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oΙΚoΛoΓΙA' - MΙA ΓΛΩΣΣoΛoΓIKH ΠPOΣEΓΓΙΣH

ANΔΡEΑΣ Λ. KAΤΩNHΣ (KΑTONA)

The aim of this papeη motivated by the compound noun 'ecology', is to contribute to explaining Greek "oikos'' (house) in a historical perspective. Ιt is shoιγn that the compound
is a modern coinage, although several cognates are much older. Oikos (woikos) and the semantically related domos (Latin domus) are traced back both to classical times and beyond. Woikos is functionally examined on root and moφhological level. An attempt is
made at combining moφhological and semantic features, and some suggestions are made
concerning the early features of dwelling and its terminology.

Eγιil o 6ρo9 'OιχoλoγLα' ε(,ναι δημoφιληE στην επoχη μαζ, τo ευqιiτεqo χotγ6
δiγει λ[γη σημασια στην εqμηνεiα τηE oνoμαolαg xαι αx6μη λιγ6τεQη στιE
γλωoοoλoγιx€g πqoεxτdoειζ. Tα συνθετιχd.τηζ λ6ξηs εiναι ελληνιxd,. H λεξιπλαo[,α ανd,γεται στoν Γερμαν6 βιoλoγo, στoχαστη xαι xαλλιτ61νη Ernst
Haeckel, o oπo[,og, τo 1866, πρ6τεινε τoν 6ρo αυτ6 γtα γα πqoοδιoρloει την
βιoλoγιxη λειτoυργ[,α των διαφ6qων oQγανιoμιbν ωζ πQoζ τη συγεQγαo[α αφε_
ν69 αναμεταξri τoυζ χαι αφετ6qoυ oε oυνd,qτηση με τo επd,ατoτε πεqιβαλλoν,
6μψυxo xαι d,ψυ1o. H πριbτη μoaφη τoυ 6ρoυ, επoμ6νω9, ε(,ναι γεQμανιχη (πβ.
Ηaeckel 1866 ΙΙ:286, 1866 Ι:237-238). Aντ[θετα, τo 'oiπoλ6γoζ' (=curator
domus, δηλαδη <<επιστd,τηζ τηζ oιxoδoμηs>) χQησιμoπoιεlτo oε διoιxητιxα συμ_
φqαξ6μενα ηδη τoν 12o αιιilνα ατo Bυξd,ντιol.
E[ναι εtiπολo να παταλdβoυμε 6τι τα πg6τυπα γtα τoν Ηaeckel, o oπoιoE
εξαιτi,αg τoυ αντιxειμθνoυ τηζ θQευγdg τoυ χQησιμoπoιεi μεγd,λo αριΘμ6 ελληνιxιbν xαι λατινιxιilν 6Qων, υπηρξαν λ€ξειg 6πωg βιoλ6γoE, βιoλoγιx6g, βιoλoγ6ω. Apγαi,og 6Qoζ εlναι η λθξη oixoνoμ[,α' πoυ oημαινε <<διoiκηoη τoυ o[πoυ>>,
<παλη διαxεiριoη τωγ εo6δωγ xαι εξ6δΦV>>, αλλd χαι η λ6ξη διo(,xηαη πoυ χ,αταφανιilg εμπερι61ει τoγ τtiπo o('xoE. Πqdγματι, o Ηaeckel γgαφευ 6τι η πQoταθε[oα ν6α επιατημη εγδ6xεται να μελετd την <<oL?toνoμ[α τηE φιioηg>.
1. Aναφoριxd με xd,πoια ι,oτoρι,xα xαι φιλoλoγιxd ατoι1εlα, oγετιnα με τo ξητημα, πβ.
μελ6τη τoυ γq&φovτoζ πQoE δημoolευoη στo περιoδιx6 Φιλ6λoγoq. Γυα λεπτoμ6ρειε9
συγεQγασiαg μεταξΦ γλωοοoλ6γων παι βιoλ6γων xατd, την επο1η του Haeckel, βλ.

Κoerner (1983).
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Tι αxριβιbg 6μωg oημαiνει η λ6ξη o[xog; Στα Aq1αiα Eλληνιπα η λ6ξη oημαινε <<oπ[τι>>, <<χατoι}t[α>>, <δωματιo>>, .<αiθoυσα>>, <<ιθδQα>>, <<να6>>, }tαι τl'ατ' Εtτtχτασιν, <<νoιχoχυQι6> αλλd χαι (<oιχoγθνεια>>. Στην xλαoιxη AΘηνα απoτελotioε
νoμιx6 6go xαι δηλωνε τo σπιτι ωE ατoμιπτ] περιoυσια, ενιil η xατoιx[α, χωQιE
oπoιαδηπoτε παq€μβαoη τoυ ν6μoυ, λεγ6ταν oix(,α>> (LSJ 1203, λ. oixlα, βλ. πεgιoo6τερα στo εxτενθg αρθρo τoυ M. Schmidt 1993). Για να πρooεγγiσoυμε τα
xiνητgα τoυ Haeckel για την λεξιπλαo[,α, πιo xατdλληλεg απ6 6λεg εi,γαι loωg
oι λ6ξειg oixoγι!νεLα τLαL oixογενηg. oixoγενηg εLναι oπoιooδηπoτε πoυ γεννdται εντ6E τoυ o(,xoυ. Στα αq1αiα πε(,μεγα αυτ69 ε[ναι o χαQαχτηgιαμ6g για
τoυζ δoιiλoυg2, η για oτιδτiπoτε πoυ πηγdξει <<απ6 μ6αα>. Aπ6 τηγ αλλη πλευQd, με τoν μεταγεν6oτερo τιiπo oaxoγ6νεια δηλιbνεται o <<φo96,α9't1o ψcbρoE τoυ
xαθε oιxoγενoιjE''.
H ελληνιxη λ6ξη δεν εi,ναι αJτoμoνωμ6νη: o τι1πog }ιαt τα παρdγωγd τoυ d,ρ_
1ιξαν απ6 δ[γαμμα (λ.χ. FoixoE στηγ xυπρυαxη διdλεπτo [GEW ΙΙ 360] xαι Βoιx6τα, - <<oix6τηζ>>,20ζ αυ. μ.X., Σπdρτη, με <β> πoυ φωνητιxιbg ηταν [w]). To
(F)oΙxog αποτελε(, ετεQoιωμ6νη βαΘμ[δα τoυ ΙE *μeik- <<σπ[τι>>, <<xατoιx[αr, πτλ.
(βλ. Mπαμπινιιbτηg 1998: 1252). Eπ[oηg, γ[νεται γενιxd απoδεxτ6 6τι o μυχη_
ναΤx6g τriπog wo-(i-)ko-de (ΚN) πρ6πει να εQμηνευθε(, ωg woikon-de (=c,7γ6νδε)
(DELG 781, Schmidt 1993: 565, Papanastassiou |994 4Ο, Bartonδk 2003: 61'7
t1Ζ83l.t12s8]). o Benveniste (1,969: 293 xεξ.)3 €γει εξετdαευ τo νvoikos στα ευqriτεqα πλα[oια των <<τεσoαgων ταξιxιilν xιiπλων τηE χoινων(,αg>. Klνητqα για
xατι τ6τoιo δlνoυγ τα δεδoμ6να τωγ Aqxα[ων Ιqανιxιilν. Mε την τετραδιx6τητα
εwootiνται θεoμo[, πoλιτιxηg φυoεωζ. Tα δεδoμ6να τoυ αQχα(,oυ Ιqd,ν επιτρ6_
πoυγ την απoχατdoταoη τεoαd,ρωγ oμoχεντριxΦν xrixλων απ6 την πιo μιxqη
ενdτητα dam- (<oιπoγ6νεια>> χαι, αργ6τεqα, <<σπLτι>) μ6xρι την μεγαλιiτεqη xατηγogi,α πoυ αγτιoτoιxε(, oτη μcbqα. o oυγγενιiζ με τo woikos τriπog ε[ναι τo yΣs
πoυ ανηxεt στoν δειiτερo xιixλo χαι σημαi,νευ <<πατQιαr, (clan). Toν τqlτo xιixλo
απαQτ[ξoυγ τα zantu (<γ6νο9>) xαι τoν τθταqτo τo daΙιyu (uχΦQαrr, <dasyu). Aν
χαι στα Σανoxριτιxd υπαρχoυν αxqιβε(,g λεξιx6g αντι,στoιx(,εg με τα ιQανιχα δεδoμιiνα, oι o1θoειζ τωγ λ6ξεων μεταξri τoυζ δεν εLναι πια ot [διεg. Πqoxfπτει
6τι η ιqανιxη xoινων(,α υπηρξε πUo συντηQητιxη.
Στo νvoikos αγτtστoι1otiν oτιE πλααιx6g γλωοσεE τo ελληνιx6 (F)oΤ'xogχαt τo
λατινιx6 yΙcus. H ετυμoλoγιxη oχ6oη ε[,ναι εμφανηg, η υπoτιθθμενη αq1ιxη πoινωνιπη διdρΘqωoη 6μωE δεν υφ[oταται oriτε χαι σ' αυτην την πεg[πτωση, oι δε
6ρoι τoυ τqiτoυ xtixλoυ αντιxαΘiστανται με νθoυg: φυλi :rlαι tribus. M[α απ6
τιE απoδεlξειg τoυ γεγoν6τo9 6τι τo ιρανιπ6 orioτημα πq6πει να θεωqηθε[, αγτ(,2. Eλ6γξαμε τα ηoυ1υανα 1ωρiα oτα oπolα παραπ6μπει o Benveniste (1969, 1: 358):
6ται λ.1. τo oixoγενηg oηψαtγεt στoγ Hoιixιo <<δofλogr.

3. Σε αυτ6 τo τμημα θα αxoλoυθηοoυμε τιg απλ69 δηλιboει,E 6πω9 weik-, νvoik- xτλ. του
Benveniste, ενιb πιo xd,τω θα επανθλθoυμε oτυg αr}γ1QoνεE απoδ6oει,s των DELG,
EΙEC xτλ.
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στoιχo τoυ αQχtχoι} ινδoευQωπατχof εiναι 6τι oτα Ιρανιxd αναπτιi1θηxε oQoλoγ[α με δειiτεqo oυνθετιτι6 τo -ρaitia. Eλλιπωg αυτ6g oι ουνθ6oει9 επιξotiν
oτιg διdφoQεζ γλιbooεg, πoλλ69 φoQ6ζ μ€xQι }ιαι τη oημερινη επoxη @β. δεαπ6τηg,}νtΘ. viΘSpats <Ι(tiριog>, Benveniste 1969:295). Στη oυν6χεια, o Benveniste
εξετd,ξει συστηματιxd τιg τθοαεριg xατηγoρlεg τ6oo απ6 μoρφoλoγιxηg 6oo xαι
απ6 oημαoιoλογιxηζ πλευQdg. Αναφοριxd με τo πριilτo επi,πεδο (*dom- χαt συ_
ναφη) xαταληγει στo αυμπ6qαoμα 6τι πq6πειται για oμoφωνiα των ριξιilν xαι
παqαπ6μπει επloηg oε παλι6τεQη μελ6τη τoυ (αυτ. o. 307). H θ6oη τoυ αυτη πd,ντωζ δεν πεiθει ιδια(,τεqα. o Mallory (1997a:53|) doxηoε xριτιxη εναγτLoν τoυ
<oυoτηματoζ τωγ τεσσdρων επιπ€δων>> τoυ Benveniste, αλλα δεν πρoτεi,νει
xατι διαφoqετιx6. Αναγνωρiξει για τo η]ik- τη σημασ(,α τηg ευqε(,αg oυxoγ6νειαg (clarr), xαι, αγdλoγα, για τoν επLχεφαληs τ6τoια5 oργd,νωoηE απoχαΘιοτα το
'sisur dan,πoυ, oιiμφωνα
*uilipοts. Στην Bεδιxη υπd,ρ1ει η
φQdση
με την εQμηνεiα πoυ δ[,δεται oτα domus, δoμog χαι τα oυναφη ενγoε[ τoν <<υι6 τηg oιxoγ6νεLαζ> (μoνd,δαg τηE χ,oLνων(,αg), ενιil oτην Aβεoτιxη απαντd, τo yΙsd puθra-,
πoυ εQμηγεtiεται ωζ στotχεlo τoυ δεriτεqoυ επιπ6δoυ οημα(,νoνταE <<υt6 τoυ o('}{oιt>> (δηλαδη τηζ <ευQε(,αg oιxoγθνειαg>, τηE πατgιαg). Oι αντ(,στoιχoι 6qoι
*weik-, *woiko- απαντotiν, γQdφει o Benveniste, με εξα[ρεση την Κελτιxη, oε
oλ6xληρη την ΙνδoευqωπαTτLi, ψε ινδoΤqανιxotig 1vi3), λατιγιxoιig v[cus), σλαβιxoιig (vΙsΙ), τευτoνι}ιotig (weihs) xλπ. τιiπoυg. To ιγδoευqωπαΤx6 γεγoν69 πoυ
αφoqα d,μεoα τo ελληνιxo νvoikos εLναι 6τι για oιχoνoμtπoιig λ6γoυ9 oι ν6oι, αε
xd,πoια oτιγμη τηζ χoινωνιxηg εξ€λιξηg, αQχ[ξoυγ να απoχωρiξoνταt την ευgεLα oιxoγθνεια χαt η αρ1ιxη χoινωνιχη διdqΘqωση σε πατριεg διαoπd,ταιs.
Kdτι τιξτoιo αναγχαστιxα ουνεπdγεται σημαοιoλoγιx6g αλλαγ€g. Eι,διπd,, oι
Α1αιo[ πoλεμιoτ6g, υoτερ6τεqα, συγχεντQιilγoνταν oτιg π6λΕLζ6, oε αντιδιαοτoλη πQoζ τα yωqcα πoυ δηλιilγoνταν με τη λ6ξη 14(bμη, μια oqoλoγiα πoυ δεν
θ1ει πια οχ6oη με συγγενιxd, oυoτηματα. Κατd την διdqχεια των μεγαλων xoινωvιxιbν αναδιατdξεων πoυ αχ,oλoιiθηoαν τη διασπαση τωγ ΙE πατqιΦγ τo
oTxog,6πωg αλλωoτε χαι τo domιls, πατ6ληξε να δηλιilνεt την <<xατoιx[α>>, χαι η
αQχιxη αημαo(,α επιξε(, μ6νo οε xdπoιεg πdγιεg εxφqdοειg 6πωg λ.1. oτo επ[,θετo τρtxαLttεζ, δηλαδη trikhai-νvikes (Benveniste αυτ. σσ. 259,31,0). Oι 6qoι τoυ
πρΦτoυ χαt τoυ δειiτεqoυ επιπ€δoυ ιθ1ουν λoιπ6ν την πoινη τdoη τηζ σημασυoλoγιxηg μετατ6πυoηE απ6 τoν χoινωνιx6 πQoζ τoν υλιx6 χωQo (αυτ. o.314).
o Lehmann, o oπo[,os αφιεQιilγει διio xεφdλαια στoυE χotγωγι,χ,oriE θεoμoι}g,
xαταληγει, αναφoqιπd με τo *dem-, οε δυαμετριxd, αντiθετo απoτ6λεoμα απ6
4. To -paiti ανd,γεται oτo *pot- <xfριog>. Στην Lδια ρ[ξα αναγεται επioηg τo ελληνιx6
π6oι9. Πβ. Polom€ & Mallory (997:348) xαι Ηuld & Αdams (1997 371.
5. To φαιν6μενo θυμiξει το vΘr Sacrum των αQχα[ωγ Ιταλιbv. Σε ελληνιxθg πηγεζ αJταγτoιiν oγετlxα oι 6ρoι τδ ['εqdν Εαρxαι ft i'ερd νε6τη9 (πβ. W. Eisenhut, RE vΙΙΙ A.1,
1955: 911-923).

6. Eτυμoλoγι,x6ζ πρoτdoειg απ6 τoγ Κnobloch (1980: t96-1'97).
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τoν Benveniste (1993: 251-252), χωQιg να αναφ6ρει την διdoταoη των απ6ψεωγ, ενιil δεν πgooΘ6τει τ[πoτε xαινoιiqγto στo πq6βλημα τωγ *weik-lνvolk-. Παρατηρε(, μ6νo 6τι η λ6ξη }tαι τα παqdγωγα [oωE oημαιναν <<1ωqι6>>, βdoει δε
τoυ ελληγιxoιi ol'xog, γqdφει, 6τι μiα τ€τoια πoινdτητα πιθαγιilζ δεγ πρ6πει να
ηταν πιo μεγdλη απ6 την πατQιd (αυτ. χαι σ. 277). Αμφιoβητε[, αx6μη την ανωτ6qω ερμηνε[α τo1) triχd-ikes (o. Ζ5Ζ), χωQιζ να αναφ€qει τoν Benveniste. EπiσΙS, o Nussbaum παqαδθ1εται γtα τα *dom-/dem- τηγ εQμηνεiα "house'', εν{b τα
xηloiιi-/\ili- απoτελoιiν γι' αυτ6ν 'settlement' (ΖW' 4o Mαθηβσ, 2.9.u), γενt_
xd, αφιεqιbνει λιγ6τερη πρooo1η oτα τελευτα(,α.
EμφανΦg, oι εQειΛητ6g δυαιoλεtiovται να διilooιrγ σαφτi εqμηνε(,α ατα διαφoqα
}ιotνωνιχd ξιιilματα. E[ναι ειiλoγo γα υπoθθσoυμε 6τι η δυoπoλiα πτrydξει αrτ6
τo γεγoν69 6τι π[oω αrτ6 τoυg 6ρoυg θα xqriβoγταν ιαxυq6g δwαμιx6g, τξιx6g
αvτιΘ6oειg, αvι[παλα oυμφ6Qorτα, αδιdxoπα μεταβαλλ6μενα χoLνωνιχd oxηματα. Η απoxατασταση τωγ ΙE χoινωνtχιilν δoμιbν ξεπερνd, τoυg oτ61oυ9 τηE πα'Eνα απ6 τα μ6νιμα υδεoλoγιxd 1αqαxτηριoτιxα τηg ΙE χotνωρoιioαg μελ6τηg.
ν(,αg φαiγεται να απoτελε(, η πoλεμιxη-αQtστoχgατιxη σx6ψη, εξ6xωE παρoιioα
χαL σrην Ιλιdδα, πoυ επ6βαλλε τη αιwεxη εδαφιxη επ6πταoη χαt τoν ξινδoευqω_
παΤoμ6 εντυπωσιαxd μεγαλων γεωγQαφιxιilγ εxτdoεωγ7. Για την εQμηιlεi,α τoυ
woikos ioωg Φιξει να πQoστεΘεi 6τι oι orrieux & Schmitt Pantel, χαQαχτηaιΦ_
παζ την αρ1αΤxη ελληγιxη xoινων(,α γενιx6τεqα, τoυζ αq[oτoυg χαι τoν x6oμo
τωγ oμηQιxιilν επιilν, υπoγQαμμiΦυν τoν πoλυ σημαvτιχ6 q6λo τoυ o[xoυ, ωS σημε[oυ αναφoραg αλλd χαι ωE διoιxητιxoιj xαι oL?doyoμLxoτj τιtwρoυ. ΠεριγQd_
φoι,ν τoυE ηρωεζ τoυ τιiπoυ τoυ Αxιλλ6ωg χαι τoυ Exτoqog χαι επιημαiνοιrν oτι
η θθoη παρ6μoιων ηριilων ηταν πoλυ ανΦτερη ατ16 αυτην των εξεβvτων πoλεμιoτιilν: επq6xειτo για απoατoλi, xλiαη, λειτoυργ('α α}λα xαι τρ6πo ξωηζ, μ διd_
φoQα xoινωνιxd, xαθηxovτα ατr6ναγrt σtoγ o[xo τoυE xαι 6xι μ6νo (1995: 5t-52).

Η ανdλυoη αφoΦ στην αq1αΤxη ελληνιxη xoινων(,α, εντoιiτoιE η χQoνιxη oτιγμη
δεν αrι61ει πoλti απ6 τα ινδoευqωπαTxd, πρoηγοι}ψνα (πβ. Miller 1997:631).

Δεδoμ6νoυ oτι η μετdπτωση χαQαxτηq(,ξεται ωζ λειτoυργιxη ενα}'"}ταγη φωνη6ντων (Schwyzer t939 353 [6.], Mπαμπινιιilτηg 1985: 92 tΙ49], Nussbaum
z\M, 1o MαΘημα, 30.8.M), Θα ηταν ελxυoτιπ6 γα γ(,νει παqdλληλη μoqφoφωνoλoγιxη χ,αt σημαoιολoγιxη ανdλυοη των oυγγενιilν τιiπων πoυ απαqτlξoυν
την oμαδα των ψiκ --qeiti -'t1oιt - tLαL των παQαγιilγων τoυE. E(,ναι παλαιd η
7. Για τtζ χoσμoγoνιx6g ι,δ6εg xαι αντιληΨευg των Ιγδoειlρωπα(,ων πβ. Polomθ (1997) με
παQατηQησεtζ χαι oυμπερd,oματα (βλ. λ.x. o. 138). Bλ. παι αυτd πoυ γρdφει, πoλι1
oωoτα, o Caνazza για τηγ 'αγαxrixλωση' τηE oρoλoγiαg. Λ6γω ελλε(,ψεωg dμεoων
τεxμηρ(,ων, πιθανιilg πoτ6 δεγ θα ε(,μαoτε oε Θ6oη να επαγασυνΘ6ooυμε τιE tεQαQaιxtE
ο16oει,E με αxρLβεια (2001: 3|4 t7.4D. o Cavazza αγαλfει με συντoμiα επioηE τα
νvoikos }iαL συγαφi(ψ.292) 6πωg χαι τηγ'ελιτιoτιxη' ιδεoλoγlα των Ινδoευρωπαiων
(o.240), εγιir τα 6oα γρdφει για την ευρεLα oιxoγ6νεια (grande famiglia, famiglia
allargata) γiνoνται με θεωρητιx6g βd,oειg loωg ξεπεραoμ6νε9 πια (oo.232,242'29L).
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παQατηQηση 6τι στη σχθση των εναλλαγων e - o τo e πQ6πει να θεωQηθεi πqω_
ταQχι,χ6, dqα xαι βαoιπ6τεQo (π.χ. Ηirt t9t2:97-98 t911). o Frisk (GEw ΙΙ 361,

ωζ παρd,γωγα τoυ ηiik-, τo '6γoμα δqdoεωg' (nomen
actionis) \6iios (<ειo1cilρηοη, ε[,αoδog, θδρα>) xαι τo 'oξιiτoνo δραατιπ6 6γoμα' (oxβones Nom. agentis) uoilids (<6νoιπo9>>, <<υπηQ6τηζr), χωQιζ να πρoβε(,

}". o[xog) αναφ6ρεL

σε πεQαtτ6qω o16λια. O Benveniste, σε "δoπιμαστιxη θεωq(,α τηg Qiξαζ'' (1984:
147-|73),6αo εxτενιilg αν6λυσε τo λατυνιx6 domus τ6αo φειδωλd, γqd,φει γυα τo

otxog.

H παqατηρηαη πoυ dπτεται τoυ uoili6s εiναι 6τι oτα ξεriγη τoυ τιiπoυ

- τoμoE o πqιitτog θεωgε[,ται μεταγενθoτερog (o. 17Ζ)8. o γρdφων θεωqε(,
πιθαη τη oτενη oχθoη των μεταπτωτιxιilν παqαγιbγωγ με τoν σημαoιoλoγιx6
τ6μo9

παqdγoντα. Ωoτ6σo, στιE βιβλιoγgαφιx6g πηγθE πoυ εληφΘηoαν υπ' 6ψιν δεν
γLνεται πqooπαΘεια γLα συστηματιxη αναοx6πηοη. Πgoxιiπτει 6τι αυτ6 τo ξη_
τημα μdλλoν δεν 61ει αx6μη λυΘε(, (πβ. GEW ΙΙ 303, L. ν6μω, Sihler |995: 328
[319], Schwyzer 1939: 42o). Θ6oη θετιxη με επιφυλdξειg φα(,νεται να πα[,ρνει o
Mπαμπινιωτηg 6ταν γgdφει για "xtiριεg ΘθoειE μεταπτωτιxιbν βαθμ(,δων''
(1985: lt7-1'18 [180-183]). Kαθαρd λειτoυργυxη πqoο6γγυοη υπαq1ει στoγ
Meier-Briigger (2C03:288, W 205.1), o oπolog γρdφει γνα nomina agentis.'toωg
θα ε[,ναι πιo πρ6oφoQo η παρoιioα αγd,λυoη γα μη θεωQηθε(, 6τι δ(,νει μtα σφαtQt}ιη χαι oQιστιxη αναλυoη. Ωoτ6oo, με βdoη πρ6oφατεζ εQγασiεg, επιτρ6πεται
μ6χριζ εν69 βαθμof η απoχαταοταoη τηg ox6oη5 τηζ δoμηg των ριξιilν χ,αι τoυ
αημαoυoλoγιxoιi παgαγoντog. M(,α επυλoγη ριξιxων τυπων αναφoQιxα με τo
woikos εiγαι η εξηζ (παQ6χoγται επloηg βιβλιoγραφιπθg παραπoμπ6g):

μiψikμiks
μei-

(Κnobloch 1980: 188.189)

(ΙEW 1131, ΚEWA Lief.2o, 1968: 206.224.225, DELG 782, Huld &
Mallory 1997: |92.|93, Della Volpe, Adams & Mallory t997:Ζ83.284,
Mallory 1,997 531, Polomd & Mallory 1997:348)
(Della Volpe & Αdams Ι997: 622)

(Κnobloch 1980: 189.191)
μei(h*) (Adams & Barber 1997:571, Adams Ι997:644)
μeili_ (ΙEW 1131, DELG 318, Szemerdnyi 1971,:666.667, Κnobloch 1980:
190e, Della Volpe, Adams & Mallory 1997:283, Della Volpe & Adams
|997: 6Ζ2)
8. 'oμωg, αυτη η διαπloτωoη Loωg πρθπει να θεωρηΘε(, αναπ6δειxτη. H παqατηQηση
τoυ (αυτ.) με τηγ oπoiα αqνε(,ταυ xαΘε λειτoυργιx6 96λo τηE μoQφoλογlαg 6q1εται, oε
otiγxρoυoη τ6αo με τtζ Θ6oειg τoυ Schwyzer 6oo χαι με τoυ Chantraine αλλα xαι γε6τεQων. o Nussbaum, αφoιi πριbτα πgοειδoπo[ηοε 6τι, 1ρει,dξεται "a lot of future
work", παQατηQεI αναφoριπd με τα τ6μo9 - τoμ69 6τι τo πριilτο απoτελεl 'verbal
nοun' εγΦ τo δειiτερo 'paπicipial agentive' (Δru,10o Mαθημα, 10.10.M).
9. Kατd, τoγ Κnobloch (αυτ., σημ. 65 xαι o. 191), η επαtiξηoη τηE ρiξαgμei_ με πQooθηxη
υπεQωιχoι1παQαλληλiξεται με τηγ περiπτωoη τoυ *Ιeuk- (ελλ. λευx6g), πoυ αναγεται
oε */eu-.
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μeilies- (KEWA Lief.20,1968: 224,De||a Volpe & Αdams L997:62Ζ)
μeilio- (Knobloch 1980: 19O)
μeili-s_ (Della Volpe & Adams t997: 622)
μoik- (DellaVolpe, Αdams & Mallory L997:Ζ83)
μoilio_ (ΙEW 1131, KEs/Α Lief.20, 1968: 2Ζ4,Knobloch 1980: 190, Huld &
Mallory 1997: 193)
Κυρ[ωE με βdoη τη μελθτη τoυ Knobloch χαι των oυμβoλιilν στην EΙΕC oι
γνΦοειg μαE αναφoqιxd με τo woikos χαι τα oυναφη oυνoιpi,ξογται ατα εξrig:
τo μoiios, τιiπog παqoξriτoγoζ με την αq1ιxη θννoια τηg δqdoεωζ, πεQιγρdφει
την φυσιxt1xαταoxευη τLαL, _ tiοτεqα απ6 ειiλoγη σημασιoλoγιxη εξ6λιξη - τα
oυγxgoτηματα μoνdδων των χατoιxιιbν. Ωg nomen actionis πq6πει να ληφθεi,
υπ' 6ιpιν τo ελληνιτι6 oTxoE (= ..τ6πoExατoιxtαζ τηs oιxoγ6νεtαE") χαι τo λατυνιx6 vicus (= .,συνo ιxtα,1ωqι6> xχπ.) εγιb τo μili- αναφερ6ταν xυq(,ωg στην
χoιγωγιχη oμdδα η πιo συγχ,εχQιμ6να στην πατριd (Huld & Mallory t997: 1'92,
Della Volpe et al. |997:283-284, Mallory 1'997a:531, Ρolomd & Mallory |997:
348)10. Ωg oυoιαοτυx6 με την 6γνoια <<πατgιd,>>, απoπαΘ(,oταται o τriπog μilis
(DeΙla Volpe & Adams t997: 622). Mε αυτ6ν τoν τq6πo, η <<oιχoγ6νεια>>, o <<πυQηναζ τωγ συγγενιxΦγ o16oεων> η nuclear family Θα δηλων6ταγ με τOν τtiπo
*domhu11,
μιo λ6ξη πoυ στα λατιγιxd, απαντd, ωE domus χαι oτα ελληνιπd, ωg
(HuΙd
& Mallory |997:19Ζ, 193). Στο αναJττυχθ6ν ofοτημα, τo ελληνιx6
δ6μo9
(w)oikos xαταλαμβανει ενδιdμεoη θ6oη' αqxιxd oημαινε <(μεγαλo) oπ[τι> πoυ

ουμπεριλdμβανε 6λoυ9 τoυE απoγ6νoυE εν69 oιxoδεoπ6τη (pater familias), oτη
oυνθ1εια αγτιxατ6στησε τo d6mos, }ηαL τ6λo9 [α1υε ωg <<οπiτι, xτηριο> αε διd,_
φoQεζ ουγθ6oειζ χαι παqdγωγα, 6πω9 }ν.γ. oiko-d6mos (Κnobloch 1980: 191).
Eπιxεφαληg τηg ΙE πατριαE Θα ευqloxετo oμitipots (head of the clan, Mallory
t997a:531), εlδog'oιxoδεoπ6τη', πoυ αJταγτd oτo ιγδιx6 vi3p6tiξr xαι οτo λιθoυανιx6 viΘSpats. To αξ[ωμα τoυμilipots τεxμηριιbνεται με βεβαι6τητα τoυλd_
χιστoν για τo x6ντρo χαι την ανατoλιxη πλευQd τoυ ΙE oυνε1orig (Polomd &
Mallory t997:34s). Αυτ6 τoυ vi3p6tiξ μdλιoτα 61ει μεγαλιiτεQo χQoνιx6 βαθog
απ6 τoν επloηg ιγδιx6 τ[τλo d6mpatiξι, τoν oπolo o Mallory 0997a:531) ανdγει
oε *dems-pot-, πoυ συνεx[ξει oτo παqαλληλo με τo ddmpatih ελληνιx6 δεoπ6τηζ. /γ6\ω τoυ γεγoν6τo9 6τι η αi,oΘηoη τηg oιiνθεσηE ε(,1ε 1αθεl oτην Eλληνιxη,
πλdoΘηxe o μoQφoλoγιxd, 'ενιo1υμ6νog' τυπog oιxoδεoπ6τηζ (πβ. Κnobloch
198O: 1s9-19O). Oι εξoυolεg που διιξθεταν o *μilipots παι o vispιitiξι πq6πει να
*dems-pot- tlαL
ηταν αυξημ6νεζ, χαι oπωοδηπoτε ανιbτερεg απ6 αυτ6g των
d6mpatiξr l @ικo)δεαπ6τηg. o Knobloch (1980: 189) πρoτε(νει γυα τηγ ερμηνε(,α
yrcus τo LEW (ΙI 783) πqoτε[,νει τα εξηg: <ευρε[α
(<συγxρ6τημα
xατoιπιιilγ>> > <<συνoιxlω> > <oδ69>.
oιxoγ6νει,α> >
11. Mε ft, δηλΦνεται το λαρυψιx6 6ταγ μπoρεl να εiγαι εiτε hrεLτε hn (πβ. EΙEC, o.
10.

Για τη σημασtoλoγιxη εξ6λξη τoυ

παλαι,6τεQη δηλωαη ηταγ *dem-, demδ-, dδ- xτλ.
Nussbaum (2ω4) αναφ6ρει *Φhr- (4o Mdθη1ια,2.9.04).

XX). H

(ΙEw Ι 19s) εγιil
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αυτων των αξιωμdτων xατt σαν τo dominus vitae necisque (<πriριog ξωηE xαι
Θαγdτoυ>) πoυ επ6ξηoε στην αρ1αiα Ιταλ[,α. Για την αxgiβεια, πρooΘ6τoυμε 6τι
υπηρξε o pater famiΙias'fl paterfamiΙias, o oπolog (ωζ dominus) δι6θετε τo διxαiωμα'ζωηg xαι θαν&τoυ' (ius η potestas vitae et necis) στηγ αq1α[α Pιitμη. o
Bοnfante oνoμdξει 'τqoμερ6g' αυτθg τιg εξoυoLεE, xατα των οπo[ων oτην πιo
αg1αiα επoχη δεν υπηqγε xαμμ['α 6,φεαη (1963: 100). oι εξoυolεg ειxdζεται 6τι
πqo6q1oνταν απ6 μια επoxη πoυ δεν υφloτατo αx6μη χotνωνtχη oqγd,νωoη
εξoυoιιilν υπ6qτερη τωγ πατQιιilγ. Eγτυπωoιαx6 εiναι τo γεγoν69 6τι χαt στην
ιoυoτινιdνεια νoμoθεoi,α αx6μη o υι69 δεν μπoρotioε vα αoxηαει δ[,ωξη σε πε_
ρ(,πτωαη αδιxιΦγ εγαγτioγ τoτ paterfami1las παqα μ6νo εναντiον τoυ πατ6ρα
του (Bonfante L963: 115)!

H παλαι6τεQη ετυμoλογιxη εqμηνεiα τoν *pot-/*porl- υπηqξε η σημασιoλογιπd,
πιθανη αττ6δoοη <o [διog> με αναγωγη o' θνα*pet-. Oι Schrader & Nehring (Ι2t62|7) υπoστηQιξoυν αυτη την ατιoιpη, ενιil τo GEW (ΙΙ 584) θεωqε(, 6τι βd,oει των
αναλ.ι1oεων τoυ Szemerdnyi η αναγωγη πρ6πεt να απoρρυφθε(,. Δεγ εiναι τ6οo xα_
τηγoQηματιx6 τo DELG (931), πoυ φαi,νεται να τε(,νει υπ6q τηE ανd,λoγηS εqμηνε(αζ τoυ Benveniste 1γαλλ. "ipsditd"). Σημαoιoλoγιxd ενιo1υει την εxδo1η τo ρωαιlι6 samodurstvo = <μανιαxη xαταπiεη, τυραwi,α, Selbstherrlichkeitsraserei>> τoυ
οιπoδεoπ6τη απ6ναvτι στα μναιxoπαιδα, πoυ επ6ξηoε <μ61ρι χαι τo πατιbφλι τηg
ofγχρoνηg επoxηg> (Schrader & Nehrin9Ι287,πβ. sama = "o [δLoE').Mηπωζ γε_
φυqιilνoυμε τη διd,oταοη των απ6ψεων αν υπoθθooυμε τηγ λειτoυqγiα ενog doubΙe
entendre|2, πιθαγor} παρdγoγτoζ oτo γiγνεoθαι τηg ψθoλoγlαg αλλd xαι oτην λoγoτε1νiα;

Αν oτo παρoξιiτoνo ψ6ilios πρooθ6αoυμε χαι τo oξriτoνo ψoik6s θα €xoυμε

6να oιjoτημα 6πoυ o δει}τερoζ 6Qoζ δηλωνε τoν <<6νoLχo>>. Στην Eλληνιxη,6πωg
εi,δαμε ανωτ6ρω, πρ6xειταυ για τoν 'oιπoγενη' (δofλo), ενιb οτoγ ινδo-ιqαvιx6
xflx}'o oυναντoιiμε ve36 (Ινδiα) xαι vaesa (Ιραν) αντιατo[1ωg.
EνταγμθνεE oι ρiξεg σε μεταπτωτιx6 otioτημα:

Συνεαταλμ6νη Bαθμiδα (Reduktionsstufe):
μi-,ψiliAπαθηζ Bαθμ(,δα (Grundstufe, e-Stufe):
μei(h*)
Eτερoιωμ€νη Bαθμ(,δα (abgetδnte Grundstufe, o_Stufe): μoik'oλα αυτd θυμ[ξoυν την περ(,πτωση τoυ qηματo6 λεiπω:
leipδ1eiΦ*)eJip-on
μikuoilile-loip-a
H μελ6τη του Knobloch ε[,ναι ιδια[τερα ενδιαφ6ρoυσα χ,αι συγχρ6νωg αQχε_
τd πειoτιxη. Αγαoxευ0ξει, χωQιζ νci πρoβε[, oε πoλεμιχη, την παλαι6τερη θθoη
τoυ Benveniste περi oμ6ηxων Qιξιilγ. Η πρ6ταoη τoυ ε[,ναι oι 'εργoλoγιx6g ετυμoλoγ[εg' (ergologische Etymologien). Aνευq[οxει μεταξιi διαφ6qων ριξιilν
τoυζ oημαοιoλoγιxorig δεoμotig η τιE 'oημαοιoλoγιx6g αλυo[δεg' (o. 178), πoυ,
12.

Για την 6ννoια πβ.v.Raskin, ΙΕ,L2:180 (λ. Ηumor and Language).
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ενιil μoιαξoυν, λ6γω των σημαoιoλoγιxιbν δυoxoλυιilν ε[xε xριθε[ 6τι δεν 61oυν
oχ6oη μεταξιi τoυE. Aφoι} αναφ6gει μεριx6g πεqιπτιiloεtg χαι πgoτεlνει αρxετ6g
ν6ε9 ερμηνεiεg oυμπληριilνoνταg τα σημασυoλoγιxα xενd, (oo. 173_188), περνd,
oτo ξητημα τηζ ινδoευρωπαΤxηE oιxiαg-πλ6γματog (Flechtwerkhaus t1 oιlι[αg
πλεxτηg τεχνoτQoπiαg). Η τεχγoτQoπ[α επιξε[ μ6xρι xαι oημεQα στα γερμανιxd,
Fachwerk (τιg 'ξυλΦσειg', δηλαδη τoυζ ξιiλινoυg oπελετotig oιxoδoμηs). Ωs
πQoE τα πqoΤoτoqιxO δεδoμθνα, αναφ6ρει ωζ χαQαχτηQιoτιx6 παqdδειγμα την
νεoλιΘυxτ] ευρεiα oιxfu (GroBhaus) εν6ζ 'ταινιωτoιi' oιxιoμoιi (bandkeramische
Siedlung) ιογτd στην Κoλων(,α (Kδln_Lindentha1) xαι διευxqιν(,ζει 6τι εδιb 6λε9
oι χατασxευtg υπηQξαγ π}"εnτ€q xαι 6τι η oγετιxt1δoυλειd, απoτελofoε xαθηχoν των γυναιxιbν. Θεωρε(,ται oτι η τεχνoτQoπ[α παqεlxε πoλυ xαλη πqooταo(,α
xατα των αν6μων χαι αλλων xαιριxιilν φαινομ6νων (o. 183). Για απειx6νιoη
παραπ6μπει στoν Buttler (1938), o oπolog δεν δ[νει μ6νo δoxιμαoτιxη αναπαqdoταoη τoυ oι}iLσμori (o. 9), αλλd xαι λεπτoμεQη αρ1αιoλoγιπ6 xdQτη (Πιν.
24), διευxριν(,ζει δε τα χαQαχτηQιoτιτια τηE 'ταtγιωτηg χεQαμει}ιηg' oτιg oo.23-

6τι o Mallory (1997b) επloηg αναφ6ρει ωS τoν πιo χαQαχτηQιστιx6 oιxιoμ6 αυτ6ν στην Kδtn-Lindenthal, ενιil ωg παρdδειγμα τηζ 'ευρε[αE oι_
xLαg' (long_house) παραθ6τει oxεδιoγρdφημα αυτηE απ6 τo Bylany Toε1[αg (o.
355). o Κnobloch απoδειxγιiει τo γεγoν69 oτι οι xυρι6τερεg δoυλει69 γιiρω απ6
την oιx[α-πλ6γμα ανηxαν στιζ γυγαtxεg, με παqαδε(γματα απ6 την λαoγqαφιxτ]
παραδooη' χαι αναφ6qεται συγ}.(,εxqιμθνα στoυE Σαqαxατod,νoυg. Σημαντιxη
ε(,ναι η διαπioτωση 6τι αυτ6g o λα6g διατηQηoε τoγ τρ6πo ξωηE του απ6 την
αρ1αι6τητα 6ωg χαι τιζ αQχ6ζ τoυ 20oυ αι. (oo. 183-184).
E[γαι παλαιd η ι,δ6α 6τι η qtξα \i- πρ6πει να oημαινε αρ1ιxιilg τo <πλθχω>>:
o πριilτoE πoυ 6xανε τθτoια πqoταoη ηταν o G. Vy'achter (τo |737), xαι μετd,,
ανεξdρτητα απ6 αυτ6ν, επανειλημμ6νωg υπoοττ]qξε τ6τoια εQμηνε[α xαι o R.
Meringer (Knobloch 1980: 188_189). Ωg πqog τα ετυμoλoγιπd, λεξιxd,, το DELG
61ει επιφυλdξειg xαι αφηνεt τo ξητημα ανoιxτ6. To GEW (ΙΙ 365, χ. o('xoζ), μoλoν6τι εlναι επιφυλαxτtxo, πqoτεiνει \ei- με τη oημαοLα <γυρ(,ξω>, <<στq6φω>>,
<λυγ(,ξω>. To LEW (ΙΙ 783) απoδιθ1εται τηγ πg6ταoη με εQωτηματιx6. Oι
Αdams & MaΙlory 0997,}ν. Wine, o.644), oγετι'ιιa με τo oT,νog αναφ6ρoυν τη
qiξα \ei(hr). ΩE μ6νη πρ6ταoη πoυ μπoQεi να εqμηνευθεi ωg πρooπd,θεια oιiγ_
δεαηE με την i,δια qLξα oημειιilνoυν τα twist τιαι νvind πoυ ανd,γoυν στην ρ(,ξα
\eis- (}'". Wind, πβ. Adams |997: 644). Yποθ6τoυν μoQφoλoγιxη oχ6oη μεταξιi
\eis- xαι \ei(hr) πoυ εqμηνειioυγ ωE <διπλιbνω, πτιiαoω, πλ6πω (plait, wattΙe).
o Knοbloch, αxoλoυθιilνταζ τoν Meringeη αγαφoQιπα με την δειjτερη δυνατη
oημαoιoλoγιxη xατεtiθυγoη, διευxριν[,ξει: "so kommt Wand [=τo[χoζ] von
winden und bedeutet die gewundene Wand''. Ωg πqog τo \oiio-, xαταληγει στo
[διo oυμπ6ραoμα με τoν Benveniste χαι ogiξει τη oημαo(,α ωE
'Familienverband' (ο. 190). Aπoδθxεται την παλαια πρ6ταoη τoυ F. A. Wood, ο
oπo[,og εqμηνεriει τη ρ(,ξα ωg *wei+li-, xαι αναφ6qει oυναφεig αqxαloυE ινδμ
xoιig 6qoυg, για τoυζ oπoloυg επ[oηE υπoθθτει την τε1νoτρoπ[α τoυ
37. ΠQoοθ6τω
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πλ6γματog. Ωg πQoE την ρi,ξα *dem- ("1τ[ξω") απoμoνιbνει τo *de- (<δ€νω>)
xαι θεωρε(, την ρινιπη παq6xταoη (nasale Erweiterung) ωζ μια 'εξαxoλoυθητυπηεντατιχ,oπoιητιπη' τqoπoπo(,ηoη τηE σημαoiαg (o. 198). M' αυτ6ν τoν τq6πo θα
λ6γαμε 6τι πρ6xεtται για τιE παQεχτασεtζ δfo qιξων με διio διαφoqετιxd, o1η_
ματιστιχd, παι Θα dξιξε loωg να γ(,νει πιo αναλυτιxη οημαoιολoγιxt1ιιαυ μoQφoλoγιπη ανd,λυoη τoυ ρ6λoυ τωγ πqooθηxιilν. Kαι o Beck δεν αμφιoβητε(, την εQ*
μηνεLα τoυ wand, ενω αναφoQιxa ψε τo uili- πqoτεlνευ xυxχtx6 oιπιoτιx6 σxrtμα: στo xιθντρo θα oτεx6ταν η oιxi,α τoυ αQχηγoιi παι γfQω τηg αυτθg τωγ υπoτελιbν. Aρ1ιxd, xατα την γνιbμη τoυ, oε xdΘε πεq(,πτωαη Θα επq6χεtτo απλd, για
oπην6g ωE χατoιxlεg νoμαδιxιilγ πληθυoμωγ (1999: 58). o Knobloch δεν εξετdξει τη αιiνδεoη με τα ανωτ6ρω τoυ ρηματog εtxω (Fεiκω) με τη oημαolα <<oπιoθoxωρω, γυqi,ξω, τqι6πoμαt σε φυγη, αφηνω (πioω)> χαt τη oημαoιoλoγιπη
βdoη πoυ Θα ηταν τo ααφαλ6ζ αημεb oτo oπo(,o επιατ96φω tioτερα απ6 εxoτqατε(,εζ η oπoιαδηπoτε dλλη δραατηqι6τητα. Αν ευοταθεi xατι τ6τoιo, θα
δυαπιoτιbναμε 6να ρημα *weik- oε o1€oη με τo αoφαλιig' oχυQωμ6νo oημεi,o
*woik-. Oι Jucquois & Devlamminck (1977:72) απoδlδoυν τη oιiνδεοη στoγ
Szemerdnyi (197|:666). oμωζ ηδη o Mayrhofer (KEWA Lief.Zo,1968: 2M-205)
εξετdξει την περ(,πτωση. Αναφ69ει τη λ6ξη οτo λημμα vij6te <xυματiξω, oηxΦνoμαι> (για πriμα), <<}ιινoιiμαι γQηγoQα>, xτλ. (o.2o4) χαι o oημαoιoλoγιxdg
xρlxοg Θα ηταν τo <υπoχωQω βiαια> (ωg xliμα, tiοτερα απ6 παqoμolωg βiαιη
εξ6ρμηoη πQoζ τα εμπq6ζ, βλ. o.205). O Szemerdnyi oυνδ6ει τo εTxω με τo σαν_
οxριτιx6 vi66ti <<φτd,νω, ειo6ρxoμαι, εγxαθ[αταμαι>, παQατηρε[ 6τι η παλαιd,
oημαoiα επιξε[ οτo ρημα παρε[xει χαt πQoσθθτει 6τι η αρ1ιxη αημαo[α τoυ
Eπι(F)ειxτ6g i1ταν <απρ6oιτoζΣ (σ. 66T|3. Πρooθθτoυμε την εqΦτηση: αν πQoxriψει τελιxd oτι δεν υπdρxει 'εργoλoγιπη ετυμoλoγiα', μηπωE, αντi,Θετα, θνα
doubΙe entendre μπoqεl να 6παιξε xdπoιo λειτoυργιx6 q6λo;
oι, o16oειg <<μ6οα> xαι <6ξω>> (domi _ foris, peregre, oTxoι - θtραξε) εlναι γε_
νιx6τεqα σημαγτtχ6g. To .,6ξω, εxφρdξεται στα ελληνιxd χ,αι στα λατινιxd, με
την 6ννοια <θιiqα> (Benveniste 1969: 311). Tα θιigαxαι foris 61oυν χoινη πqoθλευoη με πoλυdριΘμεg αγτιστotγLεgxαι oε διdφoρεζ ΙE γλΦooεg xαι ανd,γoνταt
οτo *dhwer- (οε oυνεoταλμ6νη βαθμLδα *dhur-), xoιν6 δε 1αqαxτηqιoτιx6 τoυζ
ε(γαι η παρdλληΜ επιQQηματιxη χaηση. o Benveniste εφιoτd, την πQoσo1η επi_
σηζ στo γεγoν6g 6τι τo oημε(,o αναφoqd,g εiναυ τo <<μ6οα>>: τo 6ξω αργtζει με τo
πιiqαoμα απ6 τιE θfqεg - πqdγμα πoυ υπoγQαμμ[,ξει τη σημασi,α τoυ o[xoυ ωE
χotνωνυχοti φαινoμ6νου _ τlαL xατι τ6τoιo ενιo1ιiεται χαι απ6 o1ετιπ6 τελετoυqγιx6 xαι μυΘoλoγιx6 παρdγoντα (αυτ. οo. 3 |2-3t3). Eγιil o Benveniste (o.
312) αδυνατε(, να παρdσχει ετυμoλoγιxη εξηγηoη γLα τη ρ(,ξα *dhνver-, o
Κnobloch, αφoιi πρ6τεινε τηγ τεχνoτρoπiα τoυ πλ6γματoζ επ(,οηg γtα τo xατrbφλι (Ι98o: 192-1,95), πεgνd,, oτo τελευταio xεφdλαιo, στην θιiqα τηg τετρd,γω-
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νηE oιxlαg (oα. 19s-200). Σημεqα, για τo θυqα απoxαΘlσταται *dhψ6r (γεν.
*dhur6s) χαι πQoστiθεται τo παgαγωγo *dξ6rom (<αυλη>) πoυ συνε1[ξεται
oτα Aq1α[α Ινδιxα, στα Pωoιπd, xαι επ[,oηE στo λατινιx6 forum (Della Volpe &
MaΙlory t997). oι [διoι ανdγoυν τη q(,ξα oτo ΠΙE επ[πεδo. Παqατηqηoειg των
Liihη Polomd xαι Steuer (oτoυE Beck & Steuer 1997) oυμπληqιbνoυν xα[,ρια τιg
πληρoφoρlεg τoυ Benveniste αναφoqιπα με τoν q6λo τoυ <<μ6oα>> χαι τoυ <<6ξω>
}tαυ υπoγqαμμ[ξoυν, πιoτειiΦ, T11 oημαolα των 6qων 'oιxoγ6νευα' χαι 'oυχoγενηg' πoυ αναφ6qθηχαγ εισαγωγιxα. Θα πρo6oεΘετα 6τι oι Schrader & Nehring
αναφ6qoυν παQαδε(,γματα (ΙΙ 557) πoυ αJτoδειπγιioυγ oτι oυ1νd, χαι oι θΦqεE
χατασ}ιευdξoνταν με την πλεxτη τε1νoτρoπ[α.
H 6ρευνd μαE για την 'oι}ιoλoγ[α' _ φΘdνoνταE στην γλωoooλoγιxη-φιλoλoγιx,i1oιxo-λoγlα _ Θα πg6πει (,οωg να oυνoιpιoθεi, oτα εξηζ: η ιστoQtχη-oημαoιoλoγιxη λειτoυργiα τηg αqxα[,αE ελληνιxηs λ6ξηs o[xog διπαιoλoγεi πληρωζ την
επιλoγη χαι τηγ εqμηνε(,α πoυ τηE δ[νει o Haeckel ("Ηaushalt der Natur") αλλα
χαι την πρ6ταoη τoυ ιδioυ για τoν oqo oιxoλoγ(,α, o oπolog' στην επoxη μαg,
εξελ[1θηπε oε τq6πo ξωηs χαι σε ιδεoλoγi,α. Ωg πρoζ την ιατoqιxη γλωoooλoγ(,α, παqατηgoriμε 6τι η συγχQLτtχη ανd,λυαη τoυ o('xog μαg oδηγε[ oτην παλαιd
τεχνoτQoπiα τoυ πλ6γματoE ωζ τQ6πoυ χατασχευηζ xατοιxιιilν.
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