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εΚμαΘΗΣΗ ε ΛΛΗνιΚών ΣΤο πανεπιΣΤΗμιο 
ΣΤραΣΒ ούρΓού:  ΚινΗΤρα Και αναπαραΣΤαΣειΣ

ειρήνη Τσαμαδού-Jacoberger & μαρία Ζέρβα
Université de Strasbourg

jacoberg@unistra.fr, mzerva@unistra.fr

Abstract

This article focuses on motivation to study foreign languages and in particular Modern Greek. 
Our data comes from a field survey conducted in the University of Strasbourg among stu-
dents of the Faculty of Foreign Languages. Our aim is to identify motivation patterns related 
to second language choice with a special focus on Greek. Based on literature on motivation 
theory, we propose a model of motivation patterns adapted to our data. The intertwining of 
motivation theory with social representations’ theory offers an interesting approach in order 
to understand and prioritize the different motivation factors. 

Λέξεις-κλειδιά: ελληνικά ως ξένη γλώσσα, κίνητρα, κοινωνικές αναπαραστάσεις

1. εισαγωγή

Στο πανεπιστήμιο Στρασβούργου, και συγκεκριμένα στην Σχολή Ξένων Γλωσσών και 
πολιτισμών, στην οποία ανήκει το Τμήμα νεοελληνικών Σπουδών, προσφέρονται προς 
εκμάθηση 26 γλώσσες. ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν γλώσσες ευρείας διάδοσης, όπως 
τα αγγλικά, τα γερμανικά, αλλά και τα κινέζικα, τα αραβικά και τα ρωσικά, καθώς και 
λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα σερβοκροάτικα, τα αλσατικά και τα ελληνικά. 
Σε αυτόν τον κοινωνιογλωσσικό χώρο, όπου οι γλώσσες αυτές αποτελούν ταυτόχρο-
να αντικείμενο εκμάθησης, πρακτικής και πολιτικής, τίθεται το ερώτημα της επιλογής 
τους από μέρους των φοιτητών. Το τμήμα νεοελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου 
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Στρασβούργου, σε συνεργασία με το εργαστήριο μελέτης Διδασκαλίας και Διάδοσης 
της ελληνικής Γλώσσας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενδιαφέρθηκε να εντοπίσει 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των νέων ομιλητών/τριών σχετικά με τις 
γλώσσες που θα μάθουν σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο του κοινού 
ερευνητικού προγράμματος Econolang – Platon Hubert-Curien 2013-2014.1

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, διεξάχθηκαν επιτόπιες έρευνες στην Γαλλία, 
στο πανεπιστήμιο Στρασβούργου, και στην ελλάδα, σε λύκεια και ανώτατα ιδρύμα-
τα 11 περιφερειών. εδώ μας ενδιαφέρει το γαλλικό πεδίο, στο οποίο πραγματοποιή-
θηκε διανομή ερωτηματολογίων, ημιδομημένες συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης με 
φοιτητές κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.2 Συλλέχθηκαν 426 
ερωτηματολόγια που περιλαμβάνουν κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με 
τις γλώσσες που μαθαίνουν οι ερωτώμενοι,3 ενώ πραγματοποιήθηκαν 9 συνεντεύξεις4 
και 4 συνεδρίες των ομάδων εστίασης.5 Τα δεδομένα που συλλέξαμε μέσω των συνε-
ντεύξεων και των ομάδων εστίασης επεξεργαστήκαμε με την μέθοδο της ποιοτικής 
θεματικής ανάλυσης, ενώ τα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν ποσοτικά.

1 με την υποστήριξη του Campus France και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
2 Την διανομή των ερωτηματολογίων και την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων διεκπεραίωσε η αγ-

γελική Κιαπεκάκη στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της εργασίας (Kiapekaki 2014), οι ομάδες εστίασης 
σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από την Δρ. μαρία Ζέρβα και την ισαβέλλα Σταματιάδου, ενώ 
την γενική εποπτεία της έρευνας είχε η Καθ. ειρήνη Τσαμαδού-Jacoberger.

3 Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε τρεις φάσεις. 177 απαντήσεις συλλέχθηκαν κατά την πρώτη 
φάση, 223 κατά την δεύτερη και 26 κατά την τρίτη. Στην δεύτερη φάση προστέθηκε μια ερώτηση κλει-
στού τύπου (από 15 οι ερωτήσεις έγιναν 16), ενώ στην τρίτη δύο κλειστές ερωτήσεις μετατράπηκαν σε 
ανοιχτές και προστέθηκε μία κλειστή ερώτηση (Kiapekaki, 2014, 7-9 και 84-93).

4 οι συνεντεύξεις, διάρκειας από 39 λ. έως 1 ώρα και 55 λ., περιελάμβαναν ερωτήσεις σχετικές με την 
ταυτότητα και την γλωσσική βιογραφία του συνεντευξιαζόμενου, με την εικόνα της ελλάδας και την 
εκμάθηση των ελληνικών ή, εάν ο συνομιλητής δεν παρακολουθούσε μαθήματα ελληνικών, σχετικά με 
την πληροφόρηση για τα μαθήματα που προσφέρονται στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών, καθώς και 
τρία «σενάρια», τρία κείμενα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας και τον αντίκτυπό 
τους στην συμπεριφορά των ομιλητών της, την πολυγλωσσία ως πολιτισμική αξία και ως μέσο εξόδου 
από την οικονομική κρίση (Kiapekaki, 2014, 9-12 και 94-96).

5 Η κάθε συνεδρία διήρκεσε από 1 ώρα και 7 λεπτά έως 1 ώρα και 39 λ. και έγινε σε χαλαρό κλίμα γύρω 
από τους εξής θεματικούς άξονες: τις γλώσσες και την επιλογή τους, την πολυγλωσσία γενικά και την 
αξία της, την ευρώπη, την ελλάδα, και όλα αυτά σε φόντο κρίσης. οι συμμετέχοντες επιλέχτηκαν 
μεταξύ των φοιτητών του τμήματος με βάση την επιθυμία τους να συμμετάσχουν, ενώ μερικοί έφεραν 
και φίλους τους. Για να προωθηθεί η συζήτηση χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον επτά βοηθήματα (βίντεο, 
εικόνες και κείμενα) που αφορούσαν την γλωσσική πολυμορφία στην ευρώπη ως πολιτισμική αξία, ως 
χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ως επαγγελματικό εφόδιο, την ατομική πολυγλωσσία 
ενός νεαρού που μιλά έντεκα γλώσσες, καθώς και στερεοτυπικές απόψεις για την ελληνική γλώσσα 
(σενάριο συνεντεύξεων), για τους Έλληνες και για τους λαούς της ευρώπης με τα μάτια των ελλήνων.
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2. Θεωρητικό πλαίσιο

Σε ό,τι αφορά το θέμα της παρούσας εργασίας, τα κίνητρα που επηρεάζουν την εκ-
μάθηση ξένων γλωσσών, σε προηγούμενη εργασία (Ζέρβα 2014) παρουσιάσαμε λε-
πτομερώς το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασιστήκαμε για να επεξεργαστούμε τα 
δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνά μας. χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να 
επανέλθουμε σε λεπτομέρειες, θα αναφέρουμε κατ’αρχάς ότι οι απόψεις διίστανται 
για το εάν τα κίνητρα περιλαμβάνουν την φάση της επιλογής μιας γλώσσας, ερώτη-
μα στο οποίο απαντούμε θετικά. Θα παρουσιάσουμε τώρα ένα θεωρητικό μοντέλο 
του Dörnyei και συνεργατών του που χρησιμοποιήθηκε στην μακρόχρονη έρευνα 
που διεξάχθηκε στην ουγγαρία με θέμα τα κίνητρα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας 
(Dörnyei et al. 2006), τα αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν τους ερευνητές σε επα-
νεξέταση του θεωρητικού πλαισίου. Η έρευνα δεν αφορά συγκεκριμένες καταστάσεις 
εκμάθησης αλλά στηρίζεται σε απαντήσεις των ερωτωμένων με βάση προηγούμενες 
εμπειρίες (Csizér & Dörnyei 2005: 26), κάτι που συγκλίνει με την δική μας έρευνα. Το 
μοντέλο αυτό, ενώ περιελάμβανε αρχικά διαστάσεις όπως την βιωματική/ενταξιακή 
(Integrativeness) και την χρηστική/πραγματιστική (Instrumentality)6, προασανατολί-
στηκε τελικά σε μια θεώρηση με βάση τους πιθανούς εαυτούς, δηλαδή το πώς βλέπει 
κάποιος τον εαυτό του στο μέλλον, όπου «τα κίνητρα μπορούν να θεωρηθούν ως η 
επιθυμία να μειωθεί η αντίφαση μεταξύ του πραγματικού και του πιθανού εαυτού » 
(Csizér & Dörnyei 2005: 30).

Το αναθεωρημένο μοντέλο διαμορφώνεται λοιπόν ως εξής:

α)  ιδανικός εαυτός (βιωματική/ενταξιακή διάσταση + χρηστική/πραγματι-
στική διάσταση με προαγωγική εστίαση7 + στάσεις προς τους ομιλητές της 
ξένης γλώσσας)

β)  εαυτός-πρέπει (χρηστική/πραγματιστική διάσταση με προληπτική εστίαση)
γ)  Ζωτικότητα της κοινότητας που ομιλεί την ξένη γλώσσα

6 εκτός από αυτές τις δύο παραμέτρους, άλλες πέντε αναφέρονται από τους Csizér & Dörnyei (2005: 
28) σε σχέση με τα κίνητρα για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας: η ζωτικότητα της κοινότητας που 
την ομιλεί (vitality of l2 Community), το κοινωνικό περιβάλλον (milieu), το πολιτισμικό ενδιαφέρον 
(Cultural interest), η αυτοπεποίθηση (Self-Confidence) και οι στάσεις προς τους ομιλητές της ξένης 
γλώσσας (Attitudes toward l2 Speakers).

7 Η προαγωγική εστίαση (promotion focus) αφορά ελπίδες, στόχους και επιτεύγματα, δηλ. κίνητρα με θε-
τική προοπτική, ενώ η προληπτική εστίαση (prevention focus) συνδέεται με την έννοια του καθήκοντος 
ή τον φόβο αποτυχίας ή τιμωρίας (Csizér & Dörnyei 2005: 29).
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δ)  επιρροή του άμεσου κοινωνικού περίγυρου
ε)  Πολιτισμικό ενδιαφέρον
στ)  αυτοπεποίθηση του μαθητή.

3. κίνητρα και αναπαραστάσεις για την εκμάθηση των 
 ελληνικών ως ξένης γλώσσας

3.1. Ένα μοντέλο για την έρευνα πεδίου του Στρασβούργου

με βάση το παραπάνω μοντέλο, αλλά και γραπτά που εξετάζουν την εμπορευματι-
κή αξία της γλώσσας (Grin 1990, 1996, 2001 και Grin & vaillancourt 1997) και την 
θεωρούν, σε μια μεταδομιστική οπτική, συμβολικό κεφάλαιο, πεδίο κατασκευής και 
διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων και συγκερασμό λόγων (discourses) (Pavlenko 2002: 
283), προσπαθήσαμε να εντάξουμε όλες τις πρωτογενείς κατηγορίες που προέκυψαν 
από την θεματική ανάλυση του corpus μας (περίπου 60). Σε αυτή μας την προσπάθεια, 
λάβαμε υπόψη τον σημαντικό ρόλο που παίζουν το συγκείμενο, οι κυρίαρχοι λόγοι και 
οι περιρρέουσες ιδεολογίες, καθώς η δράση και οι αναπαραστάσεις του ατόμου δεν 
μπορούν να νοηθούν ως καθαρά ατομικές, ούτε όμως συνθλίβουν την ατομικότητά 
του (βλ., μεταξύ άλλων, Benwell & Stokoe 2006, De Fina et al. 2006, Holland et al. 
1998). Καταλήξαμε λοιπόν στο εξής μοντέλο, στο οποίο εντάσσονται οι απόψεις που 
εκφράστηκαν από τους συνομιλητές μας κατά την διάρκεια της έρευνας πεδίου και 
εκφράζουν την υποκειμενικότητά τους όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα στον περι-
βάλλοντα κόσμο (βλ. Γράφημα 1).

3.2. Κίνητρα για την εκμάθηση ελληνικών vs. κίνητρα για την εκμάθηση 
γλωσσών ευρείας διάδοσης

εάν τώρα ξαναδιαβάσουμε το μοντέλο μας περιοριζόμενοι στα αποτελέσματα που αφο-
ρούν τα ελληνικά, διαπιστώνουμε ότι οι κατηγορίες που εμφανίζονται είναι οι εξής:

➢ Προσωπική και οικογενειακή ιστορία, εφόσον η εκμάθηση ελληνικών εί-
ναι συχνά επακόλουθο της οικογενειακής ιστορίας, τυχαίων γεγονότων ή 
συναντήσεων.

➢  Προσωπικά ενδιαφέροντα.
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➢  ορισμένα χαρακτηριστικά της γλώσσας, όπως η ετυμολογία, η ιστορία, ο 
πολιτισμός, το αλφάβητο, η προσβασιμότητα σε κείμενα στο πρωτότυπο. 
Όλα αυτά αναφέρονται στο συμβολικό κεφάλαιο της ελληνικής.

➢  ιδανικό εγώ-συμβολικό κεφάλαιο.

Όσον αφορά τις γλώσσες ευρείας διάδοσης, οι κατηγορίες που είναι σχετικές είναι οι 
εξής:

➢  Μακρο-συγκείμενο. Συμπεριλαμβάνονται κατηγορίες όπως η προσβασι-
μότητα μιας γλώσσας («resources» και γλωσσικές πολιτικές), οι κυρίαρχοι 
λόγοι για την χρηστικότητα και γενικότερα για το για το πώς δει ζην στον 

Γράφημα 1 | Πρόταση οργάνωσης των δεδομένων της έρευνας του Στρασβούργου σχετικά με τα κίνητρα 
επιλογής και εκμάθησης ξένης γλώσσας. Με λευκό οι κατηγορίες κινήτρων και με χρώμα οι εκάστοτε υποκα-
τηγορίες. Ζέρβα 2014.
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σύγχρονο κόσμο, η «οικολογία των γλωσσών» (Calvet 1999) και γεωπο-
λιτικοί παράγοντες, οι αναπαραστάσεις για την γλώσσα και την κοιότητα 
που την μιλά, η γεωγραφική εγγύτητα με την γλώσσα-στόχο.

➢  ιδανικό εγώ-υλικό κεφάλαιο.
➢  εαυτός-πρέπει (ought self).
➢  ορισμένα χαρακτηριστικά της γλώσσας, κυρίως η εγγύτητα ή η απόσταση 

από την μητρική ή άλλες γλώσσες που μιλά το άτομο, καθώς και αρνητικά 
χαρακτηριστικά (πχ.  γλώσσα χωρίς ιστορία, μη εύηχη, δύσκολη κλπ.).

Τέλος, οι προσωπικές δυνατότητες αναφέρονται τόσο για τα ελληνικά όσο και για 
γλώσσες ευρείας κυκλοφορίας.

μετά από μια πρώτη εξέταση των διαφορετικών παραγόντων που οδηγούν στην 
επιλογή και εκμάθηση των ελληνικών, διαπιστώνουμε ότι οι παράγοντες χαρακτη-
ρίζονται από ατομικότητα, όντας μοναδικοί και ιδιαίτεροι σε κάθε περίπτωση. εξαί-
ρεση αποτελούν τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας, τα οποία και συνδέ-
ονται εν μέρει με το συμβολικό κεφάλαιο του ιδανικού εγώ. από την άλλη μεριά, 
όσον αφορά τις γλώσσες ευρείας διάδοσης, οι παράγοντες που τονίζονται χαρα-
κτηρίζονται περισσότερο από συλλογικότητα, με την έννοια ότι αφορούν είτε το 
συγκείμενο και εξωτερικούς από το άτομο παράγοντες, όπως η προσβασιμότητα 
των γλωσσών στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, οι περιρρέουσες ιδεολογίες, 
αναπαραστάσεις και κυρίαρχοι λόγοι, είτε, όταν αφορούν το άτομο (ιδανικό εγώ-
υλικό κεφάλαιο και εαυτός-πρέπει), συνδέονται με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
και δεν αποτελούν εξατομικευμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, το ιδανικό εγώ-
υλικό κεφάλαιο που υπαγορεύει την εκμάθηση γλωσσών ευρείας κυκλοφορίας για 
την επίτευξη πραγματικών κερδών σε σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα, 
δεν αποτελεί τόσο μεμονωμένη άποψη, αλλά συνδέεται τόσο με τις πραγματικές 
συνιστώσες του συγκείμενου όσο και με τους κυρίαρχους λόγους και τις αναπαρα-
στάσεις της συγκεκριμένης κοινωνίας για την γλώσσα-στόχο και την/τις κοινότητα/
τες που την ομιλούν:
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1. 8 FG3FCHAR249: γιατί βλέπουν ότι (.) στο τέλος είναι αυτό που ενδιαφέρει τον  
   κάθε ένα ((η εργασία))

FG3FH20a10: μα οχι (.) εσύ ενδιαφέρεσαι γιατί σ’έχουν πείσει να ενδιαφέρε-
σαι11 γι’αυτό (.) 
FG3FCHAR24: μμμ
FG3FH20a: σ’έχουν πείσει τ’ότι (.) αν δε θα (.) αν δε μιλήσω αγγλικά και γαλλικά 
και γερμανικά (.) θα είμαι ο χαμένος
[…]
FG3FCHAR24: όχι δε σε πείθουν απλά δεν σε παίρνει (.) 

3.2. Κοινωνικές αναπαραστάσεις για τις γλώσσες

Η διαπίστωση αυτή σχετικά με την ατομική και την συλλογική διάσταση των παρα-
γόντων επιλογής μιας ξένης γλώσσας μας οδηγεί να τους εξετάσουμε από την πλευ-
ρά των κοινωνικών αναπαραστάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στην νοητική απόδοση 
της πραγματικότητας από ένα άτομο ή μια κοινότητα, απόδοση εκλαμβανόμενη ως 
αποτέλεσμα αλλά και ως διαδικασία (Abric 1988: 64, Jodelet 1989: 36).  οι αναπαρα-
στάσεις αφορούν ένα αντικείμενο, όπως οι γλώσσες, διαμορφώνονται και εντοπίζο-
νται κατεξοχήν μέσα στον λόγο και αντανακλούν τον κοινό νου (Bothorel-Witz 1998: 
241), έχοντας  μια συλλογική διάσταση, η οποία ανατροφοδοτείται ή ελέγχεται από 
τα προσωπικά βιώματα και εμπειρίες του κάθε ατόμου φορέα των αναπαραστάσεων 

8 Σύμβολα απόδοσης της απομαγνητοφώνησης:
(.)  μικρή παύση

(_) μεγάλη παύση (πάνω από 5 δευτερόλεπτα)
[  ταυτόχρονη ομιλία (στην αρχή εκφωνημάτων που επικαλύπτονται)
] τέλος ταυτόχρονης ομιλίας
- διακοπή από τον ίδιο τον ομιλητή

(( )) σχόλια αναλυτή για τις περιστάσεις της επικοινωνίας π.χ. γέλια, χειρονομίες, εξωτερικοί 
θόρυβοι κ.λπ.

: / :: / ::: παράταση/επίσυρση της κατάληξης λέξεων και γενικότερα κάθε φωνήματος (μικρή / 
μεσαία / σημαντική)

@@@ σημεία ακαθόριστης φωνητικής αξίας (δε βγάζουν νόημα / δεν ακούγονται καλά)
ΚεΦαΛαια αύξηση έντασης στη λέξη, συλλαβή κ.λπ.

;  ερωτηματικός επιτονισμός
9 Κωδικοποίηση: FG3: focus group 3, F: θήλυ, CHAR: μητρικές γλώσσες: κυπριακή ελληνική και αραβική, 

24: ηλικία κατά την έρευνα πεδίου.
10 FG3FH20a: FG3: focus group 3, F: θήλυ, H: μητρική γλώσσα: ελληνική, 20: ηλικία κατά την έρευνα 

πεδίου, a: στοιχείο για διάκριση από άλλη συμετέχουσα με τα ίδια λοιπά στοιχεία.
11 ύπογράμμιση με σκούρα γράμματα δική μας σε όλα τα παραδείγματα για τις ανάγκες της ανάλυσης.
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(υποκειμενική ή ατομική διάσταση). οι δύο αυτές διαστάσεις αντιστοιχούν στα δύο 
μέρη της δομής της αναπαράστασης σύμφωνα με τον Abric (2003): τον κεντρικό πυ-
ρήνα, σχετικά σταθερό, και τα περιφερειακά στοιχεία, πιο ευέλικτα, καθώς αντιστοι-
χούν στην προσαρμογή των πάγιων καθολικών στοιχείων του πυρήνα στην εκάστοτε 
πραγματικότητα του κάθε ατόμου/ομιλητή. 

Κεντρικός πυρήνας και περιφερειακά στοιχεία των αναπαραστάσεων συνυπάρ-
χουν αλλά και συγκρούονται στο λόγο των ομιλητών (Bothorel-Witz & Tsamadou-
Jacoberger 2012, Mondada 2004) σε μια διαλεκτική σχέση που μπορεί να περιγραφεί 
ως ένα συνεχές με κύρια σημεία τη συλλογική μονοφωνία, την ατομική πολυφωνία 
και τις μεταξύ τους διαβαθμίσεις. Έτσι, οι δύο διαστάσεις (συλλογική/ατομική) εμπλέ-
κονται στο λόγο αφήνοντας να διαφανούν τόσο ο κεντρικός και σταθερός πυρήνας 
της αναπαράστασης, δηλαδή η συλλογική της διάσταση, όσο και τα περιφερειακά 
στοιχεία που αναφέρονται στον ομιλητή και τα βιώματά του. Η δε μελέτη των ανα-
παραστάσεων των γλωσσών και της εκμάθησής τους είναι σημαντική εφόσον οι ανα-
παραστάσεις επηρεάζουν τις πραγματικές γλωσσικές πρακτικές (Blanchet 2003: 301, 
Calvet 1999) και διαμορφώνουν την πραγματικότητα (Zerva 2011: 518 και passim). ο 
εντοπισμός των αναπαραστάσεων είναι δυνατός μέσω του συνδυασμού της θεματικής 
ανάλυσης και της ανάλυσης λόγου του corpus (βλ. ενδεικτικά Py 2000, Zerva 2011).

αν τώρα εξετάσουμε το corpus μας από την οπτική των αναπαραστάσεων των 
γλωσσών σε σχέση με την επιλογή τους ως ξένης γλώσσας από τον εκάστοτε ομι-
λητή, θα διαπιστώσουμε ότι στον κεντρικό πυρήνα των γλωσσών ευρείας διάδοσης 
βρίσκεται η ηγεμονικότητα, η διεθνικότητα, η εμπορευματική τους αξία, με λίγα λόγια 
η υπεροχή τους, είτε αυτή αξιολογείται θετικά ή αρνητικά (βλ. και Τσαμαδού – Στα-
ματιάδου 2014). Στον κεντρικό πυρήνα θα βρούμε μάλιστα ακριβώς τις κατηγορίες 
κινήτρων τα οποία εμφανίζονται στο μοντέλο που περιγράψαμε παραπάνω σε σχέση 
με τις γλώσσες ευρείας διάδοσης. Γλώσσες όπως τα αγγλικά, τα ρωσικά και τα κινέ-
ζικα «επιβάλλονται», είτε από το εκπαιδευτικό σύστημα, είτε από τους περιρρέοντες 
κυρίαρχους λόγους, είτε λόγω χρησιμότητας ή αναπτυσσόμενης/ανεπτυγμένης οικο-
νομίας (βλ. και παράδειγμα 1):

2. FG3FCH2612: η μητρική μου είναι τα ελληνικά (.) ντάξει είναι η γλώσσα που μα-
θαίνουμε στο σχολείο στο σπίτι (.) ε:::μ (.) η δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά (.) ανα-

12 FG3: focus group 3, F: θήλυ, CH: μητρική γλώσσα: κυπριακή ελληνική, 26: ηλικία κατά την έρευνα 
πεδίου. ε: ερευνήτρια.
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γκαστικά στην (.) είναι: (.) στην Κύπρο (.) η δεύτερη γλώσσα γιατί ξεκινούμε από 
την τετάρτη δημοτικού (.) [...] και τώρα τα ρώσικα:: (.) νομίζω τα ξεκίνησα::: (.) 
επειδή απλά πρέπει ((γέλια)) (_)
ε: τι εννοείς πρέπει;
FG3FCH26: ε:::μ (_) είναι:: (.) όπως το όπως ήταν τα αγγλικά: μια: langue 
imposée13 στην Κύπρο έτσι τώρα είναι στα:: (.) τα ρώσικα στην Κύπρο (.)

3. FG1FH2114: τα κινεζικά τα διάλεξα (_) όχι ε ναι (.) καθαρά για:: χρηστικούς λό-
γους δηλαδή:: (.) θεώρησα ότι επειδή η Κίνα: (.) είναι μια οικονομία η οποία (.) 
αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα ότι (.) κι επειδή (.) η: (.) η:: (.) ας πούμε η 
δουλειά η: ας πούμε το εμπόριο κι όλα αυτά:: με την Κίνα:: (.) και την ευρώπη: 
(.) αυξάνονται συνεχώς (.) ότι θα είναι χρήσιμο για το μέλλον: (.) αν μπορώ να 
μιλάω κινέζικα (.)

Όσον αφορά την αναπαράσταση των ελληνικών ως γλώσσας-στόχου, είναι ενδια-
φέρον ότι ο κεντρικός πυρήνας καταλαμβάνεται από στοιχεία που συνδέονται με το 
συμβολικό κεφάλαιο της ελληνικής: ιστορία, ετυμολογία, αρχαιοελληνική γραμμα-
τεία, πολιτισμός. αυτά ακριβώς τα στοιχεία ντύνουν με μια σχετική αίγλη την εκμά-
θηση των ελληνικών και αποφέρουν συμβολικό κεφάλαιο σε αυτόν που τα μαθαίνει 
(πβ. ιδανικό εγώ-συμβολικό κεφάλαιο). ώστόσο, παρά την κεντρικότητα αυτών των 
επιχειρημάτων, παρατηρούμε ότι ο κεντρικός αυτός πυρήνας λειτουργεί εν τέλει δο-
ρυφορικά σε σχέση με τους κυρίαρχους λόγους που αφορούν την έλλειψη διεθνικό-
τητας χρηστικότητας κλπ. των ελληνικών σε αντιπαράθεση με τις γλώσσες ευρείας 
διάδοσης. παράλληλα, πρόκειται για επιχειρήματα που επιτρέπουν στον ομιλητή να 
αποφύγει την ρητή υποτίμηση των ελληνικών και να πάρει τις αποστάσεις του από 
τους κυρίαρχους λόγους, όπως βλέπουμε στα παραδείγματα 4 και 5: 

4. FG4FFR2315:  είναι ενδιαφέρον να δει κανείς την ιστορία μιας γλώσσας (.) πώς 
εξελίχτηκε να προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς σκέφτονται οι άνθρωποι και: (.) 
τον τρόπο ζωής που:: (.) ε:: (.) να μωρέ τον τρόπο που ζουν τον τρόπο που:: (.) 
αντιμετωπίζουν τα πράγματα και:: (.) αύΤα (.) νομίζω ότι: ότι σου δίνει πολλά:: 

13 επιβεβλημένη γλώσσα.
14 FG1: focus group 1, F: θήλυ, H: μητρική γλώσσα: ελληνική, 21: ηλικία κατά την έρευνα πεδίου.
15 FG4: focus group 4, F: θήλυ, FR: μητρική γλώσσα: γαλλική, 23: ηλικία κατά την έρευνα πεδίου. 

μεταφράζουμε από τα γαλλικά.
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(_) εγώ νομίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τα ελληνικά (.) αλλά 
ακοΜα κι αν δεν είχα την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσω γιατί δεν πάμε 
στην ελλάδα κάθε χρόνο και λοιπά (.) νομίζω ότι θα τα μάθαινα παρ’όλα αυτά 
γιατί είναι: (.) είναι κάτι πιστεύω αρκετά:: (_) είναι κάτι (.) οχι Σαν επιΒρα-
ΒεύΣΗ αλλά:: (.) πώς να το πω; (.) ανοιΓει (.) τους πνευματικούς ορίζοντες (.) 
και όπως (.) είναι ενδιαφέρον τελοσπάντων (_) ((γέλιο))

5. l2FlG16: δε νομίζω ότι πρέπει να διαλέγουμε ((τις γλώσσες προς εκμάθηση)) με 
βάση την την οικονομία κλπ. αλλά περισσότερο με βάση την ποιότητα της της 
(.) την ποιότητα μιας γλώσσας (.) εννοώ ότι:: σήμερα όλος ο κόσμος μαθαίνει 
αγγλικά και τα αγγλικά σαν γλώσσα δεν έχουν μια εξαιρετική ιστορία όπως τα 
ελληνικά ή::: άρα πιστεύω ότι είναι κρίμα να διαλέγουμε μια γλώσσα μόνο για 
οικονομικούς λόγους εις βάρος της αξίας τελοσπάντων της ομορφιάς μιας γλώσ-
σας ναι

πολύ συχνά, η αποστασιοποίηση αυτή από τους κυρίαρχους λόγους συμβαδίζει με την 
προβολή και δικαιολόγηση των προσωπικών επιλογών του ομιλητή, κάτι που αναφέ-
ρεται στην περιφέρεια της αναπαράστασης, που έχει ακριβώς ως ρόλο την ένταξη των 
βιωμάτων του ομιλητή στο σύστημα της αναπαράστασης. εδώ ακριβώς θα βρούμε 
επιχειρήματα που έχουν σχέση με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και γούστα του ομι-
λητή ή με την προσωπική και οικογενειακή ιστορία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο 
συνδυασμός με επιχειρήματα που αναφέρονται, έστω και υπαινικτικά, στο συμβολικό 
κεφάλαιο της ελληνικής, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα 6:
 

6. l4FAU17: τα ελληνικά τα άρχισα κατά τύχη λόγω του φίλου που είχα τότε και με 
τράβηξε η ομορφιά της γλώσσας και το γεγονός ότι μοιάζουν πολύ στα γαλλικά 
και είναι ενδιαφέρον να μαντεύεις τη σημασία των λέξεων

16 Kiapekaki 2014: 125. Κωδικοποίηση της Kiapekaki (2014: 52). l2: δεύτερη συνεντευξιαζόμενη κατά 
σειρά, F: θήλυ, lG: παρακολουθούσε μαθήματα ελληνικών στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών του 
πανεπιστημίου Στρασβούργου. μεταφράζουμε από τα γαλλικά.

17 Kiapekaki 2014: 151. Κωδικοποίηση της Kiapekaki (2014: 52). l4: τέταρτη συνεντευξιαζόμενη κατά 
σειρά, F: θήλυ, AU: δεν παρακολουθούσε κανένα μάθημα στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών του 
πανεπιστημίου Στρασβούργου (είτε γλώσσας είτε με άλλο περιεχόμενο). μεταφράζουμε από τα 
γαλλικά.
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4. συμπεράσματα

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα κίνητρα που αφορούν τα ελληνικά διαφοροποιούνται 
σαφώς από τα κίνητρα που αφορούν γλώσσες ευρείας διάδοσης, αφορούν κυρίως πε-
ριφερειακά/ατομικά στοιχεία και φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται για να αποφευχθεί η 
ρητή υποτίμηση των ελληνικών ως διεθνούς επικοινωνιακής και οικονομικής γλώσ-
σας, σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και αποστασιοποίησης από τους κυρίαρχους 
λόγους και δικαιολόγησης των προσωπικών επιλογών (βλ. και Zerva 2011). αυτοί 
ακριβώς οι κυρίαρχοι λόγοι και το συγκείμενο έχουν καθοριστική σημασία για την δι-
αμόρφωση των αναπαραστάσεων των γλωσσών και των κινήτρων επιλογής και εκμά-
θησής τους, καθώς είδαμε ότι βρίσκονται πίσω ακόμα και από το συμβολικό κεφάλαιο 
της ελληνικής και την προβολή του ως επιχειρήματος. ανήκουν λοιπόν χωρίς αμφιβο-
λία στο σταθερό σημείο της αναπαράστασης της εκμάθησης γλωσσών, αποτελώντας 
ένα σταθερό και πάγιο στοιχείο, χωρίς (ή με ελάχιστη) δυνατότητα επέμβασης. αντί-
θετα, όπως ειπώθηκε, η περιφέρεια των αναπαραστάσεων είναι περισσότερο ευέλικτη 
και επιτρέπει την αλλαγή. με αυτά τα δεδομένα, θα λέγαμε ότι η γλωσσική πολιτική 
των τμημάτων νεοελληνικών σπουδών πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτήν την διάστα-
ση: στην περιοχή των προσωπικών ενδιαφερόντων και του ιδανικού εγώ-συμβολι-
κού κεφαλαίου. από την άλλη, όσο και αν ακούγεται κλισέ, το συμβολικό κεφάλαιο 
της ελληνικής (όπως και η διαχρονία) αναδεικνύεται σε βασικό κίνητρο. Στόχος των 
γλωσσικών πολιτικών θα ήταν η αποδέσμευσή του από την αρχαία γραμματεία και η 
ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου της νέας ελληνικής. 

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο συγκερασμός των δύο θεωρητικών προσεγγί-
σεων (κίνητρα–αναπαραστάσεις) αποδείχτηκε γόνιμος και μας επέτρεψε ενός είδους 
ιεράρχηση των κινήτρων στο πλαίσιο της θεωρίας των αναπαραστάσεων, η οποία 
μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για κάποιες προτάσεις σχετικές με τις γλωσσικές πο-
λιτικές τμημάτων νεοελληνικών σπουδών με στόχο την προσέλκυση φοιτητών.
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modèles pour une sociolinguistique de la complexité.” Στο 
Philippe Blanchet, and Didier de Robillard (επιμ.), Langues, 
contacts, complexité. Perspectives théoriques en sociolinguis-
tique, 279–308. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Bothorel-Witz, Arlette, and Tsamadou-Jacoberger, Irini. 2009. “les processus de 
minoration et de majoration dans le discours sur les langues 
et les pratiques dans les entreprises à vocation internationale 
(implantées en Alsace).” Στο Dominique Huck, and René 
Kahn (επιμ.). Langues régionales, cultures et développement. 
Etudes de cas en Alsace, Bretagne et Provence, 43–91. Paris: 
l’Harmattan.

Bothorel-Witz, Arlette, and Tsamadou-Jacoberger, Irini. 2012. “les représentations 
du plurilinguisme et de la gestion de la diversité linguistique 
dans les entreprises: les imbrications entre une monophonie 
collective et la polyphonie des énonciateurs singuliers.” Bul-
letin VALS-ASLA 35:57–73.

Calvet, louis-Jean. 1999. Pour une écologie des langues du monde. Paris: Plon. 
Csizér, Kata, and Dörnyei, Zoltàn. 2005. “The Internal Structure of language 

learning Motivation and Its Relationship with language 
Choice and learning Effort .” The Modern Language Journal 
89(1):19–36.

18 C. Beckmann, C. Blondin, A. Fagnant, C. Goffin, J. Gorecka, R. Martin, C. Mattar, F.-J. Meissner, E. Mosor-
ka, A. Nowicka, v. Pelt, A. Schröder-Sura, H. Skrivanek, W. Wilczynska, B. Wojciechowska.



εΚμαΘΗΣΗ εΛΛΗνιΚών ΣΤο πανεπιΣΤΗμιο ΣΤραΣΒούρΓού  |  1063

De Fina, Anna, Schiffrin, Deborah., and Bamberg, Michael., επιμ.. 2006. Discourse 
and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dörnyei, Zoltàn. 2010. “Researching motivation: From integrativeness to the ideal l2 
self.” Στο Susan Hunston, and David oakey (επιμ.), Introduc-
ing applied linguistics: Concepts and skills, 74–83. london: 
Routledge.

Dörnyei, Zoltàn. 2003. “Attitudes, orientations and Motivations in Language Learn-
ing, Advances in Theory, Research, and Applications.” lan-
guage learning 53(1):3–32.

Dörnyei, Zoltàn. 2000. “Motivation in action: Towards a process-oriented conceptua-
lisation of student motivation.” British Journal of Educational 
Psychology 70:519–538.

Dörnyei, Zoltàn, Csizér, Kata, and Németh, Nora. 2006. Motivation, language at-
titudes and globalisation: A Hungarian perspective. Clevedon: 
Multilingual Matters.

Ζέρβα, μαρία. 2014. “εκμάθηση γλωσσών στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου: 
παράγοντες επιλογής και κίνητρα.” ανακοίνωση στο 
συνέδριο Econolang 2014, Γλώσσες σε κρίση; πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Βόλος, 18–19 Δεκεμβρίου.

Grin, François. 2001. “langues minoritaires et économie: un bref bilan des bases 
théoriques.” Στο Jean-Robert, Alcaras, Philippe Blanchet, and 
Jérôme Joubert (επιμ.), Cultures régionales et développement 
économique, Actes du Congrès d’Avignon (5 et 6 mai 2000), 
Cahier spécial n°2 des Annales de la faculté de droit d’Avignon, 
Université d’Avignon et des pays du vaucluse: Faculté des 
Sciences Juridiques, Politiques et Economiques.

Grin, François. 1996. “The Economics of language - survey, assessment and pro-
spects.” International Journal of the Sociology of Language 
121:17–44.

Grin, François. 1990. “The Economic Approach to Minority languages.” Journal of 
Multilingual and multicultural development 11(1-2):153–173.

Grin, François, and François vaillancourt. 1997. “la langue comme capital humain.” 
Στο Policy Options, juillet/août 1997:69–72.

Holland, Dorothy, lachicotte William Jr., Skinner, Debra, and Cain, Carole. 1998. 
Identity and Agency in Cultural Worlds. Cambridge, Massa-
chusetts/ london, England: Harvard University Press. 

Jodelet, Denise. 1989. “Représentations sociales: un domaine en expansion.” Στο De-
nise Jodelet (επιμ.). Les représentations sociales, 31–61. Paris: 
Presses Universitaires de France. 

Kiapekaki, Anghéliki. 2014. “les motivations et les représentations des étudiants de 



1064   |  ΤΣαμαΔού-JACoBERGER & ΖερΒα

l’Université de Strasbourg en matière des langues et des cultu-
res étrangères en temps de crise: le choix ou non du grec mo-
derne.” μεταπτυχιακή διπλωματική εγασία υπό την επίβλεψη 
της ειρ. Τσαμαδού-Jacoberger, πανεπιστήμιο Στρασβούργου.

Mondada, lorenza. 2004. “Représentations, stéréotypes, catégorisations: de nou-
velles voies pour la socio- linguistique et la linguistique de 
l‘acquisition?” Στο laurent Gajo, Marinette Matthey, Danièle 
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