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1. Εισαγωγή  
 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο της να μελετήσει σημειωτικά τις 
γλωσσικές στάσεις Ελλήνων απέναντι σε μια ξένη γλώσσα αυξημένου κύρους 
διεθνώς, στη γαλλική γλώσσα. Μέσα από τη σημειωτική προσέγγιση 
επιχειρείται η ανάδειξη του ιδεολογικού πλαισίου, του συνδηλωτικού επιπέδου, 
που καλύπτει τις απόψεις των Ελλήνων για τη γαλλική γλώσσα και στο 
γαλλισμό γενικότερα (Francité). H μελέτη περιλαμβάνει δύο μέρη: το αναλυτικό 
μέρος του κειμένου της συνέντευξης και το ερμηνευτικό. Στο αναλυτικό μέρος, το 
οποίο αποτελεί τη σημειωτική ανάλυση, έχοντας ως βάση ένα σύνολο 33 
κωδίκων-ισοτοπιών εξετάζεται με συστηματικά κριτήρια η σειρά εμφάνισής και 
η συχνότητα των κωδίκων μέσα στο κείμενο λόγου, η πολυπλοκότητα του 
λόγου των πληροφορητών, τόσο από την πλευρά της άρθρωσης των κωδίκων 
που περιέχουν, όσο και από συντακτική άποψη. Το ερμηνευτικό μέρος της 
μελέτης στηρίζεται στο συνειρμικό επίπεδο ή επίπεδο της ιδεολογίας και σε 
συνδυασμό την ανάλυση του περιεχομένου, η οποία βασίστηκε σε λέξεις-
κλειδιά, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε σημειωτικά την εσωτερικευμένη 
εικόνα που έχουν σχηματίσει. Οι σχέσεις και οι επαφές ανάμεσα σε ανθρώπους, 
ομάδες ή έθνη επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα (άλογη νοητική 
δομή) που έχει διαμορφωθεί απέναντί τους. Πολλές φορές δεν πρόκειται για 
μια αντικειμενική και σωστή απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά μπορεί να 
είναι, κατά ένα μέρος, μια παραμορφωμένη ή εσφαλμένη ερμηνεία ή απόδοσή 
της. Γι‟ αυτό πολύ συχνά μια εικόνα έχει το χαρακτήρα μιας προκατάληψης ή 
ενός στερεότυπου. Στην παρούσα έρευνα η ανάλυση και ερμηνεία των 
σημειωτικών κωδίκων δε στοχεύει μόνο στην καταγραφή της εικόνας που 
υπάρχει για τη γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό, αλλά προσπαθεί να 
καταγράψει και τις διαδικασίες γένεσης και τους μηχανισμούς δόμησης της 
όλης εικόνας.     
 
2. Η μορφή της έρευνας 
 
2.1. Το ερωτηματολόγιο και η επιλογή των πληροφορητών  
 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 
ερωτηματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει έντεκα ερωτήσεις οι οποίες δίνονται 
και σχολιάζονται στο πλαίσιο μαγνητοφωνημένης συζήτησης. Πρόκειται 
περισσότερο για έναν οδηγό συνέντευξης και σκοπός του δεν είναι να 
πληροφορήσει μόνο για το τι ξέρουν οι ερωτώμενοι, αλλά και για το τι νομίζουν 
ότι ξέρουν (αξιολογικό επίπεδο). Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι 



ανοιχτές, μη κατευθυνόμενες και έχουν ως στόχο τη διατύπωση απόψεων για 
θέματα γλωσσικής επαφής, γλώσσας και εθνικής ταυτότητας, διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και στερεοτύπων, προκατάληψης για γλωσσικά και γραμματικά 
χαρακτηριστικά της ξένης γλώσσας, γλωσσικού γοήτρου και σχέσης ξένης 
γλώσσας και κοινωνικής ανόδου, καθώς, επίσης, και τη διατύπωση απόψεων για 
την ξενόγλωσση εκπαίδευση. 

Αναφορικά με τα άτομα στα οποία απευθυνθήκαμε για να 
καταγράψουμε τις απόψεις τους πρόκειται για οκτώ άτομα που επελέγησαν με 
βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, από τις τέσσερις κυριότερες κοινωνικές 
μεταβλητές (φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, μορφωτικό επίπεδο) η ηλικία και το 
μορφωτικό επίπεδο θεωρήθηκαν ως σταθερές καθώς οι ερωτώμενοι ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 30-35 ετών και έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Αναφορικά με την επιλογή της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας θεωρήσαμε 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετήσουμε σημειωτικά τις απόψεις πληροφορητών 
που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, τον κύκλο εκμάθησης της ξένης 
γλώσσας και έχουν προχωρήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι 
πληροφορητές διακρίνονται, επίσης, κατά δήλωσή τους, σε δύο βασικές 
κατηγορίες: σε γαλλόφωνους και μη γαλλόφωνους. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκουν εκείνοι που κατέχουν τουλάχιστον το βασικό τίτλο γλωσσομάθειας 
στη γαλλική γλώσσα και όσοι δηλώνουν ότι την κατέχουν επαρκώς, ενώ στη 
δεύτερη κατηγορία εκείνοι οι οποίοι δεν κατέχουν γαλλικό τίτλο 
γλωσσομάθειας ή που, ενώ είχαν παρακολουθήσει το μάθημα της γαλλικής 
γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δηλώνουν ότι δεν την κατέχουν 
καθόλου. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων θεωρούμε ότι συμβάλλει θετικά 
στη διατύπωση παγιωμένων θέσεων για την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, στην ανάδειξη των στερεοτύπων που συνοδεύουν τις ξένες γλώσσες και 
τους πολιτισμούς των οποίων είναι φορείς, καθώς και στην καταγραφή του 
κοινωνικού τους ρόλου (επαγγελματικό, πολιτισμικό, οικονομικό) στη 
σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.  
 
 
2.2. Η μέθοδος ανάλυσης  
 

Τα τμήματα του λόγου που προκάλεσαν οι ερωτήσεις του συντάκτη 
αναλύθηκαν με βάση τη μέθοδο των κωδίκων του Greimas (1966). Κατά την 
ανάλυση της συνέντευξης στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο των απαντήσεων 
εντοπίζονται αρχικά διαισθητικά, αργότερα με συστηματικά κριτήρια, 
σημασιολογικές ισοτοπίες1. Πρόκειται για ομαδοποιημένες μονάδες λόγου (λέξεις, 
φράσεις) σύμφωνα με το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. Εξετάζονται έτσι οι 
ομάδες που προκύπτουν, στη συνέχεια εντοπίζεται η δομή τους και 

                                                 
1 Η έννοια της ισοτοπίας αφορά στην επαναληπτικότητα της εμφάνισης μιας σημασιακής 
κατηγορίας, κατά την εξέλιξη της συνταγματικής αλυσίδας, η οποία και συντείνει στην 
ομοιογένεια του λόγου και στη συνεκτική του ανάγνωση (Greimas & Courtès 1979: 94).  



καταλήγουμε σε δομημένα σημασιολογικά σύνολα που ο Greimas ονομάζει 
κώδικες. Ο Greimas κατέγραψε 32 συνολικά κώδικες. Στην προσπάθειά μας, 
όμως, να μελετήσουμε μέσα από την συνδήλωση (connotation) την ιδεολογία 
που υποκρύπτει η στάση των πληροφορητών απέναντι στη γλώσσα, 
προχωρήσαμε στην αυτονόμηση του αξιολογικού κώδικα, ως τον 33 κώδικα 
μελέτης καθώς ο αξιολογικός είναι ο κατ‟ εξοχήν κώδικας της ιδεολογίας 
(Φραγκουδάκη 1999: 161). Στη συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος συσχετισμού 
των κωδίκων μέσα από το κείμενο για να προχωρήσουμε στην περιγραφή της 
δομής του κειμένου. Ο εντοπισμός των κωδίκων στο κείμενο και η μελέτη της 
συνδήλωσης μας δίνουν στοιχεία για την αντίληψη που έχουν τα υποκείμενα 
της έρευνας για τη γαλλική γλώσσα και το γαλλισμό, καθώς η ερμηνεία της 
συνδήλωσης βασίζεται στην πολιτισμική γνώση (Dyer 1993: 144) και η γλώσσα 
είναι ειδικός πολιτισμικός ενδείκτης (Ramirez 1985).  
 
 
3. Το αναλυτικό μέρος της μελέτης: η ανάλυση των κωδίκων 
 
3.1. Πρωτοεμφανιζόμενος κώδικας στη συνέντευξη 
 
 Ο πρώτος κώδικας που εμφανίζεται στη συνέντευξη είναι στους 
περισσότερους πληροφορητές ο εκπαιδευτικός (5/8) και ακολουθεί ο 
βιωματικός (3/5) ο οποίος σχετίζεται με τον εκπαιδευτικό κώδικα, καθώς 
γίνεται λόγος για βιωματικές εμπειρίες των πληροφορητών από το 
εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός κώδικας, όπως θα δούμε και 
στη συνέχεια, κυριαρχεί στις περισσότερες συνεντεύξεις των πληροφορητών. 
Από τη μελέτη των συνεντεύξεων προκύπτει ότι έχει βάση η άποψη ότι οι 
πρωτοεμφανιζόμενοι κώδικες χαρακτηρίζουν και τη συνέχεια της συνέντευξης, 
δίνοντάς μας το σήμα προς τα πού θα κινηθούν οι ερωτώμενοι και ανάγοντας 
τον εκπαιδευτικό σε πυρηνικό κώδικα της έρευνας.  
 
 
3.2. Κώδικες με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανά ερώτηση 
 
 Στην πρώτη ερώτηση [με ποιον τρόπο έχετε έρθει σε προσωπική επαφή με τη 
γαλλική γλώσσα] κυριαρχεί ο εκπαιδευτικός (6/8), όπως είδαμε νωρίτερα. Στη 
δεύτερη ερώτηση [τι γνωρίζετε για τη Γαλλία] συν-κυριαρχούν οι κώδικες 
ανάπτυξης (3/8) και νοοτροπίας (2/8). Οι δύο αυτοί κώδικες τονίζουν την 
οικονομική και πολιτιστική πλευρά της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό χώρο 
συμπληρώνοντας την εικόνα που σκιαγραφήθηκε γι‟ αυτήν από τους 
πρωτοεμφανιζόμενους κώδικες στην ερώτηση αυτή.  
 Στην τρίτη ερώτηση [τι γνωρίζετε για τους Γάλλους] κυριαρχεί ο κώδικας 
νοοτροπίας (5/8) που περιγράφει την εικόνα που έχουν οι πληροφορητές για 
τους Γάλλους και επικεντρώνεται στη νοοτροπία τους και στην καθημερινότητά 
τους με χαρακτηρισμούς είναι ευγενικοί, εξυπηρετικοί, δεν πλένονται συχνά, κτλ. 



Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στις συνεντεύξεις τους οι πληροφορητές δεν 
ανέφεραν ότι γνωρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των Γάλλων από προσωπική 
επαφή, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως αναπαράγουν 
στερεότυπα που είναι διαδεδομένα στην ελληνική κοινωνία.  
 Στην τέταρτη ερώτηση [ποια είναι τα πιο γνωστά ή τα πιο σημαντικά 
πρόσωπα της Γαλλίας του γνωρίζετε] διατηρείται η εικόνα που σχηματίζεται από 
τους πρωτοεμφανιζόμενους κώδικες με τη βαρύτητα να πέφτει στους κώδικες 
αναψυχής (3/8), ιστορίας (3/8) και πολιτικής (2/8). Διαπιστώνουμε, όμως, από 
αυτούς τους κώδικες ότι πρόκειται για την παρουσίαση ενός παλαιού προσώπου 
που έχει η Γαλλία, με αναφορές στο παρελθόν και με πιο πρόσφατη και μόνη 
γνωστή προσωπικότητα το σημερινό πρόεδρο της χώρας Ζακ Σιράκ. Το 
γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σύγχρονη 
πορεία της Γαλλίας, γεγονός ιδιαίτερα περίεργο, καθώς η Γαλλία θεωρείται, 
μαζί με τη Γερμανία, η „ατμομηχανή‟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία απέναντι στην διάδοση της αμερικάνικης 
κουλτούρας.  
 Αναφορικά με την άποψη των πληροφορητών για τη γαλλική γλώσσα 
στην πέμπτη ερώτηση [τι γνωρίζετε για τη γαλλική γλώσσα] διαπιστώνουμε ότι 
επικρατεί ο εκπαιδευτικός κώδικας (5/8). Κατά τη γνώμη μας, αυτό δείχνει ότι 
η στάση των πληροφορητών απέναντι στη γαλλική γλώσσα, είτε διαμορφώνεται 
μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα (βιωματικές εμπειρίες), είτε επηρεάζεται από 
χαρακτηριστικά με τα οποία ήρθαν σε επαφή κατά τη φοίτησή τους σ‟ αυτό 
(γραμματική, συντακτικό, αισθητική της γλώσσας). Η μικρή αντιπροσώπευση 
του οικονομικού κώδικα (1/8) υποδηλώνει, κατά τη γνώμη μας, τη μη 
καταγεγραμμένη, στη συνείδηση των υποκειμένων της έρευνας, σύνδεση της 
γαλλικής γλώσσας με την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.  
 Από την άλλη πλευρά, στην έκτη ερώτηση [τι σας αρέσει στη γαλλική 
γλώσσα], επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η γαλλική είναι από τις ωραιότερες 
ακουστικά λατινογενείς γλώσσες, με μία ιδιάζουσα προφορά, καθώς επικρατεί ο 
αισθητικός κώδικας (6/8). Τα γραμματικά και συντακτικά χαρακτηριστικά της 
γαλλικής γλώσσας μπορεί βέβαια να έλκουν κάποιους πληροφορητές, αλλά 
στην έβδομη ερώτηση [τι δε σας αρέσει στη γαλλική γλώσσα] μεγάλο μέρος των 
πληροφορητών (6/8) αναφέρει ότι αποτελούν χαρακτηριστικά που τους 
δυσκολεύουν στην εκμάθησή της και δεν τους βοηθούν να σχηματίσουν μια 
θετική άποψη για τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα. Η εμφάνιση, επίσης, του 
αξιολογικού κώδικα (2/8) σχετίζεται και πάλι με τα γραμματικο-συντακτικά 
χαρακτηριστικά και φαινόμενα της γαλλικής γλώσσας.  

Στην όγδοη ερώτηση [προσδιορίστε το λόγο για τον οποίο μάθατε ή θα 
θέλατε να μάθετε τη γαλλική γλώσσα] η εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας γίνεται 
ή θα γίνει, κυρίως, για εκπαιδευτικούς λόγους (5/8), αλλά οι πληροφορητές 
αξιολογούν (3/8) τη γλωσσική πραγματικότητα στην Ελλάδα συνδέοντάς τη με 
την επαγγελματική τους εξέλιξη και σχεδόν πάντα συγκρίνοντας τη συμβολή 
της γαλλικής γλώσσας στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα με εκείνη της 
αγγλικής, όπως φαίνεται στην ένατη ερώτηση [θεωρείτε τη γνώση της γαλλικής 



γλώσσας απαραίτητη για τη σημερινή εποχή;]. Το ίδιο διαφαίνεται και στην επόμενη 
ερώτηση [εάν σας δίνονταν η ευκαιρία και είχατε το χρόνο θα σας ενδιέφερε να μάθετε 
τη γαλλική γλώσσα;] όπου η επικράτηση του αξιολογικού κώδικα (3/8) 
επαναλαμβάνει τον προαναφερόμενο σκεπτικισμό για την εκμάθηση της 
γαλλικής γλώσσας, ενώ όσοι πληροφορητές ξεφεύγουν από αυτόν τον τρόπο 
σκέψης αναφέρονται σε ήδη γνωστές χρήσεις της γαλλικής γλώσσας στον τομέα 
της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικός κώδικας, 2/8) για την απόκτηση τίτλων 
γλωσσομάθειας για την εκπαιδευτική τους και μετέπειτα επαγγελματική τους 
πρόοδο, στον τομέα της ψυχαγωγίας (κώδικας ψυχαγωγίας, 1/8) με την παρα-
κολούθηση ποιοτικού ευρωπαϊκού κινηματογράφου, στον τομέα της 
εξυπηρέτησης (κώδικας εξυπηρετήσεων, 1/8) που συνδέεται με τουριστικά 
ταξίδια στη Γαλλία, στον τομέα των οικονομικών δραστηριοτήτων 
(οικονομικός κώδικας, 1/8) για όσους θέλουν έχουν οικονομικές δοσοληψίες 
με γαλλικές επιχειρήσεις. 
 Τέλος, στην ενδέκατη ερώτηση [πιστεύετε ή έχετε ακούσει ότι η γαλλική 
γλώσσα διδάσκεται σωστά στην ελληνική εκπαίδευση;] οι αρνητικές εντυπώσεις των 
πληροφορητών εκφράζονται μέσα από πέντε διαφορετικούς κώδικες: τον 
εκπαιδευτικό (4/8), τον αισθητικό (1/8), το βιωματικό (1/8), των 
εξυπηρετήσεων (1/8) και τον αξιολογικό (1/8). Οι βιωματικές τους εμπειρίες 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον οδήγησαν τους πληροφορητές να 
αξιολογήσουν χαμηλά την επίδοσή του συστήματος γενικά στις ξένες γλώσσες, 
και ειδικότερα για τη γαλλική, παρά την αποδεκτή αισθητική της προφοράς 
της και τη διαδεδομένη χρήση της ανά τον κόσμο συγκριτικά με άλλες ξένες 
γλώσσες.  
 
 
3.3. Κώδικες με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο σύνολο των συνεντεύξεων 
 
 Αναφορικά με τους κώδικες που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης στο σύνολο των συνεντεύξεων αυτοί είναι ο εκπαιδευτικός (30 
αναφορές), ο αξιολογικός (10 αναφορές), ο αισθητικός και ο κώδικας 
νοοτροπίας (από 9 φορές). Τη μικρότερη συχνότητα εμφάνισης στις 
συνεντεύξεις έχει ο κώδικας υγείας που εμφανίζεται μόνο μία φορά. Η συνολική 
εικόνα της συχνότητας των κωδίκων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς κλείνει 
την έρευνα για την προσέγγιση της ιδεολογίας των υποκειμένων της έρευνας. 
Αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης της ιδεολογίας, οι ιδεολογίες 
μεταδίδονται από τη μία ομάδα στην άλλη μέσω κάποιων πολιτιστικών 
πρακτικών, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η ανατροφή των παιδιών, η 
διαφήμιση και η προώθηση προϊόντων και μέσω κειμένων όπως τα 
μυθιστορήματα και οι κινηματογραφικές ταινίες (Moon, 1992: 65). Η στάση 
των υποκειμένων επηρεάζεται από στερεότυπα που δημιουργούνται μέσα από 
διαδικασίες πληροφόρησης οι οποίες μεταδίδουν παράλληλα και αξίες και ο 
πρώτος θεσμός που το πραγματώνει είναι το σχολείο. Συνεπώς δεν μας 
προκαλεί εντύπωση το γεγονός της έντονης εμφάνισης του εκπαιδευτικού 



κώδικα, εάν μάλιστα σκεφτούμε ότι η συχνή χρήση του βιωματικού κώδικα, 
παράλληλα με τον εκπαιδευτικό, μας οδηγεί στην επαλήθευση της άποψης ότι 
η διαμόρφωση αυτών των διαδικασιών πληροφόρησης και αξιών ξεκινά από τη 
μικρή ηλικία, γεγονός που ευνοεί την ανθεκτικότητά τους και την τάση τους ν‟ 
αντιστέκονται στη μεταβολή (Οικονόμου-Αγοραστού 1992:21). Τη 
σημαντικότητα της εφηβείας για την ανάπτυξη στάσεων υπογραμμίζει και ο 
Baker (1992). Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα στερεότυπα 
εμφανίζονται πάντα σε σχέση με μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, ως 
διαπιστωμένα γεγονότα (Φίλιας 1983: 245-246), τότε η καταγραφή των 
απόψεων των υποκειμένων της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική και η χρήση 
των επικρατέστερων σε συχνότητα σημειωτικών κωδίκων καταγράφει μια 
βιωματική στάση. Στη σύνδεση των στερεοτύπων με τις στάσεις αναφέρεται και 
ο κοινωνικός ψυχολόγος Serge Moscovici ο οποίος θεωρεί το στερεότυπο ως 
κατάσταση αποκρυστάλλωσης στάσεων και γνωμών με έντονη συναισθηματική 
και κοινωνική φόρτιση, που προκαλεί άμεσες απαντήσεις και που αποτελεί μια 
μη επιστημονική γενίκευση.  

Οι στάσεις, βέβαια, είναι επίκτητες και διαμορφώνονται σε όλη τη 
διάρκεια της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Εκτός από την κοινωνική τους 
διάσταση, οι στάσεις διατηρούν, όμως, και μια προσωπική διάσταση, αφού 
κάθε άτομο έχει ένα ιδιαίτερο, ένα πολύ προσωπικό τρόπο να αφομοιώνει και 
να επεξεργάζεται τις κοινωνικές επιρροές που δέχεται (Ναυρίδης 1994: 139-
140). Έτσι, στην έρευνά μας η κοινωνική διάσταση δείχνει να υποχωρεί 
μπροστά στον προσωπικό τρόπο, καθώς οι πληροφορητές μας δεν προχωρούν 
συνήθως στη διατύπωση θέσεων για τη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό 
πολιτισμό μέσα και από μεταγενέστερες του σχολικού περιβάλλοντος 
εμπειρίες, αλλά εμμένουν περιέργως στις γνώσεις και τα βιώματα που 
απέκτησαν για τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό της, κυρίως, μέσα από τις 
εμπειρίες που απέκτησαν στο σχολικό τους περιβάλλον. Διαπιστώνουμε, έτσι, 
μια επαγωγική σχέση στη διατύπωση των θέσεών τους:  

 
Βίωμα (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) → στερεότυπα (γαλλικός πολιτισμός) 
→ στάση (γαλλική γλώσσα και ομιλητές της) → γενίκευση (σε κάθε τι 
γαλλικό). 

 
 
4. Η εμφάνιση και οργάνωση των κωδίκων 
 
4.1. Παραθετικοί κώδικες  
 
  Η πλειοψηφία των πληροφορητών (6/8) χρησιμοποιεί παραθετικά 
κώδικες, δηλαδή, παραθέτουν τους κώδικες ασύνδετα. Η ερώτηση που 
συγκεντρώνει τα περισσότερα δείγματα παράθεσης κωδίκων είναι αυτή που 
σχετίζεται με τα γνωστότερα πρόσωπα της Γαλλίας. Η παράθεση κωδίκων 
ασύνδετα και η αποφυγή σχολίων επεξήγησης από την πλευρά των 



πληροφορητών, ερμηνεύεται από εμάς ως αναφορά μεγάλης βαρύτητας και, 
καθώς οι πληροφορητές θεωρούν δεδομένη την αναγνώριση από το 
συνομιλητή τους των προσωπικοτήτων του γαλλικού πολιτισμού που 
αναφέρουν (Σιράκ, Μιτεράν, Μπελμοντό). Διακρίνονται τρεις κατηγορίες 
παράθεσης σημειωτικών κωδίκων στους πληροφορητές μας. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά στη διαδοχική παράθεση κωδίκων που είναι διαφορετικοί 
μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν:  
 
«Είναι μεγάλη χώρα, μεγάλος πολιτισμός2, βιομηχανία, μεγάλη ιστορία» 

 
(αξιολογικός)  (εκπαιδευτικός) (ανάπτυξης)   (ιστορικός) 
         

«Ο Ζιντάν, ο Σιράκ, ο Ζαν Μισέλ Ζαρ» 
(αναψυχής) (πολιτικός) (ψυχαγωγίας) 

 
 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τη διαδοχική παράθεση του ιδίου 
κώδικα. Παραδείγματος χάριν:  
 
«[οι Γάλλοι] είναι άνθρωποι της τέχνης, άνθρωποι της διανόησης,  
 (εκπαιδευτικός κώδικας)   (εκπαιδευτικός κώδικας)  
 
της κουλτούρας,   καλλιεργημένοι άνθρωποι» 
(εκπαιδευτικός κώδικας) (εκπαιδευτικός κώδικας) 
  
 Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει την περίπτωση που ο ίδιος κώδικας 
εμφανίζεται παραθετικά, αλλά, είτε μεσολαβεί ο αξιολογικός κώδικας 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητά του, παραδείγματος χάριν:  
 
«[Δε μου αρέσει] το συντακτικό της, έχει πολύ δύσκολο, συντακτικό» 
(εκπαιδευτικός κώδικας) (αξιολογικός κώδικας) (εκπαιδευτικός κώδικας) 
 
είτε ο αξιολογικός κώδικας κυριαρχεί στην παράθεση, παραδείγματος χάριν:  
 
«Είναι δύσκολη. Η προφορά, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη» 
(αξιολογικός κώδικας) (εκπαιδευτικός κώδικας) (αξιολογικός κώδικας) 
 
 Και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις χαρακτηριστικό του λόγου των 
πληροφορητών είναι η επανάληψη των λέξεων. Η τέταρτη κατηγορία 
περιλαμβάνει την περίπτωση ο ίδιος κώδικας εμφανίζεται παραθετικά 
εκφραζόμενος με διαφορετικό μέρος του λόγου, παραδείγματος χάριν:  
                                                 
2 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι καθώς ο Greimas κάνει λόγο μόνο 
εκπαιδευτικό κώδικα, στον κώδικα αυτό ενσωματώσαμε συγγενικές με την εκπαίδευση 
αναφορές (υπο-κώδικες) όπως τον πολιτισμό, τη μόρφωση, την καλλιέργεια και τα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά που αφορούν στη γαλλική γλώσσα και στο γαλλικό πολιτισμό.  



«Από τους πολιτικούς, μου έχει μείνει ο Μιτεράν, ως ηγέτης» 
 (πολιτικός κώδικας)     (πολιτικός κώδικας)  (πολιτικός κώδικας)  
 (επίθετο)       (κύριο όνομα)             (ουσιαστικό) 
  
 
4.2. Υπαλληλικοί κώδικες 
 

Οι κώδικες που κάνουν την εμφάνισή τους υπαλληλικά είναι πολύ 
λιγότεροι από τους αντίστοιχους που εμφανίζονται παραθετικά. Στην 
περίπτωση αυτή η χρήση ενός αρχικού κώδικα από τον πληροφορητή, οδηγεί 
συνεπαγωγικά και συνειρμικά στην εμφάνιση και άλλων στη συνέχεια που 
εκφράζουν υπαλληλικά την αιτία.  
 
«Έμαθα γαλλικά, γιατί μου χρειαζόταν μια δεύτερη γλώσσα,  
(βιωματικός κώδικας)  (κώδικας εξυπηρετήσεων) 
 
σαν γενικότερη μόρφωση και επειδή είναι εργαλείο για τη δουλειά μου» 
(εκπαιδευτικός κώδικας)   (κώδικας εξυπηρετήσεων)  
 
«Εγώ, όταν έμαθα γαλλικά, ήταν, γιατί ήταν μάθημα της ξένης γλώσσας» 
(βιωματικός κώδικας)    (εκπαιδευτικός κώδικας) 
 
 Μάλιστα, οι υπαλληλικοί κώδικες εμφανίζονται συχνότερα στις 
συνεντεύξεις των πληροφορητών όταν αυτοί διατυπώνουν αρνητική στάση και 
είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για αιτιολόγηση ή δικαιολόγησή της. Είναι γνωστό 
ότι σχολιάζουμε λιγότερο κάποιο θέμα όταν το αντιμετωπίζουμε θετικά και ότι 
ο αρνητικός σχολιασμός έχει ανάγκη από περισσότερες επεξηγήσεις για να μη 
θεωρηθεί κακοπροαίρετος ή υποκειμενική στάση. Παραδείγματος χάριν:  
 
«Είναι από τους ανθρώπους που έχουν τη μικρότερη κατανάλωση σαπουνιού»  
 (κώδικας κοινωνικών ομάδων)   (κώδικας υγείας) 
 
και τη μεγαλύτερη κατανάλωση αρωμάτων, που σημαίνει ότι σαν λαός 

δεν πλένεται πολύ  
(κώδικας αγορών)     (κώδικας υγείας) 

 
 
5. Συγκριτική μελέτη διαπιστώσεων με ανάλογες γλωσσολογικές και κοινωνικές έρευνες  
 

Η αισθητική των γλωσσικών συστημάτων, για την οποία γίνεται λόγος 
πολύ συχνά από τους πληροφορητές της έρευνας μέσα από τη χρήση του 
αισθητικού κώδικα, μελετήθηκε ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες ‟60 και ‟70 από 
ψυχογλωσσολόγους και κοινωνικούς ερευνητές (Giles, Lambert, κ.ά). Οι 
ερευνητές αυτοί κατέγραψαν στάσεις υποκειμένων απέναντι στην αισθητική της 



γλώσσας, προχωρώντας παράλληλα και σε ψυχογραφικές περιγραφές και 
αξιολογήσεις ατόμων και κοινωνικών ομάδων με βάση το γλωσσικό τους 
σύστημα, συμπεριφορά που υιοθετείται από τα υποκείμενα της έρευνας μας. 
Στην παρούσα έρευνα, οι πληροφορητές αναφέροντας ότι η γαλλική γλώσσα 
είναι όμορφη ακουστικά και ότι έχει ωραία αισθητική, δεν παραλείπουν να 
σχολιάσουν ότι οι Γάλλοι είναι ευγενικοί μορφωμένοι και εξυπηρετικοί. Τους 
θετικούς χαρακτηρισμούς για τη γλώσσα ακολουθούν και θετικοί 
χαρακτηρισμοί για τους ομιλητές της, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί σε 
πολλές προγενέστερες κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες. Παρομοίως, άλλη 
έρευνα (Kourdis 2003), καταγράφει ότι τη δυσκολία που θεωρούν οι Έλληνες 
ότι έχουν απέναντι στη γαλλική γλώσσα, εξαιτίας της γραμματικής και του 
συντακτικού της, ακολουθούν αρνητικές κρίσεις, στερεοτυπικές, θα λέγαμε, για 
την ατομική υγιεινή των Γάλλων και το σοβινισμό τους.  
 
 
6. Ανάλυση κωδίκων με βάση τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των πληροφορητών  
 

Αφού μελετήσαμε τους σημειωτικούς κώδικες ως προς την οργάνωσή 
τους επιχειρήσαμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη τους προσεγγίζοντάς τους με 
βάση τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των πληροφορητών. Εφόσον τα δύο 
πρώτα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν σταθερές στην παρούσα 
έρευνα, στραφήκαμε στη μελέτη των δύο τελευταίων, του φύλου και της 
κοινωνικής τάξης, για να μελετήσουμε εάν επηρεάζουν την παραγωγή και 
οργάνωση των σημειωτικών κωδίκων. Δεν παραλείψαμε, βέβαια, στη συνέχεια, 
να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας μελετώντας και ένα επιπλέον 
χαρακτηριστικό, αυτό της γαλλοφωνίας.  

Έτσι, αναφορικά με το φύλο των πληροφορητών, διαπιστώσαμε ότι οι 
άνδρες χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τη Γαλλία και τους Γάλλους 
περισσότερο τον κώδικα ανάπτυξης, καθώς επικεντρώνονται στο σύγχρονο 
οικονομικό πρόσωπο της Γαλλίας, ενώ οι γυναίκες προτιμούν τον κώδικα 
νοοτροπίας, δείχνοντας πόσο πολύ επηρεάζει η νοοτροπία και οι συνήθειες των 
Γάλλων την εικόνα που έχουν για τη χώρα τους. Για τη γαλλική γλώσσα οι 
άνδρες μιλάνε με βάση την εμπειρία τους γι‟ αυτό και προβαίνουν στη χρήση 
του βιωματικού και του εκπαιδευτικού κώδικα, ενώ οι γυναίκες δίνουν 
βαρύτητα στην αισθητική του γλωσσικού συστήματος. Αναφορικά με το τι τους 
αρέσει στη γαλλική γλώσσα οι γυναίκες κάνουν χρήση μόνο του αισθητικού 
κώδικα, ενώ οι άνδρες χρησιμοποιούν επιπλέον και τους κώδικες νοοτροπίας 
και εκπαίδευσης. Επίσης, είναι σημαντικό ότι για τη διδασκαλία της γαλλικής 
γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση οι άνδρες χρησιμοποιούν μόνο τον 
εκπαιδευτικό κώδικα, ενώ οι γυναίκες κυρίως τον αξιολογικό, καταγράφοντας 
έτσι το γενικότερο προβληματισμό τους για τη μη ικανοποιητική διδασκαλία 
της γαλλικής γλώσσας, αλλά και υποβάλλοντας προτάσεις για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος.  



 Αναφορικά με την κοινωνική τάξη των πληροφορητών έχει ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν οι πληροφορητές που ανήκουν στην 
μικροαστική τάξη ερωτούνται για τους Γάλλους, περιορίζονται στη χρήση 
μόνο του κώδικα νοοτροπίας, ενώ εκείνοι που ανήκουν στην αστική τάξη 
προσεγγίζουν το θέμα από διαφορετικές πλευρές (κώδικες προέλευσης, υγείας, 
νοοτροπίας, εξυπηρετήσεων), γεγονός που καταγράφει το εύρος των 
κοινωνικών γνώσεων της αστικής τάξης. Επίσης, η ομάδα πληροφορητών που 
ανήκουν στην μικροαστική τάξη δείχνει εμφανή προτίμηση στον κώδικα 
ψυχαγωγίας, αναφορικά με τα γνωστότερα πρόσωπα της Γαλλίας, ενώ η 
δεύτερη έχει μια προσέγγιση περισσότερο επιστημονική (κώδικας ιστορίας, 
πολιτικός κώδικας). Η αισθητική της γαλλικής γλώσσας εκτιμάται εξίσου και 
από τις δύο κοινωνικές ομάδες πληροφορητών. Οι πληροφορητές που ανήκουν 
στην αστική τάξη προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
της μη ικανοποιητικής διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας (μέσα από την 
παράλληλη χρήση εκπαιδευτικού και αξιολογικού κώδικα), ενώ η άλλη 
κοινωνική ομάδα περιορίζεται στη χρήση μόνο εκπαιδευτικών κωδίκων, 
καταγράφοντας απλά τα προβλήματα που υφίστανται.  

Αναφορικά με το χαρακτηριστικό της γαλλοφωνίας διαπιστώνουμε ότι οι 
μη γαλλόφωνοι πληροφορητές έχουν έρθει σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα 
μέσα από την εκπαίδευση, ενώ οι γαλλόφωνοι επιπροσθέτως χρησιμοποιούν 
και το βιωματικό κώδικα. Οι γαλλόφωνοι πληροφορητές ομιλούν για τη Γαλλία 
με οικονομικούς κώδικες (οικονομικός, ανάπτυξης) και αξιολογικούς, ενώ οι μη 
γαλλόφωνοι κυρίως με τους κώδικες νοοτροπίας και εκπαίδευσης γεγονός που 
υποδηλώνει ότι οι πρώτοι γνωρίζουν καλύτερα το σύγχρονο πρόσωπο της 
χώρας από τους δεύτερους. Επίσης, αναφορικά με τη γνώση που έχουν για 
τους Γάλλους, οι γαλλόφωνοι πληροφορητές χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον 
κώδικα νοοτροπίας, ενώ οι μη γαλλόφωνοι τους κώδικες προέλευσης, 
εξυπηρετήσεων, νοοτροπίας και υγείας. Στα πιο γνωστά πρόσωπα της Γαλλίας 
οι γαλλόφωνοι χρησιμοποιούν τον κώδικα ψυχαγωγίας (κινηματογράφο, 
τηλεόραση) και τον ιστορικό, ενώ οι μη γαλλόφωνοι τον πολιτικό και τον 
ιστορικό κώδικα. Για τη γαλλική γλώσσα οι γαλλόφωνοι χρησιμοποιούν τον 
οικονομικό κώδικα και τον κώδικα εκπαίδευσης, ενώ οι μη γαλλόφωνοι τον 
κώδικα εκπαίδευσης και τον αισθητικό. Το γεγονός αυτό δείχνει και τον 
εργαλειακό χαρακτήρα της γλώσσας για τους γαλλόφωνους, διάσταση που 
δείχνουν να αγνοούν οι μη γαλλόφωνοι και ότι η θετική αισθητική της γλώσσας 
αποτελεί κοινό τόπο σε γαλλόφωνους και μη. Τέλος, ο εργαλειακός 
χαρακτήρας της γαλλικής γλώσσας για τους γαλλόφωνους φαίνεται και από τη 
χρήση του εκπαιδευτικού κώδικα (πτυχία, εργασία, διαδεδομένη γλώσσα), 
όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους θέλουν να μάθουν τη γαλλική 
γλώσσα, ενώ για τους μη γαλλόφωνους, οι λόγοι είναι, πρωτίστως, αξιολογικοί.  
 
 
 
 



7. Συμπεράσματα  
 

Καταγραφή κοινωνικών στάσεων και στερεοτύπων έχουμε από πολύ 
παλιά, καθώς η γλώσσα δεν είναι κοινωνικά αθώα (Barthes 1959: 19). Αν 
ανατρέξουμε σε κείμενα της αρχαιότητας θα διαπιστώσουμε την αρνητική 
στάση των Αρχαίων Ελλήνων απέναντι σε άλλους λαούς της αρχαιότητας τους 
οποίους αποκαλούσαν βαρβάρους, δηλαδή, απολίτιστους, γεγονός που ανάγει το 
γλωσσικό σύστημα σε παράγοντα διαμόρφωσης κοινωνικής στάσης και 
ιδεολογίας. Πολυάριθμες πληροφορίες κοινωνικές και ιδεολογικά μηνύματα 
κάθε λογής περιέχονται στις λέξεις, στις πιο απλές φράσεις, στο χειρισμό των 
λέξεων και της σύνταξης και στις γραμματικές επιλογές που κάνει ο ομιλητής 
(Φραγκουδάκη 1999: 24). Έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία η επαναλαμβανόμενη 
θέση ότι η γαλλική γλώσσα έχει δύσκολο συντακτικό και γραμματική, η 
επιμονή στην αισθητική της γλώσσας και η σχεδόν καθολική αναφορά στους 
πολιτικούς Μιτεράν και Σιράκ, ως τα πιο γνωστά πρόσωπα της Γαλλίας. 
Μάλιστα, οι αναφορές των υποκειμένων της έρευνας σε αυτά τα πρόσωπα, δεν 
οφείλονται στην ενασχόλησή τους με τη διεθνή πολιτική, αλλά ούτε και στα 
εκπαιδευτικά τους βιώματα που διαπιστώθηκε νωρίτερα ότι επηρεάζουν τη 
στάση τους για το γαλλικό πολιτισμό. Οφείλονται στην κυρίαρχη επιρροή των 
Μ.Μ.Ε., ειδικά της τηλεόρασης, όπου προβάλλονταν ή προβάλλονται ακόμα 
αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, καθώς τα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε. δεν ασκούν, κατά τη 
γνώμη μας, την ίδια σημαντική και καθημερινή επιρροή στη ζωή του 
σύγχρονου Έλληνα. Ακόμη και ο γαλλικός κινηματογράφος, ο μόνος που 
μπορεί να ανταγωνιστεί σε παραγωγές ποιότητας και οικονομικών μεγεθών τον 
αμερικάνικο, δεν έχει στην Ελλάδα την αίγλη που είχε παλιά για να μπορέσει 
να επηρεάσει ή να βοηθήσει το σύγχρονο Έλληνα να διαμορφώσει μια νεότερη 
εικόνα για το σύγχρονο γαλλικό τρόπο ζωής και πολιτισμό. Γι‟ αυτό το λόγο 
και οι περισσότερες αναφορές από το χώρο του γαλλικού θεάματος 
περιορίζονται σε παλιούς ηθοποιούς, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται 
σχεδόν μηχανικά (Ντελόν, Μπελμοντό).  

Η όλη έρευνα είχε ως σκοπό την προσέγγιση της καθημερινής εικόνας 
για το γαλλικό λαό και τη γαλλική γλώσσα, αυτό που η Οικονόμου-Αγοραστού 
ονομάζει μικρή ιδεολογία (1992: 105). Ο περιορισμός του δείγματος των 
πληροφορητών μας σε ενήλικες εργαζόμενους με αστικό προσανατολισμό 
έδειξε ότι η ηλιακή και μορφωτική ωριμότητα επηρεάζουν θετικά την εικόνα 
που έχουν για το γαλλικό πολιτισμό και την αισθητική της γαλλικής γλώσσας, 
δεν διαπιστώνεται, όμως, το ίδιο για την ίδια τη φύση της γλώσσας. Είναι, 
εντούτοις, ιδιαίτερα σημαντικό ότι καταγράφεται το γεγονός της διατήρησης 
μιας εικόνας, όπως αυτή σχηματίστηκε κατά τη μαθητεία των πληροφορητών 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο σχολικό περιβάλλον.  

Οι στάσεις απέναντι στη γλώσσα δεν αναφέρονται μόνο σε αισθητικές 
αξιολογήσεις μιας γλώσσας, αλλά και στην καταλληλόλητα χρήσης μιας 
γλώσσας. Υπάρχουν έρευνες που κάνουν λόγο για εργαλειακό προσανατολισμό 
στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας και στην Ελλάδα (Κωστούλα-Μακράκη 



2001: 114). Σύμφωνα, όμως, με τους πληροφορητές, η εκμάθηση της γαλλικής 
γλώσσας δύναται να γίνεται συμπληρωματικά με την εκμάθηση της αγγλικής, 
καθώς, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, η εκμάθησή της έρχεται σε 
δεύτερη ή τρίτη μοίρα. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί η κατ‟ 
αντιπαράθεση διατύπωση χαρακτηρισμών για τη γαλλική γλώσσα με την 
αγγλική. Πρόκειται για λόγο έντονα συγκριτικό, που μπορούμε να θεωρήσουμε 
ότι στηρίζεται στην έννοια των διπολικών αντιθέσεων (Stanzel 1991: 76). 
Πρόκειται στην ουσία για την αντιθετική λειτουργία που μπορεί να θεωρηθεί και 
ως μία από τις παλαιότερες τεχνικές της ρητορικής (Οικονόμου-Αγοραστού 
1992: 87). Ένας από τους λόγους που επικαλούνται οι πληροφορητές για να 
δικαιολογήσουν την υποχώρηση της γαλλικής γλώσσας μπροστά στην αγγλική 
είναι η αναποτελεσματικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στον 
τομέα της διδασκαλίας/εκμάθησης των ξένων γλωσσών, εκτός της αγγλικής, 
φαινόμενο για τη βελτίωση του οποίου, όπως φαίνεται από τη χρήση του 
αξιολογικού κώδικα στις απαντήσεις τους, έχουν προτάσεις να καταθέσουν.  

Είναι ενδιαφέρον ότι οι πληροφορητές που χρησιμοποίησαν τον 
εκπαιδευτικό και το βιωματικό κώδικα για να δηλώσουν τον τρόπο με τον 
οποίο ήρθαν σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα, όταν ζητήθηκε να 
προσδιορίσουν και ν‟ αναλύσουν οι ίδιοι τον εκπαιδευτικό κώδικα σε υπο-
κώδικες, δεν αναφέρθηκαν στη διαμόρφωση της στάσης τους από τη 
λογοτεχνία (μορφωτικός κώδικας), τα ξενόγλωσσα ή ελληνόγλωσσα βιβλία, 
από το γαλλικό κινηματογράφο (κώδικας ψυχαγωγίας), από τη διαφήμιση 
(κώδικας ενημέρωσης), όπως θα αναμέναμε. Η στάση τους διαμορφώθηκε από 
συζητήσεις στην τάξη της ξένης γλώσσας, μέσα από τις μεταξύ τους συζητήσεις, 
από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα Μ.Μ.Ε., Πρόκειται, δηλαδή, 
για στάσεις που προέρχονται από γενικές γνώσεις και από τις εμπειρίες τους 
και που αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές της συμπεριφοράς τους. Πρόκειται 
για αυτό που ονόμασε ο Eco (1979: 20-21) κοινά πλαίσια. Το γεγονός της 
επιρροής των Μ.Μ.Ε. δείχνει ότι τα Μ.Μ.Ε. δε μεταφέρουν εφήμερα 
στερεότυπα για την εικόνα του ξένου όπως πιστεύεται (Οικονόμου-Αγοραστού 
1992: 13), αλλά ότι επηρεάζουν βαθύτερα την κοινωνία αποτυπώνοντας 
μακροπρόθεσμα την εικόνα του. Το ίδιο δείχνει, τέλος, και το γεγονός ότι οι 
πρωτοεμφανιζόμενοι σημειωτικοί κώδικες στην κάθε ερώτηση ταυτίζονται με 
τους κώδικες με τη μεγαλύτερη συχνότητα στις ίδιες ερωτήσεις. Η 
παρατήρηση αυτή δείχνει, κατά τη γνώμη μας, ότι τα στερεότυπα που 
υπάρχουν για τη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό έχουν βαθιές ρίζες 
στις πεποιθήσεις της ελληνικής κοινωνίας και ότι δεν εκφράζονται αυθόρμητα 
χωρίς σκέψεις.  
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