
 

Γαλλική γλώσσα : ένα πλεονέκτημα για 
όσους την κατέχουν 
 

Η γαλλική είναι αναμφίβολα μια πολύ σημαντική γλώσσα, τόσο σε ευρωπαϊκό, 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 270 εκατομμύρια άνθρωποι, 
σε περισσότερες από 30 χώρες, σε όλες τις ηπείρους, έχουν την γαλλική ως 
μητρική γλώσσα. Μέχρι το 2050, εκτιμάται ότι ο γαλλόφωνος πληθυσμός 
παγκοσμίως θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια και αυτό χάριν στην ραγδαία 
αύξηση των γαλλόφωνων πληθυσμών της Αφρικής. 

    Ως εκ τούτου, η εκμάθηση αλλά και η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας 
θεωρούνται προτέρημα και επιπλέον προσόν τόσο σε προσωπικό, όσο και σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Σύμφωνα με την έκθεση του παρατηρητήριου της 
γαλλικής γλώσσας του 2014[1], « η γαλλική γλώσσα, 4η γλώσσα στο Διαδίκτυο, 
3η γλώσσα των επιχειρήσεων, 2η γλώσσα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
2η γλώσσα εργασίας των περισσότερων διεθνών οργανισμών[2] και η 2ηπιο 
διδασκόμενη γλώσσα στον κόσμο, είναι μια ευκαιρία, είναι ένα πλεονέκτημα για 
όσους την κατέχουν ». 

   Στην Κύπρο, η γαλλική γλώσσα κατέχει μια σημαντική θέση δεδομένου ότι η 
Κυπριακή δημοκρατία είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας 
(Organisation Internationale de la Francophonie) από το 2006 και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος της Agence universitaire de la francophonie 
από το 2010.Επιπλέον, η κυπριακή κυβέρνηση παραχωρεί υποτροφίες σε 
Κύπριους πολίτες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε γαλλικά 
πανεπιστήμια. Τέλος, η γαλλική γλώσσα είναι μία από τις τρεις γλώσσες στα 
σχέδια της δημόσιας υπηρεσίας της Κυπριακής δημοκρατίας, αποδεικνύοντας 
απαραίτητη την γνώση της. 



     Όλα τα πιο πάνω συμβάλλουν σημαντικά στη δέσμευση της Κυπριακής 
δημοκρατίας για την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της γαλλικής, μιας 
γλώσσας η οποία είναι παρούσα στο νησί μας από το 1192 όταν ο Guyde 
Lusignan[3]ίδρυσε το Βασίλειο της Κύπρου και η οποία διδάσκεται σε δημόσια 
και ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου από το 1812. 

     Ο Τομέας γαλλικής γλώσσας του Κέντρου γλωσσών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, τον οποίον απαρτίζουν έμπειροι διδάσκοντες, όλοι με εξειδίκευση 
στην διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, έχει ως υποχρέωση αλλά και 
ως πρωταρχικό μέλημά του να συμβάλει και αυτός με την σειρά του στην 
ανάπτυξη και την προώθηση της γαλλικής γλώσσας αλλά και του γαλλόφωνου 
πολιτισμού. Ως εκ τούτου, έχει σχεδιάσει και προσφέρει κάθε εξάμηνο σε 300 
περίπου προπτυχιακούς φοιτητές του πανεπιστημίου, τέσσερα επίπεδα 
γενικής διδασκαλίας της γλώσσας, καλύπτοντας τα επίπεδα από το Α1 μέχρι 
το Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης [4]. Επιπλέον, 
προσφέρει, κατόπιν αιτήματος από άλλα τμήματα του πανεπιστημίου, 
εξειδικευμένα μαθήματα σε διάφορους τομείς, όπως Γαλλικά για φοιτητές 
ιστορίας και αρχαιολογίας, Γαλλικά επιχειρήσεων, Γαλλικά ευρωπαϊκών και 
διεθνών σχέσεων, κτλ. 

     Με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας Γαλλοφωνίας που γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 20 Μαρτίου και στο πλαίσιο της προώθησης του γαλλόφωνου 
πολιτισμού, ο Τομέας γαλλικής γλώσσας οργανώνει και προτείνει στους 
φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα γαλλικών διάφορες εκδηλώσεις, 
όπως, προβολές γαλλικών ή γαλλόφωνων ταινιών, διαγωνισμούς γνώσεων 
γύρω από τη Γαλλοφωνία, διαγωνισμούς γαλλόφωνων τραγουδιών και ταινιών 
μικρού μήκους, διαγωνισμούς δημιουργικότητας, κοκτέιλ με γαλλικά προϊόντα, 
κ.α. 

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στην Κύπρο σε όλους τους κύκλους σπουδών. 
Όπως έγραψε η B. Imhaus[5] (1998 : 178), « Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται 
στην Κύπρο από το δημοτικό έως και το πανεπιστήμιο (…) Από αυλική γλώσσα 
υπό την δυναστεία των Λουζινιανών, από τον 12ο αιώνα μέχρι και σήμερα, η 
γαλλική γλώσσα συμπεριλαμβάνεται στο μορφωτικό υπόβαθρο κάθε Κύπριου 
μαθητή. Για την επίδοση αυτή της Κύπρου, λίγες μη-γαλλόφωνες χώρες 
μπορούν να καυχηθούν ». Σήμερα, μπορούμε ακόμα να πούμε με σιγουριά ότι 
η Γαλλία και η γαλλική γλώσσα κατέχουν σημαντική θέση στην κυπριακή 
εκπαίδευση. Οι παλαιότεροι, αλλά και οι πιο πρόσφατοι δεσμοί μεταξύ των δύο 
χωρών, η θέση της γαλλικής γλώσσας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, η 
ανάπτυξη της κινητικότητας στην Ευρώπη, η αγορά εργασίας στην Κύπρο, 
κάνουν την γνώση της γαλλικής ένα σημαντικό «ατού» για όσους την κατέχουν 
και την χρησιμοποιούν. 

Διδάσκοντες Τομέα Γαλλικής γλώσσας, 

Κέντρο Γλωσσών, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 



[1] http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf (σελ. 3) 

[2] Η Γαλλική είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας: των Ηνωμένων Εθνών, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UNESCO, του NATO, της Οργάνωσης 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης, του Διεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού, της Ένωσης Διεθνών Οργανώσεων (UIA). Η Γαλλική είναι η κύρια 
γλώσσα εργασίας: στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο, 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ακρόασης στο Λουξεμβούργο, στο Γραφείο Τύπου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Αποτελεί μια εκ των τριών 
γλωσσών εργασίας που χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά σώματα. Τα κέντρα 
εργασιών και αποφάσεων της Ε.Ε. βρίσκονται σε γαλλόφωνες περιοχές: 
Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο. Επίσης στη γαλλόφωνη Ελβετία 
(Γενεύη, Λοζάνη) βρίσκεται το παγκόσμιο νομισματικό, διπλωματικό, 
ολυμπιακό και τουριστικό κέντρο. 

[3] Ο Οίκος των Λουζινιάν (Maisonde Lusignan) είναι γαλλική οικογένεια 
ευγενών καταγόμενη από το Λιμουζέν (Limousin) στην περιοχή του Πουατού 
(Poitou), στη νότιο-δυτική Γαλλία. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Lusignan)  

[4] http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf 

[5] Πρώην Ακόλουθος συνεργασίας για τα γαλλικά στο Γαλλικό Πολιτιστικό 
Κέντρο.  
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