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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΑΛΛΙΚΑ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεµόνες, 

Η Γαλλική γλώσσα είναι η γλώσσα αναφοράς για τα 68 κράτη και κυβερνήσεις που 
έχουν ενταχθεί στο ∆ιεθνή Οργανισµό Γαλλοφωνίας (OIF), το δεύτερο σε µέγεθος 
παγκόσµιο οργανισµό µετά τα Ηνωµένα Έθνη. Παρατηρούνται 220 εκατοµµύρια 
γαλλόφωνοι σε ολόκληρο τον κόσµο! 

Από τις 27 χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14 (µεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα από το 2004) έχουν ενταχθεί στο ∆ιεθνή Οργανισµό Γαλλοφωνίας, δηλαδή 
περισσότεροι από 80.000.000 γαλλόφωνοι και περίπου 15.000.000 σπουδαστές. 

Είναι απαραίτητο για τις νεότερες γενιές 
να µάθουν Γαλλικά, επειδή η Γαλλική 

γλώσσα είναι… 

• η 2η πιο διαδεδοµένη ξένη γλώσσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση µετά τα αγγλικά, 

• η επίσηµη γλώσσα 32 χωρών, 
• η µοναδική γλώσσα, µαζί µε τα αγγλικά, 
που µιλιέται και στις 5 ηπείρους, 

• η 3η γλώσσα στο Ίντερνετ, 
• η 2η µητρική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 

• η γλώσσα του ∆ιαφωτισµού και των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΑΛΛΙΚΑ 

Είναι χρήσιµο για τις νεότερες γενιές να µάθουν Γαλλικά, επειδή η 
Γαλλική γλώσσα είναι… 

• επίσηµη γλώσσα και γλώσσα εργασίας σε µεγάλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισµούς (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, UNESCO, Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ΟΟΣΑ, Ερυθρός Σταυρός),   

• η µία από τις 2 επίσηµες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,  
• η επίσηµη γλώσσα των Ολυµπιακών Αγώνων και της Ολυµπιακής 

επιτροπής, 
• η επίσηµη γλώσσα της Interpol που έχει έδρα τη Γαλλία, 
• η παγκόσµια γλώσσα της ∆ιπλωµατίας, 
• η επίσηµη γλώσσα της Ταχυδροµικής Ένωσης, 
• η επίσηµη γλώσσα πολλών κρατών (Καναδάς, Βέλγιο, Ελβετία, πολλών 

κρατών της Αφρικής και της Ασίας), 
• διδασκόµενη σε όλες τις χώρες του πλανήτη. 

 



Σύνδεσµος καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ Ελλάδας 2 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΑΛΛΙΚΑ 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 120 γαλλικές επιχειρήσεις που 
απαιτούν τη γνώση της γαλλικής γλώσσας από τους εργαζοµένους τους. 

Τα γαλλικά πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας σε τοµείς: 

πολιτικής και οικονοµίας – νοµικής και διπλωµατίας – τουρισµού – 

τεχνολογίας και κατασκευών – επικοινωνιών και υπηρεσιών   

Είναι αναγκαίο για τις νεότερες γενιές να µάθουν Γαλλικά, επειδή… 

� Η Γαλλία βρίσκεται στην αιχµή της τεχνολογικής και επιστηµονικής έρευνας 
(τρένο υψηλών ταχυτήτων, αεροναυπηγική, ενέργεια, διαστηµική µελέτη). 

� 130 γαλλικές θυγατρικές εταιρείες που απασχολούν πάνω από 35.000 
εργαζόµενους στην Ελλάδα σε σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής παραγωγής.  

� Στην Ελλάδα, οι γαλλικές επιχειρήσεις είναι οι πρώτοι επενδυτές και οι πρώτοι 
αλλοδαποί εργοδότες. Τα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού εµπορίου διακινούνται µέσω 
Γαλλίας.  

� Τα κέντρα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε γαλλόφωνες 
περιοχές. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό πως όποιος θέλει να εργαστεί εκεί πρέπει να 
στείλει βιογραφικό σηµείωµα και στα γαλλικά! Οι Βρυξέλλες είναι γαλλόφωνη 
πρωτεύουσα της ΕΕ κατά 90%.  

Η Γαλλία κατέχει τα πρωτεία! 

• Πρώτη ευρωπαϊκή αγροτική δύναµη και δεύτερη παγκοσµίως µετά τις 
Η.Π.Α.  

• Σε παγκόσµιο επίπεδο είναι η χώρα αναφοράς στον τοµέα των τρισδιάστατων 
animation στον κινηµατογράφο και τα βιντεοπαιχνίδια. 

• ∆εύτερη βιοµηχανική εταίρος της Ελλάδας.  
• Πέµπτη εµπορική δύναµη στον κόσµο και τρίτη χώρα υποδοχής ξένων 

επενδύσεων.  
• Πρώτη παγκόσµια δύναµη στη βιοµηχανία αρωµάτων, καλλυντικών προσώπου.  
• Πρώτη στην αεροναυπηγική.  
• Πρωτοπόρος στην κατασκευή τρένων υψηλής ταχύτητας 540x.  
• Τέταρτη στη βιοµηχανική παραγωγή αυτοκινήτων. 
 
 

Καθώς πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσµοί ενώνουν την Ελλάδα µε τη Γαλλία, 
περίπου 600 διµερείς συµφωνίες έχουν υπογραφεί µεταξύ ελληνικών και 
γαλλικών Πανεπιστηµίων, ενώ πλήθος πανεπιστηµιακών ανταλλαγών και 
µορφωτικών, επιστηµονικών, τεχνικών συνεργασιών λαµβάνουν χώρα κάθε 
χρόνο. Οι σπουδές στη Γαλλία υλοποιούνται χωρίς δίδακτρα και µε πολύ χαµηλά 
έξοδα εγγραφής, ίδια για όλους τους φοιτητές είτε είναι Γάλλοι, είτε αλλοδαποί. 
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Υπάρχει επίδοµα στέγασης και πολλές κοινωνικές παροχές καθώς και πρόσβαση 
σε ευρύ εκπαιδευτικό και πολιτιστικό δίκτυο. 
 

   

                  

       

      

 


