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IDENTITETI ETNO-KULTUROR ILIRO-ARBËROR NË TREVËN E CAMËRISË

 

Prof. Dr. Selman SHEME1 

 

PËRMBLEDHJE 

 

Trojet iliro-shqiptare të Çamërisë kanë qënë të populluara që në mugëtirën e historisë. Stacionet 

prejhistorike dhe të antikitetit që shprehin qartë origjinën dhe vazhdimësinë pellazgo-iliro-

arbërore në gjeohapësirën e Çamërisë janë: shpella e Kreshmoit (Konispol), kryeqëndra pellazgjike 

e Dodonës, qytetet e lashtë të Pasaronit, Takmonit, Ilinoit, Ozdinës, Prevezës etj. Historianët dhe 

gjeografët grek në veprat e tyre dëshmojnë se gjurmët e banorëve të dikurshëm protoindeuropian 

(pellazgëve) gjenden edhe në Epir, emërtim me të cilin në kohën e lashtë përfshiheshin viset nga 

Karaburuni i Vlorës dhe deri në Prevezë në jug. Autorët e  vjetër grek në tregimet e tyre për 

pellazgët njoftojnë se ata (pellazgët) janë fise barbare, pra jo greke. Që në antikitetin e lashtë 

filluan të krijohen zonat e para të specializimit ekonomik dhe këmbimeve tregtare. Qytet-shtetet 

greke në shekujt VIl-I p.e.s  ngritën kolonitë e tyre në gjithë Mesdheun, duke i dhënë jetë atij që 

cilësohet si “protoglobalizimi helenistik”. Pjesë e drejtimit të lëvizjes kolonizuese greke në të gjithë 

Detin Mesdhe ishte edhe ndërtimi i kolonive helene në bregdetin e Ilirisë. Kolonitë më të hershme 

u vendosën në tokat e Epirit. Këto toka ishin të banuara nga fise epirote të trungut ilir (thesprotët, 

kaonët, molosët etj), të cilët quheshin nga grekët “bota barbare”, ku nuk filtej gjuha greke. 

Megjithë lidhjet ekonomiko-tregëtare midis qytet-shteteve helene dhe kolonive, burimet 

dokumentare dëshmojnë se bota helene dhe ajo barbare në aspektin etnik do të mbeteshin si më 

parë në kufijtë tradicional. Burimet arkeologjike, historike, gjuhësore, etnokulturore etj, 

vërtetojnë origjinën pellazgo-ilire të popullsisë edhe në trevën e Epirit Antik (Çamërisë-S.Sh). Në 

mesjetë kultura e hershme materiale shqiptare që identifikohet me “Kulturën  e Komanit” 

dëshmohet edhe në Çamëri. Kultura e Komanit i dallon në mënyrë të qartë bartësit e saj shqiptar 

nga fqinjët e tyre të vjetër dhe të rinj, grekët dhe sllavët.  

 

Fjalët kyçe: pellazgët, ilirët, epirotët, fiset barbare, Homeri, Tukiditi, Straboni, specializim 

ekonomik, qytet-shtet, protoglobalizim, kolonizim, bota barbare, kultura e Komanit… 

 

1.RINDËRTIMI ARKEOLOGJIK I JETËS PARAHISTORIKE NË TREVËN E ÇAMËRISË 

Çdo popull, qoftë antik apo mesjetar ka prejardhjen e vet gjenetike, nga e cila ka trashëguar 

territorin, gjuhën, kulturën materiale, kulturën shpirtërore dhe shoqërore dhe në disa raste edhe 

emrin e tij. Të gjithë këto komponente përbëjnë bashkësinë e identitetit etniko-kulturor të një 

populli. Gjurmët më të lashta të vendbanimeve njerëzore në trojet iliro-shqiptare të Çamërisë i 

hasim në periudhën e fundit të paleolitit të mesëm (40.000- 30.000 vite me parë). Të kësaj 

periudhe janë vendbanimt shpellore në Shën Marinë, Konispol (shpella e Kreshmoit), në 

vendbanimin e hapur prehistorik  të Xarrës, etj-2. Stacione të ngjashme që dëshmojnë popullimin 

e hershem human janë gjetur edhe në treva të tjera të Shqiperisë si vendbanimi shpellor 

prehistorik i Blazit në Mat, vendbanimi në shpatin e Malit të Dajtit, vendbanimi shpellor i Gajtanit 

në afërsi të Shkodrës etj.  

Në epokën e paleolitit të vonë shfaqet ai që quhet Homo-Sapiens (njeriu i ditur) , i cili fillon të 

arsyetojë dhe të grumbullojë dije. Objekte të kësaj periudhe janë zbuluar në Shpellën e Shën 

Marinës, që ndodhet në Grykën e Bogazit në shpatet e Malit të Milesë, afër Konispolit. Veglat e 

zbuluara në këtë shpellë janë prej guri dhe druri dhe dëshmojnë lashtësinë e trevave të Çamerisë 

Veriore (Vajonetia). Stacioni prehistorik, (objekti arkeologjik) që shpreh qartë origjinën dhe 

                                                                        
1 Prof.Dr Selman SHEME, Departmenti i Gjeografisë UT                                                                                              
2 Grup autoresh – “Historia e Shqiperise dhe shqiptareve”, SPRINT, Prizren, 2001, fq 13-14.  
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vazhdimsinë pellazgo-iliro-arbërore të gjeohapësirës së Çamërisë është shpella Kreshmoit, në 

afërsi të Konispolit. Kjo shpellë ndodhet në shpatet jugore të Malit të Saraqinit në një lartësi 400m 

mbi nivelin e detit. Bazuar në materialet arkeologjike të zbuluara në nëntë shtresa kulturore 

rezulton se fillimet e jetës i takojnë paleolitit të lartë , përfaqësuar nga vegla guri atipike. Ajo ndiqet 

nga një shtresë kulturore me vegla stralli tipike mezolitike. Shtresat e tjera i takojnë epokës së 

neolitit, eneolitit, epokës së bronxit dhe kohës së hekurit. Ato janë veçuar mbi bazën e prodhimit 

të qeramikës. Kultura e neolitit të vonë përfaqësohet nga qeramika e pikturuar e stilit “Maliqi”.  

 

Vazhdimësia e banimit të shpellës nga koha e bronxit në ato të hekurit është një e dhënë e re nga 

treva e Çamerisë që mbështet tezën e lashtësisë dhe autoktonisë së ilirëve. Me vlerë për shpellën 

e Kreshmoit janë të dhënat zoo-arkeologjike dhe të paleobotanikës, të cilat përcaktojnë edhe 

karakterin e ekonomisë. Gjetja e grurit të karbonizuar dhe e kockave të kafsheëve të buta në 

shtresën e Neolitit të Hershëm , dëshmon për fillimet e bujqësisë dhe blegtorisë. Kjo do të thotë 

se territori i Çamërisë dhe i gjithë Shqipërisë së Poshtme përfshihej në një ansambël agro-kulturor 

tipik për Neolitin e Mesdheut Lindor 3. Qeramika e gjetur në Shpellën e Kreshmoit paraqet lidhje 

dhe analogji të drejtpërdrejtë me tërë qeramikën e Devollit të Shqipërisë Juglindore. 

 

 

    

Gjetjet e epokës së dytë të Hekurit  (shek IV-I p.e.re ), në periudhën qytetare dëshmon se shpella 

mund të ketë shërbyer si vend kulti. Këtë ide e mbështet edhe etimologjia e emrit të shpellës, 

Shpella e Kreshmoit =vendi ku bëhet kreshme. Gjetjet e periudhës së mesjetës nuk formojnë 

shtresë kulturore më vehte. Gjurmët e hershme të popullimit human në trevën e Çamërisë janë 

gjetur edhe në vendbanimet prehistorike të Xarrës rreth 10 km në jug të Sarandës, në rrethinat 

e Dodonës si dhe të Prevezës 4.   

  

                                                                        
3 ASHSH, Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Tirane 2009, fq 2525 
4 Edëin Jacques- “Shqiptaret”, Historia e popullit shqiptar, nga lashtesia ne ditet tona”, Tirane 1996, fq 4 
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2.MATERIALE ARKEOLOGJIKE ME ZANAFILLË PELLAZGE.  

Në shumë studime shkencore të botuar kohët e fundit argumentohet prejardhja e shqiptarëve nga 

një popullsi e lashtë, paragreke e quajtur “pellazgë”. Pellazgët ishin vendosur në Ballkan para 

ardhjes së tribune greke. Historianët në përgjithësi mendojnë se për Europën  jug-lindore, duke 

përfshirë edhe viset e sotme të Shqipërisë, fundi i Epokës së Neolitit dhe fillimi i Epokës së 

Eneolitit, ose siç quhet ndryshe Epokës së Bakrit, (rreth 2600 vjet p.e.s), përkon me dyndjen e 

popujve të hershëm indeuropiane. Nga burimet e lashta greke del se kur helenët u vendosën në 

Ballkanin jugor dhe në ishujt e Egjeut,( 2100 vjet p.e.s), gjetën popullata të ndryshme si: pellazgët, 

lelegët, kaukanet, drypotet etj.  Ndër ta, pellazgët ishin me qytetërim me të hershëm 5. Në epopenë 

e “Iliadës”, (shkruar 750 vjet p.e.s), Homeri i përmend pellazgët si banorë të Thesalisë dhe Epirit, 

të cilët gjatë luftës së Trojës mbajtën anën e trojaneve 6. Në poemën e Odisesë shkruar 725 vjet 

p.e.s përmendet fisi ilir i thesprotisë, pjestarët e të cilit banonin në krahinën e Epirit. Në poemë 

përmendet mikpritja thesprote e cila merr kuptim të veçantë po të kemi parasysh se thesprotët 

qenë ilire. Mikpritja spikat kur në poemën homerike thuhet se Odiseu pasi u end në det nëntë 

ditë, “në natën e dhjetë vala e madhe me shtyu – tregon vetë Odiseu- në tokën e Thesprotëve. Këtu 

me priti Peidoni, mbreti hero dhe bujar i Thesproteve” 7. Historiani dhe gjeografi grek Herodoti në 

veprat e tij dëshmon se gjurmët e banorëve të dikurshëm pellazge gjenden edhe në Epir, emërtim 

me të cilin në kohën e lashtë përfshiheshin viset nga Karaburuni i Vlorës e deri në Prevezë në jug. 

Autorët e vjetër greke në tregimet e tyre për pellazgët njoftojnë se ata (pellazgët) qenë fise “barbare” 

pra jogreke. Turkiditi nuk na thotë se ç’gjuhë flisnin por le të kuptohet se pellazgët nuk i përkisnin 

fiseve greqishtfolëse8.  

 

Në Epir apo Çamërinë e sotme, pellazgët kishin ndëtuar kryeqendrën e tyre, Dodonën. Në këtë 

qendër ishin ndërtuar prej kohësh të hershme Tempulli i Dodonës, me orakullin e tij të famshëm. 

Shënimet e kronikave të lashta të mbledhura në shek XIX-të e datojnë themlimin e Dodonës në 

mijëvjeçarin e tretë p.e.re. Gjumë paleolitike gjenden sot 15 km në veriperëndim të saj në fashtin 

Kasrtricë si dhe në jug përgjatë lumit Lluro, (Rajoni i Prevezës).  Rrënojat e metropolit pellazg të 

Dodonës ndodhen 22 km në jugperëndim të Janinës, në këmbët e Malit Tomaros, (mali më i lartë 

në Çamëri). Teatri antik i Dodonës kishte mbi 20.000 vende . Nga mesi i shek XX-të, u zbuluan 

edhe gërmadhat e kryeqytetit të Mollosisë, Pasaronit,  11 km në veriperëndim të Janinës, në afërsi 

të vendbanimeve neo-halkolitik të Kastricës, Kuculios dhe Hanit Terovo.  

 

Në këtë periudhë u bënë gërmime arkeologjike dhe u zbuluan qytetet e lashta të Takmonit, Ilinoit 

dhe Ozdines, po në afërsi të Dodonës. Këto vendbanime dëshmojnë objektivisht praninë e 

përhershme të kulturës pellazgjike shumë kohë para Luftes së Trojës9.  Kjo hapesirë Thesproto-

Mollose shtrihet midis Rajonit të Janinës dhe kufijve të sotëm jugor të Shqipërisë, pra në zemër 

të Çamërisë. Në trekëndëshin Sarandë-Dodonë- Prevezë, janë zbuluar materiale të bollshme 

arkeologjike që cilësohen nga shkenca e sotme me zanafillë pellazge. Këtë e dëshmon poçeria 

neolitike e hetuar përqark Dodonës, afër Kastricës, Hanit Terovo, Kuculios, e cila është e ngjashme 

deri në përputhje të plotë me stacionet tona prehistorike si :  Benca, Konispoli, Cakrani, Burreli, 

Dishnica, Divjaka, Dunaveci, Dvorani, Dedaj, Fajza, Golaj, Helshani, Gajtani, Kakavija, Klosi, 

Kopliku, Maliqi, Mjeda, Pazhoku, Perati, Piskova, Podgoria, Prespa, Rajtca, Selca, Surroi, Vajza, 

Velca etj.  

                                                                        
5 K. Frasheri – “Etnogjeneza e shqiptareve”(vështrim historik), Tirane 2013, fq 52.  
6 Homeri – “Iliada”, libri II, 840. 
7 Homeri – “Odiseja”, libri XIV, 314-317.  
8 Thukiditi – “Lufta e Peloponezit”, libri I, 2,3. 
9 Dhimiter Pilika, “Pellazgët, origjina jonë e mohuar”, Tiranë 2005, fq 24. 
 



LIBËR I KUVENDIT “VAZHDIMËSIA HISTORIKO-GJUHËSORE DHE ETNOKULTURORE E SHQIPTARËVE 

 
 

QENDRA KOMËTARE RRËNJËT TONA, RR. ZEF JUBANI, PALL. BJORN, AP 62, TIRANË                             4 
 

 

 Po ashtu edhe kultura materiale pas Epokës së Hekurit e zbuluar përrreth Dodonës dhe në të 

gjitha hapësirat e Epirit, (Çamërisë së sotme – S.SH), ka nje përputhje të plotë me vendbanimet e 

tjera ilire. Shembëllejnë me njera-tjetrën deri në identitet të plotë Hanxharët e Dodonës me të 

Kakavijes, dorezat e shpatave të Dodonës me të Peratit dhe të Matit, spatat e Dodonës me të Kucit 

të Zi (laberuset), sëpatat dytehëshe të Dodonës e Hanit Terova me të Vajzës, Matit, Shkodrës, 

Pojanit, majat e heshtave të Dodonës me të Vajzës etj . Qeramika e zbuluar rastësisht nga fundi i 

viteve ’60 te shek XX, në fushën e  Dodonës, sikurse e dëshmon një stendë e Muzeut të Janinës 

paraqet identitet të plotë me ato të gjetura në shumë qendra arkeologjike të Shqipërisë madje 

edhe të Kosovës. (Romaje, midis Gjakovës dhe Prizrenit dhe Llasticë, në jug të Gjilanit).10 Dodona 

si kryeqendër e Pellazgëve shkëlqeu deri në shek e XIII-të p.e.re. Më pas si rezultat i dyndjeve dhe 

goditjeve të fuqishme nga jashtë filloi rënia e Mbretërisë së lashtë Pellazge. Ekpansionistët helene 

pasi përvetësuan qytetërimin e stërlashtë pellazg (Herodoti, Klementi i Aleksandrisë, etj), filluan 

të asimilojnë dhe të përvetësojnë çdo element etnik pellazg të veçantë, mbetur pa lidhje gjeografike 

me Dodonën. Në këtë periudhë helenët u vendosën në ishujt e Dodekanezit, në Eubea, në Kretë, 

në Atikë, në Peloponez, pothuajse atje ku shtrihet sot Greqia ishullore dhe gadishullore.  

 

Gjate shek XIII-të deri në shek e VI-të para erës sonë, sipas një mbishkrimi Dodon të shek VI-të 

të kësaj periudhe, i publikuar në 1876, dëshmohet se në Dodonë dhe në hapësiren gjeografike 

rreth saj, pra në Çamëri, ka një vazhdimësi të kulturës pellazge në ato që quhen zotërimet e 

Mollosëve, Thesprotëve dhe të fiseve të tjera “Barbre” (Epirote). Ky mbishkrim dëshmon se zotër 

të këtyre hapësirave gjeografike, prej nënte shekujsh ishin bashkëatdhetarët e Pirro Mollosit dhe 

përjashton në mënyrë kategorike,  krahas dëshmive të tjera, praninë e elementeve etnik helen në 

Dodonë dhe hapsirën përreth saj.  

  

     Teatri antik i Dodonës 

 

 Burimet arkeologjike nga shek XIII-të deri në shek VIII-të  p.e.re  provojnë gjithashtu se Dodona 

gjatë kësaj periudhe nuk ka mbajtur kurrfarë lidhje me hapësirat gjeografike jugore, pra me 

“helenët”. Studiuesi anglez Hamend, pohon: - “ . . .E kemi parë se në periudhën rreth 1120-800 

                                                                        
10 Dhimiter Pilika, “Pellazgët , origjina jonë e mohuar”, Tiranë 2005 fq 158 
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p.K  Dodona ishte në lidhje vetëm me viset veriore dhe se ajo atëhere i përkiste një mjedisi 

ballkanik. Lidhjet e ngushta me veriun vazhduan prej vitit 800 deri në vitin 500 p.k - 10. Pellazgët 

“periferik” të dëbuar prej helenëve nga vatrat stërgjyshërore,(Ishujt e Egjeut, Kretës, Gadishullit 

të Peloponezit, Atikës, Azisë së Vogël etj), strehohen përkohësisht ne gjeohapësirën e Dodonës dhe 

më pas detyrohen të shtegëtojnë drejt Saturnisë (Italisë). Janë pikërisht këta “refugjatë” pellazgë 

që do të quhen etruskë, sipas vendit ku u vendosën  në Etruri (Itali). Në tetor të vitit 1984, në 

Klermon Ferran të Francës u mblodhën 70 arkeologë dhe historianë nga Shqipëria, Greqia, Italia, 

Franca dhe vende të tjera të Europës. Nën drejtimin e Prof.Pier Kaban (ekspert i njohur për Epirin), 

aty u mbajt një kolokium me një grup specialistësh të historisë së lashtë. Ata krahasuan studimet 

mbi grupet fisnore dhe etnike të cilat gradualisht u zhvilluan në jetën qytetare dhe më pas u 

bashkuan në organizime shtetërore. Ngjashmëritë e qendrave epirote si Dodona dhe atyre të Ilirisë 

së Jugut u evidentuan nga urbanistika e tyre, arkitektura, organizimi politik, qarkullimi i 

monedhave, struktura e varreve dhe nga objektet arkeologjike të mbledhura nëpër tuma. Mbi 

bazën e këtyre krahasimeve studiuesit arritën në përfundimin se nga lashtësia e hershme dhe 

deri në kohët romake, kultura e Ilirisë së Jugut dhe e Epirit, duke përfshirë këtu edhe Mollosinë,  

ishte krejt e ndryshme nga ajo e Greqisë klasike e zbuluar në Athinë dhe në Spartë. 11  

 

3. PROTOGLOBALIZIMI HELEN DHE IDENTITETI ETNO-KULTUROR I EPIRIT  

Procesi i globalizimit ka filluar që në antikitetin e largët. Historianët kanë quajtur si fillim të tij 

mijëvjeçarin e dytë përpara Jezu Krishtit, kur filluan të lindin zonat e para tregëtare të botës. Disa 

historianë i referohen faktit se “...ishin lundërtarët dhe këmbimet e para të fenikasve në gjithë 

Detin Mesdhe, ato që ndihmuan në njërin nga globalizimet e para në botë, shumë përpara grekëve 

dhe romakëve”. Më vonë, me krijimin e Perandorisë Perse ajo shërbeu si urë lidhëse ndërmjet 

kolonive greke e fenikase me qytetet indiane, duke krijuar kështu një hapësirë komunikimi e 

këmbimesh ndërmjet Ngushticës së Gibralltarit dhe Lumit Gang në Indi. Rënia e Perandorisë 

Perse dhe dominimi i gjithë kësaj hapësire nga shtete me substrat Helen i dha jetë asaj që cilësohet 

si “globalizimi helenistik”. Krijimi i mjaft qyteteve kozmopolitë të tipit “Aleksandi”, të populluar 

nga popuj të ndryshëm, krijimi i një kulture universale të bazuar në kulturën dhe gjuhën greke e 

cila bëhet “lingua franka” për gjithë këtë hapësirë, zhvillimi i vrullshëm i tregëtisë, përhapja e 

inovacioneve teknike të kohës në fushën e qeramikës, prodhimit të armëve, transportit etj, janë 

disa nga elementët që i japin kësaj periudhe trajtën e një lloj “protoglobalizimi helenistik” 12.  

 

Të vendosur pranë njeri-tjetrit, shqiptarët dhe grekët që në periudhën prehistorike, antikitet apo 

në mesjetë, kanë qënë të lidhur me njëri-tjetrin në marrëdhënie të ngushta dhe kanë pasur 

shkëmbime intensive ekonomike, kulturore e politike. Kulmin ky proces shkëmbimesh ekonomike 

e kulturore e arriti në kohën e protioglobalizimit Helen (kulturës qytetare greke). Specializimi, 

kooperimi dhe shkëmbimi i prodhimit u realizuan nëpërmjet lëvizjeve migruese të popullsisë në 

të dyja kahjet. Kultura materiale, shoqërore e shpirtërore, ruhet edhe sot në territoret respektive 

të këtyre dy popujve.  

Pjesë e drejtimit të lëvizjes kolonizuese helene në të gjithë Detin Mesdhe e më gjërë, ishte edhe 

vendosja e kolonive helene në bregdetin ilir. Kjo dukuri u diktua nga faktorë ekonomikë e 

shoqerorë, të nevojës për shkëmbime tregetare, të qytet-shteteve greke me “botën barbare”. Në 

këtë proces u përfshi e gjithë zona bregdetare e Ilirisë e integruar në sferën e ekonomisë së 

Mesdheut. Kolonitë më të hershme u vendosën në tokat e Epirit. Këto zona të banuara nga fise 

Epirote të trungut ilir (thesprotët, mollosët, kaonët etj), kishin mardhënie tregëtare me qytet-

shtetet greke që nga epoka kreto-mikene. Në kushtet e shthurjes së rendit fisnor te ilirët, vendosja 

                                                                        
11 Hamond, “Vepra VIII”, 1967 fq 435 
12 Briquel-Chatonnet, Francoise, “Les Phenicienc et la Mediterane”, in les colesions de l’historie serie , octtobre 2007, nr 37,  fq6-
23. 
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dhe zhvillimi i mëtejshëm i kolonive greke në brigjet e Detit Jon dhe Adriatik fitoi një bazë më të 

gjërë. Kolonia më e hershme u vendos në vitin 737 në ishullin e Korkyrës që banohej atëhere nga 

Liburnët . Më vonë u krijuan koloni greke në Amfioki, Butrint, Apoloni, Dyrah etj. Prania e 

Kolonive Greke, kryesisht korithanse, rreth gjirit të Ambrakisë dhe gjatë bregut të detit Jon, deri 

në Korkyrë është një dëshmi e situatës etnike që egzistonte dhe asaj që krijohet, pas shek. të VIII 

p.k në Epir. Këto koloni nuk u themeluan në Atikë, Beoti, Lakoni, apo në ndonjë krahinë tjetër të 

Greqisë së mirëfilltë, por në vendet e banuara nga një popullsi jo greke, në “botën barbare”.  Këtë 

fakt të rëndësishëm historianët grek, që mbrojnë pikëpamjen e grecitetit të epirotëve nuk e kanë 

vlerësuar kurrë, ose e kanë lënë qëllimisht në harresë.  

 

Kolonitë greke duhet të kenë qënë të pakta në numër rreth 100-200 vetë, megjithatë marrëdhëniet 

ekonomike e tregëtare me popullsinë vendase kanë ndikuar në përhapjen e gjuhës greke. 

Gjeografët dhe historianët e vjetër grekë thonë se kur kolonistët grekë u vendosën në brigjet e 

Jonit, qenë të detyruar të ndeshen me rezistencën e popullsisë vendase. Straboni thotë se konflikti 

midis kolonistëve Ambrakas që u vendosën në luginën e pasur të lumit Araktos dhe Amfilokasve 

vendas“barbarë”, vazhdoi të mbetet i gjallë edhe pas një shekulli (në kohën e luftrave të 

Peloponezit). Megjithatë historia e marrëdhënieve midis vëndasve “barbarë” dhe kolonistëve grekë 

nuk ka qënë gjithmonë konfliktuale. Ato kanë njohur edhe periudha të mira politike të zhvillimit 

dhe shkëmbimeve tregëtare, veçanërisht të marrëdhënieve në fushën e kulturës që kanë ndikuar 

aq pozitivisht në jetën e këtyre dy botëve. As  grekët dhe as “barbarët” (Ilirët) nuk i qëndruan dot 

tundimit për t’u afruar dhe për të përfituar nga njëri-tjetri. Kjo u vërejt sidomos  në kohën 

helenistike, ku në viset përtej tokës greke, procesi i urbanizimit, lindja dhe zhvillimi i jetës 

qytetare, formimi dhe konsolidimi i shteteve barbare, transformoi tërësisht jetën ekonomike dhe 

politike të këtyre vendeve duke vendosur raporte të reja me tokën greke 13. Në fillimet e 

veprimtarisë së kolonive greke peshën kryesore e zinte tregëtia tranzite. Nga tokat e Epirit dhe 

Ilirisë në tërësi, merreshin prodhime bujqësore, lënda drusore dhe minerare për nevojat e 

metropoleve, kundrejt shkëmbimit mall me mall, me prodhime të zejtarisë. Por në shek. V-te p.e.s  

kolonitë e bregdetit ilir nuk janë më shtojca të ekonomisë e furnizuese të thjeshta lëndësh të para 

të qyteteve mëmë (qytet-shteteve greke). Prodhimi lokal i mbështetur kryesisht  në shfrytezimin e 

punës së skllevërve arrin në këtë periudhë një shkallë të tillë zhvillimi sa që ishte në gjendje të 

mbulonte jo vetëm kërkesat e pupullsisë së këtyre vendeve por edhe të botës ilire përrreth. 

Importimet nga Greqia u kufizuan kryesisht në sendet e luksit dhe veprat e artit.  

 

Në këtë periudhë kryhet integrimi i Ambrakisë dhe kolonive të tjera të bregut të Jonit në shtetin 

e Epirit. Këto procese politiko-shoqërore dhe ekonomike i hapën rrugën futjes së elementit 

“barbar” në këto qytete dhe anasjelltas, elementit grek në qytetet “barbare”. Në këtë kohë përhapet 

edhe gjuha e shkruar greke që dëshmohet me mbishkrimet. Ajo do të përdorej jo vetëm në Epir 

por edhe në Iliri, deri në Shkodër. Si rrjedhojë e këtij procesi gjashtë shekuj pas Theopompit, disa 

fise epirote ishin sipas shprehjes së Strabonit, “diglos”  (bilingue – dygjuhësh) 14. Megjithë hapjen 

e madhe të botës “barbare”, duke adaptuar gjuhën greke, burimet letrare të shek. IV-tërt dhe 

shekujve që pasojnë dëshmojnë se bota greke dhe ajo “barbare”, në aspektin etnik do të mbeteshin 

si më parë në kufijtë tradicional. Gjeografi grek i mesit te shek. VI-tert Pseudo Scylaz, pasi paraqet 

ilirët si banorë të brigjeve të Adriatikut , vijon me kaonët, thesprotët dhe molosët, që banojnë 

përgjatë Jonit .  

 

Duke bërë përshkrimin e viseve që ai ndesh gjatë lundrimit të tij drejt jugut thotë : - “. . . pas 

Mollosisë vjen Ambrakia, qytet helen ... . këtej fillon Hellada, pa ndërprerje gjer te lumi Peneos 

                                                                        
13 A. Civici – “Globalizimi. . .ante portas”, Tiranë 2009, fq 43. 
14 S. Islami – “Epiri antik, shenime per problemin etnik”, studime historike, 1992, Nr ¼, fq 8.  
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dhe gjer në Homolios, qytet i Magnezisë, që ndodhet mbi këtë lumë” 15. Burimet arkeologjike, 

gjuhësore dhe traditat popullore të pasqyruara në kronikat e hershme vërtetojnë origjinën 

pellazgo-ilire edhe në trevat e Epirit (Camërisë-S.Sh.) Historianët , gjeografët dhe shkrimtarët 

grekë këmbëngulin në dallimin midis pellazgëve të parë dhe rivalëve të tyre, grekëve helen të 

ardhur më vonë.  Turqiditi (460-400 p.e.s) bën një dallim të qartë midis grekëve dhe epirotëve 

fqinjë, kur përmëndte “kaonët dhe fqinjët e tjerë barbrë”, si dhe një mijë “barbarët”, kaonët , 

thesprotët dhe molosët që dikur ndihmuan në luftrat e Korintit. I pari personazh historik që 

kapërcen kufirin e legjendës së mjegullt dhe i mbledh së bashku fiset e shpërndara pellazg ishte 

Pirro, i biri i Akilit. Menjëhere pas rënies së Trojës , që sipas traditës datohet rreth vitit 1284 p.e.s 

Pirro Neptoleme erdhi ne pjesën jugperëndimore të gadishullit të Ballkanit dhe i bashkoi luftetarët 

pellazgë të asaj treve nën udhëheqjen e tij. Këto fise përfshinin tesprotët e Camerisë, që 

shtriheshin në jug deri në Gjirin e Artës, kaonët e Kurveleshit dhe Himarës, apo të Labërise, 

atintanët e Përmetit dhe të Tepelenës, si dhe dasaretët e Beratit dhe të trevave të sotme të Ohrit 

dhe Korcës 16.  

 

Kryeqytei i mbretërisë së Pirros u bë Janina. Më vonë i biri i Pirros, Molosi i dha emrin mbretërisë, 

Molosia e cila nuk konsiderohej territor grek.  Në Epir (Çamëri –S.Sh), në fund të shek. V-stë e 

sidomos gjatë shek. IV-tërt p.e.s, vërehet një zhvillim i mëtejshëm i ekonomisë në të gjitha degët 

e saj: bujqësi, blegtori, e sidomos zejtari. Zhvillohet prodhimi i mallrave, zgjerohen lidhjet tregtare 

etj. Si rrjedhojë e këtij procesi të zhvillimit ekonomik lulëzojnë dhe zhvillohen edhe qytetet epirote 

si Kasope, në skajin jugperëndimor të Epirit, Elea, në Thesproti, Passaroni (Gardhiqi- kryeqënder 

tradicionale e shtetit të molosëve), qyteti i Kastrisë, etj. Në gjysmën e dytë të shek. IV-tërt p.e.s 

urbanizimi në Epir mori përpjestime të mëdha dhe rritet akoma më shumë pesha e tij në zhvillimin 

ekonomik dhe politik të vendit. Në Thesproti lindën e u zhvilluan qytetet: Elina(Dymokastro), Kuci 

dhe Gatina (Gumani), në Kaoni, Teqeja e Melanit, Himara, Foinike (Finiqi), që ishte qyteti më i 

madh e më i fortë i Kaonisë dhe kryeqendra e saj. 

  

Mënyra antike e prodhimit i dha një hov të menjëhershëm prodhimit zejtar dhe sidomos atyre 

degëve që lidheshin me ndërtimin. Në qytetet epirote zhvillonin aktivitetin e tyre zejtarë, muratorë, 

gureskalitës, farkëtare, poçarë, tjegullbërës, arkitektë, etj. Zhvillimi i degëve të ndryshme të 

zejtarisë dhe shtimi i prodhimeve bujqësore e blegtorale  nxitën më tej zhvillimin e tregëtisë në 

qytetet epirote, këmbimin e mallrave me kolonitë helene të bregut të Jonit dhe sidomos me 

krahinat fqinje mesdhetare. Tregëtia me vendet e Mesdheut zhvillohej kryesisht përmes trafikut 

detar. Nëse deri në shek.V-stë p.e.s Epiri lidhjet ekonomike i mbante kryesisht me Korinthin dhe 

kolonitë  tij në brigjet e Jonit, nga fundi i këtij shekulli ai filloi të orientohej edhe nga Athina. Në 

këtë periudhë në tregjet e Epirit mbizotëronin mallrat Atike, ndërsa Athina importonte prodhimet 

bujqësoro-blegtorale, lëkurë, lëndë drusore, etj. Në zhvillimin e tregëtisë rol të rëndësishëm luanin 

edhe portet detare në brigjet e Kaonisë si Butrinti, Onkezmi, Himara, etj.  

 

Në gjithë procesin e zhvillimit ekonomiko-shoqëror, marrëdhëniet me kolonitë helene të Detit Jon 

dhe qytet-shtetet greke, Epiri sikuse gjithw Iliria e ruajti identitetin etnik pellazgo-ilir. Organizimi 

politik në Epir, si në të gjithë Ilirinë ka qënë më demokratikë se në qytet-shtetet helene. 

Përkundrejt praktikave në qytet-shtetet helene, mbretërit epirot dhe ilirë kishin kryesisht 

funksione honorifike të ngjashëm me presidentët e sotëm në republikat parlamentare. Ndërkohë 

që vendimet kryesore u takonin Kuvendeve. Në shetet ilire gratë gëzonin të drejta të plota qytetare, 

deri në drejtimin e mbretërive. Ndër to mund të përmendim Mbretëreshën Olimbi, Teutën, 

                                                                        
15 Straboni – “Gjeografia”Vell VII, fq 326. 
16 Pseudo Sylas – “ Periplus”, fq 20-37. 
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Deideamea, etj, ndërsa në praktikat e atëhershme greke gratë nuk kishin të drejta qytetare17. Këto 

fakte janë dëshmi të emancipimit politik e shoqëror në shtetet ilire, duke përfshirë edhe Epirin. 

Megjithëse Epiri dhe gjithë shtetet ilire u integruan në procesin e protoglobalizimit antik, ato 

ruajtën identitetin etno-kulturor, profilin ekonomik në procesin e zhvillimit, sipas parimit të 

avantazhit krahasues, si dhe vazhdimësinë  arbroro-shqiptare deri në fillim të shek.XX.  

 

4. DËSHMI TË “KULTURËS SË KOMANIT” NË TREVËN E ÇAMËRISË. 

Në Mesjetë, mbi bazën e etnosit ilir u zhvilluan proceset etno-kulturore të formimit të popullit 

shqiptar. Bazuar në lidhjet gjenetike të shqipes me ilirishten dhe marrëdheniet e shqipes me 

gjuhët e vjetra greko-latine dhe trako-rumune, shkenca ka arritur në përfundimin se folësit e 

hershëm të kësaj gjuhe, arbërit, kanë populluar një trevë që ishte në kontakt me të tria këto grupe 

gjuhësore, që përputhet me trevën ku ata banojnë sot. Ky përfundim mbështetet edhe me të 

dhënat arkeologjike. Kultura e hershme materiale e shqiptarëve e njohur me emrin “Kultura e 

Komanit” flet qartë për vazhdimësinë iliro-arbërore. Në vitin 1898 u ra në gjurmë të një varreze të 

madhe pranë Kalasë së Dalmacisë, në fshatin Koman të Rrethit të Shkodrës. Në vazhdim u zbulua 

një numër i madh varrezash të ngjashme, rreth 30, të përhapura kryesisht në Shqipërinë e 

Epërme dhe në atë Qendrore. Shpërndarja gjeografike, tipologjia, inventari dhe kronologjia e njëjtë 

e këtyre varrezave i ka shtyrë studiuesit të identifikojnë në to kulturën e hershme mesjetare 

shqiptare të quajtur “Kultura e Komanit”. (shek VI-VIII). Në vitet e fundit zbulime të “Kulturës së 

Komanit” janë bërë edhe në Shqiperinë e Poshtme si dhe në Mal të Zi, Kosovë, Maqedoni etj.  

“Kultura e Komanit” është kultura e një populli që në shek VI-VIII ishin në kapërcyllë të dy 

epokave, nga ajo e vonë Antike, në periudhën e hershme Mesjetare. Tipologjia e varreve, orientimi 

i tyre, inventari i armëve, i veglave të punës dhe i stolive, me praninë e elementeve të shumtë të 

simbolikës ilire e lidhin “Kulturën e Komanit” me të kaluarën ilire të këtyre trojeve dhe me banorët 

e lashtë të tyre Ilirët. Por përveç elementeve të vazhdimësisë ilire, “Kultura e Komanit” përmban 

edhe elemente të rinj që lidhen me periudhën e hershme bizantine. Mbi të gjitha ndikimi bizantin 

materializohet në elementë të artit dhe besimit kristjan 18.  

Kultura e hershme materiale shqiptare që identifikohet me “Kulturën e Komanit” dëshmohet qartë 

edhe në trevën e Çamërisë. Tipologjia e varrezave të Lemit të Ri , në fshatin Dishat të 

Konispolit,(Kazaja e Filatit), ku janë zbuluar: stoli, unaza, vathë, qeramikë,   dhe fragmenti i një 

bazilike të dëmtuar, vërtetojnë praninë e “Kulturës së Komanit” në këto treva. “Kultura e Komanit” 

i dallon në mënyrë të qartë bartësit e saj, shqiptarët, nga fqinjët e tyre të vjtër e të rinj, sllavët dhe 

grekët 19.   

 

Në 100 vitet e fundit kolonizatorët grekë kanë ndjekur politikën e çkombëtarizimit të krahinës së 

Çamërisë nëpërmjet shpërnguljes me dhunë të popullsisë shqiptare muslimane dhe asimilimit të 

elementit shqiptar të krishter nëpërmjet kishës, administratës dhe shkollës. Komuniteti çam që 

jeton në shtetin amë, i përbërë nga 300.000 banorë, si dhe pakica shqiptare e çamëve të krishterë 

e përbërë nga 70.000 banorë,  që vazhdon te banojë në trojet e veta në Çamëri po ndërgjrgjësohet 

gjithnjë e më shumë për domosdoshmërinë e luftës me mjete demokratike për të drejtat qytetare 

e pronësore, në kuadrin e procesit integrues evropian dhe globalizimit modern, ku çdo komb 

synon të ruajë e zhvillojë më tej identitetin e vet etno-kulturor.  

 

   

                                                                        
17 Edwin Jacyes – “ Shqiptarët”, (Historia e popullit shqiptar nga lashtësia në ditët e sotme), Tiranë  

                                   1996, fq 93 .  
18 H. Ferraj – “E Pafilozofumja”, Tirane 2011, fq 6 
19 ASHSH, “Historia e Popullit Shqiptar, I”, Tirane 2002, fq 209-210). 
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