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Τι είναι οι Βλάχοι και από πού προήλθαν; Το διπλό ερώτηµα τίθεται συνεχώς τα
τελευταία χίλια χρόνια και λαµβάνει ποικίλες, 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: Οι Βλάχοι είναι Ρουµάνοι, όχι, είναι ΄Εθνος Βλάχων, όχι, 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 ιστορικές πηγές ούτε εξηγούν τα ακόλουθα
αυταπόδεικτα γεγονότα:
Παρόµοια µε τα βλάχικα γλώσσα, αναγνωρισµένη επίσηµα µάλιστα, οµιλούν και
γράφουν µέχρι σήµερα στην Ελβετία εκατοντάδες χιλιάδες ορεσίβιοι Ελβετοί.
Η Πολωνία, µέχρι σήµερα, ονοµάζει Wloshy, δηλαδή Βλαχία, την Ιταλία.
Οι Γερµανοί ονόµαζαν, και όλοι οι Σλάβοι ακόµη ονοµάζουν, Βλάχους όλους τους
λατινόφωνους λαούς, ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή καθενός λατινόφωνου
λαού, την οποία, ωστόσο, οι Σλάβοι ξεχωρίζουν και αναγνωρίζουν.
΄Ολοι οι Βλάχοι κατανοούν πολύ περισσότερο την ελβετική ραιτορωµανική, την
πορτογαλική, την ισπανική και την ιταλική, παρά τη ρουµανική.
Οι Βλάχοι της πατρώας µας Αυτοκρατορίας και, αργότερα, του χώρου της ουδέποτε
έγραψαν στην προφορική τους γλώσσα, αλλά µόνο στην ελληνική – περισπούδαστα
µάλιστα έργα της νεότερης Ελληνικής Γραµµατείας.
Βλάχοι στην Ελλάδα ήσαν οι περισσότεροι και µεγαλύτεροι Εθνικοί Ευεργέτες και
αρµατολοί, καθώς επίσης ξακουστοί ήρωες της Εθνεγερσίας, πρωθυπουργοί και
εκατοντάδες άλλες εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής Ιστορίας.
Ο Ρουµάνος Nicolae Jorga, σοφός ιστορικός ερευνητής, καθηγητής, ακαδηµαϊκός,
πολιτικός και λογοτέχνης έγραψε:1
Από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, οι Βλάχοι ανήλθαν µέχρι τη Βουλγαρία και τη
Ρουµανία.
Και τα έγραφε αυτά το 1905, όταν το νεαρό τότε κράτος της Ρουµανίας είχε
αποδυθεί, µε πακτωλούς χρηµάτων, σε σχολές και εκκλησιές, σε ολόπλευρη
προπαγάνδα για να πείσει τους –αµετάπειστους, όµως– Βλάχους της Μακεδονίας, της
Θεσσαλίας και της Ηπείρου ότι «είναι Ρουµάνοι».
Είναι φανερό ότι οι παραπάνω κατηγορηµατικές αλλά αντιφατικές απαντήσεις, που
αδυνατούν –ή προφανώς από σκοπού παραλείπουν– να εξηγήσουν 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 πάσης υποψίας µάρτυρες, από πηγή σε πηγή κι από εποχή
σε εποχή –µάρτυρες που αυταποδείκτως δεν υπηρετούσαν καµιά σκοπιµότητα ούτε
κατέχονταν από προσωπική εµπάθεια ούτε τους έλειπε η βαθειά παιδεία.
Πρώτος τέτοιος αδιαµφιβήτητος µάρτυρας είναι ο ιστορικός Πλούταρχος. Μελέτησε,
συνέκρινε και έγραψε τη ζωή και το έργο µεγάλων αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων
ανδρών στο βιβλίο του Βίοι παράλληλοι. Επί πλέον, έζησε από το 50 µέχρι το 120
µ.Χ., εκατό µόλις χρόνια µετά την επικράτηση των Ρωµαίων στον ελληνικό χώρο και
στα Βαλκάνια. Είδε µε τα µάτια του την πραγµατική κατάσταση και πληροφορήθηκε
ζωντανά την παλαιότερη, που την παρέδωσαν αυθεντικά από πατέρα σε γιο οι µόλις
τρεις προηγούµενες γενεές. Καταθέτει, λοιπόν, ότι, στον καιρό του, «όλοι οι
άνθρωποι στην προφορική τους 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.
΄Ηταν φυσικό. Είχε επικρατήσει, εδώ κι έναν αιώνα, ακλόνητη η Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία, και όσοι τουλάχιστον υπήκοοί της συναλλάσσονταν µε τη ρωµαϊκή
εξουσία ή την υπηρετούσαν ή απλώς ήσαν αναγκασµένοι να καταλαβαίνουν τις
εντολές της, τους νόµους της, τις δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, βρέθηκαν
αναγκασµένοι να κατανοούν και προφορικά να µιλούν τη λατινική γλώσσα.
Αυτό βεβαιώνει, τετρακόσια χρόνια αργότερα, στο έργο του Περί των αρχών της
Ρωµαίων Πολιτείας και ο ιστορικός Ιωάννης Λυδός, σύγχρονος του µεγάλου
αυτοκράτορος Ιουστινιανού, ο οποίος, καίτοι λατινόφωνος ο ίδιος, πρώτος καθιέρωσε
την ελληνική γλώσσα στη διοίκηση και τη νοµοθεσία µε τις περίφηµες Νεαρές του –
τα νέα, δηλαδή, αυτοκρατορικά 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.
Μαρτυρεί3, λοιπόν, ο Ιωάννης Λυδός:
…τα δε περί την Ευρώπην πραττόµενα πάντα διεφύλαξεν εξ ανάγκης διά το της
αυτής οικήτορας, καίπερ Έλληνας εκ του πλείονος όντας, τη των Ιταλών φθέγγεσθαι
φωνή και µάλιστα τους δηµοσιεύοντας.
∆ηλαδή: «Όλα όσα επράττοντο στη Βαλκανική διεφύλαξαν εξ ανάγκης τον αρχαίο
νόµο να οµιλούν λατινικά οι κάτοικοί της, αν και οι περισσότεροι ήσαν ΄Ελληνες και
µάλιστα οι δηµόσιοι αξιωµατούχοι».
Εντωµεταξύ, πολύ νερό είχε τρέξει κάτω από τις γέφυρες της Ιστορίας. ΄Ηδη σχεδόν
από τον καιρό του Πλουτάρχου, η Αυτοκρατορία άρχισε να συγκροτεί επί τόπου,
στον ελληνικό χώρο, τις τροµερές λεγεώνες της, στρατεύοντας διά βίου τους
επιχωρίους ΄Ελληνες, ιδιαίτερα τους πολεµικούς ορεσιβίους. Ο Ρωµαίος ιστορικός
∆ίων Κάσσιος (163-235 µ.Χ.), που γεννήθηκε 43 χρόνια µετά τον θάνατο του
Πλουτάρχου, αναφέρει στα Ρωµαϊκά του4 ότι ο αυτοκράτωρ Αντωνίνος ο Ευσεβής,
που εβασίλευσε από το 138 έως το 161 µ.Χ., συγκρότησε επί τόπου τρεις λεγεώνες
από γηγενείς Μακεδόνες, Ηπειρώτες και Αιτωλούς: την 5η, 6η, και 7η.
Την κάθε λεγεώνα αποτελούσαν 16.000 άνδρες βαρειά οπλισµένοι, που υπηρετούσαν
επί 25 συνεχή χρόνια, ακολουθούµενοι στο στρατόπεδο, ακόµη και στις εκστρατείες,
από τις οικογένειές τους. Αυτοί όλοι, ένας συνολικός πληθυσµός 150.000 περίπου
ενόπλων και επί πλέον αµάχων συγγενών τους, λατινοφώνησαν, φυσικά.

Αµέσως µετά τη συγκρότηση των παραπάνω λεγεώνων µε αυτόχθονες ΄Ελληνες, ο
αυτοκράτωρ Καρακάλλας, το 212 µ.Χ., απένειµε σε όλους τους υπηκόους του το
δικαίωµα του Ρωµαίου πολίτη, ανυψώνοντάς τους στην έως τότε απρόσιτη τάξη της
έννοµης ισοτιµίας και ισοπολιτείας. ΄Ετσι, από τότε, τα επόµενα 1.200 χρόνια, όλοι οι
Έλληνες, ως ισότιµοι πολίτες της Ρωµαϊκής και, έπειτα, Ανατολικής Ρωµαϊκής
Αυτοκρατορίας επονοµάσθηκαν µόνοι τους Ρωµαίοι και ήσαν υπερήφανοι γι’ αυτό.
Πολύ περισσότερο οι Βλάχοι, που ήσαν πάντα επίλεκτοι στρατιώτες και
αξιωµατούχοι της Αυτοκρατορίας. ΄Ετσι ακριβώς, εµείς οι Βλάχοι επονοµάζουµε τον
εαυτόν µας: Αρµάνι, δηλαδή Ρωµάνοι – προφέροντας βραχύτατα και κωφά τα δύο
τελικά φωνήεντα, όπως οι Πορτογάλοι! Ρωµανία, εξ άλλου, ονοµαζόταν συνεχώς
κατά τους τελευταίους αιώνες της η πατρώα µας Αυτοκρατορία. Αρειµάνιος, στην
ελληνική, σηµαίνει αγέρωχος πολεµιστής.
Η επωνυµία Ρωµαίος ήταν πολιτικός τίτλος τιµής: δικαίωµα ισονοµίας και ίσης
συµµετοχής στην εξουσία. Ουδέποτε, επί δύο χιλιετίες, προσδιόριζε εθνική
καταγωγή. Ουδέποτε οι ονοµαζόµενοι από όλους τους τρίτους Βλάχοι αυτοονοµάσθηκαν Βλάχοι. Αναγκάσθηκαν να τη χρησιµοποιούν κατά συνθήκην για να
συνεννοούνται µε όλους τους άλλους τρίτους, αλλά ποτέ µεταξύ τους.
΄Ετσι, γεννήθηκε η προφορική λαϊκή λατινική λαλιά, που αργότερα ονοµάσθηκε
βλάχικη. Σ’ αυτήν τη λαλιά τους, που ουδέποτε έγραψαν και άρα δεν καλλιέργησαν
ποτέ, οι Βλάχοι κράτησαν µέχρι σήµερα, έστω, φθαρµένους από στόµα σε στόµα,
αυθεντικούς πρωτογενείς πυρήνες της επίσηµης λατινικής. Γι’ αυτό, σήµερα,
κατανοούν πλήρως τις βασικές λέξεις-κλειδιά που διατηρούνται παρόµοιες σε όλες
τις λατινογενείς ευρωπαϊκές γλώσσες. Παντού είναι παρόµοιες οι λέξεις-κώδικες
όπως π.χ. κεφάλι, αφτιά, µαλλιά, µύτη, δόντι, µέτωπο, χέρι, νύχια, άνθρωπος,
γυναίκα, 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. κ.λπ.
Στον καιρό του Ιουστινιανού, τα αυτόχθονα αυτοκρατορικά στρατεύµατα
λατινοφωνούσαν. Ο ιστορικός της εποχής Θεοφύλακτος 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 Θεοφάνης:5
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 κράζοντας µε δυνατές φωνές «γύρνα, γύρνα».
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στην προφορική λατινική λαλιά η λέξη «τόρνα»
σηµαίνει «γέρνει»-«γυρίζει», το σαµάρι στο τρίτο ενικό πρόσωπο του ενεστώτος, και,
ταυτόχρονα, «γύρνα πίσω» στο δεύτερο πρόσωπο της προστακτικής. Οι στρατιώτες
νόµισαν, λοιπόν, ότι άκουγαν διαταγή να επιστρέψουν για να µη παγιδευθούν.
Ο σύγχρονος του Ιουστινιανού –και περίπου του Θεοφάνη– ιστορικός Προκόπιος,
περιγράφοντας κατ’ εντολήν του αυτοκράτορος τα αυτοκρατορικά φρούρια και
κτίσµατα στο έργο του Περί κτισµάτων, καταγράφει, το 553-555, βλάχικα τοπωνύµια

µε ελληνική γραφή. Αλλά, στα ελληνικά, αυτά το τοπωνύµια δεν σηµαίνουν τίποτε
επειδή είναι βλάχικα: Σαπτεκάζας είναι Επτά Σπίτια, Λουποφοντάνα Λυκόβρυση,
Μπουργκουάλτου 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 ∆ούναβη µετά τον 10ο αιώνα, οπότε αναφέρονται εφ’
εξής µε το όνοµα Βλάχοι; Η απάντηση είναι απλή: Οι λατινόφωνοι αρειµάνιοι
προϋπήρχαν ανέκαθεν και, όπως αναφέρθηκε, µνηµονεύονται. Αλλά όχι µε τέτοιο
όνοµα, γιατί, απλούστατα, το όνοµα Βλάχος δεν υπήρχε. Αυτό ήλθε, όχι οι Βλάχοι!
Οι Γερµανοί επονόµαζαν αρχικά Volcae, δηλαδή Λαούς –της Λατινικής– 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 από 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 Σκλαβηνοί του αυτοκράτορος, και έτσι
ονόµασαν τους αυτόχθονες λατινόφωνους που βρήκαν. Οι Ρωµαίοι µας άρχισαν να
ονοµάζουν πολύ αργότερα κι αυτοί Βλάχους τους λατινόφωνους πολεµιστές τους και
τις οικογένειές τους, από τα τέλη πλέον του 10ου αιώνα, όταν πια είχε επικρατήσει η
ελληνική γλώσσα. Γι’ αυτό «ξαφνικά» εµφανίσθηκαν από το πουθενά Βλάχοι – είχε
εµφανισθεί το όνοµα, δάνειο από τους Σλάβους.
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
τη σηµειώνει ο Κεδρηνός, που µνηµονεύει τα εξής:6
΄Αρχειν αυτών (Βουλγάρων) προχειρίζονται τέσσαρες αδελφοί, ∆αβίδ, Μωυσής,
Ααρών και Σαµουήλ… ∆αβίδ δε αναιρεθείς µέσου Καστορίας και Πρέσπας εις τα
λεγοµένας Καλάς ∆ρυς παρά τινων Βλάχων Οδιτών.
Οι Βλάχοι Οδίται φύλαγαν το στενό πέρασµα στα Κορέστεια, 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 Βουλγάρων,
Σαµουήλ, που επαναστάτησε κατά της Αυτοκρατορίας, ενώ ήταν αξιωµατούχος της
και γιος του κόµητος Νικολάου. Τον πολέµησε σκληρά, επί µακρά έτη, και εντέλει
τον συνέτριψε ο Βασίλειος Β΄ ο Μακεδών, ο επικαλούµενος Βουλγαροκτόνος.
Αργότερα τους Βλάχους µνηµονεύει η ΄Αννα η Κοµνηνή (1083-1148), στο τεράστιο
βιβλίο της Αλεξιάς, αφιερωµένο στον πατέρα της αυτοκράτορα Αλέξιο Κοµνηνό,
όπου διηγείται ότι τους Κοµάνους οδήγησαν οι Βλάχοι γιατί γνώριζαν τις κλεισούρες
και τις φύλαγαν, αλλά αποστάτησαν.
΄Εχουν γίνει τόσο ισχυροί εκείνη την εποχή, ώστε 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. ΄Ετσι, βγήκε στα ελληνικά το
προσωνύµιο Κουτσόβλαχοι. ∆ιατηρώντας ανέκαθεν, λόγω του πολεµικού χαρακτήρα
τους, ευρεία αυτονοµία στα πλαίσια της Αυτοκρατορίας, επαναστατούσαν συχνά
όταν η αυτοκρατορική εξουσία γινόταν πολύ συγκεντρωτική ή τους επέβαλλε φόρους

βαρύτερους από τους συµφωνηµένους. Εναντίον τους εξεστράτευσε 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, αναφέροντας ότι ήσαν βάρβαροι που ήλθαν από τον ∆ούναβη. ∆εν αναφέρει,
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
Ιουστινιάνης και πάσης Βουλγαρίας, που αυτός ίδρυσε όταν διέλυσε το εφήµερο
βασίλειο του Σαµουήλ. Αλλά είναι έγκυρη πηγή ο ηττηµένος και ταπεινωµένος
στρατηγός; Ο µελετητής του, ο Ούγγρος ιστορικός Λ. Ταµάς, υπογράµµισε το 1936:7
Το να θελήσεις να ξεκαθαρίσεις µια πηγή ιστορικών πληροφοριών από τα γραφόµενα
του Κεκαυµένου είναι σαν να επιχειρείς το αδύνατον.
Εκατό χρόνια αργότερα, το 1159, ο ραββίνος Βενιαµίν ο εκ Τουδέλας βρίσκει πιο
δυναµωµένους αλλά εξίσου άπιστους, δηλαδή ανυπότακτους, τους Βλάχους, µέχρι
έξω από τη Λαµία –τότε Ζητούνι–, που επισκέπτεται, και περιγράφει:8
Εδώ βρίσκονται τα σύνορα της Βλαχίας, που οι κάτοικοί της ονοµάζονται Βλάχοι.
Μήτε εις Θεόν µήτε εις Βασιλέα πιστεύουν. Είναι αλαφροί και γρήγοροι σαν
ζαρκάδια και κατεβαίνουν από τα βουνά τους στους ελληνικούς 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 το κεφάλαιο ενός βιβλίου. ΄Αλλωστε, ο
συγγραφέας του παρόντος έχει αφιερώσει σ’ αυτούς ογκώδη τόµο9. Η σχετική
βιβλιογραφία είναι τεράστια, οι εκδοχές και οι θεωρίες αναρίθµητες.
Τη µοναδικότητα και αξεπέραστη ανδρεία τους διασώζει ευλαβικά και αυθεντικά η
συλλογική µνήµη του Γένους στα δηµώδη τραγούδια του Ακριτικού Κύκλου, όταν
ακόµη η πατρώα Αυτοκρατορία ήταν ακµαία 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
αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εξορµά από τον Μυστρά,
καταλαµβάνει τη Θήβα, παίρνει τη Βοιωτία και αναµετριέται µε τους Οθωµανούς στη
Θεσσαλία. Στο πλευρό του πολεµούν οι Βλάχοι. Ο W. Miller γράφει:10
Τότε οι Βλάχοι της Πίνδου ρίχτηκαν από ψηλά κατά των Τούρκων στον µεγάλο
θεσσαλικό κάµπο και δέχθηκαν από τον νικηφόρο Κωνσταντίνο έναν διοικητή µε
έδρα του το Φανάρι (στα Φάρσαλα).

΄Ησαν οι τελευταίες αναλαµπές, όµως. Όταν ωστόσο οι Οθωµανοί επιδροµείς
επεκράτησαν και η Πόλη έπεσε, οι Βλάχοι δεν υπετάγησαν. Προκειµένου να
διαφυλάξει την ειρήνη και την παραγωγή στα εύφορα νέα τιµάριά του, ο νικητής
σουλτάνος τούς παρεχώρησε ευθύς αµέσως το εξαιρετικό προνόµιο να φέρουν όπλα,
να αυτοδιοικούνται και να υπάγονται απ’ ευθείας στην εκάστοτε Βαληντέ Σουλτάνα,
στην οποία πλήρωναν µειωµένους φόρους. Οι αητοφωλιές τους στα ψηλά βουνά,
όπου αποσύρθηκαν, κηρύχθηκαν άβατες. Εκστρατεύοντας να αλώσει τη Βιέννη, ο
Σουλεϋµάν ο Μεγαλοπρεπής (1520-1566), θέλει να έχει τα νώτα του ασφαλή και τις
γραµµές των επικοινωνιών του ελεύθερες. ΄Ετσι, αναθέτει στους Βλάχους την
αποστολή που ανέκαθεν εκτελούσαν στην Αυτοκρατορία: τη φύλαξη των βασιλικών
οδών, των κλεισωρειών και των αµάχων αγροτών. Με επίκεντρο τα βλαχοχώρια,
ιδρύει τα πρώτα δεκαπέντε αρµατολίκια: Καστανιάς στο Βέρµιο, Σερβίων στα Χάσια,
Γρεβενών, Ασπροποτάµου, Μαλακασίου και Γαρδικίου-Λιδωρικίου στην Πίνδο,
Μηλιάς, Τεµπών και Ελασσόνος στον ΄Ολυµπο, Ανασελίτσας, Αγράφων, Βάλτου και
Ξηροµέρου, Πατρατζικίου σε Βελούχι-Θερµοπύλες, Μαυροβουνίου και Κάρλελι. Η
προσωνυµία 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 Λαζαίοι, στον νότιο
΄Ολυµπο ο Πάνος Τσάρας και ο θρυλικός γιος του Νικοτσάρας, 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 Στορνάρης και ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, που υπερασπίσθηκαν το
Μεσολόγγι, στα ΄Αγραφα, οι Μπουκουβαλαίοι µε γενάρχη τον µυθικό Γερο-∆ήµο
του δηµοτικού τραγουδιού, ο Γιαννάκης Ρόγκος, και αυτός ο αρχιστράτηγος 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 στα Ενθυµήµατα Στρατιωτικά11 ο βλαχόφωνος ιστορικός του
Αγώνος, Νικόλαος Κασοµούλης.
Βλάχος ήταν ο µέγας οραµατιστής εθναπόστολος, Ρήγας ο Βελεστινλής.
Αυτοί σηκώθηκαν πρώτοι όταν σήµανε Εθνεγερσία. Αυτοί, από τη Μακεδονία,
έτρεξαν στο πλευρό του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, στις ηγεµονίες, 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.
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) που οι άοκνες γυναίκες τους
την επεξεργάζονταν επί τόπου διασφαλίζοντας την προστιθεµένη αξία (τυροκοµικά,
υφαντά, σκουτιά, κάπες, ρούχα και µαλακά δέρµατα). Στα κοπάδια τους παρήγαν,
επίσης, χιλιάδες γερά άλογα και µουλάρια, που αρχικά αποτελούσαν τα µεταγωγικά
του αυτοκρατορικού στρατεύµατος, από τον 6ο κιόλας αιώνα, όπως αναφέρει
ανωτέρω ο Θεοφάνης. Αυτοί σχηµάτισαν τα επιβλητικά καραβάνια, που επί µακρούς
αιώνες διέσχιζαν όλα τα Βαλκάνια ενώνοντας εµπορικά την Ανατολή µε τη ∆ύση.
Αυτοί, τέλος, φύλαγαν τις βασιλικές οδούς και τα περάσµατα.

Ακολουθούσαν κυρίως την αρχαία Εγνατία Οδό µέχρι το ∆υρράχιο. Υπό τους
Οθωµανούς, την παρήλλαξαν βορειότερα ώστε να καταλήγει στην αυτόνοµη
λατινόφωνη ∆ηµοκρατία της Ραγούζας, το µοναδικό ελεύθερο λιµάνι της Ανατολής
προς τη Βενετία. Στον κόµβο της παραλλαγής αυτής ανέπτυξαν, κοντά στην
Κορυτσά, 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 τη Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία
της Βενετίας.
Εντωµεταξύ, προσαρµοζόµενοι στις νέες διεθνείς ισορροπίες δυνάµεων, είχαν
οδηγήσει έναν βορειότερο κλάδο της Εγνατίας στον περίφηµο Ζέµονα, στο Ζεϊµούν
της Σερβίας και Σεµλίνο της ελληνικής παράδοσης, µέσω του οποίου έκαναν εµπόριο
οι Αυτοκρατορίες των Οθωµανών και των Αψβούργων. Εκεί, τέλη του 18ου αιώνα,
ίδρυσαν κοινότητα που έφερε τον χαρακτηριστικό τίτλο Κοινότης των Ρωµαίων
Μακεδονοβλάχων. Χρηµατοδότης είναι ο βαρώνος Γεώργιος φον Σπίρτας, από την
Κλεισούρα. ΄Ηλεγχαν όλη τη µεθοριακή περιοχή, γνωστή ως Πόλεις του Σρεµ, όπου
καταγράφονται οικογένειες από τις βλαχόφωνες εστίες της Μακεδονίας:12
Από την απογραφή των πόλεων του Σρεµ είναι γνωστό ότι, γύρω στο 1770, ζούσαν
εκεί 29 οικογένειες από τη Μοσχόπολη, 20 από την Κατράνιτσα, 11 από το Μπλάτσι,
5 από τη Βέροια, 1 από την Καστοριά και 1 από τη Νάουσα.
Αφού είχαν ανθήσει στη Βενετία, κυριάρχησαν στη Βούδα, την Πέστη και τη Βιέννη,
όπου έκτισαν µνηµειώδεις ελληνικούς ναούς και θεόρατα καραβάν σαράι για 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 ΄Ελληνες δεν ανέχονται πια να εκκλησιάζονται στη σερβική εκκλησία
και ζητούν άδεια να κτίσουν δική τους. Ιδού τι συµβαίνει:13
Υπογράφουν 300 ελληνικές οικογένειες εξ ων τα 2/3 Μακεδονόβλαχοι. 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.
Την ίδια εποχή, οι Ρωµαίοι Μακεδονόβλαχοι, στη σερβική πόλη Στάµπατς,
συντηρούν τέσσερα ελληνικά σχολεία: αρρεναγωγείο, παρθεναγωγείο, γυµνάσιο και
επαγγελµατική σχολή. Ευηµερούν στο Βελιγράδι και το βοηθούν.
Κέντρο όλων των ενεργειών, της πολιτικής ισχύος και του πλούτου τους παραµένει η
Βιέννη, όπου µαικήνας της κλασικής µουσικής της και δηµιουργός της νέας
αυτοκρατορικής πόλης αναδεικνύεται ο βαρώνος Νικόλαος ∆ούµπας, γιος του
τραπεζίτη βαρώνου Στέργιου ∆ούµπα από το Μπλάτσι. Ο τραπεζίτης βαρώνος Σίµων
Σίνας, από τη Μοσχόπολη, ελέγχει την ποταµοπλοΐα του ∆ουνάβεως, τους
σιδηροδρόµους 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 µεγαλεµπόρων και το περιγράφει:14
Αι τέσσαρες πλευραί της µεγάλης αυλής κλείονται από τας 23 αποθήκας, εις τας
οποίας αποθήκευον εµπορεύµατα οι µεγάλοι Μακεδονικοί οίκοι ∆ούµπα, Σκούρτη,
∆ούκα, Τόρνα, Σπίρτα, Ντίρα, Γόρα, Κάπρα, Μανούση, Χρηστοµάνου, Ανδράση,
Τοσίτσα, Τσότα, Οικονόµου, Χερτούρα, ∆ήµητσα, και πολλοί άλλοι.
Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ακµάζει ο ελληνισµός, και µεταξύ των
επιφανεστέρων Ελλήνων προέχουν οι βλαχόφωνοι από το 1805, οπότε αυτόνοµος
χεδίβης (αντιβασιλεύς) της Αιγύπτου αναγνωρίζεται από την Πύλη ο Μωχάµετ ΄Αλη
που εµπιστεύεται ιδιαίτερα τους Βλάχους. ΄Ετσι, ανεβάζει Πατριάρχη Αλεξανδρείας
τον Ιερόθεο από τον Κλεινοβό του Ασπροποτάµου. Αναθέτει τη διαχείριση των
απεράντων κτηµάτων του και τη ναυσιπλοΐα του Νείλου στον Μετσοβίτη 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 ολιγοπωλιακό εισαγωγικό εµπόριο σίτου από τη
Ρωσία και ο Μίχας εφένδης Τσίρλης από το Νυµφαίον ασκεί την προνοµιακή
συγκοµιδή και εµπορεία βάµβακος. ΄Ολοι τους αναδεικνύονται Μεγάλοι Εθνικοί
Ευεργέτες. 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 Μετσόβου, η Σαµαρίνα, η Σίπισχα, το
Λινοτόπι, το Κρούσοβο, η Σιάτιστα, η Κλεισούρα, το Μπλάτσι, το Συρράκο, το
Περτούλι, η Γράµµουστα, το Βλαχολείβαδο, η Νικολίτσα κ.ά., σε καθεµιά από τις
οποίες ο πληθυσµός υπερβαίνει τις 6.000. Βλαχόφωνος στη συντριπτική πλειοψηφία
του είναι ο ελληνικός πληθυσµός στο Μοναστήρι, εµβληµατικός στις Σέρρες και τη
Θεσσαλονίκη.
Οι Καλαρρύτες, µε τεράστια κοπάδια, παράγουν και εξάγουν στην Ευρώπη υφαντά
και κάπες διατηρώντας στη Μεσόγειο εµπορικό στόλο, µε εµπορεία στη Σαρδηνία και
τη Μασσαλία. Την παραγωγή κι εξαγωγή ερυθρών νηµάτων και στρατιωτικών
στολών, όπως και τον πρώτο παραγωγικό συνεταιρισµό, οργανώνει στα Αµπελάκια ο
βλαχόφωνος Γεώργιος Λάϊος-Μαύρος, στα ελληνικά, και στα γερµανικά Σβάρτς.
Περιώνυµοι αργυροχρυσοχόοι ακµάζουν στο Λινοτόπι, στους Καλαρρύτες (πατρίδα
των Μπούλγκαρι) και στη Νέβεσκα (Νυµφαίον), αγιογράφοι στη Σαµαρίνα, στη
Γράµµουστα, στο Λινοτόπι, στον Ασπροπόταµο, στη Μπελκαµένη και στα ΄Ανω
Σουδενά, ξυλογλύπτες στο Μέτσοβο κ.λπ.
Συνάζουν πλούτο και πολιτισµό, κτίζουν και καλλωπίζουν µεγάλα αρχοντικά. Στα
Στρατιωτικά Ενθυµήµατα, ο αγωνιστής του 1821, Νικόλαος Κασοµούλης, αναφέρει
ότι στο Περτούλι και στο Βετερνίκο του Ασπροποτάµου συνάντησε «θεόρατα
πυργόσπιτα κατάφορτα πλούτου». Ο Πουκεβίλ, Γάλλος πρόξενος στην Αυλή του Αλή
Πασά, επισκέπτεται το 1806 τα βλαχοχώρια της Πίνδου και τη Σιάτιστα.
Αφηγείται:15
Όσοι Βλάχοι συναλλάσσονται µε το εξωτερικό και ταξιδεύουν, οµιλούν ο καθένας
τους περισσότερες από µία 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 Βλάχοι. Τά ’χασα
περνώντας από το παζάρι, που το στόλιζαν ωραία µαγαζιά, και βρήκα καλοχτισµένα
σπίτια και χάρηκα το θαύµα µιας πολιτείας µ’ έναν αέρα αρχοντιάς και πάστρας που
δεν βρίσκει κανείς πουθενά αλλού στην Τουρκία.
Το 1893 ή 1894, τα βλαχοχώρια επισκέπτεται και περιγράφει λεπτοµερώς ο Γερµανός
καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Λειψίας, Gustav Weigand, µε πρόδηλο σκοπό να
αποδείξει ότι οι Βλάχοι «είναι» Ρουµάνοι. Όµως, οµολογεί:16
΄Οποιος έχει δει τα φτωχικά βουλγαρικά χωριά µε τα µικρά βρώµικα καλύβια από
πλιθιά ή τα επίσης φτωχικά ελληνικά χωριουδάκια στην ΄Ηπειρο, 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 εντύπωση 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 αίσθηση για την οµορφιά τους, ενώ στους τοίχους βρίσκονται
πολυθρόνες. Οι τοίχοι είναι βαµµένοι χρωµατιστοί, τα ταβάνια ασπρισµένα και οι
σανίδες γυαλίζουν από το σφουγγάρισµα. Κυριαρχεί µια καθαριότητα που δεν
βρίσκει κανείς πουθενά καλύτερη.
Όταν ο Ληκ έγραφε πως οι µεγαλύτερες, οµορφότερες και καθαρότερες ελληνικές
πόλεις είναι οι βλάχικες, προφανώς εννοούσε χωριά σαν το Συρράκο, τους
Καλαρρύτες, το Μέτσοβο ή το Βλαχολείβαδο… Αν ήξερε το Κρούσοβο, τη Νέβεσκα
και τα άλλα χωριά στον Βορρά, δεν θα µιλούσε µόνο µε έκπληξη αλλά µε θαυµασµό.
Το 1911 παρατηρούν οι Άγγλοι Allan Wace - M.Thomson:17
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 τούς έζησε µέσα στη φωτιά του
Αγώνα επί τέσσερα χρόνια και γράφει στα Αποµνηµονεύµατά του:18
Οι βλαχόφωνοι είναι η πιο πολιτισµένη και η πιο έξυπνη ράτσα. ΄Εχουν κτισµένα τα
χωριά τους εις υψηλά και στρατηγικά σηµεία όπως το Πισοδέρι, η Νέβεσκα και η
Κλεισούρα.
Οι Βλάχοι δεν περιορίζονται µόνο στη Μακεδονία, την ΄Ηπειρο, τη Θεσσαλία και την
Αιτωλοακαρνανία, ούτε στη ∆ιασπορά, αλλά εκτείνονται και στον Μοριά, ενώ
πολλοί έχουν καταφύγει στα Ιόνια Νησιά, όπως η οικογένεια του ποιητή Αριστοτέλη
Βαλαωρίτη από τη Βαλαώρα της Ηπείρου, εξαδέλφου του ποιητή Γ. Ζαλοκώστα από
το Συρράκο. Το 1832, οπότε η παρουσία τους στον Μοριά ήταν ακόµη ζωντανή και
δεν µπορούσε να αµφισβητηθεί, ο Κων. Κούµας καταθέτει:19
∆ιεσκορπισµένοι εις διάφορα χωρία, ως επί το πλείστον ορεινά, από της Μακεδονίας
έως της Πελοποννήσου, είναι οι λεγόµενοι Βλάχοι, Μακεδόνες και Θεσσαλοί όντες
και ΄Ελληνες το γένος.

Τους συναντά στο παζάρι του ΄Αργους, στον Μοριά, να µιλούν βλάχικα ο Γάλλος
πρόξενος της Θεσσαλονίκης Cousinery και µαρτυρεί:20
Βλάχοι δεν υπάρχουν µόνον στη Μακεδονία αλλά ακόµη και στην περιοχή του
΄Αργους, όπου ασκούν κυρίως τα επαγγέλµατα του κτηνοτρόφου και του εµπόρου.
Μπορώ να µιλήσω γι’ αυτούς γιατί τους γνώρισα καλά και τους άκουσα στο παζάρι
να µιλούν… Με διεβεβαίωσαν ότι κατοικούν 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 Βλαχοεπανάσταση. ∆εκάδες
τοπωνύµια του Μοριά εξ άλλου αναφέρονται στους Βλάχους: Βλάχοι, Βλαχοράφτη
και Βλαχοφτέρη στη Γορτυνία, Βλαχόπουλο στην Πυλία, Βλαχοχώρι στη Λακωνία,
Βλαχέικα στην Τροιζηνία, Βλαχοκερασιά στη Μαντινεία, Βλαχέικα στη Πάτρα και
Βλαχιώτης στην Επίδαυρο21.
Κυριαρχούν, επίσης, στη Βόνιτσα και στην περιοχή της, όπου τους συναντά κατά την
Εθνεγερσία ΄Αγγλος περιηγητής που καταθέτει:22
Αν και η Βόνιτστα 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 δυό χιλιάδες.
Η συµβολή των Βλάχων στην Εθνεγερσία είναι καθοριστική και ήδη έχουν
µνηµονευθεί οι σηµαντικότεροι πολέµαρχοι. Καθοριστική σε πολιτικό επίπεδο
υπήρξε και η συµµετοχή του ιατρού Ιωάννη Κωλέττη, από το Συρράκο. Ηγήθηκε του
Εµφυλίου Πολέµου εισβάλλοντας στον Μοριά, διετέλεσε ο πρώτος συνταγµατικός
Πρωθυπουργός της αναγεννηµένης Ελλάδος και προ πάντων είναι αυτός που
διακήρυξε τη Μεγάλη Ιδέα.
Ανάλογη υπήρξε ενωρίτερα η συµβολή τους στην παιδεία και στην εθνική αφύπνιση
του Γένους. Επιτροχάδην αναφέρονται ενδεικτικά οι Βλάχοι Μεγάλοι ∆ιδάσκαλοι:
Ιωάννης Κωτούνιος (Βέροια 1572 - Πάδοβα 1657). Φέρει, µεταφρασµένο στα
βλάχικα, το παλαιολόγειο επώνυµο Κυδωνεύς. Ίδρυσε στην Πάδοβα το Κωτουνιανόν
Κολλέγιον, όπου δίδαξε ελληνική φιλοσοφία, ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη.
Νεόφυτος ∆ούκας (1760-1845) από τα ΄Ανω Σουδενά. ∆ιηύθυνε την Αθωνιάδα
Σχολή του Αγίου ΄Ορους, δίδαξε στην Πατριαρχική Ακαδηµία, διηύθυνε την
βιβλιοθήκη της Ιερουσαλήµ. Κατέλιπε σπουδαία έργα.
Αθανάσιος Καβαλλιώτης και ∆ανιήλ Μοσχοπολίτης. ∆ίδαξαν στη Νέα Ακαδηµία της
Μοσχοπόλεως τον 18ο αιώνα. Κατέλιπαν σπουδαία έργα και Λεξικό.
Γρηγόριος Ζαλύκης ή Ζαλύκογλου από τη Θεσσαλονίκη. Ίδρυσε προεπαναστατικά
στο Παρίσι το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον.
Στο Αγιολόγιον του Σωφρονίου Ευστρατιάδου µνηµονεύονται έξη Βλάχοι ΄Αγιοι και
Νεοµάρτυρες.
Η ώρα των βλαχοφώνων Μεγάλων Εθνικών Ευεργετών εσήµανε στην ελληνική
παιδεία αµέσως µόλις ιδρύθηκε το πρώτο ελεύθερο Κράτος των Ελλήνων. ∆ωρίζουν:
- Οι Γεώργιος Αβέρωφ, Μιχαήλ Τοσίτσας και Νικόλαος Στουρνάρας το Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Ενισχύουν το Εθνικό Πανεπιστήµιο και το Αρχαιολογικό
Μουσείο.

- Ο βαρώνος Σίµων Σίνας την Ακαδηµία Αθηνών.
- Οι εξάδελφοι Ευαγγέλης και Κωνσταντίνος Ζάππας τα Ζάππεια Παρθεναγωγεία.
- Ο Απόστολος Αρσάκης τα Αρσάκεια Σχολεία.
- Ο Μιχαήλ Τοσίτσας τα Τοσίτσεια Σχολεία.
- Οι αδελφοί Λάµπρου τον πυρήνα συλλογής του Εθνικού Νοµισµατικού Μουσείου,
ενώ παράλληλα ιδρύουν την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και τον Φιλολογικό
Σύλλογο Παρνασσός.
- Ο βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος τη βιβλιοθήκη του στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
- Ο Γεώργιος Αβέρωφ τη Σχολή των Ευελπίδων και τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων.
Ταυτόχρονα χρυσώνουν την Αθήνα ως εξής:
- Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, ο Γεώργιος Αβέρωφ.
- Ζάππειο, ο Ευαγγέλης Ζάππας.
- Μητροπολιτικό Ναό και Εθνικό Αστεροσκοπείο, ο Σίµων Σίνας, που δωρίζει και
στην Σύρο τον Μητροπολιτικό Ναό της.
- ∆ηµοτικόν Νοσοκοµείον «Η Ελπίς», ο Κων. Μπέλλιος, που ταυτόχρονα ιδρύει στην
Αταλάντη τον οικισµό Νέα Πέλλα, όπου στεγάζονται όσοι Μακεδόνες αγωνίσθηκαν
το 1821 στη Νότιο Ελλάδα.
- Εφηβείον και µετέπειτα Φυλακές Αβέρωφ, ο Γεώργιος Αβέρωφ, που, έπειτα,
δωρίζει στη Πατρίδα και το ένδοξο καταδροµικό «Γ. Αβέρωφ», ενώ ιδρύει Γεωργικές
Σχολές στη Λάρισα και στην Εύβοια.
- Οφθαλµιατρείο, όλοι µαζί µε συνεισφορές.
- Το Μπάγκειον ΄Ιδρυµα, µε κτήµα το ξενοδοχείο του «Μέγας Αλέξανδρος», ο
Ιωάννης Μπάγκας για να χρηµατοδοτεί σχολεία και να µοιράζει βιβλία στις
υπόδουλες ακόµη ελληνικές χώρες.
- Ανάλογες ευεργεσίες αφιερώνουν οι ίδιοι και άλλοι επιφανείς Βλάχοι σ’ όλον τον
ελληνικό χώρο, στην Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο και τη ∆ιασπορά.
Ταυτόχρονα, Βλάχοι πρωταγωνιστούν διαδοχικά στις επαναστάσεις των ΘετταλοΜακεδόνων, το 1854, και των Μακεδόνων, το 1878, στον Μακεδονικό Αγώνα και
την Εθνική Αντίσταση. Στην Κατοχή, οι Γερµανοί και οι Ιταλοί πυρπολούν όλα τα
βλαχοχώρια σ’ όλα τα βουνά από το Βίτσι στον Βορρά έως τον Αµβρακικό Κόλπο
στον Νότο, αφανίζοντας µια σπάνια κληρονοµιά. Ελάχιστα βλαχοχώρια σώζονται,
αλλά κι αυτά δεκατίζονται. Η Κλεισούρα πυρπολείται και 280 άµαχα γυναικόπαιδα
εξοντώνονται. Βλάχοι είναι ο αρχηγός του ΕΛΑΣ, στρατηγός Στέφανος Σαράφης, και
ο Πρόεδρος της Προσωρινής Κυβέρνησης του Βουνού ΠΕΑΕΑ καθηγητής
Αλέξανδρος Σβώλος.
΄Ολα τα αµαυρώνουν, ωστόσο, µια χούφτα τυχοδιώκτες: Συντάσσονται µε τους
ηττηµένους αλλά κατακτητές Ιταλούς, που ανακηρύσσουν «χαµένους αδελφούς» –
perdutti frateli– τους Βλάχους, ιδρύουν στα χαρτιά το Πριγκηπάτο της Πίνδου και
συγκροτούν τη Λεγεώνα των Βλάχων. Αυτόπτης µάρτυρας και πρωταγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης, ο ευπατρίδης κι εθνικός ευεργέτης Ευάγγελος ΑβέρωφΤοσίτσας καταθέτει την µαρτυρία του:23

Τυχοδιωκτικά στοιχεία της Λάρισας, που δεν είχαν καµµιά σχέση µε τους Βλάχους,
ακόµη κι ένας Πελοποννήσιος, γράφονταν στη Λεγεώνα.
Αυτούς αντιµετωπίζουν –και µετά διαλύουν– ευθύς αµέσως οι ίδιοι οι Βλάχοι.
Ο Αβέρωφ και έντεκα κορυφαίοι Βλάχοι προεστοί και επιστήµονες της Λάρισας
υπογράφουν αµέσως υπόµνηµα διαµαρτυρίας. Οι Ιταλοί τούς 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
εξοντώνεται στο γερµανικό στρατόπεδο του Νταχάου, οι άλλοι επιστρέφουν σκιές.
Είχε λάβει µέρος στον Μακεδονικό Αγώνα και είχε περιθάλψει τον Παύλο Μελά.
Η Ναταλία Π. Μελά περιγράφει τη σκηνή24:
Το πρωΐ ήλθαν στο δάσος άλλοι δύο από τη Νέβεσκα να δουν τον Παύλο. Ο γιατρός
ο Τσίρλης και ο αδελφός του τού έφεραν ρούχα ν’ αλλάξη, στεγνά προσόψια να
σφουγγίση το πρόσωπό του, του έφεραν του πολιτισµού τη γλύκα, την αδελφοσύνη.
Ο συνταγµατάρχης Αθανάσιος Χρυσοχόου, επιτελάρχης του Βλάχου στρατηγού
Τσολάκογλου, κατά το ΄Επος 1940-1941, είχε τοποθετηθεί 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 βλαχόφωνους Μακεδόνες. Καταθέτει στην Ιστορία την αυθεντική
µαρτυρία του:25
Προς µεγίστην τιµήν του ιδιαιτέρου, αλλά και του ελληνικού του ονόµατος, το
βλαχόφωνον στοιχείον εν τη µεγίστη αναλογία του εστάθη ανώτερον των
περιποιήσεων και προσφορών και αψηφούν πάντα κίνδυνον και πάσαν απειλήν δι’
άλλην µίαν φοράν διεκήρυξεν απεριφράστως τους αρρήκτους δεσµούς της
υπερηφάνου ταύτης διακλαδώσεως της ελληνικής 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.
Ωστόσο, στα επόµενα πενήντα χρόνια, ανταγωνιστές, γραφειοκράτες,
«εθνικόφρονες» και 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. Τώρα, όµως, λάµπει ξανά
η Βλαχουριά και όλοι αναζητούν ρίζες στη λατινόφωνη Ρωµιοσύνη µας για να
καµαρώσουν –δίκαια.
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