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Παράρτημα 2 
 

Ερωτήσεις 

 

1) Όταν το αφεντικό μου κάνει κάτι που θεωρώ λάθος, μπορώ να του το πω ανοιχτά.  

Πληροφορίες: Τυπικό για πολιτισμούς με μικρή απόσταση ισχύος όπως η Βόρεια 

Ευρώπη, Βόρεια Αμερική 

 

2) Για μένα είναι σημαντικό να επικεντρωθεί σε ένα πράγμα, μέχρι να το τελειώσω. Πριν 

ξεκινήσω κάτι καινούριο, πρέπει να τελειώσω ένα άλλο.  

Πληροφορία: Τυπικό για μονοχρονικούς πολιτισμών με την ιδέα της «χρονικής γραμμής»? 

Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία) 

 

3) Είναι σημαντικό οι νόμοι και οι κανόνες να ακολουθούνται αυστηρά, ακόμη και αν 

ορισμένοι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν νόημα. 

Πληροφορία: Η αποφυγή της αβεβαιότητας είναι χαρακτηριστική για μάλλον 

κολεκτιβιστικές κοινωνίες· όλοι πρέπει να ακολουθούν τους κοινούς κανόνες για την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
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4) Μόλις πάρετε μια απόφαση, μπορείτε πάντα να την αλλάξετε, εάν οι περιστάσεις 

αλλάζουν και απαιτούν ένα νέο σχέδιο. 

Πληροφορίες: Τυπικό για μια πολυχρονική κουλτούρα, η οποία είναι πολύ ευέλικτη αν 

συμβεί κάτι απροσδόκητο. 

 

5) Κανένας κίνδυνος, καμία διασκέδαση» 

Πληροφορίες: Πολιτισμός με χαμηλή αποφυγή αβεβαιότητας όπως π.χ. Δανία) 

 

6) Θα ήθελα να γίνω ένα μεγάλο αφεντικό και να έχουν πολλή δύναμη και προνόμια. 

Πληροφορίες: Πολιτισμοί με μεγάλη απόσταση ισχύος, όπου διάσημοι και πλούσιοι 

οι άνθρωποι έχουν πολλά προνόμια και οι άλλοι τους υπακούν) 

 

7) Υπάρχει πολλή σοφία στις παραδόσεις της χώρας μου. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές 

τις παραδόσεις. 

 

Πληροφορίες: Οι μακροχρόνιοι προσανατολισμένοι πολιτισμοί εκτιμούν τις παραδόσεις 

και τις θρησκείες του παρελθόντος. Οι παραδόσεις εξασφαλίζουν τη συνοχή της κοινωνίας. 

Τυπικό στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. 

Πηγή: Katrin Boeck and Thorsten Kindermann, Baden-Württemberg Staatliches Seminar Für 

Didaktik Und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Karlsruhe 

 

 

Παράρτημα 3 
 

A.                                                      B. 

Είναι αρκετά ευρέως γνωστό 
ότι οι Ινδοί τρώνε 
παραδοσιακά με τα χέρια. 
Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν 
περιορίζεται μόνο στους 
παραδοσιακούς Ινδιάνους. 
Πολλοί αστικοί Ινδοί σήμερα, 
είτε ζουν στην Ινδία είτε όχι, 
διατηρούν την πρακτική της 
κατανάλωσης 
χρησιμοποιώντας τα χέρια  
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τους. Μερικοί λένε ότι είναι 
πιο νόστιμο να το πράξει, ίσως 
λόγω της δυνατότητας να 
αναμίξετε προσωπικά τα 
τρόφιμα και τα κάρυ σας με το 
ακριβές γούστο σας. 

 

 
 

 
 

Η χρήση των chopsticks όταν 
τρώτε κινεζική κουζίνα είναι 
αυτή που χρειάζεται πρακτική. 
Για να κρατήσετε τα ξυλάκια 
σωστά, κρατήστε πρώτα το 
πρώτο ραβδί σαν μολύβι, και 
το δεύτερο ραβδί μεταξύ του 
αντίχειρα σας και το δάχτυλο 
δαχτυλίδι σας. Μεσαίο 
δάχτυλο σας θα πρέπει να 
είναι μεταξύ των δύο 
chopsticks, ενεργεί ως κάπως 
από ένα υποστήριγμα. 
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Στη Μέση Ανατολή, σε γενικές 
γραμμές, δεν είναι 
ασυνήθιστο να τρώτε με τα 
χέρια σας. Στο Ιράν, το ψωμί 
σερβίρεται συνήθως 
ολόκληρο στο κέντρο του 
τραπεζιού (μερικές φορές 
απευθείας στο τραπέζι), και οι 
επισκέπτες αναμένεται να 
βοηθήσουν τον εαυτό τους 
στο ψωμί χρησιμοποιώντας τα 
χέρια τους. Μερικές φορές, 
στο κέντρο του τραπεζιού 
σερβίρονται επίσης 
συνοδευτικά πιάτα. 
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Ανάλογα με το μέρος που 

επισκέπτεστε στην Αγγλία, ο 

όρος "δείπνο" μπορεί να 

αναφέρεται στο απογευματινό 

γεύμα, ή το μεσημεριανό 

γεύμα, όπως μερικοί από εμάς 

το γνωρίζουν. Αυτό που 

γνωρίζουμε ως δείπνο είναι 

μερικές φορές ονομάζεται 

τσάι ή δείπνο, ανάλογα με το 

πόσο αργά καταναλώνεται. Το 

δείπνο είναι γενικά ένα 

ελαφρύτερο γεύμα που 

λαμβάνεται αργότερα το 

βράδυ. Το αγγλικό πρωινό 

γεύμα από την άλλη πλευρά 

θεωρείται αρκετά βαρύ. 
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Ρώσοι τρώνε το μεσημεριανό 
γεύμα ως κύριο και βαρύτερο 
γεύμα τους, κάποια στιγμή 
μεταξύ 13:00 έως 15:00. Για 
δείπνο, τα γεύματά τους είναι 
συνήθως ελαφρύτερα και 
μερικές φορές αποτελούνται 
από ένα απλό ψωμί, κρέατα, 
και λαχανικά. Το τσάι 
σερβίρεται συνήθως μετά το 
δείπνο. Όταν πίνετε βότκα στη 
Ρωσία, πιείτε το απλό, χωρίς 
μίξερ ή πάγο. Ανάμειξη βότκα 
με οτιδήποτε άλλο θεωρείται 
ότι καταστρέφει την 
καθαρότητα του αλκοόλ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


