
Σεκαζία θαη ρξεζηκφηεηα ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο 
 

 Είλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο ηεο Επξψπεο θαη είλαη ε κεηξηθή 

γιψζζα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Τν 1/3 ησλ θαηνίθσλ ηεο Ε.Ε. 

ζθέθηεηαη, κηιά θαη γξάθεη Γεξκαληθά. Σην Δηαδίθηπν ππάξρνπλ πάλσ απφ 

270.000 γεξκαλφθσλεο ηζηνζειίδεο. Οη γεξκαλφθσλεο κεραλέο αλαδήηεζεο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο γιψζζαο. Τν έλα πέκπηνλ 

ησλ βηβιίσλ πνπ εθδίδνληαη θάζε ρξφλν δηεζλψο είλαη ζηε γεξκαληθή γιψζζα. 

 Η Γεξκαλία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ειιάδαο. Τν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γίλεηαη απφ θαη 

πξνο ηελ Γεξκαλία. Η Γεξκαλία είλαη ε ρψξα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμαγσγέο 

ζηνλ θφζκν (απηνθηλεηνβηνκεραλία, ρεκηθά πξντφληα, θαξκαθνβηνκεραλία, 

βαξηά βηνκεραλία). 

 Πνιιέο γεξκαληθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ειιάδα απαζρνινχλ 

ζηειέρε πνπ γλσξίδνπλ ηε γεξκαληθή γιψζζα. Η γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο 

απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα αλεχξεζε εξγαζίαο. Όπνηνο εθηφο απφ Αγγιηθά κηιάεη 

θαη Γεξκαληθά έρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή αγνξά 

εξγαζίαο. Πνιιέο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ειιάδα, πνιιέο μέλεο εηαηξείεο 

ζηε Γεξκαλία θαζψο θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηελέο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο κε ηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο αλαδεηνχλ ζπλεξγάηεο πνπ γλσξίδνπλ 

Γεξκαληθά. 

 Τν 40% ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Ειιάδα πξνέξρνληαη απφ 

γεξκαλφθσλεο ρψξεο ή γλσξίδνπλ γεξκαληθά. Επνκέλσο ε γλψζε ηεο γεξκαληθήο 

γιψζζαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα φζνπο απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

 Ο κχζνο φηη ε γεξκαληθή γιψζζα είλαη δχζθνιε ζηελ εθκάζεζε έρεη θαηαξξηθζεί 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο Έιιελεο. Έρεη ηεθκεξησκέλα απνδεηρζεί φηη ε 

γεξκαληθή γιψζζα παξνπζηάδεη πνιιέο κνξθνζπληαθηηθέο νκνηφηεηεο κε ηελ 

αξραία ειιεληθή. Τα γεξκαληθά εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα αξραία 

ειιεληθά ηφζν ζηε δνκή ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο ζχληαμεο φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο. Τα γεξκαληθά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα ηελ εθκάζεζε 

άιισλ γισζζψλ φπσο Οιιαλδηθά, Σνπεδηθά, Δαλέδηθα, Ννξβεγηθά. 

 Τα γεξκαλφθσλα αλψηαηα θαη αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ κηα 

απφ ηηο πξψηεο επηινγέο ησλ ειιήλσλ καζεηψλ γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο 

ζπνπδέο. Η θαιή γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο απνηειεί πξνυπφζεζε. Η 

αλψηαηε θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία δηαθξίλεηαη γηα ην πςειφ 

επίπεδν ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ, ην πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα 

ππνηξνθηψλ θαη ην ρακειφ θφζηνο δηαβίσζεο θαζψο δελ απαηηνχληαη δίδαθηξα 

παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ. 

 Με ηα γεξκαληθά απνθηά θαλείο πξφζβαζε ζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

πνιηηηζκνχο ηνπ θφζκνπ. Οη Brecht, Kafka, Goethe, Schiller, αδειθνί Grimm, 

Schopenhauer, Nietsche, Kant, Einstein, Mozart, Beethoven, Bach θαη πιήζνο 

άιισλ ζπγγξαθέσλ, θηινζφθσλ, επηζηεκφλσλ θαη κνπζνπξγψλ κηινχζαλ θαη 

έγξαθαλ ζηα Γεξκαληθά. 

 

 

                                 Η Σρνιηθή Σχκβνπινο Γεξκαληθήο Γιψζζαο 

                 Σνθία Ισαλλίδνπ 


