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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σε αυτό το μάθημα….

Τα άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους ή άλλα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας έρχονται σε πολύ
στενή επαφή μαζί τους και περνούν πολλές ώρες με τα άτομα που φροντίζουν.
Οι συμπεριφορές, οι πεποιθήσεις και ο τρόπος ζωής είναι τόσο συνυφασμένα με την κουλτούρα
ενός τόπου, ώστε συνήθως όλοι θεωρούμε ότι έτσι ζουν όλοι οι άνθρωποι και ότι κάτι διαφορετικό
θα ήταν από πολύ περίεργο έως αδιανόητο. Πολύ περισσότερο, δεν σκεφτόμαστε ότι κάτι τέτοιο
θεωρούν και για τη δική τους κουλτούρα τα άτομα που μας φροντίζουν.
Οι διαφορετικές κουλτούρες και ιδιαίτερα οι χειρονομίες και συμπεριφορές που ενδεχομένως έχουν
διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές κουλτούρες. μπορεί να γίνουν αιτία παρεξηγήσεων.
Στα επόμενα προσπαθούμε να συνοψίσουμε κάποια στοιχεία της Ελληνικής κουλτούρας.
Αυτό το μάθημα, χωρίς να εξαντλεί το αντικείμενό του, αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για όσους
επιθυμούν να κατανοήσουν την κουλτούρα της Ελλάδας.

© www.language-for-caregivers.eu
Αριθμός έγκρισης: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP Σύμβαση: 2013-4182/001 – 001 | Το σχέδιο αυτό
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Μάθημα 1 - Σελίδα 4

1: Χειρονομίες και γλώσσα σώματος
Συνομιλία ανάμεσα στη Maria και στη Renata, 2 φροντίστριες ηλικιωμένων. Η Renata έχει μόλις
έλθει από τη Λιθουανία και θέλει να μάθει από τη Μαρία τι ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά τις
χειρονομίες και τα νεύματα.

Renata: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Βλέπω κόσμο στο
δρόμο ή σε εστιατόρια να κουνάει τα χέρια του.

Μαρία: Οι Έλληνες συνηθίζουν να χρωματίζουν την ομιλία τους συνοδεύοντάς την με
χειρονομίες.

Renata: Εντάξει. Μήπως όμως μαλώνουν, γιατί μιλάνε πολύ δυνατά.

Μαρία: Πολλές φορές μιλούν δυνατά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαφωνούν ή ότι μαλώνουν.
Ακόμα, πολλοί ηλικιωμένοι έχουν πρόβλημα ακοής και μιλάνε πολύ δυνατά ή αντίθετα πολύ
σιγά.
Renata: Μήπως έχεις κάποιες συμβουλές, τι πρέπει να προσέχω;
Μαρία: Η συνηθισμένη απόσταση με κάποιο άλλο άτομο, για να αισθάνεται άνετα, είναι
περίπου 50 εκατοστά. Χαρακτηριστική στην Ελλάδα είναι η άρνηση. Ενώ, στους περισσότερους
λαούς η κατάφαση, το ναι δηλαδή, υποδηλώνεται με κίνηση του κεφαλιού κατακόρυφα και η
άρνηση με κίνηση του κεφαλιού οριζόντια, για τους Έλληνες κίνηση του κεφαλιού κατακόρυφα
προς τα κάτω σημαίνει ναι, ενώ κίνηση του κεφαλιού κατακόρυφα προς τα επάνω σημαίνει όχι.
Renata: Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξω;
Μαρία: Χαρακτηριστική χειρονομία, που υποδηλώνει προσβολή και βρισιά είναι η λεγόμενη
«μούντζα», δηλαδή σε περιπτώσεις μεγάλου εκνευρισμού να υψώνει το χέρι, να το τεντώνει και
να ανοίγει τη παλάμη «κοιτώντας» προς το άτομο, που έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό. Μια
άλλη παραλλαγή της μούντζας είναι με τα δύο μόνο δάκτυλα ανοιχτά περίπου όπως το διάσημο
σήμα της νίκης του Churchill. Η χειρονομία αυτή στην Ελλάδα βέβαια δεν είναι καθόλου
ευγενική. Για το λόγο αυτόν όταν κάποιος θέλει να δείξει με χειρονομία τον αριθμό 5 ή τον
αριθμό 2 πρέπει να γυρίζει τα δάκτυλά του να κοιτάζουν προς τα μέσα.
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1.1 Ερωτήσεις

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
1) Το άτομο συμφωνεί και λέει ναι.
2) Το άτομο διαφωνεί και λέει όχι.

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
1) Το άτομο δεν είναι σίγουρο και λέει ίσως.
2) Το άτομο διαφωνεί και λέει όχι.
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Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
1) Το άτομο χαιρετάει.
2) Το άτομο μουντζώνει.

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
1) Το άτομο πανηγυρίζει για τη νίκη του.
2) Το άτομο μουντζώνει.
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Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
1) Το άτομο θέλει να αγοράσει πέντε κιλά πατάτες.
2) Το άτομο μουντζώνει.

1.2 Λεξιλόγιο:
Άρθρο
η

Λέξη
χειρονομία

το

νόημα
γνέφω
υποδηλώνω

Συνώνυμο
Κίνηση των χεριών, που
σημαίνει κάτι
Κίνηση του κεφαλιού, που
σημαίνει κάτι
Κινώ το κεφάλι με νόημα
σημαίνω

Σημασία στη γλώσσα σας

1.3 Διαπολιτισμικές ομοιότητες
Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές χειρονομίες και νοήματα στη χώρα σας. Τι σας έχει μπερδέψει
στην Ελλάδα;
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2: Διατροφικές συνήθειες
Συνομιλία ανάμεσα στη Maria και στη Renata, 2 φροντίστριες ηλικιωμένων. Η Renata έχει μόλις
έλθει από τη Λιθουανία και θέλει να μάθει από τη Μαρία τι ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά τα
γεύματα και το φαγητό.
Renata: Πώς είναι τα γεύματα στην Ελλάδα;
Μαρία: Στην Ελλάδα υπάρχουν συνήθως 3 γεύματα: το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Το
πρωινό είναι μόλις ξυπνάει κανείς το πρωί. Συνήθως αποτελείται από καφέ, κουλούρι και τυρί ή
σάντουιτς. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει σαλάτα ή φρούτα ή ελιές ή ψωμί με βούτυρο και μέλι.
Το πρωινό είναι ένα πολύ μικρό γεύμα για τους περισσότερους Έλληνες.
Renata: Το ίδιο ισχύει και για τους ηλικιωμένους;
Μαρία: Εξαρτάται από την υγεία τους. Η Ελληνική παραδοσιακή διατροφή είναι πολύ υγιεινή.
Γενικά τρώνε λίγο και φαγητά, που δε χρειάζονται πολύ μάσημα. Κάποια άτομα κολατσίζουν (έχουν
ένα μικρό γεύμα, συνήθως φρούτο) κατά τις 10 η ώρα.
Renata: Ποιο είναι το κύριο γεύμα;
Μαρία :Το μεσημεριανό που είναι συνήθως αργά, μετά τις 2 η ώρα. Συνήθως αποτελείται από
σαλάτα, τυρί και κυρίως πιάτο, που όμως σερβίρονται μαζί. Στην Ελλάδα είναι πολύ δημοφιλείς οι
σαλάτες, οι πίττες και τα λαδερά φαγητά, δηλαδή φαγητά με βάση λαχανικά μαγειρεμένα με λάδι.
Σε περίπτωση, που κάθονται στο τραπέζι περισσότερα άτομα συνήθως η σαλάτα μπαίνει στη μέση
και τη μοιράζονται όλοι, τρώγοντας από το ίδιο πιάτο ή μεταφέροντας μια ποσότητα στο πιάτο τους.
Στη μέση επίσης μπαίνουν και διάφορες λιχουδιές, που ονομάζονται μεζέδες, τους οποίους επίσης
μοιράζονται όλοι.
Renata : Τι πίνουν στην Ελλάδα;
Μαρία: Οινοπνευματώδη ποτά είναι κρασί, ούζο και ρακί-τσίπουρο-τσικουδιά. Κύριο πάντως ποτό
στην Ελλάδα είναι το νερό. Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας το νερό της βρύσης είναι
πόσιμο.
Renata : Γιατί βλέπω τόσο κόσμο έξω σε εστιατόρια και καφετέριες;
Μαρία: Στην Ελλάδα υπάρχει η συνήθεια να τρώει κανείς έξω πολύ συχνότερα από άλλες χώρες.
Στην Ελλάδα το φαγητό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη διατροφή, αλλά και για τις κοινωνικές
σχέσεις. Οι περισσότερες κοινωνικές σχέσεις αναπτύσσονται γύρω από ένα τραπέζι.
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2.1 Ερωτήσεις
Πιστεύετε ότι το να τρώει κανείς έξω:
1) Είναι δείγμα πλούτου.
2) Συμβαίνει μετρημένες (λίγες) φορές το χρόνο.
3) Είναι πολιτισμικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων.
Στην Ελλάδα το πρωινό:
1) Είναι το κυρίως γεύμα.
2) Συνήθως αποτελεί ένα μάλλον μικρό γεύμα.
3) Συνήθως το παίρνει κανείς το μεσημέρι.
Οι σούπες:
1) Αποτελούν το συνηθισμένο πρώτο πιάτο στην Ελλάδα.
2) Είναι σπάνιο φαγητό στην Ελλάδα, κυρίως το χειμώνα και για αρρώστους.
3) Είναι φαγητό μόνο για γέρους.
Το να μοιράζεται μια οικογένεια ή φίλοι φαγητό που σερβίρεται στη μέση του τραπεζιού:
1) Είναι έθιμο κάποιων περιοχών για το γεύμα του Πάσχα.
2) Συμβαίνει κατά κανόνα.
3) Είναι κάτι, που αποφεύγεται από ηλικιωμένους ανθρώπους.

Συζήτηση: Ποιες είναι οι ώρες φαγητού στη χώρα σας;

© www.language-for-caregivers.eu
Αριθμός έγκρισης: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP Σύμβαση: 2013-4182/001 – 001 | Το σχέδιο αυτό
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Μάθημα 1 - Σελίδα 10

2.2 Λεξιλόγιο
Άρθρο
ο

Λέξη
μεζές

η

πίτα

τα
η

στέμφυλα
εστίαση
ωμός
μακροβιότητα

η

Συνώνυμο
Λιχουδιά, νόστιμο φαγητό που
μπαίνει στη μέση του
τραπεζιού
Φαγητό, που ψήνεται στο
φούρνο και αποτελείται από
ζύμη με διάφορες γεμίσεις
κοτσάνια του σταφυλιού
Το φαγητό
Μη μαγειρευμένος
Η μεγάλη διάρκεια της ζωής

Σημασία στη γλώσσα σας

2.3 Διαπολιτισμικές ομοιότητες
Τι ώρα τρώτε στην πατρίδα σας;
Γράφτε ένα κείμενο δύο παραγράφων με τα κυριότερα χαρακτηριστικά διατροφικών
συνηθειών σας.
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3: Εκκλησία και καθημερινή ζωή
Συνομιλία ανάμεσα στη Maria και στη Renata, 2 φροντίστριες ηλικιωμένων. Η Renata έχει μόλις
έλθει από τη Λιθουανία και θέλει να μάθει από τη Μαρία τι ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά τη
θρησκεία.
Renata: Ποια είναι η κύρια θρησκεία; Πώς επηρεάζει η θρησκεία τη ζωή στην Ελλάδα;
Μαρία: Οι περισσότεροι Έλληνες, περίπου το 95%, δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.
Renata: Ποιος είναι ο ρόλος της ορθόδοξης εκκλησίας;
Μαρία: Η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία είναι αρκετά δημοκρατική στη δομή της. Οι περισσότεροι
ιερείς είναι παντρεμένοι με οικογένειες, οπότε γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κόσμος. Στις χειροτονίες μετέχει ο λαός και δέχεται ή δε δέχεται ότι αυτός, που
χειροτονείται είναι άξιος ή όχι. Η ζωή των ιερέων είναι συνήθως αντικείμενο σχολιασμού. Η
εκκλησία έχει διάφορους οργανισμούς και παίρνει πρωτοβουλίες για να παρέχει φιλανθρωπικό
έργο.
Renata: Πώς επηρεάζει η θρησκεία τη ζωή στην Ελλάδα;
Μαρία: Πολλοί Έλληνες και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή. Επίσης
πολλοί ηλικιωμένοι ανάβουν και στο σπίτι καντήλι και καίνε λιβάνι στο θυμιατό. Με τις γιορτές
συνδέονται και οι περίοδοι νηστείας, που είναι πολλές. Πολλοί ηλικιωμένοι δεν τρώνε στις νηστείες
διάφορα τρόφιμα, κυρίως κρέας ή ψάρι, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις στη νηστεία περιλαμβάνονται
και τα γαλακτοκομικά και το λάδι.
Renata: Και υπάρχουν πολλές τέτοιες γιορτές;
Μαρία: Η μεγαλύτερη γιορτή είναι το Πάσχα, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού. Συμπίπτει
με την άνοιξη, δηλαδή με την αναγέννηση της φύσης. Οι τελετές όλη την εβδομάδα πριν από το
Πάσχα (Μεγάλη εβδομάδα) είναι μαγευτικές. Άλλες μεγάλες εορτές είναι τα Χριστούγεννα στις 25
Δεκέμβρη, τα Φώτα δηλαδή η βάπτιση του Χριστού και ο αγιασμός των υδάτων στις 6 Ιανουαρίου
και οι γιορτές της Παναγίας στις 25 Μαρτίου, 15 Αυγούστου και 21 Νοεμβρίου. Με τις διάφορες
γιορτές συνδέονται πολλά έθιμα.
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3.1 Ερωτήσεις
Η εκκλησία της Ελλάδας:
1) Είναι Ορθόδοξη.
2) Είναι καθολική.
3) Είναι προτεσταντική.
Η θρησκεία στην Ελλάδα:
1) Δεν υπεισέρχεται στη καθημερινή ζωή.
2) Επιδρά στην καθημερινή ζωή με διάφορους τρόπους.
3) Αφορά μόνο στο φιλανθρωπικό έργο.
Στην Ελλάδα σήμερα:
1) Όλο και περισσότερα άτομα πάνε στην εκκλησία την Κυριακή.
2) Όλο και λιγότερα άτομα πάνε στην εκκλησία την Κυριακή.
3) Η πλειοψηφία των κατοίκων δηλώνουν άθεοι.
Οι νηστείες σύμφωνα με την Ορθόδοξη θρησκεία:
1) Είναι συχνές.
2) Είναι όποτε επιθυμεί κανείς.
3) Προβλέπονται από το Ευαγγέλιο σε καθορισμένες ημερομηνίες.
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3.2 Λεξιλόγιο

Άρθρο
η

Λέξη
ανεξιθρησκία

η
η

Αυτοκέφαλη εκκλησία
χειροτονία

το

Φιλανθρωπικό έργο

το

πανηγύρι

η

νηστεία

τα

γαλακτοκομικά

Συνώνυμο
Ίση αντιμετώπιση όλων των
θρησκειών
αυτοδιοικούμενη
Τελετή απόκτησης ιερατικού
αξιώματος
Έργο υπέρ φτωχών και
αδυνάτων
Δημόσια γιορτή (αγορά
μικροαντικειμένων, χοροί,
κοινό φαγητό, μουσική σε
πλατείες κλπ) με την ευκαιρία
μιας θρησκευτικής εορτής
Αποχή από κάποιες τροφές
κάποιες ημέρες του χρόνου
Γάλα, τυρί, γιαούρτι κλπ.

Σημασία στη γλώσσα σας

3.3 Διαπολιτισμικές ομοιότητες

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες γιορτές στη χώρα σας και πώς τις εορτάζετε;
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4: Ο ρόλος της οικογένειας
Συνομιλία ανάμεσα στη Maria και στη Renata, 2 φροντίστριες ηλικιωμένων. Η Renata έχει μόλις
έλθει από τη Λιθουανία και θέλει να μάθει από τη Μαρία τι ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά την
οικογένεια.
Renata: Η οικογένεια παίζει κάποιο ρόλο στην Ελλάδα;
Μαρία: Ο θεσμός της οικογένειας είναι πολύ ισχυρός στην Ελλάδα. Ως οικογένεια μπορεί να νοείται
είτε η “μικρή οικογένεια”, που περιλαμβάνει το ζευγάρι και τα παιδιά του είτε η ευρεία οικογένεια
με παππούδες-παιδιά-εγγόνια, θείους, θείες, ξαδέλφια, συμπεθέρους κλπ. Τις τελευταίες δεκαετίες
οι οικογένειες έχουν συνήθως 1-3 παιδιά μερικές φορές και κανένα. Το ποσοστό των διαζυγίων και
των δεύτερων γάμων έχει αυξηθεί. Έτσι η οικογένεια έχει γίνει πιο πολύπλοκη με παιδιά και
συγγενείς από διάφορους γάμους κάποιες φορές και από τις δύο πλευρές.
Renata: Ποιος είναι ο ρόλος των ηλικιωμένων στην Ελληνική οικογένεια;
Μαρία: Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι πολύτιμοι για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Είναι πολύ
συνηθισμένο στην Ελλάδα να μετέχουν στην ανατροφή των εγγονιών και να στηρίζουν το ζευγάρι
οικονομικά, μαγειρεύοντας φαγητό, πηγαίνοντας ή παίρνοντας τα παιδιά από το σχολείο κλπ. Αυτό
έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο με την οικονομική κρίση. Τα παιδιά, τα αδέλφια, σε κάποιες
περιπτώσεις και τα ανίψια φροντίζουν για τους ανήμπορους ηλικιωμένους.
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4.1 Ερωτήσεις
Πώς έχει μεταβληθεί η ελληνική οικογένεια;
1) Είναι πιο απλή από παλιά.
2) Είναι πιο πολύπλοκη από παλιά.
3) Είναι ίδια με παλιά.
Τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν:
1) Ένα παιδί.
2) Τρία παιδιά.
3) Πολλά παιδιά.
Τα παιδιά στην Ελλάδα συνήθως:
1) Φεύγουν ενωρίς από το σπίτι των γονιών.
2) Ενδιαφέρονται και φροντίζουν τους γονείς τους.
3) Αφού ενηλικιωθούν, δε πατάνε ποτέ στο σπίτι των γονιών.
Η οικονομική κρίση:
1) Αδρανοποιεί το δίχτυ προστασίας της οικογένειας.
2) Υπονομεύει το δίχτυ προστασίας της οικογένειας.
3) Δραστηριοποιεί περισσότερο το δίχτυ προστασίας της οικογένειας.
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4.2 Λεξιλόγιο:
Άρθρο
το
η

Λέξη
προσδόκιμο επιβίωσης
επίπτωση

το
η
η

πλήττω
δίχτυ προστασίας
ανατροφή
σύσφιξη σχέσεων
νοείται

Συνώνυμο
Μέση ηλικία θανάτου
Το αποτέλεσμα πάνω σε κάτι
άλλο
κτυπώ

Σημασία στη γλώσσα σας

Μεγάλωμα των παιδιών
Δημιουργία πιο στενών
σχέσεων
Καταλαβαίνει κανείς

4.3 Διαπολιτισμικές ομοιότητες

Ποιες είναι οι σχέσεις γονιών-παιδιών στη χώρα σας;
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5: Ο ρόλος των δύο φύλων
Συνομιλία ανάμεσα στη Maria και στη Renata, 2 φροντίστριες ηλικιωμένων. Η Renata έχει μόλις
έλθει από τη Λιθουανία και θέλει να μάθει από τη Μαρία τι ισχύει στην Ελλάδα.
Renata: Υπάρχει διαφορά στο ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην Ελλάδα;
Μαρία: Παραδοσιακά τα δύο φύλα στην Ελλάδα είχαν διαφορετικούς ρόλους με τη γυναίκα στο
σπίτι και τον άνδρα στη δουλειά. Στη συνέχεια βελτιώθηκε δραστικά το βιοτικό επίπεδο, αυξήθηκαν
οι απαιτήσεις σε χρήματα, για το λόγο δε αυτόν άρχισαν να εργάζονται και οι γυναίκες και να
μορφώνονται. Οι γυναίκες σήμερα παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες στις
σπουδές και έχουν εισέλθει σε όλα σχεδόν τα επαγγέλματα, ακόμα και σε διευθυντικές θέσεις.
Renata: Μου ακούγονται όλα πολύ ωραία.
Μαρία: Να σου πω. Οι θετικές αυτές εξελίξεις ως προς την ισότητα των δύο φύλων έχει και κάποιες
αρνητικές συνέπειες. Οι γυναίκες σήμερα παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία και αποκτούν
λιγότερα παιδιά πιο μεγάλες. Ο πολλαπλός τους ρόλος ως εργαζόμενες, μητέρες και σύζυγοι
πολλαπλασιάζει τις απαιτήσεις, τις ευθύνες και την κούραση των σύγχρονων γυναικών. Επίσης, οι
γυναίκες θεωρούνται ως οι κυρίως υπεύθυνες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων.
Renata: Και οι άνδρες;
Μαρία: Οι άνδρες από την άλλη μεριά έχουν λίγο χάσει τον προσανατολισμό τους , γιατί ενώ στο
πατρικό σπίτι τους διδάχθηκαν το πρότυπο του πατέρα- κουβαλητή και αφέντη, στο δικό τους σπίτι
πρέπει να παίξουν ένα διαφορετικό ρόλο. Πολλές φορές οι ηλικιωμένοι άνδρες είναι πολύ
δύστροποι και θέλουν συνέχεια να δίνουν διαταγές.
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5.1 Ερωτήσεις
Οι ρόλοι των δύο φύλων στην Ελλάδα ήταν παραδοσιακά:
1) Ίσοι.
2) Παράλληλοι.
3) Διαφορετικοί.
Η εργασία των γυναικών συνέβαλε:
1) Στην οικονομική ανεξαρτησία τους και αύξηση των διαζυγίων.
2) Στο προσδόκιμο επιβίωσης των ανδρών.
3) Στην απαλλαγή των γυναικών από τις δουλειές του σπιτιού.
Οι γυναίκες σήμερα:
1) Μορφώνονται τουλάχιστον όσο και οι άνδρες.
2) Μορφώνονται λιγότερο από τους άνδρες.
3) Δε μορφώνονται, αλλά εργάζονται σκληρά.

Συζήτηση: Πρέπει οι άνδρες να κάνουν δουλειές στο σπίτι και να αναθρέφουν μαζί με τις
γυναίκες τα παιδιά;
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5.2 Λεξιλόγιο
Άρθρο

Λέξη
υφαίνω

η

αστυφιλία

το

βιοτικό επίπεδο

μορφώνομαι
η
η
ο
ο
ο

αυτονομία
θέσπιση
προσανατολισμός
κουβαλητής
αφέντης

Συνώνυμο
Φτιάχνω ύφασμα στον
αργαλειό
Η μετακίνηση κατοίκων από
την επαρχία στην πόλη
Ο τρόπος και τα μέσα ζωής
(υγεία, παιδεία, αυτοκίνητα,
κατοικίες κλπ.)
Εκπαιδεύομαι και
διαμορφώνω χαρακτήρα
ανεξαρτησία
υιοθέτηση
κατεύθυνση
Αυτός, που φέρνει πράγματα
Κύριος

Σημασία στη γλώσσα σας

5.3 Διαπολιτισμικές ομοιότητες

Υπάρχουν στην πατρίδα σας επαγγέλματα με χαμηλή ή καθόλου εκπροσώπηση των
γυναικών (γυναικεία επαγγέλματα, ανδρικά επαγγέλματα);
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Σωστές απαντήσεις
1: Χειρονομίες και γλώσσα σώματος

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
3) Το άτομο συμφωνεί και λέει ναι.
4) Το άτομο διαφωνεί και λέει όχι.

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
3) Το άτομο δεν είναι σίγουρο και λέει ίσως.
4) Το άτομο διαφωνεί και λέει όχι.
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Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
3) Το άτομο χαιρετάει.
4) Το άτομο μουντζώνει.

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
3) Το άτομο πανηγυρίζει για τη νίκη του.
4) Το άτομο μουντζώνει.
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Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:
3) Το άτομο θέλει να αγοράσει πέντε κιλά πατάτες.
4) Το άτομο μουντζώνει.

2: Διατροφικές συνήθειες
Πιστεύετε ότι το να τρώει κανείς έξω:
4) Είναι δείγμα πλούτου.
5) Συμβαίνει μετρημένες (λίγες) φορές το χρόνο.
6) Είναι πολιτισμικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων.
Στην Ελλάδα το πρωινό:
4) Είναι το κυρίως γεύμα.
5) Συνήθως αποτελεί ένα μάλλον μικρό γεύμα.
6) Συνήθως το παίρνει κανείς το μεσημέρι.
Οι σούπες:
4) Αποτελούν το συνηθισμένο πρώτο πιάτο στην Ελλάδα.
5) Είναι σπάνιο φαγητό στην Ελλάδα, κυρίως το χειμώνα και για αρρώστους.
6) Είναι φαγητό μόνο για γέρους.
Το να μοιράζεται μια οικογένεια ή φίλοι φαγητό που σερβίρεται στη μέση του τραπεζιού:
4) Είναι έθιμο κάποιων περιοχών για το γεύμα του Πάσχα.
5) Συμβαίνει κατά κανόνα.
6) Είναι κάτι, που αποφεύγεται από ηλικιωμένους ανθρώπους.
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3: Εκκλησία και καθημερινή ζωή
Η εκκλησία της Ελλάδας:
4) Είναι Ορθόδοξη.
5) Είναι καθολική.
6) Είναι προτεσταντική.
Η θρησκεία στην Ελλάδα:
4) Δεν υπεισέρχεται στη καθημερινή ζωή.
5) Επιδρά στην καθημερινή ζωή με διάφορους τρόπους.
6) Αφορά μόνο στο φιλανθρωπικό έργο.
Στην Ελλάδα σήμερα:
4) Όλο και περισσότερα άτομα πάνε στην εκκλησία την Κυριακή.
5) Όλο και λιγότερα άτομα πάνε στην εκκλησία την Κυριακή.
6) Η πλειοψηφία των κατοίκων δηλώνουν άθεοι.
Οι νηστείες σύμφωνα με την Ορθόδοξη θρησκεία:
4) Είναι συχνές.
5) Είναι όποτε επιθυμεί κανείς.
6) Προβλέπονται από το Ευαγγέλιο σε καθορισμένες ημερομηνίες.

4: Ο ρόλος της οικογένειας
Πώς έχει μεταβληθεί η ελληνική οικογένεια;
4) Είναι πιο απλή από παλιά.
5) Είναι πιο πολύπλοκη από παλιά.
6) Είναι ίδια με παλιά.
Τα περισσότερα ζευγάρια κάνουν:
4) Ένα παιδί.
5) Τρία παιδιά.
6) Πολλά παιδιά.
Τα παιδιά στην Ελλάδα συνήθως:
4) Φεύγουν ενωρίς από το σπίτι των γονιών.
5) Ενδιαφέρονται και φροντίζουν τους γονείς τους.
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6) Αφού ενηλικιωθούν, δε πατάνε ποτέ στο σπίτι των γονιών.
Η οικονομική κρίση:
4) Αδρανοποιεί το δίχτυ προστασίας της οικογένειας.
5) Υπονομεύει το δίχτυ προστασίας της οικογένειας.
6) Δραστηριοποιεί περισσότερο το δίχτυ προστασίας της οικογένειας.

5: Ο ρόλος των δύο φύλων
Οι ρόλοι των δύο φύλων στην Ελλάδα ήταν παραδοσιακά:
4) Ίσοι.
5) Παράλληλοι.
6) Διαφορετικοί.
Η εργασία των γυναικών συνέβαλε:
4) Στην οικονομική ανεξαρτησία τους και αύξηση των διαζυγίων.
5) Στο προσδόκιμο επιβίωσης των ανδρών.
6) Στην απαλλαγή των γυναικών από τις δουλειές του σπιτιού.
Οι γυναίκες σήμερα:
4) Μορφώνονται τουλάχιστον όσο και οι άνδρες.
5) Μορφώνονται λιγότερο από τους άνδρες.
6) Δε μορφώνονται, αλλά εργάζονται σκληρά.
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