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Abstract 
This study attempts to investigate the productivity of the verbalizers -ev(o) and -iz(o) in Pontic and 
Italiot (Griko and Grekaniko). Specifically, we focus on: (a) the relation of productivity with the 
lexical distinctive characteristic [±foreign] of the base and (b) how productivity is interrelated with 
the selection features of the verbalizers -ev(o) and -iz(o). Our data derive from representative 
dictionaries of Pontic and Italiot. The present study shows that the verbalizers -ev(o) and -iz(o) are 
productive both in Pontic and Italiot. However, according to our research data, the verbalizer -iz(o) 
seems to be less productive in Pontic than in Italiot. 
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                                    ✦ 

1. Εισαγωγή  

Η έννοια της παραγωγικότητας (productivity) χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη 
μορφολογική περιγραφή γλωσσών (Booij, 2007:67). Σχετίζεται με τις μορφολογικές 
διαδικασίες και τα στοιχεία που μετέχουν σε αυτές. Οι παραγωγικές διαδικασίες 
περιγράφονται και αναλύονται με βάση ένα σύνολο κανόνων και αρχών της γλώσσας και 
είναι αυτές που τροφοδοτούν τη γλώσσα με νεολογισμούς (Ράλλη, 2005:90). 

Όπως τονίζει η Ράλλη (2013:23), η παραγωγικότητα μπορεί να δράσει ως καταλύτης 
στην επιλογή ενός συγκεκριμένου επιθήματος ως στοιχείου ενσωμάτωσης. 
Χαρακτηριστικά, η επιλογή ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενσωμάτωσης στις διαλέκτους 
σχετίζεται με τη διακύμανση της παραγωγικότητας των διαδικασιών παραγωγής 
σχηματισμού ρημάτων (Ράλλη, 2013:22). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Ράλλη (2013:22), η δημιουργία ρημάτων με -ευ- είναι 
ιδιαίτερα παραγωγική στην Ποντιακή2 και την Κατωιταλική3, ενώ η δημιουργία ρημάτων 

                                                           
1 Πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω) στην Ποντιακή και την 
Κατωιταλική διάλεκτο. 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Αγγελική 
Ράλλη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 
2 Η Ποντιακή ομιλούνταν στη μεγαλύτερη έκταση του Πόντου (βορειοανατολική Τουρκία), μέχρι τις αρχές 
του 20ου αιώνα, όταν οι χριστιανοί Πόντιοι ομιλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη γη τους (Ράλλη, 
2013:20). Όπως τονίζει η Ράλλη (2013:20), σήμερα, Πόντιοι διαλεκτόφωνοι μπορούν να εντοπιστούν σε 
όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως σε διαλεκτικούς θύλακες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. 

mailto:1akontaxi14@gmail.com
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με -ιζ- είναι παραγωγική σε άλλες διαλέκτους, μεταξύ των οποίων και τα Αϊβαλιώτικα. Η 
συγκεκριμένη παραδοχή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η Ποντιακή 
είναι μία από τις πιο συντηρητικές Νεοελληνικές διαλέκτους, αφού έχει διατηρήσει έναν 
αριθμό αρχαιοπρεπών χαρακτηριστικών, ενώ εμφανίζει ταυτόχρονα διαλεκτικά 
φαινόμενα ήδη από τον 5ο αι. μ.Χ. (Μανωλέσσου & Παντελίδης, 2011, όπως αναφέρεται 
από τη Ράλλη, 2013:23). 

Ουσιαστικά, όπως τονίζει η Ράλλη (2013:23), ο σχηματισμός ποντιακών ρημάτων με  
-ευ- θα μπορούσε, επίσης, να είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι τα 
παράγωγα ρήματα σε -ευ- ανήκαν σε μια ιδιαίτερη παραγωγική κατηγορία της Κλασικής 
Ελληνικής (5ος - 4ος αι. π.Χ.). 

Προς την ίδια κατεύθυνση, η υψηλή παραγωγικότητα του ρηματικού σχηματισμού σε 
-ευ- στην Κατωιταλική4 θα μπορούσε, επίσης, να θεωρηθεί ως ένα φαινόμενο που 
προέρχεται από την Αρχαία Ελληνική, όπως υπάρχουν και άλλα φαινόμενα του ίδιου 
τύπου, τα οποία, σύμφωνα με τη Ράλλη (2013:23), έχουν επισημανθεί σε έρευνες των 
Rohlfs (1933), Caratzas (1958) και Καραναστάση (1997). 

Επομένως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν στοιχεία από την Αρχαία Ελληνική, 
φαίνεται πως η Ποντιακή και η Κατωιταλική ακολούθησαν παράλληλη ανάπτυξη στην 
προσαρμογή ρηματικών δανείων (Ράλλη, 2013:23). 

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Ralli (2012b:122-123) και Koutsoukos & Ralli 
(2013:15), η Ποντιακή και η Κατωιταλική5 έδειξαν να ακολουθούν παράλληλη πορεία 
στο σύστημά τους, με το επίθημα -ευ(ω) να είναι ιδιαιτέρως παραγωγικό στην 

                                                                                                                                                                             
Η διάλεκτος ομιλείται ακόμα και στον Πόντο από ένα μικρό αριθμό μουσουλμάνων κατοίκων (Mackridge, 
1987, όπως αναφέρεται στη Ράλλη, 2013:20), καθώς και σε ορισμένες περιοχές της Γεωργίας και του 
Βορείου Καυκάσου (Ράλλη, 2013:20). 
3 Σύμφωνα με τη Ράλλη (2013:10), οι ελληνόφωνοι διαλεκτικοί θύλακες στην Ιταλία βρίσκονται στην 
Απουλία (περιοχή του Σαλέντο, η λεγόμενη Grecia Salentina) και στην Καλαβρία (περιοχή της Bova). 
Ειδικότερα, η Κατωιταλική της Καλαβρίας (Grekaniko ή Bovese) (Fanciullo, 2001, όπως αναφέρεται στη 
Ralli, 2012b:114) παρουσιάζει ταχεία γλωσσική ύφεση. Χαρακτηριστικά, η Κατσογιάννου (1995, όπως 
αναφέρεται στη Ράλλη, 2013:10) επισημαίνει ότι δεν έχουν εναπομείνει παρά γύρω στους 500 γηγενείς 
ομιλητές, ενώ πολλά χωριά έχουν ερημωθεί (Ralli, 2012b:114; Ράλλη, 2013:10).  
Πιο συγκεκριμένα, η Bovese (διάλεκτος της Καλαβρίας) ομιλείτο μέχρι πρόσφατα σε εννέα χωριά, τα 
οποία είναι τα εξής: Amendolea, Bova superiore, Gallicianò, Bova Marina, Condofuri, Roghudi, 
Roccaforte, Chorio di Roccaforte και Chorio Roghudi (Ανδρέου, 2013:43). Ωστόσο, όπως τονίζει ο 
Ανδρέου (2013:43), η Bovese συνεχίζει να αντιστέκεται στο Gallicianò και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η μοναδική σύγχρονη αναλυτική περιγραφή της διαλέκτου αυτής (Katsoyannou, 1995, όπως 
αναφέρεται στον Ανδρέου, 2013:43) βασίζεται στο συγκεκριμένο ιδίωμα.  
Αντίθετα, στην Απουλία (Griko), οι ομιλητές φαίνεται να αντιστέκονται, διατηρούν ακόμα ζωντανή τη 
διάλεκτο αν και η χρήση της γλώσσας ως μητρικής έχει περιοριστεί σε ηλικιωμένα άτομα (Ralli, 
2012b:114; Ράλλη, 2013:10). Σήμερα, υπάρχουν περίπου εννέα χωριά όπου ομιλείται η Griko (Calimera, 
Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia και 
Zollino) (Ralli, 2012b:114; Ανδρέου, 2013:43; Κουτσούκος, 2013:27; Ράλλη, 2013:10), αλλά οι ομιλητές 
επικοινωνούν διαλεκτικά κυρίως μέσα στην οικογένεια (Profili, 1985, όπως αναφέρεται στη Ralli, 
2012b:114; Ράλλη, 2013:10).  
Η Griko και η Bovese εμφανίζουν ορισμένες διαφορές (Rohlfs, 1933; 1997; Καραναστάσης, 1997, όπως 
αναφέρεται στη Ράλλη, 2013:10). Οι διαφορές αυτές, όμως, δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να θεωρηθούν 
διαφορετικά διαλεκτικά συστήματα. Ουσιαστικά, αποτελούν ποικιλίες της ίδιας διαλέκτου (Ralli, 
2012b:114; Ράλλη, 2013:10).  
4 Η Ράλλη (2013) εστιάζει την προσοχή της στην Griko. 
5 Το ενδιαφέρον των Ralli (2012b) και Koutsoukos & Ralli (2013) επικεντρώνεται στην Griko. 
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προσαρμογή ρημάτων ξενικής προέλευσης, ενώ το επίθημα -ιζ(ω) φάνηκε να 
περιορίζεται σε σχηματισμούς με ελληνική βάση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
διερεύνηση της παραγωγικότητας των ρηματοποιητών (verbalizers)6 -ευ(ω) και -ιζ(ω) 
στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο (Griko και Grekaniko). Πιο συγκεκριμένα, 
το ενδιαφέρον μας εστιάζει: (α) στη σχέση της παραγωγικότητας με το λεξικό διακριτικό 
χαρακτηριστικό [±ξένο] (για τη βάση) και (β) στο πώς αυτή συνδέεται με τα επιλογικά 
χαρακτηριστικά των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται η 
συγκεκριμένη μελέτη. Ξεκινώντας με την περίληψη (abstract), στην οποία γίνεται μια 
σύντομη παρουσίαση της εργασίας μας, στη συνέχεια, ακολουθεί η εισαγωγή και το 
θεωρητικό πλαίσιο. Το επόμενο τμήμα περιλαμβάνει τα ερευνητικά ερωτήματα και τη 
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης. Ακολουθεί η 
παρουσίαση των ερευνητικών μας δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, 
με βάση τα οποία διατυπώνουμε, στη συνέχεια, τα συμπεράσματά μας. Τέλος, 
παραθέτουμε τη βιβλιογραφία με βάση το πρότυπο σύστημα αναφοράς APA (American 
Psychological Association). 

2. Θεωρητικό Πλαίσιο  

Η έννοια της παραγωγικότητας (productivity) είναι από τις βασικότερες στη 
μορφολογική μελέτη (Ράλλη, 2005:90). Σύμφωνα με τον Bauer (2001:205), η 
παραγωγικότητα ασχολείται με τον αριθμό των νέων λέξεων που μπορεί να 
δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μορφολογική διαδικασία.  

Όπως επισημαίνει η Ράλλη (2005:97), η παραγωγικότητα ή μη παραγωγικότητα μιας 
διαδικασίας συνδέεται στενά με τους περιορισμούς που τίθενται στην εφαρμογή της. Όσο 
λιγότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται τόσο πιο παραγωγική είναι η εκάστοτε διαδικασία. 
Οι περιορισμοί μπορεί να προέρχονται από τα συστατικά της δομής στα οποία 
εφαρμόζεται η διαδικασία (λεξικά χαρακτηριστικά λημμάτων) ή να αφορούν την ίδια τη 
διαδικασία.  

Οι περιορισμοί μπορεί να είναι φωνολογικού, δομικού και σημασιολογικού 
περιεχομένου ή απλώς κάποια διακριτικά χαρακτηριστικά. Όσο λιγότεροι είναι οι 
περιορισμοί τόσο ευκολότερη καθίσταται η εφαρμογή μιας διαδικασίας. Άρα, θεωρητικά, 
μια διαδικασία είναι παραγωγικότερη από μια άλλη όταν η εφαρμογή της υπόκειται σε 
λιγότερους περιορισμούς (Ράλλη, 2005:97). 

Με την έννοια της παραγωγικότητας συνδέεται και η έννοια της συχνότητας. Ωστόσο, 
όπως επισημαίνει η Ράλλη (2005:95), χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στην υιοθέτηση 
της συχνότητας εμφάνισης ως κριτηρίου για την αποδοχή ή μη της παραγωγικότητας 
μιας διαδικασίας ή ενός στοιχείου, δεδομένου ότι η συχνότητα εμφάνισης εξαρτάται από 
το περιβάλλον και τις συνθήκες που επηρεάζουν την έκφραση των ομιλητών. Έτσι, η 
παραγωγικότητα δεν ταυτίζεται με τη συχνότητα, αλλά ούτε και με την ποσότητα των 
λέξεων που δημιουργούνται (Ράλλη, 2005:96). 

                                                           
6 Πρόκειται για επιθήματα που σχηματίζουν ρήματα (Koutsoukos & Ralli, 2013:14). 
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Ειδικότερα, ως παραγωγική ορίζεται μία διαδικασία όταν εφαρμόζεται σε κάθε βάση 
μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Κατ’ επέκταση, το πρόσφυμα που εμπλέκεται στη 
συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται ότι είναι παραγωγικό (Ράλλη, 2005:96). 

3. Ερευνητικά Ερωτήματα - Μεθοδολογία 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα 
ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  
1) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ευ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ελληνικές βάσεις όσο και με βάσεις ξενικής προέλευσης;  
2) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ελληνικές βάσεις όσο και με βάσεις ξενικής προέλευσης;  
3) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ευ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ονοματικές βάσεις όσο και με ρηματικές;  
4) Στην Ποντιακή και την Κατωιταλική διάλεκτο, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) συνδυάζεται 
τόσο με ονοματικές βάσεις όσο και με ρηματικές;  
5)  Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) είναι εξίσου παραγωγικός με το ρηματοποιητή -ιζ(ω) και 
στις δύο διαλέκτους; 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της παραγωγικότητας των 
ρηματοποιητών (verbalizers) -ευ(ω) και -ιζ(ω) στην Ποντιακή και την Κατωιταλική 
διάλεκτο (Griko και Grekaniko). Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήσαμε αντιπροσωπευτικά 
διαλεκτικά λεξικά7 και επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας σε μια ποιοτική8 προσέγγιση 
της έννοιας της παραγωγικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας λεξικά9 της Ποντιακής10 και της Κατωιταλικής11, 
δηλαδή δευτερογενείς γλωσσικές πηγές (Δημελά, 2013:98), η παρούσα εργασία 
διερευνά: (α) τη σχέση της παραγωγικότητας με το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό 
[±ξένο] (για τη βάση) και (β) το πώς αυτή συνδέεται με τα επιλογικά χαρακτηριστικά 
των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω). 

 
 
 

                                                           
7 Μια έρευνα που έχει ως πηγή δεδομένων ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό λεξικό είναι δυνατό να 
προσφέρει αξιόπιστα και αδιάσειστα στοιχεία για την παραγωγικότητα μιας συγκεκριμένης μορφολογικής 
διαδικασίας και μάλιστα σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του εκάστοτε γλωσσικού συστήματος 
(Plag, 1999, όπως αναφέρεται στο Bauer, 2005:326-327). 
8Σύμφωνα με τη Δημελά (2010:193), ως παραγωγική κρίνεται η μορφολογική διαδικασία η οποία 
εξασφαλίζει στους φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας τα κατάλληλα μέσα για τη δημιουργία ποικίλων 
δοµών. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται παραγωγική (εξασφαλίζει στους φυσικούς ομιλητές τα κατάλληλα 
μέσα) µία µορφολογική διαδικασία αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης των ποιοτικών 
προσεγγίσεων, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο κρίνεται ως παραγωγική (δημιουργία ποικίλων δομών) µία 
διαδικασία αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης των ποσοτικών προσεγγίσεων (Δημελά, 
2010:193). 
9 Λήμματα των διαλεκτικών λεξικών που αξιοποιήσαμε για την παρούσα μελέτη βρίσκονται σε πλατφόρμα 
του Εργαστηρίου Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων (Διευθύντρια Εργαστηρίου: Καθ. Αγγελική Ράλλη) του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ειδίκευση Γλωσσολογίας),  με τίτλο: «Μορφολογία 
και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική». 
10 Πρόκειται για το Ιστορικόν λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου (Παπαδόπουλος, 1958). 
11 Πρόκειται για το Ιστορικόν λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας (Καραναστάσης, 1984-
1992). 
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4. Παρουσίαση Δεδομένων - Αποτελέσματα 

4.1. Ποντιακή και Κατωιταλική Διάλεκτος: Ενσωμάτωση Ρηματικών Δανείων 

Η έννοια της δάνειας λέξης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Οι δάνειες λέξεις 
ενσωματώνονται στη γλώσσα αποδέκτη κάτω από διαφορετικές και μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, ανάλογα με ποικίλους παράγοντες, όπως είναι οι ιδιότητες των δύο γλωσσών 
που έρχονται σε επαφή, οι ιστορικές συγκυρίες, η γεωγραφική περιοχή, το 
κοινωνιογλωσσικό πλαίσιο, ο βαθμός διγλωσσίας, κτλ. (Ράλλη, 2013:9). 

Ο Haugen (1950, όπως αναφέρεται στη Ralli, 2013:1) τονίζει ότι τα ρήματα 
προσαρμόζονται στη γλώσσα αποδέκτη ως μεικτά ρηματικά δάνεια (loanblends), δηλαδή 
αποτελούνται από ένα κομμάτι που είναι αντίγραφο από τη δότρια γλώσσα και ένα 
κομμάτι που αποτελεί λεξικό στοιχείο της γλώσσας αποδέκτη.  

Σύμφωνα με τη Ralli (2013:7), οι δομικές ιδιότητες που συνδέονται με τα ρηματικά 
δάνεια καθορίζονται και περιορίζονται από τα βασικά χαρακτηριστικά της μορφολογίας 
της γλώσσας αποδέκτη. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει η Ralli (2013:3), τόσο στην 
Ποντιακή όσο και στην Κατωιταλική12, το επίθημα -ευ(ω) φαίνεται να ενσωματώνει 
ρηματικά δάνεια, παρόλο που έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές γλώσσες σε επαφή: η 
Ελληνική είναι διαχυτική γλώσσα, η Τουρκική είναι Αλταϊκή και συγκολλητική γλώσσα, 
ενώ οι Ρομανικές είναι Ινδοευρωπαϊκές και ημι-διαχυτικές γλώσσες.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ποντιακή και η Κατωιταλική δείχνουν να ακολουθούν τη 
λεγόμενη στρατηγική έμμεσης εισαγωγής (indirect insertion) για την προσαρμογή 
ρημάτων στο σύστημά τους, κατά την οποία ένα πρόσφυμα λειτουργεί συνήθως ως 
ενσωματωτής13 προκειμένου το ρήμα να κλιθεί σύμφωνα με το κλιτικό σχήμα της 
γλώσσας αποδέκτη (Wichmann & Wohlgemuth, 2008, όπως αναφέρεται στη Ralli, 
2012a:186; Ralli, 2012b:113; Koutsoukos & Ralli, 2013:15; Ράλλη, 2013:11, 20, 23). 

4.2. Ποντιακή και Κατωιταλική Διάλεκτος: Ρηματοποιητής -ευ(ω)14 

Με βάση την παρούσα μελέτη στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φαίνεται 
να συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο] 
(βάσεις ξενικής προέλευσης). 
 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ρηματικές βάσεις τουρκικής 
προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό με ονοματικές (βλ. Πίνακα 1). 
 

Πίνακας 1: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [+ξένο] 
1. αχταρεύω ‘σκάβω, σκαλίζω’ 

 
< aktarmak (Τουρκ.) 

2. κονουσεύω ‘μιλώ, συνομιλώ’ 
 

< konuşmak (Τουρκ.) 

                                                           
12 Η Ralli (2013) εστιάζει το ενδιαφέρον της στην Griko. 
13 Πρόκειται για ένα ελληνικό στοιχείο ενσωμάτωσης, το -ευ-, επίθημα που χρησιμοποιείται τόσο στην 
Ποντιακή όσο και στην Κατωιταλική, και το ελληνικό κλιτικό επίθημα (Ράλλη, 2013:20). 
14 -εgου(ω), -εg-g(ω), -ε(ω) < -ευ(ω) (Καραναστάσης, 1997:96). Το -ε- δεν είναι άλλο από το παραγωγικό 
επίθημα -ευ-, το οποίο, από την αρχαιότητα έως τώρα, χρησιμοποιείται σε παραγωγικές δομές της 
Ελληνικής για τη δημιουργία ρημάτων (Ralli, 2012b:121-122; Ράλλη, 2013:11). 
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3. κοτσεύω ‘μεταναστεύω, μετοικώ’ 
 

< köçitmek (Τουρκ.) 

4. ταλανεύω ‘διαρπάζω, λεηλατώ’                            
 

< talan (τουρκ. ουσ.)  

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ρηματικές βάσεις 
ιταλικής/ρομανικής προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό με ονοματικές (βλ. Πίνακα 2). 
 

Πίνακας 2: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [+ξένο] 
1. ακ-κιαριέgου(ω) ‘στομώνω με χάλυβα’ < acciaio (ιταλ. ουσ.) 

 
2. κουντέω ‘ομιλώ’ 

 
< cuntare (Ιταλ.) 

3. κουτέω ‘πληρώνω’ < quietare (Λατιν.) 
 

4. παρέω ‘ετοιμάζομαι, ντύνομαι τα καλά 
μου (επίσημα) ρούχα, 
προφυλάσσομαι από τον αέρα, 
το κρύο’ 
 

< parare (Ιταλ.) 
 

 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φαίνεται να συνδυάζεται κυρίως με ονοματικές βάσεις ξενικής 
προέλευσης, καθώς και με τον τουρκικό ρηματοποιητή -la-, ο οποίος δείχνει να έχει 
ενσωματωθεί στην Ποντιακή διάλεκτο ως επίθημα σχηματισμού ρημάτων (βλ. Πίνακα 
3). 
 

Πίνακας 3: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / τουρκικός ρηματοποιητής -la- / [+ξένο] 
1. γαϊτανλαεύω ‘διακοσμώ με γαϊτάνι’ 

 
< gaitanus (λατιν. ουσ.) 

2. ποζλαεύω ‘αποκτώ χρώμα σκούρο, 
  σταχτί’        
                         

< boz (τουρκ. επίθ.) 

3. φουρτουνλαεύω ‘προκαλώ αναταραχή’ 
 

< furtuna (λατιν. ουσ.)   

4. χουζαρλαεύω     ‘κόβω με το χουζάρι 
(μεγάλο πριόνι) σε σανίδες 
 τον κορμό δέντρου’ 
 

< hazar (τουρκ. ουσ.) 

 
Με βάση την παρούσα μελέτη στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φαίνεται 
να συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [-ξένο] 
(ελληνικές βάσεις). 
 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 4). 
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Πίνακας 4: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [-ξένο] 

1. κουρφεύω ‘επαινώ, εγκωμιάζω’ 
  

< κούρφα (ουσ.) 

2. μελισσεύω ‘βομβώ, θορυβώ  
(ως σμήνος μελισσών)’ 
 

< μέλισσα (ουσ.) 

3. νοτεύω  ‘υγραίνω’ 
 

< νότος (επίθ.) 

4. πανεύω ‘υφαίνω πανί στον αργαλειό’ 
 

< πανίν (ουσ.) 

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992):  
Ο ρηματοποιητής -ευ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 5). 
 

Πίνακας 5: Ρηματοποιητής -ευ(ω) / [-ξένο] 
1. καροπ-πέω ‘κουρεύω’ 

 
< κουρούπης (επίθ.) 

2. μπατηκέg-gω ‘πατώ, πιέζω’ 
 

< πατήκιν (ουσ.) 

3. πισ-σαρέω ‘πισσώνω, αλείφω με πίσσα’ 
 

< πισσάριον (ουσ.) 

4. ποζιμέω ‘κολλαρίζω τα ρούχα’ 
 

< απόζεμα (ουσ.) 

4.3. Ποντιακή και Κατωιταλική Διάλεκτος: Ρηματοποιητής -ιζ(ω)15 

Βάσει της παρούσας μελέτης στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) φαίνεται να 
συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [-ξένο] 
(ελληνικές βάσεις). 
 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958):  
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 6). 
 

Πίνακας 6: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [-ξένο] 
1. καυκαλίζω  

  
 

‘ξεφλουδίζω, καθαρίζω τις 
φλούδες των καρπών και των 
οσπρίων’ 
 

< καυκάλιν (ουσ.) 

2. κουρφίζω  ‘επαινώ, εγκωμιάζω’ 
 

< κούρφα (ουσ.) 

3. μανίζω  
   

‘καίω κάτι με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία καπνού’ 
 

< μάνιν (ουσ.) 

                                                           
15 -ιdζ(ω), -ιζ-ζ(ω) < -ιζ(ω) (Καραναστάσης, 1997:94). Το -ιdζ(ω) είναι το αντίστοιχο επίθημα 
σχηματισμού ρημάτων -ιζ(ω) της Κοινής Νέας Ελληνικής (Koutsoukos & Ralli, 2013:15). Το /z/ γίνεται 
/dz/ ή /zz/ για φωνολογικούς λόγους (Καραναστάσης, 1997, όπως αναφέρεται στο Koutsoukos & Ralli, 
2013:15). 
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4. μαρμαρίζω     
   

‘λάμπω’ 
 

< μάρμαρον (ουσ.) 

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992): 
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται κυρίως με ελληνικές ονοματικές βάσεις 
(βλ. Πίνακα 7). 
 

Πίνακας 7: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [-ξένο] 
1. κομβίdζω 
 

‘δένω κόμπο μια κλωστή, ένα 
σχοινί, αποκτώ κόμπους’ 
 

< κόμβος (ουσ.) 

2. λιβαδίdζω 
 

‘οδηγώ τα ζώα στο λιβάδι για 
βοσκή’ 
 

< λιβάδιον (ουσ.) 

3. σταλατίdζω ‘(συνήθως στο γ’ πρόσ.) 
στάζει’ 
 

< σταλακτός (επίθ.) 

4. φαδίdζω ‘εισάγω διά της σαΐτας υφάδι 
στο στημόνι, υφαίνω’  
 

< υφάδιον (ουσ.) 

                    
Βάσει της παρούσας μελέτης στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 1958) και την 
Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) φαίνεται να 
συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο] (βάσεις 
ξενικής προέλευσης). Ωστόσο, στην Ποντιακή, εν συγκρίσει με την Κατωιταλική, ο 
ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να είναι λιγότερο παραγωγικός, καθώς φαίνεται να 
συνδυάζεται μόνο με ονοματικές βάσεις ξενικής προέλευσης και όχι με ρηματικές. 

 
Ποντιακή διάλεκτος (Παπαδόπουλος, 1958): 
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται σε μικρό βαθμό με βάσεις που φέρουν το 
λεξικό διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο], καθώς συνδυάζεται μόνο με ονοματικές 
βάσεις (κυρίως λατινικής, περσικής και τουρκικής προέλευσης) και όχι με ρηματικές (βλ. 
Πίνακα 8).   
 

Πίνακας 8: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [+ξένο] 
1. κουρπανίζω   ‘παρακαλώ, ικετεύω’  

  
< kurban (τουρκ. ουσ.) 

2. περπερίζω    
  

‘ξυρίζω’ 
 

< berber (περσ. ουσ.)   

3. σαφλίζω     ‘τρέχουν τα σάλια μου’  
  

< saliva (λατιν. ουσ.) 

4. ταβίζω  ‘ερίζω, φιλονικώ, επιπλήττω, 
μαλώνω’ 
  

<  dava (τουρκ. ουσ.) 
 

 
Κατωιταλική διάλεκτος (Καραναστάσης, 1984-1992):  
Ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) δείχνει να συνδυάζεται με βάσεις που φέρουν το λεξικό 
διακριτικό χαρακτηριστικό [+ξένο]. Πρόκειται κυρίως για ονοματικές βάσεις 
ιταλικής/ρομανικής προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό για ρηματικές (βλ. Πίνακα 9). 
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Πίνακας 9: Ρηματοποιητής -ιζ(ω) / [+ξένο] 

1. ασκλίdζω ‘σχίζω ξύλα για να κάμω 
άσκλες, παράγω ήχο 
ραγισμένου δοχείου’ 
 

< ascla (λατιν. ουσ.) 

2. πιτσίdζω ‘τσιμπώ, κεντρίζω’ 
 

< pizzare (Ιταλ.) 
 

3. πουνdίζ-ζω ‘κεντώ, τρυπώ’ 
 

< punta (ιταλ. ουσ.) 

4. τακ-κουνίdζω ‘χτυπώ τα τακούνια, όταν 
περπατώ, (συνεκδ.) περπατώ 
γρήγορα’ 
 

< taccone (ιταλ. ουσ.) 
 

5. Συμπεράσματα 

Αξιοποιώντας τους Bauer (2001) και Ράλλη (2005) για τη διερεύνηση της 
παραγωγικότητας των ρηματοποιητών -ευ(ω) και -ιζ(ω) στην Ποντιακή (Παπαδόπουλος, 
1958) και την Κατωιταλική διάλεκτο (Καραναστάσης, 1984-1992), η παρούσα μελέτη 
έδειξε ότι οι ρηματοποιητές -ευ(ω) και -ιζ(ω) είναι παραγωγικοί και στις δύο διαλέκτους.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ρηματοποιητής -ευ(ω) φάνηκε να συνδυάζεται και στις δύο 
διαλέκτους τόσο με ελληνικές βάσεις (κυρίως ονοματικές) όσο και με βάσεις ξενικής 
προέλευσης (κυρίως ρηματικές και σε μικρότερο βαθμό ονοματικές). 

Σε σχέση με το ρηματοποιητή -ιζ(ω), η παρούσα μελέτη έδειξε ότι συνδυάζεται και 
στις δύο διαλέκτους με ελληνικές βάσεις (κυρίως ονοματικές). Ειδικότερα, στην 
Κατωιταλική, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) φάνηκε να συνδυάζεται και με βάσεις ξενικής 
προέλευσης (κυρίως ονοματικές και σε μικρότερο βαθμό ρηματικές). Ωστόσο, στην 
Ποντιακή, εν συγκρίσει με την Κατωιταλική, ο ρηματοποιητής -ιζ(ω) έδειξε να είναι 
λιγότερο παραγωγικός, καθώς, με βάση τα ερευνητικά μας δεδομένα, φάνηκε να 
συνδυάζεται μόνο με ονοματικές βάσεις ξενικής προέλευσης και όχι με ρηματικές. 
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