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 PARATHËNIE  
nga Theodhor I. Dhardhavesi  

Profesor në Fakultetin e Mjekësisë  
të Universitetit “Aristotelio” të Selanikut 
Kryetar i Shoqatës Bamirëse të Meshkujve 

në Selanik 
 

 Vargmali i Pindit është qendra metropolitane e vllehëve dhe një 
zonë e Greqisë në të cilën, kryesisht, ka mbijetuar trashëgimia latino-
fone, ajo romake dhe bizantine. 
 Kjo zonë malore e Greqisë përbën gjithashtu pikënisjen e dias-
porës dhe të shpërndarjes gjeografike të vllehëve në vende të ndryshme 
të Gadishullit Ballkanik, ku ata u dalluan si fermerë të pasur, tregtarë të 
aftë, intelektualë, bamirës të helenizmit dhe luftëtarë të lirisë së kombit 
grek. 
 Duke filluar nga fundi i shekullit të 18-të deri në periudhën e 
rënies së Perandorisë Osmane, gjithçka me vlerë ka për të treguar 
helenizmi në fushën e kulturës, të ekonomisë dhe të veprimit 
revolucionar, është e lidhur ngushtë me kontributin e ndjeshëm të vlle-
hëve. 
 Për këto arsye, dhe jo vetëm, vllehtë nuk duhet të konsiderohen si 
një grup etnik i helenizuar apo si një popullsi e përçarë nga propagandat 
etnike të fillimit të shekullit të 20-të, por si një shprehje autentike e 
helenizmit, që luajti rol vendimtar në formimin e identitetit modern grek. 
 
 “Shoqata Bamirëse e Meshkujve në Selanik” përbën një bashkim 
historik të Maqedonisë, me nje aktivitet të shumanshëm dhe kontribut në 
fushën e bamirësisë, të ndihmës shoqërore dhe mjekësore, si dhe në fu-
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shën e kulturës. U themelua në vitin 1871, kur qyteti i Selanikut ishte 
nën sundimin osman, nga personalitete të shquara të komunitetit grek të 
qytetit, shumë prej të cilëve ishin vllehë. Vllehë gjithashtu ishin katër 
prej kryetarëve të kësaj Shoqate dhe shumë anëtarë të Këshillit adminis-
trativ, gjatë periudhës 140 vjeçare të rrjedhës së saj historike. Të gjithë u 
dalluan për kontributin që i dhanë Shoqatës dhe për luftën e tyre për 
helenizmin dhe vlerat që ai përfaqëson. 
 Për të përkujtuar këta vllehë të shquar, të cilët i shërbyen me kon-
sekuencë qëllimeve dhe objektivave të “Shoqatës Bamirëse të Meshku-
jve në Selanik”, është botuar ky studim, të cilin e përgatiti z. Nikolao I. 
Mertzo, Kryetar i Shoqërisë së Studimeve Maqedonase, vllah nga Nim-
feo (Neveska) i Maqedonisë. 
 Vepra e këtij intelektuali erudit nderon bashkëatdhetarët e tij, duke 
paraqitur shkurtimisht dhe njëkohësisht, në mënyrë metodike dhe kup-
timplote, aspekte të historisë së vllehëve dhe të kotributit të madh që ata 
dhanë për helenizmin. 
 
 Me vendim të Këshillit administrativ të “Shoqatës Bamirëse të 
Meshkujve në Selanik” teksti i këtij studimi u përkthye në gjuhën 
shqipe. Përkthimin e përfundoi me përpikëri z. Eleni Gjini, studiuese e re 
nga qyteti i Elbasanit, bursiste e Shoqatës dhe bashkëpunëtore e Sho-
qërisë së Studimeve Maqedonase. 
 Teksti i përkthimit është përfshirë në këtë botim me qëllim që fqi-
njët tanë ta njohin çështjen vllahe në mënyrë të saktë dhe të argumen-
tuar, nëpërmjet penës së vllahut të denjë, kryetarit të Shoqërisë së 
Studimeve Maqedonase, z. Nikolao Mertzo.  
 Kuptimi i çështjes së vllehëve, të cilët jetojnë në të dy anët e 
kufirit, mund të jetë një urë tjetër miqësie dhe bashkëpunimi me popullin 
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shqiptar, me të cilin grekët i bashkojnë për shekuj me rradhë lidhje të 
pathyeshme të historisë dhe të sakrificave kombëtare. 
 
 

Theodhor Ι. Dhardhavesi 
Profesor në Fakultetin e Mjekësisë  

të Universitetit “Aristotelio” të Selanikut  
Kryetar i  

Shoqatës Bamirëse të Meshkujve  
në Selanik 

 

 
 
Selanik, 2010 
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VLLEHTË ARUMUNË 
 
 Qytetarë romakë 
  
 Kohët e fundit instituciοne të huaja, siç është Këshilli i Evropës, 
Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, bëjnë përpjekje që të 
njihet në shkallë ndërkombëtare fakti se gjasme në shumë vende të 
Ballkanit ekziston një “Komb i veçantë ndërballkanik i vllehëve”. Është 
mëse e qartë se po të ndodhte një diçka e tillë, si rrjedhojë, në këto shtete 
ballkanike do të lindte përçarja dhe do të shkaktoheshin konflikte në 
brendësi të çdo populli. Rezultati përfundimtar do të ishte rrethimi 
strategjik i hapësirës gjeopolitike të Gadishullit Ballkanik, në mënyrë që 
të lindte “nevoja” e një arbitrazhi tjetër të huaj në Ballkan duke lejuar 
kështu dominimin e Vëllait të Madh! 
 Termi “vllehë” është përcaktuar nga të tjerët. Kështu janë emërtuar 
të gjitha popullsitë e lashta autoktone, mbi të gjitha ato malësore, por 
edhe qytetare, të cilat e flisnin latinishten vetëm në gjuhën e tyre të 
përditshme, për arsye se gjithë jetën e tyre shërbyen si ushtarë dhe 
funksionarë të lartë në aparatin shtetëror të Perandorisë Romake, si në 
territorin helen, ashtu dhe në Ballkan. Për shumë shekuj me rradhë 
kishin marrëdhënie endogamike, domethënë martoheshin vetëm me 
njëri-tjetrin, dhe kështu ruajtën të pastër origjinën e tyre autoktone. 
 Kurdoherë ne vllehtë e kemi quajtur veten Arumunë, domethënë 
qytetarë romakë të Perandorisë Romake të Lindjes, e cila shekujt e 
fundit të jetës së saj u quajt Romania. Veç kësaj, romakë u quajtën për 
mëse njëmijë vjet të gjithë grekët pa përjashtim, të cilët deri në ditët e 
sotme vazhdojnë ende ta quajnë veten Romii (Romanë). “Arumunë” në 
gjuhën greke do të thotë “luftëtarë trima”. Sepse ne vllehtë kemi qënë 
gjithmonë luftëtarë. 
 Emri “romak” përbënte titull nderi politik: kishte të bënte me të 
drejtën për barazi ndaj ligjeve, si dhe me të drejtën për pjesëmarrje të  
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barabartë në pushtet. Për njëmijë e gjashtqind vjet me rradhë, asnjëherë 
ky titull nuk përcaktonte prejardhjen etnike. Ndaj, njëmijë e dyqind vitet 
që vijuan të gjithë grekët, si qytetarë me të drejta të barabarta që jetonin 
në terrenin e Perandorisë Romake, e në vazhdim të Perandorisë Romake 
Lindore, e quajtën veten romakë dhe ishin krenarë për këtë titull. Dhe 
shumë më tepër vllehtë, të cilët shpesh herë ishin ushtarë të dalluar dhe 
funksionarë të lartë të Perandorisë. Pikërisht kështu quajmë veten tonë 
ne vllehtë: Arumunë, d.m.th. Romanë, duke shqiptuar në mënyrë të 
shkurtër e të prerë zanoret e fundit, sikurse dhe portugalezët! Nga ana 
tjetër, për gjashtë shekujt e fundit, Romani quhej Perandoria jone mëmë. 
 
 Teoritë dhe emërtimi  
 
 Por cilët janë vllehtë dhe cila është prejardhja e tyre? Kjo pyetje e 
dyfishtë bëhet vazhdimisht këtu e njëmijë vjet dhe merr përgjigje të 
ndryshme, por edhe që vijnë në kundërshtim me njëra-tjetrën. 
 Në bazë të versioneve kryesore që janë dhënë deri më sot vllehtë 
janë ose dakë ose thrakë, ose ilirë ose keltë, ose pasardhës të romakëve 
të lashtë ose popullata autoktone të vendosura në zona të veçanta, të cilat 
ndryshuan gjuhën e folur në latinisht. Nga mezi i shekullit të 19-të 
synimet politike dhanë edhe tre përgjigje te tjera përsa i përket 
prejardhjes së vllehëve, por edhe këto vinin në kundërshtim me njëra-
tjetrën: a) vllehtë janë rumunë, b) janë komb vllehësh, c) janë italianë! 
 Edhe pse secila prej përgjigjeve hedh poshtë të tjerat, të gjitha 
përputhen me faktin se vllehtë janë popullsi latinofone, janë befasues, të 
panënshtruar, të mençur dhe luftëtarë të fortë. Gjithashtu nga nëntë 
përgjigjet e mësipërme tetë prej tyre nuk bazohen në burimet historike të 
sapopërmendura, as janë në gjendje të shpjegojnë fakte aksiomatike siç 
janë:  
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1. Një gjuhë të ngjashme me vllahishten, që njihet zyrtarisht në Zvicër, 
flasin dhe shkruajnë deri në ditët tona qindra mijëra malësorë 
zvicerianë. 

2. Të gjithë vllehtë kuptojnë shumë më mirë gjuhën retoromane të 
Zvicrës, gjuhën portugaleze, atë spanjolle dhe italiane, sesa gjuhën 
rumune.  

3. Gjermanët, e në vazhdim të gjithë sllavët, quanin “vllehë” të gjithë 
popujt latinofonë, pavarësisht nga prejardhja etnike e secilit prej tyre. 

4. Polonia deri në ditët e sotme e quan Italinë Wloshy, d.m.th. Vllahia. 
5. Vllehtë e Perandorisë sonë mëmë nuk e shkruan asnjëherë gjuhën e 

tyre të folur. Shkruanin vetëm greqishten, madje kanë shkruar vepra 
të rëndësishme të letërsisë së sotme greke. 

6. Në Greqi vllehtë ishin bamirësit e Armatolët më të shumtë e më të 
mëdhenj të kombit, si dhe ndër heronjtë më të dëgjuar të 
Kryengritjes kombëtare, ishin ministra e qindra personalitete të 
nderuara të historisë greke.  

 
 Rumuni Nicolae Jοrga, kërkues historik i ditur, profesor, 
akademik, politikan dhe shkrimtar ka shkruar:1 
 Nga Maqedonia dhe Thesalia Vllehtë u ngjitën deri në Bullgari e 
në Rumani. 
 Këto fragmente i shkruajti në vitin 1905, kur shteti i porsalindur i 
Rumanisë i ishte përkushtuar një propagande të shumanshme, nëpërmjet 
shumave të pashtershme të parave, shkollave dhe kishave, për të bindur 
vllehtë e paepur të Maqedonisë, të Thesalisë dhe të Epirit, që “janë 
rumunë”. 

                                            
1 N. Jorga, Geschihte des rumanischen Volkes, 1905, vëll. I.,fq. 52. 
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 Dëshmi të historisë 
 
 Është mëse e qartë se përgjigjet kategorike e kontradiktore që u 
dhanë më sipër, të cilat siç duket jo pa qëllim lënë jashtë shpjegime të 
rëndësishme, nuk munden ti shpjegojnë faktet aksiomatike të 
porsapërmendura, duke krijuar kështu një labirint të ngatërruar. Që të 
dalësh nga ky labirint ke nevojë për “mitin e Adriadnës”. Le të ndjekim 
rrugën e historisë duke ftuar të dëshmojnë dëshmitarët më të besueshëm, 
më autentikë, ata që ndodhen larg çdo dyshimi, të cilët i gjejmë nga një 
burim historik në tjetrin e nga një epokë në tjetrën. Dëshmitarë këta për 
të cilët vërtetohet me fakte se nuk i shërbenin asnjë qëllimi, apo 
interesave personale, të cilëve nuk i mungonte edukata e morali i thellë. 
 Dëshmitari i parë, të cilin nuk mund ta hedhim poshtë, është 
historiani Plutark. Ai studioi, krahasoi dhe shkruajti jetën dhe veprën e 
heronjve të mëdhenj të lashtësisë, helenë e romakë, në librin e tij “Jetë 
paralele”. Madje ai jetoi që nga viti 50 deri në vitin 120 pas erës së 
Krishtit dhe njëqind vjet para sundimit romak ndodhej në territorin grek 
dhe në Ballkan. Ai e pa me sytë e tij situatën aktuale dhe u vu në dijeni 
drejtpërdrejt për situatën e mëparshme, të cilën në mënyrë autentike e 
dorëzuan, duke kaluar nga babai tek i biri, tre brezat që sapo kishin 
kaluar. Dhe kështu dëshmon që, gjatë periudhës që jetoi “të gjithë njerëzit 
në gjuhën e tyre të përditshme përdornin gjuhën e romakëve”. Ai 
shkruan:2 
 Kur i referohem Romakëve, kam përshtypjen se të gjithë njerëzit në 
gjuhën e tyre të përditshme, në gjuhën e folur, përdorin gjuhën e 
romakëve. 
 Kjo ishte diçka mëse normale. Perandoria Romake kishte 
mbijetuar e palëkundshme për një shekull dhe të gjithë ata nënshtetas që 
kishin marrëdhënie tregtare me aparatin shtetëror romak ose i shërbenin 
                                            
2 Plutarku, Jetë Paralele, VII, 8. 
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atij, apo thjesht ishin të detyruar të kuptonin urdhrat, ligjet, vendimet e 
tij gjyqësore e administrative, të gjithë këta nënshtetas duhej ta kuptonin 
dhe vetëm ta flisnin latinishten. 
 Historiani romak Dion Kasi (163-235), i cili lindi 43 vjet pas 
vdekjes së Plutarkut, përmend në librin e tij “Romaika” 3 që perandori 
Andonin Piu, i cili mbretëroi nga viti 128 deri në vitin 161 pas Krishtit, 
arriti të formojë tre legjionë të përbërë nga maqedonas autoktonë, epirotë 
dhe etolë: atë të pestën, të gjashtën dhe të shtatën. Në gjuhën vllahishte 
“i pesti” është “cinci” ndaj dhe serbët i quajtën vllehtë “Cincar”. 
 Çdo legjionë përbëhej prej 16.000 ushtarësh të armatosur rëndë, të 
cilët shërbenin për 25 vjet me rradhë të shoqëruar, si në kampet 
ushtarake ashtu dhe gjatë ekspeditave luftarake, nga familjet tyre. Të 
gjithë përbënin një popullatë prej afërsisht 150.000 të armatosur, të cilët, 
bashkë me farefisin e tyre, e ndryshuan gjuhën e folur në latinisht.  
 Shumë shpejt pas formimit të këtyre legjioneve me grekë 
autoktonë, perandori Karakali në vitin 212 pas Krishtit u dha të gjithë 
nënshtetasve të drejtën e qytetarisë romake, duke i dhënë atyre barazi 
privilegjesh dhe pushtet të barabartë. Kështu që ata u kthyen në 
latinofonë. 
 Në shekullin e 5-të perandori Arkad dërgoi Priskon në kampin 
ushtarak qendror të Atilës, që ndodhej në territorin e Hungarisë së 
sotme, me detyrën e ambasadorit për të liruar me shpërblesë robërit që 
kishin kapur unët agresorë të Ballkanit, që në atë përiudhë njihej në 
Stamboll me emrin Evropë. Prisko shkruan se të gjithë robërit flisnin 
latinisht për arsye se, siç thekson ai, në Evropë, d.m.th. në Ballkan, e 
gjithë popullsia e kishte ndryshuar gjuhën e folur në latinisht dhe vetëm 
në zonat bregdetare flitej greqishtja.4 

                                            
3 Dion Kasio, LXXVIII, 7, 1, fq. 380. 
4 Priscus, Historiae greci minores, vëll. I, Lipsiae 1870, fq. 190. 
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 Këtë fakt e konfirmon afërsisht një shekull më vonë, në veprën e 
tij “Në lidhje me parimet e shtetit të romakëvë”, historiani i njëkohshëm 
me perandorin Justinian, Joan Lido, i cili edhe pse vetë ishte latinifon, 
ishte i pari që afirmoi gjuhën greke në pushtetin administrativ dhe në 
legjislacion nëpërmjet dekreteve perandorake, të famshmit “Neares” (Të 
rejat). Për më shumë së gjashtëqind vjet, në të gjitha çështjet shtetërore, 
ashtu si dhe në shërbimet publike të Perandorisë Romake, por edhe përsa 
i përkiste çështjeve të nënshtetasve të saj, gjuha e vetme që përdorej 
ishte ajo latine. Joani Lido shkruan:5 
 Νόµος ην αρχαίος πάντα µεν τα απωσούν πραττόµενα παρά τοις 
Επάρχοις (…) τοις των Ιταλών εκφωνείσθαι ρήµασι (…) τα δε περί την 
Ευρώπην πραττόµενα πάντα διεφύλαξεν εξ ανάγκης δια το της αυτής 
οικήτορας, καίπερ Έλληνας εκ του πλείονος όντας, τη των Ιταλών 
φθέγγεσθαι φωνή και µάλιστα τους δηµοσιεύοντας.  
 Domethënë, “Ekzistonte një ligj i lashtë sipas të cilit veprimet e 
nënprefektëve lexoheshin me zë të lartë në latinisht (…) dhe nevoja bëri 
të mundur të ruhej ligji, sipas të cilit të gjithë ata që aktivizoheshin në 
Ballkan, për më tepër zyrtarët publikë, edhe pse në të shumtën e rasteve 
ishin grekë, të flisnin latinisht”. 
 Këtu duhet të nënvizojmë faktin se Joani Lido i referohet me 
këmbëngulje vetëm shqiptimit gojor të latinishtes (εκφωνείσθαι ρήµασι-
lexoheshin, φθέγγεσθαι-të flisnin) nga grekët latin-folës. Pikërisht këtë 
gjë vazhdojnë ta bëjnë deri më sot vllehtë, si pasardhës të drejtpërdrejtë 
të tyre: vetëm e flasin gjuhën latine, por nuk e shkruan kurrë atë dhe as e 
shkruajnë. 
 Pikërisht kjo gjuhë e folur latine u quajt më vonë vllahishte. Vllehtë 
kanë ruajtur deri më sot thelbet kryesore të latinishtes, dhe pse ato kishin 
ndryshuar gojë më gojë. Prandaj janë në gjendje të kuptojnë plotësisht 
                                            
5 Joani Lidos, Në lidhje me parimet e shtetit të romakëve, Botimet Boni 1837, 
vëll. II, fq.68. 
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fjalët bazë që janë të njejta tek të gjitha gjuhët latino-evropiane. Fjalë të 
tilla kyçe janë si për shembull fjalët kokë, veshë, flokë, hundë, dhëmb, 
ballë, dorë, thonj, njeri, grua, djalë, vajzë, trim, ujë, det, hënë, diell, yje, 
shtëpi, tym, zjarr, natë, ditë, ditët e javës dhe numrat, e dashur, dhi, dre, 
ari, ujk, derr, pulë, qumësht, kripë, djath e të tjera.  
 Në vitet e perandorisë së Justinianit forcat ushtarake autoktone të 
perandorisë u latinizuan. Historiani i kësaj epoke Theofilakt Simokrati, 
duke përshkruar betejën kundër avarëve në Trakë në vitet 579-582, 
nxjerr në pah faktin se e folura në gjuhën latine ishte “zëri i atdheut” të 
këtyre luftëtarëve. Të njejtën gjë përsërit dhe Theofani:6 
 Ο δε ακολουθών εταίρος εφώνει τη πατρώα φωνή «τόρνα, φράτερ, 
τόρνα» και ο µεν κύριος του ηµιόνου την φωνήν ουκ ήσθετο οι δε λαοί, 
ακούσαντες και τους πολεµίους επιστήναι αυτοίς υπονοήσαντες, εις φυγήν 
ετράπησαν «τόρνα, τόρνα» µεγίσταις φωναίς ανακράζοντες. 
 Domethënë, “Edhe bashkëluftëtari që ishte nga pas bërtiste në 
gjuhën amtare “Po anon, vëlla, po anon” (samari), por shoqëruesi i 
mushkës nuk ia dëgjoi zërin, megjjithatë e dëgjuan turma e ushtarëve, të 
cilët, duke menduar se ranë në pritën e armiqve, u arratisën duke ulëritur 
me zë të lartë “kthehu, kthehu”. 
 Këtu duhet të theksohet fakti se në gjuhën e përditshme latine fjala 
“torna” do të thotë “anon”, “kthehet mënjanë” samari, në vetën e tretë 
njëjës, në kohën e tashme dhe njëkohësisht do të thotë “kthehu mbrapa” 
në vetën e dytë njëjës të mënyrës urdhërore, në trajtën pasore, “torna te”, 
d.m.th. “ktheje veten tënde”. Pra ushtarët kujtuan se po dëgjonin 
urdhërin për tu kthyer që të mos binin në kurth. 
 Historiani bashkëkohor i Justinianit, afërsisht dhe i Theofanit, 
Prokopi, në përshkrimin që bëri me urdhër të perandorit për kalatë dhe 
ndërtesat perandorake, në librin e tij “Në lidhje me ndërtesat” regjistroi 

                                            
6 Theofani, botimet Boni, I, fq. 397. 
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në vitet 553-555 toponime vllahe me dorëshkrim në gjuhën greke. Por në 
greqisht këto toponime nuk do të thonë asgjë, sepse janë në gjuhën 
vllahishte: Σαπτεκάζας (Saptekazas), do të thotë “Shtatë Shtëpi”, 
Λουποφοντάνα (Lupofontana) do të thotë “Çezma e Ujkut”, 
Μπουργκουάλτου (Burgualtu) Kështjellë e Lartë, Γκεµελλοµούντες 
(Gemelomundes) Qafa e Malit.  
 Pavarësisht nga prania e vazhdueshme masive e këtyre luftëtarëve 
dhe pavarësisht nga veprimtaria që ata zhvilluan, këta luftëtarë 
latinofonë deri në shekullin e 10-të nuk përmenden me emrin “vllehë”. 
Mos vallë nuk ekzistonin deri atëherë? Mos vallë zbritën nga zona e 
lumit Danub mbas shekullit të 10-të, ndaj referohen nga ai moment e 
tutje me emrin “vllehë”? Përgjigjja është e thjeshtë: arumunët latinofonë 
ekzistonin edhe më parë, e siç u theksua më sipër, ata përmenden edhe 
më përpara. Por jo me këtë emër, sepse thjesht emri “vllah” atëherë nuk 
ekzistonte. Vetëm emri u shfaq më vonë, por jo vetë vllehtë! 
 
 Përcaktimi i emërtimit 
 
 Fillimisht gjermanët quajtën Volcae, d.m.th. Popuj të Latinës, të 
gjithë latinofonët, e veçanërisht keltët. Më vonë i quajtën Welsch, nga ku 
kanë prejardhjen emrat valonë dhe ualë, të cilët ishin keltë. Sllavët, kur 
hynë në trojet gjermane e gjetën termin Volcae, të cilin e kthyen në 
Walschi, dhe quajtën Vllehë të gjithë latinofonët e Evropës. Këtë emër e 
sollën në Ballkan Sklavinët e Perandorisë në momentin që filluan të 
vendoseshin gradualisht si vasalë që i paguanin taksa perandorit, dhe me 
këtë term emërtuan autoktonët latinofonë që gjetën pas ardhjes së tyre. 
Romakët filluan dhe ata të quanin Vllehë luftëtarët latinofonë dhe 
familjet e tyre nga fundi i shekullit të 10-të, kur gjuha greke kishte 
mbizotëruar përfundimisht. Ja pse u shfaqën “papritmas” vllehtë, sepse 
atëherë ishte shfaqur për herë të parë termi “vllah”, që ishte fjalë e 
huazuar nga sllavët.  
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 Mbrojtës të Perandorisë mëmë  
 
 Vllehtë natyrisht vazhduan ti shërbejnë Perandorisë si luftëtarë dhe 
kufitarë. Ata, ngaqë ishin trupa ushtarake të përzgjedhur dhe malësorë që 
jetonin me kopetë e tyre në zonat malore, ruanin grykat e maleve dhe 
rrugët mbretërore. Pikërisht për këtë arsye referohen si Vllehë Odhitës 
(Rrugëtarë Vllehë). Referimin e parë për Vllehtë Odhitës e hasim nga 
fundi i shekullit të 10-të, në periudhën e perandorit bizantin Basilit të II-
të “Vulgaroktonit” (vrasës i Bullgarëve), nga kronikani Kedren i cili 
shkruan:7 
 Bullgarinë e mbretëronin katër vëllezër, Davidi, Moisiu, Aaroni 
dhe Samuili. Davidi u vra nga Vllehtë Odhitës ndërmjet Kosturit dhe 
Prespës, tek zona e quajtur Kales Drues (Lisat e bukur). 
 Këta Vllehë Odhitës ruanin kalimin e ngushtë që ndodhej në 
fshatin vllah Pisodher, i cili kontrollon deri në ditët e sotme rrugët e 
komunikacionit ndërmjet Follorinës, Prespës, Korçës dhe Kosturit. Atje 
vranë njërin prej vëllezërve të çarit të Bullgarisë, Samuilit, i cili ishte 
ngritur në revoltë kundër Perandorisë, edhe pse i shërbente asaj si oficer. 
Ai ishte djali i kontit Nikoll dhe i Armenisë. Vasili i II-të Maqedonasi, i 
ashtuquajturi “Vulgaroktonos” (vrasës i Bullgarëve), e luftoi atë me 
guximshmëri për shumë vite me rradhë dhe si përfundim e mposhti.  
 Për vllehtë shkruajti pas disa vitesh Anna Komnini (1083-1148) në 
librin e saj “Aleksias” (Αλεξιάς), i cili i dedikohej babait të saj, 
perandorit Aleks Komnino, ku tregon se vllehtë, që njihnin mirë shtigjet 
dhe i ruanin ato, shoqëruan Komanët, por megjithatë ata u rebeluan për 
shkak se Aleksi, edhe pse kishin rënë dakord, i vuri atyre taksa të rënda.  
 Mbas vitit 1904 vllehtë u bënë aq të fuqishëm sa në atë periudhë 
krahina e Thesalisë u quajt Vllahia e madhe, ndërsa Etolokarnania u 

                                            
7 Kedrin, Përmbledhje historish që nga kurorëzimi i mbetit Nikifor, Botime 
Iohannes Thurn, Berlin, 1973, B. 435, 11, 78, fq. 329. 
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quajt Vllahia e vogël, e cila arriti të mbijetojë deri në shekullin e 15-të, 
kur si përfundim u sundua nga turqit, të cilët i dhanë emrin turk Kiuçuk 
Ulah. Kështu lindi në greqisht emri “Kuçovllah”. 
 Duke patur gjithmonë një vetëqeverisje të fortë, për shkak të 
karakterit të tyre luftëtar, vllehtë ngriheshin shpesh në revoltë sa herë që 
pushteti perandorak bëhej koncentrik apo i vinte taksa më të larta se sa 
ato që nënshkruheshin në marrëveshjet midis tyre. Kundër tyre luftoi 
Armenio Joan Kekaumeni, një oficer i zoti, i cili mbante titullin e 
Katakalonit. Por në shekullin e 11-të vllehtë e mposhtën atë në Thesali 
dhe për shkak të kësaj disfate zbrazi të gjithë inatin që kishte kundër tyre 
në librin e tij “Strategjik” (Στρατηγικό), në të cilin i karakterizon ata si 
komb të pabesë e dinak, duke thënë se janë barbarë të ardhur nga lumi 
Danub. Megjithatë nuk përmend se kur dhe kush e dëshmon këtë fakt. 
Informacionet e tij i përsërisin me vonë shumë kronistë të tjerë 
pasardhës. Por megjithatë, më parë Basili Vulgaroktonos i kishte caktuar 
me dekret vllehtë, në dioqezën e kryepishkopit të Ohrit, të Iustinianës së 
re dhe në atë të Bullgarisë, të cilën e kishte themeluar ai vetë, mbasi 
kishte shkatërruar mbretërinë e përkohshme të Samuilit. Por a përbën 
vallë një burim autentik oficeri i humbur e i turpëruar? Studiuesi i tij 
hungarez L. Tamas në vitin 1936 thekson se:8 
 Të dëshirosh të bësh të qartë një burim historik informacionesh 
duke u bazuar në të dhënat e Joan Kekaumenit është e njejta gjë si të 
përpiqesh të arrish të pamundurën. 
 Në këtë rast duhet nënvizuar fakti se vlerësimet e Joan 
Kekaumenit në lidhje me zbritjen e vllehëve nga zona e lumit Danub u 
refuzuan nga historianë të shquar rumunë, siç janë T. Papahagi, A. 
Secerdoteanu, Siviu Dragomir, Cicerone Poghirc dhe Petre Nasturel. 

                                            
8 Aqileas Lazaru, Ballkani dhe Vllehtë, Athinë 1996, fq. 118. 
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 Në vitin 1159, d.m.th. 100 vjet pas Joan Kekaumenit rabini 
Benjamin nga Tudela, i gjen vllehtë më të fuqishëm, të pabesë d.m.th. të 
panënshtruar, e të shtrirë deri në dalje të zonës së Lamiave, të cilat në atë 
kohë njiheshin me emrin “Zituni”. Këta vllehë ai i vizitoi dhe përshkruan:9 
 Këtu ndodhen kufinjtë e Vllahisë, banorët e së cilës quhen Vllehë. 
Ata nuk besojnë as tek Zoti, as tek mbreti. Janë moskokëçarës e të 
shkathët si drerët dhe zbresin nga malet në fushat greke, të cilat i vjedhin. 
Asnjë njeri nuk rrezikon të luftojë me ta dhe as mundet t’i mposhtë. 
 Kalimi i tyre në çdo epokë është emocionues dhe prezenca e tyre 
në historinë e kombit e pafund. Ajo e tejkalon hyrjen e thjeshtë të një 
libri, qoftë dhe të zgjeruar. Për më tepër që vllahu i nënshkruar u ka 
kushtuar atyre një volum të gjërë.10 
 Bibliografia që i përshtatet kësaj teme është e vëllimshme, ndërsa 
versionet dhe teoritë e ndryshme janë të panumërta.  
 Unitetin dhe trimërinë e tyre të paarritshme e mbajnë të gjallë  
kujtesa kolektive e kombit, me respekt dhe në mënyrë autentike, në 
këngët popullore akrite, të shkruara kur Perandoria mëmë ishte ende në 
kulmin e lulëzimit dhe populli i dallonte ende vllehtë: 
Ώσε να στρώσει ο Κωνσταντής  Derisa të shtrohet Konstantini 
κι Αλέξης να σελώσει  dhe Aleksi të shalojë kalin 
ευρέθη το Βλαχόπουλο  u gjend Vllahopulo  
στον µαύρο καβαλάρης  mbi kalin e zi 
Στο έµπα µπήκε σαν αϊτός  U fut si shqiponjë 
Στο ξέβγα σαν πετρίτης  E doli si skifter  
Στο έµπα χίλιους έκοψε  Kur hyri preu njëmijë  
Στο ξέβγα δύο χιλιάδες  Kur doli dy mijë vetë 
Και στο καλό το γύρισµα  Dhe në kthim  
Κανέναν δεν αφήνει  Nuk la asnjë njeri 
                                            
9 Qiriako Simopulo, Udhëtarë të huaj në Greqi, Athinë 1972, fq. 223. 
10 N.I.Mertzos, Vllehtë Arumunë, Botimet I.Rekos, Selanik 2000 dhe 2001. 
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 Ata e mbrojtën Perandorinë deri në fund. Përpara se të kurorëzohej 
“Perandor i Fundit”, Konstandin Paleologu, u nis nga Mistra dhe pushtoi 
Thivën, më pas nënshtroi Biotinë, dhe në vazhdim u ndesh me osmanët 
në Thesali. Krah tij luftuan edhe vllehtë. W. Miller shkruan:11 
 Atëherë Vllehtë e Pindit u hodhën nga lart kundër Turqve në 
fushën e gjërë të Thesalisë dhe pritën nga fitimtari Konstantin, një 
administrator, i cili e kishte bazën në Fanar (Farsala).  
 
 Armatolë të Perandorisë Osmane 
 
 Por këto ishin trimëritë e fundit. Kur agresorët osmanë 
mbizotëruan në rajon dhe Stambolli u pushtua, vllehtë nuk u nënshtruan. 
Me qëllim që të ruante paqen në rajon dhe të rriste prodhimin në timaret 
e tij pjellore, sulltani u dha atyre menjëherë të drejtën të mbajnë me vete 
armë, privilegjin e vetëqeverisjes dhe gjithashtu të drejtën të varen 
drejpërdrejt nga valide sulltana (nëna e sulltanit), të cilës i paguanin 
taksa të ulta. Foletë në malet e larta, në të cilat ata u vendosën, u 
shpallën vende të pashkelshme.  
 Gjatë ekspeditës ushtarake që ndërmori sulltani Sulejman (1520-
1566) kundër Vjenës, për të siguruar krahët e tij dhe për të mbajtur të 
lira shtigjet e komunikimit, u vuri si detyrë vllehëve misionin që kryenin 
gjithmonë në Perandori: ruajtjen e udhëve mbretërore e të grykave të 
maleve, si dhe mbrojtjen e popullatës së pambrojtur fshatare. Duke patur 
si pikë qendrore fshatrat vllahe, ai themeloi 15 fshatrat e para 
armatolike: fshatin Kastania në Vermio, Serviat në Xasia, fshatin 
Grevena, fshatin Aspropotam, Mallakasin dhe Gardik-Lidorikun në 
Pind, fshatin Milia, fshatrat Tembi dhe Elasona në Olimp, Anaselitsën, 
fshatin Agrafa, fshatrat Valto dhe Ksiromeru, Patratzikun në Valuhi-
Thermopiles, Mavrovunin dhe Karlelin. Titulli “armatol” vjen nga 
                                            
11 W. Miller, Pushtimi frëng në Greqi, Athinë 1960, fq. 475. 
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vllahishtja: armatul, që do të thotë i armatosur. Nga kjo fjalë vjen fjala 
armata, d.m.th. armë, e cila e ka prejardhjen nga latinishtja. 
 Shumë vllehë të famshëm Armatolë u dalluan në krahina të 
ndryshme. Mund të përmendim familjen e Lazeos në Milia, në pjesën 
jugore të Olimbit Pano Tsarën dhe djalin e tij Nikotsarën, emri i të cilit u 
kthye në legjendë, në Tembi, me qendër Rapsanin, u dallua familja e 
Tzahileos, në Tirnavë familja Tzima, në Servia familja Bitziotei, në 
Grevena Jani Prifti (prifti në vllahisht do të thotë djali i priftit), në 
Aspropotam Nikoll Sturnari dhe Kristodhul Hatzipetro, të cilët mbrojtën 
Mesollongjin, në Agrafa familja e Bukuvaleos, që kishte kryetar fisi 
Dhimon, plakun legjendar që përmendet në këngët popullore, si dhe 
Janaki Ragko dhe kryekomandanti i Kryengritjes Jorgo Karaiskaki. Në 
Valto u dalluan familjet Strati dhe Statha, në Karpenis familja e 
Vllahopullëve dhe Siadhima, në Vonitsë familja e Grivëve, Drakët dhe 
Tzioga, e të tjerë. Në qoftë se nuk kishin lidhje farefisnore, ata lidheshin 
me vëllamëri. Historiani vllahofon Nikoll Kasomuli regjistroi pemën 
gjenealogjike të lartpërmendurve në librin “Kujtime Ushtarake” 
(Ενθυµήµατα Στρατιωτικά).12 
 Nëpërmjet këngëve popullore populli grek i këndoi për shekuj me 
rradhë e vazhdon ti këndojë vllehëve guximtarë, si për shembull plakut 
Dhimo, Nikotsarës, Janit të Stathait, priftit Thimio Vllahava e shumë të 
tjerëve. Gjithashtu, me origjinë vllahe, ishte Riga Belestinliu, Apostulli i 
Kombit, njeriu që luftoi për një të ardhme më të mirë. 
 Vllehtë ishin të parët që u hodhën në kryengritje kur shpërtheu 
Revolucioni. Ata shkuan nga Maqedonia në Principatat danubiane për të 
përkrahur Aleksandër Ipsilandin, atje ku dëshmorët kombëtarë, 
gjeneralët vllehë Jorgakis Olimpios nga Vllaholivadho dhe Jani Farmaki 
nga Blaci, mbrojtën deri në vdekje manastirin e Sekut. 

                                            
12 Kujtime Ushtarake, vëll. A΄, fq. 3 e në vazhdim.  
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 Rrjetet e ekonomisë ndërkombëtare 
 
 Duke patur për bazë këto parakushte vllehtë themeluan dhe vunë 
nën kontrollin e tyre një rrjet të gjerë ekonomik, i cili mbas shekullit të 
16-të e deri në fillimin e shekullit të 20-të, u përhap nga Odesa deri në 
Vjenë. Nga kopetë e tyre ata prodhonin lëndën e parë (si qumësht, lesh 
dhe lëkurë), të cilën gratë e tyre të palodhshme e përpunonin për të 
siguruar vlerën e shtuar (produktet e qumështit, produkte të endura, 
shajakë, guna, veshje dhe lëkura të buta). Në kopetë e tyre rrisnin mijëra 
kuaj të fuqishëm dhe mushka, që si fillim përdoreshin si mjet transporti 
për transferimin e trupave ushtarake të Perandorisë që prej shekullit të 6-
të, siç përmendi më lart Theofani. Ata formuan karavanet e tyre 
madhështore që për shumë shekuj me rradhë kalonin nëpër rrugët e 
Ballkanit duke krijuar lidhje tregtare ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit. 
Vllehtë ishin ata që ruanin rrugët mbretërore dhe rrugëkalimet.  
 Ata ndiqnin deri në Durrës rrugën e lashtë të Egnatisë. Kur ishin 
nën pushtetin e osmanëve e ndryshuan atë më në veri, në mënyrë që të 
përfundonte në Republikën autonome të Raguzës, e cila në atë periudhë 
ishte porti i vetëm i lirë i Lindjes për në Venecia.  
 Në nyjen e kësaj rruge, afër Korçës, vllehtë themeluan 
Voskopojën. Voskopoja ishte një nga qendrat më të mëdha tregtare e 
produktive të Ballkanit, me një popullsi prej rreth 40.000-60.000 
vllehësh. Ky qytet levroi gjuhën greke, themeloi Akademinë e re dhe 
vendosi shtypshkronjën e parë greke, pas Patriarkanës. Gjithashtu 
Voskopoja zotëronte flotë tregtare private në detin Adriatik. Ajo u 
shkatërrua nga banditë turko-shqiptare në të njejtën periudhë kur 
Napoleoni nënshtroi Republikën e Venedikut. 
 Ndërkohë, duke ju përshtatur ekuilibrit të ri politik ndërkombëtar, 
vllehtë i dhanë drejtim një rruge veriore të Egnatisë për në Zemona, në 
Zeimun të Serbisë ose në Semlin (sipas traditës greke), nëpërmjet të cilës 
zhvillohej tregtia me Perandorinë Osmane dhe atë Austro-Hungareze. 
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Në fund të shekullit të 18-të vllehtë themeluan atje një komunitet, i cili 
titullohej “Komuniteti i Maqedonovllehëve Romakë” (Κοινότητα των 
Ρωµαίων Μακεδονοβλάχων). Sponsor i komunitetit ishte Jorgo fon 
Spirta nga Këlcyra. Ata kishin nën kontroll të gjithë zonën kufitare që 
njihej me emrin Qytetet e Sremit, në të cilën u regjistruan disa familje 
nga zonat vllahe të Maqedonisë13 
 Nga regjistrimi i popullsisë së qyteteve të Sremit, bëhet e ditur se, 
në vitin 1770 jetonin atje 29 familje të ardhura nga Voskopoja, 20 nga 
Katranitsa, 11 nga Blaci, 5 nga Veria, 1 nga Kosturi dhe 1 nga Nausa. 
 Mbasi kishin përparuar në qytetin e Venecias, kishin zotëruar 
Riekën dhe Tergjestin, më pas vllehtë mbizotëruan edhe në Budë, në 
Pest dhe në Vjenë, ku ngritën tempuj madhështorë grekë dhe një karavan 
saraj gjigand për karavanet e tyre. Ata zhvilluan një biznes shumë të 
fortë, u bënë bankierë të lartë, baronë dhe këshilltarë të besuar të 
Perandorisë. Në Vjenë vëllezërit Markidhe Puliu nga Siatista botuan 
gazetën e parë greke dhe shtypën fshehurazi të gjitha veprat e Rigës.  
 Grekët që jetonin në Pest, duke mos dëshiruar më të ndiqnin meshën 
në kishën serbe, morën leje për të ndërtuar një kishë të tyren. Kështu 
që:14 
 Firmosën 300 familje greke, 2/3 e të cilave ishin vllehë nga 
Maqedonia. 177 familje e kishin prejardhjen nga Voskopoja. Paratë që u 
mblodhën për kishën arritën shumën e 32.454 florinjve. Nga këto 26.000 
i ofruan banorët e Voskopojës: 40.000 franga i dha Aleksandër Lepori, 
2.000 florinj Naum Meska dhe Jorgo Hristodhulu. 
 Kisha madhështore greke e Pestit u inagurua në vitin 1770 dhe iu 
dedikua “Fjetjes së Hyjlindëses”. Mbas një brezi, më 9 nëntor të vitit 

                                            
13 Historia e Kombit Grek, Athinë, Ekdhotiki Athinon, vëll. IA΄, fq.236. 
14 Joakim Martiniani, Voskopoja, fq. 139. 



 -28-

1802, “Komuniteti grek i grekëve dhe i vllehëve maqedonas në Pest” 
përcaktoi statutin e kishës dhe në parathënie përmendi që:15 
 Duke qënë të një mendimi morëm këtë vendim për të patur paqe të 
përjetshme ne dhe fëmijët e fëmijëve tanë dhe të gjithë pasardhësit e 
Kombit si Grekë ashtu dhe Vllehë… 
 Në të njejtën periudhë maqedonovllehtë romakë që ndodheshin në 
qytetin serb të Stabaçit mirëmbanin katër shkolla greke: shkollën për 
meshkuj, shkollën për femra, gjimnazin dhe shkollën profesionale. Ata 
përparonin gjithashtu në Beograd dhe njëkohësisht ndihmonin me 
vendosmëri serbët.  
 Vjena përbën qendrën e të gjitha aktiviteteve, e pushtetit politik 
dhe e pasurisë. Aty ndodhej mjeshtri i muzikës klasike dhe themeluesi i 
qytetit të ri perandorak, baroni Nikoll Dhumba, djali i bankierit Sterio 
Dhumba nga Blaci. Baroni Simon Sina, i cili ushtronte profesionin e 
bankierit, dhe ishte me origjinë nga Voskopoja, arriti të mbante nën 
kontroll lundrimin lumor të Danubit, rrugët hekurudhore të Hungarisë si 
dhe prona të mëdha, të cilat shtriheshin mbi tre shtete, ndërkohë që 
bashkoi për herë të parë, përmes një ure madhështore, Budën me Pestin. 
Ata do të mbeten përgjithmonë bamirës kombëtarë të mëdhenj. 
 Arsimtari Th. Natsina vizitoi Vjenën në vitin 1933, dhe gjeti të 
paprekur, por bosh, karavan sarajin e vllehëve tregtarë dhe e përshkruan 
atë:16 

 Katër anët e oborrit të madh mbyllen nga 23 magazina, në të cilat 
depozitonin mallrat e tyre industritë e famshme maqedonase Dhumpa, 
Skurti, Dhuka, Torna, Spirta, Dira, Gora, Kapra, Manusi, Kristomanu, 
Andhrasi, Tosica, Tsota, Ikonomu, Hertura, Dhimitsa e shumë të tjera.  

                                            
15 Diaspora Ortodokse Greke në Hungari, fq.75, botim i prefekturës së Kozanit 
2010 
16 Th. Natsina, Tregtarët shëtitës maqedonas në vendet e Austrisë dhe të 
Hungarisë, 1934.  



 -29-

 Në veprën e shquar të tij shkencore “Cincarima”, të cilën botoi në 
vitin 1937 në gjuhën serbe, Dushan Popoviçi, profesor i historisë në 
Universitetin e Beogradit, jep disa të dhëna lidhur me veprimtarinë e 
vllehëve në Jugosllavi, në vendet e tjera ballkanike, me përjashtim 
vatrën e tyre Greqinë, si dhe në Perandorinë Austro-Hungareze, që nga 
shekulli i 18-të deri në fillimin e shekullit të 20-të. Veprën e tij, në të 
cilën përmenden dhjetra autorë, ku shumica prej tyre nuk e njohin 
gjuhën serbe, e qarkulloi për herë të parë të përkthyer në gjuhën greke 
Shoqëria e Studimeve Maqedonase në 2010-ën nga shtëpia botuese I. 
Rekos.  
 Popoviçi i përshkruan vllehtë si më poshtë: 
 Për Tsintsarët është vërejtur nga e kaluara se janë më shumë 
grekë së sa të lindurit grekë (…) 
 Zotërojnë tregun, si importin ashtu dhe eksportin. Në atë periudhë 
përbënin faktor të rëndësishëm në shoqërinë e Beogradit. Pashallarët e 
Beogradit merrnin hua prej tyre (…) 
 Mund të themi që kanë ndikuar në krijimin dhe zhvillimin e 
mëtejshëm të jetës moderne urbane (…) 
 Nuk ekziston asnjë grup etnik në Ballkan që të mos ketë përfituar 
mjaft prej tyre (…) 
 Tsintsarët ishin krijuesit kryesorë të kulturës ballkanike, të asaj 
materiale, intelektuale, etnike. 
 Në Aleksandri të Egjiptit lulëzon helenizmi dhe që nga viti 1805 
ndërmjet grekëve më të shquar ata që dallohen janë vllehtë. Porta e Lartë 
emëron regjent të pavarur të Egjiptit Muhamed Aliun, i cili u kishte 
besim të veçantë vllehëve. Dhe për këtë arsye vuri në postin e Patriarkut 
të Aleksandrisë Jerotheun nga Klinova e Aspropotamit. Njëkohësisht i la 
në dorë Mihal Tosicës nga Mecovi administrimin e pronave të tij dhe e 
ngarkoi atë me detyrën e anijërisë në lumin Nil. Mihal Tosica bashkë më 
nipin e tij Nikoll Sturnarën, arritën të krijojnë një firmë tregtare të 
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rëndësishme në Mesdhe me qendër Liburnin. Vëllezërit Avgjeri dhe 
Jorgo Averof nga Mecovi, kishin nën kontroll oligopolin e tregtisë së 
importiti të grurit që vinte nga Rusia, kurse afendi Mihal Cirli nga 
Nimfeo i jepte drejtim korrjes së prodhimeve bujqësore dhe mbante nën 
kontroll tregtinë e pambukut. Të gjithë janë bamirës të mëdhenj të 
kombit. Pranë tyre mësojnë e zhvillohen anostrit - njerëzit tanë -, të 
afërmit, bashkëfshatarët dhe shumë latinofonë të tjerë. 
 Përveç kësaj, në zonat greke zhvilloheshin fshatrat vllahe, të cilët 
lidheshin me njëri–tjetrin me rrjet ndërkombëtar. Shumë prej tyre jepnin 
përshtypjen e një qyteti të përparuar, si për shembull Metzovi autonom, 
Samarina, Sipicha, Linotopi, Krusheva, Siatista, Këlcyra, Blaci, Siraku, 
Pertuli, Gramusta, Vllaholivadhi, Nikolica e të tjerë. Në secilin prej 
këtyre fshatrave popullsia i kalon 6.000 banorët. Shumica dërrmuese e 
popullsisë greke që jeton në Monastir është vllahofone, kurse në Seres 
dhe në Selanik është mëse emblematike.  
 Kalaritët, të cilët shfrytëzojnë kope të mëdha, prodhojnë dhe 
eksportojnë në Evropë të endura e guna dhe njëhohësisht kanë në 
Mesdhe flotë tregtare, e cila ushtron tregtinë e saj në Sardenjë dhe në 
Marsejë. Në zonën Ambelakia vllahu Jorgo Lajo-ndryshe në greqisht, 
Mavros (i zi) dhe Schwarz në gjermanisht-, merret me prodhimin dhe 
eksportimin e fijeve të kuqe si dhe të uniformave ushtarake, dhe në të 
njejtën kohë organizon kooperativën e parë produktive. Punuësit e 
famshëm të arit e të argjendit përparojnë ne Linotopi, në Kalarite (atdheu 
i Boulgarit) dhe në Neveskë (Nimfeo), kurse ikonografët në Samarinë, 
në Gramustë, në Linotopi, në Aspropotam, në Belkamen dhe në Sudenën 
e sipërme, ndërsa gdhendësit e drurit në Mecovë etj. 
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 Kultura e vllehëve 
 
 Vllehtë mbledhin pasuri e rezerva kulturore dhe ndërtojnë e 
zbukurojnë shtëpitë e tyre të mëdha. Në “Kujtimet Ushtarake” luftëtari i 
Kryengritjes së 1821-it Nikoll Kasomuli shkruan se në Petrul dhe në 
Veternikun e Aspropotamit ka hasur kulla gjigante plot pasuri. 
Poukëvili, ambasadori francez i Ali Pashës, më 1806 vizitoi fshatrat 
vllahe të Pindit si dhe Siatistën. Ai tregon që:17 
 Të gjithë Vllehtë që merren me biznesin jashtë vendit dhe 
udhëtojnë herë pas here, flasin secili prej tyre më shumë se një gjuhë 
evropiane dhe kanë në shtëpitë e tyre bibloteka me material të çmuar 
plot botime në gjuhën frënge dhe italiane, si dhe botimet më të mira të 
veprave të shkrimtarëve klasikë. Ata, gjithashtu dhe bashkëfshatarët e 
tyre, bëjnë një mënyrë jetese që e lë vizitorin të habitur. 
 Siatistën e ndërtuan në shekullin e 12-të çobenjtë Vllehë. U 
mahnita kur kalova nga pazari, të cilin e stolisnin dyqane të bukura, dhe 
pashë shtëpi të ndërtuara me merak. Dhe më gëzoi kjo mrekulli e këtij 
qyteti, krenarinë e të cilit nuk e gjen në asnjë vend në Turqi. 
 Në vitin 1893 apo 1894, vizitoi fshatrat vllahe, të cilat i përshkroi 
me detaje, profesori gjerman i universitetit të Leipzigut, Gustav 
Weigand, me qëllim që të provojë me fakte se vllehtë "janë" rumunë. 
Por ai pranon që:18 
 Çdokush që ka parë fshatrat e varfëra bullgare me kasollet e tyre 
të pista e të ndërtuara me plis, apo ka parë fshatrat e varfëra greke në 
Epir, mbetet shumë i shtangur kur shikon fshatrat arumune. Jo vetëm 
për shkak se, të gjitha pa përjashtim, ndodhen në një pozicion shumë të 
bukur gjeografik, por më tepër sepse shtëpitë e tyre janë madhështore, të 
mobiluara bukur. 

                                            
17 Fr. Pouqueville, Voyages en Grece, Paris 1820, fq. 178,78. 
18 G. Weigand, Die Aromounien, fq. 297, 69-70, 83, 296. 
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 Neveska ka 500 shtëpi, të gjitha janë të ndërtuara me gurë të 
latuar, janë të mbuluara me pllaka të trasha dhe më të shumtat prej tyre 
janë dykatëshe. Përshtypja që të lënë forcohet edhe më tepër kur hyn në 
këto shtëpi. Në hyrje të shtëpisë gjen odën, dhomën e pritjes, e cila është 
e mobiluar sipas traditës evropiane, dhe e gjen atë në shumicën e 
shtëpive të pasura, të cilat nuk përbëjnë aspak numër të vogël në këtë 
fshat. Pothuajse të gjitha kanë qilima të përzgjedhur me një ndjenjë të 
veçantë bukurie, ndërsa afër mureve janë vendosur kolltuqe. Muret janë 
të pikturuara me shumë ngjyra, tavanet janë të lyera me gëlqere, kurse 
dërrasat e dyshemesë shkëlqejnë nga pastërtia. Në përgjithësi këtu gjen 
një pastërti të veçantë, të cilën më të mirë nuk mund ta gjesh në asnjë 
vend. 
 Kur Liku shkruante se qytetet më të mëdha, më të bukura dhe më të 
pastra greke janë ato vllahe, me sa duket kishte ndërmend fshatra siç 
janë Siraku, Kalaritet, Mecovi ose Vllaholivadhi... Por, po të njihte 
Krushevën, Neveskën dhe fshatrat e tjera në veri, nuk do të fliste vetëm 
me çudi, por dhe me admirim.  
 Në vitin 1911, anglezët Allan Wace dhe M. Thomson vunë re se:19 
 Në shtëpitë më të mira, si në Këlcyre ashtu dhe në Neveskë, 
çdokush mund të vërejë një zbukurim vendas të çuditshëm. Ana e 
sipërme e mureve zbukurohet me nje cohë të lehtë me ilustrime nga 
perënditë e perëndeshat e Greqisë së lashtë. 
 Jani Karaviti nga Kreta, njëri prej luftëtarëve të Maqedonisë, i cili 
e përjetoi luftën Çlirimtare për katër vjet, shkruan në “Kujtimet” e tij:20 
 Vllehtë janë rraca më e civilizuar dhe më e zgjuar. Ata kanë 
ndërtuar fshatrat e tyre në vende të larta dhe në pika strategjike siç 
është Pisodheri, Neveska dhe Këlcyra. 

                                            
19 Allan Wace – M. Thomson, Nomadët e Ballkanit, fq.212 e në vazhdim. 
20 I. Karaviti, Lufta Maqedonase, Athinë 1994, botimet Petsiva, vëll.A΄, fq. 
170. 
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 Vllehtë nuk kufizohen vetëm në Maqedoni, në Epir, në Thesali dhe 
në Etolokarnani ose në diasporë, por ata përhapen edhe në More, 
ndërkohë që shumë prej tyre janë vendosur në ishujt e detit Jon, si për 
shembull familja e poetit Aristotel Valaoriti nga Valaora i Epirit, i cili 
ishte kushëriri i poetit G. Zalokosta nga Siraku. Në vitin 1832, kur 
prania e tyre në More ishte ende e gjallë dhe askush nuk mund ta 
mohonte, Konstantin Kuma dëshmon:21 
 Të shpërndarë në fshatra të ndryshëm, që në shumicën e rasteve 
janë fshatra malorë, nga Maqedonia e deri në Peloponez ndodhen të 
ashtuquajturit vllehë, të cilët duke qënë Maqedonas dhe Thesalë, 
konsiderohen me origjinë greke. 
 Ata i takoi në pazarin e Argos në More, ku flisnin gjuhën 
vllahishte, konsulli francez i Selanikut Cousinery, i cili tregon:22 
 Vllehtë nuk jetojnë vetëm në Maqedoni por edhe në rajonin e 
Argos, ku ushtrojnë profesionin e bujkut e të tregtarit. Mundem të flas 
për ta sepse i njoha mirë dhe i dëgjova kur flisnin në pazar... Më bënë të 
qartë se jetonin në malet që kishin përreth, ishin bujq dhe flisnin të 
njejtën gjuhë me vllehtë e Maqedonisë, dhe njëkohësisht flisnin edhe 
greqishten. 
 Gjithashtu ai tregon se në vitin 1854 shpërtheu në Mesinë 
Revolucioni i vllehëve (Vllahoepanastasi). Për më tepër, dhjetra 
toponime në More u referohen vllehëve: Vllahë, Vllahorafti dhe 
Vllahofteri në Gortini, Vllahopulo në Pili, Vllakohor në Lakoni, 
Vllaheika në Trizini, Vllahokerasia në Mandini, Vllaheika në Patras dhe 
Vllaqiotë në Epidhavro.23 

                                            
21 Konstantin Kuma, Histori veprimesh njerëzore, Vjenë, 1832, fq. 521. 
22 E.M.Cousinery, Voyages en Macedoine, Paris, 1839, I, fq. 18. 
23 Jorgji Eksarho, Këta janë Vllehtë, Athinë, 1994, fq.72. 
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 Gjithashtu vllehtë mbizotërojnë në Vonicë e në rajonin përreth saj, 
ku i takoi gjatë Kryengritjes greke udhëtari historian anglez, i cili 
dëshmon:24 
 Edhe pse Vonitsa ishte selia e komandës, nuk ndodhej atje as edhe 
një forcë tjetër ushtarake përveç asaj të kapiten Tziogës, kreut të 
vllehëve, një popull ky që kontribuoi gjatë Revolucionit me afërsisht 
dhjetë mijë burra në përiudha të ndryshme. Tzioga kishte mbledhur 
menjëherë rreth dymijë ushtarë. 
 Kontributi i vllehëve në Revolucion ishte vendimtar dhe 
kryekomandantët më të rëndësishëm sapo u përmendën. Ata, ashtu si 
dhe luftëtarët guerilë të Aspropotamit, Kristodhul Hatzipetro dhe Nikoll 
Stournari, mbrojtën Mesollongjin e rrethuar. Εleftheri Poliorkimeni (Të 
rrethuarit e Lirë) janë qindra vllehë të armatosur të cilët përkujtohen tek 
"Fëmijët e Samarinës", që ende këndon e kërcen e gjithë Greqia. 
 Pjesëmarrja e mjekut Joan Koleti nga Siraku ishte vendimtare dhe 
luajti rol të rëndësishëm në nivel ndërkombëtar. Ai udhëhoqi luftën 
civile gjatë hyrjes në More, ishte kryeministri i parë kushtetues i 
Greqisë, ai organizoi shtetin dhe mbi të gjitha ishte ai që deklaroi 
“Megali-idhenë”. 
  
 Kontributi i tyre në arsim 
 
 I të njejtit nivel ishte edhe kontributi i tyre i mëparshëm në fushën 
e arsimit dhe në zgjimin kombëtar të kombit. Mund të përmendim disa 
vllehë, mësues të mëdhenj të kombit, si për shembull:  
 Joani Kotuni (Veria 1572 - Padovë 1657). Mbiemri i tij është 
përkthyer në vllahisht nga mbiemri paleologan Kidhonis. Ai themeloi në 
Padovë “Kolegjin Kotunian”, ku ishte mësues i filozofisë greke, 
veçanërisht i asaj të Aristotelit.  
                                            
24 U. Urquhart, Spirit of the East, London, 1830, fq.116. 
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 Neofit Duka (1760-1845) nga Sudena e sipërme ishte drejtor i 
«Shkollës Athoniadhe» (Αθωνιάδα Σχολή) në Agjio Oros (Malin e 
Shenjtë), ai ishte mësues në kolegjin patriarkal, dhe drejtor i bibliotekës 
së Jeruzalemit. La pas vepra të mëdha. Thanas Kavalioti dhe Daniel 
Moskopoliti ishin mësues në Akademinë e re të Voskopojës gjatë 
shekullit të 18-të. Ata lanë pas vepra të shquara si dhe fjalor. Grigor 
Zaliki ose Zalikoglu nga Selaniku themeloi para revolucionit në Paris 
Elinogloson Ksenodhohion (Hotel Grek). 
 Në listën e shenjtë të Sofron Efstratiadhit përmenden gjashtë 
vllehë shenjtorë dhe dëshmitarë. Gjithashtu, vllehë ishin Patriarku 
Ekumenik Mateu i II-të dhe Joakimi i III-të, i ashtuquajturi 
“Megaloprepis”, nga Krusheva, i cili ishte bashkëfshatar i Dushan 
Popoviçit. Gjithashtu, vllah ishte dhe Patriarku i Aleksandrisë Ierotheu.  
 Me krijimin e shtetit të parë të lirë grek, ndërkohë që ishte ende i 
paformuar, vllehtë ishin ndër të parët që depozituan me bollëk paratë e 
tyre nga Vjena me qëllim që ai të funksiononte në fazat fillestare të tij. 
Ata u përkujdesën me shumë dashuri për fëmijët që mbetën jetim pas 
luftës. Qeveritari Joan Kapodistria kur arriti në Nafplio, e gjeti arkën e 
shtetit bosh dhe borxhet e vendit kundrejt bankierëve të Londrës, për 
shkak të huave që kishin marrë gjatë luftës së Pavarësisë, shumë të larta 
e marrëmendësë. Më 16 maj të vitit 1830, me numër protokolli 766, ai i 
shkruan në Vjenë baronit vllah Simon G. Sina.25 
 Ne kemi pranuar me mirënjohje të thellë shumën prej 2.007/100 
monedhash spanjolle argjendi që na ofruat falas ju dhe bashkëqytarët 
tuaj greko-vllehë të Vjenës për institucionet publike të Greqisë (...) Uroj 
që shembulli juaj të aktivizojë dhe bashkëkombës të tjerë. Se nëse edhe 
ata ndihmojnë me të njejtën gatishmëri fëmijët jetimë, të cilët tashmë 
gjenden gjithkund në tokën greke, atëherë edhe mesojtoret do të 
                                            
25 Diaspora Ortodokse Greke në Hungari, fq.75, botim i prefekturës së Kozanit 
2010 
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themelohen edhe brezi i ardhshëm do të marrë edukatë me vlera (...). Ju 
shprehim juve zotëri dhe bashkëqytetarëve tuaj greko-vllehë mirënjohjen 
më të madhe nga ana e jetimëve, dhe nga ana jonë respekt të veçantë. 
Qeveritari, Joan Kapodistria. 
 Për arsimin grek momenti i bamirësve të mëdhenj vllehë erdhi kur 
u themelua shteti i parë grek. Kështu ata filluan ti dhuronin bujarisht 
kombit të tyre dhe ta stolisnin kryeqytetin e vendit si vijon:  
 Jorgo Averofi, Mihal Tosica dhe Nikoll Sturnari dhuruan 
Universitetin Kombëtar Politeknik “Mecovio” (Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο). Gjithashtu ata kontribuan në forcimin e mëtejshëm të 
Universitetit Kombëtar, ndërsa vejusha e Mihal Tosicës, N. Tosica 
dhuroi tokën ku u themelua Muzeu Arkeologjik. Baroni Simon Sina 
dhuroi Akademinë e Athinës, Katedralen dhe Obsevatorin Astronomik 
në Athinë. Gjithashtu dhuroi Katedralen e Siros. Jorgo Averofi 
Akademinë Ushtarake, Akademinë Detare, stadiumin “Kalimarmaro” në 
Athinë, “Efivion” (Εφήβειον), që më vonë u bë burg, gjithashtu dhe 
luftanijen e lavdishme “G. Averof”, ndërkohë që themeloi kolegje 
bujqesorë në Larisë dhe në Evia. Kushërinjtë Vangjel dhe Konstandin 
Zapa dhuruan shkollat për vajzat “Zapia” (Ζάππεια Παρθεναγωγεία) në 
Stamboll, kurse në Athinë dhuruan pallatin e kulturës “Zapio” (Ζάππειο 
Μέγαρο). Apostol Arsaki dhuroi shkollat “Arsakia” (Αρσάκει Σχολεία). 
Mixal Tosica shkollat “Tositsia” (Τοσίτσεια Σχολεία). Baroni 
Konstantin Belli i dhuroi Bibliotekës Kombëtare bibliotekën e tij 
personale, kurse qytetit i dhuroi spitalin komunal “Elpidha” (Ελπίδα) 
(Shpresa), që sot është Qendra Kulturore e qytetit. Ndërkohë themeloi në 
Atalandë vendbanimin “Nea Pella” (Νέα Πέλλα), në të cilin u strehuan 
maqedonasit që luftuan në vitin 1821 në Greqinë jugore. Klinika 
okulistike e Athinës u ndërtua në sajë të ndihmës së përbashkët të të 
gjithë vllehëve bamirës. Ata zbukuruan universitetin me larmi e statuja. 
Joani Bagka i dhuroi hotelin e tij “Megas Aleksandros” (Μέγας 



 -37-

Αλέξανδρος) sheshit “Omonia” si dhe institucionin “Bagkion” 
(Μπάγκειον Ίδρυµα) bashkë me të ardhurat që ky insitucion jepte. Ai 
gjithashtu financonte shkollat dhe shpërndau libra në krahinat e 
robëruara greke. Kristaq Zografi, bankier shumë i pasur në 
Konstantinopojë themeloi shkollat “Zografia” (Ζωγράφεια Σχολεία), 
institucione bamirëse si dhe Bibliotekë. Ai u shpall bamirës i madh i 
kombit dhe i kishës nga Patriarkata Ekumenike. Vëllezërit Llambri 
dhuruan pjesën kryesore të koleksionit të Muzeut Kombëtar monetar, 
ndërkohë që themeluan në Athinë Shoqërinë Arkeologjike dhe Shoqatën 
Filologjike “Parnasos”. Jorgo Stavri themeloi Bankën Kombëtare të 
Greqisë. 
 Bamirësi të ngjashme i kanë kushtuar vendit shumë vllehë të 
famshëm në të gjithë Greqinë, në Konstandinopojë, në Egjipt dhe në 
diasporë.  
 Në Selanik, Lisandër Kaftantzoglu më pasurinë që la në 
testamentin e tij dhuroi stadiumin “Kaftantzoglio” (Καυταντζόγλειο 
Στάδιο), ndërsa vëllezërit Papagjeorgji dhuruan spitalin që mori të 
njejtin emër. Aliki Orologa Teloglu dhuroi institucionin “Telognio” 
(Τελόγνειον Ίδρυµα), Dhimitër Zana i la me testament shkollës 
bujqësore amerikane një fermë të madhe, Aleksandër Karipi dhuroi 
Pallatin Karipio (Kαρίπειον Μέλαθρον). Konstandin Tati ishte 
themelues i Shoqatës Bamirëse të Meshkujve në Selanik. Nano (Joan) 
Guta Kaftantzogli ishte aristokrati më i lartë i Selanikut dhe përkrahës i 
Arteve. Nipi i tij ishte Lisimahu.  
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 Vllehtë e Selanikut 
 
 Disa ndër vllehtë më të dalluar të Selanikut i përmendim 
shkurtimisht:  
 Rektorët e Universitetit “Aristotelio” të Selanikut Dim. Karanika 
dhe Kon. Demiri. Drejtorët e dekoruar të gjimnazit Giorgo Zumeti, 
Konstantin Mikru dhe I. Ksirotiri. Kryebashkiakët e Selanikut Pjetër 
Sindhika, Thanas Kazinari, Dhimitër Zana dhe Thanas Janusi. Kryetari i 
Këshillit të komunës Sotir Kapetanopulo, i cili qëndroi në postin e tij për 
vite me rradhë. Nënkryetarët e bashkisë së qytetit, profesori Matheo 
Tsugka, inxhinieri Nikoll Tahiao dhe biznesmeni Apostol Tsureka. 
Kryetari i Zyrës së Avokatëve Haralamb Nasla, i cili sot është kryetar 
nderi. Piktori bashkëkohës i Selanikut, Kosta Lusta. Në Selanik Sofokli 
Garbola vuri në qarkullim gazetën e parë greke, Kostantin Velidhi 
gazetën “Maqedonia”, Joani Velidhi gazetën “Thesaloniki” dhe Anastas 
Nasto gazetat “Dhrasi” (Veprimi), “Eleftheros Laos” (Popull i lirë) dhe 
“Makedhonika Spor”. Në Athinë Kiço Tegopulli qarkulloi gazetën 
“Eleftherotipia”. Gazetarë të shquar të Selanikut janë Vasil Mesolongjiti, 
Joan Bito, Ilia Kiru, Niko Bakola, Kristo Lambrino, Gjerasimo Dhosa, 
Lazaro Xatzinako, ndërsa në ditët e sotme janë dalluar tre zonja gazetare 
të brezit të ri. Gazetarë të shquar të Athinës janë Theofilakt 
Papakonstantinu dhe Kristo Pasalari. Vllehtë ndërtuan shumë hotele në 
Selanik: hotelin “Menditerranean” Konstantin Tornibuka, hotelin 
“Manchester” Giorgo Sosidhi, ndërsa hotelet “Rich” dhe “Modern” i 
ndërtuan vëllezërit Athanasiu nga Krusheva, ndërkohë që më parë 
familja Dina nga i njejti qytet kishte ndërtuar të famshmin “Patera 
Hani”. Gjithashtu klinikat e para në qytet i ndërtuan Konstandin Dhani 
nga Nimfeo dhe vëllezërit Kufa nga Këlcyra. Spitalin komunal e ndërtoi 
Panagiot Ikonomu nga Niveasta (Nimfeo), kurse kinemanë “Ilisia” 
(Ηλύσια) Joan Xatzinako. Gjithashtu ëmbëltoret e famshme “Floka” dhe 
fabrikën e çokollatës i ndërtoi Dhimitër Flokai nga Mecovi.  
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 Vllehtë ndërtuan dyqanet e para të mëdha: “Xrisikopulu” 
(Χρυσικοπούλου), “Voga” (Βόγα), “Karadhimu” (Καραδήµου), 
“Katsujani” (Κατσουγιάννη), “Zisu Papu” (Ζήσου Πάππου), 
“Bllahogiani” (Βλαχογιάννη) etj., si dhe shtëpitë e mëdha Balauri, Kofa, 
Fundu, Ikonomu, Dhardha, Dhodhu, Kokino Spiti (Κόκκινο Σπίτι) etj. 
Ata themeluan ëmbëltoret “Totti”, industrinë “Zama”, fabrikën e 
prodhimit të verës “I. Butari”, ndërtuan vilën “Vila Rits”, në kopshtin e 
të cilës më vonë u ndërtua qendër banimi. Kishën e djegur historike të 
Shënjtorit Dhimitër e rindërtoi Argjir Zaxo. Në 2010-ën, në Selanik janë 
vllehë kryetarët e bashkisë së rajonit Evosmos, Oreokastro, Hortiati dhe 
Aksiu, si dhe prefektët e Janinës, të Pierias dhe të Magnesisë. Gjithashtu, 
farefisi vllah i Pitulit themeloi Igumenicën. Në fushën e muzikës 
popullore dallohet këngëtari i paharrueshëm, vllahu Basil Tsitsani, si dhe 
artistët bashkëkohorë Dhimitër Mitropano dhe Kosta Maqedhonas. 
 

 Grekë të shquar vllehë  
 
 Vllehtë luajtën rolin kryesor në revolucionet e thetalo-
maqedonasve në vitin 1854 dhe në atë të maqedonasve më 1878, si dhe 
në Luftën e Maqedonasve (Μακεδονικό Αγώνα), për të cilën ata ofruan 
gjithçka: florinj, udhëheqje, rrjete informacioni, grupe guerile, furnizim 
ushqimi, strofka të fshehta, ekzekutues etj..  
 Jorgo Modhi ishte “poeti” i luftës. Doktori Dhimitër Zana ishte ai 
që i dha shpirt dhe ide kryengritjes në vilajetin e Selanikut. Nipi i tij i 
dhuroi Muzeun e Luftës Maqedonase (Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα) 
ndërtesës historike të Konsullatës Greke.  
 Kryeministra të Greqisë kanë qënë Joan Koleti, Spiridhon Lambri 
dhe Aleksandër Papago. Gruaja e parë kryeministre në Greqi ishte Lina 
Tsaldhari, vajza e Lambro Tsaldharit, kurse mareshali i vetëm në Greqi 
ka qënë djali i Marigulës, Averof Al. Papago. Koloneli Smolenski, ishte 
i vetmi fitimtar i luftës katastrofike të vitit 1897. Filota Papagjeorgji 
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ishte Kryetari i parë i Këshillit të Shtetit. Ministra të shquar kanë qënë 
Aleksandër Zana, Jorgo Modhi, Vangjel Averof-Tosica, Tako Makri e të 
tjerë. Ndër ministrat më të rinj dallohen Jorgo Xixikosta, Margarit Xima, 
Kristo Folia, Sotir Hatzigaki, kurse ndër zëvendësministrat, Andon Beza, 
Niko Lenga dhe Stavro Kalojani. Deputetë të Bashkimit Evropian 
përmendim Dhimitër Evrigjenin, Filota Kazazin dhe Jani Averofin. 
Ndërmjet poetëve më të mëdhenj përmendim Aristotel Balaoritin dhe 
Kosta Kristalin. Poete letrare moderne janë Tatiana-Averof-Tosica, Lia 
Megalu-Seferiadhi dhe Kornilia Golna. Mësues populli të shquar të 
shekullit të 19-të janë Petro Papagjeorgji dhe Joan Pantatzidhi nga 
Krusheva. Joan Pantatzidhi ishte profesor i filologjisë greke në 
Universitetin e Athinës, si dhe i mbretërve Konstantin dhe Aleksandër. 
Gjithashtu përmendim bashkëfshatarët, mësuesit e shquar dhe luftëtarët 
kombëtarë, Anastas Piheo dhe Margarit Dhimica nga Ohri. 
Gjysmëvjeçarin e shekullit të 20-të Niko Bakola mori dy çmimet e para 
letrare. Dhjetra profesorë të mirënjohur universiteti, anëtarë akademie, 
industrialistë, tregtarë, gjeneralë dhe shkencëtarë u dalluan dhe dallohen 
në të gjithë Greqinë. Gjithashtu përmendim basketbollistë 
ndërkombëtarë (siç janë Toni Floka, Taki Roko, Dhimitër dhe Kosta 
Parisi, Stelio Gusio, Jani Papadhima, Stelio Busvaro nga Selaniku etj), 
futbollistë si dhe kampiona në pistën e vrapimeve. Të gjithë u 
përmendën shkurtimisht.  
 

 Krusheva dhe Ilindeni 
 
 Zhuritja e Krushevës. Ajo ishtë fortesa më e fortë e helenizmit 
maqedonas në veri, arkë e kulturës greke, dhe seli e mitropolisë së 
Prespës dhe të Ohrit, qendër e përparuar e bujqësisë, e artizanatit dhe e 
tregtisë, e së fundi, altar i shenjtë. Gjatë kryengritjes së Ilindenit e 
pushtuan forcat ushtarake bullgare, të cilat, pasi e kishin vënë në plan, 
shkaktuan shpajimet e tmerrshme të ushtrisë osmane, e cila dogji 



 -41-

qytetëzën malore greke dhe theri popullsinë e pambrojtur civile. U 
dogjën pësëqind shtëpi prej guri, kryevepra të arkitekturës maqedonase, 
të cilat përfaqësonin pasurinë dhe kulturën e vendit. Dogjën gjithashtu 
Katedralen, shkollën mashkullore greke (αρρεναγωγείο), dhe atë 
femërore (παρθεναγωγείο). U plaçkitën të gjitha dyqanet. Por lagjja e 
vogël e bullgarëve mbeti e paprekur! 
 Shumë grekë vllehë të Krushevës jetojnë ditët e sotme në qytetin e 
Selanikut. Ndërmjet tyre dhe kryetari i Shoqërisë së Studimeve 
Maqedonase, profesori Konstantin Vavusko, i cili qëndroi në këtë post 
për 30 vjet me rradhë, profesori Jorgo Nitsiota, një ndër themeluesit e 
Universitetit Politeknik të Selanikut, profesori Andon Emil Tahiao, i cili 
për shumë vite me rradhë ishte kryetar i institucionit të Studimeve për 
Gadishullin Ballkanik (IMXA) dhe i Shoqatës së Studimeve Sllave, si 
dhe dhjetra të shquar vendas në Selanik. Vendlindja ime vllahe, komuna 
e Nimfeos në Follorinë, sapo përfundoi vjet, në bashkëpunim me 
komunën e Krushevës, një program evropian për Bashkëpunimin 
Kufitar. Nga Krusheva ishte dhe profesori Dushan Popoviçi, i cili 
vërtetoi me fakte dhe theksoi veprimtarinë e dobishme të vllehëve në 
Ballkan. Ai mbajti lidhje të ngushta me bashkëfshataren e tij Fanullën 
Papazoglu, profesoreshë në universitetin e Beogradit dhe bizantinologe e 
dalluar në Ballkan. Ajo ishte kushërira e parë e profesorit dhe politikanit 
Aleksandër Svolu. 
 I afërm i Aleksandër Svolit ishte Koca Popoviçi, vllah nga 
Krusheva, i cili për shumë vite me rradhë ishte ministër i Jashtëm i 
Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe gjatë periudhës së 
viteve 1958-1963 kishte bisedime të shpeshta e të begatshme me 
homologun e tij, ministrin e Jashtëm të Greqisë, zotin Vangjel Averof -
Tosica, i cili ishte vllah nga Mecova. 
 Ata shkëmbenin përshëndetje me njëri-tjetrin dhe bënin shaka në 
gjuhën vllahishte, në dialektin e tyre të përbashkët. Deri në vdekjen e tij, 
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Koca Popoviçi ishte anëtar i Shoqatës së Vllehëve të Beogradit, dhe 
merrte pjesë nëpër shfaqje duke kërcyer vallet tona tradicionale. 
 

 Me popujt fqinjë 
 
 Familja e Popoviçit, pa e fshehur aspak origjinën e saj vllahe, 
deklaronte se ishin serbë, sepse në atë periudhë, mes kaq shumë 
konfliktesh etnike nga të dyja palët, mes shumë rivendikimesh të hapura 
kombëtare të popujve të Ballkanit kundrejt të tjerëve, sikurse edhe në 
ditët e sotme, ishte dhe mbetet e pabesueshme një grek të zinte post 
udhëheqës.  
 Për të fituar kohë, vllehtë e deklaronin veten e tyre thjesht vllehë 
dhe për të garantuar sigurinë merrnin emrin kombëtar të shtetit ku ata 
jetonin. Në këtë mënyrë ata u shpëtonin përndjekjeve etnike. Për më 
tepër, ky përcaktim i leverdiste regjimeve nacionaliste, sepse vllehtë nuk 
përbënin ndonjë popullsi të rëndësishme, dhe sigurisht as nuk 
pretendonin të njiheshin si një grup i veçantë etnik, i cili do të 
kërcënonte "pastërtinë kombëtare" të totalit. Por nga ana tjetër, ata linin 
të binte në sy ndërgjegjja e tyre greke. Diçka kjo të cilën vazhdojnë ta 
bëjnë në Ballkan deri në ditët e sotme dhe kështu ata mbijetojnë.  
 

 Pushtimi dhe Rezistenca Kombëtare 
 

 Vllehtë morën pjesë kolektivisht në Rezistencën Kombëtare, kur 
gjermanët dhe italianët dogjën shumicën e fshatrave vllahe, që 
shtriheshin nga mali i Vicit në veri deri në gjirin Ambraqik në jug, duke 
zhdukur kështu një trashëgimi të rrallë. Pak fshatra vllahe arritën të 
mbijetonin, por edhe ato u dhjetuan. Këlcyra u dogj dhe 280 gra dhe 
fëmijë u vranë.  
   Vllehë janë gjithashtu shefi i ELAS-it (Ushtria Kombëtare 
Popullore Nacionalçlirimtare) gjenerali Stefan Sarafi, kryetari i Qeverisë 
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së Përkohshme të Malit (PEAEA) profesori Aleksandër Svolu, korrieri i 
EAM-it (Frondi Nacionalçlirimtar) me komandën e përgjithshme të 
Titos, Andrea Tzima, komandanti i Shtabit të Maqedonisë Perëndimore 
të ELAS-it, Tzotzo e të tjerë.  
 Megjithatë gjithçka e errësojnë një numër i vogël aventurierësh: 
ata lidhen më të mundurit italianë, edhe pse pushtues, të cilët i shpallin 
vllehtë "vëllezër të humbur”-perdutti frateli. Ata themeluan Principatën e 
Pindit dhe formuan legjionin e vllehëve. Dëshmitari dhe protagonisti i 
Rezistencës Kombëtare, fisniku dhe bamirësi kombëtar Vangjel Averof-
Tosica dëshmon:26 
 Elemente aventuriere të Larisës, të cilët nuk kishin të bënin me 
vllehtë, midis tyre dhe një peloponezian, regjistroheshin në legjionë.  
Ata i përballojnë, dhe më pas i shkatërrojnë menjëherë, vetë vllehtë. 
Averofi e bashkë me të njëmbëdhjëtë udhëheqës të shquar dhe 
shkencëtarë vllehë të Larisës, nënshkruan menjëherë një memorandum 
protest. Italianët i arrestuan dhe shumicën prej tyre e mbyllën në kampin 
e robërve në Itali, jashtë qytetit të Romës. Për të njejtën arsye fusin 
bashkë me ta mjekun nga Kosturi Mihal I. Cirlin, vëllain e gjyshes sime 
Linës, dhe drejtorin e gjimnazit Kon. Piheon. Mihalin e vranë në kampin 
gjerman të Dahau, kurse të tjerët u kthyen të vdekur. Mihal Cirli kishte 
marrë pjesë në Luftën Maqedonase dhe ishte kujdesur për Pavllo 
Melanë. Natalia P. Mela përshkruan skenën:27 
 Në agim erdhën në pyll edhe dy veta të tjerë nga Neveska për të 
parë Pavlon. Mjeku Cirlis dhe vëllai i tij i sollën rroba për tu ndërruar, 
peshqirë të thatë për të fshirë fytyrën, i sollën ëmbëlsinë e kulturës: 
vëllazërimin.  

                                            
26 Vangjel Averof-Tosica, Ana politike e çështjes së Kucovllehëve, Trikallë 
FILOS, botimi i dytë, fq.74 
27 Natalia P. Mela, Pavlo Mela, Athinë 1963, fq. 398. 
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 Koloneli Thanas Hrisohou, i cili gjatë eposit heroik të viteve 1940-
1941 kishte qënë shef i përgjithshëm i gjeneralit vllah Tsolakoglu, vitet e 
Pushtimit ishte vendosur në Selanik në një punë zyrtare, me të cilën nuk 
kishte asnjë lidhje, me qëllim të vetëm të përndjekë me vigjilencë, dhe 
po të ishte e mundur, të përballojë propagandën e italianëve kundër 
maqedonasve vllehë-folës. Ai jep për historinë dëshminë e tij autentike28 
 Duke nderuar veten, por edhe emrin e tij grek, elementi vllehë-
folës në raport maksimal qëndroi shumë më lart se shërbimet dhe 
ofertat, dhe gjithmonë sfidoi rrezikun dhe çdo kërcënim, duke theksuar 
edhe një herë lidhjen e pathyeshme që ka ky fis krenar grek me 
Mëmëdhenë.  
 Reagimi që erdhi nga brendësia e elementit vllah ndryshoi në 
mënyrë dramatike të gjitha ”kullat prej kartoni” të italianëve dhe të 
rumunëve.  
 

 Rumunët dhe vllehtë 
 
 Për më tepër që propagandën rumune në lidhje me origjinën e 
vllehë-folësve grekë e kundërshtuan që në fillim, hapur, por pa sukses, 
gjuhëtarë të denjë rumunë dhe historianë, siç janë I. Coteuanu, Cusu 
Papakosta-Goga Dumutru dhe Lazaresku Lecanta.29 
 Ky i fundit ishte inspektor i përgjithshëm i shkollave rumune në 
territorin grek në vitin 1903. Në një raport drejtuar qeverisë së Rumanisë 
ka shkruar:30 

                                            
28 Athanasios I. Chrisohou, Pushtimi në Maqedoni. Veprimtaria e propagandës 
italo-rumune, E.M.S., Selanik 1951. 
29 Aqile Lazaru, Kontributi i shkencës rumune në zgjidhjen e drejtë të Vllehëve 
në Greqi, Athinë 2007. 
30 Kon. An. Babusko, Kontributi i helenizmit të Pelagonise në historinë e 
Greqisë së re, E.M.S., 1959. 
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 "Ne kemi shpenzuar më shumë se 70.000 franga ari në vit për 
shkolla pa nxënës, vetëm ata që shpërblehen bëhen rumunë, dhe aty ku 
paraja jonë nuk vazhdon të rrjedhë, pushon së ekzistuari kombi rumun". 
 Nga ana tjetër, faktin që vllehtë janë grekë latinofonë e provuan me 
fakte historianë rumunë si A.D. Xenopol, V. Parvan, Radu Vulpe dhe 
Al. Graur. 
 Megjithatë, në gjysmën e ardhshme të shekullit të 20-të, 
konkurrentë të pabesë, burokratë, "nacionalistë" dhe shumë të tjerë 
ziliqarë me zemërngushtësi fetare ose thjesht budallenj, nuk kanë 
humbur asnjë rast për ta trillosur dhe për ta sabotuar këtë fis krenar me 
“njollën” e propagandës italiane dhe asaj rumune. Në shekullin e 21-të 
qendra të huaja përpiqen t'i përdorin ata, në mënyrë që të vendoset më 
vendosmërisht arbitrazhi i Vëllait të Madh në Ballkan.  
 Por tani shkëlqen përsëri ”Vllahuria” jonë krenare dhe të gjithë 
janë duke kërkuar rrënjët në helenizmin latin që të krenohen –jo pa të 
drejtë. Të Tjerët përpiqen pa asnjë rezultat, dhe e kuptojnë, por 
megjithatë këmbëngulin. 
 

Nikolaos I. Mertzos 
Kryetar i Shoqërisë së 

Studimeve Maqedonase 
 

 

Selanik, 2010 
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 Nikolaο I. Mertzo është kryetar i Shoqërisë së Studimeve 
Maqedonase që prej vitit 2006. Lindi më 1936 në Nimfeo, në fshatin e 
stërgjyshërve te tij. Ai rrjedh nga një familje e vjetër arpunuesish dhe 
tregtarësh, e cila u shpërngul në qytetin e Selanikut, ku ai kaloi gjithë 
jetën e tij. Ai është avokat, gazetar dhe shkrimtar 27 librash, të botuara 
deri në vitin 2010. Që prej vitit 1955 shërbeu në mënyrë profesionale në 
gazetari, ndërkohë që vazhdonte studimet në Fakultetin e Juridikut në 
Universitetin “Aristotelio”. Ai ishte udhëheqës i lëvizjes studentore dhe i 
luftës kombëtare për Qipron, Maqedoninë dhe Thrakën. Si kryeredaktor, 
që prej vitit 1966, ai punoi shumë në gazeta e revista, në radiotelevizion 
si dhe në Agjensinë Franceze të Lajmeve. U dallua veçanërisht për 
kronikat e tij, si dhe në artikullin politik dhe në analizën e politikës në 
gazetat e Selanikut dhe te Athinës. Ai është specialist për çështjet e 
Ballkanit. Ka udhëtuar pothuajse në të gjithë vendet e botës me misione 
gazetareske të suksesshëm. Ka qënë bashkëpunëtor sekret i besuar i 
Konstantin Karamanliut dhe me vonë i Vangjel Averof-Tosicës, 
gjithashtu këshilltar i kryeministrit Konstandin Micotaqit në lidhje me 
çështjet kombëtare të viteve 1990-1993. Ai ishte drejtor i gazetës 
historike "Elinikos Voras" (Ελληνικός Βορράς) dhe i revistës 
"Makedhoniki Zoi" (Jetë Maqedonase), gjatë gjithë çerekut të fundit të 
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shekullit të 20-të. Duke qënë anëtar i Shoqërisë së Studimeve 
Maqedonase, i Muzeut ”Makedhoniku Agona” si dhe i Komisionit 
Maqedonas, ai udhëtoi në të gjithë Greqinë, në Evropë, në Australi dhe 
në Amerikën e Veriut për çështjen e Maqedonisë për 45 vjet me rradhë. 
Për kontributin e tij ështe nderuar me dhjetra fleta nderi nga kisha, nga 
Forcat e Armatosura, nga komunat dhe organizatat e ndryshme, nga 
Republika e Qipros, nga EOKA, nga Universiteti “Aristotelio”, nga 
Universiteti i Maqedonisë, si dhe nga komunat e Torontos dhe e 
Scarborough-it të Kanadës. Që prej vitit 1995 ai braktisi gradualisht 
gazetarinë dhe ju përkushtua fshatit të tij stërgjyshor, Nimfeos, të cilit i 
shërbeu si kryetar i komunës për tre katërvjeçarë me rradhë dhe e çoi atë 
në Rilindje. E ”shndërroi” në model të lartë evropian, duke respektuar 
trashëgiminë e tij kulturore dhe Natyrën. Për këtë arsye në vitin 2000 
komuna e Nimfeos u nderua nga Bashkimi Evropian me titullin "Çmim 
Evropian për Rilindjen e Fshatit 2000”, gjithashtu në vitin 2004 Nimfeo 
përfaqësoi Greqinë në takimin e Bashkëpunimit Euro-Mesdhetar në 
Sirakuzë të Sicilisë, ndërsa në vitin 2005 në Sevilje të Spanjës.  
 Më 9 qershor 2006, në një ceremoni zyrtare në Pallatin e Muzikës 
(Μέγαρο Μουσικής) në Athinë, Dhoma e hoteleve në Greqi i dha Çmim 
për kontributin e tij në zhvillimin e turizmit dhe në krijimin e 
destinacioneve të reja turistike.  
 Më 22 shtator 2006 e gjithë prefektura e Follorinës nderoi punën 
dhe personalitetin e tij në një takim zyrtar, i cili u ndërmor me vendim të 
përbashkët nga gjithë kryetarët e bashkive, nga kryetarët e Këshillit të 
fshatrave, nga deputetët dhe nga prefekti.  
 Më 20 dhjetor 2006 Peshkopi i Kosturit Serafim e nderoi me 
Kryqin e Artë të Shën Marisë Mavriotissa (Παναγίας Μαυριωτίσσης), 
me një ndër dallimet më të larta të Katedrales.  
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