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In this paper we try to portray different views of the geographic distribution of Albanian-Arvanitika elements in
the Greek dialects. Greek and Albanian meet one another in two main zones: a) in Epirus where we have a
continuous neighboring and interaction of the two languages b) in Thessaly, Boeotia, Euboea, Andros, Attica,
Peloponnese etc. where the presence of the Albanian language is related to the medieval settlements of Albanian
speaking populations. The first zone is characterized by a more complex situation of bilingualism; whereas, in
the second one, Albanian is constantly surrounded by Greek speaking regions and evolves in its own way which
is different than that of the main body of the Albanian language. The continuously diverging historical
evolution of the two zones led to the creation of even more linguistic specificities as far as the language contact
is concerned.

Με την ανακοίνωση αυτή επιχειρούµε να ανιχνεύσουµε ένα πεδίο που µέχρι σήµερα έχει
απασχολήσει ελάχιστα την ελληνική διαλεκτολογία. Μιλώντας γενικότερα, οφείλουµε να
τονίσουµε ότι οι σχέσεις της ελληνικής µε τις υπόλοιπες βαλκανικές γλώσσες, σχέσεις που
πραγµατοποιήθηκαν ως επί το πλείστον µέσω των γεωγραφικά γειτνιαζόντων αλλόγλωσσων ή
δίγλωσσων πληθυσµών, δεν έχουν εξεταστεί ακόµη στο βαθµό και την έκταση που τους αξίζει1.
Παρότι έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από τη δηµοσίευσή της, η πρόδροµη µελέτη του
G. Meyer για τις λεξιλογικές επιδράσεις της αλβανικής επί της ελληνικής (Meyer, 1894)
εξακολουθεί να παραµένει θεµέλιος λίθος, τον οποίο οι µετέπειτα επιστηµονικές έρευνες
λάξευσαν περαιτέρω χωρίς να έχουν αλλοιώσει σηµαντικά το αρχικό σχήµα του. Αν αφήσουµε
κατά µέρος τις αναφορές στο θέµα αυτό στο πλαίσιο ευρύτερων εργασιών ετυµολογικού ή
διαλεκτολογικού χαρακτήρα, µπορούµε να πούµε ότι µόνο το έτος 1997, δηλαδή ύστερα από
έναν αιώνα και πλέον, είδε το φως της δηµοσιότητας µια µονογραφία που καταπιάνεται ειδικά
µε τις αλβανικές επιδράσεις στα ηπειρωτικά ιδιώµατα (Οικονόµου, 1997), της οποίας ορισµένες
1

«Ο σηµαντικότερος εξωτερικός παράγοντας που διαµόρφωσε τη σύγχρονη ελληνική έτσι όπως τη γνωρίζουµε
σήµερα υπήρξε η έντονη, αδιάκοπη και στενή αλληλεπίδραση [των Ελλήνων] µε οµιλητές άλλων βαλκανικών
γλωσσών». (Joseph, 2003: 225-26).
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θετικές πτυχές αλλά και ελλείψεις είχαµε την ευκαιρία να επισηµάνουµε προ καιρού (Κυριαζής,
2000-2001: 182-87).
Φρονούµε ωστόσο ότι είναι αναγκαίο να γίνουν βήµατα για την ανάληψη µιας νέας
συνθετικής εργασίας, η οποία, αφενός, να συµπεριλάβει το νέο υλικό, και, αφετέρου, να λάβει
υπόψη και τις νέες ερµηνείες/προσεγγίσεις, που, ανάλογα µε την περίπτωση, προσθέτουν ή
αφαιρούν κατιτί στους καταλόγους των Meyer και Οικονόµου. Σε σύγκριση µε την εποχή που ο
Meyer συνέτασσε το Ετυµολογικό λεξικό της αλβανικής (Meyer, 1891), και στη συνέχεια τη
µελέτη του για τα σλαβικά, αλβανικά και ρουµανικά δάνεια της νέας ελληνικής, σήµερα
βρισκόµαστε σε αρκετά πλεονεκτική θέση τόσο σε ό,τι αφορά το διαθέσιµο υλικό όσο και ως
προς τις νέες, συχνά πετυχηµένες, ετυµολογικές προσεγγίσεις του. Παρ’ όλα αυτά, δεν
διαθέτουµε ακόµη τον διαλεκτολογικό άτλαντα της νέας ελληνικής, ενώ το Ιστορικό λεξικό της
νέας ελληνικής και των ιδιωµάτων της (ΙΛΝΕ 1933-), έργο που ξεκίνησε από την τρίτη
δεκαετία του 20ού αιώνα, προχωράει µε πολύ αργό ρυθµό. Από την άλλη, η καλύτερη γνώση των
νότιων ιδιωµάτων της αλβανικής2, µε τα οποία βρίσκονταν (και βρίσκονται) σε άµεση επαφή τα
βόρεια και βορειοδυτικά νεοελληνικά ιδιώµατα, η πληρέστερη επίσης γνωριµία της µεσαιωνικής
αλβανικής, της εποχής όταν αλβανόφωνοι πληθυσµοί κατεβαίνουν στο σηµερινό ελλαδικό
χώρο3, είναι ορισµένες από τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωµένη πραγµάτευση του θέµατος
αυτού.
Κατά το χρόνο που µεσολάβησε έχει διευρυνθεί και εµπλουτισθεί αισθητά το θεωρητικό
πλαίσιο προσέγγισης παρόµοιων ζητηµάτων· η θεωρία των γλωσσών σε επαφή, η βαλκανική
γλωσσολογία, η γλωσσογεωγραφία κτλ. οδήγησαν σε µια προσέγγιση «από ευρύτερη οπτική,
υπό το φως των αµφίδροµων γλωσσικών σχέσεων, του φαινοµένου των γλωσσών σε επαφή»,
αποστασιοποιηµένη από την «ιδέα του γλωσσικού κυττάρου» και προσανατολισµένη στην
«αλληλεξάρτηση των γλωσσών» (Çabej, 1982: Ι 115). Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τα
θεωρητικά αυτά επιτεύγµατα δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για µια αυστηρότερη
επιστηµονική µεθοδολογία, που µε τη σειρά της επέβαλε την εκ νέου εξέταση του ετύµου
λέξεων που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αλβανικά δάνεια της ελληνικής (ή και αντίστροφα). Η
έννοια των λεξιλογικών βαλκανισµών4 και η πληρέστερη εκµετάλλευση του διαλεκτολογικού

2

Τα έτη 2007 και 2008 κυκλοφόρησαν ο πρώτος και ο δεύτερος, αντίστοιχα, τόµος του Διαλεκτολογικού Άτλαντα
της Αλβανικής Γλώσσας (Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe).
3
Πολύτιµο υλικό για τα αρβανίτικα βρίσκει κανείς στις εργασίες του Τ. Γιοχάλα, ενώ είναι αξιόλογη η
δραστηριότητα που σηµειώνεται στις αλβανόφωνες κοινότητες της Κ. Ιταλίας, ειδικά στον τοµέα φιλολογικών
(επαν)εκδόσεων. Έχει δροµολογηθεί επίσης και η ηλεκτρονική συγκρότηση και έκδοση ενός διαχρονικού λεξικού
των αλβανόφωνων ιδιωµάτων της Καλαβρίας και της Σικελίας, έργου που συντονίζεται από τα πανεπιστήµια
Κοζέντσας και Παλέρµου.
4
«Ως βαλκανικές χαρακτηρίζουµε συνήθως µια σειρά λέξεων που απαντούν σε δύο ή περισσότερες βαλκανικές
γλώσσες και που η προέλευσή τους είναι άγνωστη ή αβέβαιη», σηµειώνει ο Τζιτζιλής (Δουγά-Παπαδοπούλου &
Τζιτζιλής, 2006: 43). Ο ίδιος συγγραφέας (ό.π.) διαχωρίζει µια υποκατηγορία βαλκανικών λέξεων που περιλαµβάνει
τα αλβανορουµανικά λεξιλογικά ισόγλωσσα, πολλά εκ των οποίων απαντούν και σε άλλες βαλκανικές γλώσσες –
κυρίως στην ελληνική- και δεν µπορούν ούτε και πρέπει να ερµηνεύονται πάντα ως δάνεια στοιχεία της αλβανικής
ή της ρουµανικής στις γλώσσες αυτές. Αυτό σηµαίνει ότι, όχι σπάνια, λέξεις που µέχρι σήµερα θεωρούνταν
αλβανικές είµαστε υποχρεωµένοι να τις εξετάζουµε σε ευρύτερο βαλκανικό πλαίσιο. Σε µια άλλη υποκατηγορία,
συνεχίζει ο Τζιτζιλής (ό.π. 45), συγκαταλέγονται λέξεις «που απαντούν δε δύο ή περισσότερες βαλκανικές γλώσσες
και συνήθως θεωρούνται ως κατάλοιπα υποστρωµατικών γλωσσών (της θρακικής και συνηθέστερα της δακοµυσικής). Και για τις λέξεις αυτές «ισχύει η παρατήρηση ότι η αναζήτηση του ετύµου τους αποκλειστικά στα
πλαίσια της αλβανικής και της ρουµανικής δεν θα πρέπει να είναι αυτονόητη». Μια τρίτη υποκατηγορία
«παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί, ενώ πρόκειται για λέξεις που απαντούν σε δύο ή περισσότερες βαλκανικές
γλώσσες, η παρουσία τους στις γλώσσες αυτές δεν είχε ως σήµερα επισηµανθεί ή, κι όταν επισηµαίνεται, σπάνια
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υλικού5 µάς κατέστησαν πιο επιφυλακτικούς και έδειξαν πόσο σύνθετα είναι τα προβλήµατα της
ετυµολογίας στις βαλκανικές γλώσσες6.
Όταν ο Γ. Φραντζής έγραφε στα µέσα του 15ου αι. ότι
«…το κάκιστον και ανωφελέστατον των Αλβανιτών γένος … αντί του ειπείν κώµας ή άστεα
κάστρας έλεγον κατά την αυτών γλώσσαν την βαρβαρίζουσαν» (Φραντζής, Χρονικόν, 1838:
391, 10)7
εγκαινίαζε στην ουσία µια παράδοση που συσχετίζει το «κάκιστον» ενός γένους µε το
«βάρβαρον» της γλώσσας που εκείνο χρησιµοποιεί8. Στις αρχές του 19ου αι., την εποχή που οι
πρώτοι εκείνοι Αλβανίτες είχαν αρχίσει να συγχωνεύονται στο ελληνικό «καµίνι», ο Ιωάννης
Βηλαράς γράφει ένα ολιγόστιχο ποίηµα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ σκιαγραφεί το «ενάρετο»
πορτρέτο των Αρβανιτών, για την ακρίβεια Αλβανών, που είχε γνωρίσει από κοντά καθώς
υπηρέτησε γιατρός του Βελή, υιού του Αλή Πασά των Ιωαννίνων:
Μόνε είπες Αρβανίτη, // σαν να λέγεις κλεισοσπίτη·// Είδε βιό αυτό τ’ αγρίµι;// Όρνιο τρέχει στο
ψοφίµι.// Άλλο τόσο είναι φίλος, // όσο ο λυσσασµένος σκύλος. // […] // Σαν θελήσεις // να
µισήσεις // τη ζωή σου //και τιµή σου,// ν’ αρνηθείς και βιο και σπίτι, // πιάσε φίλο Αρβανίτη!
(Βηλαράς, 1995: 322-23).

τονίζεται ο βαλκανικός χαρακτήρας των λέξεων αυτών. Ίσως αυτή να είναι και η αιτία που η µεγάλη πλειοψηφία
των λέξεων αυτών δεν έχουν γίνει αντικείµενο ετυµολογικής ανάλυσης». (Τζιτζιλής, ό.π. 46).
5
Η προαναφερθείσα εργασία για το ιδίωµα της ορεινής Πιερίας αποτελεί κατά τη γνώµη µας ένα πετυχηµένο
δείγµα µελέτης του διαλεκτολογικού υλικού σε βαλκανικό πλαίσιο, αλλά και δείχνει το όφελος που αποκοµίζουµε
όταν συνδυάζονται σωστά η εσωτερική και η εξωτερική ιστορία του γλωσσικού ιδιώµατος.
6
Επειδή το βάρος της ετυµολογικής έρευνας επικεντρώνεται κυρίως στο λεξιλόγιο της κοινής, παραµελούνται
δυστυχώς οι διάλεκτοι και τα ιδιώµατα, η µελέτη των οποίων έρχεται να συνδράµει στη λύση ετυµολογικών
προβληµάτων της κοινής. Στα Βαλκάνια, η αναζήτηση του ετύµου πολλών λέξεων περνάει υποχρεωτικά από την
εξέταση του πλέγµατος διγλωσσίας και πολυγλωσσίας. Για παράδειγµα, κατά την εξέταση των λεξικών
ισογλώσσων ανάµεσα στην αλβανική και την ελληνική στην περιοχή της Ηπείρου, είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη
και οι άλλες γλώσσες που χρησιµοποιούνταν στην περιοχή αυτή (σλαβική, αροµουνική, τουρκική κ.ά.). Λ.χ. η λ.
mahi ‘δοκάρι της στέγης’ της αλβανικής απαντά στην Ήπειρο ως µαχιάς ‘αγκωνάρι της στέγης’, αλλά και οι δύο
ανάγονται στην τουρκική mahi ‘id.’ (Dizdari, 2005). Επίσης, η λ. µυρµάλια ‘πλήθος πραγµάτων, αφθονία’, που
απαντάει στην Ήπειρο, ερµηνεύεται καλύτερα µέσω της τουρκικής miri mal < mali miri ‘public money, public
revenue’ (Redhouse Türkçe-Ingilizce Sözlük) και όχι ως σύνθετη αλβανική merr +mall (< turk. mal), όπως
ετυµολογεί ο Οικονόµου (ό.π. 51). Επιπλέον, η καλύτερη γνώση του υλικού θα αποδείκνυε ότι η σύνθετη λ.
ταταζότης δεν σχηµατίστηκε στο πλαίσιο κάποιου ελληνικού ιδιώµατος της Ηπείρου (Οικονόµου, 1997: 67), επειδή,
απλά, η λ. tatëzot είναι αλβανικού ετύµου (tatë + zot).
7
Ως συνήθως, η εικόνα που µας µεταφέρει ο Φραντζής για τους Αλβανίτες (και τη λαλιά τους) εδράζεται σε
εξωγλωσσικά κριτήρια, καθώς, όπως ο ίδιος γράφει, «τί ουκ έπραξαν ή τί ουκ ειργάσαντο κακόν; απιστούντες γαρ
τρις του σαββάτου εκ του ενός αυθέντου προς τον άλλον απήρχοντο». (Χρονικόν, ό.π. Η πληροφορία και η
παραποµπή από το Γιοχάλας, 2006: Α΄ 75, σηµ. 1).
8
Χρονικόν ό.π. Είναι µάλλον βέβαιο ότι ο Φραντζής γνώρισε από πρώτο χέρι τους Αρβανίτες, καθώς, όπως
πληροφορούµαστε από τη βιογραφία του, είχε συνοδεύσει τον Ιωάννη Παλαιολόγο στο Δεσποτάτο του Μορέως και
παρέµεινε εκεί, υπηρετώντας αργότερα τον δεσπότη Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που το 1447 τον διόρισε διοικητή
της Σπάρτης και των περιχώρων της.
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Αν και στο στιχούργηµα αυτό δεν βρίσκουµε αναφορές στη γλώσσα των Αρβανιτών9, είναι
προφανές ότι τέτοιοι στίχοι, καθώς και άλλα κείµενα της εποχής, όπως η Ελληνική Νοµαρχία,
συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας αρνητικής εικόνας για τους Αλβανούς-Αρβανίτες, η οποία θα
αποτυπωθεί όπως θα δούµε και στη γλώσσα.
Στο σηµείο αυτό είναι ανάγκη να γίνει και µια άλλη προκαταρκτική παρατήρηση: οι
Αλβανίτες του Φραντζή και οι Αρβανίτες του Βηλαρά, παρά τα κοινά στοιχεία καταγωγής τους,
παραπέµπουν σε δυο οµάδες που διαµορφώθηκαν κάτω από διαφορετικές ιστορικές συνθήκες: η
πρώτη αποκόπηκε νωρίς από τον εθνοτικό της κορµό και βρέθηκε σκορπισµένη υπό τη µορφή
γλωσσικών νησίδων στη Θεσσαλία, τη Βοιωτία, την Εύβοια, την Άνδρο, την Αττική, τη Στερεά
Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ η δεύτερη αποτελούσε πάντα µια προέκταση και συνέχεια
του κορµού της αλβανικής, µε γεωγραφικό σηµείο αναφοράς την Ήπειρο.
Πρόκειται για δυο σαφώς διακριτές οµάδες. Παρ’ όλα αυτά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αι.
και κατά τις πρώτες τουλάχιστον δεκαετίες του 20ού, υπάρχει µια αµφισηµία των όρων
Αρβανίτης και Αρβανίτικα, καθώς απ’ ό,τι φαίνεται οι όροι Αλβανός και Αλβανικά είναι
µεταγενέστεροι10. Το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι είναι πιστός καθρέφτης αυτής της
κατάστασης. Συγκρίνοντας τους ορισµούς του λήµµατος Αρβανίτης στο ΙΛΝΕ της Ακαδηµίας
και σε σύγχρονα λεξικά της ΚΝΕ διαπιστώνουµε ότι η αµφισηµία αυτή αίρεται τις τελευταίες
δεκαετίες, ειδικά µετά την εµφάνιση των αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα ύστερα από το
199011.
9

Ο Βηλαράς έδειξε πρακτικό ενδιαφέρον για τη γλώσσα αυτή, πράγµα που φαίνεται κι από τις σχετικές
χειρόγραφες σηµειώσεις του, που εξέδωσε ο Τ. Γιοχάλας (Γιοχάλας, 1985). Στις σηµειώσεις αυτές δεν βρίσκουµε
αξιολογικές κρίσεις του Βηλαρά για την αλβανική. Μόνο στη σ. 223 του χειρογράφου παρατίθενται ορισµένες
αλβανικές λέξεις, που ο Β. ετυµολογεί είτε από την ελληνική (λ.χ. njëri, άνθρωπος παρά του ανήρ· grua, γυναίκα
παρά του γραία) είτε από τη λατινική (dhëlpërë, αλεπού παρά του vulpis) ή την ιταλική (drejtë, δίκαιος παρά του
dritto). Με τις ετυµολογήσεις αυτές φαίνεται, έστω και έµµεσα, ότι ο Β. συνδέει την αλβανική µε την αρχαία
ελληνική και τη λατινική, απηχώντας πρόωρα τις θεωρίες περί «πελασγικής προέλευσης» ή περί «µικτού
χαρακτήρα» της αλβανικής, που θα διατυπωθούν την ίδια περίπου περίοδο. (Για το ζήτηµα των θεωριών περί του
χαρακτήρα και της προέλευσης της αλβανικής στα προεπαναστατικά χρόνια, βλ. Γούναρης, 2007: 36-39).
10
Θα άξιζε να γίνει µια µελέτη σχετικά µε το θέµα αυτό µε ζητούµενα την πρωτοεµφάνιση των διάφορων
ονοµασιών και τη σηµασιολογική τους µετεξέλιξη. Σηµείο κλειδί στην έρευνα αυτή θα αποτελούσε το πώς
αποκαλούσαν οι Έλληνες τις συγκεκριµένες οµάδες, αλλά και το πώς αυτοαποκαλούνταν οι ίδιες. Άξιο µνείας είναι
επίσης και το ότι, παράλληλα µε την αµφισηµία του όρου Αρβανίτης, φαίνεται να υπάρχει και µια ξεκάθαρη
διάκριση και αντίθεση ανάµεσα στα Αρβανίτης και Τουρκαλβανός, όπου το τελευταίο αναφέρεται στους
εξισλαµισθέντες Αλβανούς. Το ότι στη Συναγωγή Νέων Λέξεων του Στ. Κουµανούδη (Κουµανούδης, 1998) έχουν
συµπεριληφθεί µόνο η λ. Αλβανός µε τα παράγωγα και τα σύνθετά της (αλβαναρχηγός, αλβανίζω, Αλβανίς,
αλβανισµός, αλβανισταί, αλβανιστί, αλβανιστικός, αλβανοβλαχικός, Αλβανόβλαχοι, αλβανόγλωσσοι,
αλβανοδιδάσκαλος, αλβανοέλληνες, αλβανοελληνικός, αλβανοκτόνος, αλβανολαλείν, αλβανολογία, αλβανολόγοι,
αλβανοµάθεια, αλβανοµαθής, Αλβανοµακεδονία - τίτλος εφηµερίδας, αλβανοµείρακες, αλβανόπαιδες,
αλβανοποιµενικός, αλβανοποιµήν, Αλβανορωµούνοι, Αλβανός, αλβανοσλαβικά, αλβανοσυνδεσµικαί [ιδέαι],
Αλβανότουρκοι, αλβανοφορούντες, αλβανοφραγκοτουρκικός, αλβανόφρονες, αλβανόφωνοι) και λείπει παντελώς η λ.
Αρβανίτης (µοναδική εξαίρεση η λ. αλβανιτοχωρίται), δείχνει ότι η τελευταία είχε ενσωµατωθεί πλήρως στην
ελληνική όταν άρχισε να χρησιµοποιείται η λ. Αλβανός. Αυτό φαίνεται άλλωστε κι από την πληθώρα επωνύµων που
σχετίζονται µε το Αρβανίτης (Αρβανίτης, Αρβανιτάκης, Αρβανιτίδης, Αρβανιτόπουλος), που υπερβαίνει κατά πολύ το
Αλβανός και το ακόµη πιο σπάνιο Σκιπητάρης. Μια άλλη οµάδα επωνύµων είναι και τα αναγόµενα στο τουρκικής
αρχής Αρναούτης (< Αρβανίτης), όπως τα Αρναούτης, Αρναούτογλου κτλ.
11
Παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον το ότι το ΙΛΝΕ, στο λήµµα αρβανίτικος (3/1 28), για τον πληθ. αρβανίτικα
δίνει την ερµηνεία «αλβανική γλώσσα» και δεν κάνει καµιά αναφορά στα αρβανίτικα ως γλώσσας των Αρβανιτών,
µιας ιδιαίτερης γλωσσοπολιτισµικής οµάδας του ελληνικού πληθυσµού. Άλλωστε στο ΙΛ η αµφισηµία του όρου
Αρβανίτης περιορίζεται στο ζεύγος Αλβανός – Ηπειρώτης (κάτοικος της Ηπείρου, οµόρου της Αλβανίας) και δεν
συµπεριλαµβάνει στη β΄ σηµασία και το ερµήνευµα «αλβανόφωνος κάτοικος της Ελλάδας». Μαζί µε την
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Μιλώντας τώρα µε αυστηρά επιστηµονικούς όρους, δεν µπορούµε να εξισώνουµε σήµερα τα
αρβανίτικα µε την αλβανική, ούτε τους Αρβανίτες µε τους Αλβανούς (Troudgill & Tzavaras,
1977: 171-184). Η σχέση τους εδράζεται κυρίως σε διαχρονικό και όχι τόσο σε συγχρονικό
πλαίσιο.
Συνοπτικά, σε ό,τι αφορά τη σχέση και τις επαφές των δυο γλωσσών παρατηρούµε:
α. -ελληνόφωνες περιοχές µέσα σε αλβανόφωνο περίγυρο, µε γλώσσα κύρους την
ελληνική (προπολεµική περίοδος) ή την αλβανική (µεταπολεµική περίοδος, νότια Αλβανία).
Στην οµάδα αυτή συγκαταλέγονται κυρίως οι εστίες ελληνοφωνίας της σηµερινής νότιας
Αλβανίας (Σπύρου, 2000, Κυριαζής & Σπύρου, 2011: 175-199), όπου παρουσιάζει ενδιαφέρον η
αλλαγή του στάτους της ελληνικής πριν και µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Για την πρώτη
περίοδο είναι ενδεικτικά όσα σηµειώνει ο Hahn µε αφορµή την γλωσσική κατάσταση στην
περιοχή Αργυροκάστρου:
«Αν συγκρίνουµε την αλβανική και την ελληνική, τότε µπορούµε να πούµε ότι αυτές είναι όπως
η γερµανική µε τη γαλλική, δηλαδή σε 50 Αλβανούς που µιλάνε ελληνικά αναλογεί ένας
Έλληνας που µιλάει αλβανικά. Τα ελληνικά είναι γλώσσα γραφής για τους Τόσκηδες και, επειδή
ο Τόσκας ταξιδεύει πολύ στη διάρκεια της ζωής του, έχει και την ευκαιρία να µάθει πιο γρήγορα
τη γλώσσα αυτή. Όµως, απ’ ό,τι φαίνεται, ο Αλβανός καµαρώνει µε τα ελληνικά του, ενώ ο
Έλληνας µισεί τα αλβανικά ως βάρβαρη γλώσσα.» (Hahn, αλβ. µετάφρ., 64)12.
Έχουµε την εντύπωση ότι µέχρι σήµερα δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή και σηµασία στο
έργο H Αληπασιάς του Χατζή Σεχρέτη (Σάθας, 1870). Ίσως να «ευθύνεται» γι αυτό και το
περιεχόµενο του έργου, που, µιµούµενο την «Ιλιάδα», πλέκει ένα ατέλειωτο εγκώµιο για τον
επισήµανση αυτή, ας προσθέσουµε ότι ο τόµος που περιέχει το λήµµα αρβανίτικος κυκλοφόρησε το 1941.
Ακολουθούν οι ορισµοί του Λεξικού του ΙΝΣ - Ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλλίδη (ηλεκτρονική έκδοση):
Aρβανίτης ο : 1. αλβανικής καταγωγής Έλληνας (που παράλληλα µε τα ελληνικά µιλάει και τα
αρβανίτικα). 2. (µτφ., µειωτ.) αρβανίτης, ως χαρακτηρισµός ανθρώπου πεισµατάρη και ξεροκέφαλου. 3. (παρωχ.) ο
Aλβανός.
αρβανίτικος -η / -ια -ο : 1. (µειωτ.) που έχει τα χαρακτηριστικά του αρβανίτη2· πεισµατάρης, ξεροκέφαλος: Έχει
αρβανίτικο πείσµα. (έκφρ.) αρβανίτικο κεφάλι*. 2. (παρωχ.) αλβανικός. || (ως ουσ.) τα αρβανίτικα, αλβανικής
προέλευσης διάλεκτος. αρβανίτικα ΕΠIΡΡ: Mιλούν ~ για να µην τους καταλαβαίνουν.
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει τέλος στο Λεξικό Μπαµπινιώτη, το οποίο στην γ΄ έκδοσή του (2008) σηµειώνει για
τα Αρβανίτικα τα εξής: «Πρόκειται για µια αλβανικής προέλευσης διάλεκτο, η οποία βαθµηδόν –µια και οι
Αρβανίτες ήταν πάντοτε δίγλωσσοι, αν δεν ήταν µονόγλωσσοι (οµιλητές της Ελληνικής)- υποχώρησε µπροστά στο
γόητρο και στην επικοινωνιακή δύναµη της επίσηµης γλώσσας (της Ελληνικής). Σήµερα είναι πολύ λίγοι οι οµιλητές
των Αρβανίτικων, µερικά µεγάλης ηλικίας άτοµα, τελευταία αποµεινάρια µιας διαλέκτου που µιλήθηκε πολύ
περιορισµένα, σκόρπια και άτακτα επί πέντε και πλέον αιώνες, έχοντας διασωθεί για µακρό διάστηµα χρόνου µέσα
από την προφορική παράδοση». Για λόγους οικονοµίας χώρου δεν θα προχωρήσω στο σχολιασµό του παραθέµατος.
Υπογραµµίζω µόνο δυο σηµεία αφήνοντάς τα στην κρίση του αναγνώστη.
12
Για την «αλβανική ελληνοφωνία» βλ. και Παναγιωτόπουλος, 2009: 151-61. Είναι ενδιαφέρον επίσης να
αναφέρουµε ότι, σε επιστολή του προς τον Αργυροκαστρίτη έµπορο και λόγιο Α. Βασιλείου, γραµµένη τον
Οκτώβρη 1809, ο Α. Κοραής, µε αφορµή την προετοιµασία για έκδοση των Γεωγραφικών του Στράβωνα, ρωτάει
για την τρέχουσα γλωσσική κατάσταση στην Ήπειρο, αν δηλαδή µοιάζει µε εκείνη της αρχαίας µακεδονοηπειρωτικής διγλωσσίας, όπου «Ένιοι δε και δίγλωττοι είσι» και η µακεδονική (δηλ. ελληνική ή ελληνική
διάλεκτος) ήταν η γλώσσα των καλών καγαθών, της µορφωµένης άρχουσας τάξης, ενώ η ηπειρωτική ήταν η
γλώσσα του όχλου. Για την τελευταία προσθέτει µάλιστα ότι «ενδέχεται να ήναι µήτηρ της νυν Αλβανικής.»
(Κοραής, 1966: 546).
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Αλή πασά Τεπελενλή. Όπως σηµειώνει ο M. Leake, ο Σεχρέτης υπήρξε αγράµµατος (Σάθας,
1870: 125) και εποµένως οι ελληνικοί στίχοι του µπορούν να θεωρηθούν ως µια αυθεντική
µαρτυρία του ελληνικού ιδιώµατος των περιχώρων της γενέτειράς του, Δελβίνου, και της
ευρύτερης περιοχής. Η προσεκτική εξέταση της ελληνικής του Σεχρέτη δείχνει ότι µοιάζει σε
πολλά σηµεία µε τα ελληνικά που µιλάει σήµερα η εθνική ελληνική µειονότητα στην Αλβανία,
τα οποία, όπως αναµενόταν, είναι επηρεασµένα σε µεγάλο βαθµό από την αλβανική13. Μέχρι
στιγµής δεν διαθέτουµε µια ολοκληρωµένη µελέτη της ντοπιολαλιάς του Σεχρέτη και γι αυτό θα
περιοριστούµε σε ένα µικρό αριθµό παραδειγµάτων όπου φαίνεται η επίδραση αυτή. Το
επιρρηµατικό σύνταγµα σήµερα για σήµερα, που βρίσκουµε στην Αληπασιάδα (Σάθας, ό.π. 132),
και το οποίο δεν απαντά σε άλλα σηµεία της ελληνόφωνης επικράτειας, είναι κατά πάσα
πιθανότητα µια mot à mot µετάφραση του αντίστοιχου αλβανικού sot për sot ‘για την ώρα, προς
το παρόν’. Το σύνταγµα αυτό, καθώς και άλλα παρόµοια (τώρα για τώρα < αλβ. tani për tani
‘προς το παρόν’, µέσα για µέσα < αλβ. brënda për brënda ‘εκ των ενόντων’, κ.ά.) ακούγονται και
σήµερα στο ελληνικό ιδίωµα της περιοχής Δελβίνου και Αγίων Σαράντα. Μια άλλη
χαρακτηριστική φράση είναι η Να σου πάρω το κακό! (Σάθας, ό.π. 257), που έχει αποτρεπτικόεξορκιστικό περιεχόµενο και είναι ταυτόσηµη σε σηµασία και χρήση µε την αλβανική Të
marrça të keqen!, απ’ όπου και προέρχεται. Και η φρ. τα χέρια µου θα πλύνω (Σάθα, ό.π. 141)
βρίσκει το αντίστοιχό της στο αλβ. duart do t’i laj, που σηµαίνει ‘θα απαλλαχθώ από κάτι, θα το
χάσω’.
β. -αλβανόφωνες περιοχές µέσα σε ελληνόφωνο περίγυρο, µε γλώσσα κύρους την
ελληνική. Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα τσάµικα της προπολεµικής Ηπείρου, που κατέχουν
µια ενδιάµεση θέση ανάµεσα στα αλβανικά και τα αρβανίτικα, αλλά δεν πρέπει να ταυτίζονται
µε τα τελευταία, επειδή δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους µε τον κορµό της αλβανικής14.
γ. -αρβανιτόφωνες περιοχές µε γλώσσα κύρους την ελληνική. Ενώ Η Αληπασιάς µάς
παρέχει µια εικόνα της γλώσσας περιοχών όπου η αλβανική και η ελληνική διεισδύουν η µία στα
όρια της άλλης χωρίς να χάνουν την επαφή µε τον υπόλοιπο κορµό τους, θα µεταφερθούµε τώρα
στα αρβανίτικα ιδιώµατα της Ελλάδας, όπου η αλβανική, για την ακρίβεια τα αρβανίτικα,
απαντά υπό µορφή θυλάκων ευρισκόµενων εντός ελληνόγλωσσων περιοχών. Με τον τρόπο αυτό
φτάνουµε στις δυο κύριες πηγές απ’ όπου τα στοιχεία της αλβανικής εισχώρησαν –στο βαθµό
που ήταν εφικτό- στο σώµα της ελληνικής. Οι διαφορές των πηγών αυτών αντικατοπτρίζονται
και στις ιδιαιτερότητες του υλικού µε το οποίο η καθεµία τροφοδότησε την ελληνική.
Οφείλουµε να τονίσουµε ότι και στα ελληνικά ιδιώµατα που βρίσκονται στις παρυφές της
Ηπείρου ή πέραν των ορίων της ο αριθµός λέξεων αλβανικής-αρβανίτικης αρχής δεν είναι
αµελητέος, πράγµα που επιβεβαιώνουν τα παραδείγµατα από το µεγαρικό ιδίωµα (Σύρκου,
2006)15 κι από τις συνθηµατικές γλώσσες των χτιστών της Πελοποννήσου, γνωστές ως
κρεκόνικα και µπαραµπάτικα (Κωνσταντινόπουλος, 1983)16.
13

Δεν θα σταθούµε αναλυτικά στο ζήτηµα αυτό, επειδή το έχουµε θίξει σε άλλη µας εργασία (Qirjazi, 2004: 303325).
14
Από τη σχετική βιβλιογραφία προτείνουµε τις εργασίες των Q. Haxhihasani και F. Muça στη σειρά µελετών
Dialektologjia Shqiptare, όπως και διάφορες εκδόσεις του F. Rrapaj κ.ά. Ενδιαφέρον υλικό βρίσκει κανείς και στο
βιβλίο Γραµµατική αρβανίτικης γλώσσας του Φ. Παπαθανασίου (Ποταµιά, 2011). Γραπτές µαρτυρίες της
ελληνοφωνίας και διγλωσσίας των Τσάµηδων βρίσκουµε στα έγγραφα από τα Αρχεία του Αλή Πασά Τεπελενλή,
που εκδόθηκαν πρόσφατα από το ΕΙΕ.
15
Από το βιβλίο αυτό αναφέρουµε τα εξής παραδείγµατα: αγιέ τα µου ‘εκφράζει 1. αισιοδοξία 2. σκωπτική διάθεση
3. οίκτο 4. χαρά’[= α γιέτα µου < a jeta (ime)], βλάµης (o) 1. ο φίλος 2. ο εραστής’[<vllam], κιούρα (η) ‘η µύξα’
[<qurra], κοµπόρα (η) ‘1. µεγάλο κουδούνι 2. κουδούνι σε σχήµα καπάνας µε ξύλινη λαβή’ [<këmbora], κοροβέσης
(ο) ‘αυτός που του έχουν κόψει τα αφτιά’ [<korovesh], κουρίζι (το) 1. η κορυφή του τοίχου που στο τελείωµά του
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δ. -καθαρά ελληνόφωνες περιοχές χωρίς άµεση επαφή µε την αλβανική ή τα αρβανίτικα
(νησιά νότιου Αιγαίου και ανατολικά νεοελληνικά ιδιώµατα).
Είναι σαφές ότι ορισµένα στοιχεία από τα αρβανίτικα που εντοπίζονται στη δ΄ οµάδα
οφείλονται µάλλον στις δια-ιδιωµατικές σχέσεις και επαφές παρά σε άµεση επαφή µε
αλβανόφωνους ή Αρβανίτες.
Από τις υπόλοιπες οµάδες, η α΄ και η β΄ παρουσιάζουν / παρουσίαζαν αντεστραµµένες
παραµέτρους σε ό,τι αφορά τη γλώσσα κύρους και τον γλωσσικό περίγυρο, ενώ η γ΄ αποτελεί
µια κλασική περίπτωση γλωσσικής κοινότητας γεωγραφικά και ιστορικά αποκοµµένης από τον
φυσικό της κορµό17.
Με γνώµονα τα όσα διατυπώθηκαν παραπάνω, στο ερώτηµα «τι είδους στοιχεία δανείστηκε η
ελληνική από την αλβανική-αρβανίτικη κι από ποια σηµασιολογικά πεδία άντλησε υλικό», η
απάντηση δεν µπορεί να είναι οµοιόµορφη και µονολεκτική. Όπως έχει γράψει ο ελληνοµαθής
αλβανός γλωσσολόγος A. Xhuvani,
«Οι Αλβανοί δεν δηµιούργησαν ποτέ στην ιστορία τους ένα ενιαίο κράτος, άρα δεν άσκησαν
ποτέ εξουσία στους γύρω λαούς, η οποία θα συνεπαγόταν και τη διάδοση της αλβανικής·
έπειτα, από πολιτιστικής πλευράς, οι Αλβανοί δεν ανέπτυξαν στην ιστορική τους διαδροµή έναν
είναι στρογγυλεµένος 2. η σπονδυλική στήλη’[<kurrizi], βλ. και κουρίζα ‘ραχοκοκαλιά γιδοπροβάτων’ στην
Ήπειρο· η λ. δεν έχει καταχωριστεί σε ιδιωµατικά λεξικά, κόχα (η) ‘1. η κατάλληλη εποχή για την καλλιέργεια του
χωραφιού 2. (µτφ.) η διάθεση, η προθυµία’ [<koha], κρεσέλια (και κρισίλια) η ‘η αγριάδα, το γαϊδουρόχορτο’
[<krisël], λαγκουµία (η) ‘η λαιµαργία’ [<lakmia], λαµπότι (το) ‘βρώσιµο χόρτο’ [<labot], λιαργκόι (το) ‘ο ταπεινός, ο
ευτελής’ [<largoi], λιουγκούσι (το) ‘1. σιδερένιο εργαλείο που χρησιµοποιείται για την εκσκαφή ξύλου 2. (µτφ.)
φράση που χαρακτηρίζει τον ανόητο ή άµυαλο’ [<lugës], λιούφτι (το) ‘1. εξευτελισµός, διασυρµός 2. επίθεση’
[<luftë], λιοφάτα (η) ‘ή άγρια χαρουπιά’ [<lofatë], µονοφρίµα (το) ‘µονορούφι’ [<µονο- + frymë], µούλοζα (η) και
µούλουζα ‘τµήµα του πεπτικού σωλήνα’ [<mullëza], µούσκια (η) ‘1. το θηλυκό µουλάρι 2. (µτφ.) η γυναίκα’
[<mushka], µπότσικα (η) ‘το αγριοκρέµµυδο’ [<boçka], ντελίνι (το) ‘αρωµατικό δέντρο από το ξύλο του οποίου
κατασκεύαζαν κανατάκια’ [<dëllinjë], ντράδα (η) ‘µικρά κοµµάτια τυριού στο οποίο µετατρέπεται το γάλα όταν
κόβει’ [<dra-të], ντρόµισες (οι) ‘είδος ζυµαρικού παρασκευαζόµενο από αλεύρι, λάδι και νερό’ [<dromca],
ονταµπίρ ονταµπίρ ‘τάλε κουάλε, ό,τι είναι ο ένας είναι και ο άλλος’ [<at’ e bir ‘πατέρας και γυιος’], ούστρα (η) ‘τα
χλωρά στάχυα…’ [<ushtër, -a], πόρδωση (η) και πόρδωσι (το) ‘το παχύ έντερο’[ <pordhësi], πούσι (το) ‘1. η
καταχνιά 2. τα ξερά βελονοειδή φύλλα του πεύκου’ [<pushi], ρόδιζα (η) ‘ακανθώδες στρογγυλό χόρτο’ [<rrodhe –
za], ρουσιεφίκι (επίρ.) ‘ανοικοκύρευτα, ακατάστατα, ανακατεµένα’ [<rrush e fiq ‘σταφύλια και σύκα’], σκούµα (το)
‘ο αφρός της σαπουνάδας και ο κοµός του λαδιού’ [<shkuma], στάλπη (η) ‘το πηγµένο γάλα’ [<shtalpë],
σταµπουλάρης (ο) ‘ο ξύλινος στύλος που τοποθετούνταν στη µέση του αλωνιού’ [<strumbullari (i lëmit)],
τρικούγκουλο (το) ‘ασθένεια κατά την οποία εµφανίζονται στο σώµα µικρές φουσκάλες’ [<tri ‘τρία’ + kungull
‘κολοκύθι’], φρίµα (το) ‘η αναπνοή’ [<fryma], κτλ.
16
Κρεκόνικα : βερδίλης, ο ‘γέρος, ηλικιωµένος’ και τ. ζβερδίλης [<i (z)verdhur], βερδίλω, η ‘γριά’, γκλιουµιστρό, το
‘γάλα’ [<klumështor], γκούρα, η ‘πέτρα’ [<gur], λιάγκιρα, τα ‘λάχανα’ [<lakra], λιόκι, το ‘πέος’ [<loqe], µπάλτα, η
‘λάσπη’ [<baltë], µπλάθρες, οι ‘κουκιά’ [<bathë], µπότα, η ‘χώµα’ [<botë], µπούλιζα, η (και πoύλιζα) ‘κότα’
[<pulëza], ντέρζα, η ‘πόρτα’ [<derëza], ντρούµιζες, οι ‘τριφτιάδες’ [<dromca], ούγιε, το ‘νερό’ [<ujë], πίγκες, οι
‘αρβανίτικα τσαρούχια’ [<opinga], πρεπόσι, το ‘γυναικείο αιδοίο’ [<preposhi], πρίφτης, ο ‘παπάς’ [<prifti],
ρογκαλάω ‘πίνω’ [<rrëkëllej], σιουραυλάω ‘ουρώ’ [<shurroj], τέριζα και ντέριζα, η ‘πόρτα’ [<derëza].
Μπαραµπάτικα: βόγγιλο, το ‘µικρό παιδί’ [<i vogël-o], µπαθεκούκια ή µπάθες ‘κουκκιά’ [< bathëkuqe ή bathë],
µπούκουρε ‘όµορφος, -η, -ο’ [<i bukur], νούσε, η ‘νύφη’ [<nuse], κ.ά.
17
Ωστόσο, ανάλογα µε διάφορες παραµέτρους (βαθµός διγλωσσίας, δηµογραφικά δεδοµένα, ιδιαιτερότητες
επιµέρους αρβανίτικων ιδιωµάτων, κτλ.) µπορούν να γίνουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις. (Λ.χ. τα ΜεγαροΚουµιώτικα παρουσιάζουν περιορισµένο βαθµό επιδράσεων, αλλά µεγαλύτερο σε σχέση µε άλλες ελληνόφωνες
περιοχές).
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ανώτερο πολιτισµό από εκείνο των γειτόνων τους, και γι αυτό το λόγο τα στοιχεία της
αλβανικής σε εκείνους είναι περιορισµένα.» (Xhuvani, 1990: 369).
Ωστόσο, καθώς το γενικότερο πολιτισµικό υπόβαθρο των δυο εθνοτικών οµάδων, υλικό και
πνευµατικό, δεν διέφερε ουσιαστικά, οι νεοελληνικές διάλεκτοι και τα ιδιώµατα, µαζί µε µια
σειρά γραµµατικών λέξεων και στοιχείων του ποιµενικού κυρίως λεξιλογίου18 θα δανειστούνε
λέξεις και φράσεις που αποτελούν τρόπον τινά το γλωσσικό «πορτρέτο» του ΑλβανούΑρβανίτη.
Σκληρός και κακοτράχαλος, που κι όταν χορεύει δεν αποχωρίζεται τα όπλα του (πολύ
χαρακτηριστικός ο πίνακας «Αλβανοί χορεύοντες» του έλληνα λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου, βλ.
εικονογραφικό παράρτηµα), που συνηθίζει να επιβάλλεται µε τη βία και ως εκ τούτου η γλώσσα
του είναι γεµάτη απειλές και βρισιές. Από την άλλη, ο ηθικός του κόσµος είναι σηµαδεµένος
από έννοιες όπως η µπέσα και το αντίθετό της, η µπαµπεσιά. Είναι άνθρωπος της µπέσας και γι
αυτό προτιµάνε να τον κάνουν βλάµη και να την κάνουν µότριµα19 κτλ. Οι ελληνικές φράσεις
αρβανίτικο κεφάλι, αρβανίτικο γινάτι κτλ. συνυπάρχουν µε δάνειες φρ. όπως µε το άστε ντούε, µε
το παΐρι, ντοµοσντό / ντοµουζντό κτλ., που αποδίδουν την ισχυρογνωµοσύνη του ΑλβανούΑρβανίτη. Όλες αυτές οι «αρετές» του αποτυπώνονται µε πληρότητα και λεπτοµέρειες στα
λήµµατα Αρβανίτης και Αρναούτης του ΙΛΝΕ της Ακαδηµίας Αθηνών20. Σε µια όχι και τόσο
εξερευνηµένη περιοχή σε ό,τι αφορά τα ίχνη της αλβανικής, τη Θεσσαλία και Μακεδονία,
επιχωριάζει η λ. τενκόρδε ‘θάνατος’ (<αλβ. të ngordhë ‘να/ας ψοφήσει/πεθάνει’), που ανήκει στο
ίδιο πεδίο (Ταρνανάς, Γεωργίου 1962). Έτσι και η λ. παγκόι, παγκούι και παγκουί ‘πληρώνω
ντούκου, τοις µετρητοίς’ (<αλβ. pagoj), χαρακτηριστικό της αλβανικής φιλοτιµίας (Παπακίτσος,
2006, Κουσαθάνας 1996). Οι λ. κουρβελέσι ‘θόρυβος, σαµατάς’ (Μάτσιας, 2007) και κουρβελιό,
κουρβαλιό ‘ταραχή, αναστάτωση’(Παπακωνσταντίνου, 1995) φαίνεται να σχετίζονται µε την
αλβανική περιοχή Kurveleshi, απ’ όπου ορµούσαν οι Λιάπηδες για να πλιατσικολογήσουν. Στην
ίδια κατηγορία ανήκουν µάλλον και η λ. βλιώρα (Μάτσιας, 2007) ‘άφθονο’ (<Vlora), που στα
Γιάννενα του 1910-11 είχε λάβει πολιτική σηµασία (Μπόγκας, 1964)21. Λέξη ή φράση του
αυτού πεδίου είναι και το µάλε βράσε (µαλεβράσι, µαλιοβράσι) ‘θόρυβος, καβγάς, µέγα κακό’,
ευρείας διάδοσης και ασαφούς µέχρι πρόσφατα ετυµολογίας (τη συνέδεαν µε τις λ. µαλλί και
βράσε, Μπαµπινιώτης 2009), που όµως ετυµολογείται πειστικά µέσω της αλβανικής-αρβανίτικης
(<αρβ. e malle vrasje <αλβ. vrasje e madhe ‘µέγας φόνος, µέγα κακό’, και κατ’ επέκταση
‘µεγάλη αναστάτωση, ταραχή’)22.
Το στερεότυπο του ισχυρογνώµονα και χοντροκέφαλου Αλβανού-Αρβανίτη αποτυπώνεται
και στις δευτερεύουσες ή µεταφορικές χρήσεις λέξεων όπως γκέ(γ)κας και λιάπης κ.ά. Σύµφωνα
µε το ΙΛΝΕ, η λ. Γκέγκας ‘κάτοικος της Β. Αλβανίας’ χρησιµοποιείται κυρίως για τον άξεστο,
τον αµετανόητο, τον άγριο και εκδικητή, αλλά και για τον βλάκα. Χρησιµοποιείται επίσης για
18

Βλ. λ.χ. το µόριο ντοτ (<αλβ. dot), µε τους τ. ντότι, ντότις κ.ά., και τη λ. κουρίζα ‘ραχοκοκαλιά γιδοπροβάτων’
(<αλβ. kurriz ‘ράχη’).
19
Η λ. χρησιµοποιείται στην Ήπειρο και είναι το αντίστοιχο του βλάµης για γυναίκες (<αλβ. motër ‘αδερφή’).
20
Αρβανίτης ο. 1. Ο κάτοικος της Αλβανίας, Αλβανός. Η λ. συνήθως µεταφορικώς επί του θορυβοποιού, του
οξυθύµου, του πείσµονος, του βλακός (πβ. κουταρβανίτης), του βίαιου τυραννικού, αδίκου και δολίου, ή του εκ
πυρός υπερθέρµου (ΙΛΝΕ 3/1 27). Αρναούτης ο. 1. Αλβανός συνήθως µετά σηµ. σκωπτικής προς δήλωσιν
ανθρώπου αδιακρίτου, κακού ή δύσνου ή αγροίκου και σκαιού τους τρόπους. 2. Τουρκαλβανός στρατιώτης. 3. Ο µη
οµιλών καλώς, αλλ’ εκφέρων τας λέξεις µεταβεβληµένας ώστε να µη εννοήται (ΙΛΝΕ 3/1 98).
21
Σύµφωνα µε τον Μπόγκα, στα Γιάννενα, στις εκλογές του 1909-1910 η λ. βλιώρα σήµαινε ‘απλός λαός’, άρα
πλειοψηφία.
22
Πρόταση του καθηγητή Χρ. Τζιτζιλή (σύµφωνα µε Παπαναστασίου, 2008: 214).

170

Δώρης Κ. Κυριαζής

τον έµπιστο, τον ψηλόσωµο, τον ακάθαρτο, τον µπαµπούλα κ.ά. Γκέκας ονοµάζεται κι ένα
είδος κυνηγετικών σκυλιών. Στα ιδιώµατα της Ηπείρου γκέγκας λεγόταν και το άτοµο που
ετοίµαζε και πουλούσε γλειφιτζούρια. Δίπλα στα παραπάνω βρίσκουµε και κάποια
χαρακτηριστικά κύρια ονόµατα όπως Γκιουλέκας ‘ανυπότακτος, αδάµαστος’ (< Gjoleka)23. Το
όνοµα Βεληγκέκας (<Veligega) απαντά σε χρήση επιθέτου στα µέρη της Ηπείρου και σηµαίνει
‘χοντροκέφαλος’ (Παπακωνσταντίνου, 1995).
Παρ’ όλα αυτά, οφείλουµε να πούµε ότι στην ελληνική λαϊκή παράδοση και σε ορισµένα
ιδιώµατα οι προαναφερµένες λέξεις ή και άλλες παρόµοιες απαντάνε και µε ουδέτερες ή θετικές
σηµασιολογικές αποχρώσεις: µπούρας (<αλβ. burrë) έχει σε πολλά ιδιώµατα τη σηµ. ‘γενναίος,
ανδρείος’· Η λ. σκιπετάρι, που απαντά στη Ρούµελη (Καλαντζάκος, 1995) έχει τη σηµ.
‘όµορφος άντρας’ (<αλβ. shqiptar ‘Αλβανός’). Στο Λιβαδερό (Μόκρο) Κοζάνης, ένα από τα
τραγούδια που αφιερώνεται στη νύφη είναι το εξής: -Κόρην αρβανιτοπούλα // κι
αρβανιτοθυγατέρα,//πού τα βρήκες τόσα κάλλη// κι άλλην τόση ουµουρφάδα;(ΝίκουΓιωλτζόγλου, 1999: 202).
Μια δεύτερη παρατήρηση, πραγµατολογικής αυτή τη φορά φύσεως, είναι ότι, κατά τη γνώµη
µας, θα πρέπει να υπήρξε ένα είδος mock αρβανίτικων (ο όρος σύµφωνα µε το mock Spanish24),
τα οποία ήταν γνωστά στους Έλληνες, που τα χρησιµοποιούσαν για να χαρακτηρίσουν
γλωσσικά τον Αλβανό-Αρβανίτη. Δείγµατα mock αρβανίτικων βρίσκουµε στο έργο
«Βαβυλωνία» του Δ. Βυζαντίου και κυρίως στο θέατρο σκιών του Καραγκιόζη. Αν λάβουµε
υπόψη το ρόλο και την απήχηση του λαϊκού θεάτρου, καταλαβαίνουµε πόσο ενισχύθηκε και
διαδόθηκε µέσω αυτού η επικρατούσα περί (Τουρκ)Αλβανών εικόνα. Ο Βεληγκέκας, λ.χ.,
«Αντιπροσωπεύει την εκτελεστική εξουσία της δηµόσιας τάξης, είναι τουρκαλβανός στην
καταγωγή, κουτός, απολίτιστος, λιγόλογος και µιλά άσχηµα τα ελληνικά µε ανάµικτες
αρβανίτικες και τούρκικες εκφράσεις.» (www.karagiozismuseum.gr/figoures/index)25.
Ας ξαναπιάσουµε όµως το νήµα της γεωγραφικής κατανοµής των αλβανικών-αρβανίτικων
στοιχείων. Η εικόνα που σχηµατίζουµε ανταποκρίνεται λίγο-πολύ στα ιστορικά δεδοµένα.
Γλωσσικό υλικό αλβανικής-αρβανίτικης προέλευσης είναι ανιχνεύσιµο στις περιοχές απ’ όπου
πέρασαν και εγκαταστάθηκαν Αρβανίτες κι Αλβανοί.

23

Η έκφραση κάνει το Γκιουλέκα χρησιµοποιείται για τους ψευτοπαλληκαράδες.
«Mock Spanish itself is a system of four major strategies for the ‘incorporation’' of Spanish-language materials
into English. These strategies yield expressions that belong to a pragmatic zone bounded on one end by the merely
jocular, and on the other by the obscene insult» (Hill, 1995).
25
Βλ. και τη σηµασία 3 της λ. Αρναούτης στην υποσηµ. 20.
24
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Τ. Γιοχάλας. Κάθοδος και µετακινήσεις αλβανόφωνων πληθυσµών στον ελλαδικό χώρο.
Ο χάρτης Γιοχάλα (Jochalas, 1971) µας δίνει µια αδρή εικόνα της εγκατάστασης
αλβανοφώνων στον ελλαδικό χώρο κατά το µεσαίωνα (πρώτη µαρτυρία για αρχές 14ου αι.), αλλά
η εικόνα αυτή είναι πιο σύνθετη, γιατί έχοµε κι άλλες µετακινήσεις αλβανόφωνων πληθυσµών
στη Μακεδονία και τη Θράκη, κατά τα χρόνια µάλλον της τουρκοκρατίας. Λ.χ. υπάρχουν
αλβανόφωνα χωριά της Δυτικής Θράκης, για τους κατοίκους των οποίων γνωρίζουµε ότι
κατάγονται από τα µέρη της ΝΑ Αλβανίας και εγκαταστάθηκαν στη Θράκη κατά τον 17ο αιώνα
(Δαλάτσης, 2012). Επίσης, το υλικό που διαθέτουµε από διάφορες πηγές δείχνει ότι και τα
ελληνικά ιδιώµατα των Επτανήσων έχουν ενσωµατώσει στοιχεία της αλβανικής και αυτό
εξηγείται µε τις επαφές που είχαν µε τις απέναντι ακτές της Ηπείρου26.
Δεν χωράει αµφιβολία ότι η ευκρίνεια της εικόνας της γεωγραφικής κατανοµής των υπό
εξέταση στοιχείων θα ήταν µεγαλύτερη εάν διαθέταµε περισσότερο πρωτογενές υλικό. Τα κενά
που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την καταγραφή και µελέτη του συνόλου των νεοελληνικών
ιδιωµάτων ισχύουν και στην περίπτωση της διερεύνησης των στοιχείων της αλβανικήςαρβανίτικης. Όµως, κι όταν υπάρχει υλικό, πολλές φορές τίθενται ζητήµατα που άπτονται της
πληρότητας και της ποιότητας καταγραφής του.
Είµαστε λοιπόν υποχρεωµένοι να διατυπώσουµε κάποια ενδεικτικά συµπεράσµατα, τα οποία
–ας το τονίσουµε και µε την ευκαιρία αυτή- θα ήταν ασφαλέστερα αν υπήρχε δυνατότητα
ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Αρχείο του ΙΛΝΕ, το οποίο εξακολουθεί να παραµένει το πιο
πλούσιο και πιο αξιόπιστο.
Από την άλλη, είναι ανάγκη επίσης να επανεξεταστεί και το γνωστό µέχρι σήµερα υλικό. Με
βάση κυρίως τους εκδοθέντες τόµους του ΙΛΝΕ, θα επιχειρήσουµε να κατατάξουµε το υλικό
αυτό σε ορισµένες υποοµάδες και να αναδείξουµε τη σχετική προβληµατική τους:
α) στοιχεία βέβαιης αλβανικής-αρβανίτικης προέλευσης. Η λ. αµπάριζα. λ.χ., ‘είδος
παιχνιδιού’ (ΙΛΝΕ 1 534) θεωρήθηκε σωστά αρβανίτικο στοιχείο διότι, εκτός της υποκορ.
κατάλ. –ζα, η γεωγραφική της κατανοµή δείχνει ότι απαντά σε περιοχές µε εστίες
αρβανιτοφωνίας.
26

Σε κερκυραϊκά νοταριακά έγγραφα των ετών 1500-1503 βρίσκουµε τα επώνυµα Αλβανίτης, Γκίνης, Μάζης,
Σπάτας (Τοξότης, 2007), ενώ από συµφωνητικό της 23.12.1741, που συνάπτεται στην Κέρκυρα, πληροφορούµαστε
ότι «ο µισέρ Αντρούτζος Αγιότης … συνενφώνισεν µε τον παρόντα κύριον Κούκναβον από τα χωρία του Δελβήνου…
υπόσχετε ο άνωθεν Κούκναβος να δουλέψι διά πηστικός εις το κοπάδι του άνωθεν Αγιότη.» (Βερβιτζιώτης, 2009: 1).
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β) στοιχεία αλβανικής-αρβανίτικης προέλευσης, που µέχρι σήµερα θωρούνταν ότι
ανάγονται στην ελληνική. Η λ. βάιζα (βάζα) ‘1. µικρά υπηρέτρια’ 2. µικρά κόρη’, που απαντά
στην Πελοπόννησο (ΙΛΝΕ 3 424) σχετίζεται άµεσα µε την αλβ. λ. vajza ‘το κορίτσι’ και δεν
σχηµατίστηκε από την ελλ. λ. βάια + υποκορ.κατάλ. –iza της αλβανικής.
Στην οµάδα αυτή συµπεριλαµβάνουµε και όσα δάνεια έφτασαν στην ελληνική µε τη
µεσολάβηση της αλβανικής. Για παράδειγµα, η λ. γκιόσα ‘1. είδος γίδας 2. κακόφηµη γυναίκα’
είναι πιθανότερο να ανάγεται στην αλβ. gjosë < σλ. kozje (meso) (Meyer, 1891) παρά στην
αροµ. ghes(ŭ) ‘µαύρη γίδα µε καστανές ρίγες’, όπως σηµειώνουν τα λεξικά του ΙΝΣ και του
Μπαµπινιώτη. Πάντως το ΙΛΝΕ και ο Ανδριώτης (Ανδριώτης, 1983) υιοθετούν την αλβανική
ετυµολογία της λέξης.
γ) στοιχεία ελληνικής προέλευσης, που έχουν ετυµολογηθεί λανθασµένα ως
προερχόµενα από την αλβανική. Το ΙΛΝΕ (5/2 231) ανάγει τη λ. γρούζα ‘το φυτό κόνυζα η
βαρύοσµος’ στην αλβ. grúzë, αλλά έχει υποστηριχθεί πειστικά ότι η σχέση είναι αντίστροφη. Οι
λέξεις γρούζο, γρούζα (Ήπειρος), κρούζα (Κέρκυρα) και kliza, kriza, klisa (Κάτω Ιταλία)
σχετίζονται µε την αρχ.ελλ. λ. κνύζα. (Tzitzilis, 1997: 204).
δ) στοιχεία χαρακτηρισµένα ως αγνώστου ετυµολογίας, τα οποία ετυµολογούνται
επαρκώς από την αλβανική. Η λ. βάρgα (τ. βάρκα) ‘ορµαθός σύκων ξηρών’ (ΙΛΝΕ 3 455), που
απαντά στην Κορινθία και το ΙΛΝΕ τη χαρακτηρίζει ως αγνώστου ετύµου, σχετίζεται σίγουρα
µε τη λ. varg ‘ορµαθός’ της αλβανικής. Η λ. γκρενιάς ‘ποικιλία σίτου του ηµέρου’, αγνώστου
ετυµολογίας (ΙΛΝΕ 5/1 265), διαδεδοµένη σε περιοχές όπου η αρβανίτικη ήταν παρούσα
(Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ζάκυνθος κλπ.) σχετίζεται µάλλον µε την αλβ. λ. i
grýnjë / i grínjë ‘από σιτάρι’ < grurë / grunë ‘σιτάρι’, πβ. bukë e grunjë ‘ψωµί από σιτάρι’, αλλά
και Ο γκρινιάς κάνει καλό ψωµί (ΙΛΝΕ ό.π.).
Τα αλβανικά-αρβανίτικα στοιχεία είναι µέρος του προφορικού, λαϊκού και ιδιωµατικού –
γεωγραφικού και κοινωνικού- λόγου, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις τα βρίσκουµε να
παρεµβάλλονται και σε γραπτά, λογοτεχνικά κυρίως, κείµενα, προσδίδοντάς τους µια ιδιαίτερη
χωροχρονική πινελιά. Από τη νέα ελληνική λογοτεχνία είναι γνωστό το διήγηµα «Η εικόνα» του
ηπειρώτη λογοτέχνη Κ. Κρυστάλλη (Κρυστάλλη, Β΄ 55-56), όπου µια οµάδα Αλβανών (από τη
γλώσσα φαίνεται να είναι Λιάπηδες) ακούνε για τα κατορθώµατα του Σκεντέρµπεη και νιώθουν
υπερήφανοι γι αυτόν27:
-Άιντε, µωρέ Σκεντερµπέο, άιντε µωρ’ ινγκιούαρ µπρετ ισκηπετάρβε! [Ajde, more Skenderbeo,
ajde mor’ i ngjuar mbret i shqipëtarve!] (Άιντε ωρέ Σκεντέρµπεη, άιντε ωρέ ξακουσµένε
αρβανιτοβασιλιά!) …
-Γέµε βλέζερ, µωρέ πλιάκ, λέτε γιέµε νγκα ντου µπεσ’ – ε λέτε θόνε τσε ντούαν γκόλιτε
βροµέψουρα τα χασµεβέ. [Jemë vllezër, more plak, le të jemë nga du bes – e le të thonë çë
duan golitë vromepsura të hasmëve]. (Είµεστε αδέρφια, ωρέ γέρτο, ας είµεστε από δυο πίστες,
-κι ας λεν ό,τι θέλουν τα µαγαρισµένα τα στόµατα των οχτρών µας).
Άλλο ενδιαφέρον παράδειγµα πετυχηµένης παρεµβολής των αρβανίτικων σε ένα ελληνικό
κείµενο είναι το σατιρικό ποίηµα «Γαρουφιάς», έργο που γράφτηκε το 1924 από τον Ν. Γ.
Λίσβα (Λίσβας, 2000). Δυο αρβανιτοχώρια µαλώνουν «για τα µάτια» της οµορφότερης
27

Δίπλα στο πρωτότυπο δίνουµε τη µεταγραφή στο σηµερινό αλβανικό αλφάβητο.
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γαϊδουρίτσας της Αίγινας, που έχει γίνει µήλον της έριδός τους. Σε σηµεία κορύφωσης της
έντασης και δράσης, παρεµβάλλονται τα αρβανίτικα:
Και ρώτησε ο Πιτσιλός: «Μπέσα πο θοµ ρε µπέσα;»28
Οι Αγκυστριώτες φώναξαν: «Μπέσα ρε γιο µπαµπέσα»29.
Μα δεν τους καλοάκουγαν, και φώναξαν «Ρι πέρδε».30
Κι άµα η βάρκα ζύγωσε τους είπαν «Μίρις έρδε»31
«Τσι µπεν;»32 επείπ’ ο Πιτσιλός και την φωνήν απήρεν,
Οι Αγκυστριώτες σκέφθηκαν και απήντησαν: «Για µίρεν».33
«Τσι έρτε για πο θοµ κετού;»34 ρωτήσαν οι Αγκυστριώτες
Και ξεκουµπώσαν στο λαιµό λιγάκι τις καπότες.
Και απεκρίθ’ ο Πιτσιλός «Έρµε κετού στ’ Αγκύστρι,
Ντο βοµ πραπ ντι γαϊδούρε µας Γενίτικο καπίστρι!»35
«Α γιό νούκου µπεντέ ποτές»36 απάντησε το Κόλλια
«Το νούκου λογαριάσουµε α όπλα α πιστόλια».37
Κι επείπ’ αφού σηκώθηκε από το µετερίζη
«Ικ χάντε χούρντε λούβιαρε, τε χίτε µπιθ ρεΐζη»38.
Αυτό δ’ απαµειβόµενος ο Πιτσιλός προσέφη
Αφού το δοιάκι έστριψε: «Τσι θούα ρε κενέφη;
Πο χάντε ικ ρε µπουνταλά, ιντσίκ το Φλόττα έρδε
Και θα σε κάνω µουτ στο µουτ, πο σα ρετσίνι βέρδε!»39
Από ένα κοντινό νησί µε την Αίγινα και το Αγκίστρι, την Ύδρα, έχουµε ένα άλλο λογοτέχνηµα
(Πουλάκης, 2003), για πράγµατα
«ειπωµένα µε κείνηνε τη γλώσσα ντους της εποχής, τη ντόµπρα, τη κοφτή ντοπιολαλιά, τη
µουσικάτη, µ’ ένα σκαζµό αρβανίτικες εκφράσεις µαγειρεµένες µέσα ντης, έτσι για νοστιµιά του
λόγου, καί νόµιζες οπού το στόµθι ντους έσταζε µέλι θυµαρίσιο και η αναµνοή ντους
µοσχοβόλαγε κάτι σα φούλι υδραίικο. Και άσχηµη δε βγήκε η συνταγή τούτηνης εδώ της
28

Μπέσα πο θοµ ρε µπέσα Μπέσα po thom ρε µπέσα; ‘µπέσα, λέω, ρε µπέσα;’
Μπέσα ρε γιο µπαµπέσα. Μπέσα ρε jo µπαµπέσα. ‘µπέσα ρε όχι µπαµπεσιά’.
30
Ρι πέρδε. Rri përdhe. ‘Κάτσε χάµου’.
31
Μίρις έρδε. Miris erdhe. ‘Καλώς όρισες’.
32
Τσι µπεν; Çi bën? ‘τι κάνεις;’
33
Για µίρεν. Ja mirë. ‘να καλά’.
34
Τσι έρτε για πο θοµ κετού; Çi ertë ja po thom këtu? ‘Γιατί, λέω, ήρθατ’ εδώ;’
35
Έρµε κετού στ’ Αγκύστρι, / Ντο βοµ πραπ ντι γαϊδούρε µας Γενίτικο καπίστρι! Ermë këtu στ’ Αγκύστρι, / do vom
prap ndë γajdhure µας Γενίτικο καπίστρι! ‘Ήρθαµ’ εδώ στ’ Αγκύστρι, / θα βάλουµε πάλι στη γαϊδούρα µας Γενίτικο
καπίστρι!
36
Α γιό νούκου µπεντέ ποτές. Ajo nuku bënet ποτές. ‘Αυτό δε γίνεται ποτέ’.
37
Το νούκου λογαριάσουµε α όπλα α πιστόλια. To nuku λογαριάσουµε a όπλα a πιστόλια. ‘Δεν θα λογαριάσουµε
µήτε όπλα µήτε πιστόλια’.
38
Ικ χάντε χούρντε λούβιαρε, τε χίτε µπιθ ρεΐζη. Ik hade hurde λούβιαρε, të hitë bith reizi. ‘Άι χάσου, λούβιαρε, που
να σε παλουκώσουν’.
39
Τσι θούα ρε κενέφη; / Πο χάντε ικ ρε µπουνταλά, ιντσίκ το Φλόττα έρδε / Και θα σε κάνω µουτ στο µουτ, πο σα
ρετσίνι βέρδε! Çi thua ρε κενέφη; / Po hade ik ρε budalla, njëçik το Φλόττα erdhë / Και θα σε κάνω mut στο mut,
posa recini verdhë! ‘Τι λες ρε χαλέ; / Φύγε λοιπόν ρε µπουνταλά, σε λίγο έφτασ’ ο Στόλος / Και θα σε κάνω σκατό
στο σκατό, όπως το κίτρινο ρετσίνι!’.
29
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γλώσσας, κι ας ήτονε και µπάσταρδη, αλλά µε το καιρό σιγά-σιγά αλίµονο, που έσβυσε για τα
καλά, κι ούτε κανείς που τη θυµάται...».40
Όπως θα δούµε, η «νοστιµιά του λόγου» επιτυγχάνεται και µε το «αλατοπίπερο» των
αρβανίτικων, λέξεων και φράσεων µιας αλλοτινής καθηµερινής γλώσσας, που έχουν
ενσωµατωθεί πλέον στα ελληνικά του νησιού41.
Αναφέραµε ήδη ότι η «Βαβυλωνία» του Δ. Κ. Βυζαντίου (Μπίρης, 1948) αποτελεί
ξεχωριστό δείγµα χρήσης των αρβανίτικων. Οι λέξεις πο (<po ‘ναι, όµως, αλλά, κ.ά.’), πρα (<pra
‘λοιπόν, άρα’), νούκου (<nuku ‘δεν’), πίθε µούτη (<bithë ‘κώλος’ + mut ‘σκατό’), πλιάτς(ι)κα
(<plaçka ‘πλιάτσικα’), πρεσέσι (<përshesh ‘τριφταριά’), η λανθασµένη χρήση του οριστικού
άρθρου το της ελληνικής δίπλα σε ουσιαστικά αρσενικού και θηλυκού γένους’42, είναι ορισµένα
από τα στοιχεία αυτά. Μια άλλη χαρακτηριστική λέξη είναι και η ζτρου, προβληµατικής για την
ώρα σηµασίας και ετυµολογίας, την οποία εντοπίσαµε και σε νεοελληνικά ιδιώµατα (Λιάπης,
1996, Ταρνανάς).
Το υλικό από ιδιώµατα που γειτνιάζουν µε περιοχές αρβανιτοφωνίας είναι πλούσιο σε αριθµό
στοιχείων αλλά και σε διάφορα γλωσσικά φαινόµενα. Σε σηµασιολογικό επίπεδο παρατηρείται η
συµπληρωµατική κατανοµή των γηγενών και των δάνειων στοιχείων (βλ. τσιούπρα ‘κορίτσι’ και
κοπέλα ‘υπηρέτρια’, άνθια ‘άνθη οπωροφόρων δέντρων’ και λ’λούδια ‘φυτά που ανθίζουν,
λουλούδια’ Μπόγκας, 1964), ενώ πολλές φορές µεσολαβεί ο µηχανισµός της λαϊκής
ετυµολογίας, για την αποκατάσταση της σηµασιολογικής διαφάνειας (βλ. δέντρος ‘γαµπρός’, πβ.
αλβ. dhëndër ‘id.’, βλαστάρι ‘αδερφός’, πβ. αλβ. v(ë)lla ‘αδερφός’, από τις συνθηµατικές
γλώσσες της Ηπείρου43).
Στα ηπειρωτικά ιδιώµατα, ιδίως σε εκείνα της νοτίου Αλβανίας, έχουµε πληθώρα
µεταφραστικών δανείων, που δεν περιορίζονται σε µεµονωµένες λέξεις (παίροµαι
‘απασχολούµαι επαγγελµατικά, καταπιάνοµαι µε κάτι’, βλ. µε τι παίρεσαι; < me se merresh?)
αλλά και σε φράσεις (να σου πάρω το κακό! ‘αν είναι να σου συµβεί κάτι κακό, ας µου συµβεί
εµένα’ < të marrsha të keqen!) κτλ.

40

Το διήγηµα αρχίζει ως εξής: Δυο γερόντοι κριεµπάρδηδες, νησιώτες Νυδρεώτες, άστε ντούε, Αρβανίτες, σύντροφοι
και γκιέρηδες, µε κάµπoσους, πολλούς, στην πλάτη χρόνους, λάσκους, λεύτερους, ακόµα και αλόγιστους, ταλαίπωρους,
αλµυρησµένους, θαλασσινούς…
41
Βλ. λ.χ. τα πολλά προσηγορικά (κριεµπάρδηδες ‘ασπροµάλληδες’ [<kryebardhë], γκιέρηδες ‘συγγενείς’ [<gjirí],
κουµπουθέου [<këmbëthyer ‘ο έχων σπασµένα πόδια’, ‘που να τσακίσει τα πόδια του!’], χάνα µούνου ‘φάγε µας το
σκ.’ [<hana munë], κ.ά.), αλλά και την εκτεταµένη χρήση της υποκοριστικής κατάληξης –(ë)z- και λιγότερο της -th,
που εµφανίζονται δίπλα σε ελληνικές βάσεις: γιέτιζα ‘ζωή µου, καρδούλα µου, µάτια µου’ [<jetëz], ντούµπιζα
‘µικρή τούµπα, κορυφούλα’ [<tumbëz < τούµπα], Νύδριζα [<Ύδρα], ψείρηζες [<ψείρα], κάτουζα [<κάτου], πάνουζα
[<πάνου], λιγάκιζες ακόµα λέξεις, λιγάκιζα [<λιγάκι], (ακόµα) λίγοζα [<λίγο], τώριζα [<τώρα], καλέουζα [<καλέ],
στόµθι (το στόµθι ντους έσταζε µέλι θυµαρίσιο) [<stom < στόµα], κακοµοίρθη [<κακοµοίρης] κ.ά.
42
Το ίδιο λάθος παρατηρείται και στους αλβανούς µετανάστες κατά τα πρώτα στάδια εκµάθησης της ελληνικής.
43
Στοιχεία της αρβανίτικης έχουν εισχωρήσει και στις αστικές κοινωνικές διαλέκτους (νάκα ‘δεν’ < naka, γκέγκε
‘κατάλαβες’ <gjegje κ.ά.). Στα καλιαρντά, για παράδειγµα, βρίσκουµε έναν αριθµό σύνθετων λέξεων όπως
αστεντούπουρος (ο) ‘διευθυντής’ (<αρβ. άστε ντούε + πουρός ‘γέρος, ηλικιωµένος’), θεοµπούκουρα (επίρρ.)
‘άριστα’ (< θεο- ‘επιτατικό’ + µπούκουρα <αρβ. bukur ‘όµορφα’). Βλ. Πετρόπουλου, 1993.
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Μνεία ιδιαίτερη αξίζει να γίνει στο ονοµατολογικό υλικό. Εδώ ενδιαφέρουν ιδίως οι
περιπτώσεις όπου δίπλα σε τοπωνύµια44 και επώνυµα αρβανίτικης αρχής έχουµε και τα
αντίστοιχα προσηγορικά, περιορισµένης έστω διάδοσης. Για παράδειγµα, το επών. Σκλιας και η
µεγαρική λ. σκλέρικα. Η διάδοση του επωνύµου αυτού σε περιοχές όπως η Εύβοια και η Αττική
οδηγεί στην αναζήτηση ενός αλβανικού-αρβανίτικου ετύµου και πράγµατι υπάρχει στην
αλβανική η λ. shqa, shkla, µαρτυρηµένη από το µεσαίωνα, που σήµαινε αρχικά τον Σλάβο και
κατ’ επέκτασιν τον αλλόθρησκο, αλλόγλωσσο, και τελικά τον ανήκοντα σε µια άλλη φυλετική
οµάδα (Demiraj, 2006-2007). Η λ. shklerisht σηµαίνει ‘ελληνιστί, σε γλώσσα διαφορετική από
τα αρβανίτικα’ και είναι διαδεδοµένη στους Αρβανίτες. Η ρίζα αυτή σώζεται και στο επίθετο
σκλέρικος ‘µη ντόπιος’ και το επίρρηµα σκλέρικα ‘µε τον τρόπο των ξένων’ του µεγαρικού
ιδιώµατος (Σύρκου, 2006).
Σε µορφολογικό επίπεδο, εκτός από το δανεισµό κάποιων υποκοριστικών καταλήξεων, όπως
των –z και –th45, παρατηρούνται ενδιαφέροντα φαινόµενα επανανάλυσης (το κεντόι ‘είδος
τραγουδιού’ < do këndoj ‘θα τραγουδήσω’)46 ή αλλαγής γραµµατικής κατηγορίας (παγκόι ‘τοις
µετρητοίς’ < pagói ‘πλήρωσέ [τα τώρα]’ προστ. του pagój)47 κτλ.
Στοιχεία της αλβανικής-αρβανίτικης µπαίνουν στην ελληνική σε µια παγιωµένη µορφή και
παραµένουν τέτοια, χωρίς να υπακούουν στους κανόνες προσαρµογής:
Αν γουστάρετε να τα πούµε πολιτικά καλως να ορίσει η αφεντιά σας αλλά οχι πολλά πολλά
ναουµ µε εµάς τους Ζωγραφιώτες γιατί θα σας ξηγηθούµε αλµυρό φυστίκι. Γκέγκε φλώροι. Εδω
είναι Ζωγράφου δεν είναι παίξε γέλασε...48.
Ρέ χάνα µούνου ούλοι σας... (Πουλάκης, 2003)49.
Μια τελευταία παρατήρηση αφορά και το διαµεσολαβητικό ρόλο της αλβανικής κατά το
δανεισµό της ελληνικής από άλλες γλώσσες. Τέτοια περίπτωση φαίνεται να αποτελεί η λ.
γκιουνάφι ‘κρίµα’, που απαντά στην Ήπειρο και µπήκε στο τοπικό ιδίωµα µέσω της αλβανικής:
αλβ. gjynah, gjynaf < τουρκ. günah, αφού είναι γνωστό ότι η τροπή h > f συνηθίζεται στις
αλβανικές διαλέκτους, ειδικά στο τέλος της λέξης50.

Τώρα που τα αρβανίτικα έχουν σχεδόν «σιγήσει» οριστικά, τι απέµεινε απ’ αυτά στα
νεοελληνικά ιδιώµατα και στην κοινή νεοελληνική; Ας απαντήσουµε µε συγκεκριµένα
παραδείγµατα, «αλιευµένα» κυρίως από το διαδίκτυο51.

44

Για λόγους χώρου δεν θα αναφερθούµε εδώ στο τοπωνυµικό υλικό, που είναι αρκετά πλούσιo και αξίζει µια
ιδιαίτερη µελέτη.
45
Βλ. παραπάνω υποσηµ. 41.
46
Εικάζουµε ότι το µόριο του µέλλοντα της αλβανικής εκλαµβάνεται ως οριστικό άρθρο ουδετέρου γένους της
ελληνικής.
47
Ο τ. προστακτικής εκλαµβάνεται, υποθέτουµε, ως τροπικό επίρρηµα.
48
zografounet. Στο γκέγκε φλώροι, το γκέγκε ‘άκουσες, κατάλαβες’ αντιστοιχεί σε β΄ πρόσωπο ενικού της
αλβανικής – αρβανίτικης.
49
Το χάνα µούνου ‘φάγε µας το σκατό’ απευθύνεται σε ένα άτοµο. Όπως συµβαίνει συνήθως µε τις βρισιές από
άλλες γλώσσες, η έκφρ. αυτή έχασε µε τον καιρό τη σηµασιολογική και µορφολογική της διαφάνεια.
50
Πβ. njoh – njof, shoh – shof κ.ά. Βλ. Gjinari, 1989: 172-173.
51
Βλ. λ.χ. τον ιστότοπο slang.gr
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Αναζητώντας στο google τη λ. γκέγκε, µαθαίνουµε ότι πριν λίγους µήνες κυκλοφόρησε στην
Αθήνα ένα CD µε τίτλο γκέγκε του rapper Εισβολέας52. Την ίδια λ. ακούσαµε σχετικά
πρόσφατα σε διαφήµιση κέντρου εκµάθησης ξένων γλωσσών, την οποία αναλαµβάνει
παπαγάλος, που στο τέλος ρωτά: γκέγκε; Βέβαια, δεν καλεί τον κόσµο να µάθει αρβανίτικα,
αλλά χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο στοιχείο της αρβανίτικης για να κεντρίσει την προσοχή των
ακοατών της ραδιοφωνικής διαφήµισης.
Το άστε ντούε είναι ένα άλλο λεξιλογικό στοιχείο που απαντά σχετικά συχνά σε σχόλια
πολιτών που σχετίζονται µε την αυθαιρεσία της εξουσίας ή µεµονωµένων ατόµων. Απαντά όχι
µόνο στη φρ. µε το άστε ντούε αλλά και ως χαρακτηρισµός προσώπων:
Η Μαρία η άστε ντούε ή Νυδρεώτες, άστε ντούε, Αρβανίτες… (Πουλάκης, 2003).
Το πιο πρόσφατο παράδειγµα χρήσης/επανάχρησης στοιχείων της αλβανικής-αρβανίτικης το
εντοπίσαµε σε µια γελοιογραφία του Μαΐου 2012, αµέσως µετά τις βουλευτικές εκλογές στην
Ελλάδα. Όπως θα δούµε, η ευρηµατικότητα του γελοιογράφου, βασισµένη και στην πλούσια
σχετική παράδοση, πέραν από τον τίτλο εκτείνεται και στο κείµενο της λεζάντας53.
ο…βεληγκέκας

Πρα! Πρα! Εγέρθητι, ωρέ!
Τελειώνουµε µε την υπόµνηση ότι µια εκτενέστερη µορφή της εργασίας αυτής θα
συνοδεύεται και από ένα γλωσσάρι των αλβανικών-αρβανίτικων στοιχείων της ελληνικής,
52

«γκέγκε» είναι ο τίτλος ενός από τα τραγούδια του, όπου η συγκεκριµένη λέξη επαναλαµβάνεται αρκετές φορές
στο ρεφρέν.
53

Μαΐου 9, 2012 - Αναρτήθηκε από τον/την Δ.Ι. | "Greek National Pride" blog, χιούµορ.
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κοινής και ιδιωµάτων, καθώς και –όπου είναι εφικτό- από σχετικό εικονογραφικό υλικό,
συγκεντρωµένο από πηγές ποικίλης προελεύσεως54.
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