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A. Σαν συγγραφέας τι σας γοητεύει ιδιαίτερα στη γερμανική γλώσσα; Αν είχα 
γεννηθεί στη Ρωσία, ίσως να ήμουν σήμερα ένας ειδικός στη ρωσική γλώσσα. Η 
γερμανική γλώσσα δεν είναι ούτε καλύτερη αλλά ούτε και χειρότερη από τις άλλες 
γλώσσες. Είναι όμως η μητρική μου γλώσσα, η γλώσσα με την οποία εκφράζω τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα μου. Προς ποια κατεύθυνση εξελίσσεται στις μέρες 
μας η γερμανική γλώσσα; Σχεδόν προς όλες τις κατευθύνσεις. Προς την Ανατολή 
και τη Δύση, προς τον Βορρά και το Νότο. Η επιρροή της αγγλικής γλώσσας
παραμένει ισχυρή, επειδή η οικονομική και η τεχνολογική παγκοσμιοποίηση οδηγεί 
και σε μια γλωσσική παγκοσμιοποίηση. Εξίσου σημαντική είναι επίδραση της
γλώσσας που παράγει η τηλεόραση, η οποία μετά την εισαγωγή των ιδιωτικών 
καναλιών στη δεκαετία του ‘80 χάνει σε επίπεδο. Από τη πλευρά μπορεί 
κάποιος να πει πως η γλώσσα σε τελική ανάλυση πάντα μεταβαλλόταν. Το 
ερώτημα είναι μόνο ποιος μπορεί σήμερα να επηρεάσει αυτή τη γλωσσική αλλαγή. 
Παλιότερα ήταν υπόθεση των ποιητών, των ομιλητών των λόγιων και των 
συντακτών του τύπου να εκφράζονται προφορικά και γραπτά κι έτσι να 
δημιουργούν ένα γλωσσικό επίπεδο τηλεόραση και το διαδίκτυο έχουν 
συμβάλει σε αυτό, ώστε σήμερα πρακτικά καθένας να μπορεί να εκφραστεί 
γραπτά και προφορικά δημόσια και μάλισταχωρίς στιλιστικούς ή ορθογραφικούς 
ελέγχους.  
 
Β.1.a. Titel: Wer bestimmt den Sprachwandel

Untertitel: Die deutsche Sprache in der sprachlichen  
Globalisierung und im Sprachwandel.  

b. Er findet seine Muttersprache weder leichter noch  
schwieriger im Vergleich  
zu den übrigen Sprachen.  

c. Das Fernsehen bestimmt heutzutage die Redensmittel und die 
Ausdrucksweise der Menschen und ihr Niveau wird offenbar immer ärmer.  

Β.2.a. Ich wäre heute vielleicht ein Experte für die russische Sprache, wenn ich in 
Russland geboren wäre.  

b. Weil die wirtschaftliche und technische Globalisierung auch zu einer 
sprachlichen  
Globalisierung führt, bleibt der Einfluss des Englischen weiterhin stark.  

c. Früher konnten die Dichter, Redner, Gelehrten und Zeitungsmacher 
sich in Wort und Schrift öffentlich äußern und damit den 
Sprachstandard formen  



 

 

 
Γ. VORTEILE DES TOURISMUS  

 WIRTSCHAFT  
Wichtiger Wirtschaftsfaktor  
Devisen kommen ins Land  
Neue Arbeitsplätze  
Verbesserung der Infrastruktur  

 KULTUR  
Die Menschen kommen näher und lernen neue Kulturen,  
Sitte und Gebräuche kennen.  
Anwendung erlernter Fremdsprachen  
Erweiterung des Horizonts 
  
NACHTEILE DES TOURISMUS  

 WIRTSCHAFT  
Grössere Abhängigkeit vom Ausland  
Kostspielige Investitionen  
Verteuerung und schlechtere Bedienung

 UMWELT  
Zerstörung vom Naturraum  
Mehr Abfälle und Abwässer  
Der Wasserνerbrauch steigt ... Problem besonders für die Insel  
Steigendes Verkehrsaufkommen  

 KULTUR  
Negativer Einfluss wegen fremder Mentalität  
Rassismus kann auftauchen  
Verlust der Identität der Einheimischen.  
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