
Η  ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Η αγγιηθή γιώζζα άξρηζε λα δηακνξθώλεηαη πεξίπνπ ηνλ    

5ν κ.Υ. αηώλα ζηελ Αγγιία κεηά ηελ απνρώξεζε ηωλ 

Ρωκαίωλ θαη κε ηελ εηζβνιή ζηε Μεγάιε Βξεηηαλία ηωλ 

γεξκαληθώλ θπιώλ ηωλ Άγγιωλ ,από ηνπο νπνίνπο πήξε θαη 

ην όλνκά ηεο, ηωλ αμόλωλ θαη ηωλ Γηνπηώλ .Πξηλ ηνλ εξρνκό 

ηνπο ζε όιν ην λεζί κηιηνύληαλ θειηηθέο γιώζζεο νη νπνίεο 

άξρηζαλ λα ππνρωξνύλ θαη ζηαδηαθά  αληηθαηαζηάζεθαλ ζηα 

πεξηζζόηεξα κέξε από ηελ λενδηαξκνξθωζείζα  γιώζζα, 

ηα αγγιηθά. 

 

Η ηζηνξία ηεο γιώζζαο ρωξίδεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο ηζηνξηθέο 

πεξηόδνπο: 

 παιαηά αγγιηθά (old English),5νο-11νο  κ.Χ. αηώλαο  

 κέζα αγγιηθά (middle English),11νο-15νο κ.Χ. αηώλαο 

 ζύγρξνλα αγγιηθά (modern English),15νο κ.ρ αηώλαο κέρξη ζήκεξα     

      

Οη αγγινζαμνληθέο γιώζζεο πνπ έθεξαλ καδί ηνπο ηα γεξκαληθά θύια ειάρηζηα 

επεξξεάζηεθαλ από ηηο θειηηθέο παξ'όιν πνπ βξίζθνληαλ δίπια ηνπο γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηό νθείιεηαη ίζωο ζηελ κεγάιε ερζξόηεηα ηωλ Αγγινζαμόλωλ 

πξνο ηνπο ληόπηνπο Κέιηεο ηνπο νπνίνπο εμόληωλαλ ζρεδόλ ζπζηεκαηηθά. Εμαηηίαο 

απηώλ ηωλ δηωγκώλ νη Κέιηεο απνζύξζεθαλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο ,όπωο απηέο ηεο 

Οπαιίαο θαη θωηίαο όπνπ θειηηθέο γιώζζεο επηβηώλνπλ κέρξη ηηο κέξεο καο. Άιινη 

θειηόθωλνη κεηνίθεζαλ εθδηωγκέλνη ζηελ πεξηνρή ηεο Βξεηηάλεο, ζην βνξεηνδπηηθό 

άθξν ηεο ζεκεξηλήο Γαιιίαο όπνπ κηιηνύληαη κέρξη ηηο κέξεο καο ηα βξεηηνληθά.    

 

 

http://www.glossesweb.com/2011/06/keltikes-glwsses.html


Η εηζβνιή θαη εγθαηάζηαζε ηωλ Βίθηλγθο ζε βόξεηεο θαη αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο 

Μ.Βξεηηαλίαο, θπξίωο θαηά ηνλ 9ν κ.Υ. αηώλα είρε ωο απνηέιεζκα λα πηνζεηήζνπλ ηα 

αγγιηθά κεγάιν αξηζκό ζθαλδηλαβηθώλ ιέμεωλ. 

 

ηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ήηαλ ε θαηάθηεζε ηεο Αγγιίαο από 

ηνπο γαιιόθωλνπο Ννξκαλδνύο από ηε βόξεηα Γαιιία. Ο αξηζκόο ηωλ γαιιηθώλ 

ιαηηλνγελώλ ιέμεωλ πνπ εηζήιζαλ ζηα αγγιηθά ήηαλ ηέηνηνο ζε αξηζκό ώζηε λα 

αγγιηθά επηθαλεηαθά λα θαίλνληαη ζαλ ιαηηλνγελήο γιώζζα. 

 

Από ηνλ 15ν αηώλα θαη κεηά ηα αγγιηθά ζπλέρηζαλ λα δαλείδνληαη θαη λα 

απνξξνθνύλ εθαηνληάδεο ιέμεηο από ηα ειιεληθά θαη ηα ιαηηληθά θπξίωο αιιά θαη 

από πιήζνο άιιεο γιώζζεο όπωο αθξηθαληθέο ,ηλδηάληθεο, ζιαβηθέο κε ζπλέπεηα 

ε αγγιηθή γιώζζα ζήκεξα λα είλαη κηα από ηηο πην πινύζηεο ζε ιεμηιόγην. 

 

ηελ νπζία ηα αγγιηθά έρνπλ ωο ππξήλα έλα βαζηθό γεξκαληθό ιεμηιόγην ελώ ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ιεμηινγίνπ απνηειείηαη πεξηζζόηεξν από ιαηηληθέο θαη 

ιηγόηεξν από ειιεληθέο ιέμεηο.(sic.) Γιωζζνινγηθά θαηαηάζζεηαη ζηηο δπηηθέο 

γεξκαληθέο γιώζζεο κε πην ζπγγεληθή ηα νιιαλδηθά. 

 

Ωο γεξκαληθή γιώζζα πνπ είλαη, ζηελ αξρή είρε πνιιέο θαηαιήμεηο, νη νπνίεο ηειηθά 

ράζεθαλ θαη ηα αγγιηθά απινπνηήζεθαλ .Μπνξνύκε λα πνύκε όηη παιαηά αγγιηθά 

(old English) είλαη ηόζν δηαθνξεηηθά από ηα ζύγρξνλα ώζηε νπζηαζηηθά 

πξόθεηηαη γηα δύν δηαθνξεηηθέο γιώζζεο. 

 

Καηά ηνλ Μεζαίωλα θαη κεηά ηα αγγιηθά επεθηάζεθαλ ζηε θωηία θαη ηελ Ιξιαλδία 

όπνπ δηακνξθώζεθαλ ηνπηθέο παξαιιαγέο ηεο γιώζζεο. Καηόπηλ ε θνζκνθξαηνξία 

ηωλ Βξεηηαλώλ θαη αξγόηεξα ε αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηωλ ΗΠΑ ωο ππεξδύλακε 

είραλ ωο απνηέιεζκα ηα αγγιηθά λα εμαπιωζνύλ ζηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ. Πεξίπνπ 

500 εθαηνκκύξηα κηινύλ ηε γιώζζα ωο κεηξηθή θαη δεύηεξε ελώ άιινη ηόζνη έρνπλ 

κηα βαζηθή γλώζε ηεο γιώζζαο. πλνιηθά δειαδή 1 δηζεθαηνκκύξην άλζξωπνη 

κηινύλ ιίγν ή πνιύ αγγιηθά. 

 

ήκεξα ηα αγγιηθά είλαη ε δηεζλήο γιώζζα ηνπ εκπνξίνπ, ηωλ επηζηεκώλ, ηεο 

δηπιωκαηίαο θαη πνιιώλ άιιωλ ηνκέωλ. Η αγγιηθή είλαη ε πξώηε ζηελ ηζηνξία 

πξαγκαηηθή παγθόζκηα ιίλγθνπα θξάλθα (δηεζλήο γιώζζα ζπλλελόεζεο). 



 

  Tν αγγιηθό αιθάβεην                        

               

Αξρηθά ηα αγγιηθά γξάθνληαλ ζην Ρνπληθό Φνύζνξθ αιιά αξγόηεξα πηνζεηήζεθε 

κηα παξαιιαγή ηνπ ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα. 

Μεγάιε δπζθνιία παξνπζηάδεηαη ζην δηάβαζκα αθνύ ηα γξάκκαηα πξνθέξνληαη 

δηαθνξεηηθά ζε θάζε ιέμε θαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ ππάξρεη γηα μέξνπκε πώο απηή 

δηαβάδεηαη είλαη λα απνκλεκνλεύζνπκε ηελ πξνθνξά ηεο. 

  

 



 


