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ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, Οι Κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας ('Αρ
χές 18ου αϊ—1912). Διδακτορική διατριβή. Εκδόσεις IMI ΑΧ. 'Ιωάν
νινα 1979. 

α Ή περιοχή της Σπαθίας βρίσκεται στα ΝΑ του Έλβασάν, στή δυτική πλευρά 
του βουνού Σπάτ, ανάμεσα άπο τους ποταμούς Γενοΰσο (Σκούπι, Δεβόλη (Έορ-
δαϊκο) καί "Αψο (Σεμένη) και τάς περίοχάς Έλβασάν, Γκόρας Μόκρας και Βε-
ρατίου. στή βυζαντινή περίοδο άνηκε στην επαρχία των Έορδαίων. Σήμερα υπά
γεται διοικητικά στο νομό Έλβασάν» (σ. 68). 

Οι κάτοικοι της περιοχής ταύτης ανήκον εις τους 'Αλβανούς Τόσκηδες με 
έντονα δμως φιλελληνικά αισθήματα, οι όποιοι μετά τήν Όθωμανικήν κατάκτησιν 
καί τάς έν συνεχεία παντοειδείς καταπιέσεις έξισλαμίσθησαν. Πολλοί δμως εξ 
αυτών παρέμειναν ορθόδοξοι κρυπτοχριστιανοί εις 24 περίπου χωρία με σύνολον 
κατοίκων περί τους 5—6000. 

Τήν παρουσίαν ακριβώς τών κρυπτοχριστιανών της Σπαθίας άπο τάς αρχάς 
του 18ου αιώνος μέχρι του έτους 1912 διερευνά μετά περισσής εμβρίθειας ή συγ
γραφεύς της ως άνω διδακτορικής διατριβής. 'Αναγκαία, σκόπιμος, άλλα καί δι
δακτική είναι ή παράθεσις τών περιεχομένων, ώστε ό αναγνώστης να λάβη ποιάν 
τίνα άντίληψιν τών θεμάτων, τα όποια μετά τόσης επιστημονικής μεθόδου συζη
τούν rai έν τω ανωτέρω βιβλίω. 

Μετά τα Προλεγόμενα καί τάς Βραχυγραφίας έν τη Εισαγωγή εκτίθενται Ι. 1 ε
νικά αίτια τών εξισλαμισμών στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία II. 01 εξισλαμισμοί 
στην 'Αλβανία καί στην "Ηπειρο. III. Ό κρυπτοχριστιανισμος ως συνέπεια τοϋ 
βίαιου εξισλαμισμού. IV- Ό κρυπτοχριστιανισμος στην 'Αλβανία καί στην "Ηπειρο. 

Κεφάλαιον Α'. 'Ανθρωπογεωγραφία της Σπαθίας. 

Ι. Όροθεσία, έκταση, οικισμοί, διοικητική εξάρτηση, πληθυσμός της Σπαθίας— 
Ή περιοχή της Σου?,ιόβας. 

II. Φυλετική ένταξη, εθνική συνείδηση, βίος, ήθη καί έθιμα τών Σπαθιωτών. 
III. Ή επισκοπή Σπαθίας—'Εκκλησιαστική ζωή της περιοχής. 
IV. Ή εμφάνιση τοϋ κρυπτό χριστιανισμού στή Σπαθιά. Στοιχεία άπο τή ζωή 

τών κρυπτοχριστιανών. 

Κεφάλαιον Β'. Έξοδος τών Σπαθιωτών άπο τήν άποκρυφία- Πρώτη πε
ρίοδος τών αγώνων για τή δικαίωση τους (1832—1887). 

Ι. 'Αγώνες για τήν αναγνώριση της χριστιανικής πίστης τών Σπαθιωτών κατά 
τήν περίοδο της αρχιερατείας τοϋ μητροπολίτη Βελεγράδων Ίωάσαφ (1802— 
1855)—Ή στάση τών Τουρκικών άρχων. 

II. Παρέμβαση τοϋ Πατριαρχείου και στάση της Πύλης- Συνέπειες άπο τήν 
εφαρμογή τών μεταρρυθμίσεων (Tanzimat). 

III. Ό "Ανθιμος 'Αλεξονδης μητροπολίτης Βελεγράδων (1855—1887)—Αίτια 
χρόνιας μορφής τοϋ κρνπτοχριστιανικοϋ προβλήματος. 

IV. Πρώτες ενέργειες τοϋ Άλεξούδη—Ή Βρετανική επέμβαση (1857)—'Ενέρ
γειες ως τή λήξη της αρχιερατείας τοϋ Άλεξούδη. 

Κεφάλαιον Γ'. Ή εξέλιξη τοΰ κρυπτοχριστιανικοΰ προβλήματος τών 
Σπαθιωτών στην τελευταία δεκαετία τοΰ 19ου αί. (1887—1900). 

Ι. Δυσχέρειες από τήν πολιτεία τών μητροπολιτών Δυρραχίου Βησσαρίωνα 
(1867—1896), Βελεγράδων Δωροθέου (1887—1900) και τήν αδιαλλαξία της Τουρ
κικής διοίκησης—Ή στάση 'Ελληνικής καί Ρωσικής κυβέρνησης—Το ενδιαφέρον 
της μητρόπολης Πελαγονίας. 
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II. Δράση τής καθολικής προπαγάνδας και δημιουργία κλίματος για τήν εκδή
λωση στη Σπαθιά τον πρώτον κινήματος αποστασίας προς την Ουνία (1897). 
Δραστηριότητες τοϋαρχιμανδρίτη Γερμανού—'Ανάμιξη της Αυστριακής προπαγάν
δας και τής εθνικής 'Αλβανικής κίνησης. 

III. Αντίδραση τον Πατριαρχείον και τής Ελληνικής κνβέρνησης στις προση 
λντιστικες κινήσεις—'Αποφασιστική παρέμβαση τής Ρωσίας—'Ανάθεση ευθυνών 
στη μητρόπολη Πελαγονίας—Διορισμός κατηχητή Ζπαθί'ας—Τα γεγονότα τών 
ετών 1898-1899—'Υπαγωγή τής Σπαθιάς στη μητρόπολη Δυρραχίου—Νέοι μη
τροπολίτες στις επαρχίες Βελεγράδων, Δνρραχίον, Πελαγονίας. 

Κεφάλαιον Δ'. Ή τελευταία φάση του κρυπτοχριστιανικοΰ προβλή
ματος από τις αρχές του 20ου ai. ώς τήν ίδρυση του Αλβανικού κρά 
τους (1912). 

Ι. Το κίνημα αποστασίας τοϋ 1900 στην περιοχή *Ελβασαν-Σπαθιάς—'Αντί
δραση τον Πατριαρχείον και νέα επέμβαση τής 'Ελλάδος και Ρωσίας—Ή στάση 
τών Τούρκων—'Ενέργειες για τήν αναγνώριση τής Οννιτικής 'Εκκλησίας. 

II. Ό Γερμανός στή Ρώμη—'Επιστροφή και ίνταση τής δράσης τον στή 
Σπαθιά—'Ανανέωση τής συνεργασίας Ρώσων και 'Ελλήνων—Καθαίρεση τοϋ Γερ
μανον κάί ενέργειες για τον αφορισμό του—Τα γεγονότα στή Σπαθιά και στο Έλ-
βασάν κατά το 1901—1902. 

III. Πιέσεις τών Τούρκων για εκμουσονλμανισμο τών Σπαθιωτών το 1903— 
'Οργάνωση αποστασίας το 1904 και εξουδετέρωση της—Δυσχέρειες στή λειτουρ
γία τών σχολείων—Όξυνση τών σχέσεων Προκοπίου καί Πατριαρχείου—Προσπά
θειες για τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων τής Σπανίας—'Απόπειρες χρησιμο
ποίησης τών Σπαθιωτών για τους εθνικούς αγώνες τής 'Ελλάδος. 

IV. 'Αναταραχή στή Σπαθιά το 1906 -Νέος μητροπολίτης Δυρραχίου—Ή απο
στασία τοϋ Ναούμ Αονλα το 1907—Πιέσεις τών Τούρκων. 

V. Διωγμοί καί απόπειρες εξισλαμισμοϋ τών Σπαθιωτών το 1908—Δραστη
ριοποίηση τής εθνικής 'Αλβανικής κίνησης—Σννέπειες τής εφαρμογής τοϋ νεοτονρ-
κικοϋ σνντάγματος για τους Σπαθιώτες—Ή απογραφή τοϋ 1909-1910 και ή επα
νάληψη τών διωγμών στή ΣπαθΊα—Διορισμός νέον κατηχητή—Το ενδιαφέρον τής 
'Ελληνικής κνβέρνησης και προσπάθειες τών αλβανιστών για προσεταιρισμό τών 
Σπαθιωτών. 

Διαπιστώσεις καί Συμπεράσματα : Σελ. 485—492. 
Παράρτημα : Σελ. 493—518. 
Βιβλιογραφία : 519—548. 
Καί ακολουθούν : Εικόνες—"Εγγραφα—Χάρτες. (Φύλλα 9). 

Τοιουτοτρόπως ή συγγραφεύς δια διεξοδικής έρεύνης και μελέτης περιγράφει 
πώς οι κρυπτοχριστιανοί τής Σπαθιάς ήγωνίσθησαν έπί δγδοήκοντα έτη ( 1832 — 
1912) εναντίον τής Τουρκικής διοικήσεως διά να αναγνωρισθούν επισήμως ώς χρι
στιανοί ορθόδοξοι. Αϊ προσπάθειαί των άλλοτε ύπεστηρίζοντο καί άλλοτε κατεπο-
λεμοΰντο άπο πολλούς άλλους παράγοντας, ώς άπο τήν πολιτικήν Τουρκίας, Ελλάδος, 
Ρωσίας, Αυστρίας καί ακόμη τής 'Ιταλίας καί Ρουμανίας, καί άπο τους στόχους του 
Οικουμενικού Ιΐατριαρχείου, τής Εκκλησίας τής Ρώμης, καί τών εθνικιστών 'Αλ
βανών. Ή ϊδρυσις τοϋ 'Αλβανικού κράτους έθεσε τέρμα εις -co κρυπτοχριστιανικον 
πρόβλημα τής Σπαθιάς. 

Το θέμα τών κρυπτοχριστιανών τής Σπαθίας δεν είχε μέχρι τούδε διερευνηθή 
εις τόσην Ικτασιν καί βάθος καί ή συγ. συνεβουλεύθη πλην τής ύπαρχούσης μι-
κρας βιβλιογραφίας [ιδιαιτέρως τών P. Bartl, Kryptochristentuai und Formen 
des religiösen Synkretismus in Albanien. Μόναχον 1967 καί S. Skendi, The 
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Albanian national Awakening 1878—1912, Princeton 1967, καί τον αύτον, άρθρα 
έπί τοΰ Κρυπτοχριστιανισμοΰ εις τον Βαλκανικόν χώρον] και πλήθος αρχειακών 
πηγών, ελληνικών καί ξένων (18 σελίδας, σ. 521—538, καταλαμβάνει ή απλή 
καταγραφή των φακέλλων καί τών εγγράφων). Μεταξύ τών ξένων αναφέρονται 
το Άρχειον της Μονής Grottaferrata (' Ιταλία), το Άρχειον τοΰ Υπουργείου 'Εξω
τερικών τής Αύστρ/ας καί το Άρχειον τοΰ 'Υπουργείου "Εξωτερικών τής Γαλ
λίας. Διερωτώμεθα διατί δεν έγένετο καί παρόμοια έρευνα καί εις τα 'Αρχεία του 
Ύ π . 'Εξωτερικών τής Μεγ. Βρεταννίας καί ιδία εις τα 'Αρχεία τής Βιβλικής Εται
ρείας, καί ακόμη διατί δέν άνεζητήθησαν πηγαί καί εις το Ύπ. 'Εξωτερικών τής 
'Ιταλίας ως καί τής τότε Τσαρικής Ρωσίας. 'Αφήνω κατά μέρος την ερευναν εις 
τα 'Αρχεία τοΰ Τούρκικου κράτους, την οποίαν έλπίζομεν να αναλάβουν Τούρκοι 
έρευνηταί τής Νεωτέρας 'Ιστορίας, καί δια τής οποίας θα ήτο δυνατόν νά έ'χω-
μεν πληροφορίας δημογραφικας καί άλλας δια την περιοχήν τής Σπαθιάς. 

Δια την βιβλιογραφίαν (σ. 540—548) σκόπιμος θα ήτο ό διαχωρισμός εις 
εκείνα τα βοηθήματα, τά όποια αμέσως αναφέρονται εις το υπό έξέτασιν θέμα, 
καί εις τα υπόλοιπα, τα όποια εμμέσως ή καί παραλλήλως υποβοηθούν την άνα-
δίφησιν καί άνάλυσιν τοΰ θέματος. Βλέπω εις τα βοηθήματα την μνείαν π.χ. τών 
μελετών τοΰ Α. Bryer δια την Τουρκοκρατίαν εις τον Πόντον (The Tourkokratia 
in the Pontos. . . ) καί την Άναγέννησιν τοΰ Ποντιακοΰ Έλληνισμοΰ (The Pontic 
revival...) ή καί έκείνην την οποίαν μετ' άλλων συνερευνητών έδημοσίευσεν εις 
τέσσαρα μέρη (το τέταρτον μέρος έδημοσιεύθη εις το Άρχειον Πόντου 32 (1973— 
74) 126 310). Δέν θα ήτο καλλίτερον νά ύπήρχον αϊ μελέται αδται καταγε-
γραμμέναι εις ίδιαίτερον πίνακα ; Τότε ό αναγνώστης- έρευνηνής τοΰ κρυπτο-
χρίστιανικοΰ προβλήματος εις τήν Σπαθίαν δέν θα ήτο υποχρεωμένος να άνατρέξη 
καί εις αύτάς, εφ' όσον ουδέν, αμέσως, επαναλαμβάνω, προσφέρουν δια τήν πε
ριοχήν τής Σπαθιάς. Καί παρόμοιαι μελέται υπάρχουν ουχί ολίγαι. 

Δια τους νεομάρτυρας εις τήν Βιβλιογραφίαν αναγράφεται το μελέτημα τοΰ 
Η. Delehaye, Greek Neo—martyrs, The Constructive Quarterly, τ. 9 (1921) (άνευ 
ενδείξεως σελίδων, ή οποία είναι 701—712). Έπρεπε να αναγραφή καί ή μελέτη 
Χρ. Παπαδοπούλου. Οι Νεομάρτυρες, έκδοση Γ'. 1970 (επιμέλεια 1. Χρ. Κων-
σταντινίδου). 'Εντέλει τής Βιβλιογραφίας άναγινώσκομεν : 

III. 'Εφημερίδες, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, καί αναφέρονται οι τίτλοι 7 
εφημερίδων, 2 περιοδικών (Έβδομος, Έοτία) καί ό τίτλος Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια. Δέν κατανοώ διατί αύτη άνεγράφη ενταΰθα, εφ' δσον ήδη άνε-
γράφη εις τάς Βραχυγραφίας. 'Εάν πάλιν έπρεπε να περιληφθή εις τον πίνακα τοΰ-
τον, τότε έ'πρεπε να περιληφθή καί άλλη παρομοία εκδοσις. 

Το βιβλίον αποτελείται εκ 500 περίπου σελίδων, εάν ύπολογίσωμεν μόνον τήν Εί-
σαγωγήν καί τα τέσσαρα κεφάλαια, καί εμφαίνει πόσον λεπτομερής έγένετο ή έ'ρευνα. 
(Έν τούτοις ένιαχοΰ επιθυμητή θα ήτο ή συνοπτικωτέρα έ'κθεσις, ως εις τήν Είσαγω-
γήν καί εις το Α'. Κεφάλαιον). *Η συγγραφεύς εις ΰφος εύάγωγον καί έπαγωγον διη
γείται, εξιστορεί, χωρίς να παραλείπη καί τον έ'λεγχον τών γραφομένων δια τών 
πλουσίων υποσημειώσεων. Βεβαίως είναι δυνατόν ό αναγνώστης να εχη άλλην γνώ-
μην ή διάφορον κρίσιν δια γεγονότα, διά πρόσωπα ή καί δι' ενεργείας ατόμων ή καί 
κρατών. Πάντως αϊ διαφοραί αδται υπάρχουν μόνον είς λεπτομε:ε£ας (π. χ. ή 
ονομασία Ρούμ, σ. 103) καί ουχί εις τήν εκθεσιν τοΰ 6λου θέματος, έκτος εάν 
παρουσιασθούν καί άλλαι πηγαί, αϊ όποΐαι θα διαφοροποιήσουν τήν έξέλιξιν τοΰ 
θέματος. Μέχρι τότε δμως έπαινος μέγας δια τήν συγγραφέα, ήτις ήδυνήθη να σύνθεση 
έπιστημονικον έργον, το όποιον θα μείνη εις τήν έλληνικήν καί ξένην βιβλιογραφίαν. 

Ο. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 


