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    I dashur zoti Protopapa, 
 
    Njoh luftën dhe interesimin tuaj për kishën autoqefale Ortodokse në Shqipëri dhe jam i 
një mendjeje se primati i saj duhet të jetë shqiptar. 
    Por nën rrethanat e rifillimit të kishës ishte e natyrshme prania e çrregullsisë. Duke 
përzgjedhur nga ajo që nuk është e keqe, më të mirën, ju pata shkruar se zgjidhja më e 
mirë do të ishte të mos krijonit një problem tjetër mbi të gjitha problemet e shumta 
ekzistuese që mundojnë Shqipërinë. 
    Shpresoja njëkohësisht se Anastasi do të luante rolin e një hallke lidhëse midis 
Shqipërisë dhe Greqisë dhe do të mbronte emigrantët shqiptarë në Greqi. Fatkeqësisht në 
Greqi mbizotërojnë disa qarqe antishqiptare, që madje edhe sikur të deshte Anastasi nuk 
do të mund të ndihmonte. 
    Ajo që u provua përfundimisht është se Anastasi interesohet vetëm për ortodoksinë 
dhe  për mbizotërimin e tij në Shqipëri. Ortodoksët për ortodoksinë, komunistët për 
komunizmin dhe nuk di se kush do të interesohet për Shqipërinë dhe shqiptarët.   
    Midis intelektualëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi, zoti Protopapa, është 
dhe miku im i dashur Foti Cici, teolog dhe student pasuniversitar. Një njeri me moral dhe 
dinjitet, me ideale dhe largpamje, jo vetëm për ortodoksinë, por kryesisht dhe parësisht 
për shqiptarët dhe të ardhmen e tyre në Greqi. Themeloi një shoqatë të shqiptarëve 
ortodoksë në Greqi, me qëllim që të bëhet Vatër dhe Zgjua jo vetëm për ortodoksët, por 
për të gjithë shqiptarët, që dinë të respektojnë besimin dhe ideologjinë e tjetrit. Që të 
mblidhen, të bisedojnë për hallet e tyre dhe të meshohen në gjuhën e tyre. Që të kenë një 
bibliotekë, një shkollë për të mësuar gjuhën fëmijtë shqiptarë, sepse këtu ekziston rreziku 
për t’a harruar. Që të kenë një vend ku do të bëhen biseda dhe diskutime serioze dhe 
interesante etj., etj..   
    Këto veprime të Fotit ngacmuan disa këtu në Greqi, por edhe në Shqipëri. Kështu 
njeriu që luftoi me pasion për Shqipërinë dhe ortodoksinë, me dashuri dhe respekt për 
Greqinë, ndiqet tani nga grekë dhe shqiptarë. Më e keqja është se nga Shqipëria, qendra e 
këtij persekutimi ndodhet në Kryepeshkopatën e saj. Foti është bërë pre e zemërimit 
personal të Anastasit, për arsye se merret me çështje që nuk kufizohen vetëm në kishë, 
dhe se nuk i nënshtrohet dëshirave të vullnetit të tij. 
    Gjendja për Fotin është bërë e padurueshme në Greqi. Në Shqipëri në qoftë se kthehet 
do të vihet përballë ndjekjeve të Anastasit dhe të rrethit të tij. Menduam, pra, të sigurojmë 
një vizë dhe t’a dërgojmë në Amerikë. Sigurisht atje nuk ka të njohur dhe të afërm, por 
mund të vazhdojë studimet dhe të jetë i dobishëm për popullin e tij, përmes rretheve 
ortodoksë shqiptarë të Amerikës. 



    Emri i parë që mendova është i juaji, i dashuri zoti Protopapa, prandaj marr guximin 
t’ju lutem t’a ndihmoni për sa kalon nga dora juaj, me njohjet dhe rrethin tuaj dhe të jeni i 
sigurt se do të keni një bashkëpuntor të veçantë dhe të çmuar.    
     Personalisht, çështjet teologjike nuk më interesojnë drejtpërdrejt, por vetëm kur lidhen 
me të ardhmen e popullit shqiptar dhe dëshiroj t’a shoh këtë popull në udhë drejt së 
ardhmes me frymë tolerance, respekti dhe pajtimi kundrejt koncepteve fetare, dhe të mos 
kthehen kishat në qendra përçarjeje, por bashkimi. 
    Cilido qoftë vendimi juaj, zoti Protopapa, ju falënderoj a priori dhe ju uroj suksese në 
qëllimet dhe objektivat që keni shenjuar për çështjen e kishës autoqefale shqiptare. 
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