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Çfarë kanë të përbashkët Kadareja, Çe Gevara, Enver Hoxha dhe Lord Bajroni? Që 
të katërt, në një mënyrë apo në një tjetër, kanë përjetuar Gjirokastrën, dhe jetën në të. 
Në fakt, Çe Gevara, ai i vërteti, nuk ka qënë asnjëherë në Gjirokastër, por Shqipëria 
ka Çe-në e saj. Emri i tij është Çerçiz Topulli dhe falë shpirtit të tij revolucionar ai 
njihet edhe si Çe-ja shqiptar. Gjirokastra ka qënë dhe mbetet një burim frymëzimi 
për shumë udhëtarë, aventurierë, shkrimtarë, artistë e shumë të tjerë... Njihuni me 
disa prej tyre e mësoni se pse janë akoma kaq të dashur për Gjirokastrën e qytetarët 
e saj.

Shijojini këto pesë itinerare kulturore edukative dhe plot aventura, duke ndjekur 
gjurmët e atyre që e kanë bërë këtë qytet të paharrueshëm!

Edward Lear: Banesë në Gjirokastër (Arghyró Kastro) në Shqipërinë e Jugut, me në sfond Akuaduktin dhe kalanë, 
4 Nëntor 1848
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Në jug të Shqipërisë bashkëjetojnë 
njerëz të besimeve, gjuhëve dhe 
etnive të ndryshme. Këta grupe kanë 
qenë të lidhur me njëri-tjetrin nga 
një rrjet ekonomik dhe social. Ata 
kryenin tregti, jetonin krah për krah 
dhe martoheshin me njëri-tjetrin. Një 
mënyrë për t’i vëzhguar këta grupe 
dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre 
është përmes arkitekturës lokale. 

Në korrik 2005 qyteti historik i 
Gjirokastrës, një shembull i rrallë i 
një qyteti të mirëmbajtur otoman, 
që dëshmon për diversitetin e 
shoqërive urbane në Ballkan, është 
regjistruar në Listën e UNESCO-s 
për Trashëgiminë Botërore si vend 
me vlera të jashtëzakonshme 
universale.

Pamje e Gjirokastrës - Giuseppe Massani 1940
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Banesat e fortifikuara qytetare* të 
Gjirokastrës  zotëroheshin nga pasanikë 
tokash vendas. Disa thonë që shtëpitë 
janë të orientuara në mënyrë të tillë, që 
pronarët të mund të shikonin pronat e 
tyre poshtë në luginë. Ajo që mund të 
thuhet me siguri është që këto banesa i 

Banesa tradicionale në Gjirokastër

Pamje skematike 
e sterës

përshtaten terrenit në mënyrë perfekte.
Kate të ndryshme të shtëpisë kanë dhe 
sipërfaqe të ndryshme në mënyrë që t’i 
përshtaten sa më mirë terrenit. 

Këto banesa të fortifikuara qytetare 
kanë strehuar shumë familje me shumë 
anëtarë në të njëjtën kohë, deri me 30-
40 pjesëtarë. Çdo dhomë e ndenjes 
kishte vatrën dhe tualetin e vet. Sa më 
shumë oxhakë të kishte në çati, aq 
më e pasur ishte familja. Çdo hapësirë 
kishte funksionin e vet: kati përdhes 
përdorej për depozitimin dhe ruajtjen 
e ushqimeve; kati i parë, me mure 
të trashë dhe dritare të vogla, që nuk 
lejonin të ngrohtin e oxhakut të dilte 
jashtë, përdorej për periudhën e dimrit; 
kati i dytë, me tavane të larta, dritare të 
mëdha dhe interiere me ornamente e 
zbukurime të posaçme përdorej si kat 
veror për pritjen e miqve të veçantë 
dhe në ditët e festava. Në disa raste 
ndeshim edhe një shtëpi të vogël në 
oborrin e banesës, për fjetjen e miqve 
apo të shërbyesve. 

Kati përdhes është edhe vendi ku 
ndodhet stera e ujit. Meqenëse burimet 
e ujit janë të rralla në qytet, banorët 
menduan ta mblidhnin ujin e shiut prej 
çative dhe ta depozitonin atë në një 
sterë të madhe uji në katin më të ulët 
të shtëpisë. Këto stera janë ndërtuar 
me mure guri dhe janë suvatuar me llaç 
special, të padepërtueshëm nga uji. 
Çdo sterë, në varësi të shtëpisë, mund 
të mbajë 10.000-100.000 litra ujë.

Sipas gojëdhënave gjatë muajve të 
ngrohtë, mjeshtra nga rajoni i Ersekës 
vinin në qytet për të ndërtuar banesat e 
fortifikuara. Ata ishin të ndarë në grupe 
të udhëhequra nga një kryemjeshtër dhe 
e ndanin çdo gjë mes tyre gjatë muajve 
të qëndrimit. Madje kishin edhe gjuhën e 
tyre, që i ndihmonte që të komunikonin 
me njëri tjetrin pa u kuptuar nga pronari. 
Gjatë viteve u zhvilluan tipologji të 
ndryshme banesash, por karakteristikat * Tipologji e përcaktuar sipas Emin Rizës
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kryesore dhe materialet e ndërtimit 
mbetën të njëjta. Pa ndonjë shkollim të 
mirëfilltë inxhinierik, mjeshtrat mundën 
të përcjellin përvojën dhe dijet nga njëri 
brez në tjetrin. Materialet e vendit u 
përdorën në mënyrë shumë inteligjente, 
gjë që e përmirësonte performancën e 
tyre në ndërtesa. 

Për muraturat përdorej gur lokal. Nëse 
shihni muratura me gur të zi, dijeni që 
ajo banesë me atë muraturë thuhet 
se është ndër më të vjetrat në qytet. 

Brezat e drurit vendoseshin pothuaj 
çdo një metër në muraturën e gurit, që 
struktura të punojë si një trup i vetëm. 
Këta breza e mbajnë shtëpinë të lidhur 
si me ushkur, dhe janë kaq thelbësorë 
për stabilitetin e saj, sa në disa raste 
vazhdojnë të pandërprerë dhe në mes 
të hapësirës të dritares. 

Në elementë të ndryshëm janë përdorur 
lloje të ndryshme drurësh, për t’ju 
përshtatur sa më mirë nevojave të 
çdo elementi. Druri është përdorur 
për dritaret, dyert, dyshemetë, tavanet 
e bukura të gdhendura, mobiljet dhe 
muret ndarëse. 

Muraturë me gur gëlqeror lokal

Dhi mbi çati, Dunavat, Gjirokastër
Konstruksioni i çatisë të banesës Skënduli në 
Gjirokastër

Shtresa e parë e suvasë: baltë (70%)  kashtë (30%)

Shtresa e dytë e suvasë: gëlqere (70%), 
lesh dhie (30%)

Gjithashtu druri është shumë i 
rëndësishëm në sistemin e ndërlikuar 
të çative. Për mbulimin e çative të 
Gjirokastrës janë përdorur rrasat e 
gurit, të cilat luajnë një rol shumë të 
rëndësishëm në peizazhin gri të qytetit. 
Për ndërtimin e strukturës që mban 
rrasat e rënda që mbulojnë çatitë, janë 
përdorur shumë elemente druri. Ata 
janë aq afër me njëri-tjetrin sa brendia 
e çatisë duket si një pyll. Tipologjia e 
tyre është akoma subjekt studimi për 
akademikët.

Guri dhe druri nuk janë të vetmit 

materiale që janë përdorur. Balta, rëra, 

gëlqerja madje edhe kashta me leshin 

e dhisë janë përdorur për llaçrat, suvatë 

e brendshme dhe të jashtme. Akoma 

sot teknologjia imiton atë që bënin të 

parët tanë, duke shtuar fibra sintetike 

në llaçrat, në vend të leshit të dhisë.

A e dini?
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sepse duhej të punonin jashtë dimrave të 

ftohtë dhe verave të nxehta dhe të thata. 

Por të gjithë ishin të gëzuar që ndihmonin 

në zbukurimin e qytetit të tyre. Sot, në 

të 70-at, Spiro është akoma aktiv në 

Gjirokastër si mjeshtër gurgdhendës. Ai 

mëson gjeneratën e re të mjeshtrave dhe 

jep kontribut në ruajtjen e trashëgimisë 

kulturore në Shqipëri.

Itinerari i Arkitekturës

Lagjja Meçite, Hamami dhe Kisha 

e Shën Sotirit

Itinerari i Kuq

Itinerari i Pazarit të Vjetër

Itinerari i Urës së Ali Pashës

Kalldrëmet e Gjirokastrës

Ndërmjet shumë mjeshtrave që kanë 

punuar me kalldrëmet e Gjirokastrës 

gjatë komunizmit, Spiro Bezhani është 

një nga më të mirënjohurit. Spiroja është 

një legjendë e gjallë, dhe emocionohet 

kur flet për rrugët e qytetit të tij. Ai tregon 

se ka kaluar tërë jetën duke shtruar rrugët 

dhe rrugicat e qytetit të vjetër së bashku 

me mjeshtrat e tjerë. Ishte punë e vështirë 

A jeni gati të nisni zbulimin?

Spiro Bezhani duke punuar me studentë për restaurimin e kalldrëmeve të Gjirokastrës
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Qafa e Pazarit1

Banesa Babameto (faqe 37)

Xhamia e Pazarit2

Banesa Angonate (faqe 35)

Kovaçi

Banesa Skënduli (faqe 30)
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Banesa Fico (faqe 25)

Muzeu Etnografik / Ish shtëpia 
e Enver Hoxhës 
(faqe 20)

4
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Banesa Kadare (faqe 28)

Banesa Jaho-Babaramo (faqe 32)
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9

Sokaku i të marrëve (faqe 28)

Xhamia e lagjes Dunavat (faqe 66)

Banesa e Xhevaires (faqe 64)

Banesa Xhelili (faqe 41)

Muri i banesës Çani (faqe 65)

Banesa Papadhopulli (faqe 54)

Ura e Zerzebilit

Hamami i Meçites (faqe 45)

Shkolla ortodokse greke (faqe 47)

Pamja nga “Kodra” (faqe 22)

Obelisku

Ura e Ali Pashës (faqe 61)

Kisha e Shën Sotirit (faqe 48)

Banesa Beja (faqe 39)

Qendra e informacionit turistik 
/ Sheshi Çerçiz Topulli / Hyrja e 
Tunelit të Luftës së Ftohtë (faqe 18)
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Banesa Kurti (faqe 40) 

Rrënojat e Xhamisë të Haxhi Muratit (faqe 46)

Qendra Kulturore e Fëmijëve

Banesa Zekate (faqe 34)

Banesa Kokalari (faqe 35)

Hyrja e Kalasë 

Shkolla e Mesme “Asim Zeneli”

Bujtina e Florës (faqe 59)

18 Teqja Helvetike (faqe 66)

Rrënojat e Akuaduktit të Ali Pashës 
(faqe 63)
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Shënim
Numrat në hartën e përgjithshme 
ndryshojnë nga numrat në hartat e 
itinerareve. 

Shikoni edhe broshurat ‘Artizanët 
& Pazari’ dhe ‘Trashëgimia jo-
materiale’ për të njohur më mirë 
njerëzit dhe kulturën e Gjirokastrës. 
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Nga Qafa e pazarit         , merrni rrugën 
“Ismail Kadare” në drejtim të Xhamisë së 
Pazarit. Si ta keni lënë Xhaminë e Pazarit 
në të majtë, vazhdoni për rreth 30 metra 
poshtë, dhe ndiqni rrugën “Doktor Vasil 
Laboviti”. Kthehuni në të majtë pas 100 
m, kur të shihni një ndërtesë të verdhë, 
dhe merrni rrugën “Fato Berberi:

       Banesa Fico
Banesa Fico dallohet lehtësisht prej 
ngjyrës së saj të verdhë floriri. Ndërtuar 
në vitin 1902, kjo banesë shërben 
si shembull që tregon zhvillimin e 
banesave tradicionale në Gjirokastër në 

Itinerari i arkitekturës
Vendndodhja: Qendra historike
Kohëzgjatja: 3.5 orë
Shkalla e vështirësisë: e ulët
Itinerari: banesa Fico, Shtëpia 
e Ismail Kadaresë, Sokaku i të 
Marrëve, banesa Skënduli, Muzeu 
Etnografik (ish shtëpia e Enver 
Hoxhës), pushim për drekë ose 
kafe te banesa Jaho-Babaramo, 
Angonatet, banesa Kokalari, kthim 
në Pazar.

Detaj i erkerit të banesës Fico

1
3.5 orë

2

1
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Itinerari i Arkitekturës

Qafa e Pazarit

Banesa Fico

Banesa Kadare

Sokaku i të marrëve

Qendra e informacionit turistik

Banesa Skënduli

Banesa Jaho - Babaramo 

Banesa Zekate

Banesa Kokalari

Banesa Angonate

Banesa Babameto

fund të shek. XIX. Organizimi i ambienteve të 
brendshme është tipik për banesat gjirokastrite, 
ndërkohë që zbukurimet në interier dhe eksterier 
janë trajtuar ndryshe. Musandarat e zbukuruara 
të shtëpive karakteristike janë trajtuar me shumë 
thjeshtësi në këtë banesë, pa përdorur gdhëndje 
e dekore të shumta. Në fasadë dallojmë disa 
elementë dekorative prej druri, si edhe gjunjët 
e kurbëzuar prej druri ku mbështeten katet e 
sipërme të shtëpisë. 

Papafingoja është një prej elementeve më të 
veçanta të kësaj banese. Ajo qëndron në qendër 
të volumit, në katin e sipërm. Muret e pikturuara, 
tavani i zbukuruar dhe drita natyrale që futet nga 
dritaret e shumta, krijojnë një atmosferë të bukur 
e unike në brendi të saj.

Një tjetër element i veçantë i kësaj banese mund 
të vërehet në krahun e saj të djathtë: ura që lidh 
banesën Fico me banesën ngjitur me të, e cila 
ka qënë dikur dhe ajo në pronësi të fisit Fico. 
Dy familjet, pjesë e të njëjtit fis, donin të kishin 
një lidhje mes shtëpive të tyre, po nuk mund të 
bllokonin rrugën. Kështu, ndërtuan një urë që 
mbështetej mbi një qemer guri.

1
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Në fasadën kryesore vërejmë dy volume 
më të dala konsol. Kjo lloj strukture, që 
quhet erker, haset shpesh në banesat 
gjirokastrite. Erkeri ndërtohet duke 
nxjerrë trarët konsol përtej gjerësisë të 
katit përdhe, dhe përdoret për të rritur 
sipërfaqen e shfrytëzueshme të kateve 
të sipërme. Mure prej druri, të quajtura 
çatma, përdoren për ta lehtësuar sa më 
shumë strukturën. Muratura çatma lejon 
hapje më të mëdha për dritaret, duke u 
dhënë dhomave të katit të sipërm më 
shumë ndriçim e ajrosje natyrale. Këto 
dhoma të mëdha, të ndriçuara mirë 
e plot zbukurime, janë dhomat më të 
rëndësishme të shtëpisë. Ato janë odat 
e miqve dhe dhomat e verës.

       Banesa Kadare
Banesa Kadare është shtëpia ku ka lindur 
shkrimtari shqiptar me famë botërore, 
Ismail Kadare. Shtëpia është djegur në 
vitet ’90, dhe u rindërtua në vitin 2015 me 
mbështetjen e UNESCO-s. Sot, banesa 
është kthyer në muze dhe përdoret për 
aktivitete të ndryshme artistike.

Pas vizitës te Banesa Kadare, mund të 
ngjiteni te “Sokaku i të Marrëve”, për të 
shkuar te banesa Skënduli dhe Muzeu 
Etnografik (ish shtëpia e Enver Hoxhës). 
Sokaku me kalldrëm mund të jetë i 
rrëshqitshëm, veçanërisht në ditë me shi.
      

Pamje e banesës Kadare 

Ismail Kadare

Lindur në vitin 1936, Ismail Kadare përfaqëson 
kulmin e letërsisë shqiptare. Kadareja është një njeri 
i letrave – poet, novelist, historian e gazetar që ka 
shkruar gjërësisht mbi Shqipërinë dhe vendin e saj 
në Europë. Ai ka një krijimtari të gjërë e shumë prej 
librave të tij janë përkthyer në më shumë se 40 gjuhë. 
Në 1990, para rënies së regjimit komunist, ai 
shkoi në Francë e atje aplikoi për azil politik. Ky 
akt i tij ndihmoi në përshpejtimin e ngjarjeve të 
rëndësishme politike në Shqipëri në ato kohë. Së 
fundmi, ai është përfshirë në debatin lidhur me të 
ardhmen europiane të Shqipërisë e shqiptarëve.
Kadare është propozuar disa herë si kanditat për 

çmimin Nobel në Letërsi. Në 2005 atij i është dhënë 
çmimi ndërkombëtar Man Booker International Prize. Në 
2005 atij iu akordua një prej çmimeve më prestigjiozë 
botërorë për letërsinë, çmimi spanjoll “Princi i Asturias 
për Letërsinë”. Anëtar i Akademisë Franceze dhe 
Kalorës i Legjionit të Nderit, ai ka marrë dhe medaljen 
më të rëndësishme shqiptare “Nderi i Kombit”.
Ndër librat e tij më të njohur, dallojmë “Kronikë në 
gur” dhe “Darka e gabuar” ku përshkruhen aspekte të 
jetës në Gjirokastër. “Prilli i thyer”, një libër me të cilin 
Kadare ka fituar disa çmime, jep një interpretim të 
Kanunit, tërësisë së ligjeve në Shqipërinë e hershme.  
Librat e tij mund t’i gjeni në shumë dyqane në Pazar. 
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Banesa Skënduli – Oda

      Sokaku i të marrëve  
Ka një rrugicë që del tek shtëpia e 
Ismail Kadaresë që quhet “Sokaku i të 
marrëve”. Ka shumë teori për origjinën 
e emrit, po versioni që pranohet më 
shpesh është lidhja e emrit të rrugës 
me zhurmën që bënin njerëzit kur 
ecnin aty. Më parë, kjo rrugë nuk ka 
pasur kalldrëm, dhe kur kalimtarët e 
saj nxitonin, gurët lëviznin dhe krijonin 
zhurma. Gjatë komunizmit, emri i rrugës 
u ndryshua në “Rruga e Pionerëve”, 
pasi u shtrua me kalldrëm nga pionerët 
gurgdhëndës.

Sokaku i të marrëve

në fasadë, ku vlen të përmëndet skena 
e gjuetisë në volumin verior. Një tjetër 
element që tërheq vëmëndjen nga 
jashtë, është numri i oxhaqeve. Sipas 
historisë së qytetit, sa më e rëndësishme 
të ishte familja, aq më shumë oxhaqe 
kishte banesa e saj. 
Vizitorët hyjnë nga oborri i banesës 
(vetëm njëri nga dy oborret origjinale 
është akoma i ruajtur) dhe nga aty mund 
të vizitojmë dhomat ku mbaheshin 
ushqimet së bashku me musllukun 
(çezmën e sterës se ujit), në katin 
përdhes, për të vazhduar në katin e parë 
me dhomat e dimrit. Dhomat e verës, 
odatë e bukura janë në katin e dytë. 
Duke qenë se familja që jetonte në këtë 
banesë ishte shumë e madhe, dhomat 
e ndryshme përdoreshin nga anëtarët e 
familjes për qëllime të ndryshme. Dhoma 
e çiftit më të ri kishte dhe një hamam të 
vogël veç për vete.

Çardaku është hapësira që bashkon 
gjithë ambientet e katit të sipërm.  Tavani 
i drunjtë i çardakut zbukurohet me 

Oxhaku i 
Banesës 
Skënduli 

       Banesa Skenduli
Mund t’ju kërkohet një pagesë simbolike 
për të hyrë.
Skënduli është banesa që duhet vizituar 
nga të gjithë ata që vijnë në Gjirokastër. 
Është një shembull i jashtëzakonshëm 
i arkitekturës tradicionale të qytetit, 
dhe pjesa më e madhe e elementeve 
autentike është ruajtur ndër vite. Gjatë 
komunizmit banesa ka shërbyer si 
Muze Etnografik. Tani u është kthyer 
pronarëve, të cilët e mbajnë të hapur 
për vizitorët. 
Banesa Skënduli është ndërtuar në vitin 
1823, sipas datës së shënuar në një 
prej pikturave që zbukurojnë fasadën e 
saj. Të tjera zbukurime mund të shihen 

gdhëndje të shumta. Në këtë hapësirë 
gjendet një ambjent i vogël i quajtur 
qoshk, ku rrinin burrat e familjes në ditët 
e nxehta për t’u freskuar. Si të dilni nga 
banesa Skënduli, ecni në të majtë dhe 
merrni kthesën e parë djathtas, për 
në rrugën “Petref Kokona”. Kthehuni 
sërish djathtas dhe ecni 50 m në një 
rrugë të çrregullt deri sa të arrini tek 
banesa Jaho-Babaramo (shtëpia e dytë 
në të majtë). Këtu mund të ndaloni për 
një pushim të shkurtër, ose për drekë. 
Është e nevojshme të prenotoni: shikoni 
paragrafin më poshtë, për banesën 
Jaho-Babaramo për më shumë 
informacion.

4 5
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        Banesa Jaho - Babaramo
Jaho-Babaramo është një prej shtëpive 
tradicionale gjirokastrite më interesante, 
ndër ato me dy krahë. Viti i saktë i 
ndërtimit nuk dihet, po specialistët e 
datojnë në fund të shek. XVIII, duke 
marrë në konsideratë kompozimin 

Banesa
Jaho - 
Babaramo

Gjysma e djathtë (kur qëndron përballë 
shtëpisë) është ajo që është ruajtur 
më mirë. Oda e miqve ruan akoma 
musandrën e saj të bukur, ndërkohë 
që suvaja e dhomës është e zbukuruar 
me një teknikë që nuk e ndeshim në 
asnjë banesë tjetër në qytet. Stampime 
tridimensionale me motive floreale janë 
përdorur për të zbukuruar suvanë, 
veçanërisht në elementet me rëndësi, si 
oxhaku apo kamaret. 

Çatitë e Gjirokastrës kanë rëndësi të 
madhe në trashëgiminë e qytetit dhe në 
peizazhin historik të tij. Shumë trarë me 
seksion të vogël, që lidhen midis tyre me 
detaje të gdhendura me sqepar dhe me
gozhdë kovaçi, krijojnë një pyll të vërtetë 
nën mbulesën e rëndë prej guri. Këto 
struktura janë shumë të qëndrueshme, 
por kanë nevojë për mirëmbajtje të 
vazhdueshme.

Sot, të dyja gjysmat e shtëpisë janë të 
banuara, njëra anë nga familja Jaho e 
tjetra nga familja Babaramo. Monda 

Jaho është një zonjë shtëpie shumë 
mikpritëse dhe një kuzhiniere mjaft 
e zonja, që njihet dhe për dashurinë 
për macet  e saj. Ajo ofron dreka 
tradicionale për turistë, sipas porosive. 

e përgjithshëm dhe trajtimin e 
musandarave. Sot shtëpia është e 
ndarë në dy pjesë, në pronësi të dy 
familjeve. Sipas dokumentit original 
të shitjes, të cilin familja e ruan akoma 
e kësaj dite, ndarja është bërë më 21 
nëntor 1881. Ndarja e shtëpisë në dy 
pjesë ka shkaktuar disa ndryshime në 
ndarjen e hapësirave të brëndshme. Një 
mur çatma – mur i lehtë e i hollë prej 
druri - është ndërtuar në të gjithë katet, 
për të ndarë volumin qëndror në dysh, 
ndërkohë që oborri ndahet në gjysmë 
nga një mur guri. 

Një shënim i lënë në dyshemenë e katit 
të parë, dëshmon për ndërhyrjet e bëra 
në vitin 1931. Këto ndërhyrje i kanë 
dhënë banesës një stil bashkëkohor. 
Dritaret e dritës, të vendosura mbi 
dritaret e të dyja kateve u mbyllën 
me suva dhe dekoracione konturuan 
fasadën e banesës. Disa nga këto 
ndërhyrje i dallojmë duke krahasuar të 
dy gjysmat e banesës.

Për më shumë info, kontaktoni 
Znj. Monda Kallapodhi, 
cel. +355692906167. 

6

Kur të dilni nga banesa Jaho-Babaramo, 
kthehuni djathtas, dhe dilni në rrugën 
nga erdhët. Në rrugën kryesore, 
merrni përsëri djathtas e ndiqni rrugën  
“Petref Kokona”, që ngjitet lart. Pas 
160m, kthehuni majtas e merrni rrugën 
“Ramadan Mane”. Në kryqëzimin tjetër, 
kthehuni majtas në rrugën “Mazllëm 
Shazivari”. Do të kaloni kullën Zekate 
në të djathtë, para se të arrini në portën 
hyrëse, 100 m më lart.
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       Banesa Zekate 
Mund t’ju kërkohet një pagesë simbolike 
për të hyrë.
Në pikën më të lartë të lagjes Palorto, 
do të shihni banesën Zekate. Ajo është 
ndërtuar rreth viteve 1811-1812 për 
Beqir Zekon, një llogaritar gjatë sundimit 
të Ali Pashës. Paraqitja madhështore e 
banesës është simbol i elitës së asaj 
kohe, elitë ku bënte pjesë dhe Zeko.

Banesa Zekate është e hapur për 
vizitorët dhe jep mundësinë për të 
përjetuar banesën gjirokastrite në të 
gjithë kompleksitetin e saj, bashkë 

me një pamje mahnitëse të luginës. 
Oda e zbukuruar me mjaft hijeshi dhe 
çardaku në qendër të katit të sipërm, 
janë dy pikat më të veçanta të banesës. 
Banesa arrin t’u transmetojë vizitorëve 
një panoramë të plotë të arkitekturës 
vendase dhe stilit të jetesës së banorëve 
të saj, shekuj më parë.

Pavarësisht pamjes imponuese të 
kateve të para, banesa Zekate është 
mikpritëse dhe shumë interesante për 
t’u vizituar. Ajo ka karakteristika të forta 
mbrojtëse, si hapjet e pakta në katet 
e para dhe muret rrethuese të oborrit. 
Muratura e lartë e kateve të para i jep 
mundësi katit të sipërm të lulëzojë. Kati 
i sipërm, i mbrojtur nga çfarë mund 
të ndodhte përreth, ka tjetër karakter: 
dritare të mëdha e hapësira me 
zbukurime dhe dekoracione.

Muret rrethuese ndanin tre oborrët, 
të cilët komunikonin me njëri-tjetrin 
nëpërmjet portave. Muret rrethuese në 
Gjirokastër janë ndërtuar me muraturë të Banesa Zekate

Banesa Zekate - oda

thatë, pra vetëm me gurë, pa llaç. Gurët 
gdhënden një e nga një e vendosen në 
radhë. Zakonisht, muret kanë dy faqe 
që ndërtohen në këtë mënyrë, kurse 
pjesa e brendshme mbushet me gurë 
më të vegjël. Në intervale të rregullta, 
përdoren gurë të mëdhenj, të gjërë sa 
muri, për të garantuar lidhjen midis dy 
faqeve të muraturës. Pjesa e sipërme e 
murit mbulohet me rrasa të holla guri, 
për të mos lejuar depërtimin e shiut.
Pasi të dilni nga banesa Zekate, 
vazhdoni poshtë, në rrugën “Bashkim 
Kokona”, për rreth 150m. Ecni në të 
majtë, dhe kur rruga të marrë kthesë, 
në të djathtën tuaj, do të shihni rrënojat 

e një ndërtese. Kjo ka qënë banesa e 
Musine Kokalarit, shkrimtares së parë 
shqiptare dhe një nga themelueset e 
Partisë Social-Demokrate të Shqipërisë 
në vitin 1943.

Më shumë informacion mbi Musine 
Kokalarin në faqen tjetër.

       Banesa Angonate
Nga banesa e Musine Kokalarit vazhdoni 
në rrugën “Bashkim Kokona”. Do të 
shihni në krahun e djathtë banesën 
Angonate. Kjo banesë ka një pozicion 
të spikatur në qytet. Vendndodhja, 
madhështia e bukuria e kanë kthyer atë 
në imazhin më të përdorur të kartolinave 
nga Gjirokastra. 

Shtëpia është ndërtuar në vitin 1881 
për dy vëllezërit Hanko. Familja Hanko 
luan një rol të rëndësishëm në historinë 
e qytetit, aq sa dhe Ismail Kadale i ka 
kushtuar një libër, të titulluar “Breznitë 
e Hankonatëve”. Ajo që na shfaqet kur 
shohim banesën Angonate, në fakt, 
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       Banesa Babameto
Banesa Babameto ndodhet shumë 
pranë pazarit. Duket si një banesë 
elegante me tri kate, por në fakt është 
një kompozim i dy shtëpive, ndërtuar 
për dy vëllezër.

Dy shtëpitë, që datojnë më 1885 dhe 
1887 i kanë hapësirat e brendshme të 
organizuara në mënyra të ndryshme. 
Akoma qarkullojnë zëra se sa shumë ka 
kushtuar ndërtimi i këtyre dy shtëpive, 
për të cilat kanë punuar mjeshtrit më 
të zotë dhe janë përdorur materialet 
më të mira të kohës. Ende sot mund të 
vërejmë shumë elemente autentike, si 
kornizat e portave të gdhendura në gur 
apo detaje të tjera në dru në brendësi të 
banesës. Sipas historive të treguara brez 
pas brezi, njëri nga vëllezërit Babameto 
ishte shumë besimtar, ndaj mbi portën 
e shtëpisë së tij është gdhendur një 
xhami. Vëllai tjetër ish i apasionuar me 
blegtorinë e bujqësinë, ndaj mbi portën e 
tij është e gdhendur një qerre e tërhequr 
nga dy buaj.

Familja Kokalari është një familje intelektuale e 
patriotike që ka kontribuar në jetën sociale e politike 
të qytetit. Një nga anëtaret më të rëndësishme 
të kësaj familjeje ka qënë Musine Kokalari. 
Musineja është shkrimtarja e parë shqiptare 
dhe një nga themelueset e Partisë Social-
Demokrate të Shqipërisë në vitin 1943. Në vitet 
e para ajo shkruante në dialektin gjirokastrit, një 
mënyrë e mirë për të mbajtur gjallë kulturën 
dhe trashëgiminë e qytetit. Në librin e saj “Siç 
me thotë nënua plakë” ajo denoncon shoqërinë 
patriakale shqiptare dhe përshkruan vështirësitë 
e të qënit femër e rritur në një shoqëri të tillë. 
Në vitin 1946 u persekutua nga regjimi komunist 
për shkak të përfshirjes së saj politike dhe u 
dënua me 20 vite burg me akuzën e të qënit 
“armike e popullit”. Pas 18 vitesh në burg, ajo 
u dërgua në Rrëshen, në Veri të Shqipërisë, 
ku vdiq pas 19 vitesh. Gjatë internimit punoi si 
pastruese dhe nuk iu lejua t’i kthehej shkrimit. 
Një pasardhëse e Musinesë, Arjeta Kokalari, 
jeton akoma në Gjirokastër dhe mban 
gjallë historitë e paraardhësve të saj.

Musine Kokalari

Banesa Angonate

është një kompleks me dy ndërtesa e 
dy oborre. Ky është i vetmi kompleks 
i këtyre përmasave që i ka rezistuar 
kohës. Të gjithë të tjerët janë shkatërruar. 

Stili i jetesës në fund të shekullit XIX 
ndryshoi, situata ishte më e qetë, e disa 
karakteristika të banesës të Angonateve, 
si dritaret në katin përdhe, e dëshmojnë 
më së miri këtë. Dy elementet më të 
veçantë të kësaj shtëpie janë ballkoni 
dhe mansarda qëndrore e çatisë. Ato 
janë simbole të një ndikimi të ri në 
arkitekturën e qytetit. 

Në shikim të parë, te banesa Angonate, 
dallohen një ndërtim i gjatë dhe i 
shtrirë përpara dhe një më i madh pas 
tij. Ndërtesa më e vogël para quhet 
odajashta. Kjo lloj ndërtese gjendej 
në oborret e shtëpive të mëdha e 
shërbente për të pritur miqtë më pak 
të rëndësishëm apo edhe ndihmësit, 
ndërkohë që odat, dhomat e mëdha 
e të dekoruara të kateve të sipërme, 
përdoreshin për miqtë e rëndësishëm 

dhe në ditë festash. Në më të shumtën 
e rasteve, odajashta është një ndërtim 
i thjeshtë me një kat, por në këtë rast 
kjo hapësirë është trajtuar me shumë 
kujdes e ia shton bukurinë kompleksit.

Nga Angonatet, keni dy mundësi: të 
zbrisni poshtë e të vazhdoni djathtas në 
rrugën “Ismail Kadare” që të ktheheni te 
Qafa e Pazarit, ose të vazhdoni lart drejt 
banesës Babameto, tashmë hostel, 
(shihni hartën), një tjetër kryevepër e 
arkitekturës vendase.
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Babameto ka shërbyer si një aktivitet 
edukues për shumë profesionistë të 
rinj, nëpërmjet platformës të Kampeve 
Rajonale të Restaurimit. Pjesëmarrësit 
e këtyre trajnimeve intensive dyjavore 
mësojnë si të përdorin teknikat 
tradicionale për të punuar me gurin, 
drurin e suvanë.

Gjatë restaurimit të suvasë, si brenda 
ashtu edhe jashtë, janë përdorur 
vetëm materiale tradicionale. Suvatë 
përbëhen nga shtresa të ndryshme, 
në varësi të llojit të murit ku vendosen 
dhe funksionit të hapësirës së krijuar 
nga ato mure. Për shtresa të ndryshme 
kombinohen përbërës të ndryshëm, por 
më të përdorshmet janë ato me baltë 
e kashtë; gëlqere, rërë e lesh dhie apo 
gëlqere me lesh dhie si shtresë të fundit.

Ndërhyrje restauruese në banesën Babameto 

Banesa Babameto

Oborri ka vetëm një portë, që u shërben 
të dyja shtëpive. Në oborrin e pasëm 
dallohet pusi që perdorte familja. Pusi 
është dhe arsyeja pse në këtë banesë 
mungon stera. Gjithashtu në katin 
përdhe dhe në oborr janë gjetur dhe 
gjurmë të një sistemi kullimi të ujrave që 
vinin nga pjesa e sipërme e kodrës.

Banesa është restauruar plotësisht në 
vitin 2013 nga organizata Trashëgimia 
Kulturore pa Kufij Shqipëri, dhe tani 
funksionon si një hostel e si qendër 
kulturore. Restaurimi i banesës 

rëra dhe kashta kombinohen në raporte 
të ndryshme. Leshi i dhisë përdoret në 
shtresën e fundit duke e bërë atë më 
elastike dhe të qëndrueshme. Në fund 
muret e suvatuara lyheshin me gëlqere 
që shpesh përgatitej duke shtuar dhe 
pak hi në përzierje (hiri përziehej me ujin, 
dhe pasi precipitonte hiri, uji mblidhej 
me kujdes e përdorej).

Banesa Beja / Muhedini
Data e saktë e ndërtimit nuk njihet, po disa prej 
elementëve të saj, e vendosin në grupin e banesave 
të ndërtuara në çerekun e parë të shekullit XIX. 
Organizimi i hapësirave të brendshme, hyrja e 
dyfishtë dhe shkallët janë realizuar në një mënyrë 
krejt të veçantë.

Organizimi i hapësirave të brendshme është i veçantë 
duke e krahasuar me banesat e tjera. Ndër veçoritë 
dalluese të kësaj banese është transparenca. 
Kolonat dhe arkadat prej guri të katit përdhes 
krijojnë një kombinim organik të natyrës me atë 
që është ndërtuar nga njeriu. Struktura duket më e 
lehtë. Banesa ka dy oborre dhe dy porta, me kolona 

Të tjera banesa 
të shquara

Gëlqerja është përbërësi kryesor i suvave 
në shtëpitë tradicionale gjirokastrite. 
Ky material lejon ajrimin natyral të 
strukturës në periudha të ndryshme 
të vitit. Në varësi të shtresës, gëlqerja, 

* Për më shumë informacion mbi këto shtëpi, shihni 
itinerarin e Pazarit të vjetër në faqen 51. 
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guri. Sot ruhet vetëm gjysma e banesës, ndërsa gjysma tjetër 
është rrënuar plotësisht. Një tjetër element interesant në këtë 
banesë janë kontrafortat. Mendohet se janë origjinale dhe janë 
ndërtuar në një kohë me strukturën e shtëpisë. Kontrafortat 
janë ndërtuar me muraturë guri, që t’i japin mbështetje mureve 
të sterës për përballimin e peshës së ujit.

Burimet ujore në qytet janë të pakta, ndaj ndërtoheshin 
sterat, për të grumbulluar ujin e shiut që përdorej më pas 
gjatë gjithë vitit. Një sistem tubacionesh lidhej me ullukët e 
çatisë, mblidhte ujin e shiut dhe e depozitonte në sterë. Sterat 
ndërtohen me muraturë guri dhe mbulohen po me qemer 
guri. Ato pozicionohen në katin përdhe, dhe ndihmojnë për 
ruajtjen e temperaturës të ulët dhe në dhomat e depozitimit të 
ushqimeve, ngjitur me të. Sterat janë struktura me qemer, që 
kanë një dritare që lejon hyrjen brenda për ta pastruar dhe një 
ose dy çezma. Tjetër element i veçantë i sterave është suvaja. 
Sipas traditës, në muret e brendshme përdorej një lloj suvaje 
e kuqe, që ishte e papërshkueshme nga uji.*

Banesa Kurti
Banesa Kurti është një monument i kategorisë së dytë dhe 
një shembull i arkitekturës vendase i ruajtur relativisht mirë. 
Ajo ka pësuar një sërë ndërhyrjesh, veçanërisht në vitet 1930.
Në një monument të kategorisë së dytë vlerësohet e mbrohet më 
së shumti paraqitja e jashtme: forma, materialet dhe estetika. Në 

rastin e banesës Kurti, vlerësimin kryesor  e ka marrë një tjetër 
element. Porta e banesës është monument i kategorisë së parë.
Portat janë element i rëndësishëm i peizazhit historik 
të Gjirokastrës. Në pjesën më të madhe të rasteve, ato 
kanë dy mure anësore, që lidhen me një qemer prej guri. 
Ka raste kur çelësi i qemerit është i gdhendur. Portat 
mbulohen me çati, që mbron muraturën e gurtë dhe derën 
e drunjtë. Çatia e portës është variant i thjeshtëzuar i çatisë 
së banesës – konstruksion druri i mbuluar me pllaka guri.
Në rastin e banesës Kurti çatia e portës mbështetet mbi tri 

kolona cilindrike prej guri. Dera vendoset në mënyrë të tillë, 
që hapësira e hyrjes, të jetë e mbuluar nga çatia. Ky është 
varianti më i zhvilluar i portave në Gjirokastër. Struktura e 
portës është ndërtuar me gurë të gdhendur, dhe ka një  qemer 
me tre shtresa. Edhe disa nga gurët e qemerit kryesor janë të 
gdhëndur. Pranë portës jane dy sofatë që shërbenin për t’u 
ulur. Në mur dallojmë frëngji (vrima të vogla që shërbenin për 
të qëlluar) dhe kamare ku vendosej qiriri për ndriçim.

Banesa Xhelili 
Banesa Xhelili ndodhet në lagjen Pazari i Vjetër, poshtë Kullës 
së Sahatit. Kjo zonë është përdorur fillimisht si Pazar, kur jeta 
filloi të zgjerohej jashtë mureve të kalasë dhe më vonë u 
transformua në lagje banimi.

Xhelili është një nga banesat e para të vendosura poshtë 
mureve të kalasë, në një nga lagjet më të vjetra të qytetit. 
Muri verior i banesës shkrihet me murin rrethues të oborrit, 
që shërben njëkohësisht edhe si kufizues me rrugën kryesore 
të lagjes. 

Fatkeqësisht, pjesa më e madhe e elementëve autentikë të 
monumentit është shkatërruar nga një zjarr në vitin 1980. Në 
ditët e sotme, elementët më të veçantë të banesës mbeten
arkada e katit përdhe dhe pusi. Pusi i banesës Xhelili është 
ndër të paktët puse të qytetit. Ndonjëherë puset gjenden në 
oborr, herë të tjera brenda shtëpive, madje ka dhe raste kur 

Porta e banesës Kurti Pusi i banesës XheliliPër më shumë njohuri mbi sterat, shihni faqen 7*

lidhen me sterat që mbledhin ujin e shiut. Pusi i banesës Xhelili 
gjendet në arkadën pranë hyrjes së objektit. Vetë arkada është 
një element unik; dy harqet janë të dekoruar me një gur të 
skalitur në formë fytyre, që nuk gjendet askund tjetër në qytet.
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Lagjja Meçite, Hamami 
dhe Kisha e Shën Sotirit 

Ky është një itinerar i thjeshtë nga 
pikëpamja fizike, por tregon se qyteti 
ka qënë gjithmonë  strehë për grupe 
njerëzish me formim kulturor dhe fetar 
të ndryshëm. Nga Qafa e Pazarit 
vijoni drejt Xhamisë së Pazarit.

E ndërtuar në vitin 1757, kjo xhami 
është pikë referimi në hapësirën e 
pazarit. Gjirokastra ka pasur 15 xhami, 
megjithatë, përveç xhamisë së pazarit, 
të gjitha të tjerat  u shkatërruan ose 
ju ndërrua funksioni gjatë revolucionit 

Vendndodhja: Lagjja Meçite, 
Hamami dhe Kisha e Shën Sotirit
Kohëzgjatja: 2 orë 
Shkalla e vështirësisë: e ulët 
Itinerari: Xhamia e Pazarit, lagjja 
Meçite, Hamami, Kisha e Shën 
Sotirit, Pazari i Vjetër.

Xhamia e Pazarit 

2 orë

2
2

1
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kulturor të 1967-ës, nën regjimin komunist të Shqipërisë.

Një xhami, ashtu si edhe kisha, është një hapësirë   e shenjtë 
që shërben për lutjet e besimtarëve dhe të gjithë elementët 
e saj arkitektonik bashkohen në harmoni të plotë për të 
mbështetur këtë qëllim.

Duke ecur drejt Xhamisë së Pazarit, pjesa e parë që do të 
shihni është një ambient i hapur. Kur hyn në xhami, do të 
shihni përballë një të thelluar në mur, që quhet “mihrab”. 
Mihrabi është gjithmonë i orientuar drejt Mekës, dhe imami 
qëndron aty kur drejton lutjet. Në anën e djathtë është një 
strukturë e ngritur, e quajtur minbar, nga ku imami bën 
predikimet e së premtes që mbulojnë tema të rëndësishme 
fetare dhe shoqërore. Gjysëm kati i quajtur “mahvil”, 
zakonisht ishte një vend i rezervuar për gratë ose vendi ku 
studentët e rinj mund të praktikonin leximin e Kuranit ose 
këndimin fetar.

Muslimanëve u kërkohet të luten 5 herë në ditë, në orë të 
caktuara. Pesë herë çdo ditë, muezini ngjitet në shkallët e 
minares dhe me thirrjen e tij melodioze u kujton njerëzve se 
është koha për t’u lutur.

Për të hyrë në xhami, të gjithë duhet të heqin këpucët, 
ndërsa zonjat duhet edhe të mbulojnë kokën me një shami. 
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Lagjja Meçite, Hamami 
dhe Kisha e Shën Sotirit 

Qafa e Pazarit

Xhamia e Pazarit

Stone City Hostel

Shkolla ortodokse greke

Hamami dhe 7 krojet 

Rrënojat e Xhamisë 
së Haxhi Muratit

Qendra Kulturore e Fëmijëve
“Fato Berberi”

Sheshi “Çerçiz Topulli” / 
Qendra e informacionit turistik

Kisha e Shën Sotirit

Porta e banesës Papadhopulli

Porta e banesës Xhelili
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Shtëpitë e mëposhtme janë pjesë 
e itinerarit të Pazarit të Vjetër. Për 
më shumë info shihni faqen 51. 



36
37

të majtë. Hamami, kjo banjë e stilit turk, 
gjendet pranë burimit të ujit të lagjes 
Meçite, i cili rrjedh nëpër shtatë kroje.
Kompleksi i hamamit përfshin një bllok 
dhomash me avull në temperatura 
të ndryshme, të mbuluara me kube 
dhe ambientet ndihmëse. Ky është i 
vetmi hamam publik në Gjirokastër - 
hamamet e tjerë janë private, dhe pjesë 
e strukturave të banesave. 

Sot Hamami është i mbyllur për shkak 
të gjendjes së konservimit, pra nuk 
mund të vizitohet. 
    
    Rrënojat e Xhamisë së Haxhi 
Muratit). 
Shumë pranë hamam-it janë rrënojat e 
Xhamisë të Haxhi Muratit (Haxhi është 

Nga xhamia ngjituni në drejtim të Qafës 
së Pazarit, dhe vazhdoni rrugën në 
drejtim të lagjes Meçite. Ndiqni rrugën 
“Alqi Kondi” dhe rreth 400 m pas Stone 
City Hostel      , në të majtë do të gjeni 
në mur një mbishkrim, ku kujtohet 
koha dhe vendi ku Çerçiz Topulli vrau 
bimbashin turk. Vazhdoni të ndiqni 
rrugën prej kalldrëmi deri sa të arrini 
tek Shkolla Ortodokse Greke      (në 
anën tuaj të djathtë - e dallueshme dhe 
nga kryqi i vendosur në krye të derës 
së madhe të hyrjes). Kthehuni djathtas 
dhe ndiqni rrugën “Jonuz Çuçi” deri ku 
bashkohet me rrugën “7 kronjtë” (80 m). 

   Hamami është ndërtesa me tri 
kupola, të cilat mund t’i shikoni edhe 
nga disa metra më poshtë rrugës, në 

Rrënojat e xhamisë të Haxhi Muratit

titull nderi, që tregon që Murati i kishte 
ndërmarrë të gjitha ciklet e pelegrinazhit 
në Mekë). Në gjendjen që është ndërtesa
sot, pakkush mund të kuptojë se dikur 
ka qenë një xhami. Baza e minaresë 
(pjesërisht të shkatërruar) është në 
të djathtë të ndërtesës. Vetë xhamia 
është shndërruar sot në një banesë. 
Poshtë saj është një burim, për të cilin 

thuhet se ka ujë të pijshëm të shkëlqyer. 
Në burimin që ndodhet në këmbët e 
minaresë ka një mbishkrim në arabisht, 
ku përmendet emri i xhamisë.

Nëse jeni me fytyrë nga xhamia, kthehuni 
në të djathtë dhe merrni rrugën “Meçite” 
përpjetë. Më pas vazhdoni tek rruga 
“Njazi Hadëri” dhe ngjisni shkallët deri sa 
të arrini te sheshi i Qendrës Kulturore 
të Fëmijëve “Fato Berberi”     . Në 
të majtë keni një pamje shumë të bukur 
të çative të famshme të Gjirokastrës. 
Vazhdoni në të majtë dhe ngjisni shkallët 
që të çojnë në sheshin kryesor të qytetit 
të vjetër, sheshi Çerçiz Topulli    . 
Kur të arrini në rrugën kryesore, kaloni 
në krahun tjetër dhe merrni rrugën “Dr. 
Kalivopulli”. Përgjatë rrugës ka pika 
vrojtimi nga ku mund të shihni nga lart 
Hamamin, Shkollën Ortodokse Greke 
dhe çatitë unike të Gjirokastrës. 

Pas rreth 400 metrash ngjitni shkallët 
në të djathtë, kaloni përmes  një  porte 
me hark, dhe do të mbërrini tek oborri i 
kishës së Shën Sotirit. 
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Eduard Lir 
Eduard Lir, poeti britanik si dhe piktori i njohur për 
zgjuarsinë e tij, udhëtoi në Shqipëri  në mes të 
shekullit XIX. Ai ishte frymëzuar për këtë udhëtim 
nga Uilliam Martin Lik dhe Lord Bajroni. Gjatë vizitës 
së tij në Gjirokastër ai dokumentoi përmes pikturës 
dhe skicimeve të ndryshme atmosferën  e qytetit. 
Punimet e tij në Gjirokastër përfshijnë skica, piktura 
të kalasë, akuaduktit të Ali Pashës, arkitekturës 
vendase si dhe aspekte nga jeta e njerëzve. Në vitin 
1851 ai i botoi punimet e tij, me titullin “Ditari i një 
peizazhisti në Greqi dhe Shqipëri” (1851). Eduard Lir 

vdiq në vitin 1888 dhe u varros në varrezat Foce, në 
Sanremo.  Në gurin e tij të varrit janë gdhendur këto 
rreshta rreth Malit të Tomorrit (Shqipëri) shkruar nga 
Alfred Lord Tennyson’s “To E.L.” (Eduard Lir), si dhe  
nga udhëtimet e tij në Greqi: Athos: 

Tomorrit, Athos, të gjitha gjërat e bukura, 
Me këtë laps  dhe këtë penel, 

Vjen hije e largët gjer te ne, 
E ndiej si të isha vetë atje…

Kisha e Shën Sotirit

   Kisha e Shën Sotirit ndodhet  
në lagjen “Pazari i Vjetër”. Ajo është 
ndërtuar në vitin 1784 në formën 
tipike të një kishe ortodokse - me 
formë drejtkëndore dhe në drejtimin 
perëndim-lindje. Kisha quhet edhe 

“Mitropolia e Vjetër”, sepse ka qënë selia 
e peshkopit ortodoks vendas. Kisha 
ndahet në tri pjesë kryesore: narteksi, 
në fillim, që është vendi ku qëndronin 
gjatë shërbesave fetare personat e 
papagëzuar ose jo-ortodoksë; naosi, 
(ose nefi) i ndarë nga dy rreshta prej 
tri kolonash të mëdha, dhe hijerorja, e 
ndarë nga nefi prej ikonostasit. Pjesa 
e brendshme e kishës  është dëmtuar 
shumë gjatë periudhës komuniste dhe 
pikturat origjinale janë shkatërruar. Sot 
muri mbulohet nga ikona, shumica e të 
cilave janë pikturuar gjatë viteve të fundit. 

Ejani përqark kishës dhe dilni nga krahu 
i kundërt. Kur të mbërrini tek rruga, 
kthehuni djathtas dhe ngjituni lart. 
Gjendeni në lagjen “Pazari i Vjetër”. Nëse 
dëshironi të eksploroni këtë zonë dhe 
të shijoni itinerarin e “Pazarit të Vjetër”, 
ju lutemi shihni faqen 51. Në të kundërt 
ndiqni rrugën dhe shumë shpejt do të 
shihni në të majtën tuaj kalanë. Nëse do 
të vazhdoni rrugës poshtë, do të arrini 
pikën e fillimit të “Pazarit të Ri”.
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2 orë

3
Ky itinerar lidhet me kujtesën, 
harresën, ruajtjen dhe lënien pas të së 
kaluarës komuniste në Shqipëri. Po 
të ecni nëpër Gjirokastrër, do shihni 
mënyrat se si qyteti i është përgjigjur 
historisë të së shkuarës së afërt. 

Në disa vende, njerëzit kanë 
ndërthurur mbetjet e strukturave  të 
periudhës komuniste ose materialet 
industriale në banesat dhe bizneset e 
tyre: bunkerë që përdoren si magazina 
apo llamarinat e marra në fabrikën e 

Itinerari i Kuq

Vendndodhja: Gjirokastër, qytet
Kohëzgjatja: 2 orë
Shkalla e vështirësisë: e ulët
Itinerari: Tuneli i Luftës të Ftohtë 
-Muzeu i Armëve -Muzeu Etnografik 
(Ish shtëpia e Enver Hoxhës) - 
Kodra dhe pamja e saj.

Qafa e Pazarit në fillim të 
viteve ‘80
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lugëve të kthyera në pjesë gardhesh. 
Banesat që iu morën pronarëve nga 
qeveria komuniste u janë kthyer përsëri 
–  por pronarët sot jo gjithmonë bien 
dakord mes tyre se si t’i mirëmbajnë 
dhe përdorin ato. Në shumë vende, 
statujat dhe sloganet e regjimit të kaluar 
janë hequr ose fshirë. Por në disa rrugë, 
emri i diktatorit Enver Hoxha rishfaqet në 
formën e grafitëve të kuq – që mbulohen  
shumë shpejt nga një shtresë boje të 
bardhë.

Në ditët e sotme, rrënojat e ndërtesave të 
periudhës komuniste janë të shpërndara 
në peizazhin shqiptar. Për një kohë të 
gjatë, këto ndërtesa nuk kanë qënë të 
vlerësuara plotësisht. Megjithatë, teksa 
rrezikohen nga shkatërrimi, rëndësia 
e tyre rritet, si pjesë e historisë së 
Shqipërisë.

Por si e shohin shqiptarët të shkuarën 
e tyre komuniste, çerek shekulli pas 
rënies të komunizmit? Sot, edhe pse ka 
kaluar kohë, e shkuara komuniste është 

vështirë të shihet objektivisht. Vendi 
asnjëherë nuk ka kaluar në një proces 
dialogu, për të arritur në përfundime 
mbi të kaluarën e vështirë. Ata që e 
kanë jetuar regjimin e kaluar, përpiqen 
ta krahasojnë atë që mbajnë mend nga 
e kaluara me  të tashmen. Për brezat 
e rinj, krahasimi bëhet me përvojat e 
pjesëtarëve më të moshuar të familjes. 
Disa mund të duken nostalgjikë në lidhje 
me sistemin komunist, edhe pse nuk 
duan të rikthehen në atë sistemin politik. 
Kjo nostalgji shpesh reflekton trishtimin 
për vështirësitë që hasin gjatë periudhës 
së gjatë të tranzicionit në demokraci. 
Debati nëse duhet ta ruajmë dhe si 
duhet ta ruajmë trashëgiminë komuniste 
në Shqipëri, është duke u shtuar. Çdo vit 
shtohen projekte të reja që trajtojnë këtë 
temë; si muze, diskutime, konferenca 
ose instalacione artistike.

Në sheshin kryesor të Gjirokastrës (afër 
Hotel Çajupit), mund të hyni në strukturën 
e komandës të bunkerit ushtarak, 
i quajtur “Tuneli i Luftës së Ftohtë”. 
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Itinerari i kuq

Hyrja e Tunelit të luftës së 
Ftohtë /Sheshi “Çerçiz Topulli” / 
Qendra e informacionit turistik

Burgu i kalasë

Muzeu Etnografik 
(ish shtëpia e Enver Hoxhës)

Pamja nga Kodra
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  Tuneli i Luftës së Ftohtë / 
Vendstrehimi bërthamor dhe 
bunkeri i komandës

Tuneli i periudhës komuniste tregon 
një histori alternative të Gjirokastrës. 
59 dhomat e tij tregojnë se si përgatitej 

Hyrja e Tunelit të Luftës së Ftohtë
Çerçiz Topulli, revolucionar i periudhës 
osmane, shpesh konsiderohet si hero 
kombëtar. Lindi në Gjirokastër në 1890 
dhe luftoi për çështjen kombëtare kundër 
sundimit osman në fillim të shekullit XX. 
Një nga momentet më të rëndësishme 
të aktivitetit të tij patriotik ishte vrasja e 
bimbashit turk (titull osman për drejtuesit e 
njësive me 1000 ushtarë) të Gjirokastrës 
në vitin 1908. Pas shpalljes të pavarësisë 
në vitin 1912, Çerçiz Topulli dhe çeta e tij 
luftuan për mbrojtjen e territorit të ri të vendit. 
Ai u vra në Shkodër ndërkohë që luftonte 
kundër trupave malazeze . Në pazar ju mund 
të gjeni bluza me “Çe’-në Shqipëtar”, dhe 
do të surprizoheni se sa shumë ngjajnë të 
dy “Çe’-të. 

Çerçiz Topulli

Vizita në këtë tunel jep një ide të 
“mentalitetit të bunkerit” që kishte 
regjimi komunist shqiptar. Ky bunker 
ishte projektuar për të akomoduar 
funksionarë të ndryshëm; nga qeveria 
lokale, tek drejtuesit ushtarakë, hetuesia 
dhe elita partiake në rast të një sulmi të 
mundshëm bërthamor. Mund të vizitoni 
dhomat e dekontaminimit, dhomën e 
gjeneratorit (akoma ndodhet gjeneratori 
i ndryshkur çekosllovak) dhe dhomat e 
filtrimit të ajrit - të cilat japin një ide për 
instalimet e ndryshme të nevojshme në 
rast të një sulmi bërthamor. 

Pasi të keni vizituar tunelin e Luftës së 
Ftohtë, merrni lart për në Pazar. Kthehuni 
majtas dhe vazhdoni përsëri lart, për në 
kala, për të vizituar burgun e saj. Hyni 
në kala, kthehuni majtas dhe ecni drejt 
fundit të galerisë së madhe. Aty ngjitni 
shkallët dhe do të gjendeni në Muzeun 
Kombëtar të Armëve (aty ju duhet një 
biletë e dytë hyrjeje). Në të majtë, në 
krye të shkallëve, do të shihni derën e 
burgut të kalasë.

Kjo hapësirë intriguese plotëson të gjitha 
kushtet për të eksploruar dhe imagjinuar. 
Shumica e mobiljeve të bunkerëve u vodh 
gjatë viteve 90, por ajo që ka mbetur jep 
akoma një pamje të paranojës dhe punëve 
të brendshme të regjimit komunist në 
kulmin e Luftës së Ftohtë. Tuneli tashmë 
menaxhohet dhe administrohet nga Bashkia 
e Gjirokastrës. Ju mund të pajiseni me biletë 
hyrjeje pranë qendrës së informacionit 
turistik të Bashkisë Gjirokastër në Sheshin 
Çerçiz Topulli.
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Oraret e hapjes

Gjatë sezonit turistik (Prill- Shtator): 8:00-20:00  

7 ditë/javë

Gjatë sezonit dimëror: 9:00-14:00  7 ditë/javë

Hyrja 200 Lek

regjimi komunist në rast të një sulmi 
bërthamor. Tuneli përfaqëson më 
së miri mendësinë e shtetit shqiptar  
gjatë regjimit të Hoxhës. Sidomos pas 
prishjes së marrëdhënieve diplomatike 
midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik 
në fillimin e viteve 60-të, regjimi i Enver 
Hoxhës përdori idenë e kërcënimit prej 
një pushtimi të menjëhershëm si mjet për 
të kontrolluar popullatën, duke e mbajtur 
vendin në një gjendje të përheshme 
vigjilence të lartë.

1
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     Burgu i kalasë
Oraret e hapjes

Gjatë sezonit turistik (Prill- Shtator): 9:00-19:00  

7 ditë/javë

Gjatë sezonit dimëror: 9:00-16:00  7 ditë/javë

Hyrja 200 Lek 

punës përqark Shqipërisë. Burgu u 
mbyll në vitin 1968, kur filluan punimet 
për Muzeun e Armëve. Në fillim të viteve 
70-të, disa nga qelitë u shndërruan 
në hapësira muzeale. Shkrimet mbi 
mure janë nga gazetat dhe letrat e 
komunistëve dhe anti-zogistëve të cilët 
ishin të burgosur këtu gjatë kohës së 
pushtetit të mbretit Zog dhe pushtimit 
italo-gjerman, gjatë Luftës së Dytë 
Botërore. Ata që u burgosën këtu nga 
regjimi komunist nuk përmenden. 

Pas vizitës në Burgun e Kalasë mund 
të vizitoni Muzeun Etnografik, që 
ndodhet në vendin e ish-banesës së 
Enver Hoxhës. Për të shkuar te Muzeu 
Etnografik zbrisni poshtë nga kalaja 
dhe merrni rrugën “Shezai Çomo”, 
menjëherë përpara se të hyni në 
pazar. Me të kaluar Hotel Gjirokastrën, 
kthehuni djathtas, në rrugën “Ismail 
Kadare” dhe vazhdoni rreth 350 metra 
deri sa të arrini tek Muzeu Etnografik.

     Muzeu Etnografik 
Oraret e hapjes

Gjatë sezonit turistik (Prill - Shtator): 8:00-20:00  

7 ditë/javë

Gjatë sezonit dimëror 9:00-14:00  7 ditë/javë

Hyrja 200 Lek 

Muzeu etnografik në Gjirokastër 
ndodhet në vendin ku gjendej banesa 
e diktatorit Enver Hoxha (1908-1985). 
Banesa origjinale u shkatërrua prej zjarrit 
në vitin 1916. Ndërtesa e muzeut u 
ndërtua në vitet 1964-1966, jo si kopje 
identike e ish-shtëpisë, por si një model 
i banesës tradicionale gjirokastrite, duke 
përfshirë shumë elemente kulturore 
klasike. Prej vitit 1966 deri në vitin 
1991 ndërtesa shërbeu si Muze i Anti-
Fashizmit, në përkujtim të fitores ndaj 
fashizmit në Luftën e Dytë Botërore. Në 
oborrin e muzeut mund të shihni pjesë 
artilerie nga ekspozita e mëparshme. 
Në vitin 1993 eksponatet e muzeut të 
mëparshëm etnografik (të njohur si 
Banesa Skënduli) u zhvendosën në 

Enver Hoxha u lind në Gjirokastër në 
vitin 1908 dhe ishte diktatori komunist i 
Shqipërisë nga viti 1944 deri sa vdiq më 
1985. Në rini iu akordua një bursë studimi 
nga monarkia e Mbreti Zog për të studiuar 
biologji në Fakultetin e Shkencave të Natyrës  
në Universitetin e Monpelie-së, në Francë. 
Në vitin 1936 u kthye nga Franca dhe 
punoi si mësues në Korçë. Gjatë Luftës së 
Dytë Botërore, Enver Hoxha u bë drejtues 
i rezistencës komuniste në Shqipërinë e 
pushtuar. I ndihmuar nga partizanët jugosllavë 
të Titos dhe forcat speciale britanike, ai arriti 
të qëndrojë në kontroll të jetës politike gjatë 
luftës. Nga viti 1944 deri në ditën e vdekjes, 
Enver Hoxha dominoi të gjithë politikën e 
Shqipërisë, duke e izoluar vendin nga pjesa 
tjetër e Europës. Përveç izolimit të vendit për 
të mbajtur pushtetin mbi çdo aspekt të jetës 
shqiptare, lideri komunist shqiptar u mbështet 
tek mbajtja nën mbikëqyrje e popullsisë, 
tek persekutimet dhe spastrimet. Numri i 
atyre që u vranë ose u burgosën gjatë 41 
viteve të tij në pushtet është përafërsisht 
100.000 vetë. Enver Hoxha vdiq në Tiranë  
në moshën 77 vjeç nga pasojat e diabetit. 

Enver Hoxha

I hapur në vitet ‘70, Muzeu Kombëtar i 
Armëve ndodhet në zonën e “riedukimit” 
të ish-burgut. Në vitet ‘30, Mbreti Zog 
ndërtoi burgun e projektuar nga Italianët, 
i cili dukej krejt ndryshe nga pjesa tjetër 
e kalasë. Për ndërtimin e tij u përdorën 
gurët e marrë nga ujësjellësi i ndërtuar 
nga Ali Pashë Tepelena. Gjatë Luftës 
të Dytë Botërore, burgu u përdor nga 
forcat pushtuese italiane dhe gjermane. 

Pas luftës, komunistët e zgjeruan 
burgun dhe e përdorën për të izoluar 
kundërshtarët e regjimit të ri. Thuhet se 
oborri përdorej si hapësirë ekzekutimi, 
sidomos gjatë viteve të para të regjimit, 
kur kundërshtarët politikë të Enver 
Hoxhës u sollën këtu nga kampet e 

2 3
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      Kodra dhe pamja e saj  
Bari dhe Restorant Kodra është një vend 
shumë i këndshëm pushimi ku mund të 
shijoni pamjen unike të Gjirokastrës. Prej 
këtu mund të shihni si bashkohet qyteti 
historik me atë modern. Megjithatë, që 
të dyja: si kafja dhe pamja, kanë një 
histori interesante, dhe simbolizojnë 
ndryshimet e shpejta në mjedisin politik 
shqiptar dekadat e shkuara.

Restoranti në fjalë gjendet aty ku 
ndodhej banesa e bukur e familjes 
Kodra. Fatkeqësisht, banesa historike u 
dogj gjatë periudhës komuniste, për të 
krijuar hapësirën për ndërtimin e qendrës 
kulturore, të quajtur Pallati i Kulturës. 

Pas vdekjes së Enver Hoxhës në vitin 
1985, Pallati i Kulturës u shemb dhe në 
vend të tij u ndërtua një statujë gjigande 
e diktatorit. Nga ky pozicion i privilegjuar 
statuja mbikqyrte të gjithë qytetin; dukej 
sikur fuqia e Enver Hoxhës i mbijetonte 
vdekjes fizike. Por edhe kjo statujë ishte 
jetëshkurtër. Ajo u hoq në fillim të viteve 
90-të. Që prej asaj kohe, sipërfaqja e 
banesës së vjetër Kodra përdoret si bar 
-   restorant. 

Që të dyja, si restoranti dhe Hotel Kodra 
i përkasin familjes Kodra, së cilës iu 
rikthye prona pas rënies së regjimit 
komunist.

Pamje nga Kodra

Muzeu Etnografik

këtë hapësirë. Dhomat janë organizuar 
në formën si përdoreshin dikur. Ato 
janë zbukuruar me një numër të madh 
sendesh shtëpiake, kostume folklorike 
dhe artefakte kulturore tipike të familjeve 
të pasura tregtare gjirokastrite ose të 
ofiqarëve osmanë gjatë shek. XIX.

Pas vizitës në muzeun etnografik 
rikthehuni gjatë rrugës “Ismail Kadare” 
derisa të arrini aty ku priten pesë rrugët 
tek Qafa e Pazarit. Këtu, kthehuni 
majtas dhe ndiqni rrugën e Zejtarëve. 
Vazhdoni të ecni rreth 150 m (ndiqni 
krahun e majtë) drejt sheshit që banorët 
lokalë e quajnë Kodra. 

4
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Itinerari i Pazarit të Vjetër

Ky itinerar është për ata që janë kureshtarë 
të zbulojnë “Gjirokastrën e fshehur”, pjesën 
më pak të njohur dhe më pak të zhvilluar 
të qytetit, por që ka ruajtur shumë elemente 
autentike dhe befasuese që do t’ju mbeten 
në mend për një kohë të gjatë. Vendet, 
natyra, ndërtesat, legjendat, historitë, 
dhe mbi të gjitha njerëzit e Gjirokastrës e 
transformojnë qytetin në një muze të gjallë. 

Shënim: ky itinerar ndjek disa shtigje të thyera dhe të 

pashtruara.

Vendndodhja: Pazari i Vjetër
Kohëzgjatja: 3,5 orë
Shkalla e vështirësisë: mesatare
Itinerari: Pazari i Vjetër – Lagjja 
Cfakë  - Rruga Argjiro – Rrënojat 
e akuaduktit në kala – pushim për 
kafe – kthim në zonën historike

Një pjesë e rrugës së itinerarit 
kalon nëpër kodra të pjerrëta, 
pjesërisht të shtruara me kalldrëm, 
të cilat ndonjëherë mund të jenë 
të rrëshkitshme. Rekomandohet 
të vishni këpucë të rehatshme (më 
mirë të mbyllura). Një bastun mund 
të jetë gjithashtu i dobishëm

Pamje nga Itinerari i Pazarit të Vjetër

3.5 orë

4
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Në gjurmët e ... Evlija Çelebiut, i cili e përshkruan 
Pazarin e Vjetër të Gjirokastrës në librin e tij 
“Seyahatname” (Libri i Udhëtimeve): 

Nën shkëmbinjtë në veri të kështjellës është 
pazari i vjetër, i quajtur Pazari i Kështjellës, i 
përbërë nga 40 dyqane të vogla. Ky pazar 
ka në të dy anët porta druri, që janë shumë 
të ngjashme me ato të një tregu të mbuluar, 
të cilat rojet i mbyllin çdo natë. Sapo mbyllen 
portat nuk ka asnjë mënyrë për të shkuar nga 

qyteti i hapur deri në fortesën në këtë anë. 
Vetëm porta në anën e vendit të lutjeve është e 

lejuar. 

Seyahatname. Evlija Çelebi 

Si të shkoni në lagjen e Pazarit të Vjetër?  
Nisuni nga Qafa e Pazarit         dhe ecni në   
drejtim të kështjellës. Si të keni kaluar dhe 
dyqanet e fundit të pazarit, vazhdoni rrugën 
në drejtim të Kullës së e Sahatit. Pikërisht aty 
ku fillon kalaja (nën Kullën e Sahatit) ju mirëpret 
lagjia e Pazarit të vjetër me atmosferën e qetë 
dhe të patrazuar, shumë ndryshe nga pazari i ri 
i që është plot gjallëri. Tani, bëhuni gati për një 
eksplorim të ri. 
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Itinerari i Pazarit të Vjetër

Qafa e Pazarit

Porta e banesës Xhelili 

Porta e banesës Papadhopulli

Kisha e Shën Sotirit

Ura e Zerzebilit

Banesa Beja

Banesa Kurti

Rruga Argjiro

Rrënojat e Akuaduktit

Hyrja e Kalasë

Bujtina Flora

Banesa Babameto

Qendra e informacionit turistik
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Sapo të hyni në lagje, shtëpia e parë 
në krahun e djathtë është kryevepër e 
arkitekturës vendase. Kjo shtëpi i takon 
familjes Xhelili        dhe njihet për harqet 
e saj të lyera me gëlqere. Për më shumë 
informacion për këtë shtëpi referojuni 
‘Itinerarit të Arkitekturës’ në faqen 39. 
Rreth 100 metra nga Shtëpia Xhelili, 
do të shihni një rrugicë në të majtë. Kjo 
rrugicë e ngushtë të çon në një kishë 
ortodokse të quajtur Shën Sotiri. Shën 
Sotirin ia vlen ta vizitosh jo vetëm për 
të parë kishën, por edhe për pamjen 
e bukur të Malit të Çajupit nga oborri i 
kishës.

      Kisha e Shën Sotirit 
Hapur çdo ditë nga ora 07:00 deri 
07:30 dhe 19:00 deri në 19:30 )është 
një kishë funksionale në lagjen e Pazarit 
të Vjetër - shërbesat fetare të dielave 
janë nga ora 07:00 deri në orën 10:00. 

Ajo është ndërtuar në vitin 1784 dhe ka 
stilin tipik të kishave ortodokse: formë 
drejtkëndore dhe e ndërtuar në aksin 
lindje-perëndim. Kisha quhet edhe 
“Mitropolia e Vjetër”, sepse ishte dikur 
selia e peshkopit ortodoks vendas. 
Kjo Kishë ndahet në tri pjesë kryesore: 
narteksi, vendi ku rrinin gjatë shërbesave 
fetare personat e papagëzuar ose jo-
ortodoksë; naosi, (ose nefi) i ndarë nga 
dy rreshta prej tri kolonash të mëdha, 
dhe hijerorja, e ndarë nga nefi prej 
ikonostasit. Brendia e kishës u dëmtua 
rëndë gjatë komunizmit dhe pikturat 
murale origjinale u shkatërruan. Ikonat 
në kornizë, që gjenden sot mbi mure, 
janë pikturuar në vend vitet e fundit. 

Në vijim, ky itinerar kthehet në një 
shëtitje dhe rruga ofron shumë përvoja. 
Kjo rrugë është e qetë dhe nëse keni fat, 
nuk do të shihni shumë makina të kalojnë 
andej. Shijoni pamjen, ajrin e freskët, 
aromën e luleve në lulëzim dhe kapni 
momentin! Nga kisha e Shën Sotirit, 
kthehuni pas në drejtim të Shtëpisë 

Xhelili dhe merrni shtegun në të majtë. 
Vazhdoni në këtë rrugicë në një zonë 
të pazarit të vjetër ku mund të shihni 
përsëri banesat autentike të shekullit të 
18-të dhe të 19-të, siç është shtëpia e 
mrekullueshme e Papadhopullit   3  
(shih foton në faqen 54). 

Banesa Xhelili

Porta e banesës Papadhopulli

Shteg që çon tek Ura e Zerzebilit

4
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Menjëherë pas Shtëpisë Kurti, do të 
arrini në sheshin kryesor të lagjes Cfakë. 
Vazhdoni në rrugicën në të majtë, derisa 
të arrini në udhëkryq. Degëzimi i majtë 
shkon në Lagjen Manalat; i djathti shkon 
poshtë, drejt kështjellës. Merrni rrugën 
djathtas. Ky është këndi më i mirë për 
të parë kështjellën në tërë madhështinë 
e saj. 

Për më shumë informacion për kështjellën dhe 

burgun e saj shikoni faqen 19. 

Vazhdoni poshtë rrugës derisa të arrini 
tek ura. Pak para se të kaloni urën, 
kthehuni majtas dhe vazhdoni në rrugën 
“Argjiro”     . Ecni me kujdes nëpër 
këtë rrugë, sepse është pak e gërryer 
nga erozioni. Pasi të kaloni urën e vogël, 
vazhdoni më tej në rrëzinë derisa të arrini 
në rrugën prapa kështjellës. 

Ujësjellësi i Ali Pashës 
Qyteti i Gjirokastrës ra nën sundimin 
e Ali Pashë Tepelenës në vitin 1811. 
Gjatë sundimit të tij, Ali Pasha urdhëroi 
shumë vepra të reja ndërtimi, sidomos 
zgjerimin e kështjellës dhe ndërtimin e 
një ujësjellësi dymbëdhjetë kilometrash 
për të sjellë ujë të pijshëm nga Mali i 
Sopotit në cisternën e kështjellës. 

Më poshtë, rruga vazhdon me një 
shteg, i cili ju çon nëpër rrëzinë në lagjen 
Cfakë, duke hapur një peizazh të madh 
rural në pjesën e pasme të kështjellës.

Për më shumë informacion mbi kalanë 
dhe burgun e saj shikoni faqen 19. 

Rruga është e shtruar me gur të zi, të 
nxjerrë nga kodrat përreth. Bëni kujdes 
sepse mund të jetë rrëshqitëse. Kjo 
është pjesa më e paqtë e itinerarit. 
Ndiqni rrugën, kaloni urën e vogël të 
Zerzebilit        dhe merrni përpjetë, në 
rrugën e shtruar me kalldrëm. Kthehuni 
djathtas (merrni kthesën e fortë) dhe 
vazhdoni të ecni në këtë drejtim. Do 
të kaloni para dy shtëpive të bukura 
historike: Beja        (në të majtë) dhe 
pastaj Kurti    . Tek shtëpia Kurti 
qëndroni disa minuta dhe vini re portën 
e gdhendur me skena të ndryshme 
kafshësh dhe lulesh të vendit dhe 
mbishkrimin në arabisht. 

Për më shumë njohuri
mbi këtë banesë shihni 
Itinerarin e Arkitekturës   
faqe 30.

Porta e banesës 
Kurti 
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Për më shumë njohuri mbi këtë banesë shihni Itinerarin e 
Arkitekturës: faqe 29.

Banesa Beja 

6

Rruga Argjiro 
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Bujtina Flora     ndodhet në anën e 
djathtë, kur zbret nga rruga “Astrit 
Karagjozi”. Pronarja znj. Flora është një 
zonjë e moshuar shumë mikpritëse, 
e cila gatuan me mjeshtëri recetat 
tradicionale, që kanë një shije përrallore. 
Ajo ka edhe një koleksion të gjerë privat 
antikuaresh, që me dëshirë ua tregon 
kalimtarëve. 

Numri i saj i telefonit është +355 
0697653258 dhe ajo është kryesisht në 
shtëpi. 

Vazhdoni rrugës teposhtë derisa të 
shihni në të djathtë një shtëpi monument, 
të restauruar kohët e fundit,  të quajtur 
Babameto  . Shtëpia Babameto* 
aktualisht funksionon si hostel dhe 
qendër kulturore. 

Jo shumë larg nga kjo zonë ndodhet 
Hoteli “Old Bazaar”. Ky është vendi 
nga ku udhëtari dhe artisti i famshëm 
anglez Eduard Lir pikturoi kështjellën 
e Gjirokastrës dhe ujësjellësin në vitin 
1848 (faqe 2). Shtëpia i takonte familjes 
Xheneti, dhe kohët e fundit u shndërrua 
në hotel. 

Kthehuni në rrugën “Astrit Karagjozi” 
dhe vazhdoni ecjen drejt pazarit duke 
kaluar nga Xhamia e Pazarit (në anën 
tuaj të djathtë). Hyrja në xhami është 
falas.Flora Guesthouse

     +355 (0) 697653258

Gjejeni bujtinën e saj në
booking.com.

* Referojuni ‘Itinerarit të Arkitekturës’ në faqen 27 
për më shumë informacion rreth kësaj shtëpie. 
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Pamje nga rruga Argjiro 

Nga kjo pikë, në pjesën e pasme të kalasë 
mund të shihni ende themelet e harqeve 
dikur-madhështore të akuaduktit. 

Për më shumë informacion mbi ujësjellësin, shih 

faqen 63. 

Në pikën ku rruga “Argjiro” takohet me 
rrugën kryesore, kthehuni djathtas. 

Mund të vizitoni kështjellën      duke 
vazhduar drejt poshtë në rrugën 
kryesore, derisa të arrini degëzimin që 
shkon deri në hyrjen e kalasë. Ose, 50 
metra më poshtë, mund të merrni një 

kthesë të fortë majtas për të zbritur 
në rrugën “Astrit Karagjozi”, deri tek 
Qendra Kulturore “Musine Kokalari”, 
ku mund të pini një kafe të këndshme 
ose të shijoni ushqimin tradicional në 
bujtinën Flora. 
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Në Qafën e Pazarit        , merrni rrugën
që çon drejt hyrjes kryesore të 
kështjellës     . Vazhdoni ngjitjen deri 
sa të arrini pjesën e pasme të kalasë, 
pastaj merrni rrugën “Bule Naipi” dhe 
vazhdoni në këtë rrugë. Rruga është 
e asfaltuar dhe shumë makina lëvizin 
poshtë e lart. Bëni kujdes pasi shoferët 
vendas përgjithësisht nxitojnë pak. Nga 
këtu, mund të admironi pamjen e bukur 
të kështjellës nga një perspektivë tjetër, 
si edhe rrënojat e akuaduktit.

Ura e Ali Pashës

3 orë

Vendndodhja: Qendra historike dhe 
Dunavat I  
Kohëzgjatja: 3 orë
Shkalla e vështirësisë: e lartë
Itinerari: Pazari, Dunavat I, Ura e 
Ujësjellësit të Ali Pashës

Ky itinerar zgjat rreth 3 orë më këmbë 
dhe fillon nga Sheshi Çerçiz Topulli. 
Pjesa më e madhe e tij  kalon nëpër 
kodra të pjerrëta, pjesërisht të shtruara 
me kalldrëm, të cilat mund të jenë 
rrëshqitëse. Rekomandohet të mbathni 
këpucë të rehatshme (më mirë të 
mbyllura). Një bastun mund të jetë i 
dobishëm.

5
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Qyteti i Gjirokastrës ra nën sundimin e Ali Pashë 
Tepelenës më 1811. Gjatë sundimit të tij, Ali Pasha 
urdhëroi shumë veprimtari të reja ndërtimi, sidomos 
zgjerimin e kështjellës dhe ndërtimin e një ujësjellësi 
prej dymbëdhjetë kilometrash për të sjellë ujë të 
pijshëm nga Mali i Sopotit në cisternën e kështjellës. 
Në atë kohë, ky ujësjellës ishte një nga arritjet më 
të mëdha inxhinierike në rajon. Për fat të keq sot 
kanë mbetur vetëm pjesë të vogla të këmbëve të 
ujësjellësit. Ajo që kish mbetur nga ujësjellësi u 
shkatërrua përfundimisht në vitet 30’, gjatë sundimit 
të mbretit Zog dhe gurët u përdorën për të ndërtuar 
burgun e ri të kështjellës. 

1
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Ura e Ali Pashës

Qafa e Pazarit

Hyrja e Kalasë 

Rrënojat e Akuaduktit

Pamje panoramike

Teqja Helvetike

Xhamia e lagjes Dunavat

Banesa e Xhevaires

Muri i banesës Çani

Ura e Ali Pashës

Qendra e informacionit turistik
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Ujësjellësi i Ali Pashës

Rrënojat e akuaduktit - foto historike
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Rruga e re u ndërtua në vitet ‘70. Në 
fund të rrugës “Sado Meleqi”, do të dilni 
përsëri në rrugën “Bule Naipi”. Kthehuni 
në të djathtë, dhe vazhdoni lart për rreth 
70 metra të tjerë. Në të majtën tuaj do të 
shihni një rrugë, që ju çon në një familje 
vendase që mirëpret vizitorë në çdo 
kohë të vitit. Trokisni në derën e dytë në 
të djathtë. Këtu, pronarja e këndshme, 
zonja Xhevaire Xhiku 5  bën kafe 
‘në gur’ si askush tjetër në Gjirokastër. 
Zakonisht ajo është në shtëpi, por për 
të qenë të sigurt mund ta kontaktoni në 
numrin e mëposhtëm.

Në shtëpinë e zjonjës Xhevaire mund të 
pushoni në hijen e hardhisë, të rrethuar nga 
lule shumëngjyrëshe dhe të shijoni një kafe 
në gur dhe ëmbëlsirat e mrekullueshme, të 
bëra nga ajo vetë.

Pas këtij pushimi për kafe, dilni përsëri në 
rrugën kryesore (“Bule Naipi”) dhe vazhdoni 
ngjitjen dhe 15 minuta, derisa të arrini në 
një udhëkryq të vogël e të çrregullt (rruga 
“Hito Lekdushi”). Nga këtu Pamja e Malit të 
Gjerë është vërtet befasuese! Vazhdoni të 

Për t’u njohur me arkitekturën mahnitëse 
të lagjes Dunavat merrni rrugën “Sado 
Meleqi” (në të djathtën tuaj, 100 metra 
pasi të keni hyrë në rrugën “Bule 
Naipi”). Rruga “Sado Meleqi” nuk është 
e asfaltuar, dhe sipërfaqja e saj është e 
çrregullt. Fillimisht, kjo ka qënë rruga e 
vetme që të çonte në lagjen Dunavat. 

ecni deri sa në fund të rrugës të shihni një 
shenjë që ju tregon drejtimin për tek ura e 
Ali Pashës. Përsëri rruga është e pashtruar, 
prandaj bëni kujdes. Në fund të rrugës, ka 
një mur që i përket shtëpisë Çani      . 
Bëhuni gati të ktheheni në shekullin XIX dhe 
të shijoni peizazhin e pasuruar nga ura        
elegante dhe madhështore poshtë luginës 
në të djathtë. Për fat të keq përreth ka shumë 
plehra. Kjo tregon se praktikat historike të 
heqjes së mbeturinave nuk përshtaten me 
prodhimin modern të mallrave plastike.

Znj. Xhevaire Xhiku
     +355 (0) 694529697
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Lagjia Dunavat
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Kjo urë guri u ndërtua nga Ali Pasha 
në fillim të shekullit XIX, duke ndjekur 
rrugën e ujësjellësit. Megjithëse nuk ka 
qënë shumë e nevojshme për lidhjen 
e Gjirokastrës me Dropullin, ajo mund 
t’i ketë kryer të dyja funksionet. Ura ka 
një hark qendror, dhe dritare në të dyja 
anët për të lejuar rrjedhjen e ujit gjatë 
përmbytjeve. Për t’u afruar me urën 
ndiqni shtegun.

Lord Byron

Lord Bajroni (Byron), një nga poetët romantikë më me ndikim dhe më të njohur, 
udhëtoi nëpër Shqipëri gjatë turit të tij Mesdhetar dhe Lindor në vitet 1809-1811. 
Gjatë kësaj periudhe ai kaloi disa kohë në oborrin e Ali Pashës së Janinës, i cili e 
ftoi atë në vendlindjen e tij, Tepelenë. Bajroni e përshkruan tokën e shqiponjave në 
pelegrinazhin e Çajld Haroldit të tij të famshëm:

Toka e shqiponjave
Agimi lind; me të po çohen brigjet e Shqipërisë së rreptë, shkëmb i Sulit, 
Dhe larg Pindit çuka mjegull-veshur, 
Të lara përrenjsh të bardhë si dëbora, 
Me ngjyra mashkullore të kuqërreme, 
Dhe ndërsa retë nisin të shpërndahen, 
Spikasin tbanat e malësorëve: 
Këtu bredh ujku, shqipja sqepin mbreh,
Zogj-bisha-njerëz t’egër zën’e duken,
Stuhitë rrotull tundin motin që mbaron. 

Gjatë udhëtimit të tij në Tepelenë, Bajroni udhëtoi nëpër luginën e Drinos duke 
vizituar Gjirokastrën dhe Libohovën, e cila në atë kohë nuk ishte shumë më e vogël 
se Janina. Qytetin e gurtë Lord Bajroni e vizitoi në vitin 1809, dhe ai e përshkroi atë 
në poezinë e tij në mënyrë evokative dhe të saktë: 

Kufit’ e Epirit sprapsen, malet ulen; 
Syt’, e lodhur së vështruari përpjetë, 
Me gaz po prehen në livadh të butë, 
Siç e mbulon Pranvera m’af të barit; 
Dhe e fushës bukuri nuk është e vogël 
Kur ndonjë lum i madh e çan përmes, 
Lisat i tundin degët sipas rripës, 
Vallëzojnë hijet në pasqyrë të ujit 
Që rreze e hënës i ndriçon në mes të natës

Pas vizitës në urën e Ali Pashës , 
kthehuni pas në rrugën nga kaluat, 
derisa tek rruga “Bule Naipi”, të shihni 

në të majtë Xhaminë      e rindërtuar të 
lagjes Dunavat dhe në të djathtë Teqen 
Helvetike    . Ndaluni për një vizitë 
nëse dëshironi të mësoni më shumë për 
tolerancën fetare në Gjirokastër. Ndërtesat 
origjinale u shpronësuan, u dëmtuan 
ose u shkatërruan nga i ashtuquajturi 
“Revolucioni Kulturor” i vitit 1967. Tani, të 
dyja ndërtesat janë përsëri në zotërim të 
komunitetit musliman dhe ata mirëpresin 
vizitorët. 
Vazhdoni në rrugën “Bule Naipi” derisa 
të shihni pjesën e pasme të kështjellës. 
Ndiqni rrugën me kalldrëm dhe shumë 
shpejt do të gjendeni në pazar.
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Xhamia e lagjes 
Dunavat

Teqja Helvetike
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