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ARISTOTEL SPIRO 
Athinë 
 

PËRBASHKËSI DIALEKTORE SHQIPTARO-GREKE  
 

arrëdhëniet midis të folmeve të greqishtes dhe shqipes janë 
shqyrtuar deri më sot kryesisht në nivel leksikor dhe më pak në 
nivel morfologjik e sintaksor (Uhlisch 1964, Οικονόμου 1997, 

Κυριαζής 2001). Për sa i përket nivelit fonologjik-fonetik, përveç disa 
referimeve (Σπύρου 2000, 2008α, Σπύρου 2008β, Κυριαζής 2001, 
Κυριαζής & Σπύρου 2011), ende nuk ka një studim sistematik. Ekziston 
megjithatë një traditë që trajton në përgjithësi marrëdhëniet midis gjuhëve, 
duke marrë parasysh trajtat e standardit ose gjithë ato trajta që kanë kaluar 
përmes një “filtri” filologjik (lokalizim i trajtave nëpër vepra letrare, a 
tekste folklorike, publicistike etj.). Vitet e fundit i është mëshuar faktit se 
në zhvillimin e trajtave të përbashkëta midis gjuhëve ballkanike, qoftë në 
nivel dypalësh qoftë në nivel ndërballkanik, një rol të rëndësishëm luajnë 
marrëdhëniet midis të folmeve a dialekteve gjuhësh të ndryshme.   

Këtu do të trajtojmë ato dukuri fonetike (segmentare, ndërsegmentare 
dhe mbisegmentare), si dhe dukuri leksikore e gramatikore, që janë 
zhvilluar në shqipe për shkak të ndikimit të të folmeve greke dhe 
anasjelltas. Pasi të sqarojmë konceptin e huazimit dialektor, do të japim 
shembuj sistematikë nga fonologjia, fjalori, por edhe gramatika e zonave të 
kontaktit gjuhësor shqiptaro-grek.  

Së fundi, do të përpiqemi ta inkuadrojmë zhvillimin e këtyre veçorive 
të përbashkëta brenda një skeme të përgjithshme etnolinguistike, që i kapër-
cen caqet e thjeshta gjuhësore, dhe karakterizohet nga sjellje komunikative 
kulturalisht të njësuara ose të njëjta, të cilat fonologjikisht, leksikalisht ose 
gramatikisht përkojnë me të njëjtat realizime.  

 
Vokalizmi verior (βόρειος φωνηεντισμός) i një pjese të madhe të të 

folmeve epirote (d.m.th. ngushtimi i zanoreve të mesme dhe rënia e 
zanoreve të ngushta, në të dyja rastet në pozicion të patheksuar) duhet të 
jetë zhvilluar në kontekstin e gjerë diakronik të një kontakti ndërgjuhësor. 
Këto shprehi shqiptimore, që në greqishte përbëjnë tiparin kryesor dallues 
të ndarjes themelore dialektore greke në veriore e jugore, në shqipe shfaqet 
si një veçori e qenësishme e sistemit gjuhësor, si gjendje e përfunduar e një 
procesi të gjatë evolutiv (Çabej 1973 [1956]: 98v.). Si kronologji relative 
merren kontaktet gjuhësore shqiptaro-sllave (Demiraj 1996: 86), pra, për-
afërsisht shek. VII-VIII. Përftimi i zanores [ǝ] është arritur prej kohësh të 
hershme si në pozicion të patheksuar (Demiraj 1996: 86; Topalli 2007: 
135) në mbarë shqipen, ashtu edhe në pozicion të theksuar (Çabej 1973 
[1956]: 98v.; Topalli 2007: 103) në toskërishte. Tek huazimet e hershme 
greke të shqipes zanoret e patheksuara e kanë kaluar tashmë fazën e reduk-
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timit të tyre në [ǝ] dhe kanë rënë krejt, khs. qershi gr. κερασία, ftujë gr. 
βετούλι, zhgun gr. σιγκούνι / σεγκούνι (Çabej 1973 [1956]: 98-99). Sigu-
risht, në përftimin e shprehive të ngjashme shqiptimore, sidomos tek të fol-
met veriore greke të Epirit, nuk mund të përjashtohet ndikimi i të folmeve 
arumune, folësit e të cilave ishin më të familjarizuar me lëvizjet e vazhdu-
eshme nëpër viset malore të kësaj krahine, ashtu siç nuk mund të për-
jashtohet një ndërveprim i gjithë dialekteve të të tria këtyre gjuhëve.  

Në fonetikën e të folmeve greke të Shqipërisë (FGSH) dhe atyre epi-
rote në përgjithësi vërehet prania e bashkëtingëlloreve frikative [ʃ], [ʒ] dhe 
afrikate [tʃ], [dʒ], si dhe e laterales [ɫ], shqiptimi i [l]-së alveolare edhe në 
pozicione të tjera veç pozicionit para zanoreve të përparme.  

Në të folmet jolabe të Gjirokastrës, Sarandës, si dhe në të folmet 
çame në përgjithësi vërehet zhbuzorëzimi i fonemës /ü/, si ajo e theksuar 
ashtu edhe e patheksuar. Kjo dukuri fonetike është konstatuar pjesërisht 
edhe në Devoll, por gjerësisht edhe në vise më të largëta, si në pjesën lin-
dore të të folmeve të gegërishtes qendrore, Peshkopi, Lumë, Dibër, Kërço-
vë, Prilep, Gostivar, Tetovë, Shkup e Kumanovë, gjer në jug të Kaçanikut 
(Gjinari 1988: 42, 44). Aparati i të folurit përshtatet ndaj disa shprehive 
nyjëtimore/ shqiptimore të caktuara, të cilat identifikohen pas gjasash me 
spektrin nyjëtimor të gjuhës që ka prestigjin më të madh. Mungesa e [ü]-së 
(Totoni 1965: 104, Haxhihasani 1971: 142) është rrjedho-jë  e ndikimit të 
sistemit fonetik të greqishtes së re, ku kjo fonemë nuk ekzi-ston. P.sh. di, 
dillë, fitirë, grikë, gjismë, gjish, ill, it, krie, mbillur, mbitem, mbërthier, 
pjes, qiqe, rrëmbien, si, shtrith, thier etj.  

Mungesa e [ü]-së shoqërohet me perceptime të njëjta fonetike e fono-
logjike në të folmet e zonës së kontaktit ndërgjuhësor greko-shqiptar. Është 
interesant reflektimi i dyfishtë i kësaj foneme në disa raste fjalësh shqipe 
(Beci 1969: 257; Haxhihasani 1971: 143; Totoni 1974: 46), p.sh. atire dhe 
ature, këtire dhe këture, gjikoj (KPL 150, Vuno, Himarë) dhe gjukoj, gjiq 
dhe gjuq, gjikuar (KPL 1246, Shëvasi, Sarandë). Pasojat e këtyre shprehive 
shqiptimore janë shtrirë në të gjitha huazimet e përbashkëta nga gjuhë të 
treta, me rastin më karakteristik huazimet nga turqishtja. Kështu, tek e 
njëjta leksemë [ü]-ja origjinare turke herë reflektohet me [i], e herë me [u]: 
diqan dhe duqan, birek dhe burek, Mifit dhe Mufit, qip dhe qup, gjinah dhe 
gjunah. Duke pasur parasysh se [ü]-ja shqipe zakonisht perceptohet nga 
grekët si [u], mund të përfundojmë që shqiptimi i [ü]-së së huazimeve turke 
si [u] pasqyron shprehi shqiptimore të zhvilluara në kuadrin e një mjedisi 
ligjërimor, ku greqishtja përdoret si gjedhe komunikuese referimi. Beci 
(1969: 257) konstaton se pasqyrimi i [ü]-së me [i]  vërehet më shumë në të 
folmet e fshatrave Çorraj, Borsh, Kardhiq, Senicë, Piqeras, Tatzat, Nivicë-
Bubar, Dhoksat, ndërsa reflektimi i [ü]-së me [u] vërehet në fshatrat Fushë-
Bardhë, Delvinë, Muzinë, Mursi, Konispol. Për mendimin tim, kjo situatë 
ndjek këtë rregullsi: sa më larg zonës së kontakteve gjuhësore shqiptaro-
greke, aq më e fortë është prirja e pasqyrimit me [i], dhe sa më afër zonës 
së kontakteve gjuhësore shqiptaro-greke, aq më e fortë është prirja e pas-
qyrimit me [u]. Pasqyrimi me [i] është mënyra «shqipe» e pasqyrimit të 
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[ü]-së turke, ndërsa pasqyrimi me [u] është mënyra «greke». Disa fjalë si 
bureq, çureq, dufeq, sënduq,  ku, përveç shqiptimit të [ü]-së si [u], ndodh 
edhe palatalizimi i [k]-së në pozicion para zanoreve të përparme [i] dhe [e], 
janë tregues i qartë i shprehive shqiptimore greke. Realizime të tilla janë të 
zakonshme në të folmet arvanite: bureq, oxhaqi  (Jochalas 2011: 266). Fja-
lët e kësaj kategorie janë në të vërtetë huazime të tërthorta turke në të fo-
met çame e arvanite. Prania e tyre e madhe sasiore, në kushtet e një gjen-
djeje dygjuhësie, është perceptuar nga folësit e tyre shqiptarë si një gjedhe 
fonetike e veçantë dhe ka zhvilluar shprehi fonetike të identifikueshme me 
ato të bashkëfolësve të greqishtes.  

Ndikimet fonolektore greke kanë qenë sidomos të forta në të folmet e 
çamërishtes (Haxhihasani 1971:148-151), si dhe në të folmet e disa fshat-
rave shqipfolëse të zonës së Delvinës, si Muzina, Peca (Totoni 1965: 105) 
apo Mursia, në sistemin bashkëtingëllor të të cilave vërehet prania e fone-
mave /ɣ/ (me realizimet [ɣ], [j]) dhe /x/ (me realizimet [x], [ç]), karakte-
ristike për greqishten. Të shënohet që fonemat e mësipërme, për të njëjtat 
arsye, janë të pranishme edhe në të folmet arvanite të Greqisë (Jochalas 
2002: 85) e arbëreshe të Italisë së Poshtme; khs. gjithashtu në Muzinë 
γarufo, γaqël, γavetë, γastër, γudhi, aγrile (Totoni 1965: 105), tek arbëre-
shët e Italisë chràgh [krax] (De  Rada 8, 13), càχa [΄kaxa], cráχhæt  
[΄kaxa], tijχ [tiç] (Mandala 2012: 101-102, 264)1. Thuajse të gjitha rastet ku 
konstatohet prania e këtyre fonemave janë huazime greke. Kjo prani kaq e 
dendur ka çuar në zhvillimin e disa shprehive shqiptimore të zbatueshme në 
rrethana të ngjashme fonetike edhe në fjalë thjesht shqipe. P.sh. h’e [çe], 
h’edh [çeð], ah’ere [a΄çere]. Ky realizim fonetik ka një përhapje të gjerë në 
gjuhën shqipe; ai konstatohet në të folmet labe (Zagori, Gjirokastër, 
Bregdet i Poshtëm), në çamërishte dhe në të folmet e arbëreshëve të Italisë 
(Totoni 1965: 105; Haxhihasani 1971: 149).  

 
Ndërrimi [ɫ] : [ð] është karakteristik për Gjirokastrën, p.sh. kalli: 

kadhi, llambë: dhambë, avulli: avudhi, qëllimi : qëdhimi (Gjinari 1988: 65). 
Raste të këtij ndërrimi mund të konstatohen edhe në të folmet greke të kra-
hinës së Delvinës dhe Sarandës, p.sh.  κεραμάδα : κεραμάλα (Spyrou 2008: 
61), por këtu nuk përbëjnë rregull fonetik.  

Mosshqiptimi i [h]-së glotale në Korçë e Devoll nuk mund të shpje-
gohet plotësisht pa ndikimin e të folmeve fqinje greke.  

                                                 
1 Matranga i përdor të katër fonemat e mësipërme, por Mandalà  nuk ka arritur t’i 
transkriptojë duke arritur në përfundimin e gabuar se chχ, cχh, χh, cχ, ch, χ 
përdoren për [h], që në të vërtetë përdoren për [x] dhe/ose [ç] në varësi të 
pozicionit fonetik (2012: 265). Në një botim kritik të mëparshëm (Chiarchiaro 
2004: XXXVII- XXXVIII) arrin ta transkriptojë [x]-në (χhënë, χharèe, χaiδiare, 
χolë, amaχeζit, tiiχ, gnëëχ, δiiχ, vèeχh etj), por gjithsesi në asnjë rast nuk dallon 
fonemën [ɣ] me realizimet [ɣ] dhe [], që hasen rëndom në të folmet arbëreshe.  
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Në të folmet shqipe të Ziçishtit (Devoll), vërehet edhe ndërrimi [ɫ] : 
[ṷ], që mund të quhej ndryshe «vokalizimi i bashkëtingëllores», p.sh. 
kuaçkë < *kuoçkë < klloçkë (gr. κλώσσα):  

 
O moj dhelpër filingore / nëma pulën që më more,/ se e 
kisha si amaçkë, / se desha të vinja kuaçkë / kuaçkë me 
dyzet zogj; / ti e hëngre sa më dogj (Zdruli, 402). Martesa 
thinjur leshtë / bjerë kuaçkë në vjeshtë (Zdruli, 520). 
 

Ndërrimi [ɫ] : [ṷ] në pozicion ndërzanor vërehet në disa të folme 
greke të Romilisë (në fshatin Kavakli), në Naksos, në malësinë e Kretës pe-
rëndimore, ku [l]-ja është vokalizuar në një [ṷ] gjysmëzanore (καουά, 
πηουός në vend të καλά, πηλός). Vokalizimi i [l]/[ɫ]-së është një dukuri e 
rëndomtë edhe në portugalishte, në holandishte apo në polonishte 
(Kontosopoulos 1994: 95-96).  

Ky ndërrim konstatohet edhe në të folmet arvanite. Veçse gjendja 
këtu paraqitet më komplekse. Në një pjesë të folmesh (në Argolidë të Pelo-
ponezit) [l]/[ɫ]-ja realizohet si [u]/[u]: bautë < ballëtë, Djeuza < Djellëza, 
dhëmbaua < dhëmballa, kaumi < kallmi, kshiu < kshill, miau < miell, 
mësaua < mësalla,  piau < piell, Puatomë < Pllatomë (top.), siau < siell, 
Shënë Dieuzë < Shënë Diellëzë (top.), shpeuë < shpellë, uambadhë < llam-
badhë, vaue < valle (Jochalas 2011: 132, 138, 145, 147, 162), por në një 
pjesë tjetër ka evoluar në një fazë të mëtejshme, në konsonantizim, ku [u] / 
[ṷ]-ja realizohet fonetikisht si [v]/ [f] (khs. mauokuarë / mauokuam < ma-
ll(ë)kuarë, kuosë < gr. κλώσσα, muagë < mëllagë, uthuu a < uthulla, skuavi 
< skllaví etj., por edhe kovë < kollë, kopevë < kopellë < gr. κοπέλα, kshif, 
~vi  < kshill, ~i, mashkuf ~vi < mashkull, ~i, mësavë < mësallë, muvëzë < 
mullëzë, rravë < rrallë, i χovë < i hollë, i gjavë < i gjallë, e gjava < e gjalla 
‘kafsha’, djavëth < djallëth, të vjevëtë < të vjellëtë, të pjevëtë < të pjellëtë 
etj. etj.) (Jochalas 2006: 446-450 etj.)2.  

Ndërrimi [ɫ] : [f]/ [v] duket se është favorizuar edhe nga mjedisi fo-
netik i trajtës së shquar të emrave dhe vijimisht është morfologjizuar, do-
methënë bashkëtingëllorja [ɫ] karakterizon tashmë temën e pashquar të em-
rave (khs. kshif, mashkuf etj.).  

Ndërrimi i mësipërm nuk duhet ngatërruar me ndërrimin [u] : [f] që 
ndodh në pozicion fundor - ose ndryshe nyja shquese [u]-ja allofonizohet 
në [f] në të folmet e Devollit, por edhe në të folme arvanite, si p.sh. në Hi-
dra, për të folmet e së cilës Jochalas (2006: 445-446 etj.) shprehet se kanë 
nyjën shquese [f] (p.sh. γarbi-f, dhe-f, ka-f, kushëri-f, maγazi-f, mi-f, njeri-f, 
shënëndre-f, shi-f etj. etj.).  

                                                 
2 Mundësia që [ɫ]-ja të ketë përfunduar në [v] nëpërmjet një faze të ndërmjetme [ð] 
(Spiro 2013: 182) ka pak gjasa, sepse nga shembujt e mësipërm del që faza e 
ndërmjetme është [u]/[u], e cila nga gjysmëzanore evoluon në bashkëtingëlloren 
[v]/[f]. 
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Pelat ç’u bënë? / I hëngri kadif. / Kadif ç’u bë? (Dardhë) 
(Zdruli 406). Jam ashtú kështú njerí./ Kam nja di tri 
foresí,/ brékënë ndë bojaxhíf,/ këkúçetë ndë papuçíf... 
(Jochalas 2006: 235). 
 

Një dëshmi që këtu kemi të bëjmë me allofon të [u]-së dhe jo me fo-
nemën [f] është se te kadif treguesi i shquarsisë është nyja e prapme /u/, e 
realizuar fonetikisht si [f], prandaj nuk ekziston ndonjë formë *kadifi. 
Morfonologjikisht mund të hamendësohet që këtu kemi fillimisht një allo-
morf [v] (konsonantizim të zanores) dhe vijimisht realizimin e saj fonetik si 
bashkëtingëllore të shurdhët [f], për shkak të pozicionit fundor. Në kuadrin 
e diasistemit të shqipes ky tregues mund të shihet si një allomorfolektemë e 
shquarsisë.  

Denazalizimi i grupeve [mb], [nd], [ng] është një tjetër fonolektemë, 
i cila vërehet në raste të kufizuara në krahinën e Devollit, sidomos në 
Dardhë:  

Udhës dë mal na gjen një ulk (Zdruli 456). Do vete më 
duqant, dofta më jep veresije, - i tha gruaja (Zdruli 472). 
Kur shikon dëpër samaret, dë një stolë sikur u shypelis 
(Zdruli 472). Popo, vu kazanët bë zjarrt (Zdruli 480). E 
këputi bë kurist e vete, bëlldung, e hodhi e u kthe dë hant 
(Zdruli 480). Kush na i shtif bë derët (Zdruli 480). E mori 
ky e bë shtëpit (Zdruli 483). Na ishte një që dinte tërë 
gjuhët, ç’ka mbi dhet e dënë dhet (Zdruli 489).  

 
Dukuria e denazalizimit të grupeve bashkëtingëllore vërehet gjith-

ashtu në të folmet e çamërishtes (Haxhihasani 1971: 154), p.sh., baj, bath, 
besë, bjell, bush, bleth, dihmë, dëra, drishe, daj, dëje etj.3, por edhe në të 
folmet arvanite. E njëjta dukuri konstatohet edhe në disa të folme greke të 
Thesalisë lindore në një pjesë të madhe të Maqedonisë, Trakës, Lemnosit, 
Lesbosit etj. (Kontosopoulos 1994: 96).  

Zhvillimi i një -ɣ-je / -j-je ndërzanore ose brenda një fjale (Θεγός, 
Αμαλίγια, Βγενίγια, τρίγια, Σίγια, Σουφίγια, Τουρκίγια), ose në bashkë-
shqiptimin e një nyjeje apo përemri që mbaron më zanore me një fjalë që 
fillon më zanore (p.sh. σε j-ηύρε, με j-είπε, τη j-ήκσε) (Kontosopoulos 1994: 
97; Minas 2004 (1983): 471). Këto janë shprehi shqiptimore që hasen për-
gjithësisht edhe në ligjërimin shqip, si shmangie nga shqiptimi normativ, 
p.sh. Sofija, lirija, Turqija, Greqija etj. Raste shqiptimore të ngjashme për-
bëjnë edhe shqiptimet i jati, e jëma, Nexhmije, Refije, Nafije etj.  

Një gjysmëzanore [i̭] zhvillohet para një [e]-je nistore në shumë vise 
veriore greke, p.sh. i̭ένας, i̭έχου (Kontosopoulos 1994: 98; Minas [1983] 

                                                 
3 Në të folmet e çamërishtes vërehet edhe një prirje e kundërt në lidhje me 
realizimin e grupeve bashkëtingëllore [mb], [nd], [ng] (Haxhihasani 1971: 154), 
asimilimi i mbylltoreve nga tingulloret dhe realizimi i tyre përkatësisht si [m], [n], 
[n], sidomos në pozicion nistor e fundor: zmërthej, zmraz, mledh, plum, krim etj. 
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2004: 471), e cila ngjan të jetë në të vërtetë një diftongim i [e]-së së thek-
suar në pozicion nistor. Khs. në ndonjë të folme shqipe jerdhi etj.   

Në disa komplekse bashkëtingëllore të greqishtes që përmbajnë [r], 
nyjëtimi i të cilave kërkon një energji më të madhe, para [r]-së, sipas Kon-
tosopoulos-it (1994: 107), zhvillohet një zanore që dëgjohet si «ı»-ja e 
turqishtes dhe e gjuhëve ballkanike (bullgarishtes, rumanishtes, serbishte, 
shqipes). Të dhënat vijnë nga të folmet e Lemnosit, ku fjala Λαμπριγιά, 
emërtimi popullor për ‘Pashkët’, realizohet fonetikisht si [labǝ΄ri̭a]. Po ky 
shqiptim nuk kufizohet vetëm tek të folmet e Lemnosit. Në të folmen greke 
e Nartës së Vlorës dhe më pak në të folmen greke të Palasës konstatohet 
realizimi fonetik i zanores së mesme [ǝ], që është pa dyshim ndikim i 
shprehive shqiptimore të shqipes.  

Në rastin kur pjesëmarrëse është edhe bashkëtingëllorja [r], e cila, siç 
dihet, ka aftësi rrokjeformuese, shpjegimi mund të inkuadrohet brenda një 
izofoni ndërballkanik.  

Reduktimi vokalik i të folmeve veriore greke (i emërtuar ndryshe 
edhe si «shurdhim» (gr. «κώφωση») apo «ngushtim» (gr. «στένωση»), 
mund të shpjegohet me përhapjen e shprehive shqiptimore shqipe, në të 
cilat vokalizmi ka ndjekur të njëjtën rrugë, që karakterizohet nga errësimi i 
zanoreve të patheksuara, të cilat reduktohen në zanoren e mesme [ǝ].  

Një pjesë e veçorive fonetike konstatohen tek fjalët e huazuara dhe 
kufizohen po tek ato. Por karakteri sistematik dhe numri i madh i hua-
zimeve bën që këto ndërrime fonetike të gjuhës dhënëse të interpretohen si 
të tilla edhe në gjuhën marrëse (khs. p.sh. formimin e shumësit tek hua-
zimet latine të anglishtes). Për rrjedhojë, në raste të veçanta rregulli fonetik 
mund të shtrihet edhe në fjalë vendase të gjuhës marrëse. Le të vërejmë 
p.sh. ndërrimin [v] : [ð] te fjala dhjaksem, i cili konstatohet edhe tek të fol-
met greke të krahinës së Delvinës dhe Sarandës Άγιο Δήμος, Άγιο Μάδρα, 
Δυσσανιώτισα, διολί,  διάζομαι (Spyrou 2008: 61).  

A-ja protetike e të folmeve greke (Spyrou 2008: 70) të krahinës së 
Epirit mund të shihet si burim dhe shkak për praninë e tij tek të folmet 
shqipe. Kështu, në të folmet labe dhe çame vërehen raste të kufizuara 
fjalësh me [a] protetike, njësoj si tek të folmet limitrofe greke, p.sh.: Ako-
nispol ‘Konispol’ (KPL, 992), arrotull < rrotull (Haxhihasani 1974:28), at-
herë  < therë ‘presë’ (Haxhihasani 1974:28).  

Në të folmet greke të Shqipërisë vërehet mungesa e palatalizimit të 
velareve para zanoreve të parme, p.sh. [΄ʃkivaɫo], [΄ʃkeno], [ba΄kiri], [΄getʃi]  
(Spyrou 2008: 53-54). Burimi i këtij lloji shqiptimi janë shprehitë shqip-
timore shqipe, ku shqiptimi i velareve nuk ndikohet nga zanoret e për-
parme. Përkundrazi, në të folmet e çamërishtes vërehet shqiptimi palatal i 
velareve para zanoreve të parme në disa fjalë të cilat përdoren edhe në të 
folmet greke të Epirit, p.sh. raqi (KPÇ 261), qoshqi, handaqi, sokaqi (Ha-
xhihasani 1971: 149).  

Shqiptimi i pjesëzës së të ardhmes do në trajtën [o] në të folmet shqi-
pe të Gjirokastrës dhe Sarandës (o vij ‘do (të) vij’, o marr ‘do (të) marr’, o 
jap ‘do (të) jap’; khs. gjithashtu shprehjen e njohur o të të thiej noçkat), 
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gjen paralelen e vet në të folmet greke të po kësaj treve (α νάρθω < θα να 
έρθω ‘do të vij’, α φύω < θα φύγω ‘do të iki’; Spyrou 2008: 89).  

Thjeshtimi / asimilimi i grupit bashkëtingëllor [rn] : [r] / [rn] : [R], që 
është një nga dukuritë karakteristike të fonetikës shqipe, haset edhe në disa 
fjalë të të folmeve greke të Delvinës dhe Sarandës (Spyrou 2008: 104), 
p.sh. περάω < περνάω, πουράρι < πουρνάρι, σερικός < *σερνικός < αρ-
σενικός, στέρα < στέρνα, φούρος < φούρνος, në rrethinat e Janinës (khs. Τέ-
ροβο, Χάνι Τερόβου < bg. Търново), por edhe në Himarë (khs. p.sh. αρί < 
αρνί, Bogas 1966: 81)4. Fjala πουράρι (< πουρνάρι), haset edhe në të folmet 
labe: Ti haje lënde përralli (KPL, 1170); në hëngshin lënde përralli (KPL, 
1262). Greqisht πουράρι dhe shqip p(ë)rrar / p(ë)rrall krijojnë një izoglosë 
të përbashkët shqiptaro-greke dialektore, sidomos në pikëpamje të trajtimit 
fonetik të grupit bashkëtingëllor [rn], origjinarisht të lokalizueshëm në gre-
qishte në trajtën πουρνάρι, që vijimisht u asimilua në të folmet dialektore të 
të dy gjuhëve. Veçse në shqipe ndërrimet fonetike prekën edhe [r]-në e rro-
kjes fundore, e cila u ndërrua në [ɫ]. Ndërrimi [r] : [ɫ] në këto fjalë krijon 
përshtypjen e një marrëdhënieje fonetike që ndodh midis dy sistemesh të 
ndryshme gjuhësore, që janë në kontakt. E interpretuar nga këndvështrimi i 
njërës apo i tjetrës gjuhë, drejtimi i ndërrimit mund të përmbyset. Një shkas 
të tillë na e jep realizimi dialektor στεράρι në të folmet greke të Delvinës 
(Spyrou 2008: 448), ndërsa në Himarë σράρι e Dhërmi σριάρι  (Bogas 
1966: 93), e cila përbën një kundërhuazim. Prej origjinales στουρνάρι u bart 
në dialektet shqipe stërrall e së këndejmi në të folmet greke të Shqipërisë, 
ku grupi bashkëtingëllor [rn] shfaqet i asimiluar në [r], ndërsa [r]-ja e rro-
kjes fundore rishfaqet në vend të [ɫ]-së. Në rastin e στεράρι kjo mund të 
thuhet me siguri, për shkak të pranisë së [e]-së, prejardhja e së cilës nga 
[u]-ja nuk do të justifikohej fonetikisht.  

Ndërrimi [ti] : [c] përkatësisht [di] : [] është i njohur në disa të folme 
verilindore të shqipes (khs. Gjinari 1988:64, Gjinari 1989:160), p.sh. qetër 
< tjetër, gjal < djalë. Por për mendimin tim ky ndërrim nuk kufizohet vetëm 
në to, por ka vepruar edhe më në jug; khs. filaqot < *filatiot, spathariqot < 
*spatharitiot (Haxhihasani 1971: 149), shqerrë < shtjerrë, mëshqerrë < më-
shtjerrë, pisqollë < *pistjollë. Kjo formë e fundit e hamendësuar dhe e pa-
dokumentuar nga sa dimë në shqipe, haset në të folmet greke të Delvinës 
dhe Sarandës: (μ)πιστιόλας [bi΄stioas] me kuptimin metaforik ‘i papjekur’, 
‘i rrëmbyer’ (Spyrou 2008: 408). Khs. gjithashtu trajtën πατακιόπιτα [pa-
ta΄copita] < *πατατιόπιττα ‘byrek me patate’ (Bogas 1966: 53); po ashtu 
γλοντιά [oń di a] (Bogas 1966: 17) dhe γλονγκιά [o΄a] (Spyrou 2008: 
349) tek FGSH. Ky ndërrim haset madje edhe përtej zonës së kontaktit 
shqiptaro-grek, në të folmet sllavomaqedonase, si një dukuri morfo-
nologjike, ku, p.sh. shumësi i emrit cvet ‘lule’ bëhet cveke (Lunt 1952: 17). 

                                                 
4 Minas [1983] 2004: 472) e interpreton këtë dukuri në të folmet greke si rënie të 
[n]-së së grupit bashkëtingëllor [rn], por në të vërtetë këtu kemi të bëjmë me 
asimilim të këtij grupi, ashtu sikurse ndodh edhe në shqip.   



ARISTOTEL SPIRO 

 

66 

Në të folmet sllavomaqedonase të Shqipërisë haset edhe huazimi grek 
spóƚaj <gr. σπολάτι < εις πολλά έτη në shprehjen Spóƚaj Bogu (fr. merci à 
Dieu) (Mazon 1936: 380),  e cila në dialektet e greqishtes së re ka evoluar 
në σπολάκι.  

Rotacizmi është ndërrimi kryesor fonetik që dallon dy kryedialektet e 
shqipes. Si ligj fonetik historik konsiderohet se ka pushuar së vepruari që 
para kontakteve të shqipes me sllavishten (Meyer-Lubke 1906 Çabej 1976: 
266; Demiraj 1996: 244, Topalli 2007: 251). Por dëshmi të rotacizmit i 
gjejmë edhe ndër të folmet greke. Kështu, p.sh. në të folmet e Delvinës dhe 
Sarandës hasim trajtën κυρηγάρη < κυνηγάρη ‘gjahtar’ (në fshatin Jermë), 
në poezinë popullore. Në emrin Κώσταρη të fshatit Kostar, të cilin Demiraj 
(1996: 243) e interpreton brenda skemës së rotacizmit të toskërishtes, shoh 
më shumë një ndërrim [n] : [r] të kryer nga greqishtfolësit e atij fshati në 
një periudhë kontaktesh sllave ose passllave, kur rotacizmi përbënte tashmë 
një ligj fonetik historik për shqipen5. Kundërvënien [n] : [r] në pozicion 
ndërzanor e hasim edhe brenda të folmeve greke, p.sh. a) Σεϊτανίδης : 
Σεϊταρίδης, b) βαρδάνι : βαρδάρι etj. Në rastin a) në bazë të Σεϊτανίδης u 
shqiptua trajta e rotacizuar Σεϊταρίδης. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për 
rastin e kundërvënies κυνηγάρης : κυρηγάρης. Në rastin b), përkundrazi, në 
bazë të βαρδάρι u krijua dhe mbeti në përdorim trajta e parotacizuar 
βαρδάνι, që haset tek të folmet greke të Delvinës dhe Sarandës. Ky kun-
dërvënie fjalësh haset edhe në shqipe vardhan : vardhar (KPL 703) Kemi, 
pra, një pseudorotacizëm, ose kundërrotacizëm (a rotacizëm për analogji), 
por kjo ndodh gjithsesi kur folësit e kanë ndjenjën e këtij ndërrimi. Është 
për t’u vërejtur fakti i pranisë së dukurisë brenda ose në afërsi të zonës his-
torike shqiptare të rotacizmit, ku ndjenja gjuhësore e shqipfolësve çdo [n] 
ndërzanore e shqipton si [r], ndërsa çdo [r]-je ndërzanore i korrespondon 
një [n].  

Ndikime dukurish mbisegmentare vërehen edhe në melodikën e 
frazës. Fraza e të folmeve greke të Shqipërisë së Jugut është ndikuar shumë 
nga melodika shqipe, sidomos për sa i përket theksit dinamik. Gjithashtu, 
shumë të folme të toskërishtes jugore, sidomos ato çame janë ndikuar nga 
melodika greke.  

Në një pjesë fjalësh të përbashkëta midis shqipes e greqishtes, nëpër 
dialektet shqipe të zonës së kontaktit ndërgjuhësor, ndiqet vendi i theksit të 
gjuhës greke. P.sh. ténxheri (Haxhihasani 1974:103).  
                                                 
5 Trajtat Gjorm (shqip) dhe Gönemi (turq.), Lavdar (top. në Skrapar) dhe Lavdan 
(top. në Përmet) (Luka 2010: 347, 348) tregon për asimetrinë e veprimit të rota-
cizmit në shqipe, por edhe për karakterin rudimentar që kishte ky ligj fonetik deri 
sa pushoi së vepruari. Në përgjithësi, gjatë shqyrtimit të toponimeve që ofrohen 
nëpër dokumentet osmane duhet pasur parasysh mjedisi ligjërimor i kohës, i cili 
implikon, veç shqipes, edhe gjuhë të tjera, sidomos greqishten. Rast domethënës 
ai i Vlorës me trajtat Ablona, Abalona, Avalona (Luka 2010: 348), që pasqyrojnë 
trajtën greke, e cila përfaqëson edhe formën zyrtare të këtij toponimi, situatë që 
nuk përjashton megjithatë se trajta shqipe Vlorë nuk ka qenë në përdorim në atë 
kohë.  
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E njëjta gjë mund të thuhet edhe për përbërjen fonematike të disa fja-
lëve të përbashkëta. Këto shihen si realizime diverguese në shqipe dhe kon-
verguese brenda arealit dialektor dygjuhësh shqiptaro-grek. P.sh. strungë 
(Haxhihasani 1974:98) khs. gr. στρούγκα [΄strunga], kapaq kallëz. kapajnë 
(Haxhihasani 1974:103) khs. gr. καπάκι [ka΄paci], jermani ‘gjermani’ (IH 
2007: 204), Jermania ‘Gjermania’ (IH 2007: 208), Ameriqia etj. Ndonjë 
fjalë si Evropë, evropian është përgjithësuar tashmë në mbarë shqipen.  

Paralele të tilla të pavërejtura më parë konstatohen jo vetëm si sjellje 
fonetike, por edhe si sjellje gramatikore. Pasojat e kontaktit ndërgjuhësor 
janë ndier edhe në sintaksë, e më pak në morfologji e fjalëformim. Numri i 
vogël i treguesve gramatikorë të huazuar nuk e ul rëndësinë e pranisë së 
tyre brenda sistemeve dialektore. Kështu, në të folmet çame është vërejtur 
prania e disa fjalëve gramatikore, tregues raportesh kohore, vendore, si 
p.sh. anamesa gr. ανάμεσα (Haxhihasani 1974:27), kathe gr. κάθε, eftis gr. 
ευθύς / ευτύς, meta  gr.  μετά (Haxhihasani 1974:73).  

Kathe nat’ bie me ti,  
kathe nat’ të ka në si (IH 259).  
Haberin eftis dërgomë (IH 334).  

Në disa të folme maqedonase, si p.sh. në të folmen e Náusës, tek për-
gjigjet mohuese në vend të pjesëzës mohuese όχι ‘jo’ përdoret pjesëza δεν 
‘nuk’. P.sh. pyetjes Αρμιξέτι την αγιλάδα; ‘A e molët lopën?’ i jepet për-
gjigjja Δεν ‘nuk’ (Kontosopoulos 1994: 100). I njëjti përdorim haset edhe 
në ndonjë të folme juglindore shqipe, afër krahinës së gjerë historike të Ma-
qedonisë. Gjithashtu, fjalëzën <nuk> me kuptimin ‘jo’ K. Kristoforidhi e 
interpreton sipas traditës gramatikore greke si ndajfolje (Christophorides: 
1882: 161). I trajtuar brenda kuadrit të kontaktit gjuhësor shqiptaro-grek, 
shfaqja e këtij përdorimi në të folmet dialektore greke mund të shpjegohet 
si një rast karakteristik i ndikimit dialektor ndërgjuhësor, burimi i të cilit 
mbetet për t’u shpjeguar.  

Në Epir dhe në Maqedoninë Perëndimore përdoret zakonisht pjesëza 
thirrore «o!», atje ku në të folme të tjera përdoret «e!», «(β)ρε!», «μωρέ!»: 
Ω Τζόλα! ‘Ε Γιώργο!’, Ω Πίππα! ‘Ε Φίλιππα!’, Ω πιδί! ‘ρε παιδί’, Ω μάννα! 
‘Ρε μάννα’. (Kontosopoulos 1994: 100-101). Këtë pjesëz e ka pasur greqi-
shtja e lashtë, por ekzistojnë pak gjasa që prania e saj në të folmet e krahi-
nave të mësipërme të jetë trashëguar prej greqishtes. Mund të jetë edhe ajo 
një ndikim i shqipes, meqenëse folësit e tyre janë përfshirë diakronikisht në 
zonën e kontakteve me shqipen, ku pjesëza thirrmore «o!» është përgjithë-
suar. Nga ana tjetër pjesëza «(m)ore!» në shqipe është pas gjithë gjasash 
ndikim i një përdorimi grek («(μ)ωρέ!»). Ky ndikim duhet ta ketë zana-
fillën në një kohë relativisht të hershme, meqenëse është përgjithësuar dhe 
detajuar gramatikisht brenda sistemit të shqipes, ku hasen disa realizime 
dialektore edhe shumë larg arealit të kontakteve historike shqiptaro-greke 
(o, oj, moj, mor, more, mi etj.).  

Në disa krahina të Maqedonisë Perëndimore (Náusa etj.) (Kon-
tosopoulos 1994: 101), por edhe në të folmet greke të Shqipërisë përdoren 
gjerësisht trajtat sintaksore me μου / μι, σου / σι, των / τουν, την, της të për-
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emrit vetor + folje në vetën III njëjës për të shprehur një predispozicion të 
brendshëm: μι τρώγιτι ‘më hahet’, δε μι απιδιέτι ‘nuk më kërcehet’, δε μι 
πίνιτι ‘nuk më pihet’. Këto ndërtime pavetore janë përgjithësuar në shqipe 
(Domi 1995: 269), fakt i mjaftueshëm për të menduar se kemi të bëjmë me 
një ndikim të shqipes mbi të folmet greke.  

 
Një kategori më vete përbëjnë disa fjalë që shërbejnë si morfema fja-

lëformuese, të cilat mund të jenë zakonisht sintema (palo-, kondo-, lano-, 
kako-, meso-, proto-, mono-), por edhe parashtesa (kse-) e më rrallë pra-
pashtesa, p.sh.:  

a) palo-.  
palo ara (Haxhihasani 1975: 276), palo andarë (IH 2007: 161), Palo-

fshati (Haxhihasani 1975: 282), palo Gërqinë (IH 2007: 184), palo Junani 
(IH 2007: 116, 165, 168, 180, 196), palo kalaja (Haxhihasani 1975: 277), 
Paloklisha (Haxhihasani 1975: 279), Palokopri (Haxhihasani 1975: 378), 
palolëngra (IH 2007: 390), palo moraitë (IH 2007: 162), palo Piqerasi (IH 
2007: 115), palo raje (IH 2007: 132), palo Rusia (IH 2007: 131, 164), palo 
mbret (IH 2007: 183), palo Saminë (IH 2007: 154), palo Smarte (IH 2007: 
444), Paloshtëpi (top.) (Totoni 1965: 123), palo xhandarë (IH 2007: 144).  

b) kondo-.  
kondore (IH 2007: 446), kondokapë, kondogunë (Haxhihasani 1974: 

10), kondoxhup (IH 2007: 335), Kondopafili (IH 2007: 353).  
c) meso-  
Mesomëhall (Totoni 1965: 122), Mesobregu (top.) (Haxhihasani 

1975: 277, 306), Mesorahji (top.) (Haxhihasani 1975: 297).  
d) lano-.  
lanoshi (IH 2007: 448).  
e) kako-.  
kakohënë (IH 2007: 216), kako Sulltana (IH 2007: 48), kako Tanë 

(IH 2007: 78), kako Leno (Koçi 2001: 56). 
f) kako-.  
kakoduket, kakovjen (Haxhihasani 1971: 132).  
g) proto-.  
protobajram (IH 2007: 217), protojeni (Totoni 1971: 104).  
h) mono-.  
monofill (IH 2007: 349).  
i) kse-.  
ksebëj, kselodhem, ksenderoj (Haxhihasani 1971: 132), ksefrihem 

(Haxhihasani 1974: 8), ksemollois (IH 2007: 217).  
 
Një dukuri tipike e kontaktit ndërgjuhësor janë edhe ndërtimet tauto-

logjike, të cilat mund të shfaqen si sintagma, por edhe si kompozita, apo si 
prani morfematike e dyfishtë në të njëjtën nyje sintagmatike. Haxhihasani 
(1974: 10) këto formime i quan “montxhibelike”, por njihen gjithashtu 
edhe si forma hibride (Brown & Joseph 2017). P.sh.:  



PËRBASHKËSI DIALEKTORE SHQIPTARO-GREKE 

69 

Sintagma tautologjike: Manushaqe, moj mavri, / këputu e bjer në gji / 
të viç era merudhi (IH 2007: 280); bëre djelt me vethe tënde, / me fjalëz e 
me kuvënde (IH 2007: 334); Ç’i keshe glarë satëme, / haj në llaf, haj në ku-
vënde, / haj në levendizë tënde  (IH 2007: 338); O dohtorr e o jatrua,  s’ke 
se çish të më biç mua, / mëndia m’u turbullua, / kafkall’ i kokës m’u lua! 
(IH 2007: 384); Ki inati it, / si ves’ e pelistere, / vit’ e pelistere, / tallan-
dushje majit (IH 2007: 389); kërsit qipra e këmbora, / bi xamaria e flora 
(IH 2007: 407); me qipra e me këmborë, / kopetë varganë shkojnë (IH 
2007: 446); Ashkosën, leshrabërrshime, / derën’ e hanes’ s’më mbille, / me 
këmbor’, qipra e zile (IH 2007: 219); t’u pleksën leq’ e thile / pika zanatit 
që ke (IH 2007: 425); Kliçe – kliçe klidhone, / të mbillurë në hale, / me tre-
qint koqe ve (IH 2007: 437); nxorri kartën e ia dha, / me timi e temena (IH 
2007: 52); nuk lëftojn’, se prishin benë, / hedhin posht timi e nderë (IH 
2007: 73); zinxhir’ e hallkanje s’la, / i hodhi në funt të detit (IH 2007: 65); 
ç’përpiqej i varfëri / në Evrop’ e në Frëngji (IH 2007: 180); Osman Takë 
mustaqezi,  tre dit’ mbllirë në xhami, pa kandil e pa foti (IH 2007: 123); 
emborë edhe tuxharë, / u muarr tërë paranë (IH 2007: 150); çik’ e thel’ e 
maqëli, / mbiti plaka e sabi (IH 2007: 33179); Le të dalë e të më marrë, / o 
more djal-o, / se kamte burrin molar, / qeroz edhe kacidhiar (Kruta 1989: 
313).  Në të folmet greke të Delvinës dhe Sarandës përdoret παίρω μέρια 
‘përzë dikë duke e ndjekur me vrap’ <παίρνω ‘marr’ + merrja.  

Kompozita tautologjike: Haxhihasani (1974: 10) përmend si formime 
“montxhibelike” fjalët sheshmejdan (emër), protoparë (ndajfolje), beli-
bardhë (mbiemër). Ndër to, sheshmejdan përbëhet nga një temë fjalë-
formuese shqipe (‘shesh’) dhe një me prejardhje turke (‘mejdan’), ndërsa 
belibardhë përbëhet nga një temë fjalëformuese me prejardhje sllave (‘be-
li’) dhe një me shqipe (‘bardhë’). Tek protoparë elementi i parë është grek 
(‘proto’), ndërsa elementi i dytë shqip (‘parë’). Sipas kërkimit që kemi bë-
rë, kjo e fundit ka denduri më të madhe përdorimi: flet Idrizi protoparë 
(KPL, 836). Dolle në mal protopare, / labe, moj, lulja labe (IH 2007: 399). 
Markua brriti protoparë, / o burrani, shqipëtarë (IH 2007: 67). Thela-thela 
do t’e binë / protoparë Shqipërinë (IH 2007: 164). Megjithëse më rrallë, 
përdoren edhe fjalë të tjera, si f.v. kryeparë, kokorreth: kryeparë në Meso-
llonjë, / barabar me Kaçandonë (IH 2007: 69), kokorreth pëmbi (KPÇ, 
229).  

Kompozita tautologjike me pjesëmarrjen e një teme fjalëformuese 
shqipe mund të lokalizohen edhe në të folmet dialektore greke. Kështu, 
p.sh. në të folmen e Lefkadhës kam informacion se ka qenë përdorur kom-
pozita γεροπλιάκος [jero΄plakos].  

Së fundi, ndërtime tautologjike konstatohen, megjithëse shumë rrallë, 
edhe në nivel morfematik: Kështuр p.sh. në toponimet Vasilajth, Dhri-
maqezat (Kurvelesh) (Dhrimo 1969: 301; Totoni 1971: 81) bashkë-
përdoren në të njëjtën nyjë sintagmatike treguesi grek dhe shqip i dimi-
nutivit: -aq- (<-άκ(ης)) dhe –th/ dhe –aq- (<-άκ(ης)) dhe –ëz; pra, Vasilajth 
< Vasilaqth < gr. Βασιλάκη(ς) + -th, si dhe –aq- (<-άκ(ης)) dhe –ëz, pra, 
Dhrimaqezat < gr. Dhrim(άκ(ης)) + -ëz. 



ARISTOTEL SPIRO 

 

70 

Në fushën e leksikut pamja nuk paraqitet e thjeshtë. Ekziston një ka-
tegori huazimesh dialektore greke, që janë të përbashkëta në të folmet toske 
jugore, në labërishte e/o çamërishte. P.sh. allonar (Koçi 2001: 31) ose allu-
nar (Totoni 1974: 89) khs. Αλωνάρης, avarua (Totoni 1974: 90) khs. FGSH 
αβαρός, bashto (Haxhihasani 1974:30) khs. FGSH μπάστος, bim (Ha-
xhihasani 1974:32) khs. FGSH μπίμι, bodeja (Totoni 1974: 90) khs. FGSH 
μπόντα, bubulec (Totoni 1965: 118) khs. FGSH μπουμπαλέτσι, buhar (Ha-
xhihasani 1974:34) khs. FGSH μπουάρι, buxarros (Haxhihasani 1974:5) 
khs. FGSH μπουτζάρια, cinura (Haxhihasani 1974:37) khs. FGSH τσίνορα, 
çaf (Haxhihasani 1974:38; Totoni 1974: 91) khs. FGSH τσάφ(ι)νη, çokall 
(Haxhihasani 1974:39) khs. FGSH τσόκαλο, çórva (IH 2007: 448) khs. 
FGSH τσορβάς, dervenicë  (Totoni 1974: 92) khs. FGSH ντρεβενίτσι (Spy-
rou 2008: 418), dhogë khs. FGSH δόγα (Bogas 1966: 19; Spyrou 2008:45), 
fërnzatë (Haxhihasani 1974:45), khs. FGSH φραντζάτο (Spyrou 2008: 477),  
fulltak (Haxhihasani 1974:47) khs. FGSH φούλτακας, galicë (Totoni 
1965:118) khs. FGSH γκαλίτσα dhe γκαλίτσι (Bogas 1966: 15), gumanaq 
(Haxhihasani 1974:50) khs. FGSH γκουμενάκι (Spyrou 2008: 347), gush-
taricë (Haxhihasani 1974:50) khs. FGSH γκουστερίτσα, kaliboç khs. γκα-
λιγκότσα (Bogas 1966: 15) dhe καλιgέτσι (Spyrou 2008: ), korkadhe (Ha-
xhihasani 1974:62) khs. FGSH κορκάδι, kasar (IH 2007: 173) khs. FGSH 
κασάρα, larë (Totoni 1965: 119) khs. FGSH λιάρα, koçkël (Totoni 1971: 
96) khs. FGSH κότσκαλο (Spyrou 2008: 381), llaka (Haxhihasani 1974:69) 
khs. FGSH λάκκα, llapsanë (Haxhihasani 1974:72) khs. FGSH λαψάνα, mi-
nxil (IH 2007: 104) khs. FGSH βιντζίλι / μιντζίλι (Spyrou 2008: 401), nacë-
rri (Haxhihasani 1974:77) khs. FGSH ανατσίρια (Spyrou 2008: 331), nagu-
lë (Haxhihasani 1974:77) khs. FGSH αναγούλια (Spyrou 2008: 330), nois 
(Haxhihasani 1974:79) khs. FGSH νογεύω (Spyrou 2008: 414), patiqe (Ha-
xhihasani 1974:82) khs. FGSH πατίκια, πουρτσ αλίζομαι (Spyrou 2008: 
435), përkalidhë (Haxhihasani 1974:83) khs. FGSH πρικαλίδα (Spyrou 
2008: 436), qilithra (Haxhihasani 1974:89) dhe në FGSH κηλήθρα, rrusfaq 
(Haxhihasani 1974:93), khs. FGSH ρωσφάι (Spyrou 2008: 441), sfekëll 
(Haxhihasani 1974:94) khs. FGSH σφρέκλο (Spyrou 2008: 451), sinah (Ha-
xhihasani 1974:94) edhe në FGSH συνάχι, skamine (Haxhihasani 1974:95) 
khs. FGSH σκαμενιά (Spyrou 2008: 445), skangjosër (Haxhihasani 1974: 
95) khs. FGSH σκαντζόχερος (Spyrou 2008: 445), smartje (Haxhihasani 
1974:95) khs. FGSH σμερτιά (Spyrou 2008: 446), sokaqar (Haxhihasani 
1974:96) khs. FGSH σοκακιάρης, stropull (Haxhihasani 1974:97) khs. 
FGSH στειροπούλα (Spyrou 2008: 448), shokol (IH 2007: 132) edhe në 
FGSH σοκόλι (τση Αβαρίτσας), tato (Haxhihasani 1974:102) khs. FGSH 
τάτος (Spyrou 2008: 459), tartakulli (IH 2007: 444) khs. FGSH ταρ-
τάκουλος (Spyrou 2008: 459), tërkul / trikul (Haxhihasani 1974:103) khs. 
gr. τρικούλι (Spyrou 2008: 462), tórva (IH 2007: 448) khs. gr. τορβάς, trifill 
(Haxhihasani 1974:104) khs. gr. τριφύλλι, ujaks (Haxhihasani 1974:106) 
khs. FGSH χουγιάζω (Spyrou 2008: 481), vais (Haxhihasani 1974:107) 
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khs. FGSH βάισα (Spyrou 2008: 338), vetul (Haxhihasani 1974:108) khs. 
FGSH βετούλι (Spyrou 2008: 340), vicë (Haxhihasani 1974:108) khs. 
FGSH βίτσα (Spyrou 2008: 340), villar (Haxhihasani 1974:108) khs. FGSH 
βιλάρι (Spyrou 2008: 340), vlahoní (Haxhihasani 1974:109) edhe në FGSH 
βλαχουνιά, vuv (Haxhihasani 1974:111) edhe në FGSH βούβης, vuvosur 
(Haxhihasani 1974:111) edhe në FGSH βουβαμένος, xhumë (IH 2007: 56) 
khs. FGSH τσούμπα / τz ούμπα, zava (Haxhihasani 1974:111) khs. FGSH 
ζάβα, zervët (i, e) (Haxhihasani 1974:113) khs. FGSH ζέρβος (Spyrou 
2008: 358), zervohjer (Haxhihasani 1974:113) khs. FGSH ζερβοχέρης 
(Spyrou 2008: 358), zigur (Haxhihasani 1974:113) khs. FGSH z ιγούρι 
(Spyrou 2008: 361), zhakë (Haxhihasani 1974:114; IH 2007: 118) khs. 
FGSH z άκα (Spyrou 2008: 360).  

Nga ana tjetër, fjalë shqipe kanë hyrë në të folmet dialektore greke: 
βαϊ (Bogas 1966: 12) < vaj ‘vajtim’, βίγκι (Bogas 1966: 12) < vig ‘krevat të 
vdekuri’, γκίζα / dzίζα (Him.) (Bogas 1966: 94) < gjizë, γκρίκα (Bogas 
1966: 16) < grikë, γκρέπι (Bogas 1966: 17) < grep ‘stoli në veshje nusërie’, 
ζόνια ‘kunatë’ (Bogas 1966: 21; Spyrou 2008: ) < zonjë, ζότι ‘padroni’ 
(Bogas 1966: 22) < zot, κουκουμάτσω (Bogas 1966: 28) < kukumjaçkë, κου-
λάτσι (Bogas 1966: 28) < kulaç, κούμ(π)ουλο (Bogas 1966: 28) < kumbull, 
κρούσκος (Bogas 1966: 31) < krushk, λαμάσα (Bogas 1966: 32) < lamashe, 
κύπ’ (Dhërmi) (Bogas 1966: 87) < qyp < qip, μάγια (Bogas 1966: 88) dhe 
Μάγια (Finiq) < majë, ματσί (Bogas 1966: 37) < mace, μότρα ‘kunatë’ (Bo-
gas 1966: 39) < motër, μότριμα (Bogas 1966: 39) < motërmë, μούσγκος 
(Spyrou 2008: 403) < muzg, μπέσα (Bogas 1966: 42) < besë, μπίθας (Bogas 
1966: 46) < bithë, μπίρο (Bogas 1966: 46) < biro, μπρέζι (Himarë) (Bogas 
1966: 89) < brez, μπρούσα και προύσα  (Bogas 1966: 46, 57, 92; Spyrou 
2008: 412) < prush, νούση (Bogas 1966: 47) < nuse, ντάσης (Bogas 1966: 
47) < dash, ντερζής (Spyrou 2008: 416) < derëzi, ντερντελίνα / τρεντελίνα / 
τρανδαλίνα (Bogas 1966: 48, 95, Spyrou 2008: 462) < trëndelinë, τσάπος 
(Spyrou 2008: 464) < cjap, ωμπούρα  (Spyrou 2008: 483) < o burra!, ω-
ντέρα  (Bogas 1966: 51; Spyrou 2008: 483) < o derra!, ωντόσα (Spyrou 
2008: 483) < o dosa!, περβελιά (Bogas 1966: 53) < përvëlak, πέτουρα (Bo-
gas 1966: 54, 91) < petulla, πίκα ‘pikë shiu’ (Bogas 1966: 54) < pikë, πίτσ ι 
(Bogas 1966: 54) < piç,πλιάκος (Bogas 1966: 54) < plak, πλιότ (Bogas 
1966: 55) < plot, σάτσι (Bogas 1966: 59, 92) < saç, σκούρτης ‘shkurt’ (Bo-
gas 1966: 97; Spyrou 2008: 455) < shkurt, σέγκα (Bogas 1966: 59) < shegë, 
σιλίρα (Bogas 1966: 60; Spyrou 2008: 453) < shëllirë, σκέμπι (Bogas 1966: 
61; Spyrou 2008: 454) < shkëmb, σκόπι (Bogas 1966: 61; Spyrou 2008: 
455) < shkop, σκρούμπος και σκρούμο (Bogas 1966: 61) < shkrumb, σού-
φρα (Bogas 1966: 62; Spyrou 2008: 457) < shufër, τάττας και τάτος (Bogas 
1966: 65, 94; Spyrou 2008: 459) < tatë, τέττω (Bogas 1966: 66) < teto, τσί-
κα dhe τσίκαλα (Bogas 1966: 68; Spyrou 2008: 468) < çikë, φλετουράω 
(Bogas 1966: 70; Spyrou 2008: 475) < fluturoj, φρόνι (Bogas 1966: 71, 96) 
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< fron, virua viroi  khs. FGSH βιρό ‘ujë i ndenjur buzë lumit’ (Bogas 1966: 
12) < sllav. vir (?), çetë khs. FGSH τσέτα (Bogas 1966: 68) < sllav. çeta, 
strehë khs. FGSH στρέχα (Bogas 1966: 64) < sllav. streha (?).  

Një kategori huazimesh turke përbëjnë semalektema të përbashkëta 
shqiptaro-greke, p.sh. bakër khs. FGSH μπαkίρι (Bogas 1966: 89) < turq. 
bakır, çati khs. FGSH τσατή (Bogas 1966: 67) < turq. çati, çyrek khs. 
FGSH τσουρέκι (Bogas 1966: 70) < turq. çürek, dam(b)lla khs. FGSH 
(ν)ταμ(π)λάς (Bogas 1966: 65) < turq. damla, dolli khs. FGSH ντολί (Bogas 
1966: 22) < turq. doli (?), jetim khs. FGSH γιατίμικο ‘jetim’ (Bogas 1966: 
13) < turq. yetim,  mashá khs. FGSH μασάς (Bogas 1966: 88) < turq. maşa, 
odá khs. FGSH οντάς (Bogas 1966: 90) dhe αντάς / ναντάς < turq. oda, 
takat khs. FGSH τακάτι (Bogas 1966: 65) < turq. takat, teknefez  khs. 
FGSH τεκνεφέζι (Bogas 1966: 65) < turq. teknefes ‘astmë kuajsh’, zullum 
khs. FGSH ζουλούμι ‘padrejtësi’ (Bogas 1966: 22) < turq. zulum (?).   

Ndonjë semalektemë e përbashkët e dikurshme është shtrirë tashmë 
në mbarë gjuhën shqipe dhe është bërë pjesë përbërëse e fjalorit të saj, p.sh. 
rrugë khs. FGSH ρούγα (Bogas 1966: 58) < venet. ruga. Në greqishte gjith-
sesi kjo fjalë ka mbetur semalektemë.  

 
Disa prej këtyre fjalëve përdoren edhe në të folme të tjera dialektore 

shqipe, por fitojnë statusin e izoglosave dialektore ndërgjuhësore, për shkak 
se realizimi i tyre fonetik bazohet në modelin (pattern) e greqishtes, khs. 
p.sh. torva dhe torbë, çorva dhe çorbë.  

Ndodh megjithatë që në pika të ndryshme të një zone të gjerë kufitare 
kontakti gjuhësor fjalët e përbashkëta dialektore mund të ndryshojnë.  

Në të folmet çame konstatohen mjaft huazime nga greqishtja stan-
darde, por që në brenda diasistemit të shqipes perceptohen si fjalë dia-
lektore, meqenëse nuk hasen nëpër të folme ose dialekte të tjera. P.sh. ániks 
(Haxhihasani 1974:108), argali (Totoni 1974: 89), erimi (Totoni 1974: 93), 
fasari (Totoni 1974: 93), jenar (KPL 118), kanakar (KPL 121), katërgar 
(Totoni 1974: 95), kërsërë (Totoni 1974: 95), ligjis (Haxhihasani 1974:68), 
luturvi (Haxhihasani 1974:69), mistiko (Haxhihasani 1974:75), mollohua 
(Haxhihasani 1974:75), moskosapun (Haxhihasani 1974:76), moskovolis 
(Koçi 2001:66), niqi (Haxhihasani 1974:79), of (Haxhihasani 1974:80), or-
gomë, orgos, orrnjo, pajgori, paps (Haxhihasani 1974:80), parathirë (Ha-
xhihasani 1974:81), peleq (Haxhihasani 1974:82), peleqistó, pelister, pene-
sexhi, penes, perivol (Haxhihasani 1974:82), pataks, pezmos (Haxhihasani 
1974:83), pikra (Totoni 1965: 119), piks (Haxhihasani 1974:84), piraks, 
pirostia, podhe, pore (Haxhihasani 1974:85), preps, progon, prosil, 
prosilasem (Haxhihasani 1974:86), protar, psathë, psorë (Haxhihasani 
1974:87), pungji (Haxhihasani 1974:88), qeró (Haxhihasani 1974:89), 
revonjasur (Haxhihasani 1974:91), rrovonjas (Haxhihasani 1974:93), sfinë, 
sfungarë, simadhe, sirti (Haxhihasani 1974:94), skoturë / skuturë, skuria, 
skurjaset (Haxhihasani 1974:95), sparte, sporé, sporo - sporua (Haxhihasa-
ni 1974:96), stavrosur, stihió, stigmí, streksur (Haxhihasani 1974:97), stro-
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ma (KPL 119, Haxhihasani 1974:97), strosë, suvaró (Haxhihasani 1974: 
98), tagar, taraks, tartanë, gr. «νταρντάνα», teliks (Haxhihasani 1974:102), 
tiliks (Haxhihasani 1974:103), timi (KPL 1237), gr. «τιμή», terjas, tianis, 
toidhjo (Haxhihasani 1974:103), trohis, tromaks, tropar, tropo (Haxhihasa-
ni 1974:104), thagmë / thjamë (Haxhihasani 1974:105), theritiu (IH 2007: 
206), therjó, threpsur (Haxhihasani 1974:105), varkar, varvat, vasilikua, 
kaciq (Haxhihasani 1974:107), hjinopor (Haxhihasani 1974:108), vjas, 
vllastimis (Haxhihasani 1974:109), vrisi, vrokollak, vrromë, vulaks, vurk, 
vurdhullë (Haxhihasani 1974:110), zeps (Haxhihasani 1974:112), zévël, 
zevit, zgurjasur, zileps (Haxhihasani 1974:113), zoí, zostër (Haxhihasani 
1974:114).  

Një kategori më vete përbëjnë ato huazime të greqishtes së për-
bashkët (standarde) që nuk përdoren ose përdoren  me një përmbajtje të 
ndryshme semiotike në vetë të folmet greke të Shqipërisë: Γudhi (Totoni 
1965: 105), kuvel, lagjin (Haxhihasani 1974:66), muhlë (Haxhihasani 1974: 
76), rema, ritá (Haxhihasani 1974:91), sendon, skalidhe (Haxhihasani 
1974: 94), spanua - spanoi (Haxhihasani 1974:96), sulltaninë (Haxhihasani 
1974: 98), triqimi (Haxhihasani 1974:104), vardhakur (Haxhihasani 1974: 
107), vodhis (Haxhihasani 1974:109), vrakazon (Haxhihasani 1974: 110).  

Izoglosa leksikore vërehen edhe në mikrotoponimi. Kështu, ndeshim 
toponime si: Anil (Totoni 1965: 121) khs. FGSH Ανήλιο, Armirói (Haxhi-
hasani 1975: 295), Kserolak (Koçi 2001: 57) gr. Ξερόλακκος, Varikua / Va-
rikoi / Varikonjtë / Variketë / Varoqetë (Haxhihasani 1975: 278, 280, 286, 
289, 291, 294; Totoni 1971: 83) khs. FGSH Βαρικό, Vulistra (Haxhihasani 
1975: 276, 287, ) khs. FGSH Βουλίστρα, Haliqet / Haliqa  (Haxhihasani 
1975: 293), Palostan (top.) (Totoni 1965: 122) khs. FGSH Παλιόστανη (Fi-
niq), Prosil (Totoni 1965: 121) khs. FGSH Προσήλιο.  

Raste izoglosash dialektore ndërgjuhësore vërehen edhe në emra nje-
rëzish: Çillo ‘Vasillo’ (IH 2007: 63), khs. FGSH Τίλω, Vjeno ‘Evgjeni’ 
dhe Βγένω (FGSH), Pipi ‘Spiro’ dhe Πίπης (FGSH).  

Disa fjalë dialektore greke kanë fituar në shqipe një status mbidialek-
tor, p.sh.: rend > αρέντα (Bogas 1966: 10, Spyrou 2008: 334), kaptoj < σκα-
πετάω (Bogas 1966: 10, 59, Spyrou 2008: 445).  

Përbashkësi ndërdialektore formohen edhe në bazë fushash seman-
tike të caktuara. Kështu f.v. ekziston një terminologji e përbashkët blegtor-
rale shqiptaro-greke, që janë semalektema me origjinë shqipe, por edhe 
sllave, arumune ose greke: barxë (Totoni 1971: 104) khs. FGSH μπάρτζα 
(Spyrou 2008: 406), bejkë  (Totoni 1965: 118; Totoni 1971: 105) khs. 
FGSH μπέικα (Spyrou 2008: 406), bellë khs. FGSH μπέλα (Bogas 1966: 
41; Spyrou 2008: 406) < sllav. belo, belec khs. FGSH μπελέτσης (Bogas 
1966: 42) < sllav. belec, çullë  (Totoni 1965: 118; Totoni 1971: 105) khs. 
FGSH τσούλα (Spyrou 2008: 470), fushqi (Haxhihasani 1974:47) khs. 
FGSH φουσκί, çatore (KPL 1234), khs. FGSH τσατόρα (Spyrou 2008: 
467), gjosë (Totoni 1965: 118) khs. FGSH γκιόσα (Spyrou 2008: 345), ka-
çullë (IH 2007: 57) khs. FGSH κατσούλα (Spyrou 2008: 372), kaleshë (To-
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toni 1965: 118) khs. FGSH κάλεσα (Spyrou 2008: 366), kenë (Totoni 1965: 
118) khs. FGSH kένα (Spyrou 2008: 373), kokosh (Totoni 1965: 118) khs. 
FGSH κόκοσης (Spyrou 2008: 377), kosë (Totoni 1965: 111, Haxhihasani 
1974:62) khs. FGSH κόσα (Spyrou 2008: 380), krutë (Totoni 1965: 119) 
dhe kërrutë  (Totoni 1971: 96, 105) khs. FGSH κρούτα (Spyrou 2008: 387), 
llajë (Totoni 1971: 105) khs. FGSH λάγια (Spyrou 2008: 388), mazhë (To-
toni 1971: 105) khs. FGSH μάzα (Spyrou 2008: 395), milor (Totoni 1971: 
105) khs. FGSH μιλιόρα & μιλιόρι (Spyrou 2008: 401, 402), përcaliset 
(Haxhihasani 1974:83) khs. FGSH πουρτσ αλίζω (Spyrou 2008: 435), syskë 
& siskë (Totoni 1971: 105) khs. FGSH σίσκα (Spyrou 2008: 444) shutë / 
shytë / shitë (Totoni 1965: 119; Totoni 1971: 105) khs. FGSH σούτα (Spy-
rou 2008: 457), vakërr (Totoni 1971: 105) khs. FGSH βάκρα (Spyrou 2008: 
338), verdhë (Totoni 1971: 106) khs. FGSH βέρδα (Spyrou 2008: 338).  

Në të folmet shqipe të Bregdetit të Poshtëm përdoret një terminologji 
detare me origjinë greke, pas gjithë gjasash nga e folmja e Korfuzit, e cila 
është e panjohur edhe për vetë folësit e të folmeve greke të Shqipërisë.  

 
PËRFUNDIME:  
 
Huazimi gjuhësor (leksikor ose gramatikor) është përfundim i ndikimit të 
një kontakti gjuhësor. Fjalët e huazuara përbëjnë një pasurim të përvojës së 
komunitetit folës me elemente semiologjike të komuniteteve të tjera. Së 
bashku me morfemat e huazuara, përbëjnë një imitim sjelljesh të caktuara 
gjuhësore. Pjesa më shumë konservative, e pandryshueshme, është ajo fo-
netike. Kështu, nga përvoja jonë vërejmë se gjatë mësimit të një gjuhe të 
huaj (B) përdorim fonema të gjuhës amtare (A) ose zbatojmë skemat e saj 
intonacionore nëpër fjali.  

Por në rastet e komunikimit ndërgjuhësor midis komuniteteve të 
ndryshme gjuhësore mund të konstatohen ndikime nga fonetika e njëri-tje-
trit. Zakonisht ndikimet vërehen tek folësit që gjuhën amtare (gjuha A) e 
flasin brenda një territori, ku prestigjin komunikues e ka një gjuhë tjetër 
(gjuha B). Në këto raste elemente fonetike të gjuhës A do të shfaqen kur fo-
lësi flet gjuhën B, ndërsa elemente fonetike të gjuhës B do të shfaqen kur 
folësi flet gjuhën A.  

Kështu, edhe elementet fonetike të huazuara kthehen në përbërës të 
rëndësishëm të sjelljeve gjuhësore.  

Ndikimet ndërgjuhësore dialektore çojnë në shfaqjen izoglosave të 
cilat janë të ndërkuptueshme tek folësit dialektorë të të dyja gjuhëve. Një 
dukuri fonetike, një fjalë, një ndërtim shfaqet si fakt semiologjik i për-
bashkët, që karakterizon bashkësitë e ndryshme komunikuese. Kështu, një 
fjalë dialektore (semalektemë) e përbashkët me origjinë shqipe është e kup-
tueshme tek folësit dialektorë të greqishtes, por e pakuptueshme jashtë kë-
tyre zonave, madje edhe për vetë folësit e dialekteve të tjera të shqipes, për-
fshirë standardin. Po ashtu, një element dialektor (dialektemë) me origjinë 
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greke në të folmet dialektore shqipe është e pakuptueshme në hapësirën tje-
tër shqipfolëse, por e kuptueshme në hapësirën greqishtfolëse.  

Pamja johomogjene e përndarjes së huazimeve greke në të folmet 
funksionojnë si dëshmi e orientimeve kulturore, që nuk pajtohen gjithnjë 
me pamjen e përgjithshme ndërgjuhësore.  Zhvillimi i këtyre përbashkësive 
në formën e izoglosave që prekin të gjitha elementet e sistemit është kryer 
në kushtet e ekzistencës së komuniteteve komunikuese me përbërje gjuhë-
sore dy- e më shumë gjuhore. Në këto komunitete gjuha e përdorur si mo-
del komunikues mësohet nga folësit e gjuhëve të tjera, të cilët bëhen pru-
rësit e risive gjuhësore, e rrjedhimisht kulturore, në grupin e tyre të veçantë 
gjuhësor ose kulturor. Përftimi i këtyre izoglosave kërkon një kohë rela-
tivisht të gjatë, që i kapërcen disa shekuj dhe i diferencon të folmet pjesë-
marrëse duke u dhënë një karakter më konservativ nga pjesa tjetër e të fol-
meve të secilit diasistem gjuhësor.  

Gjithsesi, jo të gjitha bashkëpërkimet mund t’i nënshtrohen një arsye-
timi ndërvarësie, meqenëse zhvillimet paralele janë të mundshme edhe në 
rastet kur nuk justifikohen nga kontakti gjuhësor.  
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SHKURTIME:  
bg. = bullgarisht 
FGSH = të folmet greke të Shqipërisë  
gr. = greqisht  
top. = toponim 
turq. = turqisht  
 
BURIME:  
IH 2007 = Hoxha, Ibrahim. 2007. Bilbila dhe thëllëza çame.  
KPÇ = Rrapaj, Fatos Mero. Këngë popullore të Çamërisë.  
KPL = Rrapaj, Fatos Mero. Këngë popullore të Labërisë.  
Kruta 1989 =  
Zdruli = Zdruli, G. (mbledhur nga). Këngë nga krahina e Devollit.  
Koçi, Mina (mbledhur nga). 2001. Shprehje lunxhote. ABC: Gjirokastër.  
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ARISTOTLE SPIRO  
ATHENS 
 
COMMON FEATURES BETWEEN THE DIALECTS OF ALBANIAN AND 

MODERN GREEK  
( Summary ) 

 
anguage borrowing (lexical or grammatical) is the result of language contact. 
Borrowed words suggest an enrichment of the experience of the linguistic 

community with semiotic elements from other communities. Along with borrowed 
morphemes, they constitute an imitation of certain linguistic attitudes. The most 
conservative, unchanging part, is the phonetic one. Thus, from our experience we 
notice that when learning a foreign language B we use phonemes of mother tongue 
A or apply its intonational schemes in sentences. 

But in the cases of communication between different linguistic 
communities, in our case between dialect speakers in a broader area of Greek-
Albanian language contact, one may notice influences from one another’s 
phonetics. Impact is traced usually in speakers who use Albanian as mother tongue 
within a territory where Greek has a communicative prestige, and vice versa. In 
these cases, the phonetic elements of Albanian will appear when the speaker 
speaks Greek, while the phonetic elements of Greek will appear when the speaker 
speaks Albanian. 
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Thus, the borrowed phonetic elements turn also into important components 
of linguistic behavior. 

Dialectal influences in inter-linguistic communication lead to the 
appearance of isoglosses that are mutually intelligible to the dialect speakers of 
both languages. A phonetic phenomenon, a word, a construction appears as a 
common semiotic fact that features the various communicative communities. Thus, 
a common dialectal word (or semalecteme) of Albanian origin is understandable to 
Greek dialect speakers, but incomprehensible outside these areas, even to the 
speakers of other dialects of Albanian, including the Standard. Also, a dialect 
element of Greek origin in the Albanian dialects is incomprehensible in the other 
Albanian-speaking area, but understandable in the Greek-speaking area. 

The heterogeneous picture of the distribution of Greek borrowings in 
dialects serves as an evidence of the cultural orientations, which do not always 
match with the general view of the language contact. The evolution of these 
common features in the form of isoglosses affecting all elements of the system is 
carried out under the conditions of the existence of two or more linguistic 
communities. In these communities, the language used as a communicative model 
is learned by speakers of other languages, who become the bearers of linguistic, 
and consequently cultural novelties, in their particular linguistic or cultural group. 
The formation of these isoglosses takes a relatively long time, overcoming several 
centuries, and differentiating the participatory dialects by rendering them a more 
conservative character from the rest of the dialects of each linguistic diasystem.   

Anyway, not all common features are explained exclusively by language 
contact. Some coincidences may occur due to an independent parallel evolution of 
the phenomena.   


