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Ο άνθρωπος προσλαμβάνει τον κόσμο με
το δίχτυ των λέξεων, το οποίο όμως δεν το
χειρίζεται μόνον ως εξωτερική προέκταση-
εργαλείο. Ζει ο ίδιος μέσα του, συχνά τυλί-
γεται σ’ αυτό και ενίοτε καταλήγει παίγνιο
του δικού του λόγου. Τα ακούσια λογοπαί-
γνια εμφανίζονται πιο πυκνά στην ενδιά-
μεση ζώνη ανταλλαγής προϊόντων, λέξεων
και ιδεών, όπου οι αλλόγλωσσοι συνομιλητές
λαοί βρίσκονται συχνά «χαμένοι στη μετά-
φραση». Είναι αναπόφευκτο τότε κάποιες
από τις νέες γι’ αυτούς ξένες λέξεις να συμ-
φύρονται με ομόηχες αλλά νοηματικά άσχε-
τες δικές τους, υπό την συνειρμική επήρεια
της ομοηχίας να υφίστανται μετάλλαξη του
αρχικού τους νοήματος, να ριζώνουν με το
μεταλλαγμένο νόημα, και τέλος να γεννο-
βολούν πρωτόφαντες οικογένειες λέξεων. Ο
ρόλος των τερατογενέσεων αυτού του εί-
δους στην εξέλιξη των λεξιλογίων είναι εξαι-
ρετικά σημαντικός, αν και όχι όσο θα του
άξιζε αναγνωρισμένος. 

Στο παρόν κείμενο θα εξετάσουμε εν συ-
ντομία δύο τέτοιες περιπτώσεις, σχετικές με
τις ονομασίες των αστερισμών. Η πρώτη εί-
ναι μάλλον απλή, η δεύτερη όμως, στην
οποία εμπλέκεται ιδιαίτερα και ο Όμηρος,
αρκετά πιο περίπλοκη. 

i. Από χωράφι …άλογο!
Ο Πήγασος ήταν το φτερωτό άλογο της ελ-
ληνικής μυθολογίας. Ο «αστερισμός του Πη-
γάσου» όμως, δεν έχει καμιά ομοιότητα με
άλογο, πολύ περισσότερο μάλιστα με φτε-
ρωτό. Οι νοητές γραμμές που ενώνουν τα
τέσσερα αστέρια του όχι μόνο δεν αφήνουν
περιθώρια για φτερά αλλ’ ούτε καν για κε-
φαλή αλόγου, καθώς σχηματίζουν ένα απλό
τετράγωνο με ίσες παράλληλες πλευρές.1

Από πού κι ως πού, άραγε, οι αρχαίοι Έλλη-
νες είδαν σ’ αυτό το απέριττο γεωμετρικό
σχήμα την πλουμιστή εικόνα ενός φτερωτού
αλόγου; 

Την απάντηση θα τη βρει κανείς στην
Ανατολική πλαγιά του Ελικώνα του μεγά-
λου ελληνιστή και ανατολιστή φιλόλογου
Martin West.2 Και είναι συναρπαστικά απλή:
πρόκειται για αποτέλεσμα μεταφραστικού
λάθους· προέκυψε από τον συμφυρμό μιας
ακκαδικής λέξης με μία εντελώς άσχετη
ομόηχή της ελληνική. Η ακκαδική, μία
γλώσσα κατά βάση σημιτική αλλά διαποτι-
σμένη από το σουμεριακό λεξιλόγιο, ήταν η
γλώσσα της διεθνούς επικοινωνίας στην Εγ-
γύς Ανατολή της Εποχής του Χαλκού. Σ’
αυτή, λοιπόν, την lingua franca της 2ης π.Χ.
χιλιετίας, το τετράγωνο αγροτεμάχιο ονο-
μαζόταν ikû -με τον τρόπο που στη νεοελ-
ληνική επικράτησε να λέμε «τετράγωνο»
την βασική πολεοδομική μονάδα. Και

επειδή ο αστερισμός του Πηγάσου σχημά-
τιζε ένα τέλειο τετράγωνο, οι ανατολίτες
χρήστες της ακκαδικής τον ονομάτισαν και
αυτόν ikû, δηλαδή «αγροτεμάχιο».3 Όταν
όμως οι ελλαδίτες της Εποχής του Χαλκού
άκουσαν και πήραν απ’ αυτούς την ονομα-
σία του αστερισμού, ήταν φυσικό να την
εκλάβουν ως ikwo,4 την ηχητικά πλησιέ-
στερη δική τους λέξη, η οποία όμως σήμαινε
ἵππος. Με τον τρόπο αυτόν το «χωράφι του
ουρανού» έγινε άλογο! Και βέβαια, ένα
άλογο ψηλά στον ουρανό ήταν επόμενο να
ταυτιστεί με τον φτερωτό ίππο της μυθολο-
γίας Πήγασο και να πάρει από αυτόν το τε-
λικό όνομά του. 

ii. Ἄρκτος, Ἅμαξα, Ἑλίκη
Ἄρκτος είναι η συνηθέστερη από τις τρεις
ονομασίες που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες
στον αστρικό σχηματισμό του βορείου πό-
λου, που σήμερα ονομάζουμε Μεγάλη Άρ-
κτο.5 (Η σχεδόν πανομοιότυπη Μικρή Άρ-
κτος είχε γι’ αυτούς μικρότερη σημασία,
προφανώς γιατί τ’ αστέρια της ήταν πιο θα-
μπά, και πάντως είχε άλλο όνομα: Κυνό-
σουρα). Οι άλλες δύο ονομασίες της Άρ-

κτου ήταν Ἅμαξα, που μαρτυρείται και αυτή
ήδη στα ομηρικά έπη,6 και Ἑλίκη, που δια-
δίδεται στους ελληνιστικούς χρόνους –θα
μας απασχολήσουν κι αυτές πιο κάτω. 

Ο αστερισμός της Άρκτου σχηματίζεται
από εφτά αστέρια. Η προσθήκη μερικών
ακόμη κοντινών σ’ αυτά γίνεται (όπως στην
περίπτωση της εικόνας που παραθέτουμε,
καθώς και στην περίπτωση του αστερισμού
του Πηγάσου) προκειμένου να καταλήξουμε
σε κάποιο σχήμα πιο κοντινό στο πραγμα-
τικό περίγραμμα του ομώνυμου ζώου. Γιατί,
λοιπόν, να δώσουν οι Έλληνες στον συγκε-
κριμένο αστερισμό το όνομα ενός ζώου που,
πρώτον, δεν ταιριάζει στο περίγραμμά του,
και, δεύτερον, δεν είναι καν από τα πλέον
συνήθη ή χαρακτηριστικά ζώα της ελλαδι-
κής πανίδας; Το ότι και οι Ινδοί έδιναν το
όνομα του ίδιου ζώου στον ίδιο αστερισμό,
φαινόταν να προδίδει την απάντηση: ήταν
μια κληρονομιά που έφεραν οι κοινοί πρό-
γονοί μας Ινδοευρωπαίοι από την βορινή
τους κοιτίδα, όπου αφθονούσαν οι αρκού-
δες, με τις οποίες ως κυνηγοί είχαν ιδιαί-
τερη εξοικείωση. Συμπέρασμα των ινδοευ-
ρωπαϊστών γλωσσολόγων: και την

ετυμολογία της λέξης θα έπρεπε να την ανα-
ζητήσουμε στις ινδοευρωπαϊκές γλωσσικές
μας ρίζες.7

Εντούτοις, η φαινομενικώς πειστικότατη
αυτή υπόθεση οδηγείται σε πλήρη κατάρ-
ρευση υπό το βάρος των ιστορικών μαρτυ-
ριών: οι ίδιοι οι κάτοικοι του ευρασιατικού
Βορρά, πριν υιοθετήσουν (μέσω των Ρω-
μαίων) την ελληνική ονομασία του αστερι-
σμού, δεν τον παρομοίαζαν με αρκούδα
αλλά με κάρο και του έδιναν την αντίστοιχη
στις δικές τους γλώσσες ονομασία.8 Και το
«χειρότερο»: οι Ινδιάνοι της βόρειας Αμερι-
κής, που κανείς βεβαίως δεν θα τους χαρα-
κτήριζε Ινδοευρωπαίους, έδιναν και αυτοί
στον πολικό αστερισμό το όνομα που έδιναν
και στην αρκούδα! Η συνήθης εξήγηση, πως
είναι φυσικό οι Ινδιάνοι ως κυνηγοί να βλέ-
πουν στον πιο σημαδιακό αστερισμό του
βορείου πόλου την αρκούδα λόγω της ιδι-
αίτερης εξοικείωσής τους μαζί της, δεν φαί-
νεται πειστική, όταν ξέρουμε πως όλη τους
η ζωή περιστρεφόταν γύρω από ένα άλλο
ζώο που ήταν μάλιστα εξ ίσου ή και πιο επι-
βλητικό, τον βίσωνα. 

Εξάλλου –κι αυτό δεν είναι πρόβλημα
μόνο των Ινδιάνων- το περίγραμμα της Με-
γάλης Άρκτου (όπως άλλωστε και της μι-
κρής) καταλήγει σε μια μακριά ουρά, μιά-
μιση φορά μεγαλύτερη από το κυρίως σώμα,
εντελώς αταίριαστη με την εκ φύσεως σχε-
δόν κολοβή αρκούδα.9 Κάποιαν άλλη εξή-
γηση, συνεπώς, θα πρέπει να ‘χει το εντυ-
πωσιακό δεδομένο, ότι τόσο διαφορετικοί
και απόμακροι σε τόπο και χρόνο λαοί πα-
ρομοίαζαν τον αστερισμό με αρκούδα.

Ας αφήσουμε όμως για λίγο το θηρίο
στην ησυχία του και ας δούμε την άλλη επί-
σης ευρύτατα διαδεδομένη παρομοίωση των
ίδιων πολικών αστερισμών με άμαξες. Εδώ
η ομοιότητα είναι τόσο προφανής, ώστε να
μη χρειάζεται ερμηνεία. Μία επισήμανση
όμως είναι απαραίτητη: ότι η παρομοίωση
αυτή προέκυψε μετά την επινόηση του κά-
ρου και την ευρύτατη χρήση του. Είναι φυ-
σικό, λοιπόν, οι αρκετά εξοικειωμένοι με τα
ιππήλατα άρματα σύγχρονοι του Ομήρου
να ονοματίζουν τον αστερισμό Ἃμαξα, γιατί
όμως προ πάντων Ἄρκτο;

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό ο ινδο-
ευρωπαϊστής και ανατολιστής γλωσσολό-
γος Oswald Szemerényi πρότεινε να την
αναζητήσουμε στην ακκαδική γλώσσα.10 Ο
συγκεκριμένος αστερισμός στα ακκαδικά
ονομαζόταν eriq(q)u,11 λέξη που σήμαινε
«άμαξα», πλην όμως στα αυτιά των ελληνό-
φωνων δεν ηχούσε σαν την δική τους αντί-
στοιχη λέξη. Τι συνέβη, λοιπόν; Αυτό που
συμβαίνει συχνά κατά την μεταφορά λέ-
ξεων από τη μια γλώσσα στην άλλη: το ακ-

αρκούδες, άλογα, αστερισμοί και λέξεις
από τον ΒαΓΓEΛΗ Δ. ΠαΝταζH

OMHΡΙΚΑ #25

Ζωγραφική «ανάπλαση» των αστερισμών της μικρής και της μεγάλης Άρκτου.
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καδικό όνομα του αστερισμού eriq(q)u αυ-
τομάτως ταυτίστηκε με την ηχητικά πιο κο-
ντινή του στην ελληνική γλώσσα λέξη
ἄρκτος. Ένα παρόμοιο ταξίδι της ακκαδικής
λέξης από την Μεσοποταμία προς την Ινδία
εξηγεί, κατά τον Szemerényi, την εκεί σύγ-
χυσή της με την ινδοευρωπαϊκή λέξη που
σήμαινε «αρκούδα», την *ŗkta, με αποτέλε-
σμα να προκύψει η σανσκριτική ŗkșᾱh.

Εντούτοις, η λύση αυτή αφήνει αναπά-
ντητο το άλλο ευρύτερο ερώτημα:12 στην
περίπτωση των Ινδιάνων της Αμερικής (οι
οποίοι, σημειωτέον, δεν γνώριζαν την τρο-
χοφόρο άμαξα) για ποιο λόγο ο αστερισμός
να παρομοιάζεται με αρκούδα; Απορία που
γεννά κάποιες περαιτέρω υποψίες: μήπως
πίσω και από τις δύο τόσο διαφορετικές πα-
ραστάσεις του πολικού αστερισμού, ως άρ-
ματος και ως αρκούδας, κρύβεται κάποιο
γενικότερο, και ως σύλληψη αρχαιότερο του
άρματος, κοινό στοιχείο; Και εάν ναι, ποιο
άραγε θα μπορούσε να είναι αυτό;

Για να βρούμε την απάντηση, έχω τη
γνώμη πως πρέπει να πάμε πιο πίσω από την
άμαξα, στο συστατικό της εκείνο που την
κάνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα κου-
βούκλιο, αυτό που της δίνει την λειτουργία
της και που πιθανότατα της έχει δώσει κατά
συνεκδοχήν το ίδιο της το όνομα: στoν κύ-
λινδρο ή στον τροχό. Ο τροχός στην Γραμ-
μική Γραφή Β λεγόταν a-mo, τουτέστιν
ἅρμον (πληθ. ἅρμοτα). Το ἅρμον/τροχός,
όντας το κυριότερο και χαρακτηριστικό-
τερο μηχανικό στοιχείο της άμαξας, ήταν
αυτό που έδωσε το όνομά του στο ἅρμα. Η
διαδικασία αυτή είναι εύλογη και συνήθης -
και σήμερα ακόμη στη γλώσσα της πιάτσας

χρησιμοποιούμε συχνά τις αντίστοιχες λέ-
ξεις κατά συνεκδοχή: λέμε, π.χ., «ρόδα
έχεις;» ή «τιμόνι έχεις;» και εννοούμε, «έχεις
όχημα;».13 Εικάζω ότι κατά παρόμοιο τρόπο
η αρχική έννοια της ακκαδικής eriqqu θα
πρέπει να ήταν «τροχός», και κατά συνεκ-
δοχήν με τον καιρό κατέληξε να σημαίνει
«άμαξα».

Τούτο σημαίνει πως η ονομασία Eriqqu
ανάγεται σε μία αρχαιότερη εποχή, που γνώ-
ριζε την ρόδα (αρχικά ίσως υπό την μορφή
κυλίνδρου, ήτοι κυλιόμενου κορμού δέν-
δρου για μεταφορά ογκωδών λίθων),14 όχι
όμως ακόμη την άμαξα. Μια εποχή κατά
την οποία και η ακριβής «χαρτογράφηση»
του ουρανού με τον διαχωρισμό επί μέρους
μικρότερων αστερισμών δεν είχε και τόσο
μεγάλη σημασία όση απέκτησε αργότερα.
Περισσότερη σημασία θα είχε ασφαλώς τότε
να ξεχωρίζουν και αντιστοίχως να ονοματί-
ζουν τους αστερισμούς χονδρικά. Τα αστέ-
ρια, π.χ., που περιφέρονταν γύρω από τον
βόρειο πόλο θα ήταν πιο φυσικό τότε να τα
παρομοιάζουν συνολικά με έναν ουράνιο
κύλινδρο ή με μία διάστικτη με άστρα κυ-
λιόμενη μπάλα. Όταν με τον καιρό προέ-
κυψε η άμαξα και πήρε το όνομά της από
την λέξη που απέδιδε τον τροχό, αναζητή-
θηκε στην περιοχή τού ως τότε «αστερισμού
του κυλίνδρου» ή «της μπάλας» η άμαξα, και
φυσικά βρέθηκε, συμπτωματικά μάλιστα
βρέθηκαν δύο άμαξες, μια μικρή και μια με-
γάλη. Και έχει την σημασία του βέβαια, το
ότι τα εφτά βασικά αστέρια της Μεγάλης
Άρκτου δεν πιάνουν έκταση του ουρανού
μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα της Μικρής,
αλλά ως σύνολο διαγράφουν έναν μεγαλύ-

τερο εξωτερικό κύκλο, δηλαδή αντιστοιχούν
σε μεγαλύτερο τροχό. Άρα η Μεγάλη Άρ-
κτος αρχικά θα πρέπει να ήταν «ο Μεγάλος
Κύλινδρος», «η Μεγάλη Μπάλα» ή «η Με-
γάλη Ρόδα».

Μέχρις εδώ, θα πει κανείς, η σύνθεση
φαίνεται λογική. Η αρκούδα του ουρανού
όμως πώς προέκυψε, τουλάχιστον στους λα-
ούς που δεν είχαν επαφή με την ακκαδική
γλώσσα και που δεν χρησιμοποιούσαν
ακόμη τον τροχό, όπως, π.χ., οι Ινδιάνοι;
Την απάντηση νομίζω πως θα τη βρούμε
στο κυλινδρικό σώμα του θηρίου και στον
χαρακτηριστικό τρόπο που κινείται: η αρ-
κούδα είναι το κατ’ εξοχήν «στρουμπουλό»
μεγάλο ζώο της στεριάς, το οποίο όταν κι-
νείται δίνει την εικόνα κυλιόμενου κού-
τσουρου, κυλίνδρου ή μπάλας. Υποθέτω
πως ένας τέτοιος συνειρμός ενέπνευσε στον
Κίπλινγκ το όνομα Μπαλού για την αγαθή
αρκούδα τού Μόγλη: το Baloo παραπέμπει
στην αγγλική λέξη balloon, που σημαίνει
«μπαλόνι». Η ομοιότητα της κινούμενης αρ-
κούδας με κυλιόμενο κορμό ή περιστεφό-
μενη μπάλα φαίνεται να λειτούργησε συ-
νειρμικά και αυτόματα στην περίπτωση
όλων εκείνων των λαών που μερικές φορές
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ονομάτι-
σαν στην δική τους γλώσσα «αρκούδα» τον
περιστρεφόμενο αστερισμό του βόρειου πό-
λου.

Συμπερασματικά: ο τρόπος που κινού-
νται κυκλικά οι αστερισμοί του βόρειου πό-
λου θυμίζει τον κύλινδρο ή τη ρόδα από τον
κόσμο των αντικειμένων και την αρκούδα
από τον κόσμο των ζώων. Αυτό κατά τη
γνώμη μου δίνει την εξήγηση της διπλής

ονομασίας, «άρκτος» και «άμαξα», που πέ-
ρασε από το σύνολο των αστεριών του πό-
λου στους δύο πανομοιότυπους πιο χαρα-
κτηριστικούς σχηματισμούς τους.

Στους ελληνιστικούς χρόνους αρχίζει να επι-
κρατεί μία άλλη ονομασία του ίδιου αστερι-
σμού: Ἑλίκη ή Ἕλιξ. Κατά την άποψη του
Szemerényi, όσοι αποπειρώνται να εξηγή-
σουν την ονομασία αυτή από την ελικοειδή
κίνησή του ματαιοπονούν. Πιο πειστική τού
φαίνεται η υπόθεση πως πρόκειται για μία
ακόμη εισαγωγή του ακκαδικού όρου
eriq(q)u και προσαρμογή του στις αντί-
στοιχες ελληνικές λέξεις, με μετατροπή του
υγρού φθόγγου από ρ σε λ. Πριν επισημά-
νουμε τα αδύνατα σημεία της υπόθεσής του,
προς ενίσχυσή της θα μπορούσαμε να προ-
σεπικαλεστούμε α) το γεγονός ότι στους ελ-
ληνιστικούς χρόνους επισυμβαίνει μία ευ-
ρύτατη όσμωση της ελληνικής γλώσσας και
κουλτούρας με αυτές της Εγγύς Ανατολής, η
οποία αυξάνει τις πιθανότητες ενός τέτοιου
λεξικολογικού δανεισμού, και β) το ότι η
εναλλαγή των υγρών συμφώνων ήταν συχνό
φαινόμενο στα πλαίσια της ίδιας της ελλη-
νικής γλώσσας, γιατί όχι συνεπώς και σε πε-
ριπτώσεις εξελληνισμού ξένων λέξεων;

Εντούτοις, η ανάλυση που επιχειρήθηκε
πιο πάνω κάνει, νομίζω, περισσότερο πει-
στική μία άλλη εκδοχή: πως τόσο η ακκαδική
λέξη eriq(q)u όσο και οι ομόηχες ελληνικές
ἑλίκη και ἕλιξ προέρχονται από ένα κοινό και
για τις δύο γλώσσες αρχαιότατο λεξικολο-
γικό υπόστρωμα που αναφερόταν στον κύ-
λινδρο, στην μπάλα και στον τροχό, καθώς
και στην περιστροφική τους κίνηση. Στην
ίδια οικογένεια μάλιστα θα πρέπει λογικά
να εντάξουμε έναν ακόμη ευρύτερο κύκλο
συγγενών λέξεων. 

Αποφασιστική βαρύτητα στην υπόθεση
αυτή νομίζω πως προσδίδει η παρουσία στις
μυκηναϊκές πινακίδες της λέξης e-ri-ka, η
οποία μάλιστα σχετίζεται με τροχούς και ει-
δικότερα με την κυκλική στεφάνη τους.15 Οι
ειδικοί στη γραφή των πινακίδων, την γραμ-
μική Β, εικάζουν πως η λέξη αυτή αναφέρε-
ται στην ιτιά, από τις ευλύγιστες βέργες τής
οποίας κατασκευάζονταν οι στεφάνες των
τροχών, επικαλούμενοι και το όνομα της
ιτιάς στην κατοπινή αρκαδική διάλεκτο, που
ήταν ἑλίκα.16 Εκτιμώ πως η σχέση ήταν μάλ-
λον αντίστροφη: πως, δηλαδή, η ιτιά πήρε το
όνομα ἑλίκα από τη στεφάνη των τροχών,
επειδή οι βέργες της ήταν το κατεξοχήν υλικό
κατασκευής της ἑλίκας/στεφάνης. Με ένα
παρόμοιο άλλωστε τρόπο η «λυγαριά» (αρχ.
λύγος) πήρε το δικό της όνομα από το γε-
γονός ότι οι βέργες της ήταν χαρακτηρι-
στικά κατάλληλες για να τις λυγίζουν και
να πλέκουν με αυτές καλάθια, κοφίνια, σχά-
ρες, ή ακόμη και να δένουν ανθρώπους
(όπως ο Αχιλλέας τους αιχμάλωτους Τρώες17

και ο Οδυσσέας τους συντρόφους του κάτω
από τις κοιλιές των προβάτων του Πολυφή-
μου18).

Στο ελληνικό γλωσσολόγιο, λοιπόν, φαί-
νεται πως υπήρχαν από αρχαιοτάτων χρό-
νων λέξεις συγγενείς και ομόρριζες της ακ-
καδικής eriq(q)u, οι οποίες αναφέρονταν

Φαντασιακή ανάπλαση του αστερισμού του πηγάσου, αλιευμένη από ιστοσελίδα τής Γ΄ Τάξης του 3ου Δημοτικού
Σχολείου μεγαλόπολης)
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στον κύλινδρο, στην περιστροφική κίνηση
και σε αντικείμενα που σχετίζονταν μαζί
τους. Σ’ αυτές πρέπει να ανήκαν και οι λέ-
ξεις ἑλίκη και ἄρκτος, οι οποίες ανατροφο-
δοτούνταν με ελαφρώς παραλλαγμένη
μορφή και μετατοπισμένο νόημα κάθε
εποχή που ξαναπύκνωναν οι επαφές των
ομιλητών της ακκαδικής με εκείνους της
ελληνικής γλώσσας. 

Το γεγονός, ότι το αρχικό φωνήεν της
μιας από αυτές τις λέξεις (και των παραγώ-
γων της) δασύνεται και της άλλης όχι, δεν
συνιστά αδιαμφισβήτητη απόδειξη διαφο-
ρετικής απώτερης καταγωγής, όταν στα
πλαίσια της ίδιας γλώσσας μερικές λέξεις
άλλοτε δασύνονται και άλλοτε ψιλούνται,
όπως, π.χ., η λ. ἥλιος, που στα ιωνικά του
Ομήρου και του Ηροδότου είναι ἤλιος. Αν
μάλιστα μία ξενική λέξη εισήχθη στον ελ-
ληνόφωνο κόσμο σε δύο διαφορετικούς
χρόνους μέσω δύο διαφορετικών διαύλων
και διαλέκτων, ή αν μία ελληνική επέστρεψε
ως αντιδάνειο, είναι φυσικό να πολιτογρα-
φηθεί στο λεξιλόγιό του και με τις δύο δια-
φορετικές μορφές εισαγωγής της. Το απο-
φασιστικό στοιχείο για να ξεδιαλύνουμε αν
στις περιπτώσεις αυτές έχουμε να κάνουμε
με συγγένεια ή με σύμπτωση, δεν είναι μό-
νον η προφορά ή μόνο το νόημα των λέ-
ξεων αλλά ο εξ ίσου ικανοποιητικός συν-
δυασμός και των δύο.

Η υπόθεση της απώτερης συγγένειας της
ακκαδικής λέξης eriq(q)u, της μυκηναϊκής e-
ri-ka και της αρχαιοελληνικής ἑλίκη ενδε-
χομένως μας παρέχει τον μίτο της Αριάδνης
για μια πιο πειστική από τις τρέχουσες ετυ-
μολόγηση δύο οικογενειών ελληνικών λέ-
ξεων, που περιστρέφονται γύρω από τον
τροχό, των ρημάτων ἕλκω και ἑλίσσω και
των παραγώγων τους ουσιαστικών και επι-
θέτων: ο τροχός της άμαξας ἕλκεται (και
ἕλκει το φορτίο) ἑλισσόμενος περί τον άξονά
του. Συγγενή και παράγωγα των ρημάτων
αυτών είναι και τα ομηρικά επίθετα ἕλικες
(για τα βόδια),19 ἑλίκωπες (για τους Αχαι-
ούς)20 και εἰλίποδες (πάλι για τα βόδια).21

Προϋπόθεση όμως ενός τέτοιου ετυμολογι-
κού συσχετισμού είναι ότι, είτε η ακκαδική
λέξη eriq(q)u είχε εισαχθεί στην ελληνική
γλώσσα πολύ πριν από την σύνθεση των
επών, όπου είχε ήδη ριζώσει και γεννοβολή-
σει οικογένειες λέξεων, είτε ότι τόσο η ακ-
καδική όσο και οι ελληνικές που τόσο ται-
ριάζουν σημασιολογικά και ηχητικά μεταξύ
τους, προέρχονται από ένα αρχαιότατο κοινό
λεξικολογικό υπόστρωμα. 

Η επανεξέταση των προαναφερόμενων
ομηρικών λέξεων υπό το φως της παραπάνω
υπόθεσης φαίνεται πως και τις εξεταζόμενες
λέξεις κάνει περισσότερο κατανοητές και
την ίδια την υπόθεση πειστικότερη. Ας τις
δούμε μία προς μία.  

Κατά τρόπο ανάλογο εκείνου που έκανε
τους ανθρώπους διαφόρων εποχών και τό-
πων να παρομοιάζουν τις στρογγυλές αρ-
κούδες με μπάλες, ο Όμηρος χαρακτηρίζει
ἕλικες τα «στρουμπουλά» τα βόδια, ενώ
εἰλίποδες τα χαρακτηρίζει λόγω του ιδιαί-
τερου τρόπου με τον οποίο περπατούν δια-

γράφοντας με τα πίσω τους πόδια ημικυκλι-
κές κινήσεις, δηλαδή «τα τρεκλοπόδαρα γε-
λάδια».22

Ἑλικώπιδα χαρακτηρίζει ο Όμηρος την
«στρογγυλομάτα» κόρη (Α 98), αυτήν που
θα λέγαμε πως «έχει μάτια ολοστρόγγυλα
σαν τροχούς». Η αντιστοίχηση της στεφά-
νης των τροχών με τον περίγυρο του ολά-
νοιχτου ματιού και του άξονά τους με την
κόρη του είναι τέλεια, το να παρομοιάσει
όμως κάποιος τα μάτια μιας κοπέλας με ρό-
δες, τουλάχιστον σήμερα ηχεί σόλοικο. Δεν
πρέπει, εντούτοις, να ξεχνάμε πως κάθε αν-
θρώπινη ομάδα επιλέγει τα κοσμητικά της
επίθετα από το περιβάλλον και τις αξίες της
εποχής της –και την εποχή εκείνη ο τροχός
ήταν περιφανές στοιχείο πολυτέλειας και
αρχοντιάς. Το κάρο ήταν η Ρολς-Ρόυς της
Εποχής του Χαλκού. Το να χαρακτηρίσει
όμως κανείς σήμερα μια γυναίκα «κάρο»,
συνιστά βαρύτατη προσβολή. Αντίθετα, αν
την αποκαλέσει «Ρολς-Ρόυς», το πιθανό-
τερο είναι πως θα την κολακέψει. Για να φέ-
ρουμε ένα ακόμη παράδειγμα, αν αποκα-
λέσει κάποιος σήμερα «βοϊδομάτα» μια
γυναίκα, θα διαπράξει χονδροειδή απρέ-
πεια. Σε έναν κόσμο όμως ποιμενικό, όπου η
αγελάδα ήταν πολύτιμο στοιχείο πλούτου
και ενδεχομένως ζώο ιερό, συνιστούσε τιμή
αντάξια μιας θεάς το να την χαρακτηρίζει
ένας ποιητής «βοϊδομάτα» (βοώπιδα), όπως
αποκαλεί κατ’ επανάληψη με σεβασμό ο
Όμηρος την Ήρα.23 Σημειωτέον ότι και της
αγελάδας τα μάτια είναι ολοστρόγγυλα σαν
τροχοί.

Αν αυτή ήταν η έννοια της ἑλικώπιδος
κούρης, τότε και οι Αχαιοί λέγονταν ἑλίκω-
πες όχι για τον τρόπο που συνέστρεφαν τα
κουπιά τους, 24 (τα οποία εξάλλου τότε λε-
γόντουσαν ἐρετμά ενώ κώπη λεγόταν γενι-
κώς η λαβή) αλλά μάλλον για τα ζωηρά
στρογγυλά τους μάτια, στοιχείο τονισμένο
και στις μυκηναϊκές «προσωπογραφίες». 

Μία ακόμη ομηρική λέξη που θα μπο-
ρούσε λόγω συγχρόνως ηχητικής ομοιότη-
τας και εννοιολογικής συγγένειας να έχει
κοινή απώτερη καταγωγή με την ακκαδική
λέξη eriq(q)u είναι το ἕρκος ή ἑρκίον, που
σήμαινε την κυκλοτερή περίφραξη, και στην
περίπτωση μάλιστα του επαναλαμβανομέ-
νου «ἕρκους ὁδόντων»,25 κυριολεκτικώς το
«τσέρκι των δοντιών». 

Επιστρέφοντας στη λέξη ἄρκτος, αξίζει κα-
τόπιν αυτών να επαναφέρουμε το ερώτημα:
μήπως εν τέλει και αυτή είναι απώτερη συγ-
γενής της ακκαδικής eriqqu; Ο Szemerényi,
όπως είδαμε, πίστευε πως η ομοιότητα οφεί-
λεται σε απλή σύμπτωση, και πως κατά την
εισαγωγή του στα ελληνικά ο ακκαδικός
όρος με τη μορφή arku (ή erku, ŗku) προ-
σαρμόστηκε στην ήδη υπάρχουσα για την
αρκούδα συμπτωματικώς ομόηχη ελληνική
λέξη ἄρκτος,

«όχι όμως παντού! Ο Αισχύλος χρησι-
μοποιεί το επίθετο ἄρκιος (=βόρειος –
fr. 127 Nauck), όχι γιατί υπήρχε μια πα-
ραλλαγή ἄρκος για την ἄρκτο -όπως
συνήθως πιστεύεται- αλλ’ επειδή πέρα

από την ονομασία του αστερισμού
ἄρκτος, προϊόν λαϊκής παρετυμολόγη-
σης, είχε επίσης και τη μορφή ἄρκος.
Στην πραγματικότητα το όνομα των
Ἀρκάδων, που αρχικώς δεν είχε καμία
σχέση με τις αρκούδες, θα έπρεπε να
ήταν αρκετό για να δείξει … ότι ο αστε-
ρισμός ἄρκος (όχι η αρκούδα) ήταν
γνωστός στην Πελοπόννησο. Είναι
ακόμη πιθανό ότι η λ. ἄρκος με την έν-
νοια “αρκούδα”… να μη συνιστά εξέ-
λιξη της μορφής ἄρκτος, ούτε, ακόμη
λιγότερο, μια πιο πρωτογενή ινδοευ-
ρωπαϊκή παραλλαγή της, αλλά απλώς
την υιοθέτηση της ονομασίας του αστε-
ρισμού ἄρκος για μια πιο γήινη
χρήση.».26

Εντούτοις, δεν μπορεί να αποκλειστεί μία
άλλη πιθανότητα: η εκδοχή ἄρκτος να προ-
έκυψε από το ουσιαστικό ἄρκος ως παρά-
γωγo επίθετο, το οποίο στην συνέχεια ου-
σιαστικοποιήθηκε και υποκατέστησε το
ουσιαστικό από το οποίο προήλθε· μία τέτοια
εξέλιξη θα εξηγούσε και την παρουσία τού τ
ως στοιχείο κατάληξης επιθέτου –πρβλ.
«ἕλιξ» > «ἑλικ-τός». Αν αυτό πράγματι συ-
νέβη, τότε και το όνομα της αρκούδας και το
όνομα του αστερισμού της Άρκτου (καθώς
ακόμη και το άλλο όνομα του ίδιου αστερι-
σμού, Ἑλίκη) ανάγονται στην ίδια προγο-
νική προελληνική και προακκαδική ρίζα
erik/elik που αποδίδει τον κυλιόμενο κορμό,
τον κύλινδρο, τη μπάλα και τον περιστρο-
φικό τρόπο κίνησής τους. zx
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