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ΒΙΚΥ ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΥ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ, Ή προσφορά τής έλληνικής γλώσσας στην 
εξέλιξη των Ευρωπαϊκών γλωσσών, Έκδ. Έπικαιρότητα.

TÒ βιβλίο “Ή προσφορά της Ελληνικής γλώσσας στην εξέλιξη 
τών Ευρωπαϊκών γλωσσών” τής Βίκυ Ζαγκαβιέρου-Βούρβουλη 
είναι μία έρευνα για τήν γενετική σύνδεση τών Ευρωπαϊκών 
γλωσσών καί ιδιαιτέρως τών λατινογενών μέ μία μητέρα γλώσσα, 
τήν ελληνική, πού άποτέλεσε το υπόβαθρο επί τού οποίου έστηρί- 
χθησαν αύτές. Σήμερα είναι αποδεκτό από πολλούς Ευρωπαίους 
γλωσσολόγους ότι ή αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ή πλέον κατάλ
ληλη για τήν μελέτη τών γλωσσικών φαινομένιυν τών άλλων 
Εύρωπαϊκών γλωσσών, γιατί αυτή έχει συνέχεια επί τρεις καί 
πλέον χιλιετίες, χωρίς διακοπή. 'ΕΙ ελληνική είναι ή μοναδική 
γλώσσα στον κόσμο πού έχει πληρότητα, έχει τή δύναμη νά συν
θέτει έννοιες καί, όπως άναφέρει ή ελληνίστρια, Ζακλίν ντέ 
Ρομιγύ, έχει το χάρισμα τής περιεκτικότητας καί τής σαφήνειας. 
Πολλά γλωσσικά στοιχεία καί γλωσσικές ρίζες πέρασαν στήν Δύση 
άπό τόν 8° π.Χ αιώνα μέ τόν άποικισμό τών Έλλήνιον άλλα καί 
αργότερα τόν 15° μ.Χ. τής Αναγέννησης. Πολλά παραδείγματα 
αυτούσιων λέξεων τής Έλληνικής στις Ευρωπαϊκές γλώσσες θά 
βρούμε στο βιβλίο αυτό τής Βίκυ Ζαγκαβιέρου. Οί λέξεις αύτές 
αποτελούν έπιστημονική ορολογία στον χώρο τής Επιστήμης καί 
ιδιαιτέρως τής ιατρικής, στον χώρο τού Πολιτισμού καί τής Οι
κονομίας. Παραθέτω ένδεικτικώς μερικά: Στήν ιατρική ορολογία: 
anaemia, anaesthesia, antiseptic, aorta, bronchitis, bubo-nocele, 
dermatology, Kyphosis, lemphoma, laringitis, melanoma, metabolism, 
metastasis κ.λ.π. Στον Πολιτισμό: anthropology, athletic, automatic, 
autonomy, ethnology, ethnography,democracy, glossology, gynaecocracy, 
idealism, history, lexicon, machine, music, pentagram orchestra, theatre, 
technology κ.λ. Στήν Οικονομία: program, system, analyse, arithmetic, 
code, diagram, euro, grammar, isologous, isometric, logotype, logarithm, 
logistics, statistics κ.ά.

Tò βιβλίο όμως στο κύριο μέρος του άσχολεΐται όχι μέ τις 
αύτούσιες λέξεις, όπως αύτές πέρασαν στα ευρωπαϊκά λεξικά ή τήν 
έπιστημονική ορολογία, αλλά μέ τήν αντιστοιχία τής γλωσσικής 
ρίζας έλληνικής καί λατινικής καί πώς αύτή ή ρίζα πέρασε στις 
λατινογενείς γλώσσες καθώς καί στήν ’Αγγλική καί στήν Γερμανική 
καί γονιμοποίησε τόν ευρωπαϊκό λόγο. Ή παραγωγή λέξεων άπό
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τήν ίδια ρίζα μέ τήν σημασία τους σέ κάθε ευρωπαϊκό λεξιλόγιο 
καί μέ τόν συνδυασμό των προθέσεων μέ τον όποιον δημιουργοΰνται 
ακόμα περισσότερες λέξεις, αποτελεί τήν κύρια μελέτη καί τήν 
έρευνα τής συγγραφέως, ή οποία βέβαια δέν εξαντλεί τό θέμα, άλλα 
δίδει ουσιαστικό έναυσμα για περαιτέρω μελέτες.
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