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 Στο εξώφυλλο απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά προσω-
πογραφίες επιφανών Βλάχων. 
 
1. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (1757-1798): Κορυφαίος απόστολος του ελλη-

νισµού, αγωνιστής της ελευθερίας του ελληνικού έθνους και εθνο-
µάρτυρας. 

2. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ (1772-1821): Αγωνιστής της ελευθερί-
ας του ελληνικού έθνους. Συνεργάτης και συµπολεµιστής του πρί-
γκιπα Α. Υψηλάντη. 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ (1774-1847): Πρώτος συνταγµατικός 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος. 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ (1792-1874): Βουλευτής, Υπουργός Ε-
ξωτερικών και Πρωθυπουργός της Ρουµανίας. Μέγας ευεργέτης του 
ελληνισµού. 

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ (1814-1892): Μέγας ευεργέτης του 
ελληνισµού. 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ (1818-1899): Μέγας ευεργέτης του ελληνι-
σµού. 

7. ΙΩΑΚΕΙΜ Ο Γ΄ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ (1834-1912): Μητροπολί-
της Θεσσαλονίκης και µετέπειτα Οικουµενικός Πατριάρχης. 

8. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ (1824-1879): Πρωταγωνιστής της 
ένωσης των Ιονίων νήσων µε την Ελλάδα, Βουλευτής και λογοτέ-
χνης. 
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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
του Θεόδωρου Ι. ∆αρδαβέση 

Αν. Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Προέδρου της 

Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών  
Θεσσαλονίκης 

 
 Η οροσειρά της Πίνδου αποτελεί το µητροπολιτικό κέντρο των 
Βλάχων και µία περιοχή του ελλαδικού χώρου στην οποία, κυρίως, δια-
σώζονται κατάλοιπα της ρωµαϊκής και της βυζαντινής λατινοφωνίας. 
 Η ορεινή αυτή περιοχή της Ελλάδος αποτελεί, επίσης, το σηµείο 
εκκίνησης της ευρύτατης γεωγραφικής διασποράς των Βλάχων σε διά-
φορα σηµεία της Βαλκανικής Χερσονήσου, όπου διέπρεψαν ως εύποροι 
κτηνοτρόφοι, ικανοί έµποροι, άνθρωποι των γραµµάτων, ευεργέτες του 
ελληνισµού και αγωνιστές της ελευθερίας του ελληνικού έθνους. 
 Από τα τέλη του 18ου αιώνα µέχρι τους χρόνους της κατάρρευσης 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας οτιδήποτε σπουδαίο έχει να επιδείξει ο 
ελληνισµός στους τοµείς των γραµµάτων, της οικονοµίας και της επα-
ναστατικής δράσης είχε, σε σηµαντικό βαθµό, τη συνεισφορά των Βλά-
χων. 
 Για τους λόγους αυτούς και όχι µόνο, οι Βλάχοι δεν πρέπει να θε-
ωρούνται ως µία εξελληνισµένη εθνοτική οµάδα ή ως µία πληθυσµιακή 
οµάδα διχασµένη από τις εθνικές προπαγάνδες των αρχών του 20ου αιώ-
να, αλλά ως µία γνήσια έκφραση της ρωµιοσύνης, που διαδραµάτισε 
καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας. 
 
 Η «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» αποτελεί ένα 
ιστορικό σωµατείο της Μακεδονίας µε πολύπλευρη δράση και προσφο-
ρά στους τοµείς της φιλανθρωπίας, της ιατροκοινωνικής πρόνοιας και 
του πολιτισµού. Ιδρύθηκε το 1871, όταν η Θεσσαλονίκη τελούσε υπό 
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Οθωµανική κατοχή, από διακεκριµένα µέλη της ελληνικής κοινότητας 
της πόλης, πολλοί εκ των οποίων ήταν Βλάχοι. Βλάχοι, επίσης, ήταν 
τέσσερις από τους διατελέσαντες Προέδρους της Αδελφότητος και πολ-
λά µέλη των ∆ιοικητικών της Συµβουλίων στα 140 χρόνια της ιστορικής 
της πορείας. Όλοι τους διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην Αδελ-
φότητα και τους αγώνες τους για τον ελληνισµό και τις αξίες που πρε-
σβεύει. 
 Στη µνήµη των διακεκριµένων αυτών Βλάχων που υπηρέτησαν µε 
συνέπεια τους σκοπούς και τους στόχους της «Φιλοπτώχου Αδελφότη-
τος Ανδρών Θεσσαλονίκης» εκδόθηκε η παρούσα µελέτη, την οποία 
εκπόνησε ο κ. Νικόλαος Ι. Μέρτζος, Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδο-
νικών Σπουδών, Βλάχος και ο ίδιος από το Νυµφαίο (Νέβεσκα) της 
Μακεδονίας. 
 Το έργο του σηµαντικού αυτού πνευµατικού ανθρώπου τιµά τους 
συµπατριώτες του, παρουσιάζοντας µε σύντοµο, αλλά µεθοδικό και ου-
σιαστικό τρόπο πτυχές της ιστορίας των Βλάχων και της µεγάλης προ-
σφορά τους στον ελληνισµό. 
 
 Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Φιλοπτώχου Α-
δελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» το κείµενο της µελέτης µεταφρά-
στηκε στην Αλβανική γλώσσα. Το έργο της µετάφρασης το ανέλαβε και 
το ολοκλήρωσε µε άρτιο τρόπο η κ. Ελένη Γκίνη, νεαρή επιστήµονας, 
από το Ελµπασάν, υπότροφος της Αδελφότητος και επιστηµονικός συ-
νεργάτης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 
 Το κείµενο της µετάφρασης εντάχθηκε στην παρούσα έκδοση µε 
σκοπό να γνωρίσουν οι γείτονες Αλβανοί το Βλάχικο ζήτηµα, µε τρόπο 
έγκυρο και τεκµηριωµένο, µέσα από τη γραφίδα του διαπρεπή Βλάχου 
Προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Νικολάου Μέρτζου. 
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 Η κατανόηση του ζητήµατος των Βλάχων, που διαβιούν και στις 
δύο πλευρές των συνόρων, µπορεί να αποτελέσει µία ακόµη γέφυρα φι-
λίας και συνεργασίας µε τον Αλβανικό λαό, µε τον οποίο οι Έλληνες 
διατηρούν άρρηκτους ιστορικούς και αγωνιστικούς δεσµούς αιώνων. 
 
 

Θεόδωρος Ι. ∆αρδαβέσης 

Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Πρόεδρος  

της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών  
Θεσσαλονίκης 

 

 
 
Θεσσαλονίκη, 2010 
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ΟΙ ΑΡΜΑΝΟΙ ΒΛΑΧΟΙ 
 
Οι Ρωµαίοι πολίτες 
 
Ξένα κέντρα επιχειρούν τον τελευταίο καιρό σε διεθνές επίπεδο, 

όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωµένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, να αναγνωρισθεί ότι σε πολλές βαλκανικές χώρες ζει τάχα ένα 
ξεχωριστό «∆ιαβαλκανικό Έθνος των Βλάχων». Είναι φανερό ότι, αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα επικρατούσε πολυδιάσπαση στις συγκεκριµέ-
νες βαλκανικές χώρες και θα ανέκυπταν έριδες µέσα στον κάθε Λαό. Το 
τελικό αποτέλεσµα θα ήταν η στρατηγική περικύκλωση του γεωπολιτι-
κού χώρου της Βαλκανικής Χερσονήσου ώστε να δηµιουργηθεί η «ανά-
γκη» µιας ακόµη ξένης επιδιαιτησίας στα Βαλκάνια ώστε να επικυριαρ-
χεί ο Μεγάλος Αδελφός! 

Ο όρος Βλάχοι αποτελεί ετεροπροσδιορισµό. Έτσι ορίζονται από 
τρίτους όσοι αυτόχθονες αρχαίοι πληθυσµοί, προ πάντων ορεσίβιοι αλλά 
και αστοί, λατινοφώνησαν στην προφορική αποκλειστικά λαλιά τους, 
επειδή υπηρέτησαν όλη τη ζωή τους ως στρατιώτες και αξιωµατούχοι 
της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο της 
Βαλκανικής. Επί µακρούς αιώνες παρέµεναν επίµονα ενδογαµικοί, δη-
λαδή παντρεύονταν µονάχα µεταξύ τους, και, γι’ αυτό, διατήρησαν ανό-
θευτη την γηγενή καταγωγή τους. 

Ανέκαθεν εµείς οι αποκαλούµενοι Βλάχοι αυτοπροσδιοριζόµαστε 
ως Αρµάνοι, δηλαδή Ρωµαίοι πολίτες της καθ’ ηµάς Ανατολικής Ρωµα-
ϊκής Αυτοκρατορίας, που κατά τους τελευταίους αιώνες της επονοµαζό-
ταν και Ρωµανία. Ως Ρωµαίοι, άλλωστε, αυτοπροσδιορίζονταν επί χίλια 
διακόσια και άνω χρόνια όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες οι οποίοι ακόµη 
µέχρι σήµερα αυτοπροσδιορίζοναι, επίσης, ως Ρωµιοί. Αρειµάνιοι στην 
ελληνική γλώσσα σηµαίνει αγέρωχοι πολεµιστές. Και ανέκαθεν οι Βλά-
χοι ήµασταν πολεµιστές. 
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Η επωνυµία Ρωµαίος ήταν πολιτικός τίτλος τιµής: δικαίωµα ισο-
νοµίας και ίσης συµµετοχής στην εξουσία. Ουδέποτε, επί χίλια εξακόσια 
χρόνια, προσδιόριζε εθνική καταγωγή. Γι’ αυτό, τα επόµενα 1.200 χρό-
νια όλοι οι Έλληνες, ως ισότιµοι πολίτες της Ρωµαϊκής και, έπειτα, της 
Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, επονοµάσθηκαν µόνοι τους Ρω-
µαίοι και ήσαν υπερήφανοι γι’ αυτό. Πολύ περισσότερο οι Βλάχοι που 
συνεχώς ήσαν επίλεκτοι στρατιώτες και αξιωµατούχοι της Αυτοκρατο-
ρίας. Έτσι ακριβώς εµείς οι Βλάχοι επονοµάζουµε τον εαυτόν µας: Αρ-
µάνοι, δηλαδή Ρωµάνοι προφέροντας βραχύτατα και κωφά τα δύο τελι-
κά φωνήεντα όπως οι Πορτογάλοι! Ρωµανία, εξ άλλου, ονοµαζόταν συ-
νεχώς κατά τους τελευταίους έξη τουλάχιστον αιώνες της η πατρώα µας 
Αυτοκρατορία. 

 
Θεωρίες και ονοµασία 
 
Όµως, τι ακριβώς είναι οι Βλάχοι και από πού προήλθαν; Το διπλό 

ερώτηµα τίθεται συνεχώς τα τελευταία χίλια χρόνια και λαµβάνει ποικί-
λες, αντιτιθέµενες µεταξύ τους, απαντήσεις.  

Σύµφωνα µε τις κυριότερες εκδοχές, οι Βλάχοι είναι χωριστά κατά 
περίπτωση ∆άκες ή Θράκες ή Ιλλυριοί ή Κέλτες ή απόγονοι αρχαίων 
Ρωµαίων ή λατινοφωνήσαντες αυτόχθονες κατά τόπον πληθυσµοί. Από 
τα µέσα του 19ου αιώνα η πολιτική σκοπιµότητα προσέθεσε άλλες τρεις 
απαντήσεις, εξ ίσου διαµετρικά αντίθετες µεταξύ τους: (α) οι Βλάχοι 
είναι Ρουµάνοι (β) είναι Έθνος Βλάχων (γ) είναι Ιταλοί! 

Παρ’ ότι καθεµιά απάντηση αναιρεί όλες τις υπόλοιπες, όλες οι 
απαντήσεις συµφωνούν ότι οι Βλάχοι είναι λατινόφωνοι, απρόοπτοι, 
ανυπότακτοι, εύστροφοι και σκληροί πολεµιστές. Επίσης οι οκτώ από 
τις εννέα παραπάνω απαντήσεις δεν στηρίζονται στις προηγούµενες ι-
στορικές πηγές, ούτε εξηγούν αυταπόδεικτα γεγονότα όπως τα ακόλου-
θα: 
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1. Γλώσσα, παρόµοια µε τα βλάχικα, αναγνωρισµένη επίσηµα µάλιστα 
στην Ελβετία, οµιλούν και γράφουν µέχρι σήµερα εκατοντάδες χι-
λιάδες ορεσίβιοι Ελβετοί. 

2. Όλοι οι Βλάχοι κατανοούν πολύ περισσότερο την ελβετική ραιτο-
ρωµανική, την πορτογαλική, την ισπανική και την ιταλική παρά την 
ρουµανική.  

3. Οι Γερµανοί –και εν συνεχεία όλοι οι Σλάβοι– ονόµαζαν Βλάχους 
όλους τους λατινόφωνους Λαούς ανεξάρτητα από την εθνική κατα-
γωγή καθενός λατινόφωνου Λαού.  

4. Η Πολωνία µέχρι σήµερα ονοµάζει Wloshy, δηλαδή Βλαχία, την Ι-
ταλία. 

5. Οι Βλάχοι της πατρώας µας Αυτοκρατορίας και, αργότερα, του χώ-
ρου της ουδέποτε έγραψαν στην προφορική τους γλώσσα. Έγραψαν 
µόνον στην ελληνική και µάλιστα περισπούδαστα έργα της νεότερης 
Ελληνικής Γραµµατείας. 

6. Βλάχοι στην Ελλάδα ήσαν οι περισσότεροι και µεγαλύτεροι Εθνικοί 
Ευεργέτες και Αρµατολοί, καθώς επίσης ξακουστοί ήρωες της Εθνε-
γερσίας, Πρωθυπουργοί και εκατοντάδες άλλες εξέχουσες προσωπι-
κότητες της ελληνικής Ιστορίας. 

 
Ο Ρουµάνος Nicolae Jorga, σοφός ιστορικός ερευνητής, καθηγη-

τής, ακαδηµαϊκός, πολιτικός και λογοτέχνης έγραψε ότι:1 
Από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία οι Βλάχοι ανήλθαν µέχρι τη 

Βουλγαρία και τη Ρουµανία. 
Και τα έγραφε αυτά, το 1905, οπότε το νεαρό τότε Κράτος της 

Ρουµανίας είχε αποδυθεί, µε πακτωλούς χρηµάτων, σχολές και εκκλη-
σιές, σε ολόπλευρη προπαγάνδα για να πείσει τους –αµετάπειστους ό-

                                            
1 N. Jorga, Geschihte des rumanischen Volkes, 1905, τ. 1ος, σ. 52.  



 -16-

µως– Βλάχους της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου ότι «εί-
ναι Ρουµάνοι». 

 
Μαρτυρίες της Ιστορίας 
 
Είναι φανερό ότι οι παραπάνω κατηγορηµατικές αλλά αντιφατικές 

απαντήσεις, που αδυνατούν –ή προφανώς σκόπιµα παραλείπουν– να ε-
ξηγήσουν τα προαναφερόµενα αυταπόδεικτα γεγονότα, συνθέτουν έναν 
πολύπλοκο λαβύρινθο. Για να εξέλθεις απ’ αυτόν στο φως της ηµέρας, 
χρειάζεσαι τον µίτο της Αριάδνης. Ας ακολουθήσουµε, λοιπόν, τον µίτο 
της Ιστορίας καλώντας να καταθέσουν οι εγκυρότεροι και υπεράνω πά-
σης υποψίας µάρτυρες από πηγή σε πηγή κι από εποχή σε εποχή. Μάρ-
τυρες που αυταποδείκτως δεν υπηρετούσαν καµιά σκοπιµότητα ούτε 
κατέχονταν από προσωπική εµπάθεια ούτε τους έλειπε η βαθειά παιδεία.  

Πρώτος αδιαµφισβήτητος µάρτυρας είναι ο ιστορικός Πλούταρ-
χος. Μελέτησε, συνέκρινε και έγραψε τη ζωή και το έργο µεγάλων αρ-
χαίων Ελλήνων και Ρωµαίων ανδρών στο βιβλίο του Βίοι παράλληλοι. 
Επί πλέον έζησε από το 50 µέχρι το 120 µ.Χ. και βρισκόταν σε απόστα-
ση εκατό µόλις ετών από την επικράτηση των Ρωµαίων στον ελληνικό 
χώρο και στα Βαλκάνια. Είδε µε τα µάτια του την πραγµατική κατάστα-
ση και πληροφορήθηκε ζωντανά την παλαιότερη που την παρέδωσαν 
αυθεντικά από πατέρα σε γιο οι µόλις τρεις προηγούµενες γενεές. Κατα-
θέτει, λοιπόν, ότι στον καιρό του «όλοι οι άνθρωποι στην προφορική 
του λαλιά, στον λόγο τους, χρησιµοποιούσαν τη λαλιά των Ρωµαίων». 
Γράφει:2 

Ως δοκεί µοι περί Ρωµαίων λέγειν, ων µεν λόγω νυν οµού τι πάντες 
άνθρωποι χρώνται. 

Ήταν φυσικό. Είχε επικρατήσει, εδώ κι έναν αιώνα, ακλόνητη η 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία και όσοι τουλάχιστον υπήκοοί της συναλλάσ-
                                            
2 Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, VIII, 8. 
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σονταν µε τη ρωµαϊκή εξουσία ή την υπηρετούσαν ή ήσαν απλώς ανα-
γκασµένοι να καταλαβαίνουν τις εντολές της, τους νόµους της, τις δικα-
στικές και διοικητικές αποφάσεις, βρέθηκαν αναγκασµένοι να κατα-
νοούν και µόνο να µιλούν τη λατινική γλώσσα της. 

Ο Ρωµαίος ιστορικός ∆ίων Κάσσιος (163-235 µ.Χ.), που γεννήθη-
κε 43 χρόνια µετά τον θάνατο του Πλουτάρχου, αναφέρει στα «Ρωµαϊ-
κά» του3 ότι ο Αυτοκράτωρ Αντωνίνος ο Ευσεβής, που εβασίλευσε από 
το 138 έως το 161 µ.Χ., συγκρότησε επί τόπου τρεις Λεγεώνες από γη-
γενείς Μακεδόνες, Ηπειρώτες και Αιτωλούς: την 5η, 7η, και 6η. Στα 
βλάχικα η 5η ονοµάζεται «τσίντσι» και, γι’ αυτό, οι Σέρβοι ονόµασαν 
«Τσίντσαρ» τους Βλάχους. 

Την κάθε Λεγεώνα αποτελούσαν 16.000 άνδρες βαριά οπλισµένοι 
που υπηρετούσαν επί 25 συνεχή χρόνια ακολουθούµενοι στο στρατόπε-
δο, ακόµη και στις εκστρατείες, από τις οικογένειές τους. Όλοι αυτοί, 
ένας πληθυσµός συνολικά 150.000 περίπου ενόπλων και επί πλέον αµά-
χων συγγενών τους, φυσικά, λατινοφώνησαν. 

Αµέσως µετά τη συγκρότηση των παραπάνω Λεγεώνων µε αυτό-
χθονες Έλληνες, ο Αυτοκράτωρ Καρακάλλας, το 212 µ.Χ., απένειµε σ’ 
όλους τους υπηκόους του το δικαίωµα του Ρωµαίου πολίτη ανυψώνο-
ντάς τους στην έως τότε απρόσιτη τάξη της έννοµης ισοτιµίας και ισο-
πολιτείας. Έτσι λοιπόν λατινοφώνησαν. 

Τον 5ο µ.Χ. αιώνα ο Αυτοκράτωρ Αρκάδιος απέστειλε στο κε-
ντρικό στρατόπεδο του Αττίλα, στη σηµερινή Ουγγαρία, ως πρεσβευτή 
του τον Πρίσκο, µε αποστολή να εξαγοράσει τους αιχµαλώτους που εί-
χαν αρπάξει οι Ούννοι επιδροµείς από τα Βαλκάνια, που τότε στην 
Κωνσταντινούπολη ονοµάζονταν Ευρώπη. Ο Πρίσκος, λοιπόν, γράφει 
ότι όλοι εκείνοι οι αιχµάλωτοι µιλούσαν λατινικά επειδή, τονίζει, στην 

                                            
3 ∆ίωνος Κασσίου LXXVIII, 7, 1, σ. 380. 
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Ευρώπη, δηλαδή στα Βαλκάνια, όλος ο πληθυσµός είχε λατινοφωνήσει 
και µόνον στις ακτές µιλούσαν ελληνικά.4 

Αυτό βεβαιώνει, έναν αιώνα περίπου αργότερα, στο έργο του Περί 
των αρχών της Ρωµαίων Πολιτείας και ο ιστορικός Ιωάννης Λυδός, σύγ-
χρονος του µεγάλου Αυτοκράτορος Ιουστινιανού, ο οποίος, καίτοι λατι-
νόφωνος ο ίδιος, πρώτος καθιέρωσε την ελληνική γλώσσα στη διοίκηση 
και στη νοµοθεσία µε τις περίφηµες Νεαρές του -τα νέα, δηλαδή, αυτο-
κρατορικά διατάγµατα. Επί εξακόσια τουλάχιστον χρόνια, έως τότε, σε 
όλες τις κρατικές υποθέσεις και υπηρεσίες της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 
και των υπηκόων της αποκλειστική γλώσσα ήταν η λατινική. Γράφει:5 

Νόµος ην αρχαίος πάντα µεν τα οπωσούν πραττόµενα παρά τοις 
Επάρχοις (…) τοις των Ιταλών εκφωνείσθαι ρήµασι (…) τα δε περί την 
Ευρώπην πραττόµενα πάντα διεφύλαξεν εξ ανάγκης δια το της αυτής οι-
κήτορας, καίπερ Έλληνας εκ του πλείονος όντας, τη των Ιταλών φθέγγε-
σθαι φωνή και µάλιστα τους δηµοσιεύοντας. 

∆ηλαδή «υπήρχε αρχαίος νόµος να εκφωνούνται στα λατινικά όσα 
έπρατταν οι Έπαρχοι (…) και η ανάγκη διεφύλαξε τον νόµο να µιλούν 
λατινικά όσοι έπρατταν στα Βαλκάνια, και µάλιστα οι δηµόσιοι αξιωµα-
τούχοι, παρ’ όλο που στην πλειοψηφία τους ήσαν Έλληνες». 

Εν προκειµένω πρέπει να υπογραµµισθεί ότι ο Λυδός αναφέρεται 
επίµονα στην προφορική απλώς εκφώνηση της λατινικής (εκφωνείσθαι 
ρήµασι, φθέγγεσθαι) από τους λατινοφωνήσαντες Έλληνες. Αυτό ακρι-
βώς πράττουν µέχρι σήµερα οι Βλάχοι ως κατ’ ευθείαν απόγονοι εκεί-
νων: µιλούν απλώς τη λατινική τους ντοπιολαλιά, αλλά δεν την έγραψαν 
ούτε τη γράφουν ποτέ. 

Αυτή η προφορική λαϊκή λατινική λαλιά ονοµάσθηκε αργότερα 
βλάχικη. Σ’ αυτήν την λαλιά τους οι Βλάχοι κράτησαν µέχρι σήµερα, 

                                            
4 Priscus, Historiae greci minores, v. I, Lipsiae 1870, σ.190. 
5 Ιωάννης Λυδός, Περί των αρχών της Ρωµαίων Πολιτείας, έκδοση Βόννης 
1837, τ. ΙΙ, σ.68. 
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έστω φθαρµένους από στόµα σε στόµα, αυθεντικούς τους πρωτογενείς 
λατινικούς πυρήνες. Γι’ αυτό σήµερα κατανοούν πλήρως τις βασικές 
λέξεις-κλειδιά που διατηρούνται παρόµοιες σε όλες τις λατινογενείς ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες. Παντού είναι παρόµοιες οι λέξεις-κώδικες όπως π.χ. 
κεφάλι, αφτιά, µαλλιά, µύτη, δόντι, µέτωπο, χέρι, νύχια, άνθρωπος, γυ-
ναίκα, αγόρι, κορίτσι, παλληκάρι, νερό, θάλασσα, σελήνη, ήλιος, άστρα, 
σπίτι, καπνός, φωτιά, νύχτα, µέρα, όλες οι µέρες της εβδοµάδας και οι 
αριθµοί, αγαπηµένη, κατσίκι, ελάφι, αρκούδα, λύκος, γουρούνι, όρνιθα, 
γάλα, αλάτι, τυρί κ.λπ. 

Στον καιρό του Ιουστινιανού, λοιπόν, τα αυτόχθονα αυτοκρατορι-
κά στρατεύµατα λατινοφωνούσαν. Ο ιστορικός της εποχής Θεοφύλα-
κτος Σιµοκάττης, περιγράφοντας την εκστρατεία κατά των Αβάρων στη 
Θράκη το 579-582, σηµειώνει αποκαλυπτικά ότι η λατινική λαλιά ήταν 
η «πατρώα φωνή» των πολεµιστών. Το ίδιο επαναλαµβάνει ο Θεοφά-
νης: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. 

∆ηλαδή: Κι ο σύντροφος, που ακολουθούσε πίσω, φώναζε στην 
πατρώα φωνή «γέρνει, αδερφέ, γέρνει» (το σαµάρι) αλλά ο ηµιονηγός 
δεν άκουσε τη φωνή, την άκουσαν όµως τα πλήθη των στρατιωτών και 
νοµίζοντας πως έπεσαν σε ενέδρα των εχθρών ετράπησαν σε φυγή κρά-
ζοντας µε δυνατές φωνές «γύρνα, γύρνα». 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στην προφορικά λατινική λαλιά η 
λέξη «τόρνα» σηµαίνει «γέρνει», «γυρίζει» το σαµάρι στο τρίτο ενικό 
πρόσωπο του ενεστώτα και ταυτόχρονα «γύρνα πίσω» στο δεύτερο πα-
θητικό πρόσωπο της προστακτικής «τόρνα τε», δηλαδή «γύρισε τον ε-

                                            
6 Θεοφάνης, έκδοση Βόννης, Ι, σ. 397. 
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αυτόν σου». Οι στρατιώτες νόµισαν, λοιπόν, ότι άκουγαν διαταγή να 
επιστρέψουν για να µη παγιδευθούν. 

Ο σύγχρονος του Ιουστινιανού –και περίπου του Θεοφάνη– ιστο-
ρικός Προκόπιος περιγράφοντας, κατ’ εντολήν του Αυτοκράτορος, τα 
αυτοκρατορικά φρούρια και κτίσµατα στο έργο του Περί κτισµάτων κα-
ταγράφει το 553-555 βλάχικα τοπωνύµια µε ελληνική γραφή. Αλλά στα 
ελληνικά αυτά τα τοπωνύµια δεν σηµαίνουν τίποτε επειδή είναι βλάχι-
κα: Σαπτεκάζας είναι Επτά Σπίτια, Λουποφοντάνα Λυκόβρυση, Μπουρ-
γκουάλτου Ψηλό Κάστρο, Γκεµελλοµούντες Χαλινάρι του βουνού-
αυχένας. 

Παρά τη συνεχή µαζική παρουσία και δράση τους οι λατινόφωνοι 
αυτοί πολεµιστές δεν αναφέρονται µέχρι τον 10ο αιώνα µε το όνοµα 
Βλάχοι. Μήπως δεν υπήρχαν έως τότε; Μήπως κατήλθαν από τον ∆ού-
ναβη µετά τον 10ο αιώνα οπότε αναφέρονται εφ’ εξής µε το όνοµα Βλά-
χοι; Η απάντηση είναι απλή: οι λατινόφωνοι αρειµάνιοι προϋπήρχαν α-
νέκαθεν και, όπως αναφέρθηκε, µνηµονεύονται. Αλλά όχι µε τέτοιο ό-
νοµα γιατί απλούστατα το όνοµα Βλάχος δεν υπήρχε. Το όνοµα ήλθε, 
όχι οι Βλάχοι! 

 
Εισαγωγή της ονοµασίας 
 
Οι Γερµανοί επονόµαζαν αρχικά Volcae, δηλαδή Λαούς της Λατι-

νικής όλους τους λατινόφωνους, ιδιαίτερα τους πλησιέστερούς τους 
Κέλτες, και µετά τους είπαν Welsch. Aπ’ αυτό προήλθαν οι ονοµασίες 
Βαλλόνοι και Ουαλλοί, που ήσαν Κέλτες. Οι Σλάβοι, διερχόµενοι τα 
γερµανικά εδάφη, βρήκαν αυτό το γερµανικό όνοµα και παρεφθαρµένο 
σε Wlaschi ονόµασαν Βλάχους όλους τους λατινόφωνους της Ευρώπης. 
Αυτό το όνοµα έφεραν στα Βαλκάνια της Αυτοκρατορίας, όταν άρχισαν 
να εγκαθίστανται σταδιακά ως φόρου υποτελείς Σκλαβήνοι του Αυτο-
κράτορος, και έτσι ονόµασαν τους αυτόχθονες λατινόφωνους που βρή-
καν. Οι Ρωµαίοι άρχισαν να ονοµάζουν πολύ αργότερα κι αυτοί Βλά-
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χους τους λατινόφωνους πολεµιστές τους και τις οικογένειές τους από 
τα τέλη πλέον του 10ου αιώνα όταν πλέον είχε επικρατήσει η ελληνική 
γλώσσα. Γι’ αυτό «ξαφνικά» εµφανίσθηκαν από το πουθενά Βλάχοι –
τότε είχε εµφανισθεί για πρώτη φορά το όνοµα Βλάχος, δάνειο από τους 
Σλάβους. 

 
Φύλακες της πατρώας Αυτοκρατορίας 
 
Οι Βλάχοι συνέχισαν, φυσικά, να υπηρετούν την Αυτοκρατορία 

ως πολεµιστές της και οροφύλακές της. Αυτοί, επειδή ήσαν επίλεκτα 
στρατεύµατα και ορεσίβιοι, εγκατεστηµένοι µε τα αναρίθµητα κοπάδια 
τους στα βουνά φύλαγαν µέχρι τέλους τις κλεισούρες και τις βασιλικές 
οδούς. Γι’ αυτό και αναφέρονται ως Βλάχοι Οδίται. Η πρώτη αναφορά 
γίνεται στον καιρό του Βουλγαροκτόνου, τέλη του 10ου αιώνα, και την 
σηµειώνει ο Κεδρηνός, ο οποίος µνηµονεύει ότι:7 

΄Αρχειν αυτών (Βουλγάρων) προχειρίζονται τέσσαρες αδελφοί, ∆α-
βίδ, Μωυσής, Ααρών και Σαµουήλ… ∆αβίδ δε αναιρεθείς µέσου Καστο-
ρίας και Πρέσπας εις τας λεγοµένας Καλάς ∆ρυς παρά τινων Βλάχων Ο-
διτών. 

Οι συγκεκριµένοι Βλάχοι Οδίται φύλαγαν το στενό πέρασµα, στο 
βλαχόφωνο Πισοδέρι, που ελέγχει µέχρι και σήµερα τις συγκοινωνίες 
ανάµεσα στη Φλώρινα, τις Πρέσπες, την Κορυτσά και την Καστοριά. 
Εκεί σκότωσαν τον έναν από τους αδελφούς του Τσάρου των Βουλγά-
ρων Σαµουήλ, ο οποίος επαναστάτησε κατά της Αυτοκρατορίας, ενώ 
ήταν αξιωµατούχος της, γιος του κόµητος Νικολάου και Αρµένισσας. 
Τον πολέµησε σκληρά, επί µακρά έτη, και εντέλει τον συνέτριψε ο Βα-
σίλειος Β΄ ο Μακεδών ο επικαλούµενος Βουλγαροκτόνος. 

                                            
7 Κεδρηνού, Σύνοψις ιστοριών αρχοµένη από της αναιρέσεως Νικηφόρου Βασι-
λέως, έκδοση Iohannes Thurn, Βερολίνο, 1973, Β. 435, 11, 78, σ. 329. 
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Αργότερα µνηµονεύει τους Βλάχους η Άννα η Κοµνηνή (1083-
1148) στο τεράστιο βιβλίο της Αλεξιάς, αφιερωµένο στον πατέρα της 
Αυτοκράτορα Αλέξιο Κοµνηνό, όπου διηγείται ότι τους Κοµάνους οδή-
γησαν οι Βλάχοι που γνώριζαν τις κλεισούρες και τις φύλαγαν, αλλά 
αποστάτησαν επειδή, παρά τις συµφωνίες, ο Αλέξιος τους είχε φορολο-
γήσει βαρειά. 

Μετά το 1204 έχουν γίνει τόσο ισχυροί ώστε εκείνη την εποχή η 
Θεσσαλία ονοµάζεται Μεγάλη Βλαχία και η Αιτωλοακαρνανία Μικρή 
Βλαχία η οποία, µε σηµαντικά διαλείµµατα, διατηρήθηκε µέχρι και τον 
15ο αιώνα, οπότε την πήραν οι Οθωµανοί και την µετέφρασαν στα 
τούρκικα Κιουτσούκ Ουλάχ. Έτσι βγήκε στα ελληνικά το προσωνύµιο 
Κουτσόβλαχοι.  

∆ιατηρώντας ανέκαθεν, λόγω του πολεµικού χαρακτήρα τους, ευ-
ρεία αυτονοµία στα πλαίσια της Αυτοκρατορίας επαναστατούσαν συχνά 
όταν η αυτοκρατορική εξουσία γινόταν πολύ συγκεντρωτική ή τους επέ-
βαλε φόρους βαρύτερους από τους συµφωνηµένους. Εναντίον τους εξε-
στράτευσε ο Αρµένιος Ιωάννης Κεκαυµένος, ικανότατος στρατηγός που 
έφερε το αξίωµα του Κατακαλών. Τον συνέτριψαν, όµως, στη Θεσσαλία 
τον 11ο αιώνα και αυτός έβγαλε όλο το άχτι του εναντίον τους στο 
Στρατηγικόν του όπου τους χαρακτηρίζει άπιστον και πονηρόν γένος α-
ναφέροντας ότι ήσαν βάρβαροι που ήλθαν από τον ∆ούναβη. ∆εν ανα-
φέρει, όµως, πότε και ποιος το µαρτύρησε. Τις δικές του πληροφορίες 
επαναλαµβάνουν αρκετοί µεταγενέστεροι χρονικογράφοι. Ενωρίτερα, 
ωστόσο, ο Βουλγαροκτόνος µε χρυσόβουλλό του τους είχε υπαγάγει 
στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών, Νέας Ιουστινιανής και πάσης Βουλγαρίας, 
την οποία ο ίδιος ίδρυσε, όταν διέλυσε το εφήµερο Βασίλειο του Σα-
µουήλ. Αλλά είναι έγκυρη πηγή ο ηττηµένος και ταπεινωµένος στρατη-
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γός; Ο µελετητής του Ούγγρος ιστορικός Λ. Ταµάς υπογράµµισε το 
1936:8 

Το να θελήσεις να ξεκαθαρίσεις µια πηγή ιστορικών πληροφοριών 
υπό τα γραφόµενα του Κεκαυµένου είναι σαν να επιχειρείς το αδύνατον 

Εν προκειµένω είναι αξιοσηµείωτο ότι τις απόψεις του Κεκαυµέ-
νου για κάθοδο των Βλάχων από τον ∆ούναβη απέρριψαν επιφανείς 
Ρουµάνοι ιστορικοί όπως οι T. Papahagi, A. Sacerdoteanu, Siviu 
Dragomir, Cicerone Poghirc και Petre Nasturel. 

Εκατό χρόνια µετά τον Κεκαυµένο, το 1159, ο ραβίνος Βενιαµίν ο 
εκ Τουδέλας βρίσκει πιο δυναµωµένους, αλλά εξίσου άπιστους, δηλαδή 
ανυπότακτους, τους Βλάχους µέχρι έξω από τα Λαµία –τότε Ζητούνι– 
τους οποίους επισκέπτεται και περιγράφει:9 

Εδώ βρίσκονται τα σύνορα της Βλαχίας που οι κάτοικοί της ονοµά-
ζονται Βλάχοι. Μήτε εις Θεόν µήτε εις Βασιλέα πιστεύουν. Είναι αλαφροί 
και γρήγοροι σαν ζαρκάδια και κατεβαίνουν από τα βουνά τους στους ελ-
ληνικούς κάµπους και τους ληστεύουν. Κανείς δεν ριψοκινδυνεύει πόλεµο 
µαζί τους ούτε µπορεί να τους υποτάξει. 

Η διαδροµή τους είναι συναρπαστική κάθε εποχή και η παρουσία 
τους στην Ιστορία του Γένους συνεχής. Ξεφεύγει από µια εισαγωγή βι-
βλίου, έστω εκτεταµένη. Άλλωστε ο υποφαινόµενος Βλάχος τους έχει 
αφιερώσει ογκώδη τόµο.10  

Η σχετική βιβλιογραφία είναι τεράστια, οι εκδοχές και οι θεωρίες 
αναρίθµητες. 

Την µοναδικότητα και αξεπέραστη ανδρεία τους διασώζει ευλαβι-
κά και αυθεντικά η συλλογική µνήµη του Γένους στα δηµώδη τραγούδια 

                                            
8 Αχιλλεύς Λαζάρου, Βαλκάνια και Βλάχοι, Αθήνα 1996, σ. 118. 
9 Κυριάκος Σιµόπουλος, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Αθήνα 1972, σ. 223 
εξ. 
10 Ν. Ι. Μέρτζος, Αρµάνοι, οι Βλάχοι, Εκδόσεις Ι. Ρέκος, Θεσσαλονίκη, 2000 
και 2001. 
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του Ακριτικού Κύκλου, όταν ακόµη η πατρώα Αυτοκρατορία ήταν ακ-
µαία και ο Λαός τούς ξεχώριζε: 

 
Ώσε να στρώσει ο Κωνσταντής 

κι Αλέξης να σελώσει 
ευρέθη το Βλαχόπουλο 
στον µαύρο καβαλάρης 
Στο έµπα µπήκε σαν αϊτός 
Στο ξέβγα σαν πετρίτης 
Στο έµπα χίλιους έκοψε 
Στο ξέβγα δυο χιλιάδες 
Και στο καλό το γύρισµα 
Κανέναν δεν αφήνει 

 
Υπερασπίσθηκαν την Αυτοκρατορία µέχρι τέλους. Πριν ακόµη 

στεφθεί Τελευταίος Αυτοκράτωρ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εξορµά 
από τον Μυστρά καταλαµβάνει τη Θήβα, παίρνει τη Βοιωτία και αναµε-
τριέται µε τους Οθωµανούς στη Θεσσαλία. Στο πλευρό του πολεµούν οι 
Βλάχοι. Ο W. Miller γράφει:11 

Τότε οι Βλάχοι της Πίνδου ρίχτηκαν από ψηλά κατά των Τούρκων 
στον µεγάλο θεσσαλικό κάµπο και δέχθηκαν από τον νικηφόρο Κωνστα-
ντίνο έναν διοικητή µε έδρα του το Φανάρι (στα Φάρσαλα). 

 
Αρµατολοί της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
 
Ήσαν οι τελευταίες αναλαµπές, όµως. Όταν οι Οθωµανοί επιδρο-

µείς επεκράτησαν και η Πόλη έπεσε, οι Βλάχοι δεν υπετάγησαν. Προ-
κειµένου να διαφυλάξει την ειρήνη και την παραγωγή στα εύφορα νέα 
τιµάριά του ο νικητής Σουλτάνος τους παρεχώρησε ευθύς αµέσως το 
                                            
11 W. Miller, H Φραγκοκρατία στην Ελλάδα, Αθήνα 1960, σ. 475. 
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εξαιρετικό προνόµιο να φέρουν όπλα, να αυτοδιοικούνται και να υπάγο-
νται απ’ ευθείας στην εκάστοτε Βαληντέ Σουλτάνα, στην οποία πλήρω-
ναν µειωµένους φόρους. Οι αετοφωλιές τους στα ψηλά βουνά, όπου α-
ποσύρθηκαν, κηρύχθηκαν άβατες.  

Εκστρατεύοντας να αλώσει τη Βιέννη ο Σουλεϋµάν ο Μεγαλοπρε-
πής (1520-1566) θέλει να έχει τα νώτα του ασφαλή και τις γραµµές των 
επικοινωνιών του ελεύθερες. Έτσι αναθέτει στους Βλάχους την αποστο-
λή που ανέκαθεν εκτελούσαν στην Αυτοκρατορία: τη φύλαξη των βασι-
λικών οδών, των κλεισωρειών και των αµάχων αγροτών. Με επίκεντρο 
τα βλαχοχώρια ιδρύει τα πρώτα δεκαπέντε αρµοτολίκια: Καστανιάς στο 
Βέρµιο, Σερβίων στα Χάσια, Γρεβενών, Ασπροποτάµου, Μαλακασίου 
και Γαρδικίου-Λιδωρικίου στην Πίνδο, Μηλιάς, Τεµπών και Ελασσόνος 
στον Όλυµπο, Ανασελίτσας, Αγράφων, Βάλτου και Ξηροµέρου, Πατρα-
τζικίου σε Βελούχι-Θερµοπύλες, Μαυροβουνίου και Κάρλελι. Η προ-
σωνυµία αρµατολός είναι λατινόφωνη βλάχικη: armatul, ο οπλισµένος. 
Από κει πέρασε στην ελληνική γλώσσα η λέξη άρµατα, δηλαδή όπλα, 
που είναι αµιγώς λατινική. 

Περιώνυµοι Βλάχοι αρµατολοί αναδεικνύονται στη Μηλιά οι Λα-
ζαίοι, στον νότιο Όλυµπο ο Πάνος Τσάρας και ο θρυλικός γιός του Νι-
κοτσάρας, στα Τέµπη µε έδρα τη Ραψάνη οι Τζαχειλαίοι, στον Τύρναβο 
ο Τζίµας, στα Σέρβια οι Μπιζιωταίοι, στα Γρεβενά ο Γιάννης Πρίφτη - 
στα βλάχικα ο γιος του παπά, στον Ασπροπόταµο ο Νικόλαος Στουρνά-
ρας και ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος που υπερασπίσθηκαν το Μεσο-
λόγγι, στα ΄Αγραφα οι Μπουκουβαλαίοι µε γενάρχη τον µυθικό Γερο-
∆ήµο του δηµοτικού τραγουδιού, ο Γιαννάκης Ράγκος και αυτός ο αρχι-
στράτηγος του Ιερού Αγώνος Γεώργιος Καραϊσκάκης, στον Βάλτο οι 
Στράτοι και οι Σταθά, στο Καρπενήσι οι Βλαχόπουλοι κι ο Σιαδήµας, 
στη Βόνιτσα οι Γριβαίοι, οι ∆ράκοι και ο Τζιώγκας κ.ά. Όταν δεν ήσαν 
συγγενείς, ήσαν σταυραδέρφια. Το γενεαλογικό δέντρο τους κατέγραψε 
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στα Ενθυµήµατα Στρατιωτικά12 ο βλαχόφωνος ιστορικός του Αγώνος 
Νικόλαος Κασοµούλης. 

Με το ∆ηµοτικό Τραγούδι του ο ελληνικός Λαός υµνεί επί αιώνες 
µέχρι σήµερα αντρειωµένους Βλάχους, όπως ήταν οι Γερο-∆ήµος, ο Νι-
κοτσάρας, ο Γιάννης του Σταθά, ο παπα-Θύµιος Βλαχάβας κ.ά. Βλάχος 
ήταν και ο µέγας οραµατιστής εθναπόστολος Ρήγας ο Βελεστινλής. 

Αυτοί σηκώθηκαν πρώτοι όταν σήµανε Εθνεγερσία. Αυτοί έτρε-
ξαν στο πλευρό του Αλεξάνδρου Υψηλάντη από τη Μακεδονία στις η-
γεµονίες, όπου τη Μονή του Σέκου υπερασπίσθηκαν άχρι θανάτου οι 
Βλάχοι στρατηγοί του Πρίγκηπος εθνοµάρτυρες Γεωργάκης Ολύµπιος 
από το Βλαχολείβαδο και Γιάννης Φαρµάκης από το Μπλάτσι. 

 
Τα δίκτυα της διεθνούς οικονοµίας 
 
Με αυτά τα δεδοµένα οι Βλάχοι εγκατέστησαν, έθεσαν υπό τον 

έλεγχό τους, ένα απέραντο δίκτυο οικονοµίας που, µετά τον 16ο αιώνα, 
θα λειτουργήσει µέχρι την αυγή του 20ού αιώνα από την Οδησσό µέχρι 
τη Βιέννη. Στα κοπάδια τους παρήγαγαν την πρώτη ύλη (γάλα, µαλλί 
και δέρµατα), την οποία οι άοκνες γυναίκες τους επεξεργάζονταν επί 
τόπου διασφαλίζοντας την προστιθεµένη αξία (τυροκοµικά, υφαντά, 
σκουτιά, κάπες, ρούχα και µαλακά δέρµατα). Στα κοπάδια τους εξέτρε-
φαν, επίσης, χιλιάδες γερά άλογα και µουλάρια που αρχικά αποτελού-
σαν τα µεταγωγικά του αυτοκρατορικού στρατεύµατος από τον 6ο κιό-
λας αιώνα όπως αναφέρει ανωτέρω ο Θεοφάνης. Αυτοί σχηµάτισαν τα 
επιβλητικά καραβάνια που επί µακρούς αιώνες διέσχιζαν όλα τα Βαλκά-
νια ενώνοντας εµπορικά την Ανατολή µε τη ∆ύση. Αυτοί, τέλος, φύλα-
γαν τις βασιλικές οδούς και τα περάσµατα. 

Ακολουθούσαν κυρίως την αρχαία Εγνατία Οδό µέχρι το ∆υρρά-
χιο. Υπό τους Οθωµανούς την παρήλλαξαν βορειότερα, ώστε να κατα-
                                            
12 Ενθυµήµατα Στρατιωτικά, τόµος Α΄, σ. 3 εξ. 
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λήγει στην αυτόνοµη λατινόφωνη ∆ηµοκρατία της Ραγούζας, το µονα-
δικό ελεύθερο λιµάνι της Ανατολής προς τη Βενετία.  

Στον κόµβο της παραλλαγής αυτής ανέπτυξαν, κοντά στην Κορυ-
τσά, την ονοµαστή Μοσχόπολη. Με βλαχόφωνο πληθυσµό 40.000 έως 
60.000 ψυχών ήταν ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά και παραγωγικά 
κέντρα των Βαλκανίων. Καλλιέργησε τα Ελληνικά Γράµµατα, ίδρυσε τη 
Νέα Ακαδηµία και εγκατέστησε το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο µετά 
το Πατριαρχείο. ∆ιατηρούσε, επίσης, ιδιόκτητο εµπορικό στόλο στην 
Αδριατική. Την κατέστρεψαν Τουρκαλβανοί ληστές την ίδια χρονική 
στιγµή που ο Ναπολέων κατέλυε την Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία της Βε-
νετίας.  

Εντωµεταξύ, προσαρµοζόµενοι στις νέες διεθνείς ισορροπίες ∆υ-
νάµεων, είχαν οδηγήσει έναν βορειότερο κλάδο της Εγνατίας στον περί-
φηµο Ζέµονα, στο Ζεϊµούν της Σερβίας και Σεµλίνο της ελληνικής πα-
ράδοσης, µέσω του οποίου εµπορεύονταν οι Αυτοκρατορίες των Οθω-
µανών και των Αψβούργων. Εκεί, τέλη του 18ου αιώνα ίδρυσαν κοινό-
τητα που έφερε τον χαρακτηριστικό τίτλο Κοινότης των Ρωµαίων Μα-
κεδονοβλάχων. Χρηµατοδότης είναι ο βαρώνος Γεώργιος φον Σπίρτας, 
από την Κλεισούρα. Ήλεγχαν όλη τη µεθοριακή περιοχή, γνωστή ως 
Πόλεις του Σρεµ, όπου καταγράφονται οικογένειες από τις βλαχόφωνες 
εστίες της Μακεδονίας:13 

Από την απογραφή των πόλεων του Σρεµ είναι γνωστό ότι, γύρω 
στο 1770, ζούσαν εκεί 29 οικογένειες από τη Μοσχόπολη, 20 από την Κα-
τράνιτσα, 11 από το Μπλάτσι, 5 από τη Βέροια, 1 από την Καστοριά και 1 
από τη Νάουσα. 

Αφού είχαν ανθίσει στη Βενετία, επικρατούσαν στη Ριέκα και στη 
Τεργέστη, κυριάρχησαν στη Βούδα, την Πέστη και τη Βιέννη, όπου έ-
κτισαν µνηµειώδεις ελληνικούς ναούς και θεόρατα καραβάν σαράι για 

                                            
13 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΑ΄, σ. 236. 
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τα καραβάνια τους, ανέπτυξαν ισχυρότατες επιχειρήσεις, έγιναν µεγάλοι 
τραπεζίτες, βαρώνοι και µυστικοσύµβουλοι του Αυτοκράτορος. Εκεί οι 
Σιατιστείς αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου εξέδωσαν την πρώτη ελληνική 
εφηµερίδα και τύπωσαν µυστικά όλα τα έργα του δικού τους Ρήγα. 

Στην Πέστη οι Έλληνες δεν ανέχονται πια να εκκλησιάζονται στη 
σερβική εκκλησία και ζητούν άδεια να κτίσουν δική τους. Ιδού τι συµ-
βαίνει:14 

Υπογράφουν 300 ελληνικές οικογένειες εξ ων τα 2/3 Μακεδονόβλα-
χοι. Οι 177 οικογένειες κατάγονται από τη Μοσχόπολη. Ο έρανος για τον 
ναό απέδωσε 32.454 χρυσά φλωριά. Τα 26.000 έδωσαν Μοσχοπολίτες: 
40.000 χρυσά φράγκα ο Αλέξανδρος Λέπωρος, 2.000 χρυσά φλωριά ο 
Ναούµ Μέσκα και ο Γεώργιος Χριστοδούλου. 

Ο µεγαλοπρεπής ελληνικός ναός της Πέστης εγκαινιάζεται το 
1770 και αφιερώνεται στην Κοίµηση της Θεοτόκου. Μετά µια γενεά, 9 
Νοεµβρίου 1802, «η εν Πέστα Ελληνική Κοινότης Γραικών τε και Βλά-
χων Μακεδονίται» ιδρύει τον οργανισµό λειτουργίας του Ναού και στο 
προοίµιο αναφέρει:15 

Κοινή γνώµη απεφασίσαµεν δια να έχωµεν παντοτινήν ειρήνην τό-
σον ηµείς όσον και τα τέκνα των τέκνων ηµών και όλοι οι µεταγενέστεροι 
του Γένους µας Γραικοί τε και Βλάχοι… 

  Την ίδια εποχή οι Ρωµαίοι Μακεδονόβλαχοι στη σερβική πόλη 
Στάµπατς συντηρούν τέσσερα ελληνικά σχολεία: αρρεναγωγείο, παρθε-
ναγωγείο, γυµνάσιο και επαγγελµατική σχολή. Ευηµερούν στο Βελιγρά-
δι και βοηθούν αποφασιστικά τους Σέρβους. 

Κέντρο όλων των ενεργειών, της πολιτικής ισχύος και του πλού-
του τους παραµένει η Βιέννη, όπου Μαικήνας της Κλασικής Μουσικής 
της και δηµιουργός της νέας αυτοκρατορικής πόλης αναδεικνύεται ο 

                                            
14 Ιωακείµ Μαρτινιανού, Η Μοσχόπολις, σ. 139. 
15 Ελληνική Ορθόδοξος ∆ιασπορά στην Ουγγαρία, σελ.75, έκδοση Νοµαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης 2010 
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βαρώνος Νικόλαος ∆ούµπας, γιος του τραπεζίτη βαρώνου Στέργιου 
∆ούµπα από το Μπλάτσι. Ο τραπεζίτης βαρώνος Σίµων Σίνας από την 
Μοσχόπολη ελέγχει την ποταµοπλοΐα του ∆ουνάβεως, τους σιδηροδρό-
µους της Ουγγαρίας και απέραντα κτήµατα εκτεινόµενα σε τρία Κράτη, 
ενώ πρώτη φορά ενώνει µε µεγαλειώδη γέφυρα τη Βούδα µε την Πέστη. 
Θα είναι οι Μεγάλοι Εθνικοί Ευεργέτες. 

Ο εκπαιδευτικός Θ. Νάτσινας την επισκέπτεται το 1933 οπότε 
βρίσκει άθικτο ακόµη, µα αδειανό, το καραβάν σαράι των Βλάχων µε-
γαλεµπόρων και το περιγράφει:16 

Αι τέσσαρες πλευραί της µεγάλης αυλής κλείονται από τας 23 απο-
θήκας εις τας οποίας αποθήκευον εµπορεύµατα οι µεγάλοι Μακεδονικοί 
οίκοι ∆ούµπα, Σκούρτη, ∆ούκα, Τόρνα, Σπίρτα, Ντίρα, Γόρα, Κάπρα, 
Μανούση, Χρηστοµάνου, Ανδράση, Τοσίτσα, Τσότα, Οικονόµου, Χερτού-
ρα, ∆ήµητσα και πολλοί άλλοι. 

 
Στο εµβληµατικό επιστηµονικό σύγγραµµά του Ο Τσιντσάριµα 

που εξέδωσε το 1937 στη σερβική γλώσσα ο Ντούσαν Πόποβιτς, καθη-
γητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου, καταγράφει τη 
δράση των Βλάχων στη Γιουγκοσλαβία, στις άλλες βαλκανικές χώρες, 
πλην της κοιτίδας τους Ελλάδος, και στην Αυτοκρατορία των Αψβούρ-
γων από τον 18ο αιώνα µέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Το έργο 
του, στο οποίο αναφέρονται δεκάδες συγγραφείς –πολλοί χωρίς να γνω-
ρίζουν τη Σερβική– κυκλοφορεί µεταφρασµένο στην Ελληνική για πρώ-
τη φορά η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 2010 από τις εκδόσεις Ι. 
Ρέκος.  

Ο Πόποβιτς περιγράφει τους Βλάχους ως εξής: 
Για τους Τσίντσαρους έχει παρατηρηθεί από παλαιά ότι εµφανίζο-

νταν περισσότερο Έλληνες από τους γεννηµένους Έλληνες (…) 
                                            
16 Θ. Νάτσινας, Οι Μακεδόνες πραγµατευτάδες εις τας χώρας της Αυστρίας και 
Ουγγαρίας, 1934. 
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Κρατούν όλο το εµπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό. Την εποχή ε-
κείνη αποτελούν σηµαντικό παράγοντα στην κοινωνία του Βελιγραδίου. 
Οι πασάδες του Βελιγραδίου δανείζονταν χρήµατα από αυτούς (….) 

Στην εποχή τους µπορούµε να πούµε ότι επηρέασαν αποφασιστικά 
στη δηµιουργία και στην εξέλιξη της σύγχρονης αστικής ζωής (…) 

∆εν υπάρχει ούτε µία εθνική οµάδα στα Βαλκάνια που να µη την ευ-
εργέτησαν και µάλιστα πολύ (…) 

Οι Τσίντσαροι ήσαν οι κύριοι αρχιτέκτονες της ενιαίας βαλκανικής 
κουλτούρας: της υλικής, της πνευµατικής, της ηθικής. 

Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ακµάζει ο ελληνισµός και ανάµε-
σα στους επιφανέστατους Έλληνες προεξέχουν από το 1805 οι βλαχό-
φωνοι, οπότε αναγνωρίζεται από την Πύλη αυτόνοµος Χεδίβης (Αντι-
βασιλεύς) της Αιγύπτου ο Μωχάµετ ΄Αλυ, ο οποίος εµπιστεύεται ιδιαί-
τερα τους Βλάχους. Έτσι ανεβάζει Πατριάρχη Αλεξανδρείας τον Ιερό-
θεο από τον Κλεινοβό του Ασπροποτάµου. Αναθέτει τη διαχείριση των 
απέραντων κτηµάτων του και τη ναυσιπλοΐα του Νείλου στον Μετσοβί-
τη Μιχαήλ Τοσίτσα, που µαζί µε τον ανεψιό του Νικόλαο Στουρνάρα 
δηµιουργούν πελώριο εµπορικό οίκο στη Μεσόγειο µε έδρα το Λιβόρνο. 
Οι Μετσοβίτες αδελφοί Αυγέρης και Γεώργιος Αβέρωφ ελέγχουν το ο-
λιγοπωλιακό εισαγωγικό εµπόριο σίτου από τη Ρωσία και ο Μίχας ε-
φένδης Τσίρλης από το Νυµφαίον ασκεί την προνοµιακή συγκοµιδή και 
εµπορία βάµβακος. Όλοι τους αναδεικνύονται Μεγάλοι Εθνικοί Ευεργέ-
τες. Κοντά τους προσέρχονται και ακµάζουν οι ανόστρι –οι δικοί µας– 
συγγενείς, συγχωριανοί κι άλλοι οµόγλωσσοι λατινόφωνοι. 

Παράλληλα στον ελληνικό χώρο ακµάζουν τα διεθνώς δικτυωµένα 
βλαχοχώρια. Ολόκληρες πόλεις είναι η αυτόνοµη Χώρα Μετζόβου, η 
Σαµαρίνα, η Σίπισχα, το Λινοτόπι, το Κρούσοβο, η Σιάτιστα, η Κλει-
σούρα, το Μπλάτσι, το Συρράκο, το Περτούλι, η Γράµµουστα, το Βλα-
χολείβαδο, η Νικολίτσα κ.ά. που σε καθεµιά ο πληθυσµός της υπερβαί-
νει τις 6.000. Βλαχόφωνος στη συντριπτική πλειοψηφία του είναι ο ελ-
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ληνικός πληθυσµός στο Μοναστήρι, εµβληµατικός στις Σέρρες και στη 
Θεσσαλονίκη.  

Οι Καλαρρύτες, µε τεράστια κοπάδια, παράγουν και εξάγουν στην 
Ευρώπη υφαντά και κάπες διατηρώντας στη Μεσόγειο εµπορικό στόλο 
µε εµπορεία στη Σαρδηνία και στη Μασσαλία. Την παραγωγή κι εξαγω-
γή ερυθρών νηµάτων και στρατιωτικών στολών, όπως και τον πρώτο 
παραγωγικό συνεταιρισµό, οργανώνει στα Αµπελάκια ο βλαχόφωνος 
Γεώργιος Λάιος-Μαύρος στα ελληνικά και Σβάρτς στα γερµανικά. Πε-
ριώνυµοι αργυροχρυσοχόοι ακµάζουν στο Λινοτόπι, στους Καλαρρύτες 
(πατρίδα των Μπούλγκαρι) και στη Νέβεσκα (Νυµφαίον), αγιογράφοι 
στη Σαµαρίνα, στη Γράµµουστα, στο Λινοτόπι, στ’ Ασπροπόταµο, στη 
Μπελκαµένη και στα ΄Ανω Σουδενά, ξυλογλύπτες στο Μέτσοβο κ.λπ. 

  
Ο πολιτισµός των Βλάχων 
 
Οι Βλάχοι συνάζουν πλούτο και πολιτισµό, κτίζουν και καλλωπί-

ζουν µεγάλα αρχοντικά. Στα Στρατιωτικά Ενθυµήµατα ο αγωνιστής του 
1821 Νικόλας Κασοµούλης αναφέρει ότι στο Περτούλι και στο Βετερ-
νίκο τ’ Ασπροποτάµου συνάντησε θεόρατα πυργόσπιτα κατάφορτα πλού-
του. Ο Πουκεβίλ, Γάλλος πρόξενος στην Αυλή του Αλή πασά, επισκέ-
πτεται το 1806 τα βλαχοχώρια της Πίνδου και τη Σιάτιστα. Αφηγείται:17 

Όσοι Βλάχοι συναλλάσσονται µε το εξωτερικό και ταξιδεύουν, οµι-
λούν ο καθένας τους περισσότερες από µια ευρωπαϊκές γλώσσες και έχουν 
στα σπίτια τους αξιόλογες βιβλιοθήκες µε γαλλικές και ιταλικές εκδόσεις 
και άριστες εκδόσεις κλασικών συγγραφέων. Αυτοί κι οι συχωριανοί τους 
ζουν τέτοια ζωή ώστε εκπλήσσεται ο επισκέπτης. 

Τη Σιάτιστα την έκτισαν κατά τον 12ο αιώνα τσοµπαναραίοι Βλά-
χοι. Τά ’χασα περνώντας από το παζάρι που το στόλιζαν ωραία µαγαζιά 
και βρήκα καλοχτισµένα σπίτια και χάρηκα το θαύµα µιας πολιτείας µ’ 
                                            
17 Fr. Pouqueville, Voyages en Grece, Paris 1820, σσ. 178, 78. 
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έναν αέρα αρχοντιάς και πάστρας που δεν βρίσκει κανείς πουθενά αλλού 
στην Τουρκία. 

Το 1893 ή 1894 τα βλαχοχώρια επισκέπτεται και περιγράφει λε-
πτοµερώς ο Γερµανός καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Λειψίας Gus-
tav Weigand µε πρόδηλο σκοπό να αποδείξει ότι οι Βλάχοι «είναι» Ρου-
µάνοι. Όµως, οµολογεί:18 

Όποιος έχει δει τα φτωχικά βουλγαρικά χωριά µε τα µικρά βρώµικα 
καλύβια από πλιθιά ή τα επίσης φτωχικά ελληνικά χωριουδάκια στην Ή-
πειρο, τόσο πιο γοητευµένος µένει όταν βλέπει τα αρωµουνικά χωριά. Όχι 
µόνον επειδή, χωρίς εξαίρεση, βρίσκονται σε πανέµορφη θέση αλλά πιο 
πολύ επειδή έχουν επιβλητικά σπίτια, επιπλωµένα ωραία. 

Η Νέβεσκα έχει 500 σπίτια, όλα από πελεκητή πέτρα, σκεπασµένα 
µε χονδρές πλάκες από σχιστόλιθο και σχεδόν όλα διώροφα Αυτή η εντύ-
πωση γίνεται ακόµη εντονότερη όταν µπαίνει κανείς µέσα στα σπίτια. 
Βρίσκει κανείς τον καλόν οντά επιπλωµένον κατά τον ευρωπαϊκό τρόπο 
σε έναν αρκετά µεγάλον αριθµό πλουσίων οικογενειών που εδώ δεν είναι 
καθόλου λίγες. Σχεδόν όλα έχουν χαλιά διαλεγµένα µε µιαν ιδιαίτερη αί-
σθηση για την οµορφιά τους, ενώ στους τοίχους βρίσκονται πολυθρόνες. 
Οι τοίχοι είναι βαµµένοι χρωµατιστοί, τα ταβάνια ασπρισµένα και οι σα-
νίδες γυαλίζουν από το σφουγγάρισµα. Κυριαρχεί µια καθαριότητα που 
δεν βρίσκει κανείς πουθενά καλύτερη. 

Όταν ο Ληκ έγραφε πως οι µεγαλύτερες, οµορφότερες και καθαρό-
τερες ελληνικές πόλεις είναι οι βλάχικες, προφανώς εννοούσε χωριά σαν 
το Συρράκο, τους Καλαρρύτες, το Μέτσοβο ή το Βλαχολείβαδο…. Αν ήξε-
ρε το Κρούσοβο, τη Νέβεσκα και τα άλλα χωριά στον Βορρά, δεν θα µι-
λούσε µόνο µε έκπληξη αλλά µε θαυµασµό. 

Το 1911 παρατηρούν οι Άγγλοι Allan Wace-M.Thomoson:19 

                                            
18 G. Weigand, Die Aromounien, σσ. 297, 69-70, 83, 296. 
19 Allan Wace - M. Thomoson, Οι Νοµάδες των Βαλκανίων, σ. 212 εξ. 
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Στα καλύτερα σπίτια, τόσο στην Κλεισούρα όσο και στη Νέβεσκα, 
µπορεί να ιδεί κανείς µια περίεργη τοπική µέθοδο διακόσµησης. Το επάνω 
µέρος των τοίχων διακοσµείται από ένα διάζωµα µε θεούς και θεές της 
αρχαίας Ελλάδος. 

Ο Κρητικός Μακεδονοµάχος Γιάννης Καραβίτης τους έζησε µέσα 
στη φωτιά του Αγώνα επί τέσσερα χρόνια και γράφει στα Αποµνηµο-
νεύµατά του:20 

Οι βλαχόφωνοι είναι η πιο πολιτισµένη και η πιο έξυπνη ράτσα. 
Έχουν κτισµένα τα χωριά τους εις υψηλά και στρατηγικά σηµεία όπως το 
Πισοδέρι, η Νέβεσκα και η Κλεισούρα. 

Οι Βλάχοι δεν περιορίζονται µόνον στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, 
στη Θεσσαλία και στην Αιτωλοακαρνανία, ούτε στη ∆ιασπορά αλλά ε-
κτείνονται και στον Μοριά, ενώ πολλοί έχουν καταφύγει στα Ιόνια Νη-
σιά, όπως η οικογένεια του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη από τη Βα-
λαώρα της Ηπείρου, εξάδελφος του ποιητή Γ. Ζαλοκώστα από το Συρ-
ράκο. Το 1832, οπότε η παρουσία τους στον Μοριά ήταν ακόµη ζωντα-
νή και δεν µπορούσε να αµφισβητηθεί, ο Κων. Κούµας καταθέτει:21 

∆ιεσκορπισµένοι εις διάφορα χωρία, ως επί το πλείστον ορεινά, από 
της Μακεδονίας έως της Πελοποννήσου, είναι οι λεγόµενοι Βλάχοι, Μα-
κεδόνες και Θεσσαλοί όντες και Έλληνες το γένος. 

Τους συναντά στο παζάρι του Άργους, στον Μοριά, να µιλούν 
βλάχικα ο Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης Cousinery και µαρτυ-
ρεί:22 

Βλάχοι δεν υπάρχουν µόνον στη Μακεδονία αλλά ακόµη και στην 
περιοχή του Άργους, όπου ασκούν κυρίως τα επαγγέλµατα του κτηνοτρό-
φου και του εµπόρου. Μπορώ να µιλήσω γι’ αυτούς γιατί τους γνώρισα 

                                            
20 Ι. Καραβίτη, Ο Μακεδονικός Αγών, Αθήνα 1994, εκδόσεις Πετσίβα, τόµος 
Α΄ σ.170. 
21 Κωνσταντίνου Κούµα, Ιστορίαι ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη, 1832, σ. 521. 
22 E.M. Cousinery, Voyages en Macodoine, Paris, 1839, I, σ. 18. 
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καλά και τους άκουσα στο παζάρι να µιλούν… Με διεβεβαίωσαν ότι κα-
τοικούν στα γειτονικά βουνά, ήταν κτηνοτρόφοι και µιλούσαν την ίδια 
γλώσσα µε τους Βλάχους της Μακεδονίας και ταυτόχρονα τα ελληνικά. 

Αναφέρεται, επίσης, ότι το 1854 ξέσπασε στη Μεσσηνία Βλαχοε-
πανάσταση. ∆εκάδες τοπωνύµια του Μοριά αναφέρονται εξ άλλου στους 
Βλάχους: Βλάχοι, Βλαχοράφτη και Βλαχοφτέρη στη Γορτυνία, Βλαχό-
πουλο στη Πυλία, Βλαχοχώρι στη Λακωνία, Βλαχέικα στην Τροιζηνία, 
Βλαχοκερασιά στη Μαντινεία, Βλαχέικα στη Πάτρα και Βλαχιώτης 
στην Επίδαυρο.23 

Κυριαρχούν, επίσης, στη Βόνιτσα και στην περιοχή της όπου τους 
συναντά κατά την Εθνεγερσία Άγγλος περιηγητής που καταθέτει:24 

Αν και η Βόνιτσα ήταν το αρχηγείο, δεν υπήρχε εκεί κανένα άλλο 
στρατιωτικό σώµα εκτός από αυτό του καπετάνιου Τζιώγκα, αρχηγού των 
Βλάχων, έναν πληθυσµό που συνέβαλε στην Επανάσταση µε έως και δέκα 
χιλιάδες άντρες σε διάφορες περιόδους. Ο Τζιώγκας είχε µαζέψει διαµιάς 
µέχρι και δυο χιλιάδες. 

Η συµβολή των Βλάχων στην Εθνεγερσία είναι καθοριστική και 
ήδη έχουν µνηµονευθεί οι σηµαντικότεροι πολέµαρχοι. Αυτοί, όπως οι 
αρµατολοί του Ασπροποτάµου Χριστόδουλος Χατζηπέτρος και Νικόλα-
ος Στουρνάρας, υπερασπίζονται το πολιορκηµένο Μεσολόγγι. Ελεύθε-
ροι Πολιορκηµένοι είναι εκατοντάδες Βλάχοι αρµατωµένοι κι αυτούς 
µνηµονεύουν «Τα παιδιά της Σαµαρίνας» που ακόµη τραγουδάει και 
χορεύει όλη η Ελλάδα. 

Καθοριστική σε πολιτικό επίπεδο υπήρξε και η συµµετοχή του ια-
τρού Ιωάννη Κωλέττη, από το Συρράκο. Ηγήθηκε του Εµφυλίου Πολέ-
µου εισβάλλοντας στον Μοριά, διετέλεσε ο πρώτος συνταγµατικός 
Πρωθυπουργός της Ελλάδος, οργάνωσε το Κράτος και προ πάντων είναι 
αυτός που διεκήρυξε τη Μεγάλη Ιδέα. 
                                            
23 Γιώργης Έξαρχος, Αυτοί είναι οι Βλάχοι, Αθήνα, 1994, σ. 72. 
24 U. Urquhart, Spirit of the East, London, 1830, σ. 116. 
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Η προσφορά στην ελληνική παιδεία 
 
Ανάλογη υπήρξε ενωρίτερα η συµβολή τους στην παιδεία και 

στην εθνική αφύπνιση του Γένους. Επιτροχάδην αναφέρονται ενδεικτικά 
οι Βλάχοι Μεγάλοι ∆ιδάσκαλοι: 

Ιωάννης Κωττούνιος (Βέροια 1572-Πάδοβα 1657). Φέρει µετα-
φρασµένο στα βλάχικα το παλαιολόγειο επώνυµο Κυδώνης. Ίδρυσε 
στην Πάδοβα το Κωττουνιανόν Κολλέγιον όπου δίδαξε ελληνική φιλο-
σοφία, ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη. 

Ο Νεόφυτος ∆ούκας (1760-1845) από τα Άνω Σουδενά διηύθυνε 
την Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, δίδαξε στην Πατριαρχική Ακα-
δηµία, διηύθυνε την βιβλιοθήκη της Ιερουσαλήµ. Κατέλιπε σπουδαία 
έργα. Οι Αθανάσιος Καβαλλιώτης και ∆ανιήλ Μοσχοπολίτης δίδαξαν 
στη Νέα Ακαδηµία της Μοσχοπόλεως τον 18ο αιώνα. Κατέλιπαν σπου-
δαία έργα και Λεξικό. Ο Γρηγόριος Ζαλύκης ή Ζαλύκογλου, από τη 
Θεσσαλονίκη, ίδρυσε προεπαναστατικά στο Παρίσι το Ελληνόγλωσσον 
Ξενοδοχείον. 

Στο Αγιολόγιον του Σωφρονίου Ευστρατιάδου µνηµονεύονται έξι 
Βλάχοι Άγιοι και Νεοµάρτυρες. Βλάχοι ήσαν οι Οικουµενικοί Πατριάρ-
χες Ματθαίος Β΄ και ο µέγας Ιωακείµ Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής από το 
Κρούσοβο, συγχωριανός του Ντούσαν Πόποβιτς. Επίσης ο Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας Ιερόθεος. 

 
Μόλις ιδρύεται υποτυπωδώς το πρώτο ελεύθερο Κράτος των Ελ-

λήνων, οι Βλάχοι σπεύδουν πρώτοι από τη Βιέννη και καταθέτουν 
πλούσιο τον οβολό τους για να λειτουργήσει στοιχειωδώς. Περιθάλπουν 
στοργικά τα ορφανά του Ιερού Αγώνα. Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδί-
στριας, µόλις αποβιβάσθηκε στο Ναύπλιο, βρήκε αδειανό το δηµόσιο 
ταµείο και ιλιγγιώδη τα χρέη του Έθνους προς τους τραπεζίτες του Λον-
δίνου από τα ληστρικά δάνεια της Ανεξαρτησίας. Στις 16 Μαΐου 1830, 
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µε αριθµό πρωτοκόλλου 766, γράφει στη Βιέννη στον Βλάχο βαρώνο 
Σίµωνα Γ. Σίνα:25 

Εδέχθηµεν µετά πολλής ευγνωµοσύνης την ποσότητα των 2.007/100 
διστήλων τα οποία µετά των εν Βιέννη συµπολιτών σας Γραικο-Βλάχων 
προσφέρετε δωρεάν εις τα δηµόσια της Ελλάδος καταστήµατα (…) Είθε το 
ιδικόν σας παράδειγµα να εγείρη και άλλους οµογενείς. Εάν και άλλοι ο-
µογενείς συνδράµωσι, µε την αυτήν προθυµίαν εις βοήθειαν των ορφανών 
Ελληνοπαίδων, των οποίων γέµουσιν οι ελληνικοί τόποι, τότε και τα δι-
δακτικά καταστήµατα θέλουσι στερεωθεί και η εποµένη γενεά θέλει λάβει 
αγωγήν αξίαν (…). Εκφράζοµεν προς σε, Κύριε και προς τους συµπολίτας 
σου Γραικο-Βλάχους πολλήν ευγνωµοσύνην εκ µέρους των ορφανών και, 
παρ’ηµών, την εξαίρετον υπόληψιν. Ο Κυβερνήτης Ι.Α.Καποδίστριας  

 
Η ώρα των βλαχοφώνων Μεγάλων Εθνικών Ευεργετών εσήµανε 

στην ελληνική παιδεία αµέσως µόλις ιδρύθηκε το πρώτο ελεύθερο Κρά-
τος των Ελλήνων. ∆ωρίζουν απλόχερα στο Γένος και χρυσώνουν την 
πρωτεύουσά του Αθήνα ως εξής: 

Οι Γεώργιος Αβέρωφ, Μιχαήλ Τοσίτσας και Νικόλαος Στουρνά-
ρας το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Ενισχύουν το Εθνικό Πανεπι-
στήµιο και η χήρα του Ν. Τοσίτσα δωρίζει το οικόπεδο όπου ανεγείρεται 
το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο βαρώνος Σίµων Σίνας την Ακαδηµία Αθη-
νών, τον Μητροπολιτικό Ναό και το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην Αθή-
να. Επίσης στη Σύρο τον Μητροπολιτικό Ναό της. Ο Γεώργιος Αβέρωφ 
τη Σχολή των Ευελπίδων, τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, το Καλλιµάρ-
µαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Εφηβείον, µετέπειτα φυλακές, Αβέρωφ, 
καθώς και το ένδοξο θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» », ενώ ιδρύει Γεωργικές 
Σχολές στη Λάρισα και στην Εύβοια. Οι εξάδελφοι Ευαγγέλης και 
Κωνσταντίνος Ζάππας τα Ζάππεια Παρθεναγωγεία στην Κωνσταντινού-
                                            
25 Ελληνική Ορθόδοξος ∆ιασπορά στην Ουγγαρία, σελ.46, έκδοση Νοµαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης 2010  



 -37-

πολη και στην Αθήνα το Ζάππειο Μέγαρο. Ο Απόστολος Αρσάκης τα 
Αρσάκεια Σχολεία. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας τα Τοσίτσεια Σχολεία. Ο βαρώ-
νος Κωνσταντίνος Μπέλλιος τη βιβλιοθήκη του στην Εθνική Βιβλιοθή-
κη και στον ∆ήµο το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο «Η Ελπίς», σήµερα Πνευ-
µατικό Κέντρο του ∆ήµου, ενώ ταυτόχρονα ιδρύει στην Αταλάντη τον 
οικισµό Νέα Πέλλα, όπου στεγάζονται όσοι Μακεδόνες αγωνίσθηκαν το 
1821 στη Νότιο Ελλάδα. Το Οφθαλµιατρείο στην Αθήνα ιδρύουν όλοι 
µαζί οι Βλάχοι ευεργέτες µε συνεισφορές. Στολίζουν το Πανεπιστήµιο 
µε τη ζωφόρο του και µε τους ανδριάντες των προπυλαίων του. Ο Ιωάν-
νης Μπάγκας χαρίζει το ξενοδοχείο του «Μέγας Αλέξανδρος» στην 
πλατεία Οµονοίας και το Μπάγκειον Ίδρυµα µε τις προσόδους του, χρη-
µατοδοτεί σχολεία και µοιράζει βιβλία στις υπόδουλες ακόµη ελληνικές 
χώρες. Ο Χρηστάκης Ζωγράφος, βαθύπλουτος τραπεζίτης στην Πόλη, 
ιδρύει τα Ζωγράφεια Σχολεία, αγαθοεργά Ιδρύµατα και Βιβλιοθήκη. 
Ανακηρύσσεται Μέγας Ευεργέτης του Γένους και της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Οι αδελφοί Λά-
µπρου τον πυρήνα της συλλογής του Εθνικού Νοµισµατικού Μουσείου, 
ενώ παράλληλα ιδρύουν την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και τον 
Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». Ο Γεώργιος Σταύρου ιδρύει την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ανάλογες ευεργεσίες αφιερώνουν οι ίδιοι κι άλλοι επιφανείς Βλά-
χοι σ’ όλον τον ελληνικό χώρο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αίγυπτο 
και στη ∆ιασπορά.  

Στη Θεσσαλονίκη ο Λύσσανδρος Καυταντζόγλου µε κληροδότηµά 
του δωρίζει το Καυταντζόγλειο Στάδιο, στους καιρούς µας ο αδελφοί 
Παπαγεωργίου το οµώνυµο πρότυπο Νοσοκοµείο, η Αλίκη Ωρολογά 
Τέλογλου το Τελόγλειον Ίδρυµα, ο ∆ηµήτρης Ζάννας το µεγάλο κτήµα 
του κληροδότηµα στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή, ο Αλέξανδρος 
Καρίπης το Καρίπειον Μέλαθρον και το Καρίπειον Ίδρυµα. Ιδρυτής της 
ιστορικής Φιλοπτώχου Αδελφότητος Θεσσαλονίκης είναι ο Κωνσταντί-
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νος Τάττης Ο Νάνος (Ιωάννης) Γούτα Καυταντζόγλου υπήρξε ο µεγα-
λύτερος προεστώς της Θεσσαλονίκης και προστάτης των Γραµµάτων. Ο 
εγγονός του ήταν ο Λυσίµαχος.  

 
Βλάχοι της Θεσσαλονίκης 
 
Επιφανείς Βλάχοι στη Θεσσαλονίκη αναφέρονται επιγραµµατικά:  
Οι Πρυτάνεις του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

∆ηµ. Καρανίκας και Κων. ∆εµίρης. Οι εµβληµατικοί οι Γυµνασιάρχες 
Γεώργιος Ζουµετίκος, Κωνσταντίνος Μικρού και Ιω. Ξυροτύρης. Οι 
∆ήµαρχοι Θεσσαλονίκης Πέτρος Συνδίκας, Αθανάσιος Καζινάρης, ∆η-
µήτρης Ζάννας και Θανάσης Γιαννούσης. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Θεσσαλονίκης επί µακρά συνεχή έτη Σωτήρης Καπετανό-
πουλος. Αντιδήµαρχοι Θεσσαλονίκης ο καθηγητής Ματθαίος Τσούγκας, 
ο µηχανικός Νικόλαος Ταχιάος και επιχειρηµατίας Απόστολος Τσουρέ-
κας. Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Χαράλα-
µπος Νάσλας, σήµερα επίτιµος Πρόεδρος. Σύγχρονος ζωγράφος της 
Θεσσαλονίκης ο Κώστας Λούστας. Στη Θεσσαλονίκη ο Σοφοκλής 
Γκαρµπολάς κυκλοφορεί την πρώτη ελληνική εφηµερίδα, ο Κωνσταντί-
νος Βελλίδης την εφηµερίδα «Μακεδονία», ο Ιωάννης Βελλίδης τη 
«Θεσσαλονίκη» και ο Αναστάσιος Νάστος τις εφηµερίδες «∆ράσις», 
«Ελεύθερος Λαός» και «Μακεδονικά Σπορ». Στην Αθήνα ο Κίτσος Τε-
γόπουλος την εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία». Κορυφαίοι δηµοσιογράφοι 
της Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Μεσολογγίτης, ο Ιωάννης Μπήτος, ο Ηλί-
ας Κύρου, ο Νίκος Μπακόλας, ο Χρίστος Λαµπρινός, ο Γεράσιµος 
∆ώσσας, ο Λάζαρος Χατζηνάκος και σήµερα τρεις κυρίες της νεότερης 
γενεάς. Στην Αθήνα ο Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου και ο Χρήστος 
Πασαλάρης. Βλάχοι ιδρύουν τα εµβληµατικά ξενοδοχεία της Θεσσαλο-
νίκης: το «Μεντιτερρανέ» ο Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, το «Μάντσε-
στερ» ο Γεώργιος Σωσσίδης, το «Ριτς» και το «Μοντέρν» οι Κρουσοβί-
τες αδελφοί Αθανασίου και ενωρίτερα το ονοµαστό Πατέρα Χάνι η οι-
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κογένεια Ντίνα από το Κρούσοβο. Επίσης τις πρώτες κλινικές ο Κων. 
∆αν από το Νυµφαίον και οι αδελφοί Κούφα από την Κλεισούρα. Το 
∆ηµοτικό Νοσοκοµείο ο Νιβεστιάνος Παναγιώτης Οικονόµου. Τον κι-
νηµατογράφο «Ηλύσια» ο Ιωάννης Χατζηνάκος. Τα φηµισµένα ζαχαρο-
πλαστεία «Φλόκα» και το εργοστάσιο σοκολατοποιΐας ο ∆ηµήτριος 
Φλόκας από το Μέτσοβο.  

Βλάχοι δηµιούργησαν τα πρώτα µεγάλα καταστήµατα Χρυσικο-
πούλου, Βόγα, Καραδήµου, Κατσουγιάννη, Ζήσου Πάππου, Βλαχογιάν-
νη κ.ά., τα µέγαρα Βαλαούρη, Κόφα, Φούντου, Οικονόµου, ∆άρδα, ∆ώ-
δου, Κόκκινο Σπίτι κ.ά., τα ζαχαροπλαστεία Τόττη, την βιοµηχανία Ζά-
µα, την οινοποιΐα Ι. Μπουτάρης, τη µυθική έπαυλη Βίλλα Ριτς, στους 
κήπους της οποίας αναπτύχθηκε ολόκληρος οικισµός. Τον πυρποληµένο 
ιστορικό ναό του πολιούχου Αγίου ∆ηµητρίου ο Αργύριος Ζάχος. Βλά-
χοι είναι στη Μείζονα Θεσσαλονίκη το 2010 οι ∆ήµαρχοι Ευόσµου, 
Ωραιοκάστρου, Χορτιάτη και Αξιού. Βλάχοι, είναι επίσης, το 2010 οι 
Νοµάρχες Ιωαννίνων, Πιερίας και Μαγνησίας. Την Ηγουµενίτσα ιδρύει 
η βλάχικη φάρα του Πιτούλη. Ανυπέρβλητος λαϊκός βάρδος ο Βασίλης 
Τσιτσάνης. Στο λαϊκό τραγούδι διαπρέπουν σήµερα ο ∆ηµήτρης Μη-
τροπάνος και ο Κώστας Μακεδόνας.  

 
Επιφανείς Έλληνες Βλάχοι 
 
Προηγουµένως οι Βλάχοι πρωταγωνιστούν διαδοχικά στις επανα-

στάσεις των Θετταλο-Μακεδόνων το 1854 και των Μακεδόνων το 1878 
και στον Μακεδονικό Αγώνα στον οποίον προσφέρουν τα πάντα: φλω-
ριά, ηγεσία, δίκτυα πληροφοριών, ανταρτικά σώµατα, τροφοδοσία, 
κρυψώνες, εκτελεστές κ.λπ. 

Βάρδος του Αγώνα ο Γεώργιος Μόδης. Ψυχή και νους του Αγώνα 
στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης είναι ο ιατρός ∆ηµήτριος Ζάννας. Ο οµώνυ-
µος εγγονός του χαρίζει το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο ιστορικό 
κτίριο του Ελληνικού Προξενείου. 
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Πρωθυπουργοί της Ελλάδος διετέλεσαν οι Ιωάννης Κωλέττης, ο 
Σπυρίδων Λάµπρος και ο Αλέξανδρος Παπάγος, πρώτη γυναίκα υπουρ-
γός η Λίνα Τσαλδάρη, κόρη του Λάµπρου. Μόνος στρατάρχης της Ελ-
λάδος ο γιος της Μαριγούλας Αβέρωφ Αλ. Παπάγος. Μόνος νικητής 
στον καταστροφικό πόλεµο του 1897 ο συνταγµατάρχης Σµολένσκης. 
Πρώτος Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ο Φιλώτας Παπα-
γεωργίου. Μεγάλοι υπουργοί ο Αλέξανδρος Ζάννας, ο Γεώργιος Μόδης, 
ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, ο Τάκος Μακρής και άλλοι. Νεότεροι 
οι Υπουργοί Γιώργος Τζιτζικώστας, Μαργαρίτης Τζίµας, Χρήστος Φώ-
λιας και Σωτήρης Χατζηγάκης και οι Υφυπουργοί Αντώνιος Μπέζας, 
Νίκος Λέγκας και Σταύρος Καλογιάννης. Οι ευρωβουλευτές ∆ηµήτρης 
Ευρυγένης, Φιλώτας Καζάζης και Γιάννης Αβέρωφ. Μεγάλοι ποιητές ο 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και ο Κώστας Κρυστάλλης. Γυναίκες σύγχρο-
νες λογοτέχνες η Τατιάνα Αβέρωφ-Τοσίτσα, η Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη 
και η Κορνηλία Γκόλνα. Μεγάλοι διδάσκαλοι του 19ου αιώνα οι Κρου-
σοβίτες Πέτρος Παπαγεωργίου και Ιωάννης Πανταζίδης καθηγητής της 
ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και των Βασιλέων 
Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρου. Επίσης οι συγχωριανοί µεγάλοι διδά-
σκαλοι και εθνικοί αγωνιστές Αναστάσιος Πηχεών και Μαργαρίτης ∆ή-
µιτσας από την Αχρίδα. Το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα δύο πρώτα 
βραβεία λογοτεχνίας απέκτησε ο Νίκος Μπακόλας. ∆εκάδες επιφανείς 
καθηγητές Πανεπιστηµίων, Ακαδηµαϊκοί, βιοµήχανοι, έµποροι, στρατη-
γοί και επιστήµονες διέπρεψαν και διαπρέπουν διάσπαρτοι σ΄ όλη την 
Ελλάδα. ∆ιεθνείς καλαθοσφαιριστές, (π.χ. οι Θεσσαλονικείς Τώνης 
Φλόκας, Τάκης Ρόκος, ∆ηµήτρης και Κώστας Παρίσης, Στέλιος Γούσι-
ος, Γιάννης Παπαδήµας, Στέργιος Μπουσβάρος κ.ά.) ποδοσφαιριστές 
και πρωταθλητές στίβου. Όλοι αυτοί αναφέρονται απλώς ενδεικτικά. 
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Το Κρούσοβο και το ΄Ηλιντεν 
 
Ολοκαύτωµα το Κρούσοβο. Υπήρξε το ισχυρότερο προς Βορράν 

προπύργιο του µακεδονικού ελληνισµού, κιβωτός της ελληνικής παιδεί-
ας, έδρα της Μητροπόλεως Πρεσπών και Αχριδών, ανθηρό κέντρο κτη-
νοτροφίας, βιοτεχνίας και εµπορίου και, τέλος, ιερό θυσιαστήριο. Κατά 
την εξέγερση του ΄Ηλιντεν το κατέλαβαν οι Βούλγαροι κοµιτατζήδες 
και, βάσει σχεδίου, προκάλεσαν τα τροµερά αντίποινα του οθωµανικού 
στρατού που πυρπόλησε την ορεινή ελληνική κωµόπολη και σφαγίασε 
τον άµαχο πληθυσµό της. Πυρπολήθηκαν πεντακόσια λιθόκτιστα σπίτια, 
αριστουργήµατα της µακεδονικής αρχιτεκτονικής φορτωµένα πλούτο 
και πολιτισµό, καθώς επίσης η Μητρόπολη, το ελληνικό αρρεναγωγείο 
και το ελληνικό παρθεναγωγείο. Λεηλατήθηκαν όλα τα καταστήµατα. Η 
µικρή ταπεινή συνοικία των Βουλγάρων παρέµεινε άθικτη!  

Κρουσοβίτες βλαχόφωνοι Έλληνες είναι σήµερα εν ζωή στη Θεσ-
σαλονίκη, µεταξύ άλλων, ο προηγούµενος επί 30 χρόνια Πρόεδρος της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καθηγητής Κωνσταντίνος Βαβού-
σκος, ο καθηγητής Γεώργιος Νιτσιώτας, εκ των ιδρυτών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής Αντώνιος Αιµίλιος Ταχιάος επί 
έτη Πρόεδρος του Ιδρύµατος Μελετών Χερσονήσου του Αίµου και της 
Ελληνικής Εταιρείας Σλαβικών Μελετών και δεκάδες επιφανείς Θεσσα-
λονικείς. Με τον ∆ήµο Κρουσόβου ολοκλήρωσε, µόλις πέρυσι, ευρωπα-
ϊκό πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας η βλαχόφωνη γενέτειρά 
µου Κοινότης Νυµφαίου Φλωρίνης. Κρουσοβίτης ήταν, επίσης, ο καθη-
γητής Ντούσαν Πόποβιτς που τεκµηρίωσε και ανέδειξε την ευεργετική 
δράση των Βλάχων στα Βαλκάνια. ∆ιατηρούσε στενές σχέσεις µε την 
συγχωριανή του Φανούλα Παπάζογλου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο 
του Βελιγραδίου και κορυφαία βυζαντινολόγο στα Βαλκάνια. Ήταν 
πρωτεξαδέλφη του καθηγητού και πολιτικού Αλεξάνδρου Σβώλου. 

Εξ αίµατος συγγενής του, Βλάχος από το Κρούσοβο, ήταν ο Κό-
τσα Πόποβιτς επί µακρά έτη Υπουργός Εξωτερικών της Σοσιαλιστικής 
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Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, ο οποίος την περίο-
δο 1958-1963 είχε συχνές και γόνιµες διαπραγµατεύσεις µε τον οµόλογό 
του Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα, 
Βλάχο από το Μέτσοβο. Αντήλλασσαν µεταξύ τους χαιρετισµούς και 
αστεία στα βλάχικα, την κοινή τους λαλιά. Μέχρι τον θάνατό του ο Κό-
τσα Πόποβιτς ήταν µέλος του Συλλόγου των Βλάχων Βελιγραδίου και 
µετείχε στις εκδηλώσεις χορεύοντας τους πατρώους χορούς µας. 

 
Με τους συνοίκους Λαούς 
 
Οι Πόποβιτς, χωρίς να αποκρύπτουν διόλου ότι ήσαν Βλάχοι, αυ-

τοδηλώνονταν Σέρβοι διότι στους καιρούς τους, µετά τόσες εθνικές συ-
γκρούσεις και εκατέρωθεν ανοικτές εθνικές διεκδικήσεις των βαλκανι-
κών Λαών εναντίον αλλήλων, όπως και σήµερα, ήταν και παραµένει α-
διανόητο να κατέχει ηγετική θέση ένας Έλληνας. 

Εξοικονοµώντας τον καιρόν, λοιπόν, οι Βλάχοι αυτοδηλώνονταν 
απλώς Βλάχοι και για λόγους ασφαλείας προσελάµβαναν την εθνική ο-
νοµασία του Κράτους όπου ζούσαν. Έτσι, γλύτωναν τις εθνικές διώξεις. 
Επί πλέον αυτός ο αυτοπροσδιορισµός τους συνέφερε τα εθνικιστικά 
καθεστώτα, διότι οι Βλάχοι δεν αποτελούσαν καµιάν αξιόλογη πληθυ-
σµιακή οµάδα ούτε αξίωναν ποτέ, φυσικά, να αναγνωρισθούν ως ξεχω-
ριστή εθνότητα που θα απειλούσε την «εθνική καθαρότητα» των συνοί-
κων τους. Ταυτόχρονα, όµως, υποδήλωναν την ελληνική συνείδησή 
τους. Αυτό πράττουν έως σήµερα στα Βαλκάνια και επιβιώνουν. 

 
Κατοχή και Εθνική Αντίσταση 
 
Μετέχουν µαζικά στην Εθνική Αντίσταση οπότε οι Γερµανοί και 

οι Ιταλοί πυρπολούν τα πλείστα βλαχοχώρια στα βουνά από το Βίτσι 
στον Βορρά έως τον Αµβρακικό Κόλπο στον Νότο αφανίζοντας µια 
σπάνια κληρονοµιά. Ελάχιστα βλαχοχώρια σώζονται αλλά κι αυτά δε-
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κατίζονται. Η Κλεισούρα πυρπολείται και 280 άµαχα γυναικόπαιδα εξο-
ντώνονται. Βλάχοι είναι επίσης ο Αρχηγός του ΕΛΑΣ στρατηγός Στέ-
φανος Σαράφης, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Κυβέρνησης του Βουνού 
ΠΕΑΕΑ καθηγητής Αλέξανδρος Σβώλος, ο σύνδεσµος του ΕΑΜ µε το 
στρατηγείο του Τίτο, Ανδρέας Τζήµας, ο διοικητής του Αρχηγείου ∆υ-
τικής Μακεδονίας του ΕΛΑΣ Τζώτζος κ.ά. 

Όλα τα αµαυρώνουν, ωστόσο, µια χούφτα τυχοδιώκτες: συντάσ-
σονται µε τους ηττηµένους αλλά κατακτητές Ιταλούς που ανακηρύσ-
σουν «χαµένους αδελφούς» –perdutti frateli– τους Βλάχους, ιδρύουν 
στα χαρτιά το Πριγκιπάτο της Πίνδου και συγκροτούν τη Λεγεώνα των 
Βλάχων. Αυτόπτης µάρτυρας και πρωταγωνιστής της Εθνικής Αντίστα-
σης, ο ευπατρίδης κι εθνικός ευεργέτης Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας 
καταθέτει τη µαρτυρία του:26  

Τυχοδιωκτικά στοιχεία της Λάρισας, που δεν είχαν καµιά σχέση µε 
τους Βλάχους, ακόµη κι ένας Πελοποννήσιος, γράφονταν στη Λεγεώνα. 

Αυτούς αντιµετωπίζουν –και µετά διαλύουν– ευθύς αµέσως οι ίδι-
οι οι Βλάχοι. Ο Αβέρωφ και έντεκα κορυφαίοι Βλάχοι προεστοί και επι-
στήµονες της Λάρισας υπογράφουν αµέσως υπόµνηµα διαµαρτυρίας. Οι 
Ιταλοί τους συλλαµβάνουν και οι περισσότεροί τους εγκλείονται σε 
στρατόπεδο αιχµαλώτων στην Ιταλία, έξω από τη Ρώµη. Μαζί τους, για 
τον ίδιο λόγο, από την Καστοριά ο ιατρός Μιχαήλ Ι. Τσίρλης, αδελφός 
της γιαγιάς µου Λίνας και ο γυµνασιάρχης Κων. Πηχεών. Ο Μιχαήλ ε-
ξοντώνεται στο γερµανικό στρατόπεδο του Νταχάου, οι άλλοι επιστρέ-
φουν σκιές. Είχε λάβει µέρος στον Μακεδονικό Αγώνα και είχε περι-
θάλψει τον Παύλο Μελά. Η Ναταλία Π. Μελά περιγράφει την σκηνή:27 

Ξηµερώµατα ήλθαν στο δάσος άλλοι δύο από τη Νέβεσκα να δουν 
τον Παύλο. Ο γιατρός ο Τσίρλης και ο αδελφός του τού έφεραν ρούχα ν’ 

                                            
26 Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα, Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού Ζητή-
µατος, Τρίκαλα ΦΙΛΟΣ, 2η έκδοση, σ. 74. 
27 Ναταλίας Π. Μελά, Παύλος Μελάς, Αθήνα 21963, σ. 398. 
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αλλάξη, στεγνά προσόψια να σφουγγίση το πρόσωπό του, του έφεραν του 
πολιτισµού τη γλύκα, την αδελφοσύνη.  

Ο συνταγµατάρχης Αθανάσιος Χρυσοχόου, επιτελάρχης του Βλά-
χου στρατηγού Τσολάκογλου κατά το Έπος 1940-1941, είχε τοποθετη-
θεί κατά την Κατοχή στη Θεσσαλονίκη υπό κάποιον άσχετο υπηρεσιακό 
µανδύα µε αποκλειστική αποστολή να παρακολουθεί άγρυπνα και, ει 
δυνατόν, να αντιµετωπίζει την προπαγάνδα των Ιταλών στους βλαχόφω-
νους Μακεδόνες. Καταθέτει στην Ιστορία την αυθεντική µαρτυρία 
του:28 

Προς µεγίστην τιµήν του ιδιαιτέρου, αλλά και του ελληνικού του ο-
νόµατος, το βλαχόφωνον στοιχείον εν τη µεγίστη αναλογία του εστάθη 
ανώτερον των περιποιήσεων και προσφορών και αψηφούν πάντα κίνδυ-
νον και πάσαν απειλήν δι’ άλλην µίαν φοράν διεκήρυξεν απεριφράστως 
τους αρρήκτους δεσµούς της υπερηφάνου ταύτης διακλαδώσεως της ελλη-
νικής φυλής προς την Μητέρα Πατρίδα. 

Η αντίδρασις, προκληθείσα εκ των σπλάγχνων αυτού τούτου του 
βλαχικού στοιχείου, ανέτρεψεν άρδην όλους τους χαρτίνους πύργους των 
Ιταλών και Ρουµάνων. 

 
Ρουµάνοι και Βλάχοι 
 
Άλλωστε, την ρουµανική προπαγάνδα για την καταγωγή των βλα-

χοφώνων Ελλήνων από τους Ρουµάνους είχαν απορρίψει ευθύς εξ αρχής 
απερίφραστα, αλλά µάταια, επιφανείς Ρουµάνοι γλωσσολόγοι και ιστο-
ρικοί όπως οι I. Coteuanu, Cusu Papakosta-Goga Dumutru και Laza-
rescu Lecanta.29  

                                            
28 Αθανασίου Ι. Χρυσοχόου, Η Κατοχή εν Μακεδονία. Η δράσις της ιταλο-
ρουµανικής προπαγάνδας, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη, 1951. 
29 Αχιλλέας Λαζάρου, Συµβολή της ρουµανικής επιστήµης στην ορθή λύση των 
Βλάχων της Ελλάδος, Αθήνα 2007. 
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Ο τελευταίος ήταν γενικός επιθεωρητής των ρουµανικών σχολείων 
στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο το 1903. Σε έκθεση προς την κυβέρνηση 
της Ρουµανίας έγραψε:30 «∆απανούµε περισσότερα από 70.000 χρυσά 
φράγκα τον χρόνο για σχολεία χωρίς µαθητές, ρουµανίζουν µόνον όσοι 
ανταµείβονται και, όπου σταµατά να ρέει το χρήµα µας, παύει να υφίστα-
ται ρουµανικό έθνος» 

Το γεγονός ότι οι Βλάχοι είναι λατινοφωνήσαντες αυτόχθονες Έλ-
ληνες απέδειξαν επίσης οι Ρουµάνοι ιστορικοί A. D. Xenopol, V. 
Parvan, Radu Vulpe και Al.Graur.  

Ωστόσο, στο επόµενο µισό του 20ού αιώνα επίβουλοι ανταγωνι-
στές, γραφειοκράτες, «εθνικόφρονες» κι άλλοι φθονεροί µισαλλόδοξοι 
Γραικύλοι ή απλώς βλάκες δεν έχασαν ευκαιρία να συκοφαντούν και να 
υπονοµεύουν την περήφανη τούτη ράτσα µε το «στίγµα» της ιταλικής 
και της ρουµανικής προπαγάνδας. Τον 21ο αιώνα ξένα κέντρα επιχει-
ρούν να τους χρησιµοποιήσουν ώστε να επιδιαιτητεύει αποφασιστικότε-
ρα στα Βαλκάνια ο Μεγάλος Αδελφός.  

Τώρα, όµως, λάµπει ξανά η περήφανη Βλαχουργιά µας και όλοι 
αναζητούν ρίζες στη λατινόφωνη Ρωµιοσύνη µας για να καµαρώσουν –
δίκαια. Οι Άλλοι «εις κέντρα λακτίζουν» και το αντιλαµβάνονται, αλλά 
επιµένουν. 
 

Νικόλαος Ι. Μέρτζος 
Πρόεδρος  

της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
 
 
Θεσσαλονίκη, 2010 

                                            
30 Κων. Αν. Βαβούσκος, Η συµβολή του ελληνισµού της Πελαγονίας εις την Ι-
στορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος, έκδοση Ε.Μ.Σ., 1959. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΜΕΡΤΖΟΥ 
 

 
Νικόλαος Ι. Μέρτζος, Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών από το 2006. Γεννήθηκε το 1936 στο πατρογονικό του Νυµ-
φαίον σε παλαιά οικογένεια χρυσικών και εµπόρων εγκατεστηµένη ήδη 
στη Θεσσαλονίκη, όπου διήλθε όλη του τη ζωή. ∆ικηγόρος, δηµοσιο-
γράφος και συγγραφέας 27 βιβλίων µέχρι το 2010. Από το 1955 επεδόθη 
επαγγελµατικά στη δηµοσιογραφία παράλληλα µε τις σπουδές του στη 
Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Πρωτοστάτησε στο 
φοιτητικό κίνηµα και στους εθνικούς αγώνες για την Κύπρο, τη Μακε-
δονία και τη Θράκη. Αρχισυντάκτης από το 1966 εργάσθηκε σκληρά σε 
πολλές εφηµερίδες, σε περιοδικά, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και 
στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. ∆ιακρίθηκε ιδιαίτερα στο χρονο-
γράφηµα, στο πολιτικό άρθρο και στην πολιτική ανάλυση σε εφηµερίδες 
της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Ειδικός στα βαλκανικά ζητήµατα. 
Ταξίδεψε σε όλον σχεδόν τον Κόσµο µε επιτυχείς δηµοσιογραφικές α-
ποστολές. Εξ απορρήτων στενός συνεργάτης των αειµνήστων Κωνστα-
ντίνου Γ. Καραµανλή και Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα, σύµβουλος του 
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κ. Μητσοτάκη στα εθνικά θέµατα 1990-
1993. ∆ιηύθυνε την ιστορική εφηµερίδα «Ελληνικός Βορράς» και το 
περιοδικό «Μακεδονική Ζωή» καθ’ όλο το τελευταίο τέταρτο του 20ού 
αιώνα. Μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μουσείου 
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Μακεδονικού Αγώνα και της Μακεδονικής Επιτροπής διέτρεξε όλη την 
Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Βόρειο Αµερική επί 45 
χρόνια για τη Μακεδονία. Για την προσφορά του τιµήθηκε µε δεκάδες 
διακρίσεις από την Εκκλησία, τις Ένοπλες ∆υνάµεις, ∆ήµους και οργα-
νώσεις, την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, την ΕΟΚΑ, το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, καθώς επίσης από τους ∆ήµους 
Τορόντο και Σκάρµπορω Καναδά. Από το 1995, εγκαταλείποντας στα-
διακά τη δηµοσιογραφία, αφιερώθηκε στο ερηµωµένο πατρογονικό του 
Νυµφαίον, το οποίο ως Πρόεδρος της Κοινότητος επί τρεις θητείες οδή-
γησε στην Αναγέννηση και το ανέδειξε σε πανευρωπαϊκό πρότυπο ήπιας 
ανάπτυξης µε σεβασµό στην πολιτιστική κληρονοµιά και στη Φύση. Γι’ 
αυτό, το 2000 η Κοινότης Νυµφαίου τιµήθηκε από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση µε την «Ευρωπαϊκή ∆ιάκριση Αναγέννησης Χωριού 2000» και το 
2004 εξεπροσώπησε την Ελλάδα στη Συνάντηση της Ευρω-
Μεσογειακής Συνεργασίας στις Συρακούσες της Σικελίας και το 2005 
στην Σεβίλλη της Ισπανίας. Στις 9 Ιουνίου 2006, σε επίσηµη τελετή στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 
του απένειµε το Βραβείο για τη συµβολή του στην ανάπτυξη του ήπιου 
τουρισµού και στην δηµιουργία νέων τουριστικών προορισµών. Στις 22 
Σεπτεµβρίου 2006 ενωµένος ο Νοµός Φλωρίνης τίµησε το έργο του και 
την προσωπικότητά του σε πανηγυρική συνεδρίαση µετά οµόφωνη από-
φαση όλων των ∆ηµάρχων, των Κοινοταρχών, των βουλευτών και του 
Νοµάρχου του Νοµού. Στις 20 ∆εκεµβρίου 2006 ο Μητροπολίτης Κα-
στορίας κ. Σεραφείµ του απένειµε τον Χρυσούν Σταυρόν της Παναγίας 
Μαυριωτίσσης, ανωτάτη διάκριση της Μητροπόλεως.  
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