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Μ. ANDROULAKIS SCHOOLS 

10 λόγοι για να μάθετε Γαλλικά 

 
1. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη Γενική Δ/νση Παιδείας και Πολιτισμού 

της Ε.Κ. η γαλλική αποτελεί τη δεύτερη επιλογή από τις 11 επίσημες γλώσσες 

της Ε.Ε. μετά την αγγλική και μία από τις 8 παγκόσμια χρησιμοποιούμενες 

γλώσσες του Internet, (οι άλλες 7 είναι: η Αγγλική, η Ρωσική, η Ισπανική, η 

Ινδική, η Αραβική, η Ιαπωνική και η Κινεζική).  

 

2. Πρώτη επίσημη γλώσσα του Ολυμπισμού, της Διπλωματίας και των 

Ταχυδρομείων  και δεύτερη επίσημη  οποιουδήποτε Διεθνούς Οργανισμού (ΟΗΕ, 

ΝΑΤΟ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου κλπ) υποχρεώνοντας 

εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη, υπαλλήλους και στρατιωτικούς που βρίσκονται σε 

διάφορα κέντρα ή σε πρωτεύουσες κρατών να την μαθαίνουν αργά ή γρήγορα!  

 

3. Τα κέντρα εργασιών και αποφάσεων της Ε.Ε. βρίσκονται σε γαλλόφωνες 

περιοχές: Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο. Επίσης, στην γαλλόφωνη 

Ελβετία (Γενεύη, Λοζάννη) βρίσκεται το παγκόσμιο νομισματικό, διπλωματικό, 

ολυμπιακό και τουριστικό κέντρο. Αυτό σημαίνει πρόσβαση εργασίας σε τομείς: 

• Πολιτικής και Οικονομίας • Νομικής και Διπλωματίας • Εμπορίου και 

Διαμετακόμισης • Τεχνολογίας και Κατασκευών • Επικοινωνιών και Υπηρεσιών  

 

4. Είναι μία από τις 7 μεγάλες γλώσσες με επιδράσεις στις τέχνες, στις επιστήμες, 

στην τεχνολογία και στα γράμματα! Οι άλλες 6 είναι : Αγγλική, Αραβική, 

Κινεζική, Ισπανική, Ρωσική, Πορτογαλική.  

 

5. Με την γνώση της Γαλλικής είναι δυνατές σπουδές σε πανεπιστήμια κύρους 

(Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Καναδάς) που προδιαγράφουν την επαγγελματική 

αποκατάσταση!  
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6. Το αποικιακό παρελθόν της Γαλλίας και του Γαλλόφωνου Βελγίου επέβαλε τη 

Γαλλική σαν διοικητική γλώσσα σε πολλές χώρες που, σήμερα, δέχονται τις 

επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις Αφρικανικές όπου η Ελλάδα 

πρωταγωνιστεί, αλλά και στην Νοτιοανατολική Ασία. 

 

7. Απαραίτητη η γνώση της Γαλλικής για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν 

τομείς όπως η μόδα, η κομμωτική, η κουζίνα, η κοσμητική και η ομορφιά.  

 

8. Επειδή η Γαλλία αποτελεί σημαντικό εταίρο της Ελλάδας (2
ος

 βιομηχανικός, 3
ος

 

εμπορικός και 3
ος

 επενδυτής), και, η Ελλάδα έγινε στις 28 Νοεμβρίου μέλος της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης της, Γαλλοφωνίας (OIF), μετά από αίτημα της.  

 

9. Η Γαλλία αποτελεί παγκόσμια πολιτιστική αναφορά: • Πρώτη δύναμη 

παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών στην Ευρώπη. • Άμεση πρόσβαση σε 

πολυάριθμα αριστουργήματα της λογοτεχνίας. • Δυνατότητα άμεσης επαφής με 

το γαλλικό διαφωτισμό, αφετηρία του σύγχρονου πολιτισμού • Η Γαλλία και 

κατεξοχήν το Παρίσι είναι βασικός τουριστικός προορισμός.  

 

10. Υπάρχει στενή σχέση Ελλάδας - Γαλλίας: Η Ελλάδα και ο πολιτισμός της 

υπήρξαν πηγή έμπνευσης για πολλούς Γάλλους διανοούμενους. Έλληνες 

διανοούμενοι επέλεξαν τη Γαλλία ως μόνιμο τόπο διαμονής  

 

 

2
η
 Ξένη Γλώσσα: 

 

Το απαραίτητο εφόδιο του 

παιδιού σας! 


