
                                  
Η  Γαλλοφωνία είναι πολύ κουλ

Γαλλοφωνία; Τι είν’ πάλι τούτο; όπως λέμε πολυφωνία, παραφωνία, συμφωνία, διαφωνία; Kάπως έτσι…

Πολυφωνία ναι, παραφωνία όχι. Η Γαλλοφωνία είναι μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται,
ως κοινή γλώσσα, τη γαλλική.  Στη Γαλλοφωνία ανήκουν χώρες που είτε έχουν τα γαλλικά ως επίσημη
γλώσσα του κράτους, είτε ως γλώσσα της διοίκησης, είτε ως δεύτερη γλώσσα. Και είναι πολλές. Γιατί
γαλλικά δεν μιλάνε μόνο στη Γαλλία. Η Γαλλική γλώσσα μιλιέται από τις Αντίλλες μέχρι τη Γαλλία, από
την Αφρική ως την Ελβετία, από το Μονακό μέχρι την Ταϊτή, από τις Σεϋχέλλες μέχρι τον Καναδά και
από το Βιετνάμ ως το Βέλγιο. 

Συμφωνία ναι, διαφωνία όχι : Από τα μέσα του ’60 άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα μιας ένωσης, μιας
συνεργασίας μεταξύ αυτών των χωρών που μοιράζονται τη γαλλική γλώσσα.  Συμφώνησαν λοιπόν και
δημιουργήθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας, ο επίσημος φορέας της  Γαλλοφωνίας, ο οποίος
έχει σήμερα 88  μέλη. 

Και η Ελλάδα πού κολλάει;

Από το 2005 είναι και η Ελλάδα ένα από τα κράτη  μέλη του Οργανισμού της Γαλλοφωνίας, χωρίς τα
γαλλικά  να  είναι  επίσημη  γλώσσα  του  κράτους  ή  γλώσσα  διοίκησης.  Ωστόσο  οι  Έλληνες  έχουν
μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με τη Γαλλία (ΕΛΛΑΣ- ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ), πάντα
μάθαιναν γαλλικά και μοιράζονται την αγάπη για τη γαλλική γλώσσα και τις αξίες της Γαλλοφωνίας.  

Κάθε  χρόνο,  με  αφορμή  τη  Διεθνή  Ημέρα  της  Γαλλοφωνίας  στις  20 Μαρτίου,  η  γαλλική  γλώσσα
γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο και ο Μάρτιος είναι ο μήνας της Γαλλοφωνίας! 

Ελάτε να εξερευνήσουμε τα μυστικά της γαλλοφωνίας…

-Το ξέρατε ότι τα γαλλικά είναι η 5η γλώσσα παγκοσμίως μετά τα κινέζικα, τα αγγλικά, τα ισπανικά και
τα αραβικά;

-Πιστεύετε ότι η Γαλλία ( 65,5 εκατομμύρια κάτοικοι) είναι η πρώτη σε πληθυσμό γαλλόφωνη χώρα
στον κόσμο; Ε λοιπόν όχι!  Την πρωτιά έχει το Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) με πάνω από
78 εκατομμύρια γαλλόφωνους κατοίκους!

-Το ξέρατε ότι μόνο τα 5/6 της Γαλλίας βρίσκονται στην Ευρώπη; Μπορεί το βασικό κομμάτι της να
βρίσκεται στην Ευρώπη όμως τa υπερπόντια εδάφη της είναι μια "Γαλλία έξω από τη Γαλλία": Γαλλική
Γουιάνα  στη νότια  Αμερική,  Γαλλική Πολυνησία  στην  Ωκεανία,  Μαρτινίκα  και  Γουαδελούπη στην
Καραϊβική θάλασσα, Ρεϋνιόν και Μαγιότ στην Αφρική!!!

-Το ξέρατε ότι τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας έχουν συνολική έκταση περίπου όσο μια Ελλάδα;
-Το ξέρατε  ότι,  επειδή  τα  υπερπόντια  εδάφη  αντιμετωπίζονται  από  τους  Γάλλους  ως  τμήμα  της

γαλλικής  επικράτειας,  οι  πτήσεις  από  τη  Γαλλία  για  εκεί  θεωρούνται  εσωτερικές  και  έχουν
(αναλογικά)  πολύ  καλές  τιμές;  Ετοιμαστείτε  λοιπόν  :  επόμενο  ταξίδι  Αθήνα-Παρίσι   Παρίσι —
Γουαδελούπη!

-Το ξέρατε ότι η Γαλλία έχει 8 νησιά στην Καραϊβική;  Και μάλιστα το ένα, το νησί Saint Martin δεν το
έχει όλο - έχει το μισό. Το άλλο μισό,  το έχει η Ολλανδία και λέγεται Sint Maarten. Άρα, η Ολλανδία
και η Γαλλία συνορεύουν… ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ!!!!!
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-Το ξέρατε ότι στα χαρτονομίσματα του Ευρώ δείχνει την Γαλλική Γουιάνα και τα νησιά της Καραϊβικής
(Guadeloupe, Martinique και Saint Martin) που είναι Γαλλικά τμήματα και χρησιμοποιούν ευρώ;

-Το ξέρατε ότι το πιο απομακρυσμένο σημείο από την Ευρώπη, όπου χρησιμοποιείται το ευρώ, είναι το
νησί Réunion στον Ινδικό, ανατολικά της Μαδαγασκάρης, τμήμα της Γαλλίας κι αυτό;

-Το ξέρατε ότι η Αϊτή, γαλλόφωνη χώρα της Καραϊβικής, ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την
Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος μετά την επανάσταση;

-Ξέρετε τι είναι η Γαλλική Πολυνησία; είναι ένα σύνολο νησιών μες τη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού,
που δε θεωρείται ανεξάρτητο κράτος αλλά υπερπόντια Γαλλικά εδάφη. Αποτελείται από 118 νησιά,
νησάκια και ατόλες (δηλ. κοραλλιογενή “νησιά” με μια τρύπα στη μέση), από τα οποία κατοικημένα είναι
μόνο τα 67. Βρίσκεται στην Ωκεανία, κάπου στη μέση της απόστασης μεταξύ Αυστραλίας και Λατινικής
Αμερικής. 

-Το ξέρατε ότι το 2006 στην Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d’Ivoire) και ενώ μαινόταν ο εμφύλιος,  η
εθνική τους ομάδα ποδοσφαίρου προκρίθηκε στο Μουντιάλ της Γερμανίας;  Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά,
κορυφαίος ποδοσφαιριστής σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, έκανε έκκληση να σταματήσει ο εμφύλιος
και τον άκουσαν, έδωσε την αφορμή να αρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις!!!

-Το ξέρατε ότι το όνομα της Burkina Faso σημαίνει “η χώρα των τίμιων ανθρώπων”;
-Το ξέρατε ότι όταν χτίστηκε ο πύργος του ΑΙΦΕΛ, οι Παριζιάνοι τον χαρακτήριζαν τερατούργημα και

πολλοί, ανάμεσα τους ήταν αρχιτέκτονες και διανοούμενοι, είχαν μαζέψει υπογραφές  εναντίον του;
-Το ξέρατε ότι το παρισινό μετρό έχει 16 γραμμές, που αν τις τοποθετούσαμε τη μία μετά την άλλη μας

κάνουν 219,9 χλμ δηλαδή περίπου όσο η απόσταση Αθήνα –Λαμία; 
-Το ξέρατε ότι η Γαλλία είναι πρώτη παγκόσμια δύναμη στη βιομηχανία αρωμάτων και καλλυντικών;

Μμμ… κάτι μοσχοβόλησε! 
-Το ξέρατε ότι η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής κρασιού στον κόσμο;
-Το ξέρετε ότι οι Γάλλοι είναι δεύτεροι στον κόσμο σε ετήσια κατανάλωση τυριού ανά κάτοικο; Λογικό

θα μου πείτε με πάνω από 400 είδη τυριών που παράγονται στη Γαλλία. Αλλά η πρωταθλήτρια στην
κατανάλωση τυριού είναι η Ελλάδα!!!

-Το ξέρετε ότι το ρατατούιγ (ratatouille) είναι παραδοσιακό φαγητό της Province (Προβηγκίας), κάτι
σαν το δικό μας μπριάμ;

-Το ξέρατε ότι τις τηγανιτές πατάτες και τις βάφλες τις χρωστάμε στους Βέλγους;
-Το ξέρατε ότι τα Στρουμφάκια είναι δημιούργημα του Βέλγου καρτουνίστα Πεγιό;
-Το ξέρατε ότι ο “μικρός” Νικόλας είναι πάνω από  60 χρονών;
-Το  ξέρατε  ότι  ο  “μικρός  Νικόλας”  έχει  μεταφραστεί  σε  περισσότερες  από  30  γλώσσες  και  στα

τούρκικα λέγεται «Pitircik»;
-Το  ξέρατε  ότι  στη  Θεσσαλονίκη  κατοικούν  2.000  Γάλλοι  πολίτες;  (το  70%  διαθέτει  διπλή

υπηκοότητα)
-Το ξέρατε ότι ο Γάλλος αρχιτέκτονας Ernest Hébrard έκανε τα σχέδια για την ανοικοδόμηση της

Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917; Σ’αυτόν οφείλουμε την Πλατεία Αριστοτέλους!
-Το ξέρατε ότι  το 1906, η Λαϊκή Αποστολή επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για να ιδρύσει το πρώτο της

σχολείο στο εξωτερικό (“το Λυσέ”);


