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Η Αγγιηθή είλαη  ωο γλωζηόλ κηα  γιώζζα πνπ βξίζεη  ιέμεωλ κε ειιεληθέο  
ξίδεο  

 Ο πξώηνο ηόκνο ηνπ γιωζζνιόγνπ  Αξηζηείδε Κωλζηαληηλίδε  κε απηό 
αθξηβώο ην  ζέκα πεξηείρε 20.600 ιέμεηο ειιεληθήο θαηαγωγήο θαη  ηηκήζεθε 
κε ην βξαβείν  αθαδεκίαο ην  1994.Ο ηόκνο πνπ θπθινθνξεί  ζήκεξα πεξηέρεη  
27 .000 ιέμεηο .  Τν  ιεμηθό  ηεο Ομθόξδεο ,  πεξηιακβάλεη  10.500 ειιεληθέο 
ιέμεηο ,  πνπ αληηζηνηρεί  ζην 21 ,6% α πηνύ ηνπ ιεμηθνύ. Από απηό ην ιεμηθό 
πξνθύπηεη  ην  πξαγκαηηθά εληππωζηαθό πνζνζηό πωο κία ζηηο  ηέζζεξηο  
αγγιηθέο  ιέμεηο είλαη  ειιεληθέο .  Επηπιένλ πνιιά ιεμηθά εθηόο από  ηεο 
Ομθόξδεο ζηακαηνύλ δπζηπρώο ζηε ιαηηληθή ξίδα θαη δελ αλαθέξνπλ 
γηα  δηαθόξνπο ιόγνπο , εάλ πξνήιζε από ηελ ειιεληθή ε 
ζπγθεθξηκέλε ιαηηληθή  ξίδα  παξαδείγκαηνο ράξηλ ,   ε ιέμε  Electric ,  
ειεθηξηζκόο,  αλαθέξεηαη  όηη  πξνέξρεηαη  από ην ιαηηληθό electrum ,  δελ 
γίλεηαη όκωο αλαθνξά  όηη  απηό πξνήιζε από ην ειιεληθό ήιεθηξνλ,  ην 
 θερξηκπάξη .  Πξέπεη  λα ζεκεηωζεί  επίζεο θάηη  πνπ δελ είλαη  αξθεηά γλωζηό 
αιιά πνιύ ελδηαθέξνλ, ην  όηη  ην  ιαηηληθό αιθάβεην έρεη πξνέιζεη από 
ηελ αξραίν ειιεληθό αιθάβεην ηεο Χαιθίδαο.  

Αο δνύκε ινηπόλ κεξηθά παξαδείγκαηα ιέμεωλ  πνπ έρνπλ ειιεληθέο ξίδεο :  

Τν αξρ. ειιεληθό «βνύηπξνλ» / βνύηπξνο (βνπο  + ηπξόο ) ,  κέζω ηνύ ιαηηλ .  
butyrum, έδωζε αγγιηθό  butter  ελώ ην αξραίν ειιεληθό «πάππξνο», έδωζε 
ην  αγγιηθό  Paper .  
 Πην ζύλζεηε είλαη  ε πξνέιεπζε ηήο ιέμεο πνπ δήιωζε ζηελ Αγγιηθή «ηελ 
εθθιεζία», ηήο ιέμεο  church .  Ξεθίλεζε από ην  ειιεληζηηθό  θπξηαθόλ  
(δώκα)  «ν  νίθνο ηνύ Κπξίνπ» (από ην  Κύξηνο) ,  ην  νπνίν, κέζω ηνπ 
γεξκαληθνύ Kirche «εθθιεζία»)  έδωζε ην  αγγιηθό church.  
 Ελδηαθέξνλ έρεη ,  γηα ηηο  πεξηπέηεηέο  ηεο, ε ιέμε  sketch «ζθαξίθεκα  –  
ζεαηξηθό ζθεηο». Πνην ο ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί  όηη  πξνέξρεηαη  από ηελ  
ειιεληθή   ιέμε ζρέδην ;  Η αξραία ειιεληθή ιέμε «ζρέδηνλ» κέζω ηνύ 
ιαηηληθνύ schedium, έδωζε ην  ηηαιηθό schizzo από όπνπ  βγήθε ην αγγιηθό 
sketch.  



  Είλαη  επίζεο εληππωζηαθό πωο ε ιέμε  bomb  «βόκβα» πξνέξρεηαη  από ην 
αξραίν ειιεληθό «βόκβνο».  
 Επίζεο ην ειιεληθό δίπιωκα  (από δηπιώλω, δηπινύο) κε  ηε ζεκ.  «επίζεκν 
έγγξαθν» έδωζε ην diploma  θαη  από απηό ην diplomat  «δηπιωκάηεο» 
πξνέξρνληαη  θαη  άιιεο  ιέμεηο κε απηή ηε ξίδα.  
  Θα πξέπεη  επίζεο λα επηζεκάλνπκε πωο ε νκεξηθή ειιεληθή γιώζζα 
ήηαλ κηα  δηάιεθηνο  ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε αγγιηθή γιώζζα ,  θάηη  πνπ 
θαηαιαβαίλνπκε αλ  δνύκε πόζεο είλαη  νη  ιέμεηο ηεο αγγιηθήο πνπ 
πξνέξρνληαη  από απηή.  

Καηαξράο ε ιέμε  after  πξνέξρεηαη  από ην νκεξηθό απηάξ ,  θαζώο ν Όκεξνο 
αλαθέξεη  «Θα ζαο πω ηη  έγηλε  απηάξ, δειαδή κεηά», ελώ θαη  ε 
ιέμε  bank  πξνέξρεηαη  από ην αξραίν  ειιεληθό πήγλπκη  πνπ ζεκαίλεη  
ζηεξεώλω .  Οη  ηξάπεδεο πήξαλ άιιωζηε ην όλνκά ηνπο από ηνπο πάγθνο ηωλ 
αγνξώλ.  
 Αθόκα θαη  ην αγγιηθό  boss  πξνέξρεηαη  από ην  αξραηνειιεληθό πόζζηο  πνπ 
ζήκαηλε, «ν αθέληεο ηνπο ζπηηηνύ ».  
 Η αγγιηθή ιέμε  day επίζεο πήξε ην  όλνκά ηεο από ην  δηα  πνπ ζηελ θξεηηθή 
δηάιεθην ζήκαηλε  κέξα  εμ νπ θαη  ε ιέμε «επδηάζεηνο», απηόο πνπ βξίζθεηαη  
ζε θαιή κέξα.  
 Πξαγκαηηθά εληππωζηαθό θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη  επ ίζεο πωο ε αγγιηθή 
θξάζε  kiss me  πξνέξρεηαη  από ην νκεξηθό « θύζνλ» κε  όπωο είπε  θαη  ν  
Οδπζζέαο ζηελ Πελειόπε,  γηαηί  ην  «φιλώ»  είλαη  ζηα αξραία 
ειιεληθά  «κυνέω  /  κυνώ»,  εμ νύ θαη  ην  «πξνζθπλώ».  
Λέμεηο όπωο  exit,  double, eyes θαη  father  βγαίλνπλ από ηηο αξραίεο 
ειιεληθέο  «εμέιζεηε», δηπινύο ,  θάεα  πνπ ζήκαηλε  κάηηα  θαη  «παηήξ» 
αληίζηνηρα.  
 Μάιηζηα θη  άιιεο απιέο ιέμεηο ηωλ αγγιηθώλ έρνπλ ειιεληθέο ξίδεο όπωο 
ην  me πνπ βγαίλεη  από ην ειιεληθό « κε», ην  no πνπ πξνέξρεηαη  από ην  
αξραίν αξλεηηθό κόξην  «λε», ην  night από ην αξραίν ειιεληθό «λπμ»,  
ην  pause από ηελ  «παύζε», ην  sponsor από ην «ζπέλδω» δειαδή 
πξνζθέξω ζπνλδή,  ην  yes από ην  ειιεληθό «γε» πνπ ζήκαηλε βεβαίωο ελώ 
ην  water βγαίλεη  από ην  «ύδωξ» κε ην  δέιηα λα κεηαηξέπεηαη  ζε ηαπ.  Τν 
αγγιηθό  frapper πνπ ζηα αγγιηθά ζεκαίλεη  «ξαπίδω» (εμ  νπ θαη  ν  θξαπέο) 
έρεη  πξνέιζεη  από ην  « ξαπίδω», όπωο θαη  ηα  
αγγιηθά  heart,  humor,  amen, move πξνέξρνληαη  από ηηο ιέμεηο « θέαξ», 
«ρπκόξ» πνπ ζήκαηλε ρπκόο ζηε βνηωηηθή δηάιεθην,  « ε κελ» πνπ ζήκαηλε  
αιεζώο  θαη  απαληάηαη  ζηελ Ιιηάδα θαη  «ακνίβνπ» πνπ ζήκαηλε  θνπλήζνπ  
αληίζηνηρα.  
 


