
kishës. Naosi lidhet me narteksin me anën e tri hapësirave të harkuara në anën 
perëndimore. Hapësira qendrore është e punuar me gurë të gdhendur në formë portiku. 
Narteksi mbulohet me pjesën qendrore të kishës me anën e një kësule sferike. Kjo e 
fundit ngrihet mbi dy qemere. Në murin verior dhe atë jugor janë hapur dritare, që 
shërbejnë për ndriçim. Narteksi lidhet me eksonarteksin me një hark të mprehtë, të 
ndërtuar me gurë të gdhendur e të pasur me zbukurime. Eksonarteksi mbulohet me një 
qemer cilindrik651.  

Kisha Fjetja e Hyjlindëses është ndërtuar në vitin 1600652 nga hieromonak 
Kristofori. Këtë e vërteton një mbishkrim i gdhendur në gur mbi portën perëndimore 
brenda narteksit: + Η παντων βασηλεισα των προφητων ηρηθης στειρας βλαστημα 
Ιωακειμ και Αννης / η αξιωθει(σα) φωνη του αγγελου χαιρε λεγουσα θπο του 
π(α)ντοκρατωρ(ος) κεχαριτωμε/νη δε παρθενομητορ κορη δυο δεξαι δεησιν εκ εμου του 
σου δουλου δο/μησαντος τον συν ναον εκ ποθου. Χριστοφορου ιερομοναχου, ετι τις 
ενσαρκου γεν(ν)ησεως του Χ(ριστο)υ – α χ (=1600). “Mbretëreshë e të gjithë profetëve,  
e quajtur fidane e Joakimit dhe e Anës shterpë, që u bëre e denjë të dëgjoje zërin e 
engjëllit, që thoshte: gëzohu ti o e gëzuar prej gjithëpushtetësit, vajzë, virgjëreshë dhe 
nënë, prano lutjen prej meje, shërbëtorit tënd jeromonak Kristoforit, që ndërtoi tempullin 
tënd me dëshirë! Viti i lindjes të Krishtit 1600”653.  

Ambienti i altarit ka apsidën e bemës dhe dy apsida më të vogla për protezisin dhe 
diakonikonin. Apsida e kishës është pesëfaqëshe. Mbi apsidën e murit jugor, brenda 
kishës654 është mbishkrimi: + Δεηςεις) του δουλου του Θ(εο)υ Γγυόκα κυριάκυ / από 
χόριον μασκουλαρέους. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Hjokë Quriakut, nga katundi 
Mashkullorë”655. Në brinjët e apsidave janë gdhendur figura zoomorfe dhe 
antropomorfe656. Brinjët e apsidave janë punuar me kolonçina elegante, të lidhura me 
njëra-tjetrën me harqe. Harkada e rrafshët ka nga sipër një kornizë të hollë prej guri, në 
formë dhëmbësh sharre. Tamburi i kishës është tetëfaqësh dhe i zbukuruar me figurina 
antropomorfe dhe zoomorfe. Në mesin e çdo faqeje të tamburit është një nike ose dritare 
e punuar me gurë të gdhendur. Mbi dekorin me figurina antroporfe dhe zoomorfe, në 
kornizën nën çati kalon një friz i qetë. Korniza është në formë dhëmbësh sharre të 
alternuar. Dekori i pasur dëshmon për ndikime perëndimore në arkitekturën e kishës657. 

651-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 120. 
652-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 86. 
653-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 63; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 533, faqe 224. 
654-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 110. 
655-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 63; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 545, faqe 229. 
656-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 46-47.  
657-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 122-123. 
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Mjedisi i altarit ndahet me një ikonostas prej druri. Ikonostasi është bërë pre e 
grabitjeve të shumta. Pjesë nga ikonat e frizës II të ikonostasit aktualisht janë në ruajtje 
në Muzeun Historik Kombëtar658.  

 Në një vulë prej druri është shkruar: Σφραγής τής ύπεραγίας Θεοτόκου 
έπονομαζομένης ραβένηα άνοθεν χόριν Γορανζή 1622. “Vula e së Mbishenjtës 
Hyjlindëse, e mbiquajtur e Ravenias, mbi katundin Goranxi 1622”659.  

Kisha është ndërtuar me gurë shtresorë, të vendosur në mënyrë të rregullt. 
Sipërfaqet e muraturës gjallërohen nga punimi i pasur dekorativ. Mbi murin perëndimor 
të kishës ngrihet kambaneria. Ajo përbëhet nga dy kamare në pjesën e poshtme dhe tri 
kamare në pjesën e saj të sipërme. Karakteristikë e formulimit të jashtëm arkitektinik 
është zbukurimi i apsidave dhe i tamburit të kishës me një varg harqesh elegante prej 
guri. Ato ndërpriten me njëri-tjetrin dhe krijojnë një varg harqesh të mprehtë. Nga 
manastiri i dikurshëm kanë shpëtuar kisha dhe disa ndërtesa përreth. Konakët ndonëse 
janë të rrënuar, dëshmojnë për një arkitekturë të pasur me elemente dekorative. Manastiri 
i Ravenës është shpallur monument kulture660 në  në vitin 1963. Gjatë viteve 2003-2003 
kisha iu nënshtrua procesit të restaurimit, me një vlerë prej 3.250.000 lekësh ose 32.500 
dollarë. Fillimisht u hap rruga 4 km e gjatë, që të çon te manastiri. Çelja e udhës ndikoi 
në transportimin e materialeve që u përdorën për rikonstruksionin. Punimet u 
përqendruan në rikonstruksionin e çatisë së kishës, përforcimin e konstruksionit të çative 
të konakëve, restaurimin e portës së hyrjes për në manastir etj661. 
658-Profeti Jakob, që identifiloket me numër inventari 43. Ikonë e Frizës II të epistilit, me përmasa 55x17x3 
cm. Profeti Jakob paraqitet gjysëm profil. Ai ka veshur një mantel blu e me një rrobë të brendshme ngjyrë 
të kuqe. Sfondi i ikonës është i artë. Pjesa e sipërme e baldakinit është me gdhendje në ngjyrë ari. Sipër ka 
formën e guaskës, ndërsa poshtë ka formë dekorative në trajtë gjethesh. Apostull Mateu, që identifiloket me 
numër inventari 210. Ikona ka përmasa 77.5x26x1.5 cm. Apostull Mateu është pikturuar mbi sfond të artë. 
Në anën e djathtë ikona është e rrethuar me ornamente floreale të gdhendura në dru e të praruara. Apostull 
Simoni, që identifiloket me numër inventari 211. Ikona ka përmasa 68x18x2.5 cm. Objekti paraqet imazhin 
e apostull Simonit të pikturuar mbi një sfont të artë dhe të zbukuruar në pjesën e sipërme me ornamente 
floreale të gdhendura në dru e të praruara. Apostull Thomai, që identifiloket me numër inventari 212. Ikona 
ka përmasa 76.3x29.5x2 cm. Objekti paraqet imazhin e apostull Thomait të pikturuar mbi një sfont të artë 
dhe të zbukuruar në pjesën e sipërme me ornamente floreale të gdhendura në dru e të praruara.Ungjillor 
Joan Teologu, që identifiloket me numër inventari 218. Ikona ka përmasa 56.5x19.5x1.5 cm. Pjesa e 
baldakinit paraqet imazhin e ungjillor Joan Teologut, të pikturuar mbi sfond të artë dhe të zbukuruar në 
pjesën e sipërme dhe të poshtme me dekoracione të gdhendura në dru, të praruara e me ngjyrë të kuqe. 
Raport i grupit të punës ngritur me Urdhër Ministri me nr. 457 prot. Dt. 28.12.2015, Urdhër Ministri me 
nr. 56 prot, dt. 04.03.2016 mbi vlerësimin, kategorizimin dhe rakordimin e dokumentacionit që disponohet 
të objekteve të trashëgimisë kulturore, të sekuestruara në cilësinë e provës materiale nga koleksionisti 
Gjergji Thimio, kaluar në pronësi shtetërore me vendimin nr. 1502 datë 16.06.2015 të Gjykatës Penale të 
Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1459 datë 30.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, 
me qëllim shpërndarjen e tyre në institucionet muzeore kombëtare. 
659-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 546, faqe 229. 
660-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
661-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 188. 
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MANASTIRI I SHËN THANASIT, POLIÇAN,  
GJIROKASTËR, VITI 1601 

 
Manastiri i Shën Thanasit është afër fshatit Poliçan të Pogonit dhe është themeluar 

në shekullin IV. Është metoq i një manastiri tjetër më të vjetër, i Shën Marisë së Brodecit 
dhe i është kushtuar Shën Thanasit. Të ardhurat vjetore kanë qenë 50 lira. Kisha ka 
përmasat 12 x 8 metra. Kubeja është e ndërtuar me tulla dhe ka tetë dritare qorre, katër 
prej të cilave janë të çarra për të hyrë drita. Kisha është e ndarë me mure në pronaos dhe 
naos. Kubeja e kishës mbështetet në katër shtylla të lidhura me harqe. Kisha ka vetëm një 
apsidë në anën lindore662.  

Sipas Pirro Thomos ambienti i altarit ndahet nga një ikonostas druri. Naosi 
ndriçohet nga dritaret e murit jugor dhe lindor. Çatia ka formën e kryqit dhe formohet nga 
volumet e krahëve të kryqit, që mbulohen me çati dyujëshe. Muratura e kishës përbehet 
nga gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Ajo përfundon me një kornizë të tullash, të 
vendosura në formë dhëmbë sharre. Tamburi është tetëfaqësh, qoshet e të cilit janë të 
punuara në trajtë pilastrash të holla, të lidhura me harqe. Çdo faqe përmban nuke të 
shkallëzuara në tre plane. Tamburi është ndërtuar me një radhë gurësh smërçi, të 
këmbyera me tri radhë tullash dhe përfundon me një radhë me tulla të vendosura në 
formë dhëmbësh sharre663.  

Kisha është në formë kryqi me kupolë të ndërtuar përpara vitit 1601664. Në një 
mbishkrim që gjendet në njerin prej afreskeve, atë të Shën Mërisë kemi: Δεισεις του 
δουλου του Θεου Δαμασκινου ιερομοναχου ετους Ζ Ρ Θ (7109=1601). "Lutje e 
shërbëtorit të Perëndisë, jeromonakut Dhamaskinoit viti 1601". Ky mbishkrim vërteton se 
kisha u pikturua në vitin 1601 nga jeromonaku Dhamaskin, prandaj ajo duhet të jetë 
ndërtuar përpara këtij viti665.  

 
 
 
 
 
 
 
 

662-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Tiranë 1996, faqe 6; Βασιλειου 
Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 243; Dhimitër 
Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4,5. 
663-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 100-101. 
664-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 96. 
665-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 66; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 534, faqe 224-225. 
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MANASTIRI I DHIVROVUNIT 
 VIDHËR, DELVINË, VITI 1603 

 
Manastiri i Dhivrovunit gjendet në malin mbi fshatin Dhivër të Delvinës. 

Manastiri ka pasur të ardhura vjetore 180 lira666. Kisha e manastirit i është kushtuar 
"Fjetjes së Hyjlindëses" dhe feston më 15 gusht. Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe 
hajati. Naosi është i tipit bazilikal  dhe ka përmasa të brendshme 7.30x4.80 metra. Hajati 
është i mbuluar prej një çatie druri pa tavan. Muratura e kishës është me gurë me 
fugaturat e mbushur ame llaç gëlqereje. Çatia e kishës është dyujëse. Apsida është 
trifaqëshe me nike të gjata dhe të harkuara nga sipër667.  

Kisha është pikturuar në 10 tetor të vitit 1603 nga Mihali dhe Kostandini nga 
fshati Gramoz. Ky fakt vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi portën 
perëndimore brenda kishës: + Ανεκαινλίσθη κ(αί) ανεστωρίθη ουτος ό θύος κ(αί) 
πάνς(ε0πετ9ο)σ / ναός της υπεράγίας ενδοξου Δεσπίνης ημών Θ(εοτό)κου και 
αειπ(α)ρθένου Μαρίας / τού επόνομαχωμέμης Βοντήστζις έν τής χρωνις τού 
παναγιωτάτου / κ(αί) οίκουμενηκου π(ατ)ρηάρχου Κ(υρίου) Ραφαήλ. Δηα κόπον τε κ(αί) 
μόχθου του πανό / σίωτάτου Κ(υρίου) Ιακώβ Ιερομονάχου κ(αί) Γερμανου Μονάχου 
κ(αί) Παρθενίου του / ιερομοναχου κ(αί) Σοφρονίου ίερομοναχο κ(αί) ή επίλυπ(ο0ι 
ίερομονάχ(ο)ι κ(αί) μο / ναχ(ο)ι ή κοπιόντες, επι έτους Ζ Ρ Ι Β 97112 =1603) εν μίνη 
οκτωβρίου Ι. / δηα χείρος δε έμου Μιζαήλ κ(αί) Κωνσταντίνου Γραμόστις. “U ndërtua 
dhe u ripikturua ky tempull hyjnor e gjithnderuar i së mbishenjtës, së lavdëruar zonjës 
sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari e mbiqujtur e Vodicës, në kohërat e të 
gjithshenjtit dhe patrikut ekumenik zotit Rafael, me përpjekjet dhe mundimet e 
gjioshënarit jeromonak, zotit Jakov dhe murgut Germanojt dhe jeromonak Parthenit dhe 
jeromonak Sofronit, jeromonakët e monakë të tjerë që mundohen, në vitin 7712 (=1603) 
në muajin tetor 10, me dorën time të Mihalit dhe Kostandinit nga Gramozi”668.  

Përmendja e emrit të patrikut ekumenik në mbishkrimin e mësipërm vërteton 
faktin se Manastiri i Dhivrovunit ka qenë metoq i Patriarkanës Ekumenike të 
Kostandinopojës. Gjithashtu ikonografët që pikturuan kishën Mihali dhe Kostandini qenë 
nga fshati Gramoz, i cili gjendet mbi malin Gramoz por në pjesën greke. 

Ikonostasi i kishës është prej druri të gdhendur dhe është punuar në vitin 1680. 
Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: +Ερεληόθι ο παρον / τημιος σταυρος κε / ο τημηος 
τεμπλος / εκ βοθρουδημα σιν / δρομής κε εξοδου / ένεκεν ψυχη / κης σοτηριας εν η(σ) / 
χρονοις του πανοσι / οτάτου καθιγουμε / νου κυ(ριου) Κ(ω)ν(σταντινου) Δο / σιθεον του 
πιστου / λιστου / επι ετους / α χ π Ζ Ρ Π Η (1680=7188) / εν μηνι οκτοβριω θ / κε η 
επιλ(ο0ιπ(ο)ι / . “U përfundua ky kryq i nderuar dhe ky ikonostas i nderuar që prej fillimit 
me kontributin dhe shpenzimet dhe për shpëtimin në kohën e gjithoshënarit dhe igumenit, 
zotit Kostandin Dositheut, kusarit bestar në vitin 1680-7188 dhe të tjerët. Në muajin tetor 

666-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
236; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4, 
5. 
667-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 157-158. 
668-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 807, faqe 295. 
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9”669. Mbi një ikonë të ikonostasit është shkruar: Δέησις τε δού / λες του Θεου δα / μηανι 
μοναχίς / κ(αί) στασινίς / μοναχις / κ(αϊ) Χριστινας μοναχής. “Lutje e shërbëtorëve të 
perëndisë murgeshës Damjanisë dhe Stasinisë dhe murgeshës Kristinës”670. 

 
 

MANASTIRI I  SHËN THANASIT 
 MUZINË, GJIROKASTËR, VITI 1623 

 
Manastiri i Shën Athanasit gjendet në fshatin Muzinë. Në nikën e prothesit, në 

kungë të kishës është ky mbishkrim: Ανακενί(σ)θυ κε υστορίθη ώ θίος κέ πά(ν)σεπτος 
ναός του αγίου πατρος υμόν Αθανασίου κέ κηρίλου πατρηαρχόν Αλεξαν/δριας δύα 
σηνδρομής κόπου μόχθου καί έξόδου τών εύγενεστάτων άρχώντων Μουζήνας 
άρχιέρατεβοντος / Κίρου επησκόπου Μα(τ)θέου κ(αί) ο εφημέρηος τής αύτής μονής 
παπα Ανδρεας του Ντέτου – Α Χ Κ Γ- Ζ Ρ Λ Α (1623-1731). / Εδόρησε ο Κίρο 
Μαρτηρις στου αγηο(ν) Αθανάσιν που εγραψεν ασπρα χηληαδες Β δια ψηχις κε 
σοτηρίας (είς) μνημοσυνον / το(ν) γονεον του και αυτου. Άμήν. “U përtëri dhe u pikturua 
ky tempull hyjnor i gjithënderuar i atit tonë, Athanasit dhe Kirillit, patrikëve të 
Aleksandrisë, me kontributin, përpjekjet, mundimet dhe shpenzimet e arkondëve shumë 
fisnikë të Muzinës, në kohën e peshkopatit të zotit Matheu, famullitar i këtij manastiri 
(ishte) papa Andrea i Dedës (1623-1731). Zoti Martiri i ka dhuruar Shën Athanasit, për 
t’u pikturuar, aspra dy mijë për shpëtimin e shpirtit. Për kujtim të prindërve dhe të vetes. 
Amin!”671.  

 
MANASTIRI I  PROFETIT ILIA 

 STEGOPUL, GJIROKASTËR, VITI 1624 
 

Manastiri i profetit Ilia është në veri të fshatit Stegopul të Lunxhërisë. (Fig.6) Ai 
ka pamjen e një kalaje. Të ardhurat vjetore të tij kanë qenë 100 lira. Nga ngrehinat e 
manastirit ka shpëtuar vetëm kisha. Ndërtesat e tjera janë të rrënuara. Kisha i është 
kushtuar profetit Ilia dhe kremton më 20 korrik. Manastiri është themeluar në shek. VI, 
me kontributin e J. Nami Dragos nga Saraqinishta672. Në manastir hyhej nëpërmjet një 
porte të madhe. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi 
me kupolë triapsidal dhe ka me përmasa 6,60x3,60 metra. Kisha është ndërtuar në vitin 
1624 me kontributin e jeromonakëve Makarios dhe Joakim. Kjo vërtetohet nga një 
mbishkrim mbi portën e narteksit të kishës: + Ούτος ό θείος καί πάνσεπτος ναός ύπάρχει 
τού άγίου ένδόξου προφήτου Ηλίου τού Θεσβίτου / άνηγέρθη κ(αί) οίκοδωμίθ(η) έκ 
βάθρων δια σήνδρομής κόπου τε κ(αί) έξόδου έν ίέρομονάχοις Μακαρίου / καί Ιωακείμ + 

669-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 817, faqe 300. 
670-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 910, faqe 326-327. 
671-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 808, faqe 295-296.  
672-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
241; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 
4, 5. 
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Α Χ Κ Δ + (=1624) ετος μετά δέ είς τό Α Χ Ο Β (=1672) έτος εύτρεπίστη κ(αί) 
έκαλ(λ)ωπίστη ύπέρ τού τημηώτάτου / αρχωντος κύρ Γκούμα καί ό π(ατ)ήρ αύτου 
Κυργιάκη κ(αί) ή σημβήα αύτού αρχώντος δια ψυχηκην αύτού σωτυρί(αν) / κ(αί) 
ήγουμενεύων τού όσιωτάτου (Γρηγορίου ίερομονάχου Αρχιερατεύωντος) τού 
πανιερωτάτου Μητροπολίτου / κυρίου κύρι Καλλιννίκου τού πρ(ώην Ιωαννί(ν)ων καί 
α’υ) / ταδέλφων Διμιτρίου καί Γεωργίου. Εν μηνί Μαίου 14-1671). “Ky tempull hyjnor 
dhe i gjithënderuar është i profetit të lavdëruar, shën Ili Thesbiti, ngritur dhe ndërtuar prej 
themeli me kontributin, përpjekjen dhe shpenzimet e jeromonakëve, Makari dhe Joakimi-
1624 viti. Më vonë, në vitin 1672 u stolis dhe u zbukurua nga arkondi i shumënderuar, 
zoti Guma dha ati i tij, Qiriaku dhe bashkëshortja e arkondit, për shpëtimin e shpirtit të tij 
dhe në kohën kur ishte igumen i shumënderuari jeromonak Grigori. Në kohën e të 
shumëhirshmit, ish-mitropolititi të Janinës, zotit Kalinikut dhe të vëllëzërve Dhimitrit dhe 
Gjergjit. Në muajin maj 14-1671”673.  

Një mbishkrim tjetër mbi portën e brendshme bën fjalë për pikturimin e kishës 
prej Kostandin Linotopit674 dhe nxënësit të tij, Nikollës. Kisha ka përfunduar së 
pikturuari më 19 qershor të vitit 1653675. Mbi portën perëndimore brenda naosit të kishës 
është shkruar: + Ανήστορήθη ο θείως νάως κ(αί) πάνσεπτος τού άγίου ενδωξου 
προφητου κ(αί) θεοπτου Ηλ’ιου του Θεσβήτου κώπου τε κ(αί) μόχθου κ(αί) σξόδου του 
ωσιωτάτου / Κύρ Ιώακείμ, κ(αί) ή σήν εμι αδελγοι Δανηήλ, Γρήγορίου, Κάλλιστου, τών / 
ίερωμοναχ(ων) κ(αί) εσι(ν)δρόμισαν εύγενεστάτ(ο)ι αρχοντες Κυρ Γεώ(ρ)γις τού Μ / 
άνη, Ιω(άννης) Δράγος έκ χορίο Σαρακήνιστα, κ(αί) ή (ι)στορηση δυα χηρος ε / μου 
Κωνσταντίνου ηυου Μιχαηλ έκ χόρας Λινοτωπίου κ(αί) μα / θητλης αύτου Νικολαου. 
Ετελ(ε0ιοθη έν μηνι ιουνίο - ΙΘ - / απο Χ(ριστο)ύ Α Ξ Ν Γ (=1653) – απο Αδαμ Ζ Ρ Ξ Α 
(1761=1653). “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i profetit të shenjtë të 
lavdëruar dhe perëndidashës, Ilia Thesbiti, me përpjekjet, mundimet dhe shpenzimet e të 
shumënderuarit, zotit Joakim dhe bashkë me mua vëllezërit, jeromonakët Danieli, 
Grigori, Kalisti. Kontribuan arkondët shumë fisnikë, zoti Gjergji i Nanit, Jan Dragoja nga 
katundi Saraqinishta dhe u pikturua me dorën time, të Kostandinit, birit të Mihalit nga 
katundi Linotopi dhe nxënësit të tij, Nikollës. Përfundoi në muajin qershor 19, prej 
Krishtit 1653, prej Adamit 7161”676.  

Përmasat e jashtme të kishës janë 12.5x5 metra. Nga ana e jashtme kisha ka një 
formulim të veçantë arkitektonik. Muret janë të suvatuara nga jashtë. Trajtimi i tyre 
zbukurimor është realizuar me daljen e apsidave me nike të ngushta dhe të larta, duke 
krijuar përshtypjen e harkadave të rrafshëta. Mbi niket kalon një shirit i gjerë e i rrafshët, 
që përmban një mbishkrim me shkronja të mëdha. Gjithë vëllimi i kishës mbyllet me 

673-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 74-75; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.550, faqe 230. 
674-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 92. 
675 -Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, 
σελ. 114.  
676-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 561, faqe 235. 
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kornizën prej guri nën çati. Naosi i jep kishës formën e kryqit triapsidal. Mbi katër 
shtyllat e sallës qendrore ngrihet qemeri, mbi të cilin mbështetet tamburi mbi kupolë. 
Tamburi është i zbukuruar me motive dekorative677. Në kishë ka pasur objekte me vlerë, 
si libra liturgjikë kishtarë, ikona etj.  

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë678. 
Në fondet e Muzeut gjenden edhe mjaft ikona të vogla, të cilat kanë qenë në pjesën e 
sipërme të ikonostasit679. Në një mbishkrim që gjendet në Ungjillin e Kishës së profetit 
Ilia lexojmë: Διονυσίου τού Κατηλιανού. Α φ ν δ (=1554). “I Dhionis Katilianit 1554”680. 
Manastiri i profetit Ilia në Stegopul të Lunxhërisë është shpallur monument kulture681 në 
vitin 1963. 

Në vitin 1998 kisha i është nënshtruar rikonstruksionit, i cili kapi shumën prej 
550.000 lekësh ose 5.500 dollarë. Punimet u përqendruan kryesisht në rikonstruksionin e 
çatisë së kishës. Fillimisht u hoq mbulesa e mbetur e pllakave prej guri dhe skeleti i 
konstruksionit të çatisë. Në vijim u rindërtua konstruksioni prej druri dhe u mbulua çatia 
me rrasa guri. U meremetua gjithashtu, muratura në zonën e sipërme të narteksit682.  

 
 

MANASTIRI I SHPËRFYTYRIMIT 
 DRENOVË, LUNXHËRI, GJIROKASTËR, VITI 1666 

 
Manastiri i Shën Sotirit (Fig.7) gjendet në Drenovë të Mingulit, në krahinën e 

Lunxhërisë. Është poshtë fshatit, në një lëndinë të bukur, në anën e majtë të përroit të 
Orovishtës. Në anën juglindore ka pasur një burim, prej të cilit manastiri furnizohej me 
ujë të pijshëm. Kisha e Shën Sotirit është në cepin lindor të manastirit. Rreth saj kanë 

677-Arqile Bërxholi, Lunxhëria. Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike, 
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 349-350. 
678-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona të mëdha: Deisis, me nr. 
inventari 5886 dhe përmasa 54x70 cm; profeti Ilia me qerre, me nr. inventari 5658 dhe përmasa 57x88 cm; 
Fjetja e Hyjlindëses, me nr. inventari 5922 dhe përmasa 51x77 cm; Shën Harallambi, me nr. inventari 5955 
dhe përmasa 53x90 cm; Kryeengjëlli Mihail, me nr. inventari 5542 dhe përmasa 40x60 cm; Kryeengjëlli 
Gabriel, me nr. inventari 5602 dhe përmasa 39x64 cm. Me interes është kryqi që gjendej në pjesën kulmore 
të ikonastasit të kishës. Kryqi identifikohet me nr. inventari 5842.  
679-Shën Mëria, me nr. inventari 5440 dhe përmasa 24x32 cm; Shën Gjergji, me nr. inventari 5441 dhe 
përmasa 24x32 cm; Deisis, me nr. inventari 5518 dhe përmasa 25x30 cm; Pagëzimi, me nr. inventari 5551 
dhe përmasa 23x30 cm; Shën Pjetri dhe Shën Pavli, me nr. inventari 5567 dhe përmasa 23x39 cm; 
Analipsi, me nr. inventari 5681 dhe përmasa 35x27 cm; Burimi Jetëdhënës, me nr. inventari 5768 dhe 
përmasa 32x39 cm; Krishtlindja, me nr. inventari 5771 dhe përmasa 35x39 cm; Pendikostia, me nr. 
inventari 5804 dhe përmasa 39x41 cm etj. 
680-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 524, 
faqe 221. 
681-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 32; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
682-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 167. 
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qenë konakët e manastirit. Manastiri i është kushtuar Shpërfytyrimit dhe kremton më 6 
gusht. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 80 lira683.  

Kisha është në formë kryqi me tri apsida, me përmasa 13.60x6.50 metra. Është 
ndërtuar me gurë çmërsi e shtufi, të lidhur me njëri-tjetrin me llaç gëlqereje. Mbi portën 
perëndimore gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se kisha është piktuar në vitin 
1666 nga Dhimitri dhe Gjergji684: + Ουτος ό πάνσεπτος κ(α)ί θείος ναός ό ής όνομα τι / 
μώμενος τού Κυρίου κ(αί) Θεού κ(αί) Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού / άνηγέρθη έκ 
βάθρου κ(αί) άνιστόρισεν αύτον κ(αί) εκαλλώπισεν / αύτόν εύδοκία Θ(εο)ύ ώς καθώς 
όράται, διά σηνδρωμής κόπου τε κ(αί) / εξόδου τού τίμιώτάτου Κύρ Πέτρου κ(αί) Σάβα 
κ(αί) Τόσσκα κ(αί) Τέφα Τόσκα / Τέφα Βενάμήν ίερομονάχου, Νεόφίτου ίερομο(να)χου. 
Διά χειρός Δημητριου κ(αί) Γεωργίου / επι έτους α χ ξ στ 1666. “Ky tempull i 
gjithënderuar dhe hyjnor, me emrin e zotit dhe të perëndisë dhe shpëtimtarit tonë, Jezu 
Krisht u ndërtua prej themeli. E pikturoi dhe e stolisi simbas mirëdashjes së perëndisë, 
sikurse e shihni, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të shumëndershmit, zotit 
Petro dhe Tetos dhe Sava dhe Toska, dhe Teta Toska, Tefa jeromonak Beniaminit, 
jeromonak Neofitit. Me dorën e Dhimitrit dhe Gjergjit në vitin 1666”685.  

Në faqen e murit të prothesit të kishës është shkruar: Μνήσθητη Κε τών γονέων 
τόν είστοριογράφων τήν έκ(κ)λησήαν ταύτην / Μανουήλ καί Ζόγας κήρ Δημητρίου 
Γεωργίου (Ιω(άννου). “Kujto, o zot prindërit e piktorëve të kësaj kishe, Muhuilin dhe 
Zogën. Dora e Dhimitër Jorgjit, Janit”686. Altari ndahet me pjesën tjetër të kishës me një 
ikonostas prej druri të gdhendur. Në ikonën e Krishtit, në ikonostasin e kishës është ky 
mbishkrim: Δυά σηνδρομής καί εξόδου Αρσενήου ίερομονάχου καί ήγουμένου έκ 
πώλεος Βοτρ(ι)τζα. Εν ετη 1803. Χήρ κάμού τού άμαρτωλού Βασηλύού καί αύτού 
γράφω. “Me kontributin dhe shpenzimet e jeromonak Arsenit dhe igumenit, nga qyteti 
Bodrishtë. Në vitin 1803. Dora ime e mëkatar Vasilit dhe vetëshkruesit”687. Në ikonën e 
Shën Mërisë është ky mbishkrim: Δηά σηνδρομής καί εξόδου ίερομονάχου Αρσενίου καί 
ήγουμένου τής αγίας μονλις ταύτης. Δέησης τού δούλου τού Θεού Σέβο Κυρούση άπο 
ερηνέους μέτα τούς ηούς αύτού. “Me kontributin dhe shpenzimet e jeromonak Arsenit 
dhe igumenit të këtij Manastiri të shenjtë. Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Sevo Kirushi, 

683-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, 
σελ.240-241; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 
1993, faqe 4. 
684-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 117. 
685-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 83; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 567, faqe 236-237. 
686-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 83; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 787, faqe 288-289. 
687-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 83; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 660, faqe 261. 
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nga Erindi me të bijtë e tij”688. Në ikonën e Shpërfytyrimit, në ikonostasin e kishës është 
shkruar: 1871, Ιουλίου 8. Διά χειρός Δημητρίου Νικολάου έκ κώμης Χιονάδες. “1871, 
korrik 8. Me dorën e Dhimitër Nikollë Zografit, nga katundi Fjonati”689. Aktualisht ikona 
gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me nr. inventari 5652, me 
përmasat 55x108 cm. I njënjti ikonograf ka pikturuar edhe ikonën e Joan Pagëzorit. Në 
ikonën e Shën Triadhës është shkruar: Δέησις τού δούλου τού Θεού Νικολάου τού Κότζο 
Στόγια άπό Σινκρηάτη 1803. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë, Nikollë Koço Stejës, nga 
Sinkriati 1803”690. Në ikonën e apostujve në ikonostasin e kishës është shkruar: Εν έτει 
1788. “Në vitin 1788”691.  

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë692. 
Në një kandil të kishës është shkruar: Μητο Βιτου Κοστα Ανδρεα τη χοριον Νοκοβο ης 
το μοναστιρι του σοτηρος 1794. “Milto, Vitu, Kostë Andrea nga katundi Nokovë e 
dhuruan në Manastirin e Shpërfytyrimit, 1794”693.  

Kisha e Shën Sotirit i përket shek. XVII. Fatkeqësisht, kjo kishë është shkatërruar 
gjatë kohës që u shndërrua në stallë bagëtish të kooperativës. Kisha ka qenë e pikturuar 
me afreske, por ato janë dëmtuar nga barinjtë, që kanë banuar për shumë kohë në të. Edhe 
ikonostasi i kishës është i dëmtuar nga  djegia. Disa nga ikonat e ikonostasit të kishës 
janë piktuaruar në vitin 1871, prej Dhimitër Zografit nga Fjonati. Kjo kishë historike 
duhet të rikonstruktohet, me qëllim që t’i kthehet shkëqimi i dikurshëm694.  

 
 
 
 
 
 

688-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 788, faqe 289. 
689-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 749, faqe 
280. 
690-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 663, faqe 261. 
691-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 624, faqe 
253. 
692-Gjatë punës hulumtuese e studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona të vogla: Shën Mëria, me nr. 
inventari 5413 dhe përmasa 30x68 cm; Shën Andrea, me nr. inventari 5415 dhe përmasa 31x67 cm; Shën 
Pavli, me nr. inventari 5412 dhe përmasa 30x70 cm; Ngjallja, me nr. inventari 5519 dhe përmasa 29x27 
cm; Shën Marku, me nr. inventari 5575 dhe përmasa 30x68 cm; Pararendësi, me nr. inventari 6071 dhe 
përmasa 27x68 cm. Disa ikona të tjera të fondit janë shumë të dëmtuara nga koha dhe nuk mundëm t’i 
evidentonim. 
693-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 84; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 639, faqe 256. 
694-Arqile Bërxholi, Lunxhëria. Mjedisi-banorët-ekonomia-vendbanimet, Qendra e Studimeve Gjeografike, 
Shoqata Shqiptare e Gjeografëve "Pandi Geço", Tiranë, 2007, faqe 275-277. 
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MANASTIRI I SHPËRFYTYRIMIT 
 HOSHTEVË, ZAGORI, GJIROKASTËR, VITI 1669 

 
Manastiri i Hoshtevës është në një pozicion të bukur të malit në fshatin Hoshtevë 

në Zagori. Kisha i është kushtuar "Shën Sotirit" dhe feston më 6 gusht ditën e 
Shpërfytyrimit. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 60 lira695. Kisha  ka përmasa 
7.50x2.5 metra. Mbi portën brenda kishës gjendet mbishkrimi: + Ανεστορηθι (καί 
εκαλλωπι)σθη ό θιος κε πανσεπτος / ναον του Κηρηου ημον (Ι) Ησου Χ(ριστ)ου δηα 
σηνδρο / μος κοπου κ(αί) εξοδου χοριον Χοστεβα. / Μηκρή κε μεγαλη ξενη χορα ξενο 
κοσμ / ο ηδα ξενον μη ηενης ξενομενον ετου(σ) Ζ Ρ Ο Ζ (7177 = 1669) “U pikturua dhe 
u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i zotit tonë Jezu Krisht me kontributin, 
mundimet dhe shpenzimet e katundit Hoshtevë, të vegjël e të mëdhenj, vend i huaj, botë e 
huaj, pashë të huaj që nuk pranojnë të huaj, viti 7177 (=1669)”696.  
 
 

MANASTIRI I  SHËN MËRISË 
 KOSHOVICË, GJIROKASTËR, VITI 1669 

 
Manastiri i Koshovicës është në zonën e Dropullit. (Fig.8) Kisha e manastirit i 

është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses dhe kremton më 15 gusht. Manastiri siguronte të 
ardhura vjetore 40 lira697. Kisha është në formë kryqi me kupolë, triapsidal dhe ka 
përmasa të brendshme 6.50x4.50 metra. Krahët e kryqit nuk janë të barabartë në plan dhe 
në hapësirë. Nga ana veriore dhe jugore të kryqit janë më të ulët se krahët perëndimorë 
dhe lindorë. Kolonat e brendshme lidhen midis tyre e me muret anësore me anën e 
harqeve tërthore. Lartësia e vogël e apsidave nuk ka mundur t’i japë zgjerimin e 
nevojshëm hapësirës së brendshme. Mjedisi i altarit përmban apsidën qendrore të bemës, 
si edhe niket anësore që shërbejnë për protezisin dhe diakonikonin. Narteksi është në 
anën perëndimore të naosit. Tamburi dhe tri apsidat duken si vëllime të bashkëlidhura me 
vëllimin kryesor. Muratura e kishës është me gurë shtresorë. Përfundon me një kornizë të 
thjeshtë guri.  

Ndërtesat e manastirit qarkojnë kishën në anën veriore dhe perëndimore. Ndërtesa 
në anën veriore është dykatëshe. Kati i sipërm përdorej për banim, ndërsa kati i poshtëm, 
si katua698. Kisha Fjetja e Hyjlindëses daton në vitin 1669. Kjo datë është në ikonën 

695-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
241; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
696-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 568, faqe 237-238. 
697-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
238; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 
4, 5. 
698-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 126-127.  
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“Fjetja e Shën Mërisë” dhe në pikturën murale të kubesë së kishës699. Kisha e manastirit 
në vitin 1977 është shpallur monument kulture700. 
 
 

MANASTIRI I  FJETJES SË HYJLINDËSES 
 KAKOME, SARANDË, 1672 

 
Manastiri i Kakomesë gjendet në bregdet të Nivicës. Kisha e manastirit i është 

kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" dhe feston më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të 
manastirit kanë qenë 180 lira701. Kisha e manastirit është ndërtuar në brendësi të gjirit të 
Kakomesë në breg të detit Jon. Kisha përbëhet nga naosi dhe hajati në anën perëndimore. 
Naosi është i tipit në formë kryqi me kupolë triapsidal dhe ka përmasa të brendshme 
6.80x3.70 metra. Muratura e kishës është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Muret 
përfundojnë me korniza prej guri. Çatia e kishës është e mbuluar me tjegulla. Nga 
manastiri i kanë qëndruar kohës kisha dhe dy godina, të cilat janë në gjendje të rrënuar. 
Në pjesën lindore të manastirit ngrihet një kullë trekatëshe. Dy katet e sipërme kanë qenë 
për banim, ndërsa kati i poshtëm ka shërbyer si depo. Në pjesën veriore të manastirit 
gjendet një ndërtesë dykatëshe, ku qenë dhomat e banimit të personelit të manastirit. Kjo 
ndërtesë përmban elementë të shumtë dekorativë të realizuar me gurë të gdhendur. 
Manastiri është i rrethuar me mure të lartë702.  

Nga një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore, brenda naosit të kishës 
vërtetohet se afresket janë punuar nga dora e Mihalit nga Zerma në vitin 1672: 
+Ανηστωρίθει ω θηος κ(αί) πάνσεπτος να / ος τλης Πανειπερευλογιμένις ενδόξου Δες / 
πηνες ημών Θεότοκου κ(αί) Αειπαρθενου Μαρίας. Δηα σήνδρο / μης του παννασιωτατου 
καθηοίγουμενου / πάπα Κύρ μανθέου με τήν σοιν(ο)διαν του, επη ετους Α Χ Ο Β, Ζ Ρ Π 
(1672=7180) κ(αί) αρχιερατευ / βοντες του θεοφιλεστατου επη(σ)κοπου Κηριου Κηριου 
Σεραφημ. / (Διά) χηρος καμου τού άμαρτο / (λου) (Μ)ιχαλις ζο / 9γράφου έκ) κομης 
Ζερμ(α). “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i së mbibekuarës, së 
lavdëruarës zonjës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin e 
gjithoshënarit igumenit, zotit Papa Mantheut me suitën e tij, në vitin 1672-7180 dhe në 
kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit zotit Serafim, dora ime e mëkatar Mihalit, 
piktor nga katundi Zerma”703.  

Mbi portën e narteksit, jashtë kishës është shkruar: +Πύλην νοητην τω λόγω 
κέκλ(ει)σμεν(ην) ανοιξον ημύν / συμπάθ(ε0ιαν τας πύλας η των ευδιάλ(λ)ακτον τε / 

699-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 569, faqe 238. 
700-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 89. 
701-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
244; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
702-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 181-184; -Γιώργιος Κ. 
Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση Βορειοηπειρωτικων 
Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 107. 
703-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 813, faqe 298-299; Τιτος Γιοχαλας, 
Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 105. 
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κούσα λογον ος αν λιταις σου ταις ανενδοτης / αγας εξιλεωσης τον πανάηαθόν λόγον 
λύσιν παρασχείν / τών βροτων μαγ...δων εκ τον της πυλης καθηστείσαι Μ(ήτ)ερ την φω / 
τοειδήν – σωτηρίαν διδ9ου) α χ ο β (=1672).  “Hapna portën e kuptueshme me anën e 
arsyes, që është e mbyllur, hapna portat e simpatosë ti që linde fjalën e mirëkuptueshme, 
që me anën e lutjeve tuaja shumëkëmbëngulëse të zbutësh fjalën e fortmirë që të fali 
zgjidhjen e mëkateve të të vdekurve jashtë portës, të vë ty o nënë, jepna shpëtimin e 
ndritshëm…1672”704. Gjëja më me vlerë në manastir është një ungjill prej pergameni, 
brenda të cilit janë katër ungjijtë dhe në fund ka shkurtore e sinaksarë. Faqet e ungjillit 
janë zbukuruar me mikrografi. Manastiri çdo muaj ka ndihmuar me 30 lira shkollën e 
Nivicës. Rezatimi shpirtëror i manastirit ka qenë aq i madh saqë respektohej me 
shprestari edhe nga popullsia myslimane e zonës. Sa herë që kishte ndonjë 
mosmarrëveshje serioze ndërmjet të krishterëve dhe myslimanëve të zonës ata shkonin në 
manastir dhe betoheshin705. Manastiri i Kakomesë në vitin 1963 është shpallur monument 
kulture706. 

 
MANASTIRI I SHËN MËRISË 
 KORËZ, SARANDË, VITI 1672 

 
Manastiri i Shën Mërisë në Korëz (Fig.9) gjendet mbi një breg shkëmbor në afërsi 

të Sarandës. Nga ndërtimet e manastirit i ka rezistuar kohës vetëm kisha, kulla si dhe një 
ndërtesë me çardak. Kisha është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 
7.90x4.40 metra. Çatia e kishës është dyujëse dhe mbulohet me rrasa guri. Muret e kishës 
janë me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. Muratura përfundon me një kornizë guri. Apsida 
dhe tamburi i kishës janë të suvatuar. Ndërtesa dykatëshe me çardak është ndërtuar në 
vitin 1672. Oborri i manastirit është shtruar me plloça707.  

Kisha është pikturuar në vitin 1672. Ambienti i altarit ndahet nga një ikonostas të 
ndërtuar me mur guri. Në frontonin e murit perëndimor ngrihet kambaneria. Rreth 
kambanës së manastirit është shkruar: ΙΣ ΜΝΙΜΟΣΙΝΩΝ ΕΟΝΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛ(Ο)ΥΣΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΤΟΝ Τ(Ο)Υ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΤΟΝ ΔΙΟ 
ΣΙΚΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΧΟΡΙΟΝ Λ(Ο)ΥΚΟΒΟ, ΜΙΣΙΝΑ (=ΜΟΥΖΙΝΑ) 1813 ΔΙ ΕΓΟ () 
ΡΑΠΟΝΖΙΟ “Për kujtim të ushtarëve vullnetarë shqiptarë të mbretit të të dy Sicilive që 
ranë, nga katundi Lukovë. Muzinë 1813 prej meje Raponci”708. Ky mbishkrim vërtetin 
faktin historik që repartet shqiptare himariote kanë shërbyer në ushtrinë e Fedinandit  të 
Napolit, mbretit të të dy Sicilive. Manastiri i Shën Mërisë në Korëz në vitin 1963 është 
shpallur monument kulture709. 

704-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 814, faqe 299. 
705-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 103-104. 
706-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 80. 
707-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 185-189. 
708-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 865, faqe 311-312. 
709-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 80. 
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MANASTIRI I  KRIMANOVËS 
 PIQERAS, SARANDË, VITI 1672 

 
Manastiri i Krimanovës gjendet në fshatin Piqeras. Të ardhurat vjetore të 

manastirit kanë qenë 100 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" 
dhe feston më 15 gusht710. Kisha është e tipit bazilikë me kube me përmasa të brendshme 
8.30x4.60 metra. Muratura e kishës është me gurë dhe më pas është suvatuar kur është 
bërë ndonjë riparim711. Kisha është e ngritur në një lartësi që dominon fshatin Piqeras. 
Ajo është ndërtuar në vitin 1672. Kjo vërtetohet nga një datë e gdhendur në një gur të 
murosur mbi portën jugore të kishës712. Mbi një potir prej argjendi është shkruar: ECOLE 
S-te CATHERINE “Shkolla e Shën Katerinës”713. 

  
 

MANASTIRI I SHËN KOLLIT 
 HORMOVË, TEPELENË, SHEK. XVII 

 
Manastiri i Hormovës gjendet në fshatin Hormovë të Tepelenës. Është ndërtuar në 

shek. XVII. Manastiri ka pasur të ardhura vjetore 50 lira turke. Kisha e manastirit i është 
kushtuar Shën Kollit dhe festonte më 6 dhjetor714. Në një ikonë të Shën Mërisë, e cila 
gjendet në ikonostasin e kishës, është shkruar: (Δέη)σης Ιωάννου καί αύτογράφου ... τόν 
τέκνον αύτου έκ χο(ρας Σηκρ)ιάτη έν έτη 1782, (Αύγ)ούστου 15. “Lutje e Janit dhe 
vetëshkrues…bijve të tij nga katundi Sikriati. Viti 1782, gusht 15”715. Mbi ikonën e Joan 
Pagëzorit është mbishkrimi: 1791 – Ηανουαριου 5. “1791 janar 5”716.  
 Hormova ka qenë një nga fshatrat e krahinës së Rrëzës. Të dhëna interesante në 
lidhje me Hormovën na japin Aravatinoi dhe Pukëvili. Këta autorë të huaj, përveç 
përshkrimit të një popullsie të krishtere dhe luftarake flasin edhe për udhëheqësin 
shpirtëror të hormovitëve Çaush Priftin. Ky i fundit ka qenë djali i priftit të Hormovës, 
papa Kosta Dhimu. Emri Çaush ishte gradë ushtarake në Perandorinë Osmane, e cila 

710-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
245; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
711-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 189-190. 
712-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 812, faqe 298. 
713-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 902, faqe 325. 
714-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 
4; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
240. 
715-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 614, faqe 250. 
716-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 631, faqe 254. 

154 
 

                                                           



 
 
 
korrespodonte me gradën e kapitenit në ushtrinë e sotme. Angazhimi ushtarak i prijësve 
të krishterë në ushtrinë osmane ka qenë një praktikë e vjetër e Portës së Lartë, të cilën e 
aplikonte ndaj atyre vendeve, që kishin një autonomi lokale, të fituar përmes pagesës së 
një haraçi717. 
 

MANASTIRI I  DRIANOS 
 ZERVAT, GJIROKASTËR, VITI 1715 

 
Manastiri i Drianos në Zervat (Fig.10) ka qenë një nga më të mëdhenjtë në 

krahinën e Dropullit. Quhet i Drianos nga lisat e shumtë që mbullonin zonën përreth718. 
Kisha e manastirit i është kushtuar "Fjetjes së Shën Mërisë" dhe kremton më 15 gusht. 
Manastiri ka qenë në gjendje të mirë ekonomike. Ai zotëronte 600 hektarë tokë 
bujqësore. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 300 lira turke719. Këto të ardhura 
dhe toka siguroheshin nëpërmjet dhurimeve të ndryshme që bëheshin në atë kohë720. 
Manastiri është cilësuar Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή (manastiri administrohej direkt 
nga patriku i Kostandinopojës dhe gëzonte statusin e manastirit patriarkal dhe 
stavropigjik)721 që prej vitit 1779 dhe ka pasur metoqe në Zervat, në Muzinë, në 
Dhrovjan dhe në Moldavi. Manastiri ka pasur një bibliotekë të pasur722.  

Mbi prothesin në kungën e kishës është shkruar: Ιωάνου ίερέως καί Νικολάου 
ζαφείρος α ψ ι ε (=1715) αγιερωσεν ο παπα / κυρ Ιωαννης καί Πρωτοπαπας χοραφια είς 
τόν καμπον στρεματα λέ καί / έγραφε τα ονόματά του(σ) είς την πλακα καί όποιος τα 
πουληση καί δέν / μνημονεύση νά έχη τήν κατάραν τής Παναγίας καί τόν αφορισμόν τού 
/ άρχιερέως άμήν. “Për prift Janin, Nikollën dhe Zafiren 1715, e ka dhuruar (afiorosë) 
protopapë, zoti Papa Jani, ara 35 dynymë dhe i shkroi emrat e tyre në pllakë dhe kushdo 
që t’i shesë dhe të mos i përmendë, të ketë mallkimin e Shën Mërisë dhe ekskomunikimin 
nga ana e peshkopit. Amin!”723.  

Kisha ka formë kryqi me kupolë724, me përmasa të brendshme 7.20x5.80 metra. 
Kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit në formë kryqi me 
kupolë. Katër kolona të brendshme krijojnë bërthamën qendrore të kishës, e cila 
mbulohet nga kupola. Tamburi mbështetet mbi katër krahët e kryqit, që janë të mbuluar 
me qemere cilindrikë. Krahu lindor dhe ai perëndimor janë disi më të gjatë. Kolonat 

717-Dorian Koçi, Gjenealogjia e Ali Pashë Tepelenës, “Streha”, Tiranë, 2014, faqe 93-94. 
718-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 96. 
719-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
237. 
720-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 4. 
721-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, 
σελ. 30. 
722-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 82.  
723-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 55; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 575, faqe 239. 
724-Γιώργιος Κ. Γιακουμής, Κωνστ. Γ. Γιακουμής, Ορθοδοξα μνημεια στην Βορειο Ηπειρο, Εκδοση 
Βορειοηπειρωτικων Ερευνων, Ιωαννινα, 1994, σελ 79. 
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lidhen me muret perimetrore me harqe, duke krijuar bërthama të mbuluara me qemere 
cilindrike në pjesët e tyre këndore. Bema, proteizi dhe diakonikoni përfundojnë me tri 
apsida. Prej tyre, apsida qendrore është më e madhe. Hajati është në anën perëndimore të 
kishës dhe është shtuar më vonë. Ai është pa tavan dhe mbulohet nga një çati treujëshe. 
Çatia e kishës është e mbuluar me rrasa guri. Tamburi dhe vëllimet e krahëve të kryqit 
mezi sa shkëputen nga masa e gjerë e çatisë. Hyrja për në manastir bëhet nëpërmjet 
portës, e cila është punuar me gurë të gdhendur. Në anën lindore të kishës është 
kambaneria.  

Kisha e manastirit është suvatuar nga jashtë, duke e fshehur strukturën e mureve. 
Ndërtesat e manastirit janë ndërtuar me gurë shtresorë, të vendosur në radhë të rregullta 
dhe përmbajnë elemente dekorative725.  

Kisha Fjetja e Shën Marisë është ndërtuar në vitin 1569. Këtë e vërteton 
mbishkrimi në krye të kolonës së mesit në hyrje të kishës: Μτφρ. Επιμ. Επί έτους Ζ Ο Ζ 
(7077=1569) έκτισθη ό παρών στύλος διά χειρός Καλλίστου μοναχού. "Viti 7077 
(=1569) u ndërtuan kolonat me dorën e murgut Kalist"726. Në hyrje të kishës gjendet edhe 
mbishkrimi: Νεώφιτος ίερομονάχος άμαρτολός (΄ψς) ούδείς άνθρωπος Ζ Ρ Λ Σ Τ 
(7136=1628). “Jeromonak Neofiti mëkatar si asnjë njeri 7136 (=1628)”727.  

Mjedisi i altarit ndahet me një ikonostas prej druri. Në një mbishkrim pa datë në 
ikonën e Krishtit, në ikonostasin e kishës është shkruar: Δέυσις Ιωσήφ Ιερομονάχου. 
“Lutje e jeromonak Josifit”728. Mbi një mbulesë argjendi të ikonës së Shën Mërisë është 
shkruar: Παρθενηου ιερομοναχου 1777. “Jeromonak Partheni 1777”729. Mbi mbulesën e 
argjendit të kësaj ikone të Shën Mërisë kemi këtë mbishkrim: Ασημοθη υ αγια Ηκον δια 
εξοδον καί δα(πάνης) Παρθενιου ιερομον(άχου). “U vesh me argjend kjo ikonë e shenjtë 
me shpenzimet dhe harxhet e jeromonak Parthenit”730. Ikona e Joan Pagëzorit aktualisht 
gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me numër iventari 5579 dhe ka 
përmasa 64x48 cm. Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë 
pothuajse të gjitha ikonat e vogla731.  

725-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 110-112. 
726-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 526, 
faqe 222. 
727-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.543, faqe 228. 
728-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.784, faqe 288. 
729-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 59; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.608, faqe 247. 
730-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 59; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.800, faqe 291. 
731-Analipsi, me numër iventari 5790 dhe përmasa 31x26 cm; Fjetja e Hyjlindëses, me numër iventari 5813 
dhe përmasa 27x26 cm; Shën Mëria me Krishtin, me numër iventari 5815 dhe përmasa 31x27 cm; 
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Narteksi është pikturuar në vitin 1583. Hapësira e narteksit ndahet në tri pjesë. 
Pjesa qendrore është e mbuluar me qemer cilindrik, ndërsa dy pjesët anësore mbulohen 
me qemere më të ulëta732. Kuzhina e manastirit është ndërtuar në vitin α ψ ο ε = 1775. 
Kjo vërtetohet nga një mbishkrim i gdhendur në një gur mbi portën e kuzhinës733. Në 
faqen e jashtme të apsidës së kishës është gdhendur viti 1656734. Një mbishkrim me 
interes është ai që gjendet në anën e djathtë të kolonës së mesit të kishës, i cili bën fjalë 
për një borxh që kishte marrë manastiri: Είς τούς α χ ν (=1650) ηλθαμεν / απο τήν 
μολδοβλαχία (εγώ ό Παπά Δοσλιθεος ό ήγούμενος τού αγίου / Γεωργίου καί ό Παπα – 
Διονύσιος / καί εύγάκα(μ)ε τό χρεος / χιλιάδες Δ () άσπρα / καί όποιος βάλη χρέος άπώ 
έκήθεν να / είναι αφορισμένος από Π(ατ)ρος και υού καί άγίου Π(νεύμα)τος να εχη και 
την / Παναγίαν άντιδικον / και πολεμηον αμήν. “Në vitin 1650 erdhëm nga Moldavia, 
unë Papa Dositheu, igumeni i shën Gjergjit dhe Papa Dionisi duke marrë borxhin 4 mijë 
aspra. Dhe kush të marrë borxh tani e tutje, të jetë i ekskomunikuar prej atit dhe birit dhe 
shpirtit të shenjtë, të ketë dhe Shën Mërinë kundërshtare dhe luftuese. Amin!”735.  

Nëpër mbishkrimet e ndryshme që gjenden në këtë kishë kemi emrat e 
priftërinjve, dhiakonëve, si dhe disa nga datat që janë dorëzuar. Një mbishkrim në të hyrë 
të kishës në të djathtë të shtyllës së mesit na bën me dije se më 31 maj të vitit 1629 është 
dorëzuar dhjakon Jani: Ετους Ζ Ρ Λ ΣΤ (7136=1628) εχειροτονιθι διακονος ιοανης μαιου 
λα ετους Ζ Ρ Λ Ζ (7137=1629). “Viti 7136 (=1628) u dorëzua dhiakon Jani, maj 31 viti 
7137 (=1629)”736. Një mbishkrim tjetër, i cili gjendet në anën e djathtë të kolonës së 
mesit në eksonarteksin e kishës bën fjalë se në janar të vitit 1630 është dorëzuar Papa 
Simoni: Εχηροτονλιθη ώ Παπασιμεών έν ύανουαρίος έτους Ζ Ρ Λ Η (7138=1630). “U 
dorëzua Papa Simoni në muajin janar, viti 7138 (=1630)”737. Në anën e djathtë të kolonës 
së mesit është shkruar: Τής (Υπ)απαντής έγένηκα έγό ώ διάκος α χ ο ε (=1675). “Ditën e 
festës së Ipapandisë unë u bëra dhiakon 1675”738. Po në kolonë gjendet mbishkrimi: 

Shpërfytyrimi, me numër iventari 6003 dhe përmasa 31x27 cm; Shën Nikolla, me numër iventari 6015 dhe 
përmasa 31x27 cm; Joan Pagëzori, me numër iventari 6123 dhe përmasa 32x27 cm. 
732-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 111. 
733-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.602, faqe 246. 
734-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.562, faqe 235. 
735-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.560, faqe 234. 
736-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 555, faqe 233. 
737-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 557, faqe 233. 
738-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 571, faqe 238. 
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Δανιήλ ίερομονάχος καί άμαρτολός α ψ β (=1702). “Danieli, jeromonak dhe mëkatari 
1702”739. Në shtyllën e majtë të kungës është shkruar: Μεθόδιος Ιερομόναχος ο 
Κερκ(υραίος). 1796 δητο – 15. “Jeromonak Metodi Korfjati, 1796”740. Mbi shtyllën e 
majtë të kungës është shkruar: 1800 Γρηγόριος / ίερομόναχος. “1800 Jeromonak 
Grigori”741. Në anën e djathtë të kolonës së mesit është shkruar: Εγινα εγο ο Ιοανις 
ηεροδιακονος ετους 1804 μαρτιου 11. Διωνισιος ιερομόναχος. Ιοακείμ ιερομόναχος. 
Ζαχαρίας ίερομοναχος. Ανανλιας ίερομοναχος. Χρίσανθος ίερομοναχος. Βενιαμίν 
ίερομοναχος. “Unë Jani u bëra jerodhiakon, viti 1804, mars 11. Jeromonak Dionisi, 
jeromonak Joakimi, jeromonak Zaharia, jeromonak Anania, jeromonak Krisanthi, 
jeromonak Beniamin”742.  

Nëpër të shenjtat e kishës ka mbishkrime të ndryshme, të cilat përmendin 
dhuruesin dhe datën kur janë bërë dhurimet. Rreth bazamentit të një potiri të larë me ar 
është shkruar: Ο ευσεβεστατος βασιλευς πασης Μοσχοβιας Μιχυλ Θεοδοροτζκι αφιερο / 
σα το δισκ(ο)ποτιριον του σεβασμια Μονη της κοιμησεως της Παναγιας / εις τοπον 
εκαλουμε νου Δρυανου δια ψιχηκη(ν) μου σ(ωτη)ρια(ν). “Cari i shumëdevotshëm i gjithë 
Moskovisë, Mihail Theodoroçki i dhurova diskopotirin Manastirit të nderuar Fjetja e 
Hyjlindëses në vendin e quajtur Driano, për shpëtimin e shpirtit tim”743. Në anën e djathtë 
të kolonës së mesit në eksonarteks gjendet një mbishkrim: Ετελειόθι ό τόμιος σταυρός έν 
μηνί αύγούστο ΙΣΤ άπό έξόδον τού πανιεροτάτου μητροπολίτου Βαιλαγράδων κυρίο 
Ελευθερίω καί διά χιρός έμού νικόλάου άπό χόρα πτέρου Ζ Ρ Λ Η (7138=1630). “U 
përfundua kryqi i nderuar në muajin gusht 16 me shpenzimet e të gjithëhirshmit 
mitropolitit të Beratit, zotit Elefther dhe me dorën time të Nikollës, nga katundi Fterë 
7138 (=1630)”744. Mbi një antimis të kishës është shkruar: Ιερουργήθεν καί 
καθαγι(α)σθέν παρά τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου τής / άγιωτάτης Μητροπόλεως 
..τζαβε κυρίου κυρίου Γεδαιών / ήγουμενεύοντος τού πανοσιωτάτου κυρίου –Δοσιθέου – 
Διά χειρός έμού / Αποστόλου τού έξ Αθηνών. Ετους άπο Χριστού Α Χ Ν Θ (1659). Εν / 
μηνί Μαρτίω Κ Ε. “U meshua dhe u shenjtërua prej të gjithëhirshmit, mitropolitit të 
Fortshenjtës mitropolisë…tzave? Zotit, zotit Gedeon, në kohën kur ishte i gjithëhirshmi, 

739-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 573, faqe 238-239. 
740-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 645, faqe 257. 
741-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 655, faqe 259-260. 
742-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 665, faqe 262. 
743-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57-58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.785, faqe 288. 
744-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.558, faqe 233-234. 
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zoti Doisteu. Me dorën time të Apostolit nga Athina. Viti prej Krishtit 1659, në muajin 
mars 25”745. Rreth buzëve të një kryqi prej argjendi gjendet mbishkrimi: Ο μέν θίως κ(αί) 
πανσεβάσμιως έγένετο δια δαπάνις ται του / προηγουμένου Θεοκλίτου καί άφφιέροσες 
αύτου / της κοιμίσεως / Παναγί(ας) Δριανού περί μνημόσηον (αύ)του καί τόν γονέον 
αυτου Κυριακού ίερέ / ως καί Χρίστος 1672. “Ky kryq hyjnor dhe i gjithënderuar u bë 
me shpenzimet e Theoklitit të mëparshëm dhe ia dhuruan kësaj kishe të Fjetjes së Shën 
Mërisë së Drianos, për kujtim të tij dhe të prindërve, prift Qirjakut dhe Kristos 1672”746. 
Gjithashtu mbi një kryq të vogël është shkruar: +Διά έξόδου τής δούλης τού Θ(ε)ού 
Αναστασή(ας) έτελιόθι ό τίμι(ος) Σταυρ(ο)ς Α Χ Π Ε (=1685). “Me shpenzimet e 
shërbëtores së perëndisë, Anastasias u përfundua kryqi i nderuar 1685”747. Në një kandil 
të madh prej argjendei gjendet mbishkrimi: Δαμιανοα ιερομοναχος εις την Παναγιαν του 
Ανδριανου και Αναστασιος του Παπά 1739. “Jeromonak Damjanoj në Hyjëlindësen e 
Drianos dhe Anastasi i Papajt, 1739”748. Mbi një mbulesë lipsanash gjendet mbishkrimi: 
Τού αγίου Μηνα τού Καλκελάδου έπή έτους 1728 ίπάρχι τοίς ύπεραγίας / Θεοτόκου τού 
Δρυάνου δία σι(ν)δρομλης Μελετίου ίερομονάχου ύπό χιρός / Ιωάννου Ντεσί(ν)ου. “I 
Shën Minajt të Kalkeladhit, në vitin 1728 është i së mbishenjtës Hyjlindëse me 
kontributin e jeromonak Meletit, me dorën e Jan Deshos”749. Mbi një mbulesë prej 
lipsanësh argjendi është shkruar: ληψανον Μηνά τού καληκελάδου έν έτη 1734. Ιοάνη 
Κιρητζόραιδος Σαρακηνής(τ)α 1734. Διά σηδρομής Ανανήου ίερομονάχου 
Δρινουπόλεος Αργιροκάστρου 1734. “Lipsani i Minajt të Kaliqeladhit në vitin 1734. Jan 
Kiriçoredhos Saraqinishta 1734. Me kontributin e Ananiut, jeromonakut të 
Dhrinopojës”750. Rreth bazamentit të një triqeri gjendet mbishkrimi: Δηα συνδρομης κε 
εξοδου Γαβριηλ Ηερομοναχου 1764. Απο Μαναστη(ρ)ι Ζερβατες. “Me kontributin dhe 
shpenzimet e jeromonak Gabrielit, 1764. Nga manastiri Zervat”751. Mbi bazamentin e një 
thimiatori është shkruar emri i gdhendësit Nedhio: Ιωνι μπρικος επιησεν τον θημιατον 

745-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 59; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.565, faqe 236. 
746-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.570, faqe 238. 
747-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 572, faqe 238. 
748-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 582, faqe 240-241. 
749-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 576, faqe 239. 
750-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 578, faqe 240. 
751-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 590, faqe 243. 
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καί αφιεροσ(εν) αυτον εις τον αγιον Αθανασιον τον Μαναστηρι ετος Ι Χ Ν Ρ Νεδιο 
Χρισικος 1771. “Jon Brikoja e bëri thimiatorin dhe ia dhuroi (afierosi) atë Shën Thanasit, 
viti 1651. Nedhio argjendari 1771”752. Rreth bazamentit të një thimiatori prej argjendi 
është shkruar: Σταματη δουλος Χριστου τον μπατερα ΣΤΑΣ ΚΡΑΘΣ μπροσιλοσε το 
θημηατοστη Μπαναγια. “Stamati, shërbëtor i Krishtit për babanë Stas Krathes i dhuroi 
thimiatorin Shën Mërisë”753. Mbi një kuti lipsanash është shkruar: Η π(α)ρουσα 
καταθηκη υπαρχει της αγιας και ιερας Μονης της Υπεραγιας Θεοτοκου λεγομενης 
Δριανου επαρχιας Αργηροκαδτρου ηγουμεν(ος) Ηακοβος. “Kjo kuti e manastirit të 
shenjtë e të hirshëm të së mbishenjtës Hyjlindëses, të quajtur Driano, eparhia e 
Gjirokastrës, igumen Jakovi”754.  

Mbi një faqe të këmbalecit prej druri të psaltit të djathtë është punuar me petëza 
sedefi: Της (Υ)Περαγληας Θεωτόκού / Αβερκηος Ηε/ρομοναχος. “I së mbishenjtës 
Hyjlindëses / Jeromonak Avreki”755. Ndërsa në faqen tjetër të këmbalecit të psalltit është 
shkruar: Ζησο κε / Δημο(υ) κε / κηρητζη κε / Κηρατζα. “Ziso Dhimo dhe Qirici 
Qiraca”756. Në faqen e këmbalecit të psalltit është ky mbishkrim: Χείρ Πέτρο(υ) 
Ποστενάλης. “Dora e Petro Postenalit”757.  

Cilësia e lartë e ndërtimeve dëshmon se manastiri ka qenë i fuqishëm nga ana 
ekonomike. Duke gjykuar nga teknika e ndërtimit dhe elementet e përdorura, mendohet 
se ndërtesat e manastirit të jenë ndërtuar në shek. XIX758.  

Me të ardhurat që zotëronte, manastiri ndihmonte shkollën që administrohej prej 
tij. Shkolla ndahej në tre degë: E para funksiononte në manastir, ndërsa dy të tjerat qenë: 
njera në metoqin e fshatit Zervat dhe tjetra në metoqin e Drovianit. Më e rëndësishmja 
prej tyre ishte ajo që gjendej në kishën e Apostujve të Shenjtë të Drovianit, e cila 
përgatiste klerikë dhe psaltë759.  Manastiri i Drianos në Zervat në vitin 1963 është 
shpallur monument kulture760. 

 
 
 

752-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 595, faqe 244. 
753-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 783, faqe 287-288. 
754-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 797, faqe 290. 
755-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 772, faqe 284. 
756-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 773, faqe 284-285. 
757-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 775, faqe 285. 
758-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 114. 
759-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
254. 
760-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
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MANASTIRI I  SHËN TRIADHËS 

 PEPEL, GJIROKASTËR, VITI 1750 
 
Manastiri i Pepelit (Fig.11) është mbi kodrën e fshatit Pepel. Kisha e manastirit i 

është kushtuar Shën Triadhës. Manastiri ka pasur të ardhura vjetore 500 lira. Pjesa më e 
madhe e të ardhurave është siguruar nga ndihmat vullnetare të besimtarëve të dioqezës761. 
Kisha është ndërtuar më 1750. Kjo vërtetohet nga mbishkrimi mbi një pllakë guri mbi 
murin lindor jashtë kishës: 17(50) ΘΕΟΦΗΛΟΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΗΑΔΑ. “1750 Theofili-
Trinia e Shënjtë”762. Theofili mund të ketë qenë kryemjeshtri që ka ndërtuar kishën. Nga 
manastiri kanë mbetur kisha dhe dy konakë.  

Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi ka formë drejtkëndëshi dhe përmasa 
të brendshme 7.85x5.90 metra. Në pjesën qendrore ngrihen katër kolona, të cilat me anën 
e harqeve lidhen ndërmjet tyre dhe me muret perimetrore. Në nefin qendror janë krijuar 
tri bërthama. Dy prej tyre janë të mbuluara me kupola, ndërsa e treta mbulohet me qemer 
me prerje çerekrrethore. Në nefet anësore janë krijuar gjashtë bërthama, të cilat mbulohen 
me qemere me prerje çerekrrethore. Në muret veriore dhe jugore të kishës ka dritare të 
mëdha. Naosi lidhet me narteksin me anën e një porte me mbulesë të rrafshët.  Në 
brendësi të narteksit janë dy kolona, të cilat lidhen ndërmjet tyre me harqe. Hyrja për në 
narteks është në anën jugore. Mbi të ngrihet kambaneria. Çatia e kishës është me rrasa 
guri. Muratura është me gurë shtresorë dhe mbyllet me një kornizë guri.  

Ndërtesat që kanë mbetur nga manastiri i dikurshëm mbyllin oborrin në anë 
jugore dhe perëndimore. Ndërtesa në anën jugore të manastirit është dykatëshe. Ka 
hajatin e hapur me një arkadë prej guri në katin përdhes, si dhe çardhakun me shtylla 
druri në katin e sipërm. Ndërtesa tjetër është dykatëshe e ndërtuar në vitin 1843. 
Nëpërmjet hajatit të saj bëhet hyrja për në manastir. Porta hyrëse është me hark me gurë 
të gdhendur. Blloqet e gurit janë me motive dekorative, të gdhendura në reliev të cekët. 
Porta e manastirit mbrohet nga një frëngji sipër saj. Anash frëngjisë janë dy pllaka: njëra 
me mbishkrim dhe tjetra përmban një skenë valleje, në të cilën paraqiten gra të kapura 
dorë për dore. Sheshi përpara portës së manastirit është i shtruar me kalldrëm763.  

Në një mbishkrim mbi portën perëndimore të naosit thuhet se kisha e manastirit të 
Shën Triadhës është pikturuar në vitin 1754 nga ikonografi Adam nga Theotoqi: + 
Ανηγέρθοι κ(αί) ανηστορίθι ούτος ο θοίος κ(αί) πάν/σεπτος ναός της αγιας ομοουσίου 
κ(αί) ζοωπ(ο)ιο(ύ) κ(αί) άδιε/ρέτου Τριαδος κ(αί) επ εξοδου μόχθου του πανο σιοτάτου 
κ(αί) υγου / μένου Φιλοθέου ίερομονάχου κ(αί) αρχιερατέυοντος Μη/τροφάνου(σ) 
επισκόπου Δρυνουπόλεος του εν σωτιριω (έτει) Α Ψ Ν Δ – 1754 - / Διά χιρώς έμου τού 
ταπινού καί άμαρτολού Αδάμ άπό χορίον θεωτώκη κ. Πακουτζη(σ). “U ndërtua dhe u 
pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i Trinisë së Shenjtë të njëqenshme dhe 

761-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 4, 
5. Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
237-238. 
762-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 583, faqe 241.  
763-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 135-139.  

161 
 

                                                           



 
 
 
jëtëbërëse dhe të pandarë dhe me shpenzimet, mundimet e gjithoshënarit dhe igumenit 
jeromonak Filotheut në kohën e episkopatit të peshkopit të Drinopojës, Mitrofanit në 
vitin sundimtar 1754. Me dorën time të Adamit të përvuajtur e mëkatar, nga katundi 
Theotoqi”764.  

Altari ndahet me një ikonostas druri. Mbi mbulesën prej argjendi të ikonës së 
Shën Triadhës është shkruar: + Αυτη η παρουσα εικων της αγιας Τριαδος εκ κομης 
Δροπολι Πεπελι γεγονεν δια συνδρομης και δαπανης του Κυρ Κυριτζι Διαμαντι Αργυρο / 
καστρου ηγουμενευοντος του πανοσιοτατου Κυριου Ζαχαρίας. Δια χηρος δε Νικολαου 
Ποντικη και ιου αυτου Κονσταντη(νου) του ε(κ) Καλαρύτων 1815 μαρτιου 5. “Kjo ikonë 
e Shën Triadhës, nga katundi Pepel i Dropullit është bërë me kontributin dhe ndihmën e 
zotit Qirici Dhiamandi nga Gjirokastra, në kohën kur ishte igumen zoti Zaharia, me dorën 
e Nikollë Pondiqit dhe birit të tij, Kostandinit nga Kalariti; 1815, mars 5”765. Aktualisht, 
ikona gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Ajo ka përmasat 50x83 cm 
dhe identifikohet me nrumrin e inventarit 5882. Në fondet e Muzeut gjendet edhe ikona e 
Joan Pagëzorit, me numër iventari 5915 dhe përmasa 47x80 cm. Në ikonën e Shën 
Mëhillit, në ikonostasin e kishës është mbishkrimi: Διά συνδρομής τού ένδόξου 
.....Χασάν Λίλ...βοήθ(ε)ιαν 1878 .... μαχαλά ντουναβάταις. “Me kontributin e të 
lavdishmit...Hasan Lil..(në) ndihmë 1878 mahalla Dunavaces”766. Pranë portretit të 
igumenit, mbi pjesën jugore të murit perëndimor të kishës është shkruar: Φιλοθεος 
ιερομοναχος ο αγιος / ηγουμενος της μονης ταυτης. “Jeromonak Filotheu, igumeni i këtij 
manastiri”767. Mbi hyrjen e narteksit është kambaneria. Mbi një gur në murin e 
kambanerisë është shkruar viti 1821768.  

Në manastirin e Pepelit ka pasur një jetimore, e cila strehonte fëmijët e braktisur, 
ata të lindur nga marrëdhënie jashtëmartesore, fëmijë handikapatë etj. Këtë fakt e 
dëshmon 78-vjeçari Vasil Gjoni, i cili është rritur nën kujdestarinë e murgjve të 
manastirit dhe tashmë shërben si kujdestar i tij769. Kisha e manastirit të Shën Triadhës në 
vitin 1963 është shpallur monument kulture770. Gjatë viteve të persekutimit ateist 
manastiri i Pepelit u kthye në repart ushtarak771. 

 
 
 
 

 

764-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 584, faqe 241; Τιτος Γιοχαλας, Στη 
γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 88.  
765-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 686, faqe 267. 
766-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 763, faqe 282-283. 
767-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 777, faqe 285. 
768-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 700, faqe 270. 
769-Engjëll Serjani, Manastiret e harruara të Luginës së Drinos, “Shqip”, 26 prill 2010, faqe 28. 
770-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 33; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 89. 
771-Γιώργου Γιακουμή, Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, 
σελ. 24. 
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MANASTIRI FJETJA E HYJLINDËSES 
 ATALE, HIMARË, VITI 1759 

 
Manastiri i Atales gjendet në verilindje të Himarës. Kisha e manastirit i është 

kushtuar "Fjetjes së Shën Marisë" dhe feston më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të 
manastirit kanë qenë 20 lira772. Manastiri është ngritur në malin e Atalit rreth dy orë larg 
nga lagjia Spile e Himarës. Kisha është e tipit bazilikal me tre nefe dhe ka përmasa të 
brendshme 10.10x5.10 metra. Muratura e kishës është e rregullt me qoshe dhe korniza të 
punuara me gurë të latuar. Çatia e kishës është dyujëse dhe e mbuluar me tjegulla. Apsida 
është punuar me gurë të latuar dhe përfundon me një kornizë guri. Nga ndërtimet e 
manastirit ka mbetur një godinë dykatëshe e rrënuar, kati i poshtëm i së cilës ka shërbyer 
për katua, ndërsa ai i sipërm për banim773.  

Kisha është ndërtuar në vitin 1759. Ky fakt vërtetohet me anën e një mbishkrimi 
që gjendet mbi portën perëndimore brenda kishës: + Ανηγέρθυ εκ βόθρου καί 
ανειστωρύθη ο θύος / καί πανσεπρος ναός η Κύμησης τής Ηπεραγίας Δεσπή / νης ημών 
Θεοτόκου κε Αηπαρθένου Μαρήας δυα σήνδρο / μής κοπου μοχθου κε εξόδου 
Ζ(αχ)αρήας μοναχύς άρχη / ερατευον ήπό του θεοφηλεστατου Κυρίου κυρήου Ηοανη / 
κύου Χημάρας κε Δελβηνου – δυα χηρός καμού του αμαρ / τολού Βασίλου του / εκ 
χορας Σιν / κρηατη / εν ετη 1795 / απρηλύου – Ι / ετελυόθυ. “U ndërtua prej themeli dhe 
u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishënjtës, zonjës sonë 
Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin, përpjekjen, mundimin dhe 
shpenzimet e murgeshës Zaharisë në kohën e peshkopit shumë perëndidashës zotit, zotit 
Joaniqit të Himarës e Delvinës, me dorën time të mëkatar Vasilit, nga katundi Sinkriati. 
U përfundua në vitin 1795, prill 10”774.  

Në skenën "Ava Sisoi para varrit të Aleksandrit të Madh" është shkruar: Ορόν σε 
ταφε / δύλεο σου την θέαν κ(αί) καρδυοστα / λακτων ομβρον εκχεό χρεος το κυνώ / 
βλυτων ης νουν λαμβάνο πος γαρ δυελθο / πέρας βαλέ τηούτων ο θανα / τε της δύνατε 
φυγην σε / ό Αβά Σησώ / εις / Αλεξανδρος ό βασιλεύς “Duke të parë ty o varr trëmbem 
nga pamja jote dhe derdh lot si shi, që pikojnë nga zemra, sjell ndër mend borxhin që 
është për të gjithë si do të kalojë deri në fund, obobo nga kjo o i pavdekshëm kush mund 
të shpëtojë ty. Ava Sisoi-Mbreti Aleksandër”775. Ambienti i altarit ndahet nga një 
ikonostas prej muri. Manastiri i Atales në vitin 1963 është shpallur monument kulture776. 

 
 
 
 

772-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
246; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
773-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 194-196.  
774-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 848, faqe 310. 
775-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 849, faqe 310-311. 
776-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 86. 
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MANASTIRI I  SHËN DHIMITRIT 
 QEPARO, HIMARË, VITI 1760 

 
Manastiri i Shën Dhimitrit gjendet në fshatin Qeparo të Himarës. Kisha e 

manastirit i është kushtuar "Shën Mitrit" dhe kremton më 26 tetor. Të ardhura vjetore të 
manastirit kanë qenë 30 lira777. Naosi është në formë kryqi me kupolë dhe ka përmasa të 
brendshme 7.50x4.60 metra. E veçanta e kësaj kishe janë dekoracionet me tulla të 
vendosura në formë sharre778.  

Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1760. Kjo datë gjendet e gdhendur mbi 
një gur, në anën e djathtë të portës perëndimore të kishës779. Konakët e manastirit janë 
ndërtuar në vitin 1811. Kjo datë është e gdhendur mbi një gur në njerin prej harqeve të 
konakëve të manastirit780. Mbi një kuti lipsanësh është shkruar: Η παρουσα θηκι τον 
αγιον ληψανον ηπαρχι του αγιου Νικολάου της / ιερας μονις Παλερμου. Δια εξοδου 
καθηγουμενου χιρ Χρισανθου (ι)ερομο / ναχου – 1800. Νανι Χριεκοκας Θοδορι. “Kjo 
kuti e lipsanave të shenjta është e shën Kollit të Manastirit të hirshëm të Palernës. Me 
shpenzimet e igumenit, zotit jeromonak Krisanthit 1800. Nako Kriekoka Theodori”781. 
Ambienti i altarit ndahet me një ikonostas druri. Në mjediset e kishës ka qenë edhe 
shkolla, si dhe godinat ndihmëse. Manastiri i Shën Dhimitrit në vitin 1963 është shpallur 
monument kulture782. Manastiri është restauruar vitet e fundit me fondet e Kishës 
Ortodokse. Konkretisht janë kryer këto punime: 1-Restaurimi i kishës dhe i konakëve. 2-
Shtesë në anën perëndimore të kishës. 3-Sistemimi i territorit brenda dhe jashtë manastirit 
etj783.  
 

MANASTIRI I NIVANIT, ZAGORI 
 GJIROKASTËR, VITI 1779 

 
Manastiri i Nivanit gjendet midis fshatrave Nivan e Nderan në Zagori të 

Gjirokastrës. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qënë 100 lira784. Kisha e manastirit i 
është kushtuar "Kryeenjgjëjve" dhe feston më 8 nëntor. Mbi portën perëndimore të kishës 
gjendet mbishkrimi: (Ανιστ)όρίθη τε και εκαλοπήσθη ό θύος καί παν / (σεπτος να)ός των 
πανμεγίστων ταξηαρχων Μηχαηλ / (καί Γαβριήλ καί) πασών των επουρανοιον δυνάμεων 

777-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
246; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
778-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 192-193. 
779-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 827, faqe 304. 
780-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 864, faqe 316. 
781-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 862, faqe 314-315. 
782-Mbrojtja e monumenteve, Botim i Institutit të Monumenteve të Kulturës, Tiranë, 1974, faqe 53; 
Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 2003, 
faqe 86. 
783-Joan Stratobërdha, Kontribut i madh i Kishës për trashëgiminë kulturore kombëtare, Ngjallja,  qershor 
2003, faqe 6-7. 
784-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
241; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
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ασω / (μάτων διά συν)δρομεις κ9αί) δαπανης των εύλαβε / (στάτ)ων (άρχόντ)ων 
επητροπευβοντος του κυρ... / τε Γγιοννου επιστατεβωντως / ....ωντος παπα Κυρ Γεωργιος 
δια κόπυ τε κ(αι) / (εξόδου του) Πιληου Ντεντε αρχιερατεύωντως του θεοφιλε / (στάτου 
καί α)γιωτατου επισκοπου Κυριου Κυριου Δοσηθέου Δρ(υ)νουπολεως / καί 
Αργιροκάστρου εκ χορας Μεσόβου δηα χηρος Ιω(άννου) μέτα ήον αυτου ε(κ) χωρας / 
Σινκριατη, έτος 1779 ίουληον – 28. “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor i 
Taksiarkëve të mëdhenj Miael dhe Gabriel dhe gjithëfuqive pa trup me kontributin dhe 
shpenzimet e arkondëve të shumënderuar në kohën e epitropisë së zotit…Gjonit në kohën 
e mbikqyrtjes të …zotit Papa Gjergjit me përpjekjet dhe shpenzimet e Pili Dedes, në 
kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit dhe të fortshenjtit, zotit, zotit Dositheut të 
Drinopojës dhe të Gjirokastrës nga katundi Mecovë, me dorën e Janit me të birin e tij, 
nga katundi Sikiriati, viti 1779, korrik 28”785.  

Tek ikonat e Krishtit dhe e Shën Mëhillit në ikonostasin e kishës është shkruar: 
“Data 1779. Dhuratë e shërbëtorit të perëndisë Vasa”. Në ikonën e Shën Mërisë gjejmë 
këtë mbishkrim: + Δεησις τ(ής) δουλις του / Θεου Αγγελήνα. “Lutje e shërbëtores së 
perëndisë Angjelinës”786. Mbi një kuti lipsanësh gjendet mbishkrimi: 1772 – Η παρουσα 
αγια καρα ηνε μερος της αγιας βαρβαρας ηκοδομης του Παπα Γρηγορίου Λαυριοτου του 
Σμυρνεου. “1772. Kjo kuti e shenjtë është pjesë e Shën Varvarës. U ndërtua nga Papa 
Jorgj Llavrioti Zmirneasi”787. Rreth bazamentit të një potiri prej argjendi është shkruar: 
Δεησις του δουλου του Θεου Κυριου εκ Σεπερις κε Στεφανου Δημιτρι έτος 1775. “Lutje 
e shërbëtorit të Perëndisë Qiros nga Sheperi dhe Stefan Dhimitrit, viti 1775”788. 
Gjithashtu rreth një kutie lipsanash prej argjendi është shkruar: Του ταξιαρχου Μηχαηλ, 
δια χηρος του ελαχιστου Στεφανου εκ κομις Αρζα – 1788 – απρηλίου – 14. “Është i 
Taksiarkut Mihail, me dorën e shumë të voglit Stefanit nga katundi Arza 1788, prill 14. 
Ju dhurua tempullit nga prifti i shumëdevotshëm dhe ekonomi i Nivanit Skevi. Prift Tilo, 
prift Qirko, Dede Kusta, Jani Qendro”789.  Mbi një ungjill është shkruar: Το παρον 
εβαγκελιον υπαρχι του μαναστιριον Ταξιαρχον Νεβανι υγου / μενεβον Σεπαφ(ε)ιμ 
υερομοναχος 1812 κυρ Διμιτριου κε Χριστοδουλου / αδελφου Χρισοχοου. “Ky ungjill 
është i Manastirit të Kryeengjëjve në Nivan, në kohën kur ishte igumen jeromonak 

785-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 72-73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 
612, faqe 249-250. 
786-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 793, 
faqe 290. 
787-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 599, 
faqe 245. 
788-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 603, 
faqe 246. 
789-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 626, 
faqe 253. 
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Serafimi 1812. Zoti Dhimitri dhe Kristodhuli, vëllai i argjendarit”790. Rreth potirit të 
kishës është shkruar: Το παρον αγιον Δυσκοποτιριον του τιμιου κε πανσεπτου 
μαναστιριου Μίχαιλ απο χοριον Νιβανι δια σινδομις επιτροπου και καθιγουμεν(ου) 
Σεραφημ του ελαχιστου, 1819 δηκ(ε)μβρηου. “Ky disko-potir i shenjt i Manastirit të 
nderuar e gjithnderuar të Mëhillit të katundit Nivan është ndërtuar me kontributin e 
epitropit dhe igumenit Serafim shumë të voglit, dhjetor 1819”791. Mbi një pllakë guri të 
murosur në murin e kambanerisë është shkruar: Εγινι το παρον καμπαν(αρ)εο (επί) του 
οανοσιοτατου ιγουμενου ελαχιστου Σεραφιμ εξοδα Κοσταντινου Γκιοκα Διμα κοπου 
Ιοανου Διμα 1808. “U ndërtua kambaneria në kohën e gjithoshënarit igumenit, shumë të 
voglit Serafin me shpenzimet e Kostandin Gjokë Dhimos, me përpjekjet e Jan Dhimës, 
1808”792. Manastiri i Nivanit në vitin 1977 është shpallur monument kulture793. 
 
 

MANASTIRI I SHËN KOLLIT 
 DHIVËR, DELVINË, VITI 1796 

 
Manastiri i Dhivrit gjendet në juglindje të fshatit Dhivër të Delvinës. Kisha e 

manastirit i është kushtuar "Shën Kollit" dhe kremton me 6 dhjetor. Të ardhurat vjetore të 
manastirit kanë qenë 30 lira794. Nga rrënojat e manastirit ka mbetur kisha dhe një konak 
dykatësh, i cili mendohet të jetë ndërtuar më vonë. Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. 
Naosi është njënefësh me tri apsida dhe ka përmasa të brendshme 7.60x2.70 metra. 
Narteksi gjendet në anën perëndimore dhe mendohet të jetë shtuar më vonë. Narteksi ka 
formë katërkëndëshi dhe lidhet me naosin me anën e një hapërise të harkuar. Narteksi 
mbulohet nga një çati druri dyujëse. Muratura e naosit është ndërtuar me gurë. Kishës i 
bashkangjitet konaku dykatësh, ku kati përdhes shërbente për katoje, ndërsa në katin e 
sipërm qenë qelitë e mugjve795.  

Kisha është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1796. Ky fakt vërtetohet nga një 
mbishkrim që gjendet mbi faqen e murit verior të kishës: 1796 / + Ανηγερθη εκ θεμελιων 
και ιστορηθυ / ο θυος κε πανσεπτος ουτος ναος τουεν αγιεις / πατρος ημων Νικολαου 
αρχιεπισκοπου / Μηρον της Λυκηας του θαυματουργου δυα σιν / δρομις κοπου τε δε 
κ(αΊ0 εξοδου του ενδεσιμοτατου / Κυπρηακυ ηερεος αρχυερατευον(τος) του θεοφυ / 
λεστατου επησκοπου Δρη(ι)ν(ου)πολεος κ(αί) Αργιροκαστρου / Κυριου Δοσιθεου δυα 
χηρος Βασιληου εκ χορας Σικρη / ατη. “1796-U ndërtua prej themeli dhe u pikturua ky 
790-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 680, 
faqe 266. 
791-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 697, faqe 269. 
792-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 74; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 672, 
faqe 264. 
793-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 89. 
794-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
243; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
795-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 160-162. 
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tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë shën Kollit, kryepeshkopit të 
Mirës së Likisë çudibërësit, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
shumënderuarit prift Qiriakut, në kohën e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës 
të Drinopojës dhe Gjirokastrës, zotit Dosithej. Me dorën e Vasilit nga katundi 
Sikriati”796.  

Mbi ikonën e Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: + Δυά σινδρομίς / 
κ(αί) σξόδου Ζαχαρήου / μωναχού – έτη 1796 – δυα χηρος καμου του αμαρτολου 
βασηλυ εκ μομις σικριατι. “Me kontributin dhe shpenzimet e murgut Zaharisë, viti 
1796”797. Ndërsa në ikonën e Shën Kollit në prosqinitarin e kishës gjendet mbishkrimi: 
Συα χηρος καμου / του αμαρτολου Βασηλυ εκ κομις Σικριατι. “Me dorën time mëkatar 
Vasilit, nga katundi Sikrikati”798. Mbi një ikonë të Shën Gjergjit gjendet mbishkrimi: 
“Lutje e shërbëtorit të perëndisë Gjeorgo Voto 1679”799. Pranë portreteve të igumenëve 
të pikturuar në murin jugor të kishës gjendet këto mbishkrime: Ο ηγούμενος τής μονής 
καλ(λ)εστρος ιερομονάχος. Ο ηγούμενος τού Θεολόγου Στέφανος ιερομονάχοσ. 
“Igumeni i manastirit, jeromonak Kalestri. Igumeni i Theologut, jeromonak Stefani”800. 
Kisha e manastirit i të "Shën Kollit" është shpallur monument kulture801 në vitin 1963. 

 
 

MANASTIRI I GJERMANOIT 
 LESHNICË E POSHTME, DELVINË, VITI 1797 

 
Manastiri i Gjermanoit në Leshnicën e Poshtme të rrethit të Delvinës është 

themeluar në shek. XVIII. Ktitor i manastirit është jerodhjakoni Daniel, i cili ishte me 
origjinë nga Leshnica. Më vonë mbi rrënojat e manastirit të vjetër murgu Gjermano 
ndërtoi manastirin, që mori emrin e ktitorit. Kisha e manastirit të Gjermanoit i është 
kushtuar "Shën Athanasit", prandaj festonte më 18 janar dhe më 2 maj. Të ardhura 
vjetore të manastirit kanë qenë 100 lira802. Igumenë të manastirit kanë qenë: Grigori, 
Visarioni, Paisi, Zaharia etj. Gjithashtu që nga viti 1890 në manastir ka funksionuar një 
shkollë fillore, e cila mbulonte nevojat e fshatrave përreth. Manastiri ka ndihmuar 
shkollën e Leshnicës së Poshtme me nga 10 lira çdo muaj803.  

Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1797 dhe u pikturua në vitin 1801. Mbi 
portën jugore brenda kishës gjendet ky mbishkrim: Ο πανσεπτος ουτος και θειος ναός 
του εν αγίοις πατρος ημων Α / θανασίου του μεγαλου μοναστηρίου Γερμανου 

796-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 851, faqe 311-312. 
797-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 852, faqe 312. 
798-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 853, faqe 312. 
799-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 816, faqe 300.  
800-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 904, faqe 325. 
801-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 80. 
802-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
244; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
803-Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Η Εκκλησια στο Ανατολικό και την Αλβανία, εκδοτικός οίκος "Αδελφών Κυριακίδη", 
Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 88-89. 
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ευπρεπίσθη κ(αί) εκα / λ(λ)οπίσθη δι εξοδων των πατερων αυτου δι επιστασίας / 
Χρυσανθπυ ιερωμοναχου κ(αί) ηγουμενου αυτου. Επισκοπου δε ημων / 
Δρ(υ)ινο(υ)πολαιος Κυρ Γαβριηλ, των ευρεθεντων πατερων δε / κ(αί) ιερωμοναχων 
Διονησίου, Ζακχεου, Μελετίου, Ιωαννηκίου, παπα / Κυρισκι κ(αί) Ζωσιμα (εί)σ τους 
1801 μην Ιουνίου 28. Δια χειρος / καμου Λαζαρου εξ Ανω Σουδενα μετα των μαθιτων 
μου / Λαζαρου και Γεωργιου 1797 εγιναν τα θεμελια του ναου αυτου. “Ky tempull i 
gjithnderuar dhe hyjnor i atit tonë ndër shenjtorë shën Thanasit të madh i Manastirit të 
Gjermanoit u stolis dhe u zbukurua me shpenzimet e etërve të tij, me mbikqyrjen e 
Krisanthit jeromonakut dhe igumenit të tij. Në kohën e peshkopit tonë të Dronopojës Kir 
Gabriel, të etërve prezent dhe jeromonakë të Dhionisit, Zakheut, Meletit, Joaniqit, Papa 
Qirjaqi dhe Zosima më 1801 muaji qershor 28. Me dorën time të Llazarit nga Ano 
Sudhena së bashku me nxënësit e mi Llazarin dhe Gjergjin. Më 1797 u bënë themelet e 
këtij tempulli”804.  

Mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: Ο πανσεπτος ναος οκοδομηθη εκ 
βαραθρον θεμελίον δη επιστασίας / χρησάνθου ιερομοναχου κ(αί) ηγουμένου κατα το 
1797. Ιουλίου 14. “Ky tempull i gjithnderuar u ndërtua prej themeli me mbikqyrjen e 
jeromonak dhe igumen Krisanthit më 1797, korrik 24”805. Pranë kokës së portretit të 
jerodhiakon Danielit, ktitorit në faqen perëndimore të naosit të kishës është shkruar: “O at 
shumëmadh, bir dhe shpirt që ruan gjithshka vetëm me ...adhuruesit e tu që i nderon 
madhënoi me lavdi dhe nëpërmjet atyre shlyej mëkatet e mëkatarëve dhe me 
ndërmjetësimet e shërbëtorit tënd, atit Athanasit të madh, jerarkut dhe të drejtit, dhe 
oshënarit jepi faljen e mëkateve dhiakon Danielit që të kërkon nxehtësisht me psherëtimë 
dhe dhimbje se ndërtoi në mënyrë të shkëlqyeshme dhe stolisi madhërisht këtë tempull të 
lavdishëm bashkë me të tjerët. Qoftë i pranuar o Trini e gjithmonhymnueme, qoftë i 
lumtur shpëtimi shpirtëror i atyreve dhe i prindërve tanë, jerodhiakon Danieli ai që është 
prej këndej dhe që është drejtor i shkollës në Bukluresht dhe me harxhet dhe shpenzimet 
e tij. Data e themelimit dhe e pikturimit, 1801 korrik 10”806. Në ikonën e madhe të 
Krishtit në ikonostasin e kishës është shkruar: δια χειρος καμου του αναξίου Λαζάρου εκ 
ανο σουδενα Ζαγορη δια σινδρομης παρθενίου ηγουμένου. “Me dorën time të 
pamerituarit Llazar nga Ano Sudhesa e Zagorisë, me kontributin e igumen Parthenit”807.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

804-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 1998, nr. 856, faqe 313; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του 
Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 113. 
805-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 857, faqe 313-314. 
806-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 863, faqe 315. 
807-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 903, faqe 325. 
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MANASTIRI I  SHËN GJERGJIT 
 DEMA, SARANDË, SHEK. XVIII 

 
Manastiri i Demës është një orë larg në jugperëndim të Sarandës. Kisha i është 

kushtuar "Shën Gjergjit". Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 120 lira808. 
Manastiri i "Shën Gjergjit" ngrihet në lartësinë e një kodre në rripin e ngushtë të tokës, i 
cili ndan detin Jon me Liqenin e Butrintit në Gadishullin e Ksamilit. Rrethimi i manastirit 
përbëhet nga një mur guri, në të cilin janë hapur shumë frëngji. Kisha mendohet të jetë 
ndërtuar aty nga fundi i shekullit XVII dhe fillimet e shekullit XVIII. Naosi është 
njënefësh me ka përmasa të brendshme 8.20x5.40 metra. Ambienti i altarit ndahet nga një 
ikonostas prej muri. Muratura e kishës është e veshur me një shtresë llaçi gëlqeror. Janë 
lënë pa u suvatuar vetëm kornizat që përfundojnë muraturën809. Manastiri i "Shën 
Gjergjit" është shpallur monument kulture810 në vitin 1963. 

Pas vitit 1967 ky manastir ka shërbyer si repart ushtarak. Gjatë këtyre viteve janë 
dëmtuar pikturat murale të kishës. Pjesa e mbetur e afreskeve mbi ikonostas u restaurua 
plotësisht në vitin 2007 me fondet e Kishës Ortodokse811.  
 

 
MANASTIRI I SHËN MËRISË, KONCKË,  

ZAGORI, VITI 1800 
 

Manastiri i Konckës gjendet në fshatin Konckë të Zagorisë. Kisha e manastirit i 
është kushtuar "Fjetjes së Shën Marisë" dhe kremton më 15 gusht. Të ardhurat vjetore i 
ka pasur 40 lira812. Sipas Pirro Thomos kisha përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. 
Naosi është i tipit bazilikal trenefësh, me përmasa të brendshme 10.10x6.40 m. Naosi 
ndriçohet nga tri dritare të hapura në murin verior. Hajati i kishës është në anën jugore të 
saj. Hajati qëndron mbi një varg kolonash të alternuara, katrore dhe rrethore mbi të cilat 
mbështeten trarët e drurit të çatisë. Çatia e kishës është e mbuluar me rrasa guri. Muratura 
është ndërtuar me gurë shtufi me fugatura të trasha llaçi813. 

Mbi portën e kishës është mbishkrimi me anën e të cilit mësojmë kohën e 
pikturimit të kishës. + Εζωγραφισθει ο πανσεπτος ουτος ναος της Κοιμη / σεος της 
Υπεραγιας Θεοτοκου αρχιερατευοντος του θεοφηλεστατου κε λογιωτατου επι / σκοπου 
808-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
244; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4, 
5. 
809-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 177-180. 
810-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 80. 
811-Gentian Stratobërdha, Restaurohet piktura murale e Manastirit të Shën Gjergjit të Demës, Ngjallja, 
shkurt 2012, faqe11. 
812-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
241; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 
4,5. 
813-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 150-151. 
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Δρ(υ)νο(υ)πολεος κυριου Γαβρ(ι)ηλ επιτροπευοντος Αλεξιου ιερεος, δια σηνδρο / μοις 
κε εξοδων Σοφρονης Μοναχης χειρ ζωγραφων Μιχαηλ κε Γεωργιου, / εν ετει 1800 κατα 
μιναν Ιουνιου 28. "U pikturua ky tempull i gjithënderuar i Fjetjes së Hyjlindëses, në 
kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit dhe të shumëditurit peshkopit të 
Drinopojës, zotit Daniel, në kohën e kujdestarisë së prift Aleksit, me kontributin dhe 
shpenzimet e murgeshës Sofronia. Dora e piktorëve, Mihal e Gjergj, në vitin 1800, në 
muajin qershor 28"814. 

Mbi një kuti lipsanësh është shkruar: 1771....Θετοκο της Κονκα. "1771.....të 
Hyjlindëses" në Konckë815. Mbi portën jugore të kishës gjendet mbishkrimi: Παπα Λεκα 
+ Παπαδημητρη – 1789-1785. "Papa Leka – Papa Dhimitri 1789-1785"816. 

 
 

MANASTIRI I PIRUIT 
 SIRAKOT, SARANDË, VITI 1820 

 
Manastiri i Piruit gjendet në fshatin Sirakot të Sarandës. Kisha i është kushtuar 

"Fjetjës së Shën Mërisë" dhe kremton më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë 
qenë 50 lira817. Kisha e manastirit ka përmasa 16.5x5.70 metra. Brenda portës 
perëndimore të kishës gjendet ky mbishkrim: + Ουτος ο θυος κ(αί) πάνσεπτος ναος τής 
Ειπεραγίας Δεσποινης ήμων Θ(εοτό)κου / κ(αί) Αείπαρθέμου μαρίας τής κοιμήσεος 
τουπικλην πυρρου ιστοριθη μεν διά / συνδρομης κ(αί) Ζαχαρίου του εκ της μονης 
Πεπελεως, ηγουμενεύοντος / του οσιοτάτου Βενιαμίν μοναχου εκ Δενδροβιανη. Διά 
χειρος μέν / εμου του ταπεινου Βασιλειου Αποστόλου εκ κώμης Φραστανα / της Παλαιας 
Πωγωνιανης εν ετει 1820 ιουνίου 10 / οικονομος π(α)πα Κυριακος Ευθυμιαδης. “Ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishenjtës nënës sonë Hyjlindëses dhe 
gjithmonë virgjëreshës Mari i mbiquajtui i Piruit u pikturua me kontributin dhe 
shpenzimet e jeromonakëve të shumëndevotshëm Zaktheut nga manastiri i katunës dhe 
Zaharisë nga Manastiri i Pepelit, në kohën kur ishte igumen i fortshënuari murg 
Veniamini nga Dhendrovjani. Me dorën time të përvuajturit Vasil Apostolit nga katundi 
Frastana të Pogonianisë së vjetër. Në vitin 1820, qershor 10. Ikonom Papa Kiriako 
Efthimiadhi”818.  

 
 

814-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 74; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 654, faqe 259. 
815-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 74; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 596, faqe 244. 
816-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 74; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 617, faqe 251. 
817-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
245; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
818-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 868, faqe 317-318. 
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MANASTIRI I SHËN TRIADHËS 
 KARDHIKAQ, DELVINË, VITI 1827 

 
Manastiri i Kardhikaqit gjendet në anën veriore të fshatit Kardhikaq dhe i është 

kushtuar "Shën Triadhës". Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 70 lira819. Kisha e 
manastirit përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është njënefësh dhe ka përmasa të 
brendshme 7.0x3.90 metra. Kisha është ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje. 
Muratura e kishës përfundon me një kornizë të hollë prej guri. Apsida e kishës është e 
zbukuruar me një sërë harqesh me tulla, ndërsa në pjesën e sipërme përfundon me një 
kornizë me gurë të gdhendur820.  

Kisha është piktuar në vitin 1827. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet 
mbi portën perëndimore të kishës: + Ιστορίθη ο θείος καί ίερος ναός επ ονοματι / της 
αγίας Τριαδος άρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου / κυρίου παίσίου καί ίγούμενος 
Ιω(άννης0, ιερευς επιτροπευοντο(ν) / τον εντιμοτάτων Κωνσταντίνου καί Γεωργίου 
Χριστου Κανάτζη / καί Νικολάου καί Γεωργίου Παν(α)γιότου Κανάτζι καί οί ευρισκομ / 
ενοι χωριανοι Γιότι Ντεμήρας, Λιολι Λαμρα, Κωντι Κυ /....Θανοίνος, Γιανη Τάσης, 
Ναση, Λαμπρος. / ιστορήθη διά χειρός Γεωργίου καί Ζήκου υου αυτου χιοναδιτων εκ τής 
επαρχίας του αγίου Βελ(λ)ας – 1872 Ιουλίου 5. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i 
hirshëm me emrin e shën Triadhës, në kohën e peshkopit shumë perëndidashës, zotit 
Paisit dhe igumen Janit, priftërinjtë kujdestarë ishin të shumënderuarit Kostandin dhe 
Gjergj Kristo Kanaçi dhe Nikolla dhe Gjergj Panajoti dhe katundarët që ndodheshin: Joti, 
Demira, Loli, Llambro, Kondiko…Thano..Inos, Jani, Tasi, Nasi, Llambro. U pikturua me 
dorën e Gjergjit dhe Zikos, birit të tij fjonatas nga eparkia e shenjtit të Vellasë-1827 
korrik 5”821. Manastiri i Kardhikaqit është shpallur monument kulture822 në vitin 1970. 

 
 

MANASTIRI I SHËN MËRISË 
 TËRBUQ, TEPELENË, VITI 1864 

 
Manastiri i Tërbuqit gjendet rreth dhjetë minuta nga fshati. Ai kremton më 15 

gusht823. Manastiri i “Fjetjes së Shën Mërisë” në Tërbuq të Rrëzës në rrethin e Tepelenës 
ka pasur të ardhura vjetore 100 lira824, të cilat qenë nga fondet e Vangjel Zhapës825. Në 
testamentin që ka lënë është shkruar: Είς τό μοναστήριον τού Τρεμπουκίου εκατόν φλ. 

819-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
245; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
820-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 173-175. 
821-Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 874, faqe 319. 
822-Trashëgimia Kulturore akte ligjore dhe nënligjore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë, 
2003, faqe 80. 
823-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 4. 
824-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
240. 
825-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 66.  
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(αρ.100) “Në manastirin e Tërbuqit të jepen njëqind verdhushka (nr.100)”826. Kisha e 
manastirit është ndërtuar më 1864. Këtë e vërteton një mbishkrim mbi portën jugore të 
manastirit, i cili thotë: ΑΡΧΗΤΕΚΤΟΝΟΣ ΦΙΛΙΠΩΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΚΟΝΙΤΖΑ ΧΩΡΑ 
ΚΟΣΤΑΝΙΑΝ(Η) ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΖΑΠΠΑ – 1864. “Arkitekt Filip Jorgjiu, 
Konicë, katundi Kostandini. Me shpenzimet e Vangjel Zhapës-1864”827. Në testamentin e 
tij bamirësi Vangjel Zhapa ka lënë një shumë të konsiderueshme për pikturimin e kishës 
së manastirit. Në testament është shkruar: Να κτίστη καί ζωγραφίση τήν εκκλησλιαν τού 
μοναστηρίου του Τρεμπουκίου, νά διορθώση τήν περιοχήν αυτού καί τά δωμάτια, με τό 
καμπαναρίο. “Të ndërtohet dhe të pikturohet kisha e manastirit të Tërbuqit, të ndreqen 
dhomat, kambanaria dhe ambienti përreth”828. 

Kisha ka përmasat 12x7 metra. Ajo i është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses829. Mbi 
një kuti lipsanësh, e cila daton më 1766, gjendet i shkruar emri i Jorgo Kaliviotit, që 
mendohet se ka qenë mjeshtri që ka punuar kutinë: Ανθημου Ιερομοναχου απο Βιλίτζα 
ετος 1766 γιοργο Καληβοιοτη. “E jeromonak Anthimit, nga Vilica, viti 1766. Jorgo 
Kalivioti”830.  

 
 

MANASTIRI I  KRYEENGJËJVE 
 DERVIÇAN, GJIROKASTËR, VITI 1869 

 
Manastiri i Kryeengjëjve është në fshatin Derviçan të Dropullit. (Fig.12) 

Kompleksi i manastirit përbëhet nga kisha dhe konakët rreth saj. Kisha katedrale e 
manastirit ruhet në gjendje shumë të mirë, ndërsa konakët janë rrënuar. Kisha është në 
formë kryqi me kupolë dhe me apsida anësore. Kupola nuk ngrihet mbi tambur, duke 
dhënë pamjen e ndërtimeve bazilikale831. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100 
lira832. Manastiri kremton më 8 nëntor833.  

Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi. Naosi është i tipit në formë kryqi me 
kupolë, triapsidal me përmasa të brendshme 6.90x3.80 metra. Bërthama qendrore është 
në formë drejtkëndëshi dhe mbulohet me një qemer të kryqëzuar. Në altar janë apsidat 
me niket përkatëse, me dritare për ndriçim. Naosi lidhet me narteksin në anën 
perëndimore. Narteksi i kishës është dykatësh. Lidha e dy kateve bëhet me anën e një 
shkalle prej guri në murin verior. Kati përdhes është i mbuluar me qemer cilindrik. Ai ka 
lartësi të madhe dhe është pa dritare. Në katin e sipërm ka shumë dritare. Kambaneria 
ngrihet mbi frontonin e murit perëndimor të kishës. Kati i sipërm i narteksit është shtuar 

826-Κ. Π. Ζαβιτζιανου, Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930, σελ. 191. 
827-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 738, faqe 278. 
828-Κ. Π. Ζαβιτζιανου, Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930, σελ. 185. 
829-Jeta Suli, Llukan Stavro, At Gjergj Suli, atdhetar dhe klerik i shquar, “Argjiro”, 2014, faqe 8. 
830-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 592, faqe 243. 
831-Pirro Thomo, Gentian Stratobërdha, Restaurimi i monumenteve të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, 
botim i K.O.A.Sh-it, Tiranë, 2005, faqe 192. 
832-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, 
σελ.238. 
833-Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirshme të Gjirokastrës, “Ngjallja”, shtator 1993, faqe 4. 
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kohë më vonë gjatë ndonjë rikonstruksioni të mundshëm. Muratura e ndërtimit të kishës 
është me gurë shtresorë, të vendosur në radhë të rregullta dhe të lidhur me llaç gëlqereje. 
Muratura përfundon me një kornizë prej gurësh, të vendosur në formë dhëmbësh sharre. 
Çatia e kishës mbulohet me rrasa834.  

Në hyrje të kishës së manastirit paraqitet themeluesi bashkë me mbishkrimin 
përkatës. Pranë portretit të igumen Makarit, mbi portën e naosit të kishës është shkruar: 
Ούτος χριματή / σας άπό τού 1846 / μέχρι σήμερο / ν καί διά τής / έπιμελήας αυτού / 
άνέδ(ε)ιξεν τό ίερόν / το ύτο καταγώγιον / έκ του μιδενός είς / τό είνα καί πρυκη / σας 
αύτώ με κτίματα / κυνοιτα τε είς άκυνοιτα καί / οί θεωρούντες αύτώ ευ / χρησθε και 
συνχορ(ε)ιτε συτόν. 1869 Ιουνίου 21. Χείρ Ζ. Μ. Γ. Χορ. Σ. ΗΓΟΥΜΕΜΟΣ 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ. “Ky duke qenë kujdestar në 1846 e deri sot dhe me 
anë të kujdesit të tij e lartësoi këtë kishë të shenjtë nga e mosqena në të qenme dhe e 
pajisi atë me pasuri të tundshme e të patundshme dhe ata që e vështrojnë, lutuni dhe 
ndjeni atë! 1869 qershor 21. Dora e Z.M.G. katund S. Igumen Arkimandrit Makari”835.  

Mbishkrimi mbi portën veriore të manastirit tregon kohën e ndërtimit të mureve 
rrethuese: 18Ν6 σεπτεμβρίου. “1856 shtator 16”836. Kisha e manastirit ka përfunduar së 
pikturuari më 3 qershor të vitit 1869 nga Zisi Mihali dhe Gjergji nga katundi Samarinë. 
Kjo vërtetohet nga një mbishkrim i pikturuar në apsidë në kungën e kishës: Διά 
ήγουμένου Αρχιμανδρίτου Μακαρίου τής ίεράς Μονής τών ταξιαρχών καί διά εξόδων 
τού μακαρίτου Γεωργίου Ντρίτσου δερβιτσότου 1869 Ιουνίου 3. Χείρ Ζήση Μηχαήλ καί 
Γεωργίου έκ κώμης Σαμαριναίοι. “Nga igumen arkimandrit Makari i manastirit të 
hirshëm të Taksiarkëve dhe me shpenzimet e të ndierit Gjergj Ndriços Derviçanasit, 1869 
qershor 3. Dora e Zisi Mihalit dhe e Gjergjit nga katundi Samarinë”837. Mbi ikonën e 
Shën Gjergjit të Janinës është shkruar: 1864 νοεμβρίου 7. Διά χειρός Α. Δαμ. Χρ(ίστου) 
Σαμαριναίου. “1864 nëntor 7. Me dorën e A. Dham (janë) Kristo Samaritanit”838. Në 
pjesën e sipërme të ikonës është pikturuar kalaja e Janinës. Mbi ikonë është edhe një 
mbishkrim në osmanisht që do të thotë: “Shikoni këtë rajatë”. Ikonografi Adham Kristo 
ka pikturuar në kishën e profetit Ilia në Sopik të Pogonit, si edhe ikonat e kishës së Shën 
Minait, më 1864. 

Mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: Ανηστοριθη και εκαλοπησθι ο 
(ν)α(ρ)τηξ ούτος του θη/ου και πανσέπτου ναού τον πανμεγίστον ταξηαρχον μη/χαίλ 
κ(αί) Γαυριήλ δηά συνδρομης του οανοσιοτάτου καθηγουμενου / κύριου κύρ Ιωακήμ. “U 
pikturua dhe u stolis ky narteks i shenjtë i tempullit të hirshëm dhe të gjithënderuar të 
kryeengjëjve të gjithëmëdhenj Mihaelit dhe Gabrielit, me kontributin e gjithoshënarit 
igumenit zotit Kir Joakim”839. Muret e manastirit janë rrënuar, ndërsa qelitë e murgjve 
janë në gjendje të mirë. Në afërsi të manastirit është paraklisi i Burimit Jetëdhënës. Në 

834-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë, 1998, faqe 131-134. 
835-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 718, faqe 274; Τιτος Γιοχαλας, Στη 
γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 39.  
836-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 727, faqe 276. 
837-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 743, faqe 279.   
838-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 740, faqe 278. 
839-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 786, faqe 288. 
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manastirin e Kryeengjëjve në Derviçan, në Krishtlindjet e vitit 1990 u celebrua liturgjia e 
parë pas persekutimit ateist. Liturgjinë hyjnore e mbajti atë Mihal Dako840.  
 
 

MANASTIRI I SHËN TODHRIT 
 DHËRMI, HIMARË, VITI 1882 

 
Manastiri i Shën Todhrit gjendet në jugindje të Dhërmiut të Himarës. Manastiri 

është ndërtuar në shekullin XVII. Kisha e manastirit i është kushtuar "Shën Todhrit". Të 
ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 25 lira841. Mbi faqen e murit verior të kishës 
është shkruar: Διά χειρός Διμη(τρίου) του Νικ(ολάου) καί Αναστασίου Μιχαήλ 
Ζωγράφου από χωρίον Χιονάδες έκ τής έπαρχίας Κονίτσης 1882. “Me dorën e Dhimitrit 
të Nikollës dhe Anastasit të Mihail Zografit, nga katundi Fjonjati, eparkia e Konicës 
1882”842. Sipas Theofan Popës ky mbishkrim i referohet ripikturimit të kishës, sepse nën 
të dallohen edhe dy shtresa të tjera me piktura më të hershme. 
 
 
MANASTIRET QË PLOTËSOJNË KATALOGUN E MANASTIREVE 

TË MITROPOLISË SË GJIROKASTRËS 
 

Manastiri i Zonarëve apo i Kaqomenos gjendet afër fshatit Katuna të Dropullit. 
Ai është ndërtuar në vitin 1566. Kisha e manastirit i është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses 
dhe kremton më 15 gusht. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 100 lira turke. Disa 
nga igumenët e manastirit kanë qenë: Ignati më 1771, Bartolomeu më 1904 dhe 
pasardhësi i tij Jakovi843.  
           Manastiri i Erindit është në fshatin Erind. Ai është ndërtuar në shek. XVI. Ai ka 
pasur të ardhura vjetore 40 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar Shën Thanasit.  

Manastiri i Gjatit pranë fshatit Gjat i përket kohës bizantine. Të ardhurat vjetore 
kanë qenë 20 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses dhe feston më 
15 gusht.  

Manastiri i Zhejit është në fshatin Zhej të Zagorisë. Kisha e manastirit i është 
kushtuar Burimit Jetëdhënës. Të ardhurat vjetore të manastirit kanë qenë 50 lira.  

840-Atë Mihal Dako i përkiste brezit të klerikëve që mbijetuan pas persekutimit ateist. Ai ishte dorëzuar në 
gradën priftërore në vitin 1959 nga Mitropoliti i Gjirokastrës, Damian Kokoneshi. Ndonëse në moshë të 
thyer, ai iu përkushtua tërësisht shërbesave fetare derisa ndërroi jetë, më 9 mars të vitit 1998.  
841-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
247; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, faqe 4. 
842-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 889, faqe 
322. 
843-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
234, 238; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, 
faqe 4,5. 
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Manastiri i Shën Vasilit është në fshatin Shën Vasil. Kisha e manastirit i përket i 
shek. XIII. Të ardhurat vjetore i ka pasur 80 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar Shën 
Vasilit.  

Manastiri i Akrorizës gjendet në bregdet midis fshatrave Nivicë e Shën Vasil 
është themeluar në shek. XIII. Të ardhurat vjetore i ka pasur 50 lira. Kisha e manastirit i 
është kushtuar Shën Gjergjit.  

Manastiri i Voloterit është afër fshatit Nivicë. Ai është ngritur në shek. XVIII. 
Të ardhura vjetore 50 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar Shën Gjergjit.  

Manastiri i Kostarit është pikturuar më 1775 pas Krishtit. Të ardhurat vjetore 
kanë qenë 30 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar Fjetjes së Hyjlindëses dhe feston më 
15 gusht.  

Manastiri i Taksiarkëve është në jug-lindje të Himarës. Ai është themeluar në 
shek. XVI. Të ardhurat vjetore kanë qenë 20 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar Shën 
Mëhillit e Shën Gavrilit dhe feston më 8 nëntor.  

Manastiri i Konstanesë është në veri-lindje të Himarës. Ai është themeluar në 
shek XVI. Kisha e manastirit i është kushtuar Fjetjes së Shën Marisë dhe feston më 15 
gusht. Të ardhurat vjetore kanë qenë 20 lira.  

Manastiri i Skutarit gjendet në veri-lindje të fshatit Vuno të Himarës. Ai është  
themeluar më 1700. Kisha e manastirit i është kushtuar Fjetjes së Shën Marisë. Të 
ardhurat vjetore kanë qenë 20 lira.  

Manastiri i Bubullimës është në lagjen Lates të fshatit Vuno të Himarës. Kisha e 
manastirit i është kushtuar Joan Pagëzorit. Të ardhurat vjetore kanë qenë 20 lira844.                                                  

Manastiri Vasiliko është në jug-lindje të Dhërmiut është ndërtuar në shek. XVI. 
Të ardhurat vjetore i ka pasur 30 lira. Kisha e manastirit i është kushtuar Ipapandisë. Ai 
feston më 2 shkurt.  

Manastiri Stavridhit është në veri-lindje të fshatit Dhërmi të Himarës është 
themeluar në shek. XVI. Të ardhurat vjetore i ka pasur 25 lira. Kisha e manastirit i është 
kushtuar Burimit Jetëdhënës. 

Manastiri i Shën Janit është gjysmë ore në perëndim të Palasës së Himarës. Ai 
është ndërtuar në shek. XVI. Të ardhurat vjetore kanë qenë 30 lira. Kisha e manastirit i 
është kushtuar Joan Pagëzorit845.  
 
 
 
 
 

844-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
246-247; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, 
faqe 4,5. 
845-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
236-247; Dhimitër Beduli, Manastiret e Mitropolisë së Hirëshme të Gjirokastrës, Ngjallja, shtator 1993, 
faqe 4,5; Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Botim i KOASh-it, Tiranë, 1998, faqe 
101-194; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 343-355; Andrea 
Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 224-275.  
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KREU I TRETË 
 

ARTI KISHTAR NË MITROPOLINË E GJIROKASTRËS 
 

IKONOGRAFË QË KANË PIKTURUAR 
NË MITROPOLINË E GJIROKASTRËS 

 
Në periudhën pasbiznatine afresket më të hershme janë ata të kishës së "Shën 

Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme846 dhe të kishës së "Shën Thanasit" në Peca, të cilat 
datojnë më 1525847. Në këto dy kisha ka pikturuar ikonografi Ilia Llongoviti me origjinë 
nga fshati Llongo i Dropullit, i cili pikturonte sipas "Shkollës Ikonografike të Kretës"848.  

Ikonografi Onufër Qiprioti849 në vitin 1622 në bashkëpunim me ikonografin 
Alivizi Foka kanë pikturuar afresket e kishës së "Shën Mërisë" së Vllahogoranxisë.  

Mihail Linotopi në vitin 1617 ka pikturuar kishën e "Profetit Ilia" në Jorgucat, 
gjithashtu po në këtë vit ka pikturuar muralet e kishës së "Ungjillëzimit" në manastirin e 

846-Georgios Giakoumis, I. Naos Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou 
proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita lesinitsioton, Athina, 2001, sel 44-56. 
847-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 254. 
848-Sipas "Shkollës Ikonografike të Kretës" pikturonin edhe Mihali dhe Kostandini, të cilët qenë vllehë nga 
Gramozi. Në vitin 1604 Mihali dhe Kostandini kanë pikturuar kishën e manastirit të Dhovrovunit në rrethin 
e Sarandës, që ka qenë metoq i Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës. Në shekullin XV kemi 
lulëzimin e "Shkollës Ikonografike të Kretës" veprat kryesore të së cilës janë: a) Ikonat e "Shën Joasafit me 
Shën Grigor Pallamanë" në kishën e "Shën Dhimitrit" në Selanik. b) afresket e "Shën Marisë Kubelidhiqi" 
në Kostur, c) afresket e kishës "Hyrja e Hyjlindëses në Tempull" në Sklaverohori të Iraklios etj. Shekulli 
XVI është epoka kur "Shkolla Ikonografike e Kretës" arriti kulmin me ikonat e pikturuara prej 
ikonografëve Theofanit në afreske dhe Damaskinit në ikona të lëvizshme. Theofani ka pikturuar afresket: a) 
Kishën e "Shën Nikollës" në Meteora në vitin 1527, b) Trapezarinë dhe katedralen e manastirit të Lavrës së 
Madhe në Malin e Shenjtë në vitin 1546, c) Katedralen e manastirit Stavronikita në Oros në vitin 1546 etj. 
Ja vlen të përmendim se në veprën e Theofanit kemi ndikime të artit perëndimor. Kjo duket qartë në ikonën 
e “Lindjes së Foshnjës” në katedralen e Lavrës, ku Theofani është ndikuar nga Raimondi. Gjithashtu 
ndikimet e perëndimit duken edhe tek ikonografi Franko Katelano, bashkohës i Theofanit. Franko Katelano 
u përpoq të ishte më guximtar dhe i pavarur, por kurrë nuk mundi që të realizonte teknikën e Theofanit. Në 
shekullin XVI "Shkolla Ikonografike e Kretës" nxori edhe ikonografin Damaskin, tek i cili vihen re 
ndikime të perëndimit, por menjëherë ai u çlirua prej tyre dhe bëhet i rreptë në teknikën e tij. Γεώργιου 
Αντουρακη, Χριστιανικη Ζωγραφικη, Αθηνα, 1993, σελ. 225; Τι ξερεις εσυ για τις εικονες, εκδοσεις, 
“Ετοιμασια”, Καρεας, 2000, σελ. 153-155; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, 
faqe 23. 
849-Ioannis Vitaliotis, Onuphre le Chypriote, peintre post-byzantin en Albanie (vers 1591-1625), une 
esquisse de son activite artistique a tavers le corpus de son ceuvre, Paris 2016, faqe 667-692; Mustafa 
Arapi, Onufër Qiprioti. Ikonograf i shekullit të XVI-XVII, “Monumentet”, Tiranë, 2004, faqe 106-114; 
Mustafa Arapi, Onufër Qiprioti - ikonograf i shquar në pikturën mesjetare shqiptare, Drita, Nr. 29 shtator, 
1996, faqe 3,4; Mustafa Arapi, Restaurimi i punës së Onufër Qipriotit, Art & trashëgimi,  Nr. 2, korrik, 
2011, faqe 88-95; Dhorka Dhamo, Piktura e Onufër Qipriotit në kishën e Vllahogoranxisë, Studime 
Historike, Nr. 1, 1978, faqe 229; Dhorka Dhamo, Mbi disa piktura të panjohura të piktor Nikollës dhe 
Onufër Qipriotit, Studime Historike, Nr. 1, 1966; Dhorka Dhamo, Pasuesit e Onufrit në Berat, Studime 
Historike, Nr. 1, 1987, faqe 169-184. 
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Vanishtës. Sipas studiuesit Jakumis në pikturimin e muraleve të kishës Mihal Linotopi ka 
përdorur karakteristikat ikonografike dhe stilistike të "Shkollës Epirotase"850.  

Ikonograf Mihali nga Zerma në vitin 1662 ka pikturuar afresket e manastirit të 
"Shën Mërisë" së Kamenos dhe më 1672 muralet e kishës së "Shën Mërisë" në manastirin 
e Kakomesë. Piktorët Theodhori, Anagnosti dhe Steriani nga Agrafa në vitin 1712 kanë 
pikturuar muralet e kishës "Fjetja e Shën Mërisë"851 në Voskopojë.  

Sipas mbishkrimeve kishtare ikonograf Adhami nga Theotoqi në vitin 1754 ka 
pikturuar kishën e manastirit të "Shën Triadhës" së Pepelit. Piktorët nga atelieja e 
Fjonjatit852 kanë pikturuar nëpër disa kisha të Shqipërisë: kishën e "Shën Mërisë" së 
Leusës në vitin 1812; kishën e manastirit të "Shën Triadhës" në Kardhikaq më 1827; 
kishën e "Shën Ilias" në Bual më 1850; kishën e manastirit të "Shën Theodhorëve" në 
Dhërmi më 1882; kishën e "Gjon Pagëzorit" në Vuno, më 1883; kishën e "Shën Thanasit" 
në Buzëmadh të Mallakastrës më 1897; kishën e "Gjon Pararendësit" në Drenovë etj. 

Ilia Llongoviti nga Dropulli i Sipërm në vitin 1525 ka pikturuar kishën e "Shën 
Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme (Fig.1) (Fig.2) dhe kishën e Shën Thanasit në Peca të 
Sarandës. Ilia Longoviti pikturonte sipas "Shkollës Ikonografike të Kretës". Kisha e 
"Shën Gjergjit" në Leshnicën e Sipërme është një paraklis me përmasa 9.75x5.85 

850-"Shkolla Epirotase" ka vepruar nga shek. XVI deri në fillim të shek. XVIII me pikturimin e një sërë 
monumentesh  të Epirit. Duke filluar me afresket e manastireve të ishullit të Janinës, deri në Etoli dhe 
Akarni, por haset edhe në disa monumente të Thesalisë dhe të Maqedonisë. "Shkolla Epirote" është një 
teori estetike, një teknikë me mjete natyrore që krijojnë format e fytyrave hyjnore në një mënyrë që 
plotëson shijet estetike të bartësve të kësaj shkolle. Karakteristikë e "Shkollës Epirotase" është se arti i tyre 
anon nga stili barok. Studiuesja e parë që është marrë me ekzistencën e "Shkollës Epirote" ka qenë Mirtali 
Ahimatsu. Konstandinos Jakumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës Orthodhokse të 
Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqpëri, Tiranë, 2003, faqe 212, 219; Konstandinos 
Jakumis, Arti që tejkalon kufijtë e kohës. Një vlerësim i artit bizantin dhe pasbizantin të komuniteteve 
ortodokse të Shqipërisë, Art & Trashëgimi, Nr.7, dhjetor 2016, faqe 123. 
851-Kisha ka përfunduar së ndërtuari më 25 shkurt të vitit 1712. Mjeshtrat që kanë punuar për ndërtimin e 
kishës qenë Theodhori, Anagnosti dhe Steriani nga Agrafa. Këtë e vërteton mbishkrimi i pikturuar mbi 
portën perëndimore të kishës: Ανι(γ)ερθι κ(αί) ανιστορίθη ό θείος καί πάνσεπτος ναός / τής Κοιμίσεως τής 
Υπεραγ(ίας) Δεσποίνης (ύ)μ(ών) Θ(εοτό)κ(ο)υ κ(αί) αειπαρ / θενου Μαρίας δι(ά) συνδρομής 
Κωνσταντίνου ιέρέος κ(αί) ίκονόμου / Λαζάρου ίερέος διά εξόδου των τιμιοτάτου άρχοντων κ(αί) 
πάντ(ων) (τών) χριστίανων / Αδάμ Παπά, Δήμητρι Πρέντο, Αδάμ Δημήτρι, Γεώργι Ζαδάρι, Κωνσταντίνοι 
Ζήμπου / Δημητρι Βρέτου Γεώργι Γεώργι αγουμαρι, Γεώργι Παπα Δανιλι, Χρήστω Νικολαου οφλεντζα / 
Αρχιερατεύοντος του πανιεροτατου λογίοτατου Μ(ητ)ροπολίτου Κοριτζά(σ) καί Σελασφοπου κ(υριω) / 
Δάνιήλ του μακαρίστου ετελίοθη διά χειρός ήμων τών δούλων / Θεοδώρου Αναγνόστου Στεριανου εξ 
Αγράφου έν ετη Χ(ριστο)ύ α ψ ι β -1712 εν μηνή φεβρουαρήου 25. “U ndërtua dhe pikturua ky tempull 
hyjnor dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishenjtës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me 
kontributin e prift Kostandinit dhe ekonomit prift Llazarit, me shpenzimet e arkondëve të shumënderuar 
dhe të të gjithë të krishterëve: Adam Papadhimitër Prendit, Adam Dhimitrit, Gjergj Llazarit, Kostandin 
Zibus, Dhimitër Vretos, Gjergjit, Gjergj Ambarit, Gjergj Papadhanilit, Kristo Nikollë Fllenxës, në kohën e 
peshkopatit të gjithhirshmit e të gjithditurit, Mitropolitit të Korçës, Zotit Daniel të ndjerit, u përfundua me 
dorën tonë, të shërbëtorëve më të vegjël Theodhorit, Anagnostit, Sterianit nga Agrafa, në vitin prej Krishtit 
1712, në muajin shkurt 25”. Theofan Popa, Mbishkrimet dhe piktura në katedralen “Fjetja e Shën Mërisë” 
në Voskopojë, Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, seria shkencat shoqërore, Nr. 3, 1962, faqe 81-87; 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 326, faqe 164-165. 
852-Disa prej tyre janë: Mihali, Gjergji dhe i biri Ziko, vëllezërit Ziko, Jani, Nikolla, Matheu dhe Kostandin, 
Dhimitri i Nikollës, Anastas Mihali, Mihal dhe Kostandin Zografi, Vasil Fili etj. 
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metra853. Po në vitin 1525 Ilia Llongoviti ka pikturuar kishën e "Shën Thanasit"854 në 
Peca të Sarandës, e cila është një kishë e vogël me përmasa të brendshme 5.80x3.50 
metra855.  

Mihali dhe Kostandini qenë vllehë nga Gramozi856 dhe pikturonin sipas 
"Shkollës Ikonografike të Kretës". Në vitin 1604 Mihali dhe Kostandini kanë pikturuar 
kishën e manastirit të Dhivrovunit857 në rrethin e Sarandës. Përmendja e emrit të patrikut 
ekumenik në mbishkrim vërteton faktin se manastiri i Dhivrovunit ka qenë metoq i 
Patriarkanës Ekumenike të Kostandinopojës.  

853-Programi ikonografik i kishës së Shën Gjegjit është: 1-Platitera; 2-Shën Gjergji; 3-Vasili i Madh; 4-
Shën Joan Gojëarti; 5-Athanasi i Madh; 6-Melismos; 7-Ungjillëzimi i Hyjlindëses; 8-E panjohur; 9-E 
panjohur; 10-Shën Joan Teologu; 11-Joan Pararendësi; 12-Shën Nikolla; 13-Sakrifica e Abrahamit; 14-
Shën Nikolla; 15-Shën Minai; 16-Shën Kostandini; 17-Shën Eleni; 18-Shën Varvara (deri në mes); 19-Shën 
Parashqevia (deri në mes); 20-Anapesos; 21-Shën Marina; 22-Shën Anargjirët (Kozma); 23-Shën 
Anargjirët (Damjan); 24-Shën Teodor Stratilati; 25-Shën Teodor Tironi; 26-Shën Dhimitri; 27-Vrasja e 
foshnjave; 28-Kryeengjëll; 29-Shën Stefani; 30-Profeti Zaharia; 31-Simboli i ungjillorit Luka; 32-Shën 
Spiridhoni; 33-Analipsi; 34-Lindja; 35-Hyrja në Jeruzalem; 36-Shpërfytyrimi; 37-Darka Mistike; 38-
Tradhëtia; 39-Kryqëzimi; 40-Zbritja nga kryqi; 41-Zbritja në Had; 42-Ipapandia; 43-Pagëzimi; 44-Ngjallja 
e Llazarit; 45-Jonai në barkun e balenës. Duke analizuar me kujdes afresket e kishës kemi 12 skena nga 
cikli i festave kristologjike, 21 paraqitje shenjtorë burra, 4 paraqitje të shenjtoreve femra, 2 paraqitje të 
Shën Mërisë (njëherë si Platitera dhe herën tjetër tek skena e Ungjillëzimit. Georgios Giakoumis, I. Naos 
Agiou Georgiou Lesinitsas, ena aksiologo metavizantino mnimio tou proimou 16 ai, ekdhosi Adhelfotita 
lesinitsioton, Athina, 2001, sel 44-56. 
854-Kisha është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1525. Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi 
murin perëndimor të kishës: + Ανηγερθη κ(αί) ανηστοριθη ό θήος καί πανσεπ(τ)ος νάως του εν α / γιής 
π(ατ)ρ(ο)σ ημόν Αθανασιου του θαυματουργου Αλεξαντρί(ας). Δια σην / δρωμής κόπου και εξόδου τον 
εκτητορων της ηρημενης Πε / τσας και ενοριτον κ(αί) ή(ε)ρεως παπα διμ(ητρί)ου κ(αί) τον τεκνων ευτόν 
εκαστος κα(τα) τήν εαυ / (τού) διναμην. Επί ετους δ ε της ευδομης χηληαδος Λ. Γ. (7033 = 1525) ηπο 
χιρος εμου Ηληα λον / γοβητη. “U ndërtua dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë 
ndër shenjtorë Athanasit të Aleksandrisë çudibërësit, me kontributin, mundimin dhe shpenzimet e ktitorëve 
të Pecas së përmendur dhe të besnikëve (të famullisë) dhe të priftit Papa Dhimitrit dhe të bijve të tyre secili 
simbas fuqisë së tij. Në vitin shtatëmijë e 33 (=1525). Me dorën time të Ilia Llongovitit”854. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 804, faqe 294. 
855-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 106. 
856-Fshati Gramoz gjendet mbi malin e Gramozit, por në pjesën greke. 
857-Kisha "Fjetjes së Hyjlindëses" është pikturuar në 10 tetor të vitit 1603 nga Mihali dhe Kostandini nga 
fshati Gramoz. Ky fakt vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore brenda 
kishës: + Ανεκαινλίσθη κ(αί) ανεστωρίθη ουτος ό θύος κ(αί) πάνς(ε0πετ9ο)σ / ναός της υπεράγίας ενδοξου 
Δεσπίνης ημών Θ(εοτό)κου και αειπ(α)ρθένου Μαρίας / τού επόνομαχωμέμης Βοντήστζις έν τής χρωνις 
τού παναγιωτάτου / κ(αί) οίκουμενηκου π(ατ)ρηάρχου Κ(υρίου) Ραφαήλ. Δηα κόπον τε κ(αί) μόχθου του 
πανό / σίωτάτου Κ(υρίου) Ιακώβ Ιερομονάχου κ(αί) Γερμανου Μονάχου κ(αί) Παρθενίου του / 
ιερομοναχου κ(αί) Σοφρονίου ίερομοναχο κ(αί) ή επίλυπ(ο0ι ίερομονάχ(ο)ι κ(αί) μο / ναχ(ο)ι ή κοπιόντες, 
επι έτους Ζ Ρ Ι Β 97112 =1603) εν μίνη οκτωβρίου Ι. / δηα χείρος δε έμου Μιζαήλ κ(αί) Κωνσταντίνου 
Γραμόστις. “U ndërtua dhe u ripikturua ky tempull hyjnor e gjithnderuar i së mbishenjtës, së lavdëruar 
zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari e mbiqujtur e Vodicës, në kohërat e të 
gjithshenjtit dhe patrikut ekumenik zotit Rafael, me përpjekjet dhe mundimet e gjioshënarit jeromonak, 
zotit Jakov dhe murgut Germanojt dhe jeromonak Parthenit dhe jeromonak Sofronit, jeromonakët e monakë 
të tjerë që mundohen, në vitin 7712 (=1603) në muajin tetor 10, me dorën time të Mihalit dhe Kostandinit 
nga Gramozi”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 807, faqe 295. 
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Ikonografët nga Linotopi858. Ikonografët nga Linotopi me atelietë e tyre të 
lëvizshme ftoheshin nga arkondë vendas për të pikturuar afreske dhe ikona të lëvizshme. 
Ikonografët nga Linotopi kryesisht e zhvilluan aktivitetin e tyre nëpër kishat dhe 
manastiret e Shqipërisë. Në bazë të mbishkrimeve kishtare janë tetë kisha dhe manastire 
të Shqipërisë, të cilët janë pikturuar nga peneli i ikonografëve nga Linotopi.  

1-Fillimisht ata kanë pikturuar kishën e manastirit të "Profetit Ilia" në Jergucat859. 
Në bazë të mbishkrimeve narteksi i kishës është pikturuar më 1617 prej Mihailit nga 
Linotopi.  
 2-Gjithashtu ikonografi Mihail ka pikturuar në vitin 1617 kishën e "Ungjillëzimit" 
në manastirin e Vanishtës. Ky fakt vërtetohet nga një  mbishkrim që gjendet mbi portën e 
narteksit të kishës860. Narteksi i kishës është pikturuar fillimisht prej ikonograf Janit nga 
katundi Qestorat në vitin 1758, por afresket e tij nuk shquhen për cilësi të lartë artistike. 
Prandaj afresket e dy zonave të para të narteksit i ka pikturuar Mihaili nga Linotopi. 
Gjithashtu ka realizuar skenën "Gjyqi i fundit" në murin lindor të pjesës së eksonarteksit. 
Në kthinën këndore ai ka relizuar me mjeshtëri skenën "Tallja", ku figura kryesore është 
Krishti, i cili paraqitet i veshur me mantel dhe mbi kryet i kanë vënë një kurorë me 
gjemba. Pranë tij paraqiten çifutët duke e tallur dhe përbri Krishtit paraqitet një ndërtesë 
me ballinë, e cila tregon pallatin e Pilatit. 
 3-Më 28 tetor të vitit 1626 ikonografi Mihail nga Linotopi ka pikturuar naosin 
dhe narteksin e kishës së manastirit të "Shën Sotirit" në Çatistë të Pogonit. Kjo vërtetohet 
nga një mbishkrim të gdhendur portën e narteksit861. Skenat më të realizuara janë ajo e 
"Kryqëzimit" dhe "Fjetja e Efrem Sirianit". 

858-Linotopi është një fshat i banuar prej vllehësh dhe gjendet në një luginë të Gramozit pranë Kosturit. 
859-Në bazë të mbishkrimeve kisha është pikturuar në vitin 1586 prej murgut Niqifor, ndërsa narteksi i 
kishës më 1617 prej Mihailit nga Linotopi: +Ανηγέρθη κ(αί) ηστωρίθη ο πάνσεπτος ναος ού ο άρτηκας / 
κ(αί) (ή)γουμενέβωντος έν οσίο(ι)ερομοναχής π(α)πά Κήρ σημεών. +ετούς Ζ Ρ Κ Ε (7125=1617) και διά 
χηρός αμαρτο / λου Μηχαήλ έκ της κόμής / Ληνοτοπίου της / Καστωρίας "U ndërtua dhe u pikturua ky 
tempull i gjithnderuar dhe narteks në kohën kur ishte igumen ndër oshënarë jeromonak zoti Simeoni, viti 
7125 (=1617), dhe me dorën e mëkatarit Mihail nga katundi Linotopi i Kosturit". Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 540, faqe 226-227.   
860-Në mbishkrimin që gjendet mbi portën e narteksit të kishës është shkruar: .....άρχιερατεύοντος τού 
θεοφειλεστάτου έπισκόπυ κύρ Ματθέου Ιωανήνον ίστορήθη δε διά χειρός καμού τού άμαρτολού Μιχαήλ 
έκ τής κώμης Λυνοτοπίου τής καστορίας – έτη Ζ Ρ Κ Ε (7125=1617). Ιωαννικιος Δακον. “….në kohën e 
peshkopatit shumë perëndidashësit Mattheut të Janinës. Pikturuar me dorën time të mëkatarit Mihail nga 
Linotopi i Kosturit, viti 7125 (=1617), Janiqi Dhakon”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 542, faqe 228. 
861-Mbishkrimi i gdhendur portën e narteksit na bën me dije  se: + Ανηγερθη ο θίος κ(αί) πανσεπτος ναος 
τού Θ(εο)ύ κ(αί) Σοτίρως ημών Ι(η)σ(ού) Χ(ριστο)ύ / διά σι(ν)δρομής κόπου τε κ(αί) εξόδου τών 
πανηέρωτατών μητροπο / λητάδων Ηάκοβως Ζηχνών, Δανίηλ Νεβρωκόπου, ητο χειρός Μηχαήλ 
Ζωγράφου εκ τόπυ Ληνοτώπη τής Καστωρίας ελαχίστου κ(αί) / αμαρτωλου ετέλιωθη κατά μήνα 
οκτωμρίου ΚΗ. Εγραφα επι ετους Ζ Ρ Λ Ε (7135 = 1626). “U ndërtua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithënderuar i perëndisë dhe shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
gjithhirshmëve, mitropolitëve Jakovit të Zihnonit, Daniel Nevrokopit. Punuar nga dora e piktor Mihal nga 
katundi Linotopi i Kosturit, shumë të voglit dhe mëkatar, përfundoi në muajin tetor 28. E shkrova në vitin 
7135 (=1626)”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 66; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 552, faqe 231-232. 
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4-Në vitin 1630 ikonografi Mihail bashkë me të birin Kostandin dhe njëfarë 
Nikolla kanë pikturuar naosin e kishës së "Shën Kollit" në Saraqinishtë të Lunxhërisë. Ky 
fakt vërtetohet nga mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës862. Skenat më të 
realizuara janë ajo e "Shën Kollit", që është edhe shenjti mbrojtës si dhe skena e 
"Mikpritjes së Abrahamit". 

5-Në vitin 1632 ikonografi Nikolla nga Linotopi ka pikturuar kishën e "Shën 
Kollit" në Melan të Përmetit. Kjo vërtetohet me anën e mbishkrimit që gjendet mbi 
portën e Kishës: Δια χιρος Νικολαου εκ χορας Λινοτοπι.....“Me dorën e Nikollës nga 
fshati Linotopi”863. 

6-Ikonografi Mihail më 3 gusht të vitit 1634 ka pikturuar kishën e manastirit të 
Spilesë në Lunxhëri. Këtë e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën e narteksit864. 
Me pikturimin e kësaj kishe ikonografi Mihail e mbylli karierën e tij. Në murin 
perëndimor të kishës gjendet skena e "Shën Pjetrit". Gjithashtu paraqitje e realizuar bukur 
është edhe "Shën Maria e tipit Pamakaristos", e cila është pikturuar në murin jugor. 
Ndërsa në murin perëndimor të naosit gjendet "Shën Kolli nga Meçova". 

7-Më 19 qershor të vitit 1653 Kostandin Linotopi dhe nxënësi i tij Nikolla kanë 
pikturuar kishën e manastirit të "Profetit Ilia" në Stegopull. Këtë e vërteton një mbishkrim 
që gjendet mbi portën perëndimore brenda naosit të kishës865. 

862-Nga mbishkrimi mbi portën jugore të kishës mësojmë se: + Ανηγέρθη έκ βάθρών καί άνιστωρίθη ο θίος 
ουτος κ(αί) πάνσεπτος ναός του έν αγίεις / πατρός ημόν Νικολάου του θαυματουργού δηα ση(ν)δρωμή(σ) 
κ όπου τε και έξοδού. / το(ν) τήμηοτάτον ήερίς κ(αί) γερωντες Σαρακύνηστα(σ) δηά ψυχηκίς σώτηρία 
άρχιερατέυ / οντος δέ τού θεοφηλεστατου επισκόπου Δέρνοπόλεος Κ΄θρου Καλήστου / ήπο χειρός 
Μηχαήλ Ζωγράφου μετά του ηου α(υ)τού Κωνσταντήνου κ(αί) Νικολ(α)ού. Χωρα Λινοτόπι – Εργ(α)φα 
έπι ετους / ΖΠΛΗ (7138=1630) “U ndërtua që nga themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë, Nikollës, çudibërësit me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e 
priftërinjve të shumënderuar dhe pleqve të Saraqinishtës për shpëtimin e shpirtit në kohën e peshkopimit të 
shumëperëndidashësit, peshkopit të Drinopojës, zotit Kalist, me dorën e Mihal Zografit me të birin e tij, 
Kostandinin dhe Nikollën – katundi Linotopi në vitin 7138 (=1630)”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 
në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 556, faqe 232-233; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου 
Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75. 
863-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 305, faqe 158. 
864-Mbishkrimi thotë se: +Ανηγέρθη κ(αί) ανεστορήθι ώ θιος κ(αί) πάνσεπτος νάος της ηπεραγηας 
Δεσπινής υμ / όν Θ(εοτό)κού κ(αί) άηπαρθένου Μαρηας κ(αι) άρχιερατεβόντών ύπο τού θεοφηλεστάτου 
έπισκόπου Κύρού / Καλιστου ύ κ(αί) δια σύ(ν)δρομής κόπού τε κ(αί) εξόδου τόν οσιοτάτών εν 
ηύερομονάχης / Κώνσταντίνου κ(αί) Υασόφού κ(αί) τόν τιμηοτάτον κ(αί) εύγενεστάτον άρχόντον...ετεληό 
/ θη εν μηνι αυγούστο -Γ- ηπο χιρός Μηχαήλ επι ετους Ζ Ρ Μ Β (7142=1634) “U ndërtua dhe u pikturua ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i së mbishenjtës zonjës sonë, Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës 
Mari dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashës peshkopit, zotit Kalist dhe me kontributin, 
përpjekjet dhe shpenzimet e të fortshënuarve ndër jeromonakët, Kostandinit dhe Joasafit dhe të 
shumënderuarve e shumëfisnikëv,e arkondëve u përfundua në muajin gusht 3; me dorën e Mihalit, në vitin 
7142 (=1634)”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 559, faqe 234; Π. 
Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 
Αθήναι, 1928, σελ. 76. 
865-Mbi portën perëndimore brenda naosit të kishës është shkruar: + Ανήστορήθη ο θείως νάως κ(αί) 
πάνσεπτος τού άγίου ενδωξου προφητου κ(αί) θεοπτου Ηλ’ιου του Θεσβήτου κώπου τε κ(αί) μόχθου κ(αί) 
σξόδου του ωσιωτάτου / Κύρ Ιώακείμ, κ(αί) ή σήν εμι αδελγοι Δανηήλ, Γρήγορίου, Κάλλιστου, τών / 
ίερωμοναχ(ων) κ(αί) εσι(ν)δρόμισαν εύγενεστάτ(ο)ι αρχοντες Κυρ Γεώ(ρ)γις τού Μ / άνη, Ιω(άννης) 
Δράγος έκ χορίο Σαρακήνιστα, κ(αί) ή (ι)στορηση δυα χηρος ε / μου Κωνσταντίνου ηυου Μιχαηλ έκ χόρας 
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8-Kisha e fundit që ka pikturuar ikonografi Dhimitër nga Linotopi është "Shën 
Thanasi" i Mokrës në vitin 1752. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën 
perëndimore brenda kishës866. Emri i Dhimitrit është i fundit në listën e ikonografëve nga 
Linotopi. 
 Ikonografët nga Linotopi në stilin e tyre të pikturimit kanë përdorur një sërë 
burimesh. Ata kanë prdorur si modele elemente vendase të jetës së përditshme si bulla e 
dropullitëve ose kalldrëmi epirot tek pikturat e "Akathistit" në Jergucat. Gjithashtu ata 
janë ndikuar edhe nga piktura perëndimore. Rasti më tipik është ai i "Shën Kristoforit të 
Saraqinishtës", i cili mbështetet në një degë duke përshkuar lumin, subjekti i të cilit 
mund të jetë ndikim nga ndonjë gravurë italiane867. 

Mihali nga Zerma në vitin 1662 ka pikturuar kishën "Fjetja e Shën Mërisë"868 të 
manastirit të Kamenos në Delvinë. Në vitin 1674 ikonografi Mihal e pasuroi kishën me 

Λινοτωπίου κ(αί) μα / θητλης αύτου Νικολαου. Ετελ(ε0ιοθη έν μηνι ιουνίο - ΙΘ - / απο Χ(ριστο)ύ Α Ξ Ν Γ 
(=1653) – απο Αδαμ Ζ Ρ Ξ Α (1761=1653). “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithënderuar i profetit të 
shenjtë të lavdëruar dhe perëndidashës, Ilia Thesbiti, me përpjekjet, mundimet dhe shpenzimet e të 
shumënderuarit, zotit Joakim dhe bashkë me mua vëllezërit, jeromonakët Danieli, Grigori, Kalisti. 
Kontribuan arkondët shumë fisnikë, zoti Gjergji i Nanit, Jan Dragoja nga katundi Saraqinishta dhe u 
pikturua me dorën time, të Kostandinit, birit të Mihalit nga katundi Linotopi dhe nxënësit të tij, Nikollës. 
Përfundoi në muajin qershor 19, prej Krishtit 1653, prej Adamit 7161”. Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 561, faqe 235; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της 
Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 75; Γιώργου Γιακουμή, 
Μνημεια ορθοδοξιας στην Αλβανία, Εκδοση Εκπαιδευτηριων Δουκα, Αθηνα, 1994, σελ. 114. 
866-Mbi portën perëndimore brenda kishës gjendet mbishkrimi: Ανεγερθη και ανεστορηθη ο θηος κ(αί) 
πανσεπτος ναος του εν αγιης πατρος ημον Αθανασηου του Μεγαλου Πατρηαρχου Αλεξανδρηας / δηα 
σηνδρομη(τού) κ(αί) υκονομου Νικολαου ηερεος κ(αί) γεροντον Κηρ Δημητρι και ετερος κηρ / Λαζαρου 
κ(αί) ετερος Γεργι Κηρ Κυονα, κόπου κ(αί)εξόδου παντον τον χριστιανον, ηερουργουντων Γεωργιου ηερεα 
μιχαηλ ηερεος Λ / αζαρ(ου) δε Γεοργιος, Ποστολη, Κοστα, ταννο, Νικο, Κοστα, τηνα, Αρχηερατεβοντος 
κυρύου κυρύου Αρσενήου / Βακο. Δηα χηρος καμου ζογράφου ταπηνός Δημητριος ηος Νηκόλαου 
Ζογραφου ε(κ) κομης χορ(ας) Ληνοτοπη, ηπερετοντον Ζονοβι(ας) μοναχι(σ). “U ngrit dhe u pikturua ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorët, Athanasit të Madh, patrikut të Aleksandrisë, me 
kontributin dhe të ekonomit prift Nikollës dhe të pleqve zotit Dhimitër, zotit Nikolla, zotit Llazar dhe zotit 
Kiona, me përpjekjet dhe shpenzimet e të gjithë të krishterëve, të priftërinjve që kryejnë shërbesat e 
hirshme, prift Gjergjit, prift Mihalit dhe Llazarit, Gjergjit, Postolit, Kostës, Janos, Nikos, Kostës, Tinos. Në 
kohën e peshkopatit, të peshkopit zotit Arsen Vako866. Me dorën time, të piktorit të përvuajtur Dhimitrit, 
birit të Nikollë Zografit, nga katundi Linotopi, që i shërbeu murgeshës Zinovia”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 20, faqe 58. 
867-Kostandinos Jakumis, Veprimtaria e piktorëve nga Linotopi në viset e Kishës Orthodhokse të 
Shqipërisë, 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shiqpëri, Tiranë 2003, faqe 209-216. 
868-Një mbishkrim mbi portën perëndimore të kishës na njeh me kohën e pikturimit të afreskeve, nga dora e 
Mihalit nga fshati Zermë në vitin 1662: + Ανειστορειθη ο θηος και πανσεπτος ναος της πανειπερευ / 
λογιμενης Ενδοξου Δεσπηνης ημον Θεοτοκου κ(αί) αειπαρθε / νου Μαριας δια σηνδρομης του 
παννασιοτατου κ(αί) καθη / ηγουμενου κτηριου Θεοφανου(σ) κ(αί) ο παπα κυρ Δηο / νήσιος με όλην την 
σίνδοδηαν τους κ(αί) αρχειερατευ / οντως του θεοφηλεστατου επησκοπου κηρηου κηρηου Σε / ραφιμ - επη 
ετους - Ζ Ρ Ο (7170=1661) – Α Χ Ξ Β (=1662) / ινδικτιωνος ιε εν μηνη σεπτέ(μ)βρηου – Κ - / δηα χυρος 
καμου αμαρτολου Μιχαλις ζογρα / φός εκ κομις Ζερμας. “U pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i 
së gjithbekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me kontributin e 
gjithoshënarit dhe igumenit zotit, zotit Theofan dhe atit zotit Dhionis me gjithë suitën e tyre, dhe në kohën 
e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës zotit, zotit Serafim, në vitin 7170-1662, indikti 15, në 
muajin shtator 20, me dorën time të mëkatar Mihalit, piktor nga katundi Zerma e Greqisë”. Π. Πουλίτσα, 
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afreske të tjera duke pikturuar narteksin869. Manastiri i Kamenës ka qenë Stavropigjik, që 
varej direkt nga Patriarkana e Stambollit dhe jo nga peshkopata e Himarës dhe e 
Delvinës. Në vitin 1672, Mihali ka pikturuar kishën "Fjetja e Shën Mërisë"870 në 
manastirin e Kakomesë në Nivicë. Kisha e manastirit është e stilit në formë kryqi me tri 
apsida dhe ka përmasat 10x5.5 m. Ajo është ndërtuar në brendësi të gjirit të Kakomesë në 
breg të detit Jon871.  

Jani dhe i biri Vasili nga Qesarati (Sinkriati) i Lunxhërisë, e kanë zhvilluar 
veprimtarinë e tyre në shek. XVIII në zonën e Gjirokastrës. Sipas Theofan Popës, 
ikonografët nga Qesarati kanë pikturuar rreth 12 kisha në periudhën ndërmjet viteve 
1758-1799. Në vitin 1758 Jani ka pikturuar kishën e "Ungjillëzimit"872 në manastirin e 
Vanistrës të Dropullit.  

Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 91; Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 810, faqe 296-297. 
869-Mbi portën e narteksit, brenda kishës është shkruar: + Πυλην νοήτην τω λογω κεκλη(σ)μέ(νην) ανοίξον 
ημην σιμπάυιαν ρας πιλας η τον ευδιάλ(λ)ακτον τεκου / σα λογον ος αν λιταίς ανενδότης αγαν εξιλεώσης 
τον πανάγαυον λόγον λισιν παρασχειν / των βροτών αμαρτολων. Ανηστοριυη ο υιος (ν)αρτηκας δια 
σηνδρομης του πανασιωτατου καθηοιγου / μενου Κυριου, Κυριου, Κυριου Θεοφανου(σ) κ(αί) ο δικαιος 
Διονησιος ιερομοναχος επη ετους α χ ο δ Ζ Ρ Ο Β (1674=7172). Δια χηρος καμου του αμαρτολου Μηχαλις 
ζωγραφος εκ κομης Ζερμας. “Hapna portën e kuptueshme me anën e arsyes që është e mbyllur, hapna 
portat e zimpatisë ti që linde fjalën e mirëkuptueshme, që me anën e lutjeve tuaja shumëkëmbëngulëse të 
zbutësh fjalën e fortmirë, që të fali zgjidhjen e mëkateve të të vdekurve. U pikturua narteksi hyjnor me 
kontributin e gjithoshënarit igumenit zotit, zotit Theofan, si dhe jeromonakut të drejtë Dionis, në vitin 1674 
= 7172. Me dorën time të mëkatar Mihalit, piktor nga katundi Zerma”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και 
Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 91; 
Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 815, faqe 299-300.  
870-Nga një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore, brenda naosit të kishës vërtetohet se afresket 
janë punuar nga dora e Mihalit nga Zerma në vitin 1672: +Ανηστωρίθει ω θηος κ(αί) πάνσεπτος να / ος 
τλης Πανειπερευλογιμένις ενδόξου Δες / πηνες ημών Θεότοκου κ(αί) Αειπαρθενου Μαρίας. Δηα σήνδρο / 
μης του παννασιωτατου καθηοίγουμενου / πάπα Κύρ μανθέου με τήν σοιν(ο)διαν του, επη ετους Α Χ Ο Β, 
Ζ Ρ Π (1672=7180) κ(αί) αρχιερατευ / βοντες του θεοφιλεστατου επη(σ)κοπου Κηριου Κηριου Σεραφημ. / 
(Διά) χηρος καμου τού άμαρτο / (λου) (Μ)ιχαλις ζο / (γράφου έκ) κομης Ζερμ(α). “U pikturua ky tempull 
hyjnor dhe i gjithnderuar i së mbibekuarës, së lavdëruarës zonjës sonë Hyjlindëse dhe gjithmonë 
virgjëreshës Mari, me kontributin e gjithoshënarit igumenit, zotit Papa Mantheut me suitën e tij, në vitin 
1672-7180 dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit zotit Serafim, dora ime e mëkatar Mihalit, 
piktor nga katundi Zerma”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 813, faqe 
298-299; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 105. 
871-Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, faqe 181-184. 
872-Mbi portën perëndimore, në narteksin e kishës është  ky mbishkrim: + Ανιστορί(θη) καί έκαλλοπίσθη ό 
θοίος καί πάνσεπτος ούτος / οίκος τής οίπεραγίας ένδόξου καί αηπαρθένου μαρίας δη έ/ξόδου τού κηρ 
Μιχάλη Δημητρήου έκ πόλεος Αργιροκάστρου, άρχηπετατεύ/ον οίπο τού θεοφηλες(τ)άτου έπησκόπου 
Δρ(υ)ινο(υ)πόλεος Κηρ Μητροφάνους οίγουμενευ/ον Οίοάκημ οίερομοναχ(ου) κ(αί) Νικδήμου 
οιέρομονάχου, Δανιήλ οιερομονάχ(ου), νικιφόρου ίερο/δηάκόνου, δηά χιρός καμού τού άμαρτολού 
Ιω(άννου) έν χόρας κεστοράτες – 1758 29 μηνί.......“U pikturua dhe u stolis kjo shtëpi e hyjshme dhe e 
gjithënderuar e së Mbishenjtës, së lavdëruar dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me shpenzimet e zotit Mihal 
Dhimitri nga qyteti Gjirokastër në kohën e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës të Drinopojës, 
zotit Mitrofan, kur ishte igumen jeromonak Joakimi dhe jeromonak Nikodhimi, jeromonak Danieli, 
jerodhiakon Niqifori. Me dorën time, të mëkatar Janit në katundin Qestorat-1758”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 586, faqe 242. 
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Në vitin 1777 Jani dhe i biri i tij Vasili nga katundi Sikriati kanë pikturuar kishën 
e "Shën e Dielës" në Llongo të Dropullit873. Këtë e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi 
portën perëndimore të kishës. +Ανοιστοροιθι τε κ(αι) εκαλ(λ)οπησθη ο θηος κε 
πανσεοτος ναος / της αγιας ενδοξου μεγαλομαρτηρας του Χριστου Κηρηακης / δηα 
σηνδρομης του Χριστου Νηκου, αρχηερατευον ηπο του θε/οφηλεστατου επισκοπου 
Δρ(υ)ινουπολεος κε Αργιροκαστρ(ο)υ Κυρυου / Κυρυου Δοδηθεου εκ χορας Μεσοβου, 
δηα χηρος Ιω(αννου) / μετα του ιου Βασηλη ε(κ) κομης Σηκριατη – 1777 Ιανουαριου 29. 
“U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i dëshmores së madhe e të 
lavdëruar të Krishtit, Shën e Dielës, me kontributin e Kristo Nikos, në kohën e 
peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës të Drinopojës dhe Gjirokastrës, zotit, zotit 
Dositeut, nga katundi Mecovë. Me dorën e Janit me të birin e tij Vasil, nga katundi 
Sikriati 1777, janar 29”874.  

Në vitin 1778 Jani dhe i biri i tij Vasili kanë pikturuar kishën e "Shën Gjergjit" në 
Sheper të Zagorisë. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën e kishës. Ανιγερθη εκ 
βοθρου και ανιστοριθη τε και εκαλλοπισθη ο θειος και / πανσεπτος ουτος οικος του 
αγιου ενδοξου μεγαλομαρτιρος Γεωργιου του / τροπεοφορου δια σηνδρομης κοπου τε δε 
κε εξοδου της Σωφρονειας μονα / χεις αρχιερατευον οιπο του θεοφηλεστατου 
Δρινουπολεος κε Αργηροκα / στρου κυρηου κυρηου Δοσηθεου εκ χορας Μετζοβο δια 
χειρος Ιωαννου / μετα των υιων αυτου εκ χωρας Σικριατη. Ετους 1778 εν μημι νοεμβριου 
/ 27. “U ndërtua prej themeli, u pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar 
i shenjtit të lavdëruar, dëshmorit të madh shën Gjergjit, bukurmundës me kontributin, 
përpjekjet dhe shpenzimet e murgeshës Sofronia, në kohën e peshkopatit të 
fortperëndidashësit të Drinopojës dhe gjirokastrës, zotit, zotit Dosithej, ng akatundi 
Mecovë, me dorën e Janit me të birin e tij, nga katundi Sikriati. Viti 1778 në muajin 
nëntor 27”875.  

Në vitin 1779 Jani dhe i biri i tij Vasili kanë pikturuar kishën e manastirit të 
"Kryeengjëjve" në Nivan të Zagorisë. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi portën 
perëndimore të kishës: (Ανιστ)όρίθη τε και εκαλοπήσθη ό θύος καί παν / (σεπτος να)ός 
των πανμεγίστων ταξηαρχων Μηχαηλ / (καί Γαβριήλ καί) πασών των επουρανοιον 
δυνάμεων ασω / (μάτων διά συν)δρομεις κ(αί) δαπανης των εύλαβε / (στάτ)ων 
(άρχόντ)ων επητροπευβοντος του κυρ... / τε Γγιοννου επιστατεβωντως / ....ωντος παπα 
Κυρ Γεωργιος δια κόπυ τε κ(αι) / (εξόδου του) Πιληου Ντεντε αρχιερατεύωντως του 
θεοφιλε / (στάτου καί α)γιωτατου επισκοπου Κυριου Κυριου Δοσηθέου Δρ(υ)νουπολεως 
/ καί Αργιροκάστρου εκ χορας Μεσόβου δηα χηρος Ιω(άννου) μέτα ήον αυτου ε(κ) 
χωρας / Σινκριατη, έτος 1779 ίουληον – 28. “U pikturua dhe u stolis ky tempull hyjnor i 
Taksiarkëve të mëdhenj Mihael dhe Gabriel dhe gjithëfuqive pa trup me kontributin dhe 
shpenzimet e arkondëve të shumënderuar në kohën e epitropisë së zotit…Gjonit në kohën 
e mbikqyrtjes të …zotit Papa Gjergjit me përpjekjet dhe shpenzimet e Pili Dedes, në 

873-Kisha e Shën e Dielës është një paraklis me përmasat 8.50x4 m. 
874-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 607, faqe 
247. 
875-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 87; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 610, faqe 248. 
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kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit dhe të fortshenjtit, zotit, zotit Dositheut të 
Drinopojës dhe të Gjirokastrës nga katundi Mecovë, me dorën e Janit me të birin e tij, 
nga katundi Sikiriati, viti 1779, korrik 28”876.  

Gjithashtu, në vitin 1799 Vasili nga Sikriati ka pikuruar kishën e "Ipapandisë" në 
manastirin e Agjelastit në Leshnicën e Sipërme të rrethit të Delvinës. Këtë e vërteton 
mbishkrimi që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: (Ανιστορίθη ο πάν)σεπτος ναος 
Ηπαπαντη του κυρηου ημων Ηυσου Χρι / στου δυα σινδρομις κοπου τε δε κε εξοδου του 
πανοσιοτατου καθυγου / μενου Αβακουμ ηερομονοχου αρχηερατευον ηπο 
θεοφηλεστατου Γαβρηηλ / Δρη(ι)νουπολεος κε Αργιροκαστρου επιτροπευον(τος) του 
τημιοτατου Κηριο / Κηριο (Γι)αν(ν)η Θανασι εκ χορας Δροβηανης Δυα χυρος κάμου του 
/ αμαρτολου Βασηλυ του Ηοανου εκ χορας Σηνκρηατη εν ετη 1799 / σεπτεβρηου 30. “U 
pikturua ky tempull i gjithnderuar i zotit tonë Jezu Krisht me kontributin, përpjekjet dhe 
shpenzimet e gjithoshënarit, igumen jeromonak Avakumit, në kohën e peshkopatit shumë 
perëndidashësit të Drinopojës dhe të Gjirokastrës, në kohën e kujdestarisë të 
shumënderuarit zoti, zoti Jan Thanasit nga katundi Dhrovjani. Me dorën time të mëkatar 
Vasilit të Janit, nga katundi Sikiriati, në vitin 1799, shtator 30”877.  

Mbi një ikonë të "Shën Mërisë", që gjendet në ikonostasin e kishës së "Shën 
Kollit" në Hormovë të Rrëzës në Tepelenë Jani nga Sikriati ka lënë këtë mbishkrim: 
(Δεη)σης Ιωαννου και αυτογραφου...τον τεκνον αυτου εκ χo(ρας Σηκρ)ιατη εν ετη 1782 
(Αυγ)ουστου 15. “Lutje e Janit dhe vetëshkrues....bijve të tij nga katundi Sikriati. Viti 
1782 gusht 15”878.  

Vasili nga Sinkriati më 1795 ka pikturuar kishën e "Fjetjes së Shën Marisë" në 
Manastirin të Himarës. Ky fakt vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi 
portën perëndimore brenda kishës: + Ανηγέρθυ εκ βόθρου καί ανειστωρύθη ο θύος / καί 
πανσεπρος ναός η Κύμησης τής Ηπεραγίας Δεσπή / νης ημών Θεοτόκου κε Αηπαρθένου 
Μαρήας δυα σήνδρο / μής κοπου μοχθου κε εξόδου Ζ(αχ)αρήας μοναχύς άρχη / 
ερατευον ήπό του θεοφηλεστατου Κυρίου κυρήου Ηοανη / κύου Χημάρας κε Δελβηνου 
– δυα χηρός καμού του αμαρ / τολού Βασίλου του / εκ χορας Σιν / κρηατη / εν ετη 1795 / 
απρηλύου – Ι / ετελυόθυ. “U ndërtua prej themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i 
gjithnderuar i Fjetjes së mbishënjtës, zonjës sonë Hyjlindëses dhe gjithmonë virgjëreshës 
Mari, me kontributin, përpjekjen, mundimin dhe shpenzimet e murgeshës Zaharisë në 
kohën e peshkopit shumë perëndidashës zotit, zotit Joaniqit të Himarës e Delvinës, me 
dorën time të mëkatar Vasilit, nga katundi Sinkriati. U përfundua në vitin 1795, prill 
10”879.  

876-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 72-73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 612, faqe 249-250. 
877-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 860, faqe 314.  
878-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 614, faqe 250. 
879-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 848, faqe 310. 
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Në ikonën e "Shën Kollit" në prosqinitarin e kishës së manastirit të "Shën Kollit" 
në Dhivër të Sarandës gjendet mbishkrimi: Δυα χηρος καμου / του αμαρτολου Βασηλυ 
εκ κομις Σικριατι. “Me dorën time mëkatar Vasilit, nga katundi Sikrikati”880. 

Biri i Janit, Vasili në vitin 1797 ka lënë një mbishkrim mbi ikonën e "Shën 
Kostandinit dhe Elenës" në kishën e "Burimit jetëdhënës" në Këllez të Lunxhërisë: Εν 
έτη 1797 + Πρόσδεξε κύρηε τών δούλων τού Θεού Κώστα Ντέταις σήν τής σημβύας κέ 
τόν τέκνον. Χύρ καμού τού άμαρτολού Βασιλύου τού έκ κόμης Σηκρηάτη. “Në vitin 
1797-Prano o Zot shërbëtorët e tu, Kostë Deden me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Dora 
ime e mëkatar Vasilit, nga katundi Sikriati881. 

Vasil Jani në vitin 1803 ka pikturuar ikonën “Krishti në fron” (Fig.3) në kishën e 
manastirit të "Shpërfytyrimit" në Drenovë të Mingulit, në krahinën e Lunxhërisë882. Ikona 
aktualisht është pjesë e koleksionit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë883.  

Më 1806 Vasil Jani ka pikturuar kishën e manastirit të "Shën Mërisë" në Llongo 
të Dropullit. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi portën perëndimore të 
kishës. Ιστοριθη ο θειος ουτος και ιερος ναος της Γεν(ν)ησεως ημων Θεοτοκου και 
Αιπαρθενου Μαριας δια συνδρομης του καθ’ εγουμενου Ζακχαιου ιερομοναχου 
Κ(υριου) Κ(υριου) Γαβριηλ Δρυινουπολεως δια χειρος βασιλειου Ιωαννου εκ χωρας 
Συνκριατη ετος 1806. “U pikturua ky tempull hyjnor e i hirshëm e Lindjes së Hyjlindëses 

880-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 853, faqe 312. 
881-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 82; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 646, 
faqe 257. 
882-Mbi portën perëndimore gjendet një mbishkrim, i cili na bën me dije se kisha është ndërtuar në vitin 
1666: + Ουτος ό πάνσεπτος κ(α)ί θείος ναός ό ής όνομα τι / μώμενος τού Κυρίου κ(αί) Θεού κ(αί) Σωτήρος 
ήμών Ιησού Χριστού / άνηγέρθη έκ βάθρου κ(αί) άνιστόρισεν αύτον κ(αί) εκαλλώπισεν / αύτόν εύδοκία 
Θ(εο)ύ ώς καθώς όράται, διά σηνδρωμής κόπου τε κ(αί) / εξόδου τού τίμιώτάτου Κύρ Πέτρου κ(αί) Σάβα 
κ(αί) Τόσσκα κ(αί) Τέφα Τόσκα / Τέφα Βενάμήν ίερομονάχου, Νεόφίτου ίερομο(να)χου. Διά χειρός 
Δημητριου κ(αί) Γεωργίου / επι έτους α χ ξ στ 1666. “Ky tempull i gjithënderuar dhe hyjnor, me emrin e 
zotit dhe të perëndisë dhe shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht u ndërtua prej themeli. E pikturoi dhe e stolisi 
simbas mirëdashjes së perëndisë, sikurse e shihni, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
shumëndershmit, zotit Petro dhe Tetos dhe Sava dhe Toska, dhe Teta Toska, Tefa jeromonak Beniaminit, 
jeromonak Neofitit. Me dorën e Dhimitrit dhe Gjergjit në vitin 1666”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και 
Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 83; 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 567, faqe 236-
237. 
883-Ikona “Krishti në fron” është pikturuar nga Vasil Jani në vitin 1803. Ikona ka përmasat 92x53 cm dhe 
numër inventari nr. 39. Figura e Krishtit paraqitet në një fron të gjerë dhe hijerëndë. Krishti mban hiton të 
kuq të zbukuruar me kryqe dhe himatin ngjyrë blu. Krishti është i ulur mbi dy jastëkë të mëdhenj. Me dorën 
e djathtë është duke bekuar ndërsa me dorën e majtë mban një ungjill të hapur që mbështetet mbi gjurin e 
tij. Në pjesën fundorë të ikonës së Krishtit është mbishkrimi: Δυά σηνδρομής καί εξόδου Αρσενήου 
ίερομονάχου καί ήγουμένου έκ πώλεος Βοτρ(ι)τζα. Εν ετη 1803. Χήρ κάμού τού άμαρτωλού Βασηλύού 
καί αύτού γράφω. “Me kontributin dhe shpenzimet e jeromonak Arsenit dhe igumenit, nga qyteti Bodrishtë. 
Në vitin 1803. Dora ime e mëkatar Vasilit dhe vetëshkruesit”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ 
της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 83; Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 660, faqe 261; Ylli Drishti, 
Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 
92; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 
2000, faqe 92-93. 
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sonë dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari, me kontributin e igumen jeromonak Zaktheut 
zotit, zotit Gabriel të Drinopojës, me dorën e Vasil Janit nga Sikriati, viti 1806”884. Në 
këtë kishë Vasil Jani ka pikturuar ikonën “Shën Nikolla”885 (Fig.4) me numër inventari 
44 dhe ikonën e “Shën Mërisë” me numër inventari 45.  

Joan Athanasi. Të dhëna rreth jetës dhe aktivitetit të piktorit ikonograf Joan 
Athanasi mund të nxjerrim vetëm nga nënshkrimet e lëna nëpër ikonat që ka punuar. Ka 
të dhëna se ai ka pikturuar në disa kisha të jugut të Shqipërisë. Joan Athanasi në vitin 
1770 ka pikturuar 16 ikonat e vogla të kishës “Fjetja e Hyjlindëses” në Labovën e 
Kryqit886. Në vijim ai ka pikturuar ikonat e ikonostasit të kishës “Fjetja e Hyjlindëses” në 
Peshkëpinë e Sipërme, Gjirokastër. 15 ikona nga kjo kishë aktualisht janë në fondet e 
Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë887. Gjithashtu, piktori ikonograf Joan Athanasi ka 
pikturuar 4 ikona të vogla për kishën e "Shën Thanasit të Mazharit" në Pogon. Ikonat janë 
në fondet e Muzeut Historik Kombëtar888. 

884-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 668, faqe 
263. 
885-Ikona aktualisht është pjesë e koleksionit të Galerisë Kombëtare të Arteve në Tiranë. Ikona “Shën 
Nikolla” është pikturuar nga Vasil Jani në Shek. XIX. Ikona ka përmasat 95x52 cm dhe numër inventari nr. 
44. Figura e Shën Kollit paraqitet në një fron të gjerë dhe hijerëndë i ulur mbi një jastëk të blertë dhe të 
zbukuruar me motive të stilizuara bimore të arta. Shën Kolli është me veshje peshkopale, hiton blu dhe 
himatin ngjyrë të kuqe të zbukuruar me motive floreale. Mbi supe mban omoforin e madh të zbukuruar me 
kryqe të stilizuar. Me dorën e djathtë është duke bekuar ndërsa me dorën e majtë mban një ungjill të hapur 
që mbështetet mbi gjurin e tij. Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX secolo, Collezione della Galleria 
nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 112-113; Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, 
Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 2000, faqe 112-113. 
886-Riza e Krishtit, viti 1770, me përmasat 40x30 cm, Lindja e Krishtit, viti 1770, me përmasat 49x42 cm, 
Prekja e Thomait, viti 1770, me përmasat 50x40 cm, E diela e miroprurëseve, viti 1770, me përmasat 
50x40 cm, Rrethprerja, viti 1770, me përmasat 49x40 cm, Shestja, viti 1770, me përmasat 41x40 cm, E 
diela e ulokut, viti 1770, me përmasat 50x39 cm, Shën Triadha, viti 1770, me përmasat 50x40 cm, Lindja e 
Hyjlindëses, viti 1770, me përmasat 46x39 cm, Ngjallja e Krishtit, E diela e samaritanes, Ngritja e Kryqit, 
Hyrja e Shën Marisë në tempull, Shpërfytyrimi, Ngjallja e Llazarit, Mesipendikostia, Pesëdhjetorja. 
Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e trashëgimisë 
kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Tiranë, 
2017, faqe 48-50. 
887-Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë këto ikona: 1-Krishtlindja, me nr. inventari 5422; 2-Ngjallja, me nr. inventari 5482 dhe me 
përmasat 32x43 cm; 3-Shpërfytyrimi, me nr. inventari 5495 dhe me përmasat 33x43 cm; 4-Prerja e kryes së 
Joan Pararendësit, me nr. inventari 5499 dhe me përmasat 33x43 cm; 5-Ipapandia, me nr. inventari 5503 
dhe me përmasat  32x43 cm; 6-Shën Kolli dhe Shën Eftimi, me nr. inventari 5504 dhe me përmasat 32x43 
cm; 7-Kryqëzimi, me nr. inventari 5505 dhe me përmasat 32x43 cm; 8-Shën Pjetri, me nr. inventari 5508 
dhe me përmasat 33x43 cm; 9-Analipsi, me nr. inventari 5522 dhe me përmasat 32x42 cm; 10-Lindja e 
Hyjlindëses, me nr. inventari 5526 dhe me përmasat 33x43 cm; 11-Ungjillëzimi, me nr. inventari 5906 dhe 
me përmasat 33x42 cm; 12-Shërimi i ulokut, me nr. inventari 5907 dhe me përmasat 31x42 cm; 13-Hyrja 
në Jeruzalem, me nr. inventari 6001 dhe me përmasat 32x43 cm; 14-Pagëzimi, me nr. inventari 6073 dhe 
me përmasat 31x42 cm; 15-E diela e Thomait, me nr. inventari 6020 dhe me përmasat 31x43 cm.  
888-Gjatë punës hulumtuese studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë 4 ikona të vogla: 1-Shën Kolli me pëmasat 35x36.5 cm dhe numër inventari 5431, 2-
Pendikostia me përmasat 36.5x37 dhe numër inventari 5502, 3-Shpërfytyrimi me përmasat 37x47.5 dhe 
numër inventari 5545, 4-Krishtlindja me përmasat 38x48 dhe numër inventari 6116. 
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Në vitin 1775 ikonografi Joan Athanasi ka pikturuar ikonën "Fjetja e Hyjlindëses" 
në kishën e "Shën Mërisë" në Goranxi të Gjirokastrës. Në vitin 1796 Joan Athanasi ka 
pikturuar ikonat e kishës së "Shën Gjergjit" në Nokovë të Lunxhërisë. Gjatë punës 
studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë 
disa ikona të mëdha: ikona e "Shën Gjergjit" me nr. inventari 5965, mbi të cilën është 
mbishkrimi: δέησις τού δούλου τού Θεού Κώστα Παναγιώτη 1798, νοεμβρίο(ου) 26 
“Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Kostë Panajotit 1798”889. Mbi ikonën e "Krishtit 
Pandokrator", të "Shën Mërisë me Krishtin" dhe të "Joan Pagëzorit", në ikonostasin e 
kishës është data 1796890. Ikona e "Shën Gjergjit", (Fig.5) e cila ka qenë e vendosur në 
proskinitarin e kishës ka përmasa 55x74 cm dhe numër inventari 5946. Në fondet e 
Muzeut gjendet edhe një ikonë me përmasa 54x108 cm dhe me numër inventari 5611, e 
cila mendohet se është "Fjetja e Hyjlindëses". Gjatë punës hulumtuese studimore në 
fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë 25 ikona të vogla891. 

Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë të 
ekspozuara tre ikona të pikturuar nga ikonografi Joan Athanasi; "Hyrja në Jeruzalem"892, 
(Fig.6) me numër inventari 3701, që daton në vitin 1796; "Shën Mëria me Krishtin"893, 

889-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 649, faqe 257. 
890-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 643, faqe 256. 
891-Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë këto ikona të vogla: 1-Rrethprerja e Krishtit, me nr. inventari 5763 dhe përmasat 26x34 cm; 2-
Kryqëzimi i Krishtit, me nr. inventari 5764 dhe përmasat 25x33 cm; 3-Joakimi dhe Ana, me nr. inventari 
5769; 4-Hyrja e Hyjlindëses në tempull, me nr. inventari 5806 dhe përmasat 25x34 cm; 5-Pendikostia, me 
nr. inventari 5846 dhe përmasat 25x34 cm; 6-Darka Mistike, me nr. inventari 5865 dhe përmasat 25x34 cm; 
7-Ngjallja e Llazarit, me nr. inventari 5868 dhe përmasat 27x34 cm; 8-Prerja e kokës së Pararendësit, me 
nr. inventari 6002 dhe përmasat 27x34 cm; 9-Shpërfytyrimi i Shpëtimtarit, me nr. inventari  6061 dhe 
përmasat 26x34 cm; 10-Zënia e Hyjlindëses, me nr. inventari  6069 dhe përmasat 24x34; 11-E diela e të 
verbrit, me nr. inventari  6101 dhe përmasa 26x33 cm; 12-E diela e Thomait, me nr. inventari  6103 dhe 
përmasat 26x33 cm; 13-Analipsi, me nr. inventari  5994 dhe përmasat 25x34 cm etj. 14-Ikona Mbledhja e 
Kryeengjëjve, me nr. inventari 6099 ka përmasat 33x43 cm. Në të është shkruar: Δέησις τού δούλου τού 
Θεού Τέλη τού Γγήοκα Κώντη έν έτη 1797. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë, Telit të Gjokë Kondit në vitin 
1797”. 15-Ikona e Shën Gjergjit, e cila ka qenë e vendosur në pjesën kulmore të ikonostasit të kishës. Ikona 
ka përmasat 38x48 cm dhe numër inventari 5980.  
892-Ikona e ka prejardhjen nga kisha e "Shën Gjergjit" në Nokovë, Gjirokastër. Ajo është pikturuar nga 
ikonografi Joan Athanasi. Në të paraqitet hyrja triumfuese e Krishtit së bashku me apostujt, të nisur nga 
mali i Ullinjve për në Jerusalem. Mijëra njerëz e presin atë me degë palmash nëpër duar e duke i shtruar 
udhën. Degët e palmave janë simbole të fitores dhe të gëzimit. Judenjtë e kishin për zakon që kur prisnin 
njerëz të mëdhenj, ua shtronin rrugën me dafina. Krishti hyri në Jerusalem hipur mbi një gomar kafshë që 
simbolizonte urtësinë dhe paqen. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 68-69; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, 
Tiranë 2017, faqe 53; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th centuries), 
Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 53. 
893-Ikona e ka prejardhjen nga kisha e Mitropolisë, Gjirokastër. Shën Mëria qëndron solemne. Ajo është e 
ulur mbi një fron madhështor prej mermeri, të gdhendur me dekore floreale baroke. Ajo paraqitet në pamje 
ballore. Në prehrin e saj është ulur Krishti fëmijë. Shën Mëria ka veshur një mafor ngjyrë vishnje. Me 
dorën e djathtë ka kapur dorën e të birit. Dorën e majtë e ka hedhur mbi supet e Krishtit. Krishti paraqitet 
duke bekuar me dorën e djathtë, ndërsa në dorën e majtë mban një pergamenë. Në pjesën e sipërme të 
ikonës është shkruar ΜΡ  ΘΟΥ, që do të thotë "Nëna e Perëndisë". Në pjesën fundore nga ana e djathtë e 
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(Fig.7) me numër inventari 3663, që daton më 1777 dhe "Fjetja e Hyjlindëses"894 (Fig.8) 
me numër inventari 3655, që daton më 1775.  

Dhimitër Kostandini nga Kozani në vitin 1783 ka pikturuar ikonat895 e 
ikonostasit të kishës së "Shën Mërisë" në Dhrovjan të Sarandës. Në vitin 1787 Dhimitër 
Kostandini ka pikturuar kishën e "Shën Thanasit" në Bularat të Dropullit. Mbi ikonë 
është shkruar: Δια χε(ι)ρος Δημητριου απο Κοζανη – 1787. “Me dorën e Dhimitrit nga 
Kozani 1787”896.  

Jani nga Drinopoja në vitin 1784 ka pikturuar kishën e "Shën Spiridhonit" në 
Vuno të Himarës. Sipas një gojëdhëne kjo kishë është ndërtuar me nismën e Shën 
Kozmait me materialet e mbetura nga një vapor i mbytur. Kisha është ndërtuar në vitin 
1778. Kjo vërtetohet me anën e një mbishkrimi897 që gjendet mbi portën jugore brenda 
kishës: “1778-Në muajin shkurt u rindërtua që nga themeli ky tempull i shumëhyjshëm 
dhe në muajin shkurt 1784 u stolis me të gjitha, me harxhet dhe shpenzimet e përbashkëta 
të katundit dhe në kohën e peshkopatit të shumë perëndidashësit Joaniqit, shenjtit të 
Himarës dhe Delvinës. Kujdestaria në atë kohë ka qenë nga i njejti katund, Vuno sikurse 
shihet më qartë në librin e përbashkët të shkollës dhe të këtij manastiri. U pikturua prej 
Janit nga eparkia e Drinopojës dhe e Gjirokastrës”898.  

fronit është mbishkrimi: 1777, ΧΡ ΙΩ. "Dora e Joan Athanasit në vitin 1777". Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 72-73; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 52; Ylli Drishti, Icons, Colection of the 
National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 
2017, page 52. 
894-Ikona e ka prejardhjen nga kisha e "Shën Mërisë" në Goranxi, Gjirokastër. Në qendër të kompozimit 
është figura e Shën Mërisë, e shtrirë në shtratin e vdekjes. Mbi figurën e Shën Mërisë është Krishti, i cili 
mban në krahë një foshnjë, që simbolizon shpirtin e Shën Mërisë, që është larguar nga trupi i saj. Mbi 
Krishtin janë dy engjëj me flatra, të cilët e çojnë shpirtin e Shën Mërisë në qiell. Pranë Shën Mërisë është 
Shën Joani, i cili përkulet thellë e përpiqet të dëgjojë rrahjet e fundit të zemrës së saj. Shën Petro tund 
temjanicën. Skenën qendrore e rrethojnë apostujt, gratë miroprurëse dhe etërit e kishës. Në pjesën e 
sipërme, mbi re ka figura engjëllore. Në pjesën e poshtme të ikonës është një episod apokrif, ku prifti hebre 
Antonin, kërkon të përmbysë qivurin dhe kryeengjëlli Mëhill i pret duart me shpatë. Në fundin e ikonës 
është shkruar: χυρ ιω αθανασιου "dora e Joan Athanasit". Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 
6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun 
Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 70-71; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i 
Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, 
Tiranë 2017, faqe 54-55; Ylli Drishti, Icons, Colection of the National History Museum (14th-19th 
centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali Pleshti, Tirana 2017, page 54-55; Dorian Koçi, Skënder 
Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 96-97; Dorian Koçi, 
Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of National Historical Museum, Tirana, 2018, page 96-97. 
895-Këtë e vërteton mbishkrimi mbi ikona: Δια χειρος Δημητριου Κωνσταντιου απο πολη Κοζιανιν 1783. 
Me dorën e Dhimitër Kostandinit nga qyteti Kozan 1783. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 844, faqe 309. 
896-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 622, faqe 252. 
897-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 137. 
898-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 834, faqe 306. 
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Llazari nga Zagori. Në vitin 1796 Llazari nga Zagori ka pikturuar afresket899 
dhe ikonat e kishës së manastirit të "Shën Kollit" në Dhivër të Delvinës. Mbi ikonën e 
"Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës është shkruar: + Δυά σινδρομίς / κ(αί) 
σξόδου Ζαχαρήου / μωναχού – έτη 1796 – δυα χηρος καμου του αμαρτολου βασηλυ εκ 
μομις σικριατι. “Me kontributin dhe shpenzimet e murgut Zaharisë, viti 1796”900. Ndërsa 
në ikonën e "Shën Kollit" në prosqinitarin e kishës gjendet mbishkrimi: Συα χηρος καμου 
/ του αμαρτολου Βασηλυ εκ κομις Σικριατι. “Me dorën time mëkatar Vasilit, nga katundi 
Sikrikati”901. Në vitin 1797, Llazari nga Zagori ka pikturuar afresket902 dhe ikonat903 e 
kishës së manastirit të "Shën Thanasit", në Leshnicën e Poshtme në Sarandë. Në vitin 
1798 ka pikturuar ikonën “Fjetja e Hyjlindëses” në ikonostasin prej druri të kishës "Fjetja 
e Hyjlindëses" në Peshkëpinë e Sipërme. Mbi ikonë është shkruar: 1798 μαρτίου 20. Διά 
χηρός Λαζάρου έξ Ζαγορίασ-έξ άνω σουδένα Ζαγορήου “1798 mars 20. Me dorën e 
Llazarit, nga Zagori, nga Ano Sudhena e Zagorit”. E njëjta datë gjendet edhe në ikonën e 
Joan Pagëzorit904.  

899-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim që gjendet mbi faqen e murit verior të kishës: 1796 / + Ανηγερθη 
εκ θεμελιων και ιστορηθυ / ο θυος κε πανσεπτος ουτος ναος τουεν αγιεις / πατρος ημων Νικολαου 
αρχιεπισκοπου / Μηρον της Λυκηας του θαυματουργου δυα σιν / δρομις κοπου τε δε κ(αΊ0 εξοδου του 
ενδεσιμοτατου / Κυπρηακυ ηερεος αρχυερατευον(τος) του θεοφυ / λεστατου επησκοπου 
Δρη(ι)ν(ου)πολεος κ(αί) Αργιροκαστρου / Κυριου Δοσιθεου δυα χηρος Βασιληου εκ χορας Σικρη / ατη. 
“1796-U ndërtua prej themeli dhe u pikturua ky tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i atit tonë ndër shenjtorë 
shën Kollit, kryepeshkopit të Mirës së Likisë çudibërësit, me kontributin, përpjekjet dhe shpenzimet e të 
shumënderuarit prift Qiriakut, në kohën e peshkopatit të peshkopit shumë perëndidashës të Drinopojës dhe 
Gjirokastrës, zotit Dosithej. Me dorën e Vasilit nga katundi Sikriati”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave 
në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 851, faqe 311-312. 
900-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 852, faqe 312. 
901-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 853, faqe 312. 
902-Nga mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës mësojmë se: Ο πανσεπτος ουτος και θειος ναός 
του εν αγίοις πατρος ημων Α / θανασίου του μεγαλου μοναστηρίου Γερμανου ευπρεπίσθη κ(αί) εκα / 
λ(λ)οπίσθη δι εξοδων των πατερων αυτου δι επιστασίας / Χρυσανθπυ ιερωμοναχου κ(αί) ηγουμενου αυτου. 
Επισκοπου δε ημων / Δρ(υ)ινο(υ)πολαιος Κυρ Γαβριηλ, των ευρεθεντων πατερων δε / κ(αί) ιερωμοναχων 
Διονησίου, Ζακχεου, Μελετίου, Ιωαννηκίου, παπα / Κυρισκι κ(αί) Ζωσιμα (εί)σ τους 1801 μην Ιουνίου 28. 
Δια χειρος / καμου Λαζαρου εξ Ανω Σουδενα μετα των μαθιτων μου / Λαζαρου και Γεωργιου 1797 εγιναν 
τα θεμελια του ναου αυτου. “Ky tempull i gjithnderuar dhe hyjnor i atit tonë ndër shenjtorë shën Thanasit 
të madh i Manastirit të Gjermanoit u stolis dhe u zbukurua me shpenzimet e etërve të tij, me mbikqyrjen e 
Krisanthit jeromonakut dhe igumenit të tij. Në kohën e peshkopit tonë të Dronopojës Kir Gabriel, të etërve 
prezent dhe jeromonakë të Dhionisit, Zakheut, Meletit, Joaniqit, Papa Qirjaqi dhe Zosima më 1801 muaji 
qershor 28. Me dorën time të Llazarit nga Ano Sudhena së bashku me nxënësit e mi Llazarin dhe Gjergjin. 
Më 1797 u bënë themelet e këtij tempulli”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 1998, nr. 
856, faqe 313; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ 
113. 
903-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi ikonën e Krishtit: Δια χειρος καμου του αναξιου Λαζαρου εξ 
ανο σουδενα Ζαγορη. Δια σινδρομης Παρθενιου ηγουμενου. “Me dorën time të pamerituarit Llazar nga 
Ano Sudhena e Zagorisë, me kontributin e igumen Parthenit”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 903, faqe 325. 
904-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 54; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 650, faqe 258. 
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 Petro nga Vllahogoranxia në vitin 1813 ka pikturuar kishën e "Shën Mitrit" në 
Grapsh të Dropullit. Këtë fakt e vërtetin mbishkrimi që gjendet mbi ikonën e "Shën 
Mitrit": δια χηρος ημων πετρου ιερεος εκ κομης βλαχωγοραντζης μαθητης λαζαρου 1813 
μην δεκεμβριου 27. “Me dorën tonë të prift Petro nga katndi Vllahogoranxi, nxënës i 
Llazarit 1813, muaji dhjetor 27”905. Petro nga Vllahogoranxia më 1825 ka pikturuar 
kishën “Burimi Jetëdhënës” në Derviçan. Mbi skenën “Burimi Jetëdhënës” është shkruar: 
1825 ιουνιος 23. Δηά σηνδρομής τού αίδεσιμοτάτου παπά κυρτζή μετά τού ήού καί 
πρεσβητέρας αύτου εύχεστε καί σηχορήτε ή θεορούντες δηά τού κυρήου: καί διά (χει)ρός 
ήμόν πέτρου ίερέος έκ βλαχογοραντζις. “1825 qershor 23. Me kontributin e të 
shumënderuarit Papa Qirixhiut me të birin dhe priftëreshën e tij. Ju që vështroni, lutuni 
dhe faleni atë. Me dorën tonë të priftit Petros nga Vllahogoranxia”906.  

Nikollë Postenali në vitin 1819 ka pikturuar ikonën e "Shën Kollit" në kishën e 
"Shën Kollit" në Zhej të Zagorisë907, ndërsa më 1821 ka pikturuar kishën e "Shën 
Kollit"908 në fshatin Argovë të Përmetit. 

Jani dhe nipi i tij Dhiamanti në vitin 1819 kanë pikturuar ikonat e kishës së 
"Shën Kristoforit" në Radat të Gjirokastrës. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që kanë 
lënë mbi ikonën e Shën Mërisë: Ετος 1819 μην οκτοβρηου 10 και ηστορηθησαν η πεντε 
ηκονας δια χηρος Ηοανου και ανυψηου αυτου δηαμα(ν)τι εκ χορας Βωστηνα. “Viti 1819 
muaji tetor 10, u pikturuan pesë ikonat me dorën e janit dhe nipit të tij Dhiamantit, nga 
katundi Voshtinë”909.  

Vasil Apostoli nga katundi Frastana të Pogonianisë në vitin 1820 ka pikturuar 
kishën e manastirit të Piruit në fshatin Sirakot të Sarandës. Brenda portës perëndimore të 
kishës gjendet mbishkrimi: + Ουτος ο θυος κ(αί) πάνσεπτος ναος τής Ειπεραγίας 
Δεσποινης ήμων Θ(εοτό)κου / κ(αί) Αείπαρθέμου μαρίας τής κοιμήσεος τουπικλην 
πυρρου ιστοριθη μεν διά / συνδρομης κ(αί) Ζαχαρίου του εκ της μονης Πεπελεως, 
ηγουμενεύοντος / του οσιοτάτου Βενιαμίν μοναχου εκ Δενδροβιανη. Διά χειρος μέν / 
εμου του ταπεινου Βασιλειου Αποστόλου εκ κώμης Φραστανα / της Παλαιας 
Πωγωνιανης εν ετει 1820 ιουνίου 10 / οικονομος π(α)πα Κυριακος Ευθυμιαδης. “Ky 
tempull hyjnor dhe i gjithnderuar i Fjetjes së mbishenjtës nënës sonë Hyjlindëses dhe 
gjithmonë virgjëreshës Mari i mbiquajtui i Piruit u pikturua me kontributin dhe 
shpenzimet e jeromonakëve të shumëndevotshëm Zaktheut nga manastiri i katunës dhe 
Zaharisë nga Manastiri i Pepelit, në kohën kur ishte igumen i fortshënuari murg 
Veniamini nga Dhendrovjani. Me dorën time të përvuajturit Vasil Apostolit nga katundi 
Frastana të Pogonianisë së vjetër. Në vitin 1820, qershor 10. Ikonom Papa Kiriako 
Efthimiadhi”910.  

905-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 681, faqe 266. 
906 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 703, faqe 270. 
907-Mbi ikonë është shkruar: δια χειρος Νικολαου ιερεος Ποστεναλης 1819 αυγουστου 15. Me dorën e prift 
Nikollë Postenalit, 1819 gusht 15. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 695, 
faqe 269. 
908-Mbi ikonën e "Krishtit" në ikonostasin e kishë është shkruar: Δια χειρος Νικολαου ιερεος Ποστεναλης 
1821. “Me dorën e prift Nikollë Postenalit 1821”908. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Tiranë 1998, nr. 422, faqe 196. 
909-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 698, faqe 269-270. 
910-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 868, faqe 317-318. 
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Dhimitri nga Stariçani911 në vitin 1822 ka pikturuar ikonat e ikonostasit të 
kishës së "Shën Mërisë" në Malçan të Sarandës. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi në 
ikonostas: Ανεκενισθησαν και εστωριθυσαν ηκονες και ο τεμ(π)λος και / δια σινδρομης 
του κυρ Παπα Πανου και Κυρ Χριστου Τζικα επιτροπον / εν ετει 1822 αυγουστου 10 και 
δια χ(ε)ιρος εμου Δημητριου εκ Σταρι / τσανη. “U përtërinë dhe u pikturuan ikonat e 
nderuara dhe ikonostasi me kontributin e zotit Papa Panos dhe zotit Kristo Çika, 
epitropëve, në vitin 1882 gusht 10. Me dorën time të Dhimitrit nga Stariçani“912. Në vitin 
1824 Dhimitri nga Stariçani i Konicës ka pikturuar kishën e Shën Kollit në Leshnicën e 
Poshtme të Sarandës. Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi që ka lënë mbi ikonën e Krishtit: 
1824 Ιουνιου 2. Χειρ δημητριου Σταριτσιανι Κονιτσα. “1824 qershor 2. Dora e Dhimitrit 
nga Stariçani. Konicë“913.   

Anastas Anagnosti në vitin 1828 ka pikturuar kishën e "Kryeengjëjve" në 
Peshkëpinë e Sipërme. Në ikonën e "Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës është 
shkruar: Ιστορήθησαν (οί) πανσέπτες καί άγιαις (αύται) ίκόνες. Διά χειρός Άναστασίου 
άναγνώστου είου οίκονόμου Τζεπελλοβήτου κατά τό 1828. Ίουλίου 23. “U pikturuan 
ikonat e gjithënderuara e të shenjta me dorën e Anastas Anagnostit, birit të ekonom 
Cepelovitit, më 1828, korrik 23”914.  

Petro Gjeorgjiadhi ka qenë një nga ikonografët më produktivë të shek. XIX. Ai 
e ka ushtruar aktivitetin në Janinë, Trikalla, Paramithi, Shqipëri, Bullgari etj. Veprimtaria 
e tij artistike në pikturimin e ikonave shtrihet prej vitit 1840 deri më 1862. Në periudhën 
22 vjeçare si ikonograf, Petro Gjeorgjiadhi ka punuar rreth 100 ikona. Në vitet e para të 
krijimtarisë ikonan i nënshkruante “Πετρος Γ” dhe më pas pasi u bë Protopsalt i 
Mitropolisë së Janinës ikonat i nënshkruante “Ζωγράφος Πέτρος Γεωργιάδης, 
Πρωτοψαλτης τής Μητροπολεως Ιωαννίνων”. “Piktor Petro Gjeorgjiadhi, Protopsalt i 
Mitropolisë së Janinës”. 

Në vitin 1853, Petro Gjeorgjiadhi ka filluar të pikturojë ikonat e kishës së 
Virgjëreshës në Paramithi, të cilat i ka përfunduar në vitin 1859. Detyra e protopsaltit të 
Mitropolisë së Janinës nuk e lejonte të lagrohej nga qyteti, prandaj atelieja e tij ishte në 
Janinë. Nëpër ikona ka shkruar edhe emrin e porositësit të ikonës. Në ikonën e Krishtit, të 
cilën e ka përfunduar më 1 prill 1853 është mbishkrimi: +Αφιερωμα του Νικολαου 
Καζανρζη 1853, Απριλιου 1. Ζωγράφος Πέτρος Γεωργιάδης, Πρωτοψαλτης τής 
Μητροπολεως Ιωαννίνων. “Me shpenzimet e Niko Kazanrzi 1853 një prill. Piktor Petro 
Gjeorgjiadhi, Protopsalt i Mitropolisë së Janinës”. Në ikonën e Shën Donatit është 
shkruar: +Αφιερωμα του Κυριου Πανταζη Χαριτου 1853 Ιουνιου 3. Ο Ζωγράφος Πέτρος 
Γεωργιάδης, Πρωτοψαλτης τής Μητροπολεως Ιωαννίνων. “Me shpenzimet e zotit 
Pantazi Harito 1853 qershor 3. Piktor Petro Gjeorgjiadhi, Protopsalt i Mitropolisë së 
Janinës”915. 

911-Stariçani është fshat i Konicës. 
912-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 1998, nr. 870, faqe 318. 
913-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 1998, nr. 871, faqe 318. 
914 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 705, faqe 271.  
915-Γρηγόριος Μανόπουλος, Οι εικόνες του ζωγράφου Πέτρου Γεωργιάδη, πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως 
Ιωαννίνων, στην Παναγιά Παραμυθιάς (1853, 1854, 1859), Θεσπρωτια, αρ. Ι, Ιωαννινα 2019, σελ.599. 
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Në vitin 1847, Petro Gjeorgjiadhi ka pikturuar ikonën e "Krishtit Pandokrator" në 
kishën e "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të Pogonit. Mbi ikonë është shkruar: Δι 
εξόδων τών δούλων τού Θεού Μάρθας Μοναχής καί Συγκλητινής μοναχής διά 
μνημόσηον αύτών καί τών γονέων τούς 1874 Δεκεμβρίου 18. Ζωγράφος Πέτρος 
Γεωργιάδης, Πρωτοψαλτης τής Μητροπολεως Ιωαννίνων. “Me shpenzimet e 
shërbëtorëve të perëndisë, Marthës murgeshë, Sinklitinës murgeshë për kujtim të tyre dhe 
të prindërve 1847 dhjetor 18. Piktor Petro Gjeorgjiadhi, Protopsalt i Mitropolisë së 
Janinës”916. Në vitin 1849 ka pikturuar ikonat e "Krishtit Pandokrator" dhe të "Shën 
Mërisë" në kishën e "Shën Gjergjit" në Pepel të Dropullit. Mbi ikonën e "Shën Mërisë" 
është mbishkrimi: Αι αγιαις εικωναις του Ιησου Χριστου και της Θεοτοκου 
εζωγραφισθησαν εν ετει 1849 μαιου 12. Ο ζωγραφος Πετρος Γεωργιαδης Πρωτοψαλτης 
της Μητροπολεως Ιωαννηνων. “Ikonat e shenjta Jezu Krishti dhe e Hyjlindëses u 
pikturuan në vitin 1849, maj 12. Piktor Petro Gjeorgjiadhi kryepsallt i Mitropolisë së 
Janinës”917. Në vitin 1853 Petro Gjeorgjiadhi ka pikturuar ikonat918 e ikonostasit të kishës 
së "Shën Mëhillit" në Libohovë të Gjirokastrës. Në vitin 1856 ka pikturuar ikonat e 
mëdha të kishës së "Shën Kollit"919 në Hllomo të Pogonit. Në vitin 1859 Petro 
Gjergjiadhi ka pikturuar ikonën e "Kryeengjëjve"920 në kishën "Fjetja e Hyjlindëses" në 
Peshkëpinë e Sipërme. Në një ikonë tjetër po në këtë kishë është shkruar: 1859 
Δεκεμβρίου 20. Δια συνδρομής του Κυρίου / Γιάννη Μησιου. Ο Ζωγράφος  Πέτρος 
Γεωργι / άδης πρωτοψάλτης τής Μητρο / πόλεως Ιωαννί / νων. “1850, dhjetor 20. Me 
kontributin e Zotit Jani Misiut, piktor Petro Gjeorgjiadhi kryepsalt i Mitropolisë së 
Janinës”921.  

916-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.719, faqe 274; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret 
e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 15-16; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe 
komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 73. 
917-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 721, faqe 275. 
918-Δι εξοδων του κυριου Παναγιοτο τζα / ο ζωγραφος πετρος Γεωργιαδης πρωτοψαλτης της Μητροπολεως 
Ιωαννη / νων 1853, δεκεμ(βριου) 20. “Me shpenzimet e zotit Panajot Xha. Piktor Petro Gjeorgjiadhi, 
kryepsalt i Mitropolisë së Janinës, 1853, dhjetor 20”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, 
Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 1998, nr. 723, faqe 275. 
919-Këtë e vërteton mbishkrimi mbi ikonën e Krishtit: Αφιερομα του Κυριου Ιωαννου Ελευθεριου 1856, 
σεπτεμβ(ριου) 22. Ο ζογραφος Πετρος Γεωργιαδη πρωτοψαλτης της Μητροπολεος Ιωαννινων. "Dhuratë e 
zotit Jan Elefterit 1856, shtator 22. Piktor Petro Gjeorgjiadhi, kryepsalt i Mitropolisë së Janinës". Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 726, faqe 276; Dhimitër Beduli, Një vështrim 
mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Tiranë, 1996, faqe 37; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i 
dialogut & komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 99. 
920-Mbi ikonë është mbishkrimi: + Αφιέρομα τού Κυρίου Μαργαρίτη Μήτρου / Φάντου 1859 Δεκεμβρίου 
20. Ο Ζωγράφος / Πέτρος Γεωργιάδης πρωτοψάλτης τής Μητρο / πόλεως Ιωαννίνων. “Dhuratë e Zotit 
Margarit Mitro Fandi, 1859, dhjetor 20. Piktor Petro Gjergjiadhi,  kryepsalt i Mitropolisë së Janinës”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 735, faqe 277. 
921-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, Tiranë, 
1998, nr. 736, faqe 277-278. 
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Kostandin Ingelsi në vitin 1865 ka pikturuar ikonën e "Shën Gjon Vladimirit" në 
kishën e "Shën Kostandinit dhe Elenës" në fshatin Ogren të Përmetit. Mbi ikonën e Shën 
Gjon Vladimirit gjendet mbishkrimi: “Dora e Kostandin Ingelsit, viti 1865 dhjetor 23”922.  

A.N.Ballamaçi më 1885 ka pikturuar ikonën e "Kryeengjëllit Gabriel" në 
ikonostasin e kishës së "Shën Kostandinit dhe Elenës" në fshatin Ogren të Përmetit. Mbi 
ikonën e kryeengjellit Gabriel është shkruar: “Me dorën e A.N.Ballamaçit 1885 shtator 
13”923.  
 

IKONOGRAFËT NGA FJONJATI 
 

Piktorët nga atelieja e Fjonjatit924 kanë pikturuar nëpër disa kisha të Shqipërisë925. 
(Fig.9) Ikonografët fjonjatë i kanë nënshkruar punët e tyre me mënyra të ndryshme, duke 
e lidhur me vendin e origjinës: 1) απο χοριον Χιοναδες Επαρχιας / Βελλας εκ Κονιτσης 
"Nga katundi Fjonjati, eparkia e Vellasë nga Konica"; 2) απο χοριον Χιοναδες “Nga 
katundi Fjonjati”; 3) εκ Χιοναδων μαθηται της Αθωνιαδος / Αγιογραφικης Σχολης “Nga 
Fjonjati, nxënës të shkollës agjiografike anthoniane”; 4) Χιοναδιτες “fjonjatsve”, 5) 
Ζωγραφος Χιωνα-διτης “Piktori fjonjatas” etj926. Fjonjatët kanë pikturuar rreth 101 kisha 
në Greqi, në Shqipëri dhe në Maqedoni927. Nga 65 që është numri i përgjithshëm i 
piktorëve ikonografë nga Fjonjati i Konicës, vetëm disa prej tyre kanë ushtruar aktivitetin 
në Shqipëri928.  

Në vitin 1812 ikonografët Mihali dhe Gjergji kanë pikturuar afresket e kishës së 
"Shën Mërisë"929 së Leusës në Përmet. Mbishkrimi që gjendet mbi portën veriore brenda 

922 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 451, faqe 204. 
923 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 474, faqe 208. 
924-Fjonjati është në fshat i vogël në komunën e Konicës. 
925-Këtë fakt e vërtetojmë nga mbishkrimet kishtare. Konkretisht kanë pikturuar kishën e Shën Mërisë së 
Leusës në vitin 1812; kishën e manastirit të Shën Triadhës në Kardhikaq më 1827; kishën e Shën Ilias në 
Bual më 1850; kishën e manastirit të Shën Theodhorëve në Dhërmi më 1882; kishën e Gjon Pagëzorit në 
Vuno, më 1883; kishën e Shën Thanasit në Buzëmadh të Mallakastrës më 1897; kishën e Gjon Pararendësit 
në Drenovë etj. 
926-Κιτσος Α. Μακρης, Χιονιαδιτες ζωγραφοι, Εκδοτικος οικος «Μελισσα», Αθηνα, σελ. 20. 
927-Nga lista e gjatë po përmendim vetëm disa prej tyre: në Argjirohor të Konicës, në Arzë të Shqipërisë, në 
Gorgopotamo të Konicës, në Delvinaq, në Leusë të Përmetit, në Ersekë të Shqipërisë, në Janinë, në Kipseli 
të Kosturit, në Manastir, në Neohori të Artës, në Oksia, në Poligjiros të Dhodhonit, në Prevezë, në Pogon, 
në Shamoll të Shqipërisë, në Spatharei të Pargës, në Stagjiadhes të Kalabakës, në Filipiadë, në Fjonjadhes, 
në Psaradhes të Prespës, në Pirsojan, në Përmet të Shqipërisë, në Trikastro të Prevezës, në Vlorë të 
Shqipërisë etj. Κιτσος Α. Μακρης, Χιονιαδιτες ζωγραφοι, Εκδοτικος οικος «Μελισσα», Αθηνα, σελ. 53. 
928-Disa prej tyre janë: Mihali, Gjergji dhe i biri Ziko, vëllezërit Ziko, Jani, Nikolla, Matheu dhe Kostandin, 
Dhimitri i Nikollës, Anastas Mihali, Mihal dhe Kostandin Zografi, Vasil Fili etj. 
929-Kisha i është kushtuar "Fjetjes së Hyjlindëses" dhe kremton më 15 gusht. Kisha përbëhet nga naosi, 
narteksi dhe hajati. Naosi është i tipit bazilikal me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 18.20x14.20 metra. 
Në anën jugore të kishës gjendet një paraklis. Kupola e kishës ngrihet mbi një tambur të lartë. Apsida është 
rrethore dhe ka dy nike atë të blatës së hyjëshme dhe të diakonikonit. Narteksi i kishës është dykatësh. 
Muratura e kishës është me gurë shtufi e lidhur me llaç gëlqereje dhe e zhveshur nga elementët dekorativë. 
E gjithë kisha është e veshur me piktura murale. Në skenën "Adami dhe Eva" figurat trajtohen si të gjalla 
përmes një mjedisi baritor. Skena më e arrirë është "Fjetja e Hyjlindëses", e cila shquhet për ndjeshmërinë e 
lartë artistike. Ikonostasi është prej druri arre të gdhendur me një mjeshtëri të lartë artistike. Thellësia e 
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kishës na bën me dije se kisha është pikturuar me dorën e piktorëve Mihalit, Gjergjit dhe 
Gjergjit nga Fjonjati: Δια χειρος ζωγραφων του τε Μιχαηλ / Γεωργιου και Γεωργιου εκ 
Χιοναδων, εν ετει σωτητιω, Α, Ω, Ι, Β (=1812) / απριλλιου 18.  “Me dorën e piktorëve 
Mihalit, Gjergjit dhe Gjergjit nga Fjonjati, në vitin shpëtimtar 1812, prill 18”930. Mihali 
dhe Kostandini kanë pikturuar931 kishën e "Shën Stefanit"932 në Dhërmi.  

Në vitin 1827 ikonografët fjonjatas Gjergji dhe Ziku kanë pikturuar afresket e 
kishës së "Shën Triadhës", në manastirin e "Shën Τriadhës" në Kardhikaq të Sarandës933. 
Në vitin 1850 vëllezërit ikonografë Ziku, Nikolla, Kostandini kanë pikturuar afresket e 
kishës934 së "Shën Ilias"935 në Bual të Përmetit. Pikturat murale zënë gjithë pjesën e 

gdhendjeve arrin deri në shtatë centimetra. Nëpër kolonat e ikonostasit janë gdhendur motive të stilizuara të 
hardhisë të kacaviren gjatë trungut të drurit. Me të tilla motive është gdhendur proskinitari si edhe Dyert e 
Bukura të kishës. Stilian Adhami, Vështrim mbi kulturën popullore të trevës së Përmetit, Tiranë 2002, faqe 
401, 402, 508; Pirro Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e jugut, Tiranë 1998, faqe 93-96; Pirro 
Thomo, Gentian Stratobërdha, Αποκατάσταση μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, Τίρανα, 
2005, σελ. 37-49. 
930-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 90; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 408, 
faqe 192-193. 
931-Mbishkrimi pa datë që gjendet në ikonostasin prej muri të kishës na bën me dije se afresket janë 
pikturuar prej Mihalit dhe Kostandinit: Ιστορίθη ό θείος ούτος καί ίερος ναός είς ονώματη τού άγιου Στε / 
φάνου Προτομάρτυρος καί έπιστάτη συνδρομητής κύριος Πάνο χιομάρα. / Ιστορίυη διά χειρώς Μηχαήλ 
καί Κωνστα(ντίνου) τού αγίου Βελ(λ)άς.....“U pikturua ky tempull hyjnor dhe i hirshëm në emër të shën 
Stefanit, dëshmorit të parë dhe me kujdesin e kontribuesit, zotit Pano Gjomara. U pikturua me dorën e 
Mihalit dhe të Kostandinit nga eparkia e shenjtit të Vellasë”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 905, faqe 325. 
932-Kisha e "Shën Stefanit" gjendet në juglindje të Dhërmiut. Fillimisht ka qenë një bazilikë trinefëshe, mbi 
rrënojat e së cilës është ndërtuar paraklisi i sotëm, i cili ka përmasa 21x10 metra. Paraklisi u ngrit duke 
përdorur pjesë të apsidës së vjetër. Pjesa që ruhet nga kisha e vjetër përbëhet nga muri lindor dhe apsida 
gjysmëcilindrike. Muratura e apsidës është me gurë lumi të lidhur me llaç gëlqereje. Nëpër fugaturat 
ndërmjet gurëve gjenden edhe copa tjegullash. Duke u nisur nga struktura e ndërtimit të mureve kjo kishë 
është ndërtuar gjatë shekujve XI-XII. Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 
2004, faqe 155. 
933-Këtë fakt e vërteton një mbishkrim që gjendet mbi portën perëndimore të kishës: + Ιστορίθη ο θείος καί 
ίερος ναός επ ονοματι / της αγίας Τριαδος άρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου / κυρίου παίσίου καί 
ίγούμενος Ιω(άννης), ιερευς επιτροπευοντο(ν) / τον εντιμοτάτων Κωνσταντίνου καί Γεωργίου Χριστου 
Κανάτζη / καί Νικολάου καί Γεωργίου Παν(α)γιότου Κανάτζι καί οί ευρισκομ / ενοι χωριανοι Γιότι 
Ντεμήρας, Λιολι Λαμρα, Κωντι Κυ /....Θανοίνος, Γιανη Τάσης, Ναση, Λαμπρος. / ιστορήθη διά χειρός 
Γεωργίου καί Ζήκου υου αυτου χιοναδιτων εκ τής επαρχίας του αγίου Βελ(λ)ας – 1872 Ιουλίου 5. “U 
pikturua ky tempull hyjnor dhe i hirshëm me emrin e shën Triadhës, në kohën e peshkopit shumë 
perëndidashës, zotit Paisit dhe igumen Janit, priftërinjtë kujdestarë ishin të shumënderuarit Kostandin dhe 
Gjergj Kristo Kanaçi dhe Nikolla dhe Gjergj Panajoti dhe katundarët që ndodheshin: Joti, Demira, Loli, 
Llambro, Kondiko…Thano..Inos, Jani, Tasi, Nasi, Llambro. U pikturua me dorën e Gjergjit dhe Zikos, birit 
të tij fjonatas nga eparkia e shenjtit të Vellasë-1827 korrik 5”. Theofan Popa, Mbishkrime të Kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 874, faqe 319. 
934-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi portën jugore brenda kishës: Ιστορηθη δε δια χειρος Ζηκου, 
Νικολαου / Ματθαιου και Κωνσταντινου, των αυταδελγων εκ κομης Χιοναδες / εκ της επαρχιας του αγιου 
βελλας. 1850 ιανουαριου 31. “U pikturua me dorën e Zikut, Nikollës dhe Kostandinit, vëllezërve nga 
eparkia e shenjtit të Vellasë, 1850 janar 31”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 
1998, nr. 413, faqe 194; Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, 
faqe 214-215. 
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brendshme, faqet anësore, kolonat, harqet etj. Afresket janë pikturuar në dy faza. Gjatë 
fazës së parë që i përket shek. XI, janë pikturuar faqet veriore dhe perëndimore të kishës, 
ndërsa gjatë fazës së dytë, që i përket shek. XVIII është pikturuar pjesa e brendshme e 
naosit. Në vitin 1882 Dhimitri i Nikollës dhe Anastasi i Mihal Zografit kanë pikturuar 
kishën e manastirit të "Shën Todrit" në Dhërmi936. Më 13 prill 1883 piktorët fjonjatas 
kanë pikturuar kishën e "Gjon Pagëzorit" në Vuno të Himarës937.  

Veprimtaria e ikonografëve fjonjatas  
në pikturimin e ikonave të lëvizshme 

Vëllezërit Ziku, Joani, Nikolla, Matheu dhe Kostandini më 1843 kanë pikturuar 
kishën e apostuvje të shenjtë "Pjetër dhe Pavël" në Hoshtevë të Zagorisë, Gjirokastër938. 
Një pjesë e ikonave aktualisht ruhen në koleksionin e Galerisë Kombëtare të Arteve në 
Tiranë939. Gjatë punës hulumtuese dhe studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar 
kemi arritur të evidentojmë 11 ikona dhe një pjesë nga ikonostasi940.  

935-Kisha e "Shën Ilias" në fshatin Buhal të Përmetit është njënefëshe dhe ka përmasa 21.15x9.95 metra. 
Kjo kishë përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati. Në vitin 1814 kisha ka pësuar një ristrukturim rrënjësor, 
ku për të zmadhur naosin është prishur muri perëndimor. Muratura e ndërtimit të kishës është e ndërtuar me 
gurë shtufi. Në të ka tulla të vëna në mënyrë të rregullt. Apsida është trifaqëshe. Në anën jugore të saj tullat 
janë të vendosura zig-zag. Aleksandër Meksi, Arkitektura e kishave në Shqipëri, Uegen, Tiranë 2004, faqe 
145. 
936-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi në faqen e murit verior të kishës: Δια χειρος Διμη(τριου) του 
Νικ(ολαου) και Αναστασιου Μιχαηλ Ζωγραφου απο χωριον Χιοναδες εκ της επαρχιας Κονιτσης 1882. 
“Me dorën e Dhimitrit të Nikollës dhe Anastasit të Mihal Zografit, nga katundi Fjonjati, eparkia e Konicës, 
1882”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 889, faqe 332.   
937-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimi mbi nikën veriore të kishës: Ιστοριθη δια χειρος Δη(μητριου), 
Νι(κολαου) κ(αι) Αν(τωνιου) Μ(ι)χ(αηλ) Χιοναδιτες. “U pikturua me dorën e Dhimitrit të Nikollës dhe 
Andon Mihalit, fjonjatsve”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 891, faqe 
323.   
938-Këtë fakt e mësojmë nga mbishkrimi mbi portën veriore të kishës. Ιστορηθη δε δια χειρος Ζηκου, 
Ιωαννου, Νικολαου, Ματθεου και Κωνσταντινου των αυταδελγων 1843 δικεμβριου 20. "U pikturua me 
dorën e vëllezërve Zikut, Janit, Nikollës, Matheut dhe Kostandinit 1843, dhjetor 20". Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 717, faqe 273. 
939-Ikonat janë: 1-Riza e Krishtit, me numër inventari 15 dhe përmasat 37x29 cm; (Fig.10) Shën Mëria dhe 
nëna Ana, (Fig.11) me numër inventari 16 dhe përmasat 38.5x28.5 cm; Ungjillëzimi, me numër inventari 
30 dhe përmasat 32x25.5 cm; (Fig.12) Pagëzimi i Krishtit, (Fig.13) me numër inventari 14 dhe përmasat 
36.5x28 cm; Hyrja në Jerusalem, (Fig.14) me numër inventari 5 dhe përmasat 36x29 cm dhe Ngjallja e 
Krishtit, (Fig.15) me numër inventari 29 dhe përmasat 37x28 cm; Ylli Drishti, Le icone albanesi XIII-XIX 
secolo, Collezione della Galleria nazionale d’Arte Tirana, Tirana, 2000, page 96,102, 128, 130, 132, 146; 
Ylli Drishti, Ikona shqiptare Shek. XIII-XIX, Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve Tiranë, Tiranë, 
2000, faqe 96,102, 128, 130, 132, 146. 
940-Ikonat janë: 1-Deisis, me numër inventari 5416 dhe përmasat 27.5x38 cm; 2-Ungjillëzimi, me numër 
inventari 5481 dhe përmasat 30x27 cm; 3-Hyrja e Hyjlindëses në Tempull, me numër inventari 5515 dhe 
përmasat 29x37 cm; 4-Ngjallja, me numër inventari 5592 dhe përmasat 31x36.5 cm; 5-Zbritja nga kryqi, 
me numër inventari 5780 dhe përmasat 29x36; 6-Shën Mëria me Krishtin, me numër inventari 5830 dhe 
përmasat 17x23 cm; 7-Joan Pagëzori, me numër inventari 6087 dhe përmasat 51,5x89 cm; 8-Ngjallja e 
Llazarit, me numër inventari 6087 dhe përmasat 36.5x29 cm; 9-Krishti mbi fron, me numër inventari 6090 
dhe përmasat 36x41 cm; 10-Fjetja e Hyjlindëses, me numër inventari 6106 dhe përmasat 28x38 cm; 11-
Kryqëzimi, me numër inventari 6137 dhe përmasat 31x36 cm; 12-Pjesë ikonostasi, me numër inventari 
6154 dhe përmasat 39x177 cm. Andrea Llukani, Ikonografët fjonjatë, Pelegrin, nr. 31&32, Athinë 2019, 
faqe 264. 
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Një pjesë të ikonave të mëdha të ikonostasit të kishës së "Shën Kostandinit dhe 
Elenës" në fshatin Ogren të Përmetit janë punuar prej Mihal dhe Kostandin Zografit. Mbi 
ikonën e madhe të "Krishtit Pandokrator" në ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: 
Χειρ κυριου Μιχαηλ και Κωνσταντινου Ζωγραφου εν Χιοναδιται 1859. Σεπτεμβριου 14. 
“Dora e zotit Mihail dhe Kostandin Zografit, në Fjonjat, më 1859 shtator 14”941, ndërsa 
mbi ikonën e madhe të Shën Kostandinit dhe Elenës, që është edhe ikona kryesore e 
kishës është shkruar: Χειρ κυριου Μιχαηλ και Κωνσταντινου Ζωγραφου. Εν 
Χ(ι)ωναδιται 1869 σεπτεμβριου 14. “Dora e zotit Mihail dhe Kostandin Zografit, në 
Fjonjat, më 1859 shtator 14”. I njenjti piktor ka pikturuar ikonat e "Shën Mërisë" dhe të 
"Gjon Pagëzorit"942.  

Ikonat e kishës "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të Pogonit janë pikturuar nga 
piktorë të ndryshëm fjonjatas. Në ikonën e "Shën Efimisë" është shkruar: Δέησις τόυ 
δούλου τού Θεού. Χείρ Δημητρίου Νικολάου Χιοναδίτου εκ τής Επαρχίας τόυ Αγίου 
Βελλας 1870 Νοεμβρίας. “Lutje e shërbëtorit të perëndisë. Dora e Dhimitër Nikollës 
fjonjatasit nga eparkia e shenjtit të Vellasë, 1870 nëntor”943, ndërsa në ikonën e "Shën 
Mërisë me skena", që gjendet në pronaos është shkruar: Δια χειρος Στεφανου Μ. 
Ζωγραφος. Το 1871 Μαιου 8 απο χωριο Χιοναδες. “Me dorën e Stefan M. Zografit. Më 
1871, 8 maj nga fshati Fjonjadhes”944.  Në vitin 1870 Dhimitër Nikolla ka pikturuar 
ikonën e "Kryeengjëjve" në kishën e "Shën Thanasit" në Skore të Pogonit. Mbi ikonë 
është mbishkrimi: Δια χειρος δημητριου, νικολαου εκ κομης Χιοναδες καζα κολονια εκ / 
της επαρχιας του αγιου Βελλας 1870 Ιουλιου 5. “Me dorën e Dhimitër Nikollës, nga 
katundi Fjonjati, Kaza e Kolonjës, nga eparkia e shenjtit të Vellasë 1870 korrik 5”945.  

Në vitin 1871 Dhimitër Nikollë Zografi ka pikturuar ikonën e "Shpërfytyrimit" në 
ikonostasin e kishës së manastirit të "Shpërfytyrimit" në Drenovë të Mingulit, Lunxhëri. 
Në ikonë është shkruar: 1871, Ιουλίου 8. Διά χειρός Δημητρίου Νικολάου έκ κώμης 
Χιονάδες. “1871, korrik 8. Me dorën e Dhimitër Nikollë Zografit, nga katundi 
Fjonjati”946. Aktualisht ikona gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me 
nr. inventari 5652, me përmasat 55x108 cm. I njënjti ikonograf ka pikturuar edhe ikonën 
e "Joan Pagëzorit". Në vitin 1871 një piktor fjonjatas, i cili ka preferuar të ruajë 
anonimatin ka pikturuar ikonën e "Shën Kostandinit dhe Elenës", në ikonostasin e kishës 

941 -Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 445, faqe 203. 
942-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 455, faqe 205. 
943-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.747, faqe 280; Dhimitër Beduli, 
Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret 
e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 15; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & 
Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 73; Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, botimet Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2014, faqe 198. 
944-Andrea Llukani, Arti kishtar në Shqipëri, botimet Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 198; Dhimitër 
Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe 
manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 16; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i 
Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 73.  
945-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 18; 
Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 142; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, 
Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 748, faqe 280. 
946-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 749, faqe 280. 
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së "Shën Minait", në Sopik të Pogonit. Mbi ikonë është shkruar: Δι εξοδων 
Κωνσταντινου Κωτσακη 1871 μαιου 15. Ζωγραφος Χιωναδιτης. “Me shpenzimet e 
Kostandin Kocaqit 1871 maj 15. Piktori fjonjatas”. Sipas Dhimitër Bedulit nga gjashtë 
ikonat që ka ikonostasi, pesë prej tyre janë punë e zografit nga Fjonati947. Në vitin 1894 
Kristodhuli dhe Thomai kanë pikturuar ikonat e kishës së "Shën Mërisë" në Bënjë të 
Përmetit948.  
 

IKONOGRAFËT NGA SAMARINA 
 
Ikonografët nga Samarina kanë pikturuar nëpër kishat e Mitropolisë së 

Gjirokastrës. 1-Kishën e manastirit të "Kryeengjëjve" në Derviçan të Dropullit; 2-Kishën 
e "Shpërfytyrimit" në Gjirokastër; 3-Kishën e manastirit të "Qirjakut dhe Julitës" në 
Dhuvjan, Gjirokastër, 4-Kishën e "Profetit Ilia" në Sopik të Pogonit etj. Ikonografët nga 
Samarina i nënshkruanin punët e tyre: 1-έκ κώμης Σαμαριναίοι (nga katundi Samarinë), 
2-Σαμαριναίου (Samaritanit), 3-έκ Σαμαρίνης (nga Samarina) 4-εκ πωλην Σαμαρήνις 
(nga qyteti Samarinë) etj. Ndër piktorët ikonografë samaritanë mund të përmendim Zisin 
Mihalin dhe Gjergjin nga katundi Samarinë, të cilët më 3 qershor të vitit 1869 kanë 
përfunduar së pikturuari kishën e manastirit të "Kryeengjëjve" në Derviçan të 
Dropullit949. Adham Kristo Samaritani ka pikturuar ikonën e "Shën Gjergjit të Janinës", 
që gjendet në kishën e manastirit të "Kryeengjëjve" në Derviçan. Mbi ikonë është 
shkruar: 1864 νοεμβρίου 7. Διά χειρός Α. Δαμ. Χρ(ίστου) Σαμαριναίου. “1864 nëntor 7. 
Me dorën e A. Dham Kristo Samaritanit”950. Ikonografi Adham Kristo ka pikturuar edhe 
në kishën e "Profetit Ilia" në Sopik të Pogonit. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi mbi 
ikonën e "Shën Ilisë". 1864 Νοεμβρίου 13. Διά χειρός Α. Χρηστου εκ Σαμαρινης. “1864 
nëntor 13. Me dorën e A. Kristos nga Samaritana”951.  

Mattheu Dh. Nga Samarina (Fig.16) ka pikturuar ikonën e "Shën Gjergjit të 
Janinës"952, që ka qenë në kishën e "Shpërfytyrimit" në Gjirokastër. Mbi ikonë është 

947-Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë, 2016, faqe 25; 
Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 86. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 753, faqe 281. 
948-Ky fakt vërtetohet nga mbishkrimet që kanë lënë në ikonat e kishës. Ikonografët janë nga Fjonjati dhe 
kanë studiuar në shkollën ikonografike të Antoniadhës në malin Athos. Χριστοδουλος και Θωμας, Αναξ. εκ 
Χιοναδων μαθηται της Αθωνιαδος / Αγιογραφικης Σχολης εγραφαν εν ετει 1894. “Kristodhuli dhe Thomai, 
nga Fjonjati, nxënës të shkollës agjiografike anthoniane, e kanë pikturuar në vitin 1894”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 483, faqe 210. 
949-Ky fakt vërtetohet nga një mbishkrim i pikturuar në apsidë në kungën e kishës: Διά ήγουμένου 
Αρχιμανδρίτου Μακαρίου τής ίεράς Μονής τών ταξιαρχών καί διά εξόδων τού μακαρίτου Γεωργίου 
Ντρίτσου δερβιτσότου 1869 Ιουνίου 3. Χείρ Ζήση Μηχαήλ καί Γεωργίου έκ κώμης Σαμαριναίοι. “Nga 
igumen arkimandrit Makari i manastirit të hirshëm të Taksiarkëve dhe me shpenzimet e të ndierit Gjergj 
Ndriços Derviçanasit, 1869 qershor 3. Dora e Zisi Mihalit dhe e Gjergjit nga katundi Samarinë”. Theofan 
Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 743, faqe 279.   
950-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 740, faqe 278. 
951-Dhimitër Beduli, Kishë dhe Kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë 2006, faqe 83; 
Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, Tiranë 1996, faqe 23. 
952-Shën Gjergji paraqitet i veshur me fustanellë të gjatë, një pëllëmbë nën gju, me jelek e xhamadan, me 
gajtana të qëndisur, me skufi të kuqe në kokë, me një tufë të zezë nga pas dhe me opinga me xhufka 
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shkruar: Διά χηρός Ματθαίου Δ. έκ Σαμαρίνης 1864 μαρτίου. “Me dorën e Mattheut Dh. 
nga Samarina 1864, mars 12”953. Ikona identifikohet me numër inventari 5524 dhe 
përmasa 31x23 cm dhe aktualisht gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar. Një 
ikonë pothuajse e  ngjashme është në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Gjatë punës 
hulumtuese studimore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të evidentojmë 
edhe një ikonë tjetër, e cila mban autorësinë e Matheut nga Samarina. Ikona "Shën Mëria 
me Krishtin", (Fig.17) e cila ka mbishkrimin: Δια χειρός Ματθαίου εκ πωλην Σαμαρήνις 
“Me dorën e Matheut nga qyteti Samarinë”. Ikona evidentohet me nr. inventari 5601 dhe 
ka përmasat 41x78 cm.  

 
 

IKONOSTASËT  
 

Nëpër kishat ortodokse ikonostasi, froni peshkopal dhe amvoni janë vepra arti, të 
cilat në shumicën e rasteve janë gdhendur nga mjeshtra anonimë. Ikonostaset i kemi dy 
llojesh prej druri ose prej muri. Në ikonostas vendosen ikonat e shenjta sipas një rregulli 
të caktuar. Ikonat e ikonostasit i ndajmë në të mëdha dhe të vogla. Në vendosjen e 
ikonave të mëdha ndiqet ky rregull: gjithmonë në qendër të ikonostasit vihen ikona e 
"Krishtit Pandokrator" dhe e "Shën Mërisë me Krishtin ndër duar". Në krah tyre 
vendosen "Joan Pagëzori" nga njëra anë dhe ikona e "Shenjtit të Kishës" nga ana tjetër. 
Mbi dyert e veriut dhe të jugut vendosen "Kryeengjëjt Mihail dhe Gabriel". Ikonat e 
vogla që vendosen në pjesën e sipërme të ikonostasit janë me tematikë nga të kremtet 
kryesore të Krishtit dhe të Shën Mërisë954.  

Ikonostasi përbëhet nga baza, thorakion (pllakat), hardhia, ketabet mbi të cilët 
vendosen ikonat e mëdha, ikonat e mëdha, ketabet e sipërme, qemeri, kolonat kufizuese 
të ikonave, peristeria në pjesën fundore të së cilëve varen kandilat, dyert e bukura, kryqi 

përpjetë. Në dorën e djathtë shenjti mban kryqin dhe në të majtën ka një pergamen të shkruar në greqishten 
bizantine. Në këmbë ka kallçe dhe ka mbathur opinga me xhufka përpjetë. Në anën e majtë të ikonës 
paraqitet skena e martirizimit të shenjtit. Në pjesën e sipërme të ikonës duken bedenat e kalasë së Janinës.  
Mbi bedena qëndrojnë disa ushtarë turq, të cilët mbajnë heshta në duar. Në qendër të ikonës paraqitet kulla 
e sahatit dhe mbi të është shkruar në greqishten bizantine Ο Αγιος Γεωργιος ο νεομαρτηρ ο εξ Ιωαννινων 
“Shën Gjergji martir i ri nga Janina”. Nga pjesa qendrore e mbishkrimit zbresin rreze drite dhe nën to një 
kandil i ndezur. Nga lart, gjithashtu zbret një engjëll, i cili i ofron shenjtit kurorën e martirit; Moikom Zeqo, 
Pasaporta arkeologjike e traditave, Arnissa Edition, Tiranë, 2010, faqe 85; Andrea Llukani, Paraqitja e 
Shën Gjergjit të Janinës me fustanellë shqiptare, Studime Muzeologjike nr. 6, Tiranë 2016, faqe 70-75. 
953-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr.739, faqe 278. 
954-Këto skena janë quajtur dodekaorton që zakonisht janë: Ungjillëzimi, Krishtlindja, Hyrja e Krishtit në 
Tempull, Pagëzimi, Shpërfytyrimi, Ngjallja e Llazarit, Hyrja në Jerusalem, Kryqëzimi, Zbritja në ferr, 
Ngjallja, Pendikostia dhe Fjetja e Hyjlindëses. Panayotis Vocotopoulos, Ikona bizantine, Monumentet, 
Tiranë 2002, faqe 142; Protoprezviter Thomas Hopko, Besimi Orthodhoks, Vëllimi II, Adhurimi, Tiranë, 
1997, faqe 31. 
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në pjesën kulmore, dragonjtë anash kryqit etj955. Zakonisht ikonostaset e gdhendur në dru 
arre i lyenin me bojë ari956.  

Disa nga mjeshtrat e gdhendjes së drurit kanë preferuar të mbeten anonimë. Kjo 
vërtetohet nga disa ikonostase, të cilët kanë të shënuar vetëm datën e punimit dhe jo 
emrin e gdhendësit, si p.sh. ikonostasi i kishës së manastirit të "Shën Mërisë"957 të 
Dhivrovunit në Dhivër të Delvinës është gdhendur në vitin 1680, ikonostasi i kishës së 
manastirit të "Shën Kollit"958 në Mesopotam është gdhendur në vitin 1892 etj.   

Nëpër kishat e Shqipërisë ruhen rreth 50 ikonostasë të gdhendura nga duart e arta 
të mjeshtrave vendas. Nga mbishkrimet ato datojnë ndërmjet shekujve XVIII-XIX. Nga 
mjeshtrat e gdhendjes së ikonostasëve mund të veçojmë: Ikonostasi, froni dhespotik dhe 
amvoni i kishës së "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të Pogonit janë gdhendur prej një 
mjeshtri nga Konica në vitin 1832959. Kostë Tumi Meçoviti960 në vitin 1805 ka punuar 

955-Era Xhaferraj, Evolucioni, estetika dhe liria krijuese në artin e ikonostasit, Art & Trashëgimi, nr. 7, 
dhjetor 2016, faqe 138. 
956-Prarimi bëhet në këtë mënyrë: Vëre dërrasën ku do të krisosësh përara teje. Në rast se të saklisurat janë 
të forta shtro sipër brumin e përzjerjes dhe godite me koskën që të ngjitet mirë në majat e luleve, duke 
shtënë raki në të skalisurat, që të mbulohen. Pastaj me kujdes ktheje letrën, që të lagen lulet dhe të derdhet 
rakija jashtë. Po të mbeti ndonjë lule e palagur vadite atë me ndonjë ibrik të vogël të qelqtë, ose me furçë 
dhe shtype me pambuk, që të shtrohet stokoja dhe ngrihe më këmbë, që të thahet dhe pastaj ndriçoje. Në 
rast se të skalisurat janë të thella dhe drutë të rrumbullakët që s’mund të vaditen, më parë lagi ato me raki 
me ndonjë sfungjer, ose me pambuk dhe kështu ngrije fletën me tërë letrën, duke e çikur më parë në të 
katër qoshet me furçën, që e vadite, që të mos bjerë shpejt dhe të mos mblidhet stokoja dhe e vë pastaj në 
vendin e lagur të ngjitet. Kështu, duke ngritur me kujdes letrën mbetet stokoja e ngjitur mbi gipson. Më pas 
me ibrikun e vogël, ose me furçën e lag mirë, e mbalos dhe e ndriçon sikundër u tha më lart. Διονυσιου του 
εκ Φουρνα, Ερμηνεια της ζωγραφικης τεχνης, Εν Πετρουπολει 1900, σελ 19; Moikom Zeqo, Universi i artit 
bizantin, Arnissa Edition, Tiranë 2009; Andrea Llukani, Ikonografia, Tiranë, Trifon Xhagjika, 2018, faqe 
126. 
957-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: +Ερεληόθι ο παρον / τημιος σταυρος κε / ο τημηος τεμπλος / εκ 
βοθρουδημα σιν / δρομής κε εξοδου / ένεκεν ψυχη / κης σοτηριας εν η(σ) / χρονοις του πανοσι / οτάτου 
καθιγουμε / νου κυ(ριου) Κ(ω)ν(σταντινου) Δο / σιθεον του πιστου / λιστου / επι ετους / α χ π Ζ Ρ Π Η 
(1680=7188) / εν μηνι οκτοβριω θ / κε η επιλ(ο0ιπ(ο)ι / . “U përfundua ky kryq i nderuar dhe ky ikonostas i 
nderuar që prej fillimit me kontributin dhe shpenzimet dhe për shpëtimin në kohën e gjithoshënarit dhe 
igumenit, zotit Kostandin Dositheut, kusarit bestar në vitin 1680-7188 dhe të tjerët. Në muajin tetor 9”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 817, faqe 300. 
958-Këtë fakt e vërteton mbishkrimi: +Στερεωσον (Κύριε) την αγιαν μονην ταυτην τ / ου επηφενοντως 
εργον ηγουμενο(υ) / Ανθημου Παπανικολαου Μουζηνα / ετους 1892 Σταυρο(υ) και Νικολα Μαρα, 
Κούζτα. “Forcoje këtë manastir të shenjtë, vepër e të shquarit igumen Efthim Papanikollës. Muzinë 1892. 
Stavro dhe Nikollë Mara, Kosta”.  Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 895, 
faqe 323-324. 
959-Kjo datë është skalitur në amvonin e kishës. Ikonostasi aktualisht është i ekspozuar në Galerinë 
Kombëtare të Arteve në Tiranë. Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit, 
Neraida, Tiranë 1996, faqe 14-15; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, Instituti i dialogut dhe komunikimit, 
Tiranë, 2006, faqe 72; Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 138. 
960-Ikonostasi është gdhendur prej Kostë Tunit nga Meçova në vitin 1805. Ky fakt vërtetohet nga një 
mbishkrim i gdhendur në dru mbi portën jugore të ikonostasit: + Ετος 1805 αυγουστος 26 
(ε)πυτροπευοντας Παπακυρυτζις χριστου δυα / χυρως Κωστα Τουνου Μετζωβυτης. “Viti 1805, gusht 26, 
në kohën e epitripit Kristo Papaqirisit, me dorën e Kostë Tunit Meçovitit”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και 
Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 666, faqe 262. 
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ikonostasin e kishës së "Shën Mërisë" në Labovën e Kryqit. Nikolla Dibrani961 nga fshati 
Megarova i Manastirit në vitin 1832 ka gdhendur ikonostasin dhe fronin peshkopal të 
kishës "Fjetja e Shën Mërisë" në Sopik të Pogonit. Gdhendësi Mitro Fandi962 më 1842 ka 
punuar amvonin e kishës së "Shën Mëhillit" në Gjirokastër. Dhimitri nga Konica ka 
punuar ikonostasin e kishës së "Shën e Premtes" në Përmet. Ikonostasi i kishës së "Shën e 
Premtes" në Hllomo të Pogonit është gdhendur në vitin 1859 prej mjeshtër Dhimitrit nga 
fshati Fjonjat963, i cili është shpërblyer me 5000 lira. Theofan Popa na jep emrin e 
mjeshtërit, ndërsa Dhimitër Beduli na jep të dhëna se gdhendësi ishte nga Fjonjati. 

Ikonostasi i kishës së Shën Mërisë në Labovën e Kryqit (Fig.18) është prej 
druri të gdhendur, i cili me harlisjen e tij të krijon përshtypjen e një pjergulle964. Në të 
janë skalitur pjergulla dhe bistakë rrushi dhe zogjtë që çukisin mbi to. Ikonostasi është 
gdhendur prej Kostë Tunit nga Meçova965 në vitin 1805. Ky fakt vërtetohet nga një 
mbishkrim i gdhendur në dru mbi portën jugore të ikonostasit: + Ετος 1805 αυγουστος 26 
(ε)πυτροπευοντας Παπακυρυτζις χριστου δυα / χυρως Κωστα Τουνου Μετζωβυτης. “Viti 
1805, gusht 26, në kohën e epitripit Kristo Papaqirisit, me dorën e Kostë Tunit966 
Meçovitit”967.   

Në qendër të ikonostasit madhështor janë "Dyert e Bukura" dhe sipër tyre është 
gdhendur një shqiponjë dykrenore. Mbi "Dyert e Bukura" të ikonostasit gjendet skena 
"Darka mistike". Ikonat e mëdha të ikonostasit janë: "Krishti", "Shën Mëria me Krishtin", 
"Joan Pagëzori", "Lindja e Hyjlindëses", "Tre hierarkët", "Shën Parashqevia", "Shën 
Kolli" etj. Në pjesën e sipërme të ikonostasit janë 12 ikonat e vogla: "Pagëzimi", 
"Krishtlindja", "Mandili i shenjtë", "Hyrja e Krishtit në Tempull", "Hyrja e Hyjlindëses 
në tempull", "Lindja e Hyjlindëses", "Trinia e Shenjtë", "Ngjallja e Llazarit", "Shërimi i 
të verbrit", "Shpërfytyrimi", "Pendikostia" dhe "Kryqi i Shenjtë". Ikona e fundit tregon si 

961-Në kohën që ka gdhendur ikonostasin Nikolla Dibrani ka qenë në moshë të thyer dhe nuk mund të 
udhëtonte, prandaj ikonostasi është punuar në Megarova ku kishte atelienë mjeshtri dhe është sjellë në 
Sopik pjesë-pjesë, duke u transportuar me kafshë. Montimi i pjesëve është bërë nga bijtë e gdhendësit. 
Nikolla Dibrani kishte dy djem Dhimitrin dhe Vasilin. Nikolla Dibrani gjatë viteve të Ali pashë Tepelenës 
u vendos me gjithë familjen në fshatin Lashovë të Leskovikut. Mbi fronin peshkopal të kishës është shkruar 
viti 1832, i cili tregon kohën e gdhendjes së fronit peshkopal dhe të ikonostasit të kishës. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 708, faqe 271. 
962-Mbi një pllakë druri, në amvonin e kishës është një mbishkrim, i cili tregon mjeshtrin dhe kohën e 
gdhendjes së amvonit: κτιτορας / του α(μ)βονα / κιρ Μιτρο / Φαντι / 1842. “Ktitori i amvonit, zoti Mitro 
Fandi, 1842”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 716, faqe 273. 
963-Mbi derën e bukur të ikonostasit është skalitur viti 1859, i cili tregon kohën e gdhendjes. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 731, faqe 276-277; Dhimitër Beduli, Një vështrim mbi 
kishat dhe manastiret e Pogonit, Neraida, Tiranë 1996, faqe 35; Dhimitër Beduli, Kishë dhe kulturë, 
Instituti i dialogut dhe komunikimit, Tiranë, 2006, faqe 96. 
964-Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 75.  
965-Meçova është një fshat vllehësh afër Janinës. Triantafillos Siulis, Ikonostaset e gdhendura në dru në 
kishat dhe kishëzat e krahinave jugore të kishës ortodokse, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në 
Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 309. 
966-Sipas Theofan Popës emrin Tune e përdorin vllehët si shkurtim të emrit Naun. 
967-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 64; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 666, 
faqe 262. 
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u gjet kryqi, ku u kryqëzua Krishti prej Elenës, nënës së Kostandinit të Madh. Kjo ikonë 
është vendosur jashtë programit standard ikonografik të paraqitjes së festave kryesore. 
Vendosja e ikonës ka për qëllim të kujtojë se në këtë kishë ekziston një pjesë nga Kryqi i 
Shenjtë, mbi të cilin është kryqëzuar Krishti. 

 Ikonat e vogla të ikonostasit janë pikturuar nga Joan Athanasi dhe datojnë në 
shek. XIX. Fatkeqësisht, ato janë grabitur968 në vitin 2002, menjëherë pas restaurimit të 
kishës. Në këtë kishë gjendet një ikonë e "Krishtit Pandokrator", anash së cilës janë 12 
skena që paraqesin udhën e kryqit: "Në malin e ullinjve", "Vizioni i Abrahamit", "Larja e 
këmbëve", "Puthja e Judës", "Krishti përpara Kajafës", "Krishti para Pilatit", "Larja e 
duarve të Pilatit", "Vendosja e kurorës me gjemba", "Etja e Krishtit", "Mbajtja e kryqit", 
"Kryqëzimi" dhe "Zbritja nga kryqi"969. Disa ikona nga ikonostasi i kishës së "Shën 
Mërisë" në Labovën e Kryqit janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë970. 

Ikonostasi i kishës së Shën Kollit në Saraqinisht të Lunxhërisë është gdhendur 
në vitin 1630, ndërsa konat janë punuar nga Onufër Qiprioti. Ky ikonostas përmban 
motive të farkëtuara, motive në reliev dhe motive të praruara. Ato janë vendosur në 
sfonde me ngjyrë të kaltër ose të kuqe. Ikonostasi ka pësuar dëmtime dhe një numër i 
madh i pjesës së epistilit kanë humbur. Brezi i sipërm i ikonostasit pas sekuestrimit që iu 
bë objekteve të koleksionistit Gjergji Thmio tashmë gjendet në Muzeun Historik 
Kombëtar. Ai është cilësuar nga grupi i punës si “Trashëgimi Kulturore me Vlera të 
Veçanta”971.  
968-Janë deklaruar të humbura këto ikona: Riza e Krishtit, kodi QKIPK 2006, nr. 1, viti 1770, me përmasat 
40x30 cm dhe autor Joan Athanasin, Lindja e Krishtit, kodi QKIPK 2007, nr. 2, viti 1770, me përmasat 
49x42 cm dhe autor Joan Athanasin, Prekja e Thomait, kodi QKIPK 2008, nr. 3, viti 1770, me përmasat 
50x40 cm dhe autor Joan Athanasin, E diela e miroprurëseve, kodi QKIPK 2009, nr. 4, viti 1770, me 
përmasat 50x40 cm dhe autor Joan Athanasin, Rrethprerja, kodi QKIPK 2010, nr. 5, viti 1770, me përmasat 
49x40 cm dhe autor Joan Athanasin, Shestja, kodi QKIPK 2011, nr. 6, viti 1770, me përmasat 41x40 cm 
dhe autor Joan Athanasin, E diela e ulokut, kodi QKIPK 2012, nr. 7, viti 1770, me përmasat 50x39 cm dhe 
autor Joan Athanasin, Shën Triadha, kodi QKIPK 2013, nr. 8, viti 1770, me përmasat 50x40 cm dhe autor 
Joan Athanasin, Lindja e Hyjlindëses, kodi QKIPK 2023, nr. 18, viti 1770, me përmasat 46x39 cm dhe 
autor Joan Athanasin, Ngjallja e Krishtit, kodi QKIPK 2014, nr. 9, autor Joan Athanasi, E diela e 
samaritanes, kodi QKIPK 2015, nr. 10, autor Joan Athanasi, Ngritja e Kryqit, kodi QKIPK 2016, nr. 11, 
autor Joan Athanasi, Hyrja e Shën Marisë në tempull, kodi QKIPK 2017, nr. 12, autor Joan Athanasi, 
Shpërfytyrimi, kodi QKIPK 2018, nr. 13, autor Joan Athanasi, Ngjallja e Llazarit, kodi QKIPK 2019, nr. 
14, autor Joan Athanasi, Mesipendikostia, kodi QKIPK 2020, nr. 15, autor Joan Athanasi, Pesëdhjetorja, 
kodi QKIPK 2021, nr. 16, autor Joan Athanasi, Pa titull, kodi QKIPK 2022, nr. 17, autor Joan Athanasi. 
Katalogu i objekteve të humbura 1990-2016, Të deklaruara të humbura nga institucionet e trashëgimisë 
kulturore në Republikën e Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore, Tiranë, 
2017, faqe 48-50. 
969-Gazmend Muka, Kisha e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Albas, Tiranë, 2013, faqe 99-103. 
970-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Shën Kolli, me nr. inventari 
5496 dhe përmasa 22x31 cm; Krishti, me nr. inventari 5967 dhe përmasa 43x53 cm, si edhe një ikonë që 
nuk mund ta identifikojmë, me nr. inventari 6510 dhe përmasa 61x82 cm. 
971-Brezi i sipërm i ikonostasit është ndarë në katër pjesë: Pjesa e parë ka përmasat 132x39.5x5.5 cm. Pjesa 
e pikturuar shoqërohet nga gdhendje të thella me motive floreale dhe në të kanë pikturuar profetët Aaron 
dhe Gedeon. Në pjesën e dytë më përmasa 39x92.5x8 cm është pikturuar profeti Jakob, ndërsa në pjesën e 
tretë me përmasa 134x49x8.5 cm është pikturuar profeti Isaia. Në pjesën fundore është pikturuar profeti 
Zaharia. Ajo ka përmasat 38.5x120x8 cm. Raport i grupit të punës ngritur me Urdhër Ministri me nr. 457 
prot. Dt. 28.12.2015, Urdhër Ministri me nr. 56 prot, dt. 04.03.2016 mbi vlerësimin, kategorizimin dhe 
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Në njerin prej parapetëve të ikonostasit është motivi me shqiponjën me dy krerë. 
Pilarët mbajtës ndërmjet ikonave dhespotike janë punuar me finesë972. Kryqi sipër 
ikonostasit me nr. inventari 5449, ruhet në gjendje të mirë në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë. Disa ikona nga kjo kishë janë të ekspozuara në pavijonin e ikonave të 
Muzeut Historik Kombëtar973: Krishti Pandokrator, me përmasat 134x73 cm dhe numër 
inventari 3657; Shën Mëria me Krishtin, me përmasat 100x70 dhe numër inventari 3656; 
Pagëzimi i Krishtit, me përmasat 136x67 cm dhe numër inventari 3661; Fjetja e Shën 
Mërisë me përmasat 184x62 numër inventari 3660. Në ikonën e "Joan Pagëzorit" është 
shënuar viti: Ζ Ρ Λ Η Σ = 1638. Në ikonën e "Shën Mërisë" dhe në ikonën e "Joan 
Pagëzorit" gjendet mbishkrimi: Δέησις Ζήσο τού Νάκυου “Lutje e Zisit të Naqes”974. 
Ndërsa në ikonën e "Shën Kollit" është shkruar: Δέησις Στεφάνη τού Νάκυου “Lutje e 
Stefanit të Naqes”975. Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë976. 

Ikonostasi i kishës së manastirit të Spilesë në Saraqinisht të Lunxhërisë (Fig. 
19) ndahej në tri zona, më e ulëta prej të cilave mbarte panele të lugëta në trajtë trëndafili, 
të brendashkruar në rombe tetëbrinjësh, me anët e sipërme dhe të poshtme në formë 
harku. Në të katër këndet, panelet dekorative kanë zbukurime floreale. Në zonën e dytë, 
shtyllat zbukurohen me elemente bimore, në anët e të cilave formohen bimë kacavjerrëse. 
Pjesa e epërme e shtyllave kurorëzohet me pseudokapitele. Në pjesën mbi shtyllat bien në 
sy guaskat e gdhendura, që rrethojnë një lule në qendrën e tyre dhe mbështeten në korniza 
të skalitura në trajtë bime kacavjerrëse me lule në qendër. Në panelet e lugëta të 

rakordimin e dokumentacionit që disponohet të objekteve të trashëgimisë kulturore, të sekuestruara në 
cilësinë e provës materiale nga koleksionisti Gjergji Thimio, kaluar në pronësi shtetërore me vendimin nr. 
1502 datë 16.06.2015 të Gjykatës Penale të Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1459 
datë 30.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me qëllim shpërndarjen e tyre në institucionet muzeore 
kombëtare. 
972-Triantafillos Siulis, Ikonostaset e gdhendura në dru në kishat dhe kishëzat e krahinave jugore të kishës 
ortodokse, botuar në 2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri, Tiranë, 2003, faqe 309. 
973-Mostra di icone albanesi, Roma, Vicolo Valdina, 6-24 febbraio / 8 marzo 1998; Dorian Koçi, Andrea 
Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 
2018, faqe 26-33; Ylli Drishti, Ikona, Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar (Shek.XIV-XIX), Konsulent 
shkencor Andrea Llukani, Botimet Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 30, 31, 32, 35; Ylli Drishti, Icons, 
Colektion of the National History Museum (14th-19th centuries), Scientific advisor Andrea Llukani, Mali 
Pleshti, Tirana 2017, page 30, 31, 32, 35; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut 
Historik Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe  90-91; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 90-91   
974-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 794, 795, 
faqe 290; Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76.   
975-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 76; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.796, faqe 290. 
976-Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: Krishti në fron, me nr. 
inventari 5959 dhe përmasat 55x99 cm; Shën Mëria me Krishtin, me nr. inventari 5916; Shën Kolli, me nr. 
inventari 5926 dhe përmasat 48x66 cm; Ngjallja me autor Joan Athanasin, nr. inventari 5784 dhe përmasat 
48x66 cm; Burimi Jetëdhënës me nr. inventari 5606 dhe përmasat 44x59 cm; Shën Gjergji me nr. inventari 
5620 dhe përmasat 46x70 cm.  
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ikonostasit janë pikturuar profetët Isaia, Abakumi, Danieli, Moisiu, Davidi, Solomoni, 
Jezekieli dhe Jeremia. Pesë nga profetët mbajnë në duar rrotulla të shkruara me tekste, që 
lidhen me Shën Mërinë, ndërsa tre të tjerët me Krishtin. Pjesë nga brezi i sipërm i 
ikonostasit aktualisht janë në ruajtje në Muzeun Historik Kombëtar977. Mungon vetëm një 
pjesë, ajo ku janë ikonizuar profetët Solomon dhe Jezekiel. (Fig.20) 

Disa ikona nga kjo kishë janë në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. 
Gjatë punës hulumtuese studimore kemi arritur të evidentojmë këto ikona: "Krishti 
Pandokrator", me nr. inventari 5948 dhe përmasa 49x77 cm. Në ikonë është ky 
mbishkrim: Δέησις Κονσταντήνου ίερομονάχου τού καθυγουμένου – α ψ π δ. “Lutje e 
igumen jeromonak Kostandinit, 1784”978. "Joan Pagëzori", me nr. inventari 6151 dhe 
përmasa 123x68 cm. Mbi ikonë është shkruar: Ετους  Ζ Ρ Λ Α (7131=1623) Απριλίου Α. 
“Viti 7131 (=1623), prill 1”979.  

Manastiri ka një shpellë në një vend të rrezikshëm, brenda të cilës ndodhej një 
kishëz e vjetër. Ka marrë këtë emër sepse në shpellën, që gjendet në shkëmb është 
zbuluar një ikonë mrekullibërëse e "Shën Mërisë"980.  

977-Pjesa e parë me numër inventari 362 dhe përmasa 30x145x12.5 cm  është e gdhendur nga brenda dhe e 
praruar me altoreliev. Në qendër është një lule, prej së cilës hapen petalet e tjera në formë gjysmërrethi. Në 
pjesën e sipërme dekorohet me një shirit relievi në formë spirale. Në të dy krahët e gjysmëharkut të parë 
janë pikturuar dy profetë të Dhiatës së Vjetër, të cilët mbajnë ndër duar pergamenë të hapur. Figurat e 
profetëve paraqiten në këmbë të plota. Pjesa që vijon me numër inventari 363 dhe përmasa 38x150x14.5 
cm është vazhdim i pjesë që përshkruam, e cila është sharruar. Ajo përbehet nga një gjysmë hark, një hark i 
plotë dhe një pjesë e vogël e harkut pasardhës. Në të dy krahët e harkut të plotë janë pikturuar figurat e dy 
profetëve. Ata paraqiten në këmbë. I pari mban ndër duar një libër të hapur, ndërsa i dyti një pergamenë. 
Pjesa e tretë ka përmasa 38x150x14.5 cm dhe me nr. Inventari 364.  Ajo përbëhet nga dy harqe pothuajse të 
plota me mungesa në pjesën fundore. Janë gdhendur nga brenda me altoreliev me lule në qendër nga ku 
hapen petalet e gjera. Në qendër është figura e një profeti që mban hapur një pergamen në dorën e majtë. 
Është e praruar dhe e dekoruar në pjesën e sipërme me shirit relievi në formë spirale. Pjesa tjetër mungon, 
ndërsa pjesa fundore ka përmasa 36.5x175x13 cm dhe numër inventari 365. Ajo përbëhet nga një hark i 
plotë, i gdhendur nga brenda dhe i praruar me altoreliev. Në krahun e majtë është pikturuar figura e një 
profeti në këmbë me pergamenin e hapur në dorën e majtë. Në pjesën e sipërme është e dekoruar me shirit 
relievi në formë spirale. Raport i grupit të punës ngritur me Urdhër Ministri me nr. 457 prot. Dt. 
28.12.2015, Urdhër Ministri me nr. 56 prot, dt. 04.03.2016 mbi vlerësimin, kategorizimin dhe rakordimin e 
dokumentacionit që disponohet të objekteve të trashëgimisë kulturore, të sekuestruara në cilësinë e provës 
materiale nga koleksionisti Gjergji Thimio, kaluar në pronësi shtetërore me vendimin nr. 1502 datë 
16.06.2015 të Gjykatës Penale të Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1459 datë 
30.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, me qëllim shpërndarjen e tyre në institucionet muzeore kombëtare. 
978-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 615, faqe 250. 
979-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 549, faqe 230. 
980-Ikona e "Shën Mërisë" identifikohet me nr. inventari 5870 dhe ka përmasat 111x69 cm. Mbi mbulesën 
prej argjendi të ikonës së "Shën Mërisë" është shkruar: + Η παρουσα άγια ηκονα Σπηλεοτις(σ)α 
εβρησκομενη σηνδρομη τε πατερες ηγουμενεβουντας / Ναθαναηλ κε Γληγοριος κε Κοσταντηνος η 
τημη(οι) αρχοντες ασηνδρομησαν την γοχε / ριαν (=χορηγίαν) Κηρ Κοτζο κε Κηρ Κηριτζυ Σηκριατινη επι 
χηρος Θεοδορου Ληνοτοπητι 1765 ηουλη 10. “Kjo ikonë e shenjtë Spileotisa që gjendet në Spile është bërë 
me kontributin e etërve, igumenë, Nathanailit dhe Grigorit dhe Kostandinit, të arkondëve të nderuar, zoti 
Koço dhe zoti Qirici Sikriatas. Me dorën e Theodhor Linotopasit. 1765, korrik 10”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr.591, faqe 243.  
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Në një ikonë të "Krishtit", e cila ka qenë në fronin dhespotik është shkruar: 
Ηγουμενεύον Κωνσταντήνου ήερομονάχου. Δή έξόδου Σεραφήμ ίερομο / νάχου 
Κηρκηρέων. Εν έτη 1791 Ηουνήου 18. “Në kohën e igumenit, jeromonak Kostandinit. 
Me shpenzimet e jeromonak Serafin Korfjatit. Në vitin 1791 qershor 18”981. Mbi ikonën 
e "Krishtit" gjendet edhe sinjatura Ο Γλυκός Ιησούς. “Jisui i ëmbël”. Aktualisht, ikona 
gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë me nr. inventari 5885 dhe ka 
përmasa 60x93 cm. 

Me interes është një ikonë me shumë shenjtorë, ku është shkruar: Τόν δούλον τού 
Θεού Δημητρίου Ντέντου Δωξατηνός Βασιλείου Τζάνε Ναγόπουλη της 1828. “Të 
shërbëtorëve të perëndisë, Dhimitër Dedes nga Dhoksati, Vasil Canes nga Stegopulli, më 
1828”982. Ikona identifikohet me nr. inventari 5555. Ndër ikonat e vogla që vendosen në 
pjesën e sipërme të ikonostasit të kishës, gjatë punës kërkimore në fondet e Muzeut kemi 
evidentua disa ikona983.  

Ikonostasi i kishës së Shën Mërisë në Sopik të Pogonit është i gdhendur në dru 
arre dhe është punuar me shumë mjeshtëri nga Nikolla Dibrani nga fshati Megarova i 
Manastirit984. Ai ka gjatësi 13 metra dhe është i stolisur me kombinime të bukura. Çdo 
shtyllë e ikonostasit fillon me një vazo, prej së cilës del një degë hardhie. Mbi degët e 
gdhendura gjenden zogj dhe pëllumba duke çukitur degët dhe me kokrra rrushi në gojë. 
Nën kryqin e drunjtë mbi ikonostas gjenden dy dragonj. Në vijim gjendet skena "Darka 
Mistike". Mbi "Derën e Bukur" dy engjëj mbajnë mitrën episkopale, ndërsa dy engjëj të 
tjerë shikojnë me gëzim. Ikonostasi përfundoi në vitin 1832985.  

Sipas restauratorit Frederik Stamati në muajin korrik të vitit 1981 një grupi 
restauratorësh prej pesë vetësh iu ngarkua detyra që ta çmontonin ikonostasin dhe ta binin 
në Muzeun Historik Kombëtar. Stamati kujton: “Inonostasi dukej solid në tërësinë e tij. 
Gozhdë të mëdha si pykë lidhnin dhe mbanin të lidhura fort për njëqind e pesëdhjetë vjet 
panelet e ikonostasit. Me kalimin e kohës dhe tharrjes së drurit aty-këtu ishin krijuar 
plasaritje të tkurrjes”. Grupi i punës u kthye në Tiranë me pretendimin se ishte e 

981-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 632, faqe 254. 
982-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 704, faqe 271. 
983-Shën Matheu, me nr. inventari 5973 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Andrea, me nr. inventari 5974 dhe 
përmasa 35x79 cm; Shën Bartolomeu, me nr. inventari 5975 dhe përmasa 35x79 cm; Lindja e Hyjlindëses, 
me nr. inventari 5979 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Lluka, me nr. inventari 6064 dhe përmasa 35x79 cm; 
Shën Marku, me nr. inventari 6065 dhe përmasa 35x79 cm; Shën Mëria, me nr. inventari 6067 dhe përmasa 
35x79 cm; Kryeengjëlli Mihail, me nr. inventari 6134 dhe përmasa 35x79 cm. 
984-Në kohën që ka gdhendur ikonostasin Nikolla Dibrani ka qenë në moshë të thyer dhe nuk mund të 
udhëtonte, prandaj ikonostasi është punuar në Megarova ku kishte atelienë mjeshtri dhe është sjellë në 
Sopik pjesë-pjesë, duke u transportuar me kafshë. Montimi i pjesëve është bërë nga bijtë e gdhendësit. 
Nikolla Dibrani kishte dy djem Dhimitrin dhe Vasilin. Nikolla Dibrani gjatë viteve të Ali pashë Tepelenës 
u vendos me gjithë familjen në fshatin Lashovë të Leskovikut.   
985-Fatbardha Shkupi, Mjeshtër shqiptarë, dekoratorë që kanë punuar në Bullgari, Maqedoni dhe në 
Shqipëri, Monumentet 2002, faqe 91; Τιτος Γιοχαλας, Στη γη του Πυρρου, εκδοσεις Αστερισμοσ-Λιζα 
Εβερτ, Αθήνα, 1995, σελ. 79.  
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pamundur të çmontohej ikonostasi. Vështirësi paraqiste edhe transportimi i tij nga Sopiku 
në Tiranë, sepse gdhendjet e ikonostasit mund të bëheshin copë-copë nga tronditjet. Me 
gjithë këto argumenta bindëse urdhëruesit këmbëngulnin, që ikonostasi të vinte në 
Muzeun Historik Kombëtar. Varianti i fundit për mënyrën e transportit ishte që ikonostasi 
i çmontuar të vendosej nëpër arka dhe të transportohej me helikopterët e ushtrisë, por 
ushtria nuk e mori përsipër transportin. Ndërkohë sopiqotët i dërguan një letër Komitetit 
të Partisë të rrethit të Gjirokastrës, me anën e së cilës kërkonin që ikonostasin ta kishin në 
kishën e fshatit të tyre. Si përfundim ikonostasi shpëtoi pas këmbënguljes së restauratorit 
Frederik Stamati. Megjithatë, prej tij u morën "Dyert e Bukura"986.  

"Dyert e Bukura"987 janë ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të 
Muzeut Historik Kombëtar me numër inventari 1722. Mbi fronin peshkopal të kishës 
është shkruar viti 1832, i cili tregon kohën e gdhendjes së fronit peshkopal dhe të 
ikonostasit të kishës”988.  

Gjatë punës hulumtuese në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi mundur të 
evidentojmë këto ikona dhe pjesë ikonostasi: 1-Pjesë ikonostasi me tre shenjtorë, me 
numër inventari 5619 dhe përmasat 38x90 cm; 2-Pjesë ikonostasi, me numër inventari 
5657 dhe përmasat 45x133 cm; 3-Pjesë ikonostasi, me numër inventari 5669 dhe 
përmasat 38x151 cm; 4-Derë e Bukur, me numër inventari 5660 dhe përmasat 30x111 
cm; 5-Derë e Bukur, me numër inventari 5661 hde përmasat 30x111cm; 6-Krishti, me 
numër inventari 6544; 7-Shën Gjergji, me numër inventari 5977 dhe përmasat 21x39.5 
cm. 
 

OBJEKTE LITURGJIKE KISHTARE  
NGA MITROPOLIA E GJIROKASTRËS 

 
Në fondet e muzeve të Shqipërisë gjenden mjaft objekte të punuara me ar dhe 

argjend: mbulesa ikonash, brerore, kapakë ungjijsh, potirë, lugë kungimi, kryqe, 
eksapterë, temjanica, kuti lipsanesh, etj. Teknika e punimit të arit dhe argjendit ka qenë 
pjesë e pandarë e kulturës dhe e traditës sonë kombëtare. Objektet janë punuar me 
teknikat e rrahjes e të gdhendjes, si edhe me përdorimin e mjaft veglave që krijoheshin 
nga vetë zejtarët për zbukurimin e objekteve. Në objektet prej ari dhe argjendi duket shija 
e hollë dhe mjeshtëria e lartë e argjendarëve, të cilët kanë realizuar kompozime të 
stolisura me elementë të shumtë dekorativë. Miniaturistët e punimit të objekteve prej 
argjendi në shumicën e rasteve kanë mbetur anonimë. Vetëm disa prej tyre kanë shkruar 
emrin dhe datën e punimit mbi objektet që kanë realizuar.  

986-Frederik Stamati, Fjetja e Shën Mërisë dhe një histori e panjohur me Ali Pashën, Standard, 13 shkurt 
2015, faqe 18-19.  
987-"Dyert e Bukura" janë gdhendur në vitin 1832 nga mjeshtri Nikolla Dibrani, me origjinë nga Manastiri. 
Mbi “Dyert e Bukura” është skalitur mitra episkopale, të cilën e mbajnë dy shpendë. Në portë janë skalitur 
dragonj, shqiponja dhe motive floreale. Dorian Koçi, Andrea Llukani, Pavijoni i ikonave pasbizantine në 
Muzeun Historik Kombëtar, (dorëshkrim i pabotuar), Tiranë 2018, faqe 142-143; Ylli Drishti, Ikona, 
Koleksioni i Muzeut Historik Kombëtar, shek. XIV-XIX, Mali Pleshti, Tiranë 2017, faqe 105. 
988-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 708, faqe 271. 
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Gjatë punës hulumtuese në botimin monumental të Theofan Popës “Mbishkrime 
të kishave në Shqipëri” kemi mundur të evidentojmë disa objekte dhe emrin e punuesit të 
tyre: Në "Mbulesën prej argjendi" të ikonës së së "Shën Mërisë", në kishën e 
"Kryeengjëjve" në Qestorat të Lunxhërisë është shkruar: + δισπηνις μου Θεοτοκου 
Ελεουσας δεησις παντον τον ευσεβον και / ορθοδοξων Χριστιανον τον κατ(ο)ικουντον εν 
τη χοπα ταυτη σηκρηατηνον / σην γηνεξη και τεκνις τον επιμεληθεντον κιρηος καλο και 
τεκνον / και αλεξιου τχηπη και τον τεκνον και σεβο κεντρο και τεκνον και / νικολαου 
τζουζου και τον τεκνον και τον εξοδον αθτις μαλιος του / τετε και τον τεκνον και του 
παπασταθη. Γιαννακις κεντρος και τον / τεκνον υς βοηθησα και σκεπι παντον ιμον αμιν 
1802. “Zonjës sime, Hyjlindëse Eleusë, lutje e të gjithë të krishterëve ortodoksë të 
devotshëm që banojnë në këtë katund, Sinkriati bashkë me gratë dhe fëmijët e tyre që 
janë kujdesur, Qirku Kalo dhe fëmijët dhe Aleks Çipi dhe fëmijët dhe Sefo Qendro dhe 
fëmijët dhe Nikollë Çuçu dhe fëmijët dhe me shpenzimet e tyre, Malio i Dedes dhe 
fëmijët dhe të papa Stathit, Janaq Qendro dhe fëmijët për ndihmë dhe mbrojtje për të 
gjithë ne. Amin 1802”989. Ikona është punuar me fletë argjendi në vitin 1802. 

"Mbulesa prej argjendi" e ikonës së "Shën Triadhës" në manastirin e Pepelit është 
punuar në vitin 1815 me dorën e Nikollë Pondiqit dhe birit të tij, Kostandinit nga 
Kalariti990. Aktualisht, ikona gjendet në fondet e Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë. Ajo 
ka përmasat 50x83 cm dhe identifikohet me numrin e inventarit 5882. 

Mbi një "Kuti lipsanësh" të manastirit të Nivanit në Zagori të Gjirokastrës gjendet 
mbishkrimi: 1772 – Η παρουσα αγια καρα ηνε μερος της αγιας βαρβαρας ηκοδομης του 
Παπα Γρηγορίου Λαυριοτου του Σμυρνεου. “1772. Kjo kuti e shenjtë është pjesë e Shën 
Varvarës. U ndërtua nga Papa Jorgj Llavrioti Zmirneasi”991.  

Rreth një "Kutie lipsanësh" prej argjendi të manastirit të Nivanit në Zagori të 
Gjirokastrës është shkruar se ajo është punuar në vitin 1788 me dorën e shumë të voglit 
Stefanit nga katundi Arza992.   

989-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 81; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 657, 
faqe 260; Frederik Stamati, Një mbulesë ikone prej argjendi e vitit 1802. Konservimi dhe studimi i saj, 
Monumentet 2005, faqe 133-137. 
990-Mbi mbulesë është shkruar: + Αυτη η παρουσα εικων της αγιας Τριαδος εκ κομης Δροπολι Πεπελι 
γεγονεν δια συνδρομης και δαπανης του Κυρ Κυριτζι Διαμαντι Αργυρο / καστρου ηγουμενευοντος του 
πανοσιοτατου Κυριου Ζαχαρίας. Δια χηρος δε Νικολαου Ποντικη και ιου αυτου Κονσταντη(νου) του ε(κ) 
Καλαρύτων 1815 μαρτιου 5. “Kjo ikonë e Shën Triadhës, nga katundi Pepel i Dropullit është bërë me 
kontributin dhe ndihmën e zotit Qirici Dhiamandi nga Gjirokastra, në kohën kur ishte igumen zoti Zaharia, 
me dorën e Nikollë Pondiqit dhe birit të tij, Kostandinit nga Kalariti; 1815, mars 5”. Theofan Popa, 
Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 686, faqe 267. 
991-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 599, 
faqe 245. 
992-Mbi kuti është shkruar:  Του ταξιαρχου Μηχαηλ, δια χηρος του ελαχιστου Στεφανου εκ κομις Αρζα – 
1788 – απρηλίου – 14. “Është i Taksiarkut Mihail, me dorën e shumë të voglit Stefanit nga katundi Arza 
1788, prill 14. Ju dhurua tempullit nga prifti i shumëdevotshëm dhe ekonomi i Nivanit Skevi. Prift Tilo, 
prift Qirko, Dede Kusta, Jani Qendro”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, 
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 626, faqe 253. 
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Një "Kuti lipsanësh" e manastirit të "Joan Teologut" në fshatin Cerkovicë të 
Sarandës është punuar në vitin 1837, prej jeromonakut Kalinik993.  

Dora e piktor Zaharisë994, nga Furna më 1829 ka punuar një "Kuti lipsanësh" në 
kishën e "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të Pogonit.  

Argjendari Gjergj Jan Aleksi995 më 1818 ka gdhendur një "Kuti lipsanësh" në 
manastirin e "Shën Sotirit" të Çatistës.  

Mbi një "Kuti lipsanësh" të kishës së manastirit të Drianos në Zervat të Dropullit 
është shkruar: Η π(α)ρουσα καταθηκη υπαρχει της αγιας και ιερας Μονης της Υπεραγιας 
Θεοτοκου λεγομενης Δριανου επαρχιας Αργηροκαδτρου ηγουμεν(ος) Ηακοβος. “Kjo 
kuti e manastirit të shenjtë e të hirshëm të së mbishenjtës Hyjlindëses, të quajtur Driano, 
eparhia e Gjirokastrës, igumen Jakovi”996.  

Mbi një "Kuti lipsanësh" në manastirin e "Shën Dhimitrit" në fshatin Qeparo të 
Himarës është shkruar: Η παρουσα θηκι τον αγιον ληψανον ηπαρχι του αγιου Νικολάου 
της / ιερας μονις Παλερμου. Δια εξοδου καθηγουμενου χιρ Χρισανθου (ι)ερομο / ναχου – 
1800. Νανι Χριεκοκας Θοδορι. “Kjo kuti e lipsanave të shenjta është e shën Kollit të 
Manastirit të hirshëm të Palernës. Me shpenzimet e igumenit, zotit jeromonak Krisanthit 
1800. Nako Kriekoka Theodori”997. 

Mbi një "Kuti lipsanësh" në manastirin e Tërbuqit gjendet i shkruar emri i Jorgo 
Kaliviotit, që mendohet se ka qenë mjeshtri që ka punuar kutinë998.  

Mbi një "Mbulesë lipsanësh" prej argjendi të kishës së manastirit të Drianos në 
Zervat të Dropullit është shkruar: ληψανον Μηνά τού καληκελάδου έν έτη 1734. Ιοάνη 
Κιρητζόραιδος Σαρακηνής(τ)α 1734. Διά σηδρομής Ανανήου ίερομονάχου 
Δρινουπόλεος Αργιροκάστρου 1734. “Lipsani i Minajt të Kaliqeladhit në vitin 1734. Jan 

993-Mbi kuti gjendet mbishkrimi: Η παρουσα θηκη ιπαρχι του τιμιου και παιπανσεπτου μοναστηρηου / 
Ηοανου του Θεολογου τις επαρχηας Δαιλβη(ν)ου ητις εκατασκεβαστη / παρα του Κιρ καλ(λ)ην(ι)κου 
ηερομον(α)χου, εν ετη 1837. 10 απριληου. “Kjo kuti është e manastirit të nderuar dhe të gjithnderuar të Jan 
Teologut, të eparkisë së Delvinës. Është punuar prej jeromonakut, Zotit Kalinik në vitin 1837, prill 10”. 
Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 878, faqe 320. 
994-Kutia ka të gravuar Shën Triadhën. Mbi të gjendet ky mbishkrim: Σωφρονίου Αρχιμανδρίτου 
της Μητροποεως Χαλκηδ. Χειρ Ζαχαριου φουρνα 1829 ζωγραφου. “Dora e piktor Zaharisë, nga 
Furna 1829”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr.706, faqe 271; Dhimitër 
Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 139. 
995-Mbi kuti është shkruar: 1818 Δικεμβριος 10. Το κουτι απο αγια λιψανα απο μαναστηρι Σζασζηστα απο 
βιλαετι παλλιοπογ(ων)ιανι + Γουμενος Γλιγοριου ιερομοναχου +Χτιτορι δεισις Γεοργιου Αναγνοστις 
παπαγιανι Κονομου απο Σοποκι Κιριο Ζισο +Γιοργις Λαλας +Χρισιχι Γιοργιου Ιοαννου Αλεξιου. “1818 
dhjetor 10. Kutia me lipsanat e shenjta është e manastirit të Çatistës së Vilajetit Paleopogoniani. Igumen 
jeromonak Grigori, dhuratë e ktitorëve Gjergj Anagnosti, Papa Jan Konomit nga Sopiku, Qirko Ziso, Jorgji 
Lala. Punimi i argjendit i Gjergj Jan Aleksit”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου 
Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të 
kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 693, faqe 268-269. 
996-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 797, faqe 290. 
997-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 862, faqe 314-315. 
998-Mbi kuti është shkruar: Ανθημου Ιερομοναχου απο Βιλίτζα ετος 1766 γιοργο Καληβοιοτη. “E 
jeromonak Anthimit, nga Vilica, viti 1766. Jorgo Kalivioti”. Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 592, faqe 243. 
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Kiriçoredhos Saraqinishta 1734. Me kontributin e Ananiut, jeromonakut të 
Dhrinopojës”999.  

Mbi bazamentin e një "Kryqi të madh prej argjendi" të manastirit të "Joan 
Teologut" në fshatin Cerkovicë të Sarandës është shkruar: Δια σινδρομης και εξοδον 
Χρισανθου μοναχου του προσκυνιτου, Ευγενιου, καλλινικου, τον ιερομοναχον. 
Μοναστηριου Ιωαννου, του Θεολογου, Μαλτσανη α ω χ θ (=1869) μαρτιου ΙΕ. “Me 
kontributin dhe shpenzimet e murgut Krisanth pelegrinit, Evgjenit, Kalinikut, 
jeromonakëve të Manastirit të shën Joan Teologut, Malçan 1869, mars 15”1000.  

Argjendari Stavro Mellani ka punuar një "Kryq prej argjendi"1001 për manastirin e 
"Shën Sotirit" të Çatistës. 

Rreth buzëve të një "Kryqi prej argjendi" të kishës së manastirit të Drianos në 
Zervat të Dropullit gjendet mbishkrimi: Ο μέν θίως κ(αί) πανσεβάσμιως έγένετο δια 
δαπάνις ται του / προηγουμένου Θεοκλίτου καί άφφιέροσες αύτου / της κοιμίσεως / 
Παναγί(ας) Δριανού περί μνημόσηον (αύ)του καί τόν γονέον αυτου Κυριακού ίερέ / ως 
καί Χρίστος 1672. “Ky kryq hyjnor dhe i gjithënderuar u bë me shpenzimet e Theoklitit 
të mëparshëm dhe ia dhuruan kësaj kishe të Fjetjes së Shën Mërisë së Drianos, për kujtim 
të tij dhe të prindërve, prift Qirjakut dhe Kristos 1672”1002.  

Mbi "Kapakët prej argjendi të ungjillit" të kishës së "Kryeengjëjve" në lagjen 
Varosh të Gjirokastrës është shkruar: Αφιερωθέν της εκκλησια(σ) των Ταξιαρχων 
Αργιροκαστρου παρα αυτα/δελφων Γεωργίου και Ηανου Αναστασιου-1813-μαίου. “I 
është dhuruar kishës së Kryeengjëjve në Gjirokastër nga vëllezërit Gjergji dhe Pano të 
Anastasit, 1813 maj”1003.  

Mbi "Kapakët prej argjendi" të një ungjilli të manastirit të Nivanit në Zagori të 
Gjirokastrës është shkruar: Το παρον εβαγκελιον υπαρχι του μαναστιριον Ταξιαρχον 
Νεβανι υγου / μενεβον Σεπαφ(ε)ιμ υερομοναχος 1812 κυρ Διμιτριου κε Χριστοδουλου / 
αδελφου Χρισοχοου. “Ky ungjill është i Manastirit të Kryeengjëjve në Nivan, në kohën 
kur ishte igumen jeromonak Serafimi 1812. Zoti Dhimitri dhe Kristodhuli, vëllai i 
argjendarit”1004.  

999-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 578, faqe 240. 
1000-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 883, faqe 321. 
1001-Mbi kryq është shkruar: Τημηως κε ζοωπιως σταβρος υπαρχει εν τει μονη καλουμενου / Μαναστηριον 
Σωτηρος υμον παντοκρατορας πλησηον Σατηθα δια σην / δρομης του οσιοτατου Σημεον Ιερομοναχου. 
Εγηνη σεια χειρας εμου / Σταβρο Μελλανου εις Δελβηνου. “Ky kryq i nderuar dhe jetëbërës është i 
Manastirit të quajtur i Shpëtimtarit tonë Pandokrator, afër Satithas (Çatistës) me kontributin e 
fortëshënuarit jeromonak Simeonit. U bë me dorën time të Stavro Mellanit, në Delvinë”. Π. Πουλίτσα, 
Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθήναι, 
1928, σελ. 67; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 799, faqe 291. 
1002-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.570, faqe 238. 
1003-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, Nr. 682, faqe 266. 
1004-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 680, 
faqe 266. 
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Në një "Artofor" të skalitur në kishën e "Lindjes së Shën Mërisë" në Skore të 
Pogonit është shkruar: Δια συνδρομής των κοινών χριστιανών της χώρας Σχωριαδιτών εν 
ετει Σωτηρίου 1845 Ιανουαρίου 10 επι επιτρόπων Αθανασίου, Κωνσταντίνου, 
Αποστόλου, Ευθυμίου Δημητρίου, Γεωργίου, Νικολάου, Γεωργίου Μαραγαρίου 
και....“Me kontributin e të krishterëve thë thjeshtë të vendit të skorjadhitëve, në vitin 
shpëtimtar 1845, janar 10, në kohën e epitropëve Athanas, Konstandin, Apostol, Efthim, 
Dhimitër, Jorgji, Nikolla, Jorgji, margaritit dhe...”1005.  

Mbi potirin e kishës së "Shën Gjergjit" në Kudhës të Himarës gjendet mbishkrimi: 
“Ky potir u bë për këtë kishë, Papa Zaho katundi Kudhës, peshkopi i gjithhirshëm Vonga 
1826. Nga dora ime e të përvuajturit, mjeshtër Gjoka”1006.  

Rreth bazamentit të poririt të shenjtë të kishës së "Shën e Premtes" në Hllomo të 
Pogonit është shkruar: “U punua me shpenzimet e kësaj ikone të së mbishenjtës 
Hyjlindëse të Hllomosë, në kohën e kujdestarisë së Nikollë Haxhiut, me dorën ..e Gjergj 
Jan Mecovitit”1007.  

Rreth bazamentit të një potiri të larë me ar në manastirin e Drianos në Zervat të 
Dropullit është shkruar: Ο ευσεβεστατος βασιλευς πασης Μοσχοβιας Μιχυλ 
Θεοδοροτζκι αφιερο / σα το δισκ(ο)ποτιριον του σεβασμια Μονη της κοιμησεως της 
Παναγιας / εις τοπον εκαλουμε νου Δρυανου δια ψιχηκη(ν) μου σ(ωτη)ρια(ν). “Cari i 
shumëdevotshëm i gjithë Moskovisë, Mihail Theodoroçki i dhurova diskopotirin 
Manastirit të nderuar Fjetja e Hyjlindëses në vendin e quajtur Driano, për shpëtimin e 
shpirtit tim”1008.  

Rreth potirit të kishës së manastirit të Spilesë në Saraqinisht të Lunxhërisë është 
shkruar: Μνηησθητι Κ(ύρι)ε τ(ής) ψυχ(ής) του δουλου σου γγιονη και τ(ών) γονεων 
αυτου Σαουλη και Ανθης. “Kujto o Zot shpirtin e shërbëtorit tënd, Gjonit dhe të 
prindërve të tij, Saulit dhe Anthisë”1009. 

Rreth një potiri të kishës së manastirit të Shën Qirjakut dhe e Julitës në Dhuvjan 
të Dropullit është shkruar: Τό παρόν ποτήριον τό άφιέροσεν ό Γγούσκος ΚΙ. ΓΝ. (καί ή 
γυνή) Κυράτζα ής μοναστήριον Παν(α)γία Δό(υ)βιανη. 1660. “Këtë potir e ka dhuruar 
Gjushku dhe gruaja Kiraca në manastirin e Shën Mërisë të Dhuvjanit 1660”1010.  

Rreth bazamentit të një potiri prej argjendi të manastirit të Nivanit në Zagori të 
Gjirokastrës është shkruar: Δεησις του δουλου του Θεου Κυριου εκ Σεπερις κε Στεφανου 

1005-Dhimitër Beduli, Skoreja e Pogonit, Nakas, Tiranë, 2000, faqe 140-141. 
1006-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 873, faqe 318-319. 
1007-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 771, faqe 284. 
1008-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 57-58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr.785, faqe 288. 
1009-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 77; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 791, faqe 289. 
1010-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 566, faqe 236. 
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Δημιτρι έτος 1775. “Lutje e shërbëtorit të Perëndisë Qiros nga Sheperi dhe Stefan 
Dhimitrit, viti 1775”1011.  

Rreth potirit të kishës të manastirit të Nivanit në Zagori të Gjirokastrës është 
shkruar: Το παρον αγιον Δυσκοποτιριον του τιμιου κε πανσεπτου μαναστιριου Μίχαιλ 
απο χοριον Νιβανι δια σινδομις επιτροπου και καθιγουμεν(ου) Σεραφημ του ελαχιστου, 
1819 δηκ(ε)μβρηου. “Ky disko-potir i shenjt i Manastirit të nderuar e gjithnderuar të 
Mëhillit të katundit Nivan është ndërtuar me kontributin e epitropit dhe igumenit Serafim 
shumë të voglit, dhjetor 1819”1012.  

Mbi bazamentin e një thimiatori të kishës së manastirit të Drianos në Zervat të 
Dropullit është shkruar emri i gdhendësit Nedhio: Ιωνι μπρικος επιησεν τον θημιατον καί 
αφιεροσ(εν) αυτον εις τον αγιον Αθανασιον τον Μαναστηρι ετος Ι Χ Ν Ρ Νεδιο Χρισικος 
1771. “Jon Brikoja e bëri thimiatorin dhe ia dhuroi (afierosi) atë Shën Thanasit, viti 1651. 
Nedhio argjendari 1771”1013.  

Rreth bazamentit të një thimiatori prej argjendi të kishës së manastirit të Drianos 
në Zervat të Dropullit është shkruar: Σταματη δουλος Χριστου τον μπατερα ΣΤΑΣ 
ΚΡΑΘΣ μπροσιλοσε το θημηατοστη Μπαναγια. “Stamati, shërbëtor i Krishtit për babanë 
Stas Krathes i dhuroi thimiatorin Shën Mërisë”1014.  

Mbi shandanin prej bronzi të kishës së "Shën e Premtes" në Hllomo të Pogonit 
gjendet mbishkrimi: “Për kujtim të Argjirës së Panajot Dh. Sterjopullit e dhuruan me 
devotshmëri bijtë Kostandini dhe Aleksandri, mars 1852”1015. 

Në objektet liturgjike kishtare të punuara me ar dhe argjend duket shija e hollë 
dhe mjeshtëria e lartë e argjendarëve, të cilët kanë realizuar kompozime të stolisura me 
elementë të shumtë dekorativë. 

Në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar janë të 
ekspozuara mjaft objekte liturgjike, si kryqe, mbulesa ikonash, kapakë ungjilli etj. Këto 
objekte prej ari dhe argjendi janë punuar nga argjendarët vendas. Nga mbishkrimet që 
gjenden të skalitura mbi to vërtetojmë se i përkasin shek. XVII-XVIII. Gjatë punës 
hulumtuese kemi arritur të evidentojmë dy mbulesa prej argjendi. E para i përket ikonës 
së Shën Gjergjit, e cila ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së "Shën Gjergjit" në 
Nokovë të Lunxhërisë, Gjirokastër, ndërsa mbulesa e dytë i përket ikonës së Shën e 
Premtes, që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së "Shën e Premtes" në Selckë 
të Lunxhërisë, Gjirokastër. Në "Mbulesën prej argjendi" të ikonës së "Shën Gjergjit" në 
proskinitarin e kishës së “Shën Gjergjit” në Nokovë të Lunxhërisë, argjendarët kanë 

1011-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 73; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 603, 
faqe 246. 
1012-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 697, faqe 269. 
1013-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 58; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 595, faqe 244. 
1014-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 56; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Akademia e 
Shkencave, Tiranë, 1998, nr. 783, faqe 287-288. 
1015-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 722, faqe 275. 
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dhënë vetëm inicialet emrit të tyre Dh.M.-RM1016. Restaurimi i tyre u krye në laboratorin 
e konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. 
Dr. Frederik Stamatit. 

Brerore e ikonës së Krishtit, viti 1513. Gjatë punës hulumtuese për katalogimin 
dhe iventarizimin e objekteve që gjenden në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi 
arritur të evidentojmë një brerore të ikonës së Krishtit (Fig.21) (Fig.22) prej argjendi me 
numër inventari 5727, e cila i përket ikonës së Shën Thanasit të Mazharit në Poliçan të 
Gjirokastrës1017. Argjendari që ka punuar breroren është anonim. Brerorja është 
zbukuruar me motive floreale, të cilat janë gdhendur me finesë. Përmasat e brerores janë 
Φ 25 cm. Konservimi i brerores së ikonës të Krishtit1018 u krye në laboratorin e 
konservimit të koleksioneve të Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. 
Frederik Stamatit. Argjendi është shumë i ndjeshëm ndaj gazit sulfhidrik, me të cilin 
bashkëvepron menjëherë, duke krijuar sulfurin e argjendit. Kur krijohet ngadalë dhe për 
një kohë të gjatë formohet argentiti në formë kristaline, që e mbron argjendin nga 
depërtimi i lagështisë së bashku me agjentë të tjerë korrodues, të tretur në të. E kundërta 
kur reaksioni kryhet shpejt dhe krijon një masë amorfe. Në këtë rast ka patur një veprim 
të ngadalshëm, që ka çuar në formimin e patinës fisnike. Por ka disa njolla të argjendit të 
mbetur "i bardhë". Me sa duket aty kanë pikuar qirinj, ose diçka tjetër, që e ka mbuluar 
zonën, duke krijuar çiftet galavanike të ajrimit të diferencuar. Në kushtet e muzeut i është 
dhënë mundësia që me kalimin e kohës të nxihen edhe ato pjesë, në menyrë që të arrihet 
uniformiteti i patinës në sipërfaqe. 

Ndërhyrje konservuese. Për konservimin e brerores së ikonës së  Krishtit u ndoq 
e njenjta metodë, ashtu siç kemi vepruar me objektet e tjera të kësaj natyre. Më poshtë po 
japim me detaje procedurat mekanike dhe kimike që u përdorën për konservimin e 
brerores së ikonës së Krishtit. Në fillim brerorja u fotografua në pamje të përgjithshme 
dhe me detaje në pjesë të veçanta të saj. Brerorja u trajtua në mënyrë mekanike dhe 
kimike. Fillimisht një furçë të thatë pastruan nga pluhurat sipërfaqen e brerores. 
Restaurimi i brerores u bë nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit si dhe duke ju 
referuar shënimeve të H. Plenderleith me titull, La conservation des antiquities et des 
oeuvers d‘art, Paris, 1966. Për pastrimin e këtij objekti u përdor:  

1016-Në pjesën e poshtme të mbulesës prej argjendi është një mbishkrim i punuar me savat: Η παρουσα 
ηκονα του αγιου Γεωργιου απ(ο) χοριων Νοκοβο ιπ(α)ρχια Δρ(υ)ι(ω)ουπολλεος δια εξοδου τις τιμιας 
ζαχαροσπειητις Γγικας Πιρο Θαλασι θηγατερ παπα Σινο Δοκιναης μνημοσηνον αυτων σην γινεξη κε 
τεκνης: 1819-20 Φλεβαρηου. Δια χιρος εμου ΔΜ. ΡΜ. “Kjo ikonë e Shën Gjergjit të katundit Nokovë, 
eparkia e Drinopojës u punua me shpenzimet e sheqerpunuesit të nderuar, Gjikë Pirro Thallases, e bijës së 
Papa Sino Dokinaisit për kujtim të tyre me gratë dhe fëmijët, 1819-20 shkurt, me dorën time të Dh.M.-
RM”. Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 694, 
faqe 269. 
1017-Kisha e "Shën Thanasit" është e tipit bazilikë me kupolë dhe ka përmasa të brendshme 6.40x3.90 
metra. Kisha është ndërtuar në vitin 1513. Kjo vërtetohet me anën e një mbishkrimi që gjendet mbi portën e 
kishës: “......ky tempull i Athanasit të madh në vitin 1513 m......”.Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në 
Shqipëri, Akademia e Shkencave, Tiranë 1998, nr. 521, faqe 220. 
1018-Gjatë punës hulumtuese studimore e shkencore në fondet e Muzeut Historik Kombëtar kemi arritur të 
evidentojmë një ikonë të Krishtit Pandokrator, me përmasat 72x100 dhe numër inventari 5616. 
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Roshel 1me përbërës: Ujë (H2O), Tartrat Kaliumi Natriumi, Hidroksid Natriumi 
(NaOH) kristal, i cili heq kripërat e bakrit (Cu).  

Roshel 2 me përbërës: Ujë (H2O) dhe Acid Sulfurik i koncentruar, i cili heq 
oksidin e bakrit (CuO). 

Pasi përgatitëm Roshel 1 objektin (breroren e ikonës së Krishtit) e vendosëm në 
një enë plastike. Hodhëm Roshel 1 me kujdes mbi sipërfaqen e brerores së ikonës së 
Krishtit, duke e holluar me pak ujë. Trazuam gjithë tretësirën dhe e lamë  rreth gjysëm 
ore. Herë pas here e fërkuam me një furçë për të parë reagimin e solucionit. Pas mbarimit 
të kohës së caktuar e fërkuam përsëri  me furçë, në vijim e shpëlamë me ujë të 
rrjedhshëm dhe më pas e thamë me një leckë pambuku, duke ia hequr gjithë lagështinë. 
Këtë pastrim me Roshel 1, larje shpëlarje, tharrje e përsëritëm me të njejtën njësi kohe 
(gjysëm ore). 

Në pamje të përgjithshme brerorja ishte pastruar mirë, por kishte përsëri disa 
njolla jeshile. Për pastrimin e tyre u përdor pambuk i lagur me Roshel 1, duke e vendosur 
mbi njollë për disa minuta. Pastaj, me pambuk të lagur me ujë për shpëlarje dhe tharje me 
copë pambuku të thatë. Në disa vende të tjera u vu re prania e oksidit të bakrit në trajtën e 
njollave ngjyrë kafe, kështu që përdorëm edhe pambuk të lagur me Roshel 2. Më pas e 
lamë për 1 ditë në ujë, duke eleminuar kështu çdo mbetje nga solucionet e përdorura. Pasi 
e nxorëm nga uji, e shpëlamë përsëri në ujë të rrjedhshëm dhe e fshimë me copë 
pambuku. Brerorja e ikonës së Krishtit mori një pamje të bukur me të gjitha detajet 
dekoret siç duket dhe në fotografinë me ngjyra në kopertinën e librit. Në vijim brerorja u 
drejtua me kujdes në disa vende, që ishin të  deformuara. U fotografua në disa pamje të 
përgjithshme dhe pamje me detaje. Në përfundim të procesit u bë plotësimi i  kartelës me 
të gjitha të dhënat dhe ndërhyrjet konservuse sipas kërkesave. Objekti brerore e ikonës së 
Krishtit me numër inventari 5727, me përbërje argjend e konservuar, aktualisht është e 
ekspozuar në pavijonin e ikonave pasbizantine të Muzeut Historik Kombëtar1019.  

Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit, viti 1819. "Mbulesa prej argjendi" i përket 
ikonës së "Shën Gjergjit", (Fig.23) që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së 
“Shën Gjergjit” në Nokovë të Lunxhërisë, Gjirokastër. Argjendarët që kanë punuar kutinë 
kanë dhënë vetëm inicialet emrit të tyre Dh.M.-RM. Figura kryesore në mbulesën prej 
argjendi është "Shën Gjergji" i veshur uniformë ushtarake. Ai ka hipur mbi një kalë të 
bardhë, duke goditur me shtizë dragoin. Me dorën e majtë shenjti shtrëngon frerin e kalit, 
ndërsa në dorën e djathtë mban një shtizë të gjatë, e cila ka përshkuar tej përtej gojën e 
dragoit. Tematika është marrë nga një mrekulli  e shenjtit. Në pjesën e sipërme të 
mbulesës prej argjendi është shkruar: “Shën Gjergji”. Ikonografi thekson fitoren e 
shenjtit. Veshja ushtarake, pozicioni i trupit, duke goditur me shtizë, pelerina e hedhur 
mbi supe dhe e lidhur në gjoks tregojnë ndërhyrjen mrekullibërëse të shenjtit. Në cepin e 
djathtë të ikonës është dora e Zotit, duke bekuar shenjtin. Shenjti vjen në momentin që po 
sakrifikohej princesha, duke rrezatuar një dritë të bardhë.  Ajo  ikonizohet në ngjyrën e 
bardhë të kalit, që është simbolika e fitores.  

1019-Frederik Stamati Andrea Llukani, Restaurimi i brerores së ikonës së Krishtit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 
2018; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 165-168. 
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Në vithet e kalit paraqitet një fëmijë, i cili ishte zënë rob nga saraçinët. Kur po 
shërbente në tavolinën e të zotit, u shfaq shenjti mbi një kalë dhe  pasi e rrëmbeu e çoi te 
prindërit e tij. Djali mban mbi krye një çallmë. Me dorën e djathtë mbahet pas shenjtit. 
Në dorën e majtë ka një ibrik.  

Në pjesën e poshtme të mbulesës prej argjendi është një mbishkrim i punuar me 
savat: Η παρουσα ηκονα του αγιου Γεωργιου απ(ο) χοριων Νοκοβο ιπ(α)ρχια 
Δρ(υ)ι(ω)ουπολλεος δια εξοδου τις τιμιας ζαχαροσπειητις Γγικας Πιρο Θαλασι θηγατερ 
παπα Σινο Δοκιναης μνημοσηνον αυτων σην γινεξη κε τεκνης: 1819-20 Φλεβαρηου. Δια 
χιρος εμου ΔΜ. ΡΜ. “Kjo ikonë e Shën Gjergjit të katundit Nokovë, eparkia e 
Drinopojës u punua me shpenzimet e sheqerpunuesit të nderuar, Gjikë Pirro Thallases, e 
bijës së Papa Sino Dokinaisit për kujtim të tyre me gratë dhe fëmijët, 1819-20 shkurt, me 
dorën time të Dh.M.-RM”1020.  

"Mbulesa prej argjendi" e ikonës së "Shën Gjergjit" ka këto përmasa: gjatësi 71 
cm, gjerësi 42 cm. Ikonën e rrethon një kornizë rreth 3 cm e gjerë, e cila është zbukuruar 
me shirit prej kallëzash gruri. Në brendësi të shiritit janë skalitur me mjeshtëri degë tërfili 
me gjethe, sytha dhe gonxhe. Në katër qoshet e kornizës dhe në dy anët ballore ka figura 
ëngjëllore (serafimë). Këto të fundit janë të lara me ar. Edhe aureola mbi kryet e shenjtit, 
është e larë me ar. Ajo ka një diametër rreth 3 cm. Në brendësi të aureolës janë gdhendur 
me mjeshtëri dy degëza zambaku, në kulmin e të cilave është një lule dielli. Anash 
aureolës është gdhendur me mjeshtëri një shirit me kallëza gruri1021.  

Konservimi i mbulesës së ikonës të Shën Gjergjit. Konservimi i "Mbulesës së 
ikonës" të "Shën Gjergjit" u krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të Muzeut 
Historik Kombëtar nën drejtimin e prof. ass. dr. Frederik Stamatit1022.   
 1-Shqyrtimi pamor. Fillimisht u bë shqyrtimi pamor i mbulesës së ikonës, nga i 
cili doli se nga ndotja sipërfaqja ishte e mbuluar nga papastërti të ndryshme: a) në 
mjedisin ku janë ruajtur; b) ishte krijuar një shtrese amorfe e sulfurit të argjendit, përsëri 
për arsye të ndotjes së mjedisit, e mbulesa kishte shtrembërime mekanike; c) kishte 
gjurmë mbërthimi të çrregullt nga gozhdët, çka tregon se është përdorur disa herë; ç) 
kishte plasaritje të shkaktuara gjatë punës përgatitore nga mjeshtri i prodhimit, sidomos 
në vendet ku fillon relievi i kalit. 
 2-Shqyrtimi optik. U shqyrtua sipërfaqja në stereomikroskop dhe u konstatua 
ekzistenca e patinës fisnike të argjendit në disa vende, gjithsesi vende-vende e fruajtur. 

1020-Π. Πουλίτσα, Επιγραφαί και Ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, Αθήναι, 1928, σελ. 85; Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë, 1998, nr. 694, 
faqe 269. 
1021-Kallzat e grurit simbolizojnë prodhimin dhe vazhdimësinë e jetës. "Nëse kokrra e grurit bie në tokë dhe 
nuk vdes, atëherë mbetet e vetme, por nëse vdes sjell më shumë frute" (Joani 12, 24). Asti, Episkop i 
Bylisit, Simbolet e krishtera në katedralen "Ngjallja e Krishtit", si një zbulesë dhe bashkëpërjetimi, 
Kambanat, Nr. XXXII, prill 2013, faqe 6-7.  
1022-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën Gjergjit, 
Studime Muzeologjike Nr. 7, Tiranë 2017, faqe 66-67; Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së 
Shën Gjergjit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017, faqe 17-18; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2018, faqe 191-194; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 118-121; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 118-121. 
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 3-Trajtimi. a) Hapi i parë qe kryerja e sondazheve për largimin kimik të 
papastërtive që e mbulonin. b) Hapi i dytë qe zhytja e mbulesës në një banjë kimike të 
përgatitur me tartrat të kaliumit dhe natriumit, si edhe të hidroksidit të natriumit. Objekti 
qëndroi në banjë për rreth gjysmë ore. Pas kësaj u shpëla me ujë të rrjedhshëm me një 
furçe me qime të buta. c) Hapi i tretë. Mbulesa u mbajt një ditë në ujë për të eliminuar 
çdo mbetje të kimikateve të përdorura. ç) Hapi i katërt: Mbulesa u drejtua me kujdes në 
vendet e shtrembëruara.  
 Përfundime: Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit është e ndërthurrur me argjend 
relativisht të pastër. Në sipërfaqe ka një shtresë jouniforme të sukfurit të argjendit, që ka 
ardhur nga pengimi i reaksioneve përkatëse nga papastërtitë e depozituara. Me qëllim që 
me kalimin e kohës të bëhet fisnikërimi uniform i sipërfaqes nëpërmjet veprimit të gazit 
sulfhidrik si papastërti natyrale, mbulesa nuk u llakua. Mbulesa e ikonës së Shën Gjergjit 
nuk paraqiste probleme shqetësuese1023.  

Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, viti 1823. "Mbulesa prej argjendi" i përket 
ikonës së "Shën e Premtes", (Fig.24) që ka qenë e vendosur në proskinitarin e kishës së 
"Shën e Premtes" në Selckë të Lunxhërisë, Gjirokastër. Mbulesa ka përmasat 72,5 x 47 
cm dhe numër inventari 5677. Argjendari që ka gdhendur kutinë ka preferuar të mbetet 
anonim. Shën e Premtja paraqitet bust duke mbajtur një kryq në dorën e djathtë, ndërsa 
në dorën e majtë mban një enë me vaj. Kjo ka të bëjë me një mrekulli të shenjtores gjatë 
martirizimit të saj. Në pjesën fundore të mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën e 
Premtes është shkruar: Η παρουσα ηκονα τις αγιας μεγαλομαρτυρος Παρασκεβης απο 
χωριον Σελτζης ηπαρχια Δρινουπολεος Αργιροκαστρου. Δια σηνδρομής επιτροπος Κηρ 
Βασιλι Γγηκα 1832, ηουληου 10. "Kjo ikonë e dëshmores së madhe Shën e Premte është 
e katundit Selckë, eparkia e Drinopojës, Gjirokastër dhe është bërë me kontributin e 
epitropit, Zotit Vasil Gjika, 1823, korrik 10"1024.  

Konservimi i mbulesës së ikonës të Shën e Premtes. Konservimi i "Mbulesës së 
ikonës" të "Shën e Premtes" u krye në laboratorin e konservimit të koleksioneve të 
Muzeut Historik Kombëtar nën drejtimin e Prof. Ass. Dr. Frederik Stamatit1025, i cili në 
vitin 1980 ka konservuar edhe një mbulesë ikone nga kisha e Kryeengjëjve në Qestorat të 
Lunxhërisë, që ruhet në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë1026. Për trajtimin e këtij 
objekti (mbulesa e ikonës) u ndoq po e njejta procedurë si te objektet e së njejtës natyrë 
me përbërje argjendi dhe ari. Më poshtë po japim me detaje procedurat mekanike dhe 
kimike që u përdoren për konservimin e mbulesës së ikonës të Shën e Premtes. 

1023-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Restaurimi i mbulesës prej argjendi të ikonës së Shën Gjergjit, 
Studime Muzeologjike Nr. 7, Tiranë 2017, faqe 66-67; Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së 
Shën Gjergjit, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2017, faqe 17-18; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, 
Tiranë 2018, faqe 191-194; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Thesare të Muzeut Historik 
Kombëtar, Tiranë, 2018, faqe 118-121; Dorian Koçi, Skënder Bushi, Andrea Llukani, Treasuries of 
National Historical Museum, Tirana, 2018, page 118-121. 
1024-Theofan Popa, Mbishkrime të kishave në Shqipëri, Tiranë 1998, nr. 707, faqe 271. 
1025-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën e Premtes, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2018, faqe 16-18; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 195-200. 
1026-Frederik Stamati, Një mbulesë ikone prej argjendi e vitit 1802. Konservimi dhe studimi i saj, 
Monumentet 2005, faqe 133-137. 
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Në fillim mbulesa e ikonës u fotografua në disa pamje të përgjithshme (në të dyja 
faqet para dhe mbrapa). Në vijim u realizuan edhe fotografi të detajuara në pjesë të 
veçanta të saj. U bë një përshkrim i gjendjes aktuale, i cili rezultonte i pluhurosur, nga 
papastërti të ndryshme, që kishin marrë pamjen e një patine. Vende vende mbulesa ishte e 
deformuar, gjë që duket shumë mirë  në fotografi. Më pas me një furçë të thatë bëmë një 
pastrim të lehtë në të gjithë sipërfaqen e mbulesës, për ta kaluar në procesin e pastrimit 
me solucion. Siç u përmend edhe më lart restaurimi i objekteve u bë nën drejtimin e Prof. 
Ass. Dr.Frederik Stamatit si dhe duke ju referuar shënimeve të H. Plenderleith me titull, 
La conservation des antiquities et des oeuvers d‘art, Paris, 1966, shënime të cilat u 
risistemuan me një lidhje të re (në pamjen e librit) për përdorim të brendshëm  për 
sektorin e konservimit, i ndarë në kapituj. Për pastrimin e këtij objekti u përdorën 
solucionet: 

Roshel 1me përbërës: Ujë (H2O), Tartrat Kaliumi Natriumi, Hidroksid Natriumi 
(NaOH) kristal, i cili heq kripërat e bakrit(Cu). 

Roshel 2 me përbërës: Ujë (H2O) dhe Acid Sulfurik i koncentruar, i cili heq 
oksidin e bakrit (CuO). 

Pasi përgatitëm Roshel 1 objektin (mbulesën e ikonës) e vendosëm në një enë 
plastike. Hodhëm Roshel 1 me kujdes mbi sipërfaqen e mbulesës së ikonës duke e holluar 
me pak ujë. Trazuam gjith tretësirën dhe e lamë  rreth gjysëm ore. Herë pas here e 
fërkuam me një furçë për të parë reagimin e solucionit. Pas mbarimit të kohës së caktuar 
e fërkuam përsëri  me furçë, në vijim e shpëlamë me ujë të rrjedhshëm dhe më pas e 
thamë me një leckë pambuku, duke ia hequr gjithë lagështinë. Këtë pastrim me Roshel 1, 
larje shpëlarje, tharrje e përsëritëm me të njejtën njësi kohe (gjysëm ore). 

Në pamje të përgjithshme mbulesa ishte pastruar mirë, por kishte përsëri disa 
njolla jeshile. Për pastrimin e tyre u përdor pambuk i lagur me Roshel 1, duke e vendosur 
mbi njollë për disa minuta. Pastaj, me pambuk të lagur me ujë për shpëlarje dhe tharje me 
copë pambuku të thatë. Në disa vende të tjera u vu re prania e oksidit të bakrit në trajtën e 
njollave ngjyrë kafe, kështu që përdorëm edhe pambuk të lagur me Roshel 2. Më pas e 
lamë për 1 ditë në ujë, duke eleminuar kështu çdo mbetje nga solucionet e përdorura. Pasi 
e nxorrëm nga uji, e shpëlamë përsëri në ujë të rrjedhshëm dhe e fshimë me copë 
pambuku. Mbulesa e ikonës mori një pamje të bukur me të gjitha detajet dekoret siç 
duket dhe në fotografinë me ngjyra në kopertinën e librit. Në vijim mbulesa e ikonës së 
Shën e Premtes u drejtua me kujdes në disa vende, që ishin të  deformuara. U fotografua 
në disa pamje të përgjithshme dhe pamje me detaje.  

Përfundime: Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes, kjo mrekulli prej argjendi  e 
realizuar kaq bukur nga mjeshtërit tanë, u punua në grup siç shprehet Prof. Ass. Dr. 
Frederik Stamati.  U realizua reduktimi i kriprave të bakrit me tartrat  kaliumi  dhe 
natriumi në mjedis bazik, duke hiodrolizuar njëkohësisht edhe përbërësit organikë të 
depozituar nga aerosolet dhe bloza amaorfe. Në vijim u larguan oksidet e bakrit me acid 
sulfurik me ph 2. Nuk u vendos llak mbrojtës, në mënyrë që t`i jepet mundësia e krijimit 
të argetitit kristalin, në rolin e patinës fisnike dhe mbrojtëse. Kjo do ca kohë dhe vetëm 
atëhere do të arrijë maksimumin e saj të bukurisë, ku do të jetë një e zezë me nuanca blu, 
violet, bezhë dhe ku do të reflektojë ari i breroreve përfundon Prof. Stamati në 
përshkrimin e tij. 
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Në përfundim u plotësua kartela me të  gjitha të dhënat e reja sipas kërkesave. 
Mbulesa e ikonës së Shën e Premtes me nr. inventari 5677 u trajtua me rrugë mekanike 
dhe kimike sipas trajtimit  laboratorik, gjë të cilën e tregojnë dhe fotot para dhe pas 
konservimit, që janë paraqitur me ngjyra në kapakun e parmë dhe atë të pasëm të 
librit1027.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1027-Frederik Stamati, Andrea Llukani, Mbulesa prej argjendi e ikonës së Shën e Premtes, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2018, faqe 16-18; Andrea Llukani, Ikonografia, Trifon Xhagjika, Tiranë 2018, faqe 195-200. 
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KREU I KATËRT 
 

KUADRI KISHTAR DHE ARSIMI NË  
MITROPOLINË E GJIROKASTRËS 

 
MITROPOLITËT E DRINOPOJËS (GJIROKASTRËS)   

 
Mitropolitët e Drinopojës (Gjirokastrës) janë: †Theodhosi (432), †Joaniqi (432), 

†Jakovi (432-440), †Anania (440-445), †Eftiki (449-451), †Ipati (523-559), †Ignati (559-
568), †Nikodhimi (568-590), †Sosipatri (590-640), †Kozmai (754-787), †Vasili (822), 
†Thomai (1229), †Simeoni (1510-1526), †Makari (1565), †Jakovi (1587-1595), †Neofiti 
(1604), †Mateu (1614-1621), †Kalisti (1630-1636), †Gavrili (1637-1638), †Sofjanoi 
(1672-1700), †Mitrofani (1752-1760), †Dositeu1028 (1760-1799), †Gavrili (1799-
1827)1029, †Joakimi (1828-1835)1030, †Pais Bizantini (1835)1031, †Neofit Kekezi (1835-

1028-Në vitin 1760 episkopi i Drinopojës dhe Gjirokastrës, †Mitrofani dha dorëheqjen për shkak se kishte 
marrë borxhe të shumta. Më 20 prill të vitit 1760 pleqësia e Gjirokastrës iu drejtuan me anën e një letre 
Mitropilitit të Janinës, Grigorit. Ata i kërkonin të dorëzonte Dositeun në rangun e episkopit të Drinopojës 
dhe Gjirokastrës. Në atë kohë Dositeu shërbente si kryedhjakon. Më 21 maj 1760, duke përmbushur 
kërkesën e pleqësisë së Gjirokastrës, Mitropoliti Grigor e dorëzoi Dositeun episkop të Drinopojës dhe 
Gjirokastrës. Dositeu (1760-1799) pati kohëzgjatjen më të madhe në fron që kishte pasur deri në atë kohë 
ndonjë prej peshkopëve në juridiksionin e tij. Gjithsesi ai nuk i zhgënjeu ata që e propozuan. Gjatë viteve 
që qëndroi në fronin e episkopal janë ndërtuar rreth 70 kisha, u riparuan shumë kisha të vjetra dhe u çel një 
shkollë në qytetin e Gjirokastrës. Sipas studiuesit Konstandinos Jakumis roli i pleqësisë së Gjirokastrës në 
fronëzimin e Dositeut, përbën një shembull tipik të rolit të laikëve në vendimarrjen për çështjet kishtare. I 
ndihmuar nga vëllati i tij Kostandini, i cili në atë kohë punonte si mësues në Gjirokastër episkopi i 
Drinopojës dhe Gjirokastrës, Dositeu (1760-1799) arriti të hartonte Kodikun që mban emrin e tij. Arkivi 
Qendror i Shtetit, Fondi 139, Dosja 2, fleta 2; Konstandinos Giakumis, Paraqitja e parë e kodikut të 
Gjirokastrës (1760-1851), Arkivi Shqiptar, Viti 6, Nr. 1-2, 2005, faqe 62-63; Panajotis Pulicas, 
Përmbledhje e Kodikut të Episkopatës së Drinopojës dhe Gjirokastrës, Ipirotika Kronia, viti 1930, faqe 76-
113; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
135-136. 
1029-†Gavrili (1799-1827) ka qenë nga Sfini i ishujve Cikladë. Njëri i rreptë, zemërak, qefli i verës dhe 
shpenzimeve të shumta. Gavrili la zi zëvendës Theodhos Koçin duke e caktuar si protosingjel dhe iku në 
Dronopojë. Gavrili ka vdekur në Gjirokastër në dhjetor të vitit 1827. Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës 
Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  74-75; Δημητρης Μπεντουλης, 
Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 74-75; 
Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 136. 
1030-†Joakimi (1828-1835) ka lindur në Hio. Ai kishte miqësi me mitropolitin e Janinës dhe e bindi që ti 
jepte dioqezën e Himarës, duke e bashkuar me dioqezën e Drinopojës dhe Joakimi u bë episkop i dy 
qioqezave. Në vitet e Joakimit u dyfishuan shërbesat. Për shembull nga 6 groshë që ishte shërbesa e 
martesës u bë 12. Joakimi banonte te shtëpia e Kanaçit. Ai ishte argjendashës dhe nuk u interesuar as për 
shkollë, as për mësues e as për atë shpirtëror. Ai nuk qe i zoti të ndreqë asgjë në dioqezën e tij. Dhimitër 
Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  77-78; 
Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, 
Τιρανα 2016, σελ. 77-78; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του 
περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 137. 
1031-†Pais Bizantini (1835) ka lindur dhe është rritur në Gjirokastër. Ai ka qenë Kryedhjakon i mitropolit 
Gavrilit. Për disa kohë ka qenë igumen i manastirit të Kamenës. Paisi ishte njeri me kulturë, por qe 
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1841)1032, (Fig.1) †Nikodhimos †Ankris (1841-1848)1033, †Pandelejmoni (1848-1867), 
†Grigori (1867-1899)1034, †Lukas Petridis (1899-1909)1035, †Vasil Papakristu1036 (1909-

moskokëçarës. Bënte shumë shpenzime dhe për këtë dyfishoi taksat e dioqezës. Huadhënësit i kërkuan 
borxhin që u kishte marrë për tu bërë episkop. Gjithashtu i kërkuan edhe borxhin që patën marrë 
paraardhësit e tij. Atëhere iku nga detyra dhe vajti në banesën e tij në Himarë. Dhimitër Beduli, Kodiku i 
Kishës Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  75; Δημητρης Μπεντουλης, 
Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 75; 
Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 138. 
1032-†Neofit Kekezi (1835-1841) ka lindur dhe është rritur në Gjirokastër. Në vitin 1818 është hirotonisur 
dhjak. Më 1823 shkoi në Stamboll dhe u bë kryedhjakon i Mitropolitit të Heraklisë, Imzot Dhionisit. Pasi 
vdiq Mitropoliti i Janinës, Paisi e dërguan në vendin e tij. Në Krishtlindjet e vitit 1835 Neofit Kekezi u 
emërua Mitropolit i Dronopojës dhe Delvinës. Si zëvendës caktoi protopapë Anastas Dhuvjanin. Ky i 
fundit shkresën për emërimin e Neofit Kekezit e lexoi nga amvoni i kishës dhe të gjithë të krishterët u 
gëzuan sepse do të kishin një kryeprift nga vendi i tyre. Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të 
Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  78-79; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της 
Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 78-79; Βασιλειου 
Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 138. 
1033-†Nikodhimos Ankris (1841-1848) ka lindur në Kalipolis. Fillimisht ka qenë episkop i Tirolloit. Njeri 
me kulturë të madhe, por ishte argjendashës. Më 1848 e hoqi kisha e madhe, sepse nuk ishte i denjë të 
ngopte kazanin e kallogjerëve të Stambollit me para. Nikodhimin e internuan në Malin e Shenjtë. Në vitet e 
Nikodhimit kanë qenë priftërinj papa Dhimitri nga fshati Leshnicë, Joaniqi ka qenë atë shpirtëror, 
ieromonaku Anastas Kumbulli, papa Petro nga fshati Senicë etj. Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla 
të Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  80-81; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας 
της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 80-81; Βασιλειου 
Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 139. 
1034-†Grigori (1867-1899) ka lindur në Mitilini. Ka qenë njeri me kulturë, por ishte zemërak i madh. Duke 
shkaktuar grindje të madhe mes të krishterëve të Gjirokastrës e detyroi Patriarkanën ta transferonte. Patriku 
Ekumenik Konstandini V i dërgoi urdhërin për tu larguar, por Grigori nuk iu bind. Atëhere ai u largua me 
forcë ng aautoritetet osmane. Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet 
Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  86; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου 
(1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 86; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου 
και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 143-145. 
1035-†Lukas Petridis (1899-1909) ka qenë më parë Mitropolit i Enos. Në vitet e tij të krishterët kanë hequr 
shumë nga shqiptarët myslimanë. Më 1905 u plaçkit porti i Sarandës nga banda e kusarëve të Demo Eminit 
nga Progonati i Kurveleshit. Pak ditë përpara plaçkitjes portin e Sarandës e kishte vizituar perandori i 
Gjermanisë Guliemi II. Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet 
Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  87; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου 
(1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 87; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου 
και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 145. 
1036-†Vasil Papakristu ka lindur në Labovën e Kryqit në vitin 1858. Që në moshë të re, në vitin 1862, 
emigroi në Kostandinopojë tek i ati, i cili ishte protopapë në Prigjipo ku Vasili kreu edhe shkollën fillore. 
Në vijim kreu studimet në Shkollën Teologjike të Halkit, të cilat i përfundoi në vitin 1882 duke mbrojtur 
temën: “Kundër pagëzimit me spërkatje”. Më pas emërohet profesor i fesë dhe i greqishtes në Mësonjëtoret 
Zografiane dhe njëkohësisht predikues në Gjirokastër. Në kohën e Patrikut Ekumenik Anthimit VII ai u 
zgjodh Protosingjel i Madh i Patriarkanës, ku shërbeu rreth dy vjet. Vasil Papakristu shkroi shumë elegji 
heroike, ndër të tjera edhe për Shkollën e Saraqinishtës. Vasili ishte një nga nipat e Çaushit, priftit të 
Hormovës. Vasil Papakristu qëndroi në fronin e Mitropolitit të Drinopullit (1909-1929). Ai fjeti më 26 
shkurt të vitit 1936 dhe u varros në Delvinaqi. Në ditën e varrimit të tij, pazari i Janinës u mbyll në shenjë 
zie kombëtare. Monumenti i tij që gjendet në Delvinaqi ka të njejtën vlerë me ushtarin e panjohur. G. 
Gagari, Kalendari “Dhodhoni”, Viti II 1899. faqe 142-144; Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të 
Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  87; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της 
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1929), (Fig.2) †Thanas Ambrozi1037 (1929-1937), (Fig.3) †Panteileimon Kotoko1038 
(1937-1952), (Fig.4) †Damjan Kokoneshi1039 (1952-1966), (Fig.5) †Aleksandër 
Kalpakidis (1992-1998), Kryeepiskopi †Anastas, me cilësinë e mbikëqyrësit të 
Mitropolisë së Gjirokastrës (1998-2006), †Dhimitër Sinaiti 16 nëntor 2006 e në vijim1040.  
 

Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 87; Andrea Llukani, 
Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2005, faqe 290-291; Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της 
Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 145-146. 
1037-Më 17 shkurt 1929 në katedralen e Ungjillëzimit në Tiranë u dorëzua në gradën episkopale †Thanas 
Ambrozi. Të nesërmen më 18 shkurt 1929 Këshilli i Lartë Kishtar formoi Sinodin e Shenjtë të Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, i cili përbëhej nga: 1-Visarion Xhuvani, Mitropolit i Tiranës, Durrësit 
dhe Elbasanit. 2-Agathangjel Çamçe, Episkop i Beratit dhe Vlorës. 3-Thanas Ambrosi, Episkop i 
Gjirokastrës, Delvinës dhe Himarës. Ndërsa Eugjeni u caktua Episkop ndihmës i Kryeepiskopit. 4-Ikonom i 
Madh Mitrofor Atë Vasil Marku. Fatmira Rama, Sinodi i parë shqiptar dhe Kongresi i dytë panortodoks i  
Kishës Ortodokse Autoqefale Kombëtare, 70-vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Akademia 
e Shkencave, Tiranë 1993, faqe 65. 
1038-†Pandelejmon Kotoko ka lindur në Korçë në vitin 1890. Studimet e larta i kreu në Institutin Teologjik 
të Halkit në Stamboll, ku u diplomua në vitin 1912. Tema me të cilën mbrojti diplomën e teologjisë ishte: 
"Mësimi i Joan Gojartit për misionin pimantik". Në vitin 1936 mbrojti doktoraturën në Drejtësi, ndërsa më 
11 prill 1937 u dorëzua Mitropolit i Gjirokastrës në Kishën e "Trinisë së Shenjtë" të Halkit. Në prill të vitit 
1941 gjendej në Janinë dhe autoritetet shqiptare nuk e lejuan të hynte në Shqipëri. Imzot Kotoko vdiq në 
Athinë, më 24 maj 1969. Mitropoliti i Korçës Evllogjio dhe Mitropoliti i Gjirokastrës Pandelejmoni kanë 
qenë kundër kthimit të ortodoksëve në uniatizëm. Ata këmbëngulën që të ruhej Status-quoja e Kishës 
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në një moment të vështirë kur Kryeepiskopi Kristofor kishte firmosur 
marrëveshjen me arbëreshët e Italisë. Andrea Llukani, Dritëhije mbi aktivitetin politik të peshkopëve 
ortodoksë Kurila dhe Kotoko në emigracion, Konferenca Ndërkombëtare Shkencore Emigracioni politik 
shqiptar në vitet 1944-1990, 19 shkurt 2020;  Andrea Llukani,  Light and shade on the political activity of 
orthodox bishops Kurila and Kotoko in emigration, International Scientific Conference Political emigration 
in Albania 1944-1990, February 19, 2020; Andrea Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2005, faqe 221; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 110-
111. 
1039-†Dhimitër Kokoneshi ka lindur më 26 tetor të vitit 1886 në fshatin Llëngë të Pogradecit. Në vitin 1927 
Dhimitër Kokoneshi u dorëzua prift nga Kryeepiskop Visarion Xhuvani. Atë Dhimitër Kokoneshin e 
emëruan në kishën e Shën Marenës në manastirin e Llëngës. Dhimitër Kokoneshit, ndonëse ishte klerik më 
30 gusht të vitit 1944 iu besua detyra e Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv të Pogradecit, në një situatë shumë 
të vështirë për vendin. Me interesimin e tij të drejtpërdrejtë u zgjidhën shumë probleme të kohës. Duke 
pasur të veshur veladonin e priftit autoritetet e kohës i kërkuan të kryente vetëm një detyrë. Kështu 
Dhimitër Kokoneshi la kolltukun e butë të Kryetarit të Komitetit Ekzekutiv dhe përqafoi udhën plot kryqe 
të klerikut ortodoks. Këtë zgjedhje e bëri për t’i shërbyer më mirë popullit të Pogradecit, të cilët e donin 
dhe e respektonin pa masë. Atë Dhimitër Kokoneshi ka qenë prift i martuar dhe ka pasur katër fëmijë dy 
djem dhe dy vajza. Me fjetjen e bashkëshortes në vitin 1939 atë Dhimitër Kokoneshi mori ofiqin e 
arkimandritit. Ndërkohë mori emrin Damjan. Në tetor të vitit 1947 arkimandrit Damjan Kokoneshi u 
dorëzua në gradën episkopale prej Hirësisë së Tij, Paisit dhe Hirësisë së Tij, Kristoforit dhe u emërua 
Mitropolit i Gjirokastrës. Stavri Kazanxhi, Bariu i grigjës rrëmëne, Fratia, prill 1999, faqe 3; Pilo Peristeri, 
Vdiq Dhimitër Kokoneshi, Bashkimi, 19 tetor 1973, faqe 2; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, 
Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 131-134; Andrea Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, 
Tiranë, 2005, faqe 68-70; Andrea Llukani, Atë Dhimitër Kokoneshi figurë e shquar e kombit, Trifon 
Xhagjika, Tiranë, 2010, faqe 12-17. 
1040-Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 338-339; Andrea 
Llukani, Enciklopedia e Krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2005, faqe 111; Andrea Llukani, Arti kishtar 
në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2014, faqe 168. 
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MITROPOLITI I GJIROKASTRËS 

 DHIMITËR SINAITI 
 

Dhimitër Sinaiti (Fig.6) ka shërbyer që nga viti 1992 deri më 2006 si 
zëvendësmitropolit i Gjirokastrës. Ai ka qenë pjesëtar i vëllazërisë së njohur murgërore të 
Sinait, në Egjipt dhe është një nga studiuesit dhe kataloguesit e dorëshkrimeve të 
famshme që u zbuluan aty, mes të cilëve edhe dorëshkrimi më i vjetër i Dhiatës së Re. 
Hirësi Dhimitrin e kam pasur profesorin e Dhiatës së Vjetër në Seminarin Teologjik të 
Durrësit dhe ruaj kujtimet më të mira për të. Kopetent në mësimdhënie dhe korrekt me 
studentët. Me këto fjalë mund të përmbledh respektin dhe konsideratën, që kam për këtë 
njeri të përkushtuar tek Perëndia. Dorëzimi i tij në gradën episkopale u krye më 16 nëntor 
2006, në Katedralen e Ungjillëzimit të Hyjlindëses, në Tiranë, nga Kryepiskopi Anastas, 
Hirësi Ignati dhe Hirësi Joani, ndërsa fronëzimi si Mitropolitit i Gjirokastrës u bënë më 
26.11.2006, në kishën e Kryeengjëjve në Gjirokastër. Shërbesa u krye në shqip dhe 
greqisht, sipas specifikës së kësaj mitropolie, gjë që dëshmon harmoninë dhe respektin e 
ndërsjellë mes besimtarëve1041.  

Kryeepiskopi Anastas në dorëzimin e Hirësi Dhimitrit tha: -Hirësi, Mitropolit i 
zgjedhur i Gjirokastrës. I dashur vëlla më Krishtin, Dhimitër, “Edhe kemi këtë thesar në 
enë balte, që të jetë teprimi i fuqisë nga Perëndia dhe jo nga ne” (2 Kor. 4:7)....I shërben 
Kishës për shumë vite dhe në detyra të ndryshme. Njëkohësisht gjatë 15 viteve të fundit, 
shërben në mënyrë vullnetare si Protosingjel i Mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës. Që 
në vitet e para të rrugëtimit tënd në Shqipërinë e rrënuar nga pushteti ateist, more pjesë në 
sprovat, hidhërimet, shpresat tona dhe luftove së bashku me ne për riungjillëzimin e 
popullit të vuajtur dhe ringritjen e enorive orthodhokse në zonën e gjerë të Mitropolisë së 
Gjirokastrës. Fjalia më e rëndësishme, që do dëgjohet gjatë kohës së dorëzimit tënd është: 
“Hiri Hyjnor, që i shëron të gjitha lëngatat dhe i plotëson të gjitha mungesat, të dorëzon 
ty priftin perëndidashës Dhimitër, Mitropolit të Mitropolisë fort të shenjtë të Gjirokastrës. 
Le të lutemi për atë, që të vijë tek ai hiri i Shpirtit të Tërëshenjtë”. Me këtë siguri të 
padenjësisë personale, por në të njëjtën kohë të mëshirës dhe të fuqisë së Perëndisë, që na 
ngarkon përgjegjësinë episkopale, përparo me qetësi, me guxim, në kryerjen e detyrës 
tënde baritore. Dispono të gjitha fuqitë e tua për riungjillizimin e popullit: me aktivitetin 
e pandërprerë, predikimin, kryerjen e Mistereve, këshillat personale. Për disa 
dhjetëvjeçarë, ky vend ishte privuar nga besimi në Shpëtimtarin Krisht dhe nevojat nuk 
mund të mbulohen lehtë në pak vjet. Le të jemi dashamirës ndaj gjendjes në të cilën 
ndodhet populli. Pjesa e leximit nga apostulli, që do të dëgjohet pak më vonë, është 
shumë aktuale. “Pra si do të thërrasin atë, të cilin nuk e besuan? Edhe si do të besojnë atë 
që nuk e dëgjuan? Edhe si do të dëgjojnë pa pasur predikues?” (Rom 10:14)1042. 
 

1041-Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, faqe  67-68; Andrea Llukani, 
Krishterimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2020, faqe 339-340; Plotësohet Sinodi i shenjtë, Ngjallja, 
dhjetor 3006, faqe 7. 
1042-Nga fjala e Kryepiskopit Anastas në dorëzimin e Hirësi Dhimitrit, Ngjallja, dhjetor 2006, faqe 7. 
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KLERIKËT  
E MITROPOLISË SË GJIROKASTRËS 

 
Nga të dhënat dokumentare të viteve 1870-1871 në Mitropolinë e Dronopojës 

(Gjirokastrës) shërbenin 214 klerikë, duke përfshirë edhe igumenët e manastireve. Në 
zonën e Dropullit shërbenin 60 klerikë, të cilët mbulonin 39 fshatra; në zonën e Pogonit 
të Vjetër shërbenin 55 klerikë, që mbulonin 23 fshatra; në zonën e Lunxhërisë shërbenin 
6 klerikë, që mbulonin 6 fshatra; në zonën e Rizës shërbenin 8 klerikë, që mbulonin 6 
fshatra; në zonën e Bregdetit shërbenin 27 klerikë, që mbulonin 11 fshatra; në zonën e 
Delvinës shërbenin 22 klerikë, që mbulonin 16 fshatra. Numrit të përgjithshëm të 
klerikëve i shtohen edhe 21 igumenët e manastireve1043. 

Klerikët e Mitropolisë së Gjirokastrës aktualisht janë: Imzot Dhimitri, atë 
Theodhori Nikolla, atë Ziso Karkashina, atë Thimio Kallama, atë Thodhori Papa, atë 
Jorgo Zaro, atë Athanas Qerimi, atë Romano Tralo, atë Vasil Thomollari, atë Kristo Çati, 
atë Kosta Dashi, atë Kristo Papa, atë Spiro Papa, atë Kozma Papasava, atë Panajot Petro, 
atë Vasil Qëndro, atë Grigor Qirjazati, atë Mihallaq Vasili, atë Thimio Xhallo, atë Mihal 
Zingo, atë Stefan Jano, atë Dhionis Taçi, atë Kristofor Lani, atë Nikolla Hajro etj.  

Disa nga klerikët që kanë ndërruar jetë nga Mitropolia e Gjirokastrës janë: atë 
†Mihal Dako1044, atë †Jorgji Zaro1045 etj. Nga teologët mund të përmendim Dhimitër 
Bedulin1046, Niko Çanen1047, Anastas Dukën1048 etj. 

1043-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
248. 
1044-Atë †Mihal Dako i përkiste brezit të klerikëve që mbijetuan pas persekutimit ateist. Ai ishte dorëzuar 
në gradën priftërore në vitin 1959 nga Mitropoliti i Gjirokastrës, Damian Kokoneshi. Ndonëse në moshë të 
thyer, ai iu përkushtua tërësisht shërbesave fetare derisa ndërroi jetë, më 9 mars të vitit 1998. 
1045-Atë †Jorgji Zaro nga Bularati i Dropullit në shënimet e tij ka shkruar: “Na mblodhi, në fund dimri, 
mitropoliti i Gjirokastrës, të gjithë klerikët e Mitropolisë. Na porositi me ton urdhërues që deri në fillim të 
marsit të kemi rruajtur mjekrat, të kemi zhveshur rasot dhe të kemi dorëzuar në organizatat e rinisë 
komuniste kishat tona. Ishte ftohtë dhe ngricë. Dhe atmosfera u ngri e gjitha. Heshtja ishte e tmerrshme. 
Guxuan dhe reaguan vetëm klerikët e ardhur nga zona e Himarës”. Orfea Beci, Orthodhoksi e  çliruar, 
sepse u ngjall, Kërkim, Nr.9, Tiranë, 2012, faqe 81-82.  
1046-Dhimitër Beduli (1914-1996) ka lindur më 1914 në Skore të Pogonit në rrethin e Gjirokastrës. Në vitin 
1930 pasi përfundoi gjimnazin në Athinë, u nis për studime teologjike në Rumani, të cilat i përfundoi në 
vitin 1934. Përveç studimeve teologjike në seminarin e Besarabisë, Beduli u specializua edhe në Muzikën 
Bizantine. Sapo u kthye nga Rumania në vitin 1934 punoi si pedagog dhe gjatë viteve 1935-1944 u emërua 
drejtor i seminarit “Apostull Pavli” në Tiranë. Me mbylljen e Seminarit në vitin 1945 Beduli filloi punë në 
Drejtorinë Qendrore të Ofiçinave në Durrës dhe në vijim shef plani në Uzinën Mekanike në Tiranë. Mund 
të themi se që nga viti 1945 deri në vitin 1967 kur u prishën kishat, janë plot 22 vjet, gjatë të cilave Beduli i 
talentuar ka qenë i mënjanuar. Andrea Llukani, Enciklopedia e krishterë, Trifon Xhagjika, Tiranë 2011, 
faqe 66; Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë 2012, faqe 288. 
1047-Sekretari i Përgjithshëm i K.O.A.Sh-it Niko Çane ka lindur më 1909 në Stegopul të Lunxhërisë. 
Studimet teologjike i kreu në universitetin e Athinës me bursë nga K.O.A.Sh. Si i arsimuar jashtë shtetit 
fillimisht Niko Çane iu bashkua grupit të Lidhjes së Teologëve dhe Seminaristëve, por duke parë 
konjukturat e momentit shërbeu si një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Kryeepiskopit Kristofor Kisi. 
Pas dorëheqjes së Kisit, Niko Çane duke mbajtur postin e sekretarit të përgjithshëm ka bashkëpunuar 
ngushtë me Kryeepiskopin Paisi Vodica. Madje Niko Çane përgatiste dhe drejtonte gjithshka, ndërsa 
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TOMI PATRIARKAL PËR KRIJIMIN 
E EPISKOPATËS SË GJIROKASTRËS 

 
†Veniamini me mëshirë të Perëndisë, Kryeepiskop i 

Kostandinopojës, i Romës së Re dhe Patrik Ekumenik. 
 

Kisha ka për detyrë të saj të kujdeset për drejtimin dhe zgjidhjen e të gjitha 
çështjeve kishtare dhe duke pasur të drejtën e vjetër të krijimit apo të suprimimit të 
dioqezave, sipas nevojave të çdo kohe, të rregullojë pjesërisht apo tërësisht qenien dhe 
qeverisjen e tyre. Meqenëse edhe në këtë rast, në mbledhjen e tanishme të Sinodit u pa se 
një pjesë e Mitropolisë së Shenjtë të Drinopolit e Gjirokastrës, pas shpalljes në kohët e 
fundit të pavarësisë së Mbretërisë Shqiptare, përfshihet në territorin e saj, u gjykua se 
është më e dobishme dhe më e përshtatshme me gjendjen e tanishme, të shkëputet nga 
kjo pjesa tjetër e dioqezës së shenjtë të lartpërmendur dhe të nderohet e të ngrihet në 
dioqezë kishtare më vete, sot për sot në varësi dhe drejtim nga Froni ynë i Tërëshenjtë 
Patriarkal, Apostolik dhe Ekumenik dhe që në të ardhmen të bëjë pjesë edhe kjo në 
Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë që po formohet. Modestia jonë, duke gjykuar 
bashkë dhe me mitropolitët tanë të hirshëm, vëllezërit tanë të dashur bashkëmeshtarë me 
shpirtin e shenjtë, vendosëm dhe caktuam sinodikisht që: Pjesa e Mitropolisë së 
Tërëshenjtë të Drinipolit dhe Gjirokastrës, që ndodhet në Mbretërinë e Shqipërisë, të jetë 
që tani e tutje dioqezë kishtare më vete, me nderimin dhe vlerësimin e një aspirate dhe 
me emrin: "Episkopatë e Hirshme e Gjirokastrës", kryeprifti i vendosur në të me zgjedhje 
kanonike të emërohet: "Episkop i Hirshëm i Gjirokastrës" duke gëzuar të gjitha të drejtat 
që u takojnë kryepriftërinjve në aktivitet. Prandaj, si dëshmi, vërtetim dhe konfirmim të 
qëndrueshëm të atyre që gjykuan dhe vendosën kishtarisht, u bë dhe Tomi ynë Patriarkal 
e Sinodik, i regjistruar dhe i nënshkruar në Kodikun e Kishës sonë të madhe e të Shenjtë 
të Krishtit. Në vitin shpëtimtar 1937, muaji mars, periudha V, †Patriku i Kostandinopojës 
Veniamin, †Maksimi i Kalqidonës, †Joaqimi i Dherkonit, †Polikarpi i Prusës, †Thomai i 
Prinqiponisë, †Gjermanoi i Sardës, †Gjenadi i Iliopojës dhe Thirës, †Leonti i 

kryeepiskopi vinte vetëm firmën. Përpos këtyre Niko Çane ka qenë informator i Sigurimit të Shtetit, duke 
mbajtur pseudonimin Virtyti. Niko Çane përdori të gjitha lidhjet e tij për të larë hesapet me kundërshtarët. 
Artan R. Hoxha, Kisha Ortodokse nën komunizëm, UETPRESS, Tiranë, 2017, faqe 116-117. 
1048-Anastas Duka ka lindur më 10 maj 1921 në Sheper të Gjirokastrës. Pasi kreu shkollën fillore në 
vendlindje ka bërë tre vjet shkolë të mesme në Gjirokastër dhe pesë vjet në Tiranë ku ka përfunduar Liceun 
më 1942. Gjatë viteve të qëndrimit në Tiranë ka kryer seminarin Apostull Pavli ku ka qenë bursist. Në prill 
të vitit 1945 ka qenë në varësi të Kishës Ortodokse, duke punuar në vende të ndryshme. Gjatë muajve prill-
gusht 1945 ka punuar në manastirin e Shën Gjon Vladimirit në Elbasan, prej andej për nëntë muaj ka 
punuar në manastirin e Shën Vlashit në Durrës. Në qershor 1946 ka punuar për disa muaj në manastirin e 
Ardenicës. Në periudhën dhjetor 1946 deri në mars 1947 ka punuar në Pogradec. Prej andej ka qenë në 
dispozicion të Kryesisë së Kishës në Zyrën e Llogarisë. Në janar 1948 ka shërbyer në Fier si predikues dhe 
mësues katekizmi. Në prill 1948 ka punuar në Shën Vlash të Durrësit dhe prej andej ka shkuar në 
vendlindje në Sheper, në pritje të një detyre të re nga Kryesia e Kishës. Arkivi Qendror i Shtetit, Kisha 
Ortodokse Autoqefale, Dosja nr. 1470, viti 1951, fl.3-4. 
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Theodoropojës, †Konstandini i Irinopojës, †Meleti i Kristopojës, †Dorotheu i Laodicesë, 
†Gjermanoi i Enit1049. (Fig.7) 

 
 

ARSIMI NË  
MITROPOLINË E GJIROKASTRËS 

 
Shkollat e narteksit. Pararendës për çeljen e shkollave ka qenë episkopi i 

Himarës dhe Delvinës, Manasi, i cili sapo u fronëzua në vitin 1682 ka bërë  përpjekje 
sistematike për çeljen e “Shkollave të narteksit”1050 në kishat që qenë në juridiksionin e 
tij. Ky fakt përmendet edhe në Kodikun e kishës Murtilla të Delvinës1051. 

Shkollat e hapura nga Shën Kozmai. Qëllimi i aktivitetit misionar të murgut 
Kozma1052 ishte të forconte ortodoksinë dhe të pengonte islamizimin e popullsisë. Ai u 
përpoq për hapjen e shkollave greke dhe porositi banorët që të mos grindeshin me njeri-
tjetrin. Kudo ku shkonte ngrinte një kryq prej druri. Mbështeste fronin që ia kishte 
ndërtuar Kurt Pashai dhe fillonte të predikonte. Pasi përfundonte mësimdhënien, fronin e 
merrte, ndërsa kryqin e linte aty, që njerëzve tu kujtoheshin fjalët e tij. Në vjeshtën e vitit 
1775 pasi mori një rekomandim nga patriku Sofron II, Shën Kozmai u takua me 
episkopin e Delvinës Joaniqin. Pasi hartuan planin e punës dolën në terren. Në çdo fshat 
që shkonin predikonin, duke këshilluar popullsinë të mos kalonte në myslimanizëm. 
Mjaft të dhëna rreth udhëtimit misionar të Shën Kozmait në Delvinë gjejmë në kodikun e 
mitropolisë së Delvinës. Në Himarë u predikoi himariotëve të hiqnin dorë nga gjakmarrja 
dhe i këshilloi të hapnin një shkollë. Kozmai vazhdoi predikimin në Gjirokastër, ndonëse 
Mitropoliti i Gjirokastrës, Dhositheu dhe paria e qytetit nuk e pritën mirë. Në Tepelenë e 
dëgjuan të krishterët dhe myslimanët. Në vijim predikoi në Dhjovjan para kishës së Shën 
Thanasit ku hapi edhe shkollën. Mësues caktoi papa Zisin. Zbriti në Dhivër, ku hapi 
1049-Tomi Patriarkal e Sinodik i krijimit të Mitropolisë së Gjirokastrës, Ngjallja, shkurt 2003, faqe 3; 
Andrea Llukani, Krishtërimi në Shqipëri, Trifon Xhagjika, Tiranë, 2012, faqe 341-342. 
1050-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
251. 
1051-Në kodik është shkruar: “Viti 1682. Pas Zaharisë erdhi Manasiu. Ky ishte Protosingjel i (mitropolitit) të 
Janinës, nga vendi Zicë, bari i shkëlqyer dhe arsimdashës! Me nxitjen e tij ngriti shkolla pothuaj në të gjithë 
dioqezën e tij, duke shërbyer si episkop trembëdhjetë vjet dhe vdiq në Himarë e u varros në Kishën e 
Dëshmorëve të Shenjtë”. Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet 
Ngjallja , Tiranë, 2016, faqe  66; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου 
(1635-1929), Εκδοσιες Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 66. 
1052-Shën Kozmai ka lindur më 1714 në Mega Dhendro të Etolisë. Në moshën 20-vjeçare filloi të marrë 
mësimet e para nga jerodhiakoni Anania. Më vonë shkoi për studime në shkollën e Vatopedhit në Malin e 
Shenjtë, ku pati mësues Panajot Pallamanë. Deri në këtë kohë ai ishte laik me emrin Kosta. Pasi përfundoi 
studimet vajti në manastirin e Filotheut, ku u dorëzua hieromonak. Vite më vonë shkoi në Kostandinopojë  
për t`u takuar me dhaskalin Krisanth, prej të cilit mësoi artin e gojtarisë. Pasi mori leje me shkrim nga 
patriku Serafim filloi aktivitetin misionar. Ai predikonte mësimet e Ungjillit të Shenjtë në kishat e 
Kostandinopojës, më pas shkoi në Vrahori, në Mesolongji dhe në zona të tjera. U kthye përsëri në 
Kostandinopojë, ku u takua me patrikun Sofron duke i marrë bekimin për të predikuar në ishujt e Egjeut. 
Në vitin 1775 u kthye në Malin e Shenjtë ku filloi të lexojë librat e etërve të kishës, por zelli i aktivitetit 
misionar nuk e linte të qetë. Kozmai u largua nga Mali Athos për të vazhduar veprën e tij misionare. Në 
vijim shkoi në Selanik, Beria, në fshatrat e Himarës, Akarnanisë duke arritur deri në Artë dhe në Prevezë.  
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shkollën e parë hieratike, me qëllim përgatitjen e priftërinjve, që do të vazhdonin 
misionin e tij. Kaloi në Vishan dhe më pas në Muzinë. Në manastirin e Theologos hapi 
një seminar për priftërinj, ndërsa në Derviçan predikoi në sheshin para kishës së Shën e 
Premtes.  

Predikoi kudo, në Senicë, në Konispol, në Kurjan, në Plisivicë dhe në Libohovë. 
Në pranverën e vitit 1776 Shën Kozmai predikoi para kishës së Shën Sofisë në Dermish. 
Tashmë e pasonin rreth 40 priftërinj, pjesa më e madhe qenë agjioritë. Në Mesopotam 
predikoi me pathos para popullit të mbledhur edhe nga fshatrat përreth. Në korrik të vitit 
1777 Shën Kozmai kaloi nga Nivica, Shën Vasili dhe Piqerasi. Predikoi në Palermo, në 
Qeparo dhe më pas u vendos në Himarë. Shën Kozmai vuri re se kishat në Himarë nuk 
frekuentoheshin nga besimtarët1053. “Kozmai bëri një akt që i habiti të gjithë. Pasi 
predikoi edhe një herë, i porositi banorët që të prishnin kishat, në të cilat nuk meshohej 
dhe qëndronin të mbyllura nga mungesa e priftërinjve dhe e besimtarëve duke mbajtur 
vetëm një, atë të “Gjithë Shenjtorëve” dhe pronat e pasuritë e tyre t’i përdornin për 
mbajtjen e shkollës.  Me zërin e tij kumbonjës e të frymëzuar ai i ftoi, duke përfunduar 
fjalën e tij, që të fillonin menjëherë nga shembja e kishës. Asnjë nuk lëvizi nga vendi, 
asnjë nuk guxoi të vinte dorë mbi kishën. Atëherë Kozmai, pasi e mbaroi fjalimin, mori 
sopatën dhe u ngjit në çatinë e një kishe. Himariotët të habitur i vajtën pas dhe të tmerruar 
e panë atë duke rrëzuar çatinë dhe muret e kishës. U foli përsëri që andej sipër, duke u 
këshilluar edhe njëherë ngritjen e shkollës me të ardhurat e kishës. Ngritja e shkollës 
ishte një vepër më e pëlqyer nga Zoti, sesa ekzistenca e një kishe të shkretuar dhe që nuk 
meshohej në të. Himariotët më të fund u bindën që ta ndihmonin. Kështu u ngrit në 
Himarë shkolla e parë, e cila është edhe sot”1054.  

Shkollat e manastireve. 1-Në manastirin e Theologos, më 1876 u çel shkolla, e 
cila u shërbente fshatrave përreth. Themelues të shkollës qenë vëllezërit Lapa nga 
Dhovjani në kujtim të vëllait të tyre Efthimit. Për këtë arsye shkolla u quajt “Efthim 
Lapa”. Shpenzimet e shkollës qenë dy mijë groshë. 

2-Në manastirin e Gjermanoit në Leshnicë, më 1890 u çel shkolla, e cila u 
shërbente dy fshatrave Leshnicës së Poshtme dhe Leshnicës së Sipërme. Për 
funksionimin e shkollës nevohiteshin dy mijë groshë, të cilat siguroheshin nga dy 
manastiret e zonës; prej manastirit të Gjermanoit dhe nga manastiri i Agjelastit. Nga kjo 
shkollë dolën 46 mësues, të cilët u shpërndanë nëpër shkollat e zonës përreth. 

3-Me të ardhurat që zotëronte manastiri i Drianos ndihmonte shkollat, që 
administroheshin prej tij. Njera nga shkollat funksiononte në manastir, ndërsa dy të tjerat 
qenë: njera në metoqin e fshatit Zervat dhe tjetra në metoqin e Drovianit. Më e 
rëndësishmja prej tyre ishte ajo që gjendej në kishën e "Apostujve të Shenjtë" të 
Drovianit, e cila përgatiste klerikë dhe psaltë1055.   

1053-Kristo Frashëri, Ardhja e Shën Kozmait në Himarë, Korrieri, 8 dhjetor 2004, faqe 17. 
1054-Fani Mihallopullu, Kozmai nga Etolia, (Përkthim nga Dhimitër Beduli), Tiranë 1999, faqe 31-32. 
1055-Shkolla arriti kulmin e lulëzimit të saj në vitet 1779-1830 në kohën kur igumen i manastirit të Drianos 
ka qenë Ignat Agjioriti. Ndër ata që kanë studiuar në shkollë mund të përmendim: Patrikun Ekumenik 
Grigori VI, K. Papakristo, protopsalt i Patriarkanës Ekumenike, Gavril Kaludhi nga Korfuzi, i cili u bë 
igumen i manastirit të Drianos, Joan Papariza nga Gjirokastra, Athanas Petridhi, Pano Petridhi, Dhimitër 
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Shkollat e Delvinës. Në vitin 1713 filantropi Spiro Strati, me banim në Venedik 
ka dhuruar 14.000 dukate për të mbështetur shkollën e Delvinës. Ndihma e tij për 
shkollën ka vijuar rregullisht nga viti 1715 deri në vitin 1795. Episkopi Joaniq (1755-
1796) emëroi mësues për greqishten e vjetër dhe për muzikën, të shumëditurin Kristodul 
Sirmiadhin nga fshati Krongji.  

Në kodikun e kishës Murtilla të Delvinës thuhet se prej vitit 1747 ka funksionuar 
për 50 vjet një shkollë e mesme: Γραμματολογικον και επιστημονικον σχολειον  “Shkollë 
për letërsi e shkencë”. Shkolla ka funksionuar me fondet e dhuruara nga filantropi 
delviniot Spiro Rizo, me banim në Venedik1056. 

Mësonjëtorja Zografiane në Qestorat. Filantropi Kristaq Zografi u kujdes për 
vendlindjen e tij Qestoratin e Lunxhërisë. Më 1874 me shpenzimet e tij filloi të 
funksionojë shkolla e përgatitjes së mësuesve, e cila u quajt Mësonjëtorja Zografiane. 
Drejtor i “Mësonjtores Zografiane” u caktua Dh, Zamaria, i cili kishte studiuar pedagogji 
në Gjermani dhe në Zvicër. Me shpenzimet e Kristaq Zografit mësonin 30 të rinj dhe 30 
të reja, si edhe 3 bursistë nga çdo dioqezë kishtare e Epirit. Bursistët kishin të drejtë të 
studionin falas për pesë vjet, me premtimin se pas përfundimit të studimeve do të 
punonin si mësues për pesë vjet nëpër shkollat e Epirit. Në vitet në vijim mbarëvajtjen 
dhe funksionimin e shkollës e mori përsipër ta financojë “Silogu Mësimdashës i Epirit” i 
krijuar në Kostandinopojë1057. 
 Shkollat e çelura nga familja Zhapa. Në zonën e Gjirokastrës, që quhet Riza 
përfshihen këto fshatra: Kodra, Lekli, Hormova, Tërbuqi, Labova, Hundkuqi, Karjani, 
Kakozi dhe Gjati. Të gjitha këto fshatra kanë përfituar nga donacionet e familjes 
Zhapa1058. Nga testamenti1059 që ka lënë mësojmë se shkolla në mes të fshatit është 

Pano etj. Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, 
σελ. 254. 
1056-Dhimitër Beduli, Kodiku i Kishës Murtilla të Delvinës (1635-1929), Botimet Ngjallja , Tiranë, 2016, 
faqe  9-10; Δημητρης Μπεντουλης, Κωδικας της Εκκλησιας Μουρτιλας Δελβινου (1635-1929), Εκδοσιες 
Ngjallja, Τιρανα 2016, σελ. 9-10. 
1057-Βασιλειου Μπαρα, Το Δελβινο της Βορειου Ηπειρου και οι γειτονικες του περιοχες, Αθηναι, 1966, σελ. 
330-333. 
1058-Vangjel Zhapa njihet si një ndër bamirësit epirotë me zemër të madhe. Aktiviteti i tij ekonomik shtrihej 
në disa shtete: në Rumani, në Greqi, në Shqipëri, në Bullgari dhe në Turqi. Me gjithë kontributin e madh në 
zhvillimin kulturor shqiptar, grek, rumun, bullgar dhe turk, filantropi Vangjel Zhapa nuk ka marrë atë që 
meriton në vendlindjen e tij. Madje shtëpia e tij në qendër të Labovës, një vepër e përkryer arkitekturore 
është lënë e braktisur. Vangjel Vasil Zhapa (1800-1865) ka lindur në fshatin Labovë e Madhe, më 23 gusht 
të vitit 1800. Që në moshë të re ishte i dhënë pas bimëve medicinale. Në moshën 14-vjeçare ai shkoi në 
Janinë tek kushëriri i tij Vangjel Meksi. Kur ishte në moshën 21-vjeçare ka marrë pjesë në Revolucionin 
Grek të vitit 1821, ku u shqua për trimëri të rrallë dhe aftësi drejtuese. Më 1831 Zhapa u vendos në 
Rumani, ku ka punuar si mullixhi. Njëkohësisht ushtronte mjekësinë me barna popullore, që e kishte 
pasion. Duke ushtruar profesionin e mjekut popullor ai arriti të shëronte të bijën e princit Maruzi të 
Rumanisë, që vuante nga një gangrenë në këmbë. Si shpërblim ju dhurua mulliri ku punonte, si edhe disa 
toka bujqësore. Vite më vonë ato toka qenë burim nafte, prej nga u pasurua së tepërmi. Ai bleu një çiflig në 
Broshten të Rumanisë, në të cilin përfshihen toka, pyje, magazina, mullinj etj. Së bashku me kushëririn e tij 
Kostandin Zhapa, për 34 vjet zotëroi një pasuri kolosale. Në Athinë, më 1888 ka ndërtuar pallatin Zapion, 
përveç shumave të mëdha që derdhi për Universitetin, Bibliotekën Kombëtare, Akademinë e Athinës, 
Politeknikun, Konservatorin, shkollën “Arsaqio” etj. “Pallati Zapion” është ideuar nga Vangjel Zhapa. 
Projekti u hartua nga arkitekti francez Bullanzhe dhe u zbatua nga inxhinieri danez Hansen. Pallati ka 15 
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ndërtuar me shpenzimet e Zhapës dhe ka shërbyer për të arsimuar breza të tërë 
labovitësh.  Në testament është shkruar: -Të mësojnë vajzat dhe të punojnë të gjitha llojet 
e thurrjes së tekstileve në përputhje me nevojat e vendit, të tilla si rrobaqepësi dhe endje 
dhe gjithashtu tu mësohen vajzave shkrim e këndim. Komisioni të depozitonte kapitalin 
përkatës për blerjen e lëndës së parë, penj, lesh dhe materiale të tjera të këtij lloji, me të 
cilat do të punonin vajzat. Punimet shiteshin në stinën e përshtatshme me anën e 
ankandit. Nga produkti i shitjes për secilin punim zbritej vlera e lëndës së parë dhe pjesa 
që mbetej i përkiste vajzës, që kishte realizuar atë punë. Në rast se punimet nuk shiteshin, 
atëherë ato depozitoheshin në depo, duke i iventarizuar me numrin përkatës sipas emrit të 
vajzës që kishte realizuar punimin. Për mbarëvajtjen e shkollës komisioni kishte caktuar 
një arkëtar, i cili mbante rregullisht llogaritë dhe regjistronte çdo gjë. Madje komisioni 
kishte parashikuar, që nëse punishtjtja do të dilte difiçit, do të kompesohej nga 
“Komisioni Zhapa”, por që ky difiçit nuk duhej të qe më shumë se 500 franga. 

Në pikën 6 të testamentit bëhet fjalë për një donacion rreth tre mijë franga për të 
mbajtur shkollën e fshatit Lekël në Epir. Një mijë e pesëqind franga për shkollën e 
vajzave në fshatin Dhrovjan të Epirit. Një mijë e dyqind franga në shkollën e Delvinës së 
Epirit. Një mijë franga për shkollën e fshatit Qeparo, të Himarës së Epirit etj.  

Në pikën 10 të testamentit ndër të tjera thuhet se “Komisioni Zhapa” do të 
kujdeset që të ndërtohet nga themeli kisha e Ipapandisë dhe pranë saj të jetë varreza 

salla të mëdha, të cilat zënë një sipërfaqe rreth 2420 metra katrorë. Punimet për ndërtimin e “Pallatit 
Zapion” zgjatën rreth 14 vjet. Shiritin e përurimit e preu vetë Kostandin Zhapa i ardhur nga Rumania. Në 
Kostandinopojë ka pasur në pronësi 80 dyqane, disa godina banimi, shkollën femërore “Zapion”, si edhe 
kishën e Shën Triadhës. Në Rumani ka kontribuar për ndërtimin e Akademisë së Rumanisë, Universitetit 
dhe Teatrit të Bukureshtit, kishën e Vangjelizmoit në Broshten etj. Më 1884, në Shqipëri ka ndërtuar 
manastirin e Tërbuqit, shkolla, biblioteka, rrugë, vepra publike etj. Pas vdekjes së Vangjel Zhapës më 19 
qershor 1865 administrator i pasurisë së tij u bë Kostandin Zhapa, që ishte njeriu më i afërt i Vangjelit. 
Kostandin Zhapa e ka administruar pasurinë e Vangjel Zhapës për 27 vjet që nga 19 qershori i vitit 1865 
kur vdiq Vangjeli deri më 1892. Andrea Llukani, Testamenti që na kanë lënë Vangjel dhe Kostandin 
Zhapa, Le Radici, Anno 16, n.4, Novenbre 2018, pagina 9. 
1059-Testamenti i Kostandin Zhapës daton më 18 janar 1891 dhe është nënshkruar në Broshten të Rumanisë. 
Pasuria e bamirësve Zhapa, sipas testamentit që kanë lënë administrohej nga një fondacion në Athinë, i 
njohur si “Komisioni i Zhapës”, në të cilin bënin pjesë personalitete të njohur të jetës publike. Kohët e 
fundit nga hulumtimet që kemi bërë nëpër arkiva kemi mundur të gjejmë testamentin e Kostandin Zhapës. 
Ai e çel testamentin e tij me fjalët “jam epirot” dhe i krishterë ortodoks. Në pikën 1, 2, 3 4 të testamentit 
përmend pronat që ka zotëruar në Greqi dhe në Rumani. Në pikën 7 të testamentit bamirësi i madh flet për 
pjesëtarët e “Komisionit Zhapa”, ndër të cilët ka qenë Kryetari i Gjykatës së Lartë, Kryetari i Gjykatës së 
Arbitrazhit, Zëvendës Kryetari i Komisionit për Çështjet Olimpike të Greqisë etj. Komisioni përbëhej nga 
pesë anëtarë, të gjithë me vota të barabarta ndërmjet tyre. Në komision gjithnjë ka pasur vend edhe për dy 
anëtarë të fisit Zhapa. Selia e përhershme e “Komisionit Zhapa” ka qenë “Pallati Zapion” në Athinë. Nga 
testamenti mësojmë se zgjedhjet e anëtarëve të “Komisionit Zhapa” bëheshin çdo tre vjet. Zgjedhja e 
kryetarit, zëvendës kryetarit, sekretarit dhe arkëtarit bëhej me shumicë votash. Sipas testamentit 
“Komisioni Zhapa” ka pasur edhe një sekretar të posaçëm me pagë, i cili nuk ishte anëtar i komisionit, por 
kryente rolin e arkëtarit, duke mbajtur regjistrat në dy kopje për të gjitha transaksionet bankare. Paga 
vjetore e secilit prej anëtarëve të komisionit ka qenë tre mijë franga. Në përfundim të çdo viti kalendarik 
komisioni mbyllte llogaritë e të gjitha transaksioneve bankare, emër për emër deri tek qindarka e fundit që 
ishte shpenzuar. Raporti i komisionit i nënshtrohej auditit të ministrisë së Financave. Κ. Π. Ζαβιτζιανου, 
Αρχεια εθνικων ευεργετων, Μερος Α, Αθηνα, 1930. 
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familjare. Komisioni do të caktojë një mjek të mirë, i cili do të kujdeset për banorët e 
fshatrave Labovë, Lekël, Hundëkuq, Karjan, Tërbuq etj. Gjithashtu komisioni do ti jepte 
çdo vit një mijë e dyqind franga shkollës së trajnimit në fshatin Nivan të Zagorisë. 

Në zbatim të testamentit çdo vit më 25 mars, në ditën e Vangjelizmoit mblidhej 
komisioni, i cili analizonte si qenë shpërndarë donacionet për atë vit dhe bënte planin për 
vitin që pasonte. Përfundimisht mund të themi se në shumë pika të testamentit të tij 
përmenden donacione për Labovën, që ishte vendlindja e tij. Ndër to mund të 
përmendim: ndërtimi i krojeve të fshatit, ngritja e shkollës, rroga e arsimtarëve, pagesa  e 
librave të nxënësve, rroga  e priftit të kishës, mirëmbajtja e rrugëve të fshatit, shërbimi 
mjekësor, sigurimi i pajës së vajzave të vobegëta etj.  

Shkolla që çeli Vangjel Zhapa më 1860 në Labovë, gjatë viteve 1910-1921 u 
kthye në shkollë shqipe. Në të është zhvilluar kursi normal, i cili përgatiste mësuesit për 
shkollat fillore të Shqipërisë së Jugut. Në këtë shkollë, më 1919 ka studiuar gjyshi im 
Koço Llukani. (Fig.8) 

ARSIMI NË PESHTAN 
 

Në Peshtan ka pasur shkollë që në vitin 1860, e cila i zhvillonte mësimet në gjuhën 
turke dhe quhej Mejtep. Në vitin 1910 për shkak të reformave brenda Perandorisë Osmane 
dhe marrveshjes me Patriarkanën Ekumenike të Kostandinopojës shkolla turke u 
zëvendësua me atë greke, e cila ka qenë skoli dhe gjendej në katin e sipërm të kishës së 
Shën Thanasit. Mësimet jepeshin në gjuhën greke nga: Papa Paskali nga Përmeti, Papa 
Vasili nga Lekli dhe Papa Spirua nga Peshtani. Ky i fundit kishte studiuar në Janinë në të 
famshmen Zosimea. Vajzave të fshatit u jepte mësim në greqishte dhaskalica e quajtur 
Olimbi, e cila banonte dhe zhvillonte mësimin në shtëpinë e Thimjo Kumes.  

Mësues i parë i gjuhës shqipe në Peshtan ka qenë Koço Llukani (Xhagjika) (1900-
1976), i cili sapo përfundoi një kurs për mësimdhënie në Labovë, në vitin 1919 u emërua të 
jepte mësim në fshatin e tij të lindjes1060. Koço Llukani, ose siç i thërrisnin, “Koço 
Mësonjësi” ka lindur në fshatin Peshtan më 1900. Me mbarimin e shkollës, në vitin 1919 
emërohet mësues në fshatin e tij1061. Në vitin 1922 ka dhënë mësim në Këlcyrë1062. Në vitin 
1923 Koço Llukani nga Peshtani i Tepelenës hapi shkollën e parë në gjuhën shqipe në 

1060- Arkivi Qendror i Shtetit, F. 803, D. I-212, fl. 63. Jeta biografike e mësuesve. Mësuesi Koço Llukani 
nga Peshtani i Tepelenës ka mbaruar shkollën qytetëse greke në Gjirokastër për tetë vjet dhe më pas ka 
ndjekur kurse pedagogjike. Në raportet zyrtare të inspektorëve është vlerësuar si njeri i përkushtuar në 
punë, studiues dhe komunikues i mirë me nxënësit. 
1061-Arkivi Qendror i Shtetit, F. 803, D. I-212, fl. 63. Jeta biografike e mësuesve. Mësuesi Koço Llukani 
nga Peshtani i Tepelenës ka mbaruar shkollën qytetëse greke në Gjirokastër për tetë vjet dhe më pas ka 
ndjekur kurse pedagogjike. Në raportet zyrtare të inspektorëve është vlerësuar si njeri i përkushtuar në 
punë, studiues dhe komunikues i mirë me nxënësit; Simo Tyto, Baba Dhame Peshtani, Tiranë 2001, faqe 
41. 
1062-Arkivi Qendror i Shtetit, F. 313, V. 1922, D. 20, fl. 3. Listë e shkollave dhe e personelit arsimor për 
vitin mësimor 1922-1923. Pasqyrë e përgjithshme, dërguar prefekturës së Gjirokastrës dhe nënprefekturës 
së Përmetit. Informacion i inpektorisë së Përmetit me firmën e inspektorit Qemal Përmeti, datë 10 qershor 
1922. 
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Stërmbec të Përmetit1063. Më 1929 ka dhënë mësim në fshatin Kosovë të Përmetit1064. Në 
vitin mësimor 1937-1938, Koço Llukani ka qenë mësues me emërim të përkohshëm në 
Topojan1065. Si përparimtar që ishte Koço Llukani ka përkrahur pa rezerva Revulocionin 
Demokratik të vitit 1924. Ai ka pasur miqësi me demokratë të shquar, si Avni Rustemin, 
Halim Xhelon, Sejfulla Malëshovën etj. Koço Llukani ka punuar si mësues në Këlcyrë, 
Strëmbec e Topojan të Përmetit. Në vitin 1938 vjen përsëri si mësues në fshatin e tij1066. 
Okupimin e vendit nga Italia fashiste e priti me indinjatë dhe urrejtje. Këtë e shprehu në një 
fjalë prekëse që mbajti ato ditë përpara nxënësve dhe bashkëfshatarëve1067. Gjatë luftës 
kundër okupatorëve Koço Llukani u reshtua në radhët e çetës territoriale, duke qenë në 
komandën e saj. Pas luftës punoi përsëri arsimtar në vendlindje. Mori pjesë në Kongresin e 
Parë të Arsimit që u mbajt në Tiranë më 1946. Pas dënimit të grupit të deputetëve, si në të 
gjithë Shqipërinë dhe në Tepelenë, filloi gjuetia e regjimit komunist kundër njerëzve 
demokratë dhe intelektualëve përparimtarë. Edhe këtu arrestohen intelektualë demokratë si 
Zenel Shehu, Atë Gjergj Suli, Koço Llukan Xhagjika etj. Më 20 korrik 1947, Koçon e 
arrestojnë bashkë me të tjerët: “për veprimtari armiqësore” dhe e dënojnë me 15 vjet burg 
në kalanë e Gjirokastrës. I dërrmuar nga diktatura komuniste1068 mësuesi patriot vdes në 
Tiranë më 12 shkurt 1976. Në vitet e demokracisë figura e Koço Mësonjësit u rehabilitua 
dhe u nderua nga instancat më të larta të shtetit shqiptar. Më datën 10-03-1994, në Peshtan 
u zhvillua ceremonia me rastin e dorëzimit të titullit "Mësues i Merituar" (pas vdekjes), 
akorduar nga Presidenti i Republikës.  
1063-Dilaver Kapllani, Stërmbeci në histori, Kushtrim brezash, 9 Janar 2004, faqe 5; Arkivi Qendror i 
Shtetit, F. 294, V. 1928, D. 266, fl. 8. Evidencë e prefekturës së Gjirokastrës për arsimin. Të dhënat e 
nënprefekturës Përmet; Arkivi Qendror i Shtetit, F. 294, V. 1929, D. 280, fl. 74. Shkresë e nënprefekturës 
së Përmetit, nr. 80, datë 08.05.1929. Të dhëna për personelin në shkollat e Përmetit. Sipas shkresës paga e 
Koço Llukanit ka qenë 90 franga ari. 
1064-Arkivi Qendror i Shtetit, F. 195, V. 1929, D. 387, fl. 1. Raport vlerësimi i inspektorëve të arsimit të 
Përmetit mbi lëvizjen e mësuesve. Koço Llukani, në Kosovë, i përgatitur në profesion dhe i rregullt në 
punë. 
1065-Lajme nga Përmeti. Arsimtarët në konferencë, Gazeta Shqiptare, nr. 104, Bari, 2 maj 1930, faqe 1; Nuri 
Dragoj, Arsimi në Përmet 1912-1944, Tiranë, 2015, faqe 289-290; Arkivi Qendror i Shtetit, F. 195, V. 
1938, D. 90, fl. 361. Raport vjetor mbi shkollat e inspektorisë së arsimit të Përmetit, për vitin shkollor 
1937-1938.   
1066-Arkivi Qendror i Shtetit, F. 195, V. 1938, D. 141, fl. 108. Kërkesa për transferim nga mësues të 
shkollave të nënprefekturës së Përmetit, dërguar Ministrisë së Arsimit gjatë muajit maj 1938. Koço 
Llukani, mësues në Topojan, kërkon të transferohet në Peshtan të Tepelenës. 
1067-“Koço Llukan Xhagjika shquhej për ndjenja patriotike. Më shatë prill të vitit 1939 Shqipëria u pushtua 
nga italianët. Të dielën e asaj jave, që përkoi me të dielën e Pashkëve, u bë një ceremoni. Flamuri 
kombëtar u ngrit për të fundit herë nga mësuesit e fshatit. Shkolla e fshatit "Dhame Kume" në atë kohë 
ishte bërë vatra e patriotizmit në sajë të punës edukative të mësuesve Hajro Kore dhe Koço Xhagjika. Këta 
të fundit pasi ngritën flamurin kombëtar, i dhanë shkollës lajmin se në Durrës kishte zbarkuar Italia. Ditën 
e hënë më 10 prill 1939, shkolla e fshatit u mbyll….. Mësuesi i shkollës Koço Llukani urdhëroi të 
grumbulloheshin nxënësit në oborr dhe vetë doli në shkallë e foli: "Të dashur nxënës dhe fshatarë! Po 
shohim me vëmendje shqetësimin tuaj të drejtë. Tashti do shkoni në shtëpitë tuaja dhe sido që të jetë puna 
do kini në mendjen dhe zemrën tuaj Shqipërinë, Shqipërinë, Shqipërinë!" Ai fshiu me dorë ballin. U kthye 
gjysëm harku dhe me lot në sy u fut në shkollë. Bashkë me të qanë edhe nxënësit dhe u shpërndanë”. Guri 
Baze, Peshtani, Tiranë 2004, faqe 91-92. 
1068-Llukan Stavro, Kujtojmë mësuesin Koço Llukani dhe gjithë mësuesit e tjerë që i sakatoi diktatura, 
Sinjali, mars 1993. 
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SHTOJCË 
 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΟΠΟΛΗΣ 
KRONIKA E DRINOPOJËS 

(Përkthim i pjesshëm) 
 

(faqe 19) Në kohën e Justinianit të Madh (527-565) zona ka qenë vend 
pelegrinazhi, ashtu siç ka qenë në kohën e mbretërimit të Kostandinit. Atëhere u nisën 
dhe shkuan tek Justiniani i Madh dhjetë drinopojas dhe dymbëdhjetë kaonas, burra të 
zgjedhur, me famë, trupmëdhenj dhe të ditur. Kur i pa ata perandori u gëzua shumë nga 
bukuria dhe mençuria a tyre. Menjëherë pas tri ditësh iu dha atyre grada dhe i mbajti 
pranë vetes. Në vendin e tyre dërgoi kryekordhëtarin  për të vëzhguar dhe qeverisur gjithë 
ato vende të Aidhonisë, Finiqit, Himarës dhe deri në Vlorë dhe Belegradin. Me kohë u 
paqtuan vendet siç deshën. 

Me vdekjen e kryekordhëtarit Aleksandër, qeveritar i vendit u bë Kostandin 
Drinopoliti, nga Labova, i cili me anë e një dekreti perandorak ndërtoi në atë vend kishën 
kushtuar Lindjes së Tërëshenjtës Hyjlindëse, të bukur dhe të mrekullueshme, ashtu siç e 
meriton te ai vend që përbëhej nga 910 shtëpi. Njerëzit qenë të denjë dhe burrërorë, të 
bukur e të gatshëm në përgjigje. Ata e bënë atë vend Stavropigji (në varësi direkte nga 
patriku ekumenik), autodespotik. Të gjithë të krishterët qenë kurdoherë të gatshëm për 
detyrimet mbretërore. 

Përsa i përket lagjes së sipërme qe në varësi të kishës së Shën Athanasit, e cila 
ishte në juridiksionin e kryepriftit, siç qe e gjithë zona. Ata qenë njëqind e tetëdhjetë 
shtëpi. Për atë kishë perandori fali për të punuar tokën 20 pendë qe dhe dy mullinj, të 
cilët do të shërbenin për të ushqyer dymbëdhjetë priftërinjtë. Me anën e një dekreti 
perandorak fali drurin e shenjtë si dhe orendi me vlerë njëmijë të florinjta. 
Me vdejken e Justinianit të Madh mbretëroi Justin Kuropalati. Ky nuk vuri në ato vise 
qeveritar të mirë. Papritur erdhën nga Italia 25 mijë armiq dhe e plaçkitën Drinopojën e 
famshme dhe muret i rrënuan.  

Nga brezi i Livatovit lindën tre burra të shquar Argjiri, Kolori dhe Hrisodhati, të 
cilët ranë dakort dhe i ndanë zotërimet në tri pjesë. Argjiri ndërtoi kështjellën mbi Spile 
dhe e quajti atë Argjirokastro për nder të emrit të tij, për të kufizuar Kardhiqin, Zoilican, 
Homilin dhe Tituopolin. Kolori bëri të kundërtën e Argjirit, ndërtoi kala në afërsi të lumit 
Drino dhe e quajti atë Kolorisi për të ndarë fushën deri në Aristion. Ndërtoi manastirin e 
Tërëshenjtës Hyjlindëse të Koshovicës, të quajtur Hrisodhalos. Ndërtoi dhe ai kështjellë 
në këmbët e malit Pilaku, që të ketë vëllezerit e tij pranë dhe të ndihmojnë njeri-tjetrin. 
Të ndante qytetin e Kaonisë dhe të Dhelion deri në ngushticën e lumit të Suhës. 

Pas këtyre ndërtimeve dhe ndarjeve tre vëllezërit dërguan përfaqësues tek 
perandori Tiber (572-582), që ti faleshin atij dhe ti tregonin për shkatërrimin e Drinopojës 
së famshme nga të huajt. Perandori u magjeps për burrërinë dhe shprestarinë e tyre. Pasi 
thirri Argjirin, u tregua shumë bujar me të duke e porositur të qeveriste me shprestari dhe 
drejtësi. Perandori i imponoi atij detyrimin që të paguante çdo vit në thesarin perandorak 
20 mijë monedha të florinjta dhe të mbante tepricën e haraçit në rezervë, me qëllim që të 
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plotësonte nevojat e vendit në rast lufte. Taksat e Kaonisë dhe të Drianopolit, përfshirë 
edhe Titopolin arrinin në 80 mijë monedha të florinjta. Argjiri ndërtoi në kështjellë dhe 
një kishë kushtuar Pandokratorit, në bazë të një dekreti perandorak me vulë ari. Përveç 
kësaj perandori Tiber ndërtoi edhe një kishë tjetër të Tërëshenjtës Hyjlindëse. 

(faqe 22) Vendi qëndroi në paqe deri në mbretërimin e Kostandinit IV Pogonatit 
(668-685). Ky perandor duke dëgjuar se në malin Drinus (Sopot) gjendeshin 12 skite, 
urdhëroi të ndërtohej një kishë e vogël, por shumë e bukur në Gurin e Lartë pranë skiteve 
duke i dhënë shumë privilegje kësaj kishe në fshatin Gardis (Kardhiq) në grykën e Zoilias 
(Zhulatit) dhe Homilis (Humelicës). Ai vendosi që panairin e madh që bëhej në Pelakos 
(Lunxhat) të zhvendosej në pjesën e Kaonisë në vendin e quajtur Pogon (që përkonte me 
emrin e perandorit). Në këtë panair që zgjaste një muaj grumbulloheshin shumë njerëz. 

(faqe 23) Njerëzit kaluan vite në paqe deri në kohën e mbretërimit të Leonit II 
Isavrit (715-717), i cili duke qenë ikonoklast urdhëroi të shkatërroheshin ikonat dhe 
imazhet që përfaqësonin ato. Duke dëgjuar këto të krishterët u revoltuan dhe vranë të 
dërguarit e perandorit. Pas kkësaj, Leoni urdhëroi të masakroheshin 40 pengjet që ia 
kishin dërguar atij, sipas kushteve të vëna me dekretet e perandorit Justiniani i Madh. Pas 
kësaj ngjarjeje, vendet në fjalë mbetën në revoltë, deri në ardhjen në fuqi të Kostandinit 
IV (780-802) dhe Irenës (797-802). Epirotët, të informuar për shprestarinë e këtyre 
perandorëve rendën me dhurata, me qëllim që t’u tregonin atyre betimin dhe besnikërinë. 
Ata do të vazhdonin të paguanin taksat vjetore, të cilat qenë vendosur sipas një dekreti të 
artë, deri në vitet e mbretërimit të Aleks Komnenit (1081-1118). 

Kur Aleksi hipi në fron, shfuqizoi dekretet e mëparshme perandorakke. Për këtë 
arsye drianopojasit dërguan tek ai kryepeshkopin Metodin, i cili rridhte nga familja e 
Kolorit, njeri i ditur dhe shkencëtar. Bashkë me të shkuan edhe dymbëdhjetë arkondë të 
zgjedhur të atij vendi: duka i Argjyru (Argjirokastrës); Markeli nga Garda (Kardhiqi); 
Andrea nga Homili (Humelica); Angjali nga Titopolis (Tepelena); Konstandini nga 
Kolori (Kollorca); Petro nga Zoilia (Zhulati); Mark dijetari nga Haonia (Kaonia); Joani 
nga Poliani (Poliçani); Manili nga Delis; Leonti nga Livatobia (Libohova); Qiriako nga 
Aristiu (Ktismata) dhe Kirili nga Labovo (Labova), të cilët perandori i priti me shprestari. 
Ai e lejoi kryepeshkopin të merrte nëntëmijë monedha të florinjta për të ndërtuar kishën e 
episkopatës së tij, kushtuar Fjetjes së Tërëshenjtës Hyjlindëse pranë malit Pelakos, në 
vendin ku mbahej panairi i madh, të cilin Kostandin Pogonati e kishte transferuar diku 
tjetër. Ai ia dha këtë vend kryepeshkopit si privilegj, për ta ngritur me taksat e panairit, i 
cili zgjaste dymbëdhjetë ditë. Perandori u shtoi këtyre dhuratave të drejtën e mbledhjes së 
një të dhjetës në të gjithë juridiksionin e dioqezës së tij, si edhe kalanë e Pelakos, që qenë 
të pavarura. Më në fund i konfirmoi këto të drejta me anën e një dekreti perandorak të 
përhershëm dhe të parevokueshëm të vërtetuar nga patriku i atëhershëm Evstathi.  

Sapo u kthye kryepeshkopi ndërtoi kishën e Peshkëpisë në kujtim të së 
Tërëshenjtës. Perandori i dhuroi Peshkëpisë këto vende: Kladhanin (fshat i vogël) me 10 
pendë qe dhe po kaq rrënjë ullinj; Koshovicën me 8 pendë qe, Mavrikun me 9 pendë qe 
dhe 800 rrënjë ullinj dhe Zambrinon me 5 pendë qe dhe 700 rrënjë ullinj. Në Pepel 
ndërtoi kishën e Trinisë së Shenjtë me 7 pendë qe dhe 400 rrënjë ullinj. Kishën e Suhës 
kushtuar Kryeengjëjve me 3 pendë qe, Gonatin me 10 pendë qe dhe 2 mullinj. Në 
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Dhervin kishën e Kryeengjëjve me 5 pendë qe. Dhe në Kladhanin ndërtoi kishën e Shën 
Nikollës. Në Zambrinon kishën e Shën Gjergjit, të cilin e quajti “Gjergji i lartë”. 

(faqe 25) Kaluan vite në paqe deri në kohën e perandorit Andronik Përdëllimtarit 
dhe atëhere shkoi kryeprifti Athanas dhe iu lut mbretit. Atëhere patriku i dha atij të 
drejtën që panairin që bëhej në Zamvrion më 8 qershor dhe 2 mullinj e 3 pendë qe. 
Akoma i dhuroi Vomlon (fshat në Pogon që përbëhej nga 15 familje), ku ndërtoi atje 
kishën e Pararendësit dhe i dhuroi fshatit Sohakon 5 pendë qe, 2 mullinj, 200 rrënjë ullinj. 
Më pas në Metoqin e Dholovitcës (fshat i Pogonit që tashmë nuk ekziston më) 4 pendë 
qe, një mulli dhe disa rrënjë ullinj. Në Hormovë (fshat i Tepelenës që përbëhej nga 150 
familje) ndërtoi kishën e Shën Nikollës me 2 pendë qe dhe 100 rrënjë ullinj.  

Perandori përdëllimtar, duke dëgjuar për mrekullitë që bëheshin në kishën e Shën 
Nikollës në Gurin e Lartë, menjëherë dërgoi fjalë dhe rindërtoi kishën nga themelet, 
sepse ishte e vogël dhe e bëri të bukur me një çati të mbuluar me plumb. Kësaj kishe i 
dhuroi fshatrat: Mashkullorë, Çepezë (me 12 shtëpi), Eleftherehori (me 30 shtëpi), Peca 
(me 30 shtëpi), Muzina (me 100 shtëpi), Krogi (me 30 shtëpi), Dhrovjani (me 300 shtëpi) 
dhe Leshnica (me 150 shtëpi) bashkë me qelitë që qenë në varësi të atij kryeprifti që 
gjenden kurdoherë në manastiret bashkë me fshatrat e tij, që të mos ndërhyjë ndonjë 
kryeprift tjetër dhe ato ti përkasin vetëm shenjtit të Drinopojës dhe të gjithë Kaonisë. 

(faqe 26) Në afërsi të manastirit gjenden shpella në të cilat banonin 12 asketë dhe 
70 kallogjerë. Në Qefalovrisi ishte një gjarpër dhe njerëzit nuk mund të kalonin andej. 
Veçse Shën Akaki mori kryqin, i cili përmbante drurin e shenjtë dhe një enë me ajazëm. 
Pasi iu afrua, gjarpëri iu vërsul ta përtypte. Shenjti i futi kryqin në gojë dhe e spërkati me 
ajazëm. Gjarpëri menjëherë ngordhi dhe njerëzit u çliruan prej tij. Kur mësoi për këtë 
perandori dërgoi njerëz dhe e mbylli ujin me shpenzime perandorake dhe me ndërtesa të 
mëdha. Megjithatë uji u ngrit dhe furnizoi 4 mullinj. Atij i kushtoi kishën e Shën Nikollës 
nën drejtimin e asketëve. 

Në kohën e Joan Paleologut në ato vende erdhën agarinët, të cilët duke mos i 
dëgjuar të krishterët, asnjë fuqi mbi perandorin e Romës shkuan dhe iu lutën. Ai iu dha të 
drejtë mbi Bejlerbei, të drejtën mbi manastiret dhe fshatrat, të ketë zotërime, ashtu siç e 
preferuan………Kolorianët, Stogjianët, Dhoksati, Episkopia dhe më pas Zervati, 
Hrisodhali, Terihati, Zoilati, Kardhiqotët dhe kakosinët dhe u qetësuan vendet. 

Agarinët qëndronin me durim të madh derisa fatkeqësisht erdhën mbretër 
luftërash, të cilët u bënë uqër të egër ndaj të krishterëve. Këta humbën kishat dhe 
manastiret, humbën Finikopolin dhe Konicën. I nxorrën të krishterët jashtë nga 
Gjirokastra, rrënuan shtëpi e vranë shumë të krishterë dhe u bë tmerr. Në ato vite dërgoi 
perandori një dekret në ato vende dhe u qetësuan të krishterët. 

Botimet e Kronikës 
(faqe 37) I pari që botoi Kronikën e Dropullit ka qenë konsulli francez në Janinë, 

F. Pukëvil. Në 1806 Pukëvili bëri një vizitë tek episkopi i Drinopojës në qytetin e 
Gjirokastrës. Ndërmjet vizitorëve një intelektual i Gjirokastrës i dhuroi një dorëshkrim pa 
fund e pa krye. Kuptohet edhe pa titull. Pukëvili e publikoi kronikën me titull: “Kronika e 
Gjirokastrës”, pasi dorëshkrimin e kishte marrë nga ai qytet. Pukëvili e përktheu kronikën 
në gjuhën frënge dhe nuk i bëri ndonjë analizë serioze. Kështu ai pranon se Tepelena 
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dikur quhej Titopolis, ashtu siç e përmend Kronika e Dropullit. Si kohë e shkruarjes së 
kronikës Pukëvili përcakton shek. XVII. 

(faqe 38) Athansios Petridhi nga Dropulli ishte një kërkues pasionant. Ai udhëtoi 
fshat më fshat, manastir më manastir dhe nëpër sitet arkeologjike për të mbledhur 
dokumente historike, tradita popullore dhe shënime të tjera që lidhen me fshatrat e zonës 
dhe përgjithësisht të gjithë Epirit. Në përpjekjet e bëra, ai gjeti katër kopje të Kronikës së 
Dropullit. Një kopje e gjeti në bibliotekën e gjyshit të tij, papa Zizos. Një tjetër e gjeti në 
një shtëpi të Dropullit, ndërsa një kopjo të tretë e gjeti në manastirin e Cepos, në Kardhiq, 
në anën veriore të Gjirokastrës. Kopjen e katërt e gjeti në kishën e Labovës së Sipërme 
pranë Libohovës. Petridhi gjeti edhe një kopje të pestë në fshatin Mingul të Pogonit. 
Petridhi është i pari që publikoi nga fillimi e deri në fund Kronikën e Dropullit. Në vitin 
1864, Petridhi e kishte përfshirë Kronikën e Dropullit në një koleksion me material 
gjuhësor për Epirin, të cilin e paraqiti për ta vlerësuar në Kolegjin Filologjik të 
Kostandinopojës. Pjesë nga kronika u botuan nëpër gazetat dhe revistat e kohës.  

Pas Petridhit Kronika e Dropullit u botua nga Ziso Molosi nga Dhrovjani, në 
veprën e tij “Studime Epirote” me qëllimin e vetëm, sepse dëshironte të jepte diçka të re 
për historinë e Epirit. Për këtë botim Zoto Molosi është nderuar me medaljen e kalorësit. 
Me anën e një fermani sulltanor ai udhëtoi nëpër gjithë Ballkanin, duke përshkruar atë që 
shikonte nëpër vendet ku kalonte. Zoto Molosi u përpoq të shkruante historinë e Epirit që 
nga krijimi i botës e deri në shek. XIX. 

Analiza e Kronikës 
(faqe 47) Historia Mesjetare e Epirit, nga shkaku i mungesës së dokumenteve 

është mjaft e errët. Mungesën e dokumenteve deri diku e mbulojnë kronikat e ndryshme 
që janë ruajtur nëpër institucionet fetare, kisha, manastire etj. Vlerësimi i të dhënave të 
dokumenteve përbën detyrë të kërkimeve shkencore për ndriçimin e errësirës mesjetare. 
Pikërisht për vlerësimin e kronikave të ndryshme është e nevojshme analiza historike dhe 
gjuhësore e Kronikës së Dropullit. Analiza e saj është nevojë historike, pa të cilën nuk 
mund të kuptojmë përmbajtjen e saj si dhe realitetin historik. 

Analiza historike 
(faqe 48) Kronika e Dropullit rrëfen shpërnguljen gjatë viteve të lashtësisë së 

popullsisë greke nga Atika dhe vendosjen e tyre në fushën e Dropullit. Kjo shpërngulje 
përbën pjesën e parë dhe më të madhe të Kronikës së Dropullit, ku kronisti anonim me 
fantazinë e pasur të tij ka krijuar dhe përshkruan persona e ngjarje, të cilat në realitet nuk 
ekzistojnë dhe nuk kanë asnjë lidhje me historinë e lashtësisë greke. Kështu stili 
mitologjik i kronikës e ka vështirësuar shumë punën e botuesve dhe të studiuesve. 

1-Kronika e Dropullit shkruante Pukëvili nuk kishte as fillim e as mbarim. Mbase 
kjo e ka penguar atë të përcaktojë kohën e shkrimit të kronikës. Por, Pukëvili ndërsa bëri 
një analizë të gjerë dhe të thellë të Kronikës së Janinës, për Kronikën e Dropullit ka 
shkruar vetëm katër faqe. “Nëse do të kishim fillimin dhe fundin e kronikës, shkruan 
Pukëvili janë të pakta mundësitë të jetë e vërtetë një shpërngulje e Atikasve. Kronisti 
vijon ai, pa frymën e kritikës ka shkruar me fantazinë e tij një sërë të dhënash anakronike 
dhe mite fëmijërore me dëshirën për të treguar ngjarje të çuditshme. Nga këto fakte 
arrijmë në përfundimin se Pukëvili nuk besonte në të vërtetën historikë të kronikës. 
Megjithatë ai vjen në kundërshtim me vetën e tij kur shkruan: “Teksti i Kronikës së 
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Gjirokastrës që po botojmë me gjithë pasaktësitë e tij ka tërhequr vëmendjen e popullit”. 
Unë mund të them vetëm këtë se Kronika e Gjirokastrës përmban gjithë kronikat e 
panumërta që ruhen nëpër manastire dhe studimi i tyre do të sjellë të dhëna të 
rëndësishme për historinë e Greqisë”. 

Kjo vendosje e Pukëvilit tregon se ai nuk e kishte kohën mbase edhe mundësinë t 
ëstudionte Kronikën e Dropullit. Këtë pasaktësi të Pukëvilit e shohim në veprën e tij, që 
shpesh mbështetet në kronikën me përdorimin e toponimeve dhe ngjarjeve të tjera. Këtë e 
vërteton edhe Vranusis kur thotë se Pukëvili duke shkruar për Tepelenën e quan 
Titopolis, ashtu siç përmendet në Kronikën e Dropullit. 
(faqe 50) 2-Botuesi i dytë i Kronikës së Dropullit F. Bekker nuk bën asnjë analizë dhe 
kufizohet në disa shënime me pasaktësitë të shumëta. 

(faqe 50) 3-Athanas Petridhi në një punim të çmuar për historinë e Epirit paraqiti 
më 1864 në konkursin e Silogut Filologjik të Kostandinopojës bashkë me Kronikën e 
Dropullit edhe dokumente të tjera epirote. Të gjitha këto shoqëroheshin me një hyrje dhe 
shënime të shumta për toponiminë e kronikës dhe për shumë ngjarje historike. Petridhi e 
pranonte përmbajtjen e kronikës si një të vërtetë historike, ndonëse në hyrjen e tij 
shkruante: “Ky dorëshkrim tregon në mënyrë të errët ngjarjet e lashtësisë së Epirit dhe në 
mënyrë të veçantë të Dropullit, na jep shumë të dhëna me vlerë të madhe”. Kështu ai nuk 
e quante mitologjike përmbajtjen e kronikës, ashtu siç e quanin Pukëvili dhe Bekkeri. 

Përkundrazi Petridhi besonte se dikur në lashtësi një populsi nga Atika emigroi 
dhe u vendos në fushën e Dropullit. Kjo vërtetohet nga shkaku se Silogu Filologjik i 
Kostandonopojës e vlerësoi kronikën si tregim historik dhe autentik. Idenë se Kronika e 
Dropullit përbën një burim autentik historik Petridhi e shkroi në vitin 1871 kur botoi 
kronikën me titull: “Kronika e Driopidhos”. Shkrimtari i madh popullor N. Politis 
ndonëse me rezerva ndaj kronikës përfundimisht e pranoi të vërtetën historike të 
ngjarjeve të kronikës që publikoi Petridhi.  

(faqe 52) 4-Me besimin për të vërtetën historike të Kronikës së Dropullit ka 
shkruar edhe Zoto Molosi. Duke folur për Herkulin që vizitoi vendin e Driopol shkruan 
se në Kronikën e Dropullit kemi dëshmi të shumta dhe të padëgjuara. Zoto Molosi ashtu 
si Petridhi kishte parasysh më tepër se një dorëshkrim të kronikës. Ai shkruan se një 
dorëshkrim i kronikës fillonte kështu: “Grekët duke u kthyer nga lufta e Trojës besonin 
në rrëmbimin e Elenës nga Atlanti dhe nga Ifiti. Nëse e pranojmë informacionin e 
kronikës dhe le të ndjekim ngjarjet, pas luftës së Trojës në Epir, ashtu si emigrimin 
kështu edhe bëmat e heronjve të të parëve tanë. Familja e Molosit kishte lidhje 
farefisnore me familje të mëdha shqiptare deri në Prizren. Është i njohur fakti se nga 
Prizreni sillnin armë dhe nëpërmjet Delvinës mbërrinin në Korfuz për të furnizuar 
kryengritjen greke. Këto marrëdhënie miqësore të familjes së tij me familjet shqiptare e 
frymëzuan Zoto Molosin të ndërhynte në përmbajtjen e kronikës në pjesën ku përmendet 
pushtimi romak i Epirit. Kronika e Zoto Molosit flet për nënshtrimin e epirotëve nga 
mbreti i ilirëve. Kemi një tjetër ndërhyrje të Zoto Molosit në Kronikën e Dropullit, që 
lidhet me personalitetin e Themistokliut. Ai shkruan se: Dorëshkrimi historik shkruan si 
më poshtë: “Ai mbijetoi në Butrint (bëhet fjalë për Themistokliun) më pas shkoi tek 
Adhmiti, i cili sipas Kronikës së Dropullit e kishte rezidencën në Finiq dhe në bazë të 
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dorëshkrimeve të tjera në oborrin e vjetër, që ishte rezidenca e vjetër e mbretërve molosë, 
të cilën Molosi e kishte bërë të tillë për veten e tij dhe pasardhësit e tij. 

Është e qartë se Zoto Molosi për të afruar Themistokliun tek Molosët ishte bazuar 
në ndonjë dokument që e quan “Dorëshrim Historik” dhe nuk u mbështet në Historinë e 
Drinopulit. Disa mdërhyrje të tilla të vogla Zoto Molosi u detyrua ti përdorte, sepse e 
botoi kronikën e copëtuar domethënë pjesë, pjesë për të plotësuar boshllëqet e historisë 
epirote.   

5-(faqe 54) Por në shek 19 nuk mund të mos përmendim dhe P. Aravatinoin me 
veprën e tij të njohur “Kronografia e Epirit”. Aravatinoi jo vetëm nuk e botoi Kronikën e 
Dropullit, por nuk merret seriozisht me përmbajtjen e saj. Ai pasi rrëfen se në Mesjetë 
nuk ka asnjë gjeograf ose historian, që të mos ketë shkruar për Epirin, veç historianëve 
dhe kronistëve bizantinë, të cilët kanë lënë të dhën atë pakta dhe të ngatërruara. 
6- 

7-(faqe 55) Në përshkrimin e kronikës që na paraqet E. Kurilla jepen të gjitha 
fazat e ngjarjeve të Kronikës së Dropullit, ng avendosja e athinasve në fushën e Dropullit 
dh ederi tek pushtimi turk, duke lënë të kuptojë se ishte në dijeni të botimeve të Pukëvilit 
dhe të Bekkerit. Por Kurilla bazohet kryesisht tek Petridhi, jo vetëm për Kronikën e 
Dropullit, por edhe tek protagonistët (Ifito, tek Petridhi dhe Titon tek Pukëvili dhe 
Bekkeri). Është e nevojshme të nënvizojmë një kundërshtim zerioz tëk vlerësimet e E. 
Kurillës. Në pjesën e parë të kronikës ku përshkruhet takimi i parë i drinopolitëve me 
ilirët në Ifitopoli (vend në Tepelenë) ai shkruan për dobinë e lumit Vjosa si kufi ndërmjet 
Shqipërisë dhe Epirit. Kështu Kurilla ndonëse e quan Kronikën e Dropullit mitologjike, si 
kundërshtar i mitit të Dodonës, mbështetet tek kronika për të përcaktuar deri ku 
shtriheshin ilirët dikur, d.m.th deri në kufi me lumin Vjosa. 

Gjithashtu Kurilla komenton pozitivisht gjendjen paqësore të emigrantëve athinas 
në fushën e Dropullit, sepse ata i mbronte perëndia pan. Në kundërshtim me përcaktimin 
e kufirit ndërmjet Ilirisë dhe Epirit që ishte Vjosa ai informon se në fillimet e shek. XX 
gjirokastritët i quanin dropullitët të pa rrënjë. (faqe 56) 

(faqe 57) Një traditë popullore mund të ruhet në kujtesën e njerëzve për 250 vite. 
Kështu për shembull arbëreshët e Italisë së Jugut këndonin këngën (O e bukura More), e 
cila vërteton se ata e ruajtën traditën popullore pasi qenë larguar nga Morea (Peleponezi) 
dhe qenë vendosur në Italinë e jugut nga shkaku i barbarizmave turke. Por ata nuk mund 
të kujtonin se si emigrantët shqiptarë të shek. 12-15 qenë vendosur në Epir dhe në Thesali 
dhe pas pushtimit turk ata zbritën në Atikë-Bioti deri në Peleponez dh enëpër ishuj. Për 
këtë dropullitët që jetonin në luginë e Drinos para pushtimit turk është e pamundur të 
quhen pa rrënjë (emigrantë) në fillimet e shek. XX. Kështu kemi një fenomen të 
komentimit të keq nga E. Kurilla.  

11-(faqe 63) Njohja me mendimet e botuesve të Kronikës së Dropullit sa prej 
atyre që e kufizuan vetëm në vlerësimin e kronikës na shtyn në përfundimin se kemi tre 
rryma të kundërta ku njera kundërshton tjetrën. Në rrymën e parë përfshihen ata që 
pranojnë si realitet historik të kronikës d.m.th se dikur në lashtësi një popullsi emigroi 
nga Atika dhe u vendos në fushën e Dropullit. Ithtarët e kësaj rryme dëshironin të 
ndriçonin historinë e Epirit pa u thelluar në karakterin mitologjik të kronikës. Në rrymën 
e dytë bëjnë pjesë ata që nisen nga ana e realiste e periudhës bizantine. Sepse kronisti 
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anonim si një nëpunës i lartë i Episkopatës së Drinopojës na dha të dhëna nga arkivi i 
episkopatës. Por në realitet këto janë të dhëna të shkëputura. Të paktën kronisti duhej të 
përdorte ngjarjet politike dhe ushtarake të kohës, ashtu siç ka përdorur në Kronikën e 
Janinës.  

12-(faqe 64) Koha e shkruarjes së kronikës. Për këtë problem kemi mendime të 
ndryshme. Pukëvili shkruan se “kronika është shkruar në fillimet e shek. 17”. Duhet të 
jetë një paraqitje në gjuhën greke popullore më përpara se dorëshkrimet e panjohura dhe 
traditat gojore që qarkullojnë. Nga këto arrijmë në përfundimin se dorëshkrimi që botoi 
Pukëvili është shkruar rreth shek. 17, ndërsa origjinali është shkruar me stil të vjetër dhe 
më vonë u thjeshtëzua në gjuhën popullore (dhimotiki). Për këtë Pukëvili duke shfaqur 
pikëpamjet e tij rreth ngjarjeve të kronikës shkruante: “nuk ka arsye të çuditemi se një 
epirot në fund të Perandorisë Bizantine ose në fillimet e pushtimit turk të ketë ngatërruar 
kohën dhe vendet. Nga komentimet dhe vendet arrijmë në përfundimin se origjinali i 
kronikës është shkruar në fillim të shek. 15. Në lidhje me kohën e shkruarjes së kronikës 
edhe Petridhi mendon dy mundësi: “Gjuha e saj tregon se koha e shkruarjes nuk është më 
vonë se shek. 16. Një vlerësim të gabuar për kohën e shkruarjes së kronikës ka dhënë 
Kurilla, i cili pranon se: “teksti i vjetër është shkruar përpara themelimit të Janinës, pasi 
nuk e përmend emrin e saj”. Këtë mendim Kurilla e mbështet tek Aravatinoi. 

14-(faqe 69) Një çështje. Kronika e Dropullit fsheh një të vërtetë historike. 
Sigurisht nuk është kaq e lehtë të përcaktohet kjo e vërtetë historike. Megjithatë këto 
duhet të përcaktojnë ose ti afrohen këtij realiteti në idenë qendrore të kronikës, e cila 
përmend emigrimin e një popullsie nga Atika dhe përfundimisht u vendos në fushën e 
Dropullit. Në këtë përpjekje çdo kërkues duhet të ketë parasysh dy periudha bazë, të cilat 
lidhen me përmbajtjen e kronikës: a) në lashtësi dhe b) në shekujt e fundit të Perandorisë 
Bizantine dhe për ngjarjet e pushtimit turk. 

Nga sa përmendëm më lart del qartë se përjashtohet mundësia e emigrimit në 
lashtësi. Ky emigrim nuk përjashton ngjarjet historike të zbritjes së fiseve greke në jug të 
Gadishullit Ballkanik. Gjithashtu një emigrim i tillë përjashtohet të jetë bërë pas 
pushtimit turk. Episkopata e Drinopojës në shek. 13, pjesëmarrja e dropullitëve në betejat 
kundër turqve, deri në largimin e tyre më 1520. Kështu përjashtohet çështja që emigrimi 
mund të ketë ndodhur më 1204 me themelimin e Dhespotatit të Epirit. Është e njohur se 
feudalët perëndimorë me anën e kryqëzatës së 4 të marrin Kostandinopojën. Më 1204 
Mihal Engjëll Komneni, nipi i perandorit themeloi Despotatin e Epirit me qendër në Artë. 
Në këto kushte shumë nëpunës të lartë të perandorisë dhe shumë të pasur u larguan nga 
Kostandinopoja dhe Peleponezi dhe u vendosën në Epir, duke e mbështetur Despotatin e 
Epirit, i cili me sakrifica i shtriu zotërimet e tij nga nafpakti deri në Durrës. Themelimi i 
Despotatit të Epirit krijoi kushtet e emigrimit nga Atika në Dropull. 

(faqe 108) Origjina e toponimit “Dropull”. Toponimi Dropull e ka origjinën nga 
lashtësia prej qytetit të vjetër të Adrianopojës, i cili u ndërtua nga perandori romak 
Adrian (117-138). Me emrin Adrianopojë përmenden 10 qytete, të cilat u ndërtuan dhe u 
emërtuan nga perandori Adrian. Një Adrianopojë u ndërtua edhe në Epir. Të njenjin emër 
mbante edhe episkopata e Drinopojës. Adrianopojën e Epirit e vendosin në fushën e 
Dropullit ndërmjet Nepravishtës dhe Vllahogoranxisë, ku kanë shpëtuar gërmadha të 
përmasave të mëdha. Disa të tjerë si G. Stadmuller në Gjirokastrën e sotme. Gjenerali 
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anglez Lik e vendos në Paleokastrën e Kardhiqit, duke e quajtur si Adrianopili i 
periudhës byzantine, ndërsa Adrianopoja e vjetër gjendej diku tjetër. Përfundimi i Lik për 
dy Adrianopoja është i gabuar. Me gërmimet e kohëve të fundit në Sofratikë të Dropullit 
të Poshtëm doli në dritë teatri i qytetit, i cili sipas Apollon Baçes është Adrianopoli i 
Epirit. Gjithsesi Adrianopoja qe ndërtuar në fushën e Dropullit. Pasi gjuha greke emrin 
qytet..e shkruan me “i” dhe me “u”……… 

(faqe 112) A) Dokumente historike.Janë të shumta dokumentet historike që 
dëshmojnë se para pushtimit turk zona quahej Dropull. Kronika e Janinës përmban disa 
ngjarje të gjysmës së dytë të shek. 15 ku fshatrat e Epirit ngritën krye. Shkruesi i kronikës 
është bashkëkohës i ngjarjeve dhe nga gjuha që përdor duket i kombësisë greke. Ai 
rridhte nga shtresë shoqërore e pasur dhe e kulturuar nga qyteti i Janinës. 

(faqe 112) Despoti serb Thoma Pregliuboviç për të përballuar shqiptarët kërkoi 
ndihmën e turqve. Në kronikë përmendet: “Bashkë me gjithë të këqijat që kishte Thomai, 
thirri edhe islamistët”. Në maj të 1380 erdhi qeveritar turku Isamin, që sipas P. 
Aravatinoit dhe K. Paparigopulos ishte Shahin Beu, shqiptar nga Leskoviku dhe pushtoi 
disa kështjella të Epirit. Bëhet fjalë për sulmet e para të turqve në Epir. Gjithashtu 
Thomai pushtoi disa kala të tjera tek të cilat vendosi qeveritarë të zonave përreth. Në vitin 
1382 Mirsi Mekazani dhëndëri i Gjin Bue Shpatës pasi mposhti zenevistët pushtoi zonën 
e Velasë në Dropull. Në shtator 1382 sulmoi përsëri Shahini dhe skllavëroi Dropullin.  
(faqe 113) Dropulli përmendet përsëri me luftërat ndërmjet Despotatit të Janinës. 
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1950, fl. 44-54. 
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Fig.1. Perandori Justinian                                       Fig.2. Kostandin Drinopoliti

Fig.3. Pjesa ballore e kryqit                                   Fig.4. Pjesa e pasme e kryqit
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Fig.5. Tabula Peutingueriana ku përmendet Justinopoli

Fig.6. Harta e juridiksionit të Gjirokastrës
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Fig.7. Harta e shtrirjes të Gjirokastrës
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Fig.8. Dorëshkrimi i Kronikës së Dropullit shkruar prej Nikolaos Mistakidhit
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Fig.9. Ferman i Sulltanit për ndërtimin e shkollës së Nokovës
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Fig.10. Ferman i Sulltanit që ndalonte ushtrinë për të marrë tokat e kishës së Delvinës
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Fig.11. Ferman i Sulltanit për emërimin e Mitropolitit
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Fig.13. Dorëzimi i Nolit në gradën episkopale në kishën e Shën Gjergjit në Korçë

Fig.12. Delegatët e Kongresit të Beratit
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Fig.14. Sinodi i Shenjtë i vitit 1929

Fig.15. Delegatët e Kongresit të Korçës
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Fig.16. Sinodi i Shenjtë i vitit 1937

Fig.17. Eksarku Anastas në kishën e Kryeengjëjve, në vitin 1991
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Fig.18. Eksarku Anastas duke meshuar me klerikët Mihal Dako dhe Jorgo Zaro

Fig.19. Përfaqësia që vizitoi Patriarkanën Ekumenike, duke kërkuar zgjedhjen e eksarkut Anastas
si Kryeepiskop të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë
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Fig.20. Sinodi i Shenjtë i vitit 1998

Fig.21. Sinodi i Shenjtë i vitit 2006
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Fig.22. Sinodi i Shenjtë i vitit 2012
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Fig.1. Kisha e “Shën Mërisë”, Labovë e Kryqit, shek. X

Fig.2. Pamje nga kisha e “Shën Mërisë”, Labovë e Kryqit
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Fig.3. Kisha “Fjetja e Hyjlindëses”, Peshkëpi e Sipërme, shek. X

Fig.4. Froni peshkopal
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Fig.5. Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” në Zervat

Fig.6. Pamje nga apsida e kishës
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Fig.7. Mbishkrimi që tregon se murgu Kalist ka bërë një rindërtimin e kishës

Fig.8. Mbishkrimi për rindërtimin dhe pikturimin e kishës në vitin 1606
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Fig.9. Afresk. “Fjetja e Hyjlindëses”

Fig.10. Afresk. “Pendikostia”
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Fig.11. Afresk. “Darka Mistike”

Fig.12. Afresk. “Ngjallja”
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Fig.13. Afresk. “Mbledhja e kryeengjëjve”

Fig.14. Figura bust. Shën Theofani dhe Shën Isihi
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Fig.15. Pamje nga kisha e “Shën Thanasit” të Mazharit

Fig.16. Kisha e “Shën Gjergjit”, Leshnicë e Sipërme



273

Fig.17. Kisha e “Shën Mërisë së Pazarit” në Përmet

Fig.18. Kisha e Shën Mërisë në Vllahogoranxi
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Fig.19. Kisha e Shën Anës në Derviçan

Fig.20. Kisha “Burimi Jetëdhënës” në Derviçan
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Fig.21. Kisha e “Shën Kollit” në Përmet

Fig.22. Kisha e Shën e Premtes në Selckë
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Fig.23. Kisha e Shën Gjergjit në Nokovë të Lunxhërisë

Fig.24. Kisha e “Shën e Premtes” në Përmet
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Fig.25. Kisha e Kryeengjëjve në lagjen Varosh të Gjirokastrës

Fig.26. Mbishkrimi i vitit 1777 mbi portën jugore të kishës
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Fig.27. Kisha e Shën Sotirit në lagjen “Pazar i Vjetër” të Gjirokastrës

Fig.28. Mbishkrimi i kishës së Shën Kollit në Peshtan
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Fig.29. Kisha e Shën Mëhillit është në Mingul të Lunxhërisë

Fig.30. Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” në Peshtan
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Fig.1. Pamje nga kisha e “Shën Kollit” në manastirin e Cepos

Fig.2. Pamje nga kisha e manastirit të “Shën Kollit” në Mesopotam
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Fig.4. Manastiri i Qirjakut dhe i Julitës në Dhuvjan të Dropullit

Fig.3. Fermani sulltanor. Manastiri i Kamensës ka qenë Stavropigjik
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Fig.5. Manastiri i Ravenës në Goranxi të Dropullit

Fig.6. Manastiri i profetit Ilia në Stegopul të Lunxhërisë
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Fig.7. Manastiri i Shën Sotirit në Drenovë të Mingulit

Fig.8. Manastiri i Koshovicës në Dropull
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Fig.9. Manastiri i Shën Mërisë në Korëz

Fig.10. Manastiri i Drianos në Zervat
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Fig.11. Manastiri i Shën Triadhës në Pepel

Fig.12. Manastiri i Kryeengjëjve në Derviçan të Dropullit
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Fig.13.Kodiku Nr. 2 i manastireve. Të dhëna të rëndësishme në lidhje me ndërtimin e manastireve
në Mitropolinë e Gjirokastrës kemi në Kodikun Nr. 2 të manastireve, i cili daton në vitin 1867
dhe përmban 278 faqe. Përmbajtja e kodikut është: manastiri i Taksiarkëve në Derviçan, faqe
1-18; manastiri i Ungjillëzimit në Vanistër, faqe 19-39; manastiri i Profetit Ilia në Jergucat, faqe
42-52; manastiri i Ravenës në Kalogoranxi, faqe 61-63; manastiri i Drianos, faqe 69-84; manastiri
i Hormovës, faqe 115-119, manastiri i Cepos, faqe 123-129; manastiri i Shpërfyryrimit të Çatistë,
faqe 161-172; manastiri i Mingulit, faqe 173-188 etj.
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Fig.1. Platitera në kishën e “Shën Gjergjit” në Leshnicën e Sipërme

Fig.2. Shën Dhimitri në kishën e “Shën Gjergjit” në Leshnicën e Sipërme
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Fig.3. Vasil Jani. “Krishti në fron”, © Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë
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Fig.4. Vasil Jani. “Shën Nikolla”, © Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë
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Fig.5. Joan Athanasi. “Shën Gjergji”, © Fondi i Muzeut Historik Kombëtar
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Fig.6. Joan Athanasi. “Hyrja në Jeruzalem”, © Muzeu Historik Kombëtar
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Fig.7. Joan Athanasi. “Shën Mëria me Krishtin”, © Muzeu Historik Kombëtar
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Fig.8. Joan Athanasi. “Fjetja e Hyjlindëses”, © Muzeu Historik Kombëtar



294

Fig.9. Ikonografët nga Fjonjati
i
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Fig.11. Ikonografët nga Fjonjati. “Shën Mëria dhe Shën Ana”, © Galeria Kombëtare e Arteve

Fig.10. Ikonografët nga Fjonjati. “Riza e Krishtit”, © Galeria Kombëtare e Arteve
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Fig.12. Ikonografët nga Fjonjati. “Ungjillëzimi”, © Galeria Kombëtare e Arteve

Fig.13. Ikonografët nga Fjonjati. “Pagëzimi i Krishtit”, © Galeria Kombëtare e Arteve
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Fig.14. Ikonografët nga Fjonjati. “Hyrja në Jerusalem”, © Galeria Kombëtare e Arteve

Fig.15. Ikonografët nga Fjonjati. “Ngjallja e Krishtit”, © Galeria Kombëtare e Arteve
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Fig.16. Mattheu Dh. nga Samarina. “Shën Gjergji i Janinës” © Fondi i MHK



299

Fig.17. Mattheu Dh. nga Samarina. “Shën Mëria me Krishtin” © Fondi i MHK



300

Fig.18. Ikonostasi i kishës së “Shën Mërisë” në Labovën e Kryqit
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Fig.19. Ikonostasi i manastirit të Spilesë në vitin 1997

Fig.20. Ikonostasit i mungon një pjesë, ku janë profetët Solomon dhe Jezekiel
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Fig.21. Brerore e ikonës së Krishtit para restaurimit © Muzeu Historik Kombëtar

Fig.22. Brerore e ikonës së Krishtit pas restaurimit © Muzeu Historik Kombëtar
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Fig.23. Mbulesa e ikonës së “Shën Gjergjit” © Muzeu Historik Kombëtar
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Fig.24. Mbulesa e ikonës së “Shën e Premtes” © Muzeu Historik Kombëtar
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Fig.1. Mitropoliti i Gjirokastrws †Neofit Kekezi (1835-1841)
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Fig.2. Mitropoliti i Gjirokastrës †Vasil Papakristu (1909-1929)
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Fig.3. Mitropoliti i Gjirokastrës †Thanas Ambrozi (1929-1937)
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Fig.4. Mitropoliti i Gjirokastrës†Panteileimon Kotoko (1937-1952)
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Fig.5. Mitropoliti i Gjirokastrës †Damjan Kokoneshi (1952-1966)
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Fig.6. Mitropoliti i Gjirokastrës †Dhimitër Sinaiti 16 nëntor 2006 e në vijim
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Fig.7. Tomi Patriarkal për krijimin e Episkopatës së Gjirokastrës



312

Fig.8. Diplomë e Koço Llukanit në vitin 1919, lëshuar nga kursi normal i Labovës, i cili
përgatiste mësuesit për shkollat fillore të Shqipërisë së Jugut
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