ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΑ
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1.1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Η

Ισπανία

καταλαμβάνει

το

μεγαλύτερο

μέρος

της

Ιβηρικής

χερσονήσου, που εκτείνεται νότια από τα Πυρηναία ως τα στενά του
Γιβραλτάρ, που χωρίζει την Ισπανία από την Αφρική. Στα ανατολικά
βρίσκεται

η

Μεσόγειος

Θάλασσα,

συμπεριλαμβανομένων

των

Βαλεαρίδων Νήσων της Ισπανίας. Η Ισπανία ελέγχει επίσης δύο πόλεις
στη Βόρεια Αφρική και τις Καναρίους Νήσους στον Ατλαντικό.
Το εσωτερικό της Ισπανίας είναι ένα υψηλό, ξηρό οροπέδιο που
περιβάλλεται και διασχίζεται από οροσειρές. Οι ποταμοί καταλήγουν
στις ακτές, δημιουργώντας καλή γεωργική γη. Ακόμα, το εσωτερικό της
χώρας γίνεται πολύ ζεστό το καλοκαίρι και πολύ κρύο και ξηρό το
χειμώνα. Οι ξηρασίες είναι κοινές.
Τα φυτά και τα δέντρα μεγαλώνουν τόσο καλά στη βορειοδυτική ακτή,
στη Γαλικία και κατά μήκος του Βισκαϊκού Κόλπου, ώστε η περιοχή
ονομάζεται Πράσινη Ισπανία. Η βροχή, παγιδευμένη από τα βουνά που
βρίσκονται πιο μακρινά στην ενδοχώρα, είναι συχνή. Δύο είδη δέντρων
οξιάς και δρυός ανθίζουν εδώ. Πολυάριθμοι όρμοι και κολπίσκοι
διασπούν την ακτογραμμή.
Οι νότιες και ανατολικές ακτές της Ισπανίας, από την εύφορη οροσειρά
της Ανδαλουσίας μέχρι τα Πυρηναία, συχνά σαρώνονται από θερμούς
ανέμους που ονομάζονται σιρόκοι άνεμοι. Οι άνεμοι αυτοί προέρχονται
από τη βόρεια Αφρική και διατηρούν τις θερμοκρασίες κατά μήκος της
ακτής της Μεσογείου πιο ήπιες από το εσωτερικό.

1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η Ισπανία είναι μια δημοκρατία, με κράτος δικαίου και κράτος πρόνοιας. Έχει
μια κοινωνική οικονομία της αγοράς.
Οι αξίες του μοντέλου συνύπαρξής μας είναι: η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η
ισότητα, η αλληλεγγύη, ο πολιτικός πλουραλισμός, η αξιοπρέπεια και ο
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημόσιων ελευθεριών.
Η κυριαρχία αντιστοιχεί στον ισπανικό λαό, δηλαδή σε όλους τους Ισπανούς,
και διακρίνονται 3 κρατικές εξουσίες: νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική.
Υπάρχει μια κοινοβουλευτική μοναρχία και ένα σύστημα διακυβέρνησης με
βάση την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Ορίζεται ενότητα του κράτους και παράλληλα αυτονομία των αυτόνομων
κοινοτήτων (Περιφερειών)

Μεγάλο εθνικό έμβλημα

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg
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1.3 ΖΩΝΕΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ


Το καλοκαιρινό μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται από ξηρά και ζεστά /
καυτά καλοκαίρια και δροσερό στους ήπιους και υγρούς χειμώνες.



Το θερμό-καλοκαιρινό μεσογειακό κλίμα, το οποίο κυριαρχεί σε μέρη
της βορειοδυτικής Ισπανίας και κυρίως στην ενδοχώρα της κεντρικήςβόρειας Ισπανίας σε υψόμετρα άνω των 900-1000 μ.



Το ωκεάνιο κλίμα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, ιδιαίτερα στις
περιοχές της Χώρας των Βάσκων, της Αστούριας, της Κανταβρίας και
της Ναβάρας. Αυτή η περιοχή έχει τακτικές χιονοπτώσεις το χειμώνα.



Το ημιευαίσθητο κλίμα (Bsh, Bsk) κυριαρχεί στο νοτιοανατολικό τμήμα
της χώρας (επαρχία Αλμερία στην Ανατολική Ανδαλουσία, στην
περιοχή Murcia και στο Αλικάντε

https://www.climatestotravel.com/climate/spain
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2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Οι πρώτοι άποικοι έχουν μεταναστεύσει στην Ισπανία από την Ευρώπη,
την Αφρική και τη Μεσόγειο από την αυγή της ιστορίας. Οι Φοίνικες, που
ήρθαν στον 8ο αι. π.Χ., ονόμασαν τη χερσόνησο "Span" ή κρυμμένη γη.
Από τον πρώτο αιώνα π.Χ. οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει την Ισπανία.
Η Ισπανία έγινε ως επί το πλείστον χριστιανική υπό τους Ρωμαίους, οι
οποίοι ακολουθήθηκαν από τους Βανδάλους και τους Βησιγόθους, τους
Γερμανικούς λαούς από την Ευρώπη. Οι ηγεμόνες των Βησιγότθων
πολέμησαν μεταξύ τους, και στην Α.Δ. 711 Μουσουλμάνοι από την Αφρική
εισέβαλαν στην Ισπανία.
Ο ισλαμικός πολιτισμός διασκορπίστηκε σε ολόκληρη την Ισπανία, καθώς
οι μουσουλμάνοι ηγέτες εισήγαγαν νέες καλλιέργειες και συστήματα
άρδευσης και αυξήθηκαν οι συναλλαγές. Τα μαθηματικά, η ιατρική και η
φιλοσοφία έγιναν πιο προχωρημένα και κορυφώθηκαν το δέκατο αιώνα τη

χρυσή

εποχή

της

ισλαμικής

κυριαρχίας

στην

Ισπανία.

Το 1492 τα χριστιανικά βασίλεια στη βόρεια Ισπανία κατέκτησαν τους
μουσουλμάνους και διέδωσαν την καθολική θρησκεία. Εμπλουτισμένη με
ασήμι από την Αμερική, η Ισπανία έγινε πιο ισχυρή. Αργότερα έχασε τη γη
και την εξουσία στους Ναπολεόντειους πολέμους, που έληξαν το 1815.
Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι πέθαναν στον Ισπανικό Εμφύλιο
Πόλεμο της δεκαετίας του 1930. Ο νικηφόρος στρατηγός Francisco Franco
κυβέρνησε ως βίαιος δικτάτορας μέχρι το θάνατό του το 1975. Σύντομα, η
Ισπανία άρχισε να μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, βιομηχανικό και
δημοκρατικό ευρωπαϊκό έθνος.

http://www5.csudh.edu/global_options/375students-sp96/spain/history.html
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1.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Η πολιτική της Ισπανίας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο που θεσπίστηκε με
το Σύνταγμα του 1978. Η μορφή της κυβέρνησης στην Ισπανία είναι μια
κοινοβουλευτική μοναρχία, δηλαδή μια κοινωνικά αντιπροσωπευτική,
δημοκρατική, συνταγματική μοναρχία στην οποία ο μονάρχης είναι
αρχηγός κράτους, ενώ ο πρωθυπουργός-ο οποίος έχει επίσημο τίτλο
"Πρόεδρος της κυβέρνησης" - είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης.
Εκτελεστική εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση, η οποία αποτελείται
από τον πρωθυπουργό, τους αναπληρωτές πρωθυπουργούς και
άλλους υπουργούς, οι οποίοι σχηματίζουν συλλογικά το Υπουργικό
Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Υπουργών.

1.1
1.2

3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εθνικιστική κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου της
Καταλονίας, η οποία αντιπροσωπεύει μόλις το 47% των ψηφοφόρων
της Καταλονίας, κατέχει επίσης ένα ασυνήθιστο μίγμα ιδεολογιών που
κινείται από τα αντικαθεστωτικά ακροαριστερά κόμματα στα κεντροδεξιά
φιλελεύθερα κόμματα και προσπάθησε να επιβάλλει ένα παράνομο
δημοψήφισμα σχετικά με την μονομερή ανεξαρτησία της Καταλονίας

https://www.cnbc.com/2018/06/05/spain-has-a-new-government-but-politicalinstability-is-not-over.html
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1 ΝΟΜΙΣΜΑ

Έτος

Νόμισμα

Έτος δημιουργίας

Ευρώ

2002

Δεν ισχύει

1 ευρώ = 166.386 πεσέτες

Πεσέτα

1869

2002

5 πεσέτες = 2 εσκούδα
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κατάργησης

Αρχική ισοτιμία

4.2 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Ο ελάχιστος μισθός στην Ισπανία είναι γνωστός ως SMI (Salario Mínimo
Interprofesional) και ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από
την

ηλικία,

το

φύλο

συμπεριλαμβανομένης
προσωπικής

τους

της

εργασίας

ή

απλής

το
και

στην

συμβόλαιο
προσωρινής

υπηρεσία

εργασίας
εργασίας

μιας

τους,
ή

της

οικογένειας.

• Ελάχιστοι μισθοί στην Ισπανία 2017:
Ελάχιστο ημερομίσθιο: EUR 23.59
Ελάχιστος μηνιαίος μισθός: EUR 707.60 (βασισμένος σε 14 μισθούς, αλλιώς
EUR 825.65 βασισμένος σε 12 μισθούς ετησίως)
Ελάχιστος ετήσιος μισθός: EUR 9,906.40

4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ

4.3

Για να συνταξιοδοτηθεί νομίμως κάποιος από το εξωτερικό στην Ισπανία, θα
χρειαστεί να επιλέξει μια επιλογή διαμονής που θα λειτουργεί καλύτερα για
την περίπτωσή του. Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν αποκλειστικά μέσω
της τουριστικής (βραχείας διαμονής τους) θεώρησης, οπότε πρέπει να
περνούν τα σύνορα κάθε 90 ημέρες.

4.4 ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Το κόστος ζωής στην Ισπανία είναι 15,21% χαμηλότερο από ό, τι στις
Ηνωμένες Πολιτείες (συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις πόλεις, το ενοίκιο
δεν λαμβάνεται υπόψη). Η ενοικίαση στην Ισπανία είναι κατά 41,42%
χαμηλότερη από ό, τι στις Ηνωμένες Πολιτείες (μέση τιμή για όλες τις πόλεις).

4.5

4.5 ΤΥΠΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ελαιόλαδο.
Ισπανικό χοιρομέρι.
Ισπανικό τυρί
Μαύρη πουτίγκα και Ισπανικά λουκάνικα
Ισπανικά ψάρια και θαλασσινά
Ισπανικά φρούτα και λαχανικά
8

Ισπανικό ελαιόλαδο

Ισπανικό χοιρομέρι
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5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Η θρησκεία στην Καταλονία και στην Ισπανία είναι διαφοροποιημένη.
Ιστορικά, σχεδόν όλος ο πληθυσμός ήταν χριστιανικός, συγκεκριμένα
καθολικός, αλλά από το 1980 υπήρξε μια τάση υποχώρησης του
χριστιανισμού και της παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικών στάσεων
(συμπεριλαμβανομένων

των

στάσεων

του

αγνωστικισμού) και άλλων θρησκειών.

Θρησκευτικός πλουραλισμός στην Ισπανία

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Spain

10

αθεϊσμού

και

του

6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
6.1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Οι Ισπανοί είναι ιστορικά οικογενειακά προσανατολισμένοι. Οι ανάγκες
της οικογένειας είναι πιο σημαντικές από τις ανησυχίες των ατόμων και
η αυτοεκτίμηση και η ταυτότητα του ατόμου επηρεάζονται έντονα από
τη σχέση του με τα μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με την
Συνεταιριστική Έκθεση του Πανεπιστημίου Utah State University

6.2 ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Η οικογένεια, η έννοια της οικογένειας, είναι κεντρική στην ισπανική
κοινότητα και εκτείνεται πέρα από την πυρηνική οικογένεια για να
συμπεριλάβει τους παππούδες, τις θείες, τους θείους και τα ξαδέλφια,
φίλους και γείτονες και οργανώσεις που είναι σημαντικές για την
κοινότητα, όπως είναι οι εκκλησίες. Ο οικογενειακός ρόλος έχει τρεις
κύριες πτυχές, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας: οικογενειακές
υποχρεώσεις.

υποστήριξη

και

συναισθηματική

εγγύτητα

και

η

οικογένεια ως κριτής, ή η ανάγκη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της
οικογένειας.

6.3

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στην Ισπανία, οι υπηρεσίες παιδικής μέριμνας παρέχονται πάντοτε στο
πλαίσιο της εκπαίδευσης. Έτσι, οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών που
παρέχονται εκτός του τομέα της εκπαίδευσης θεωρούνται ευθύνη των
οικογενειών. Ο νόμος περί γενικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού
συστήματος

(LOBSE-A-1990-24172)

ενθάρρυνε

τους

δημόσιους

υπαλλήλους να διασφαλίσουν ότι παρέχονται επαρκείς θέσεις για
συμμετοχή στη βρεφική (ηλικίας 0-2) και προνηπιακή (ηλικίας 3-5)
εκπαίδευση.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
7.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο εθνικός χορός της Καταλανίας είναι η sardana. Εκτελείται σε φεστιβάλ και
άλλες ειδικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι χορευτές σχηματίζουν έναν
κύκλο, κρατώντας τα ενωμένα χέρια ψηλά στον αέρα. Τα σύντομα, ήσυχα
σκαλοπάτια εναλλάσσονται με τα μακρύτερα, πιο γερά. Οι μπάντες που
παίζουν μουσική για τη σαρδένα καλούνται coblas.

7.2

7.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση στην Ισπανία ρυθμίζεται από το Ley General de Educación
(γενικό νόμο της εκπαίδευσης) που επεκτείνεται στο άρθρο 27 του
ισπανικού Συντάγματος του 1978. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και
δωρεάν για όλα τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 16 ετών και υποστηρίζεται
από την εθνική κυβέρνηση μαζί με τις κυβερνήσεις καθεμιάς από τις 17
αυτόνομες κοινότητες της χώρας.

7.3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Προσωπικός χώρος:
Οι Ισπανοί είναι ανοιχτοί και φιλικοί. Σε μια άτυπη κατάσταση είτε με
οικογενειακούς φίλους είτε με εικονικούς αγνώστους, χαιρετούν τις γυναίκες
με ένα φιλί σε κάθε μάγουλο.
Οι άνδρες δεν φοβούνται τον προσωπικό χώρο με άλλους άνδρες σε μια
άτυπη κατάσταση και συχνά θα χαιρετίσουν ή θα αποχαιρετιστούν με
αγκαλιά.
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

7.4

Συμβάσεις ονοματολογίας:
Τα παιδιά στην Ισπανία λαμβάνουν ένα πρώτο όνομα το οποίο στη συνέχεια
ακολουθεί το πατρικό επώνυμο και στη συνέχεια το επώνυμο της μητέρας.
Δεν υπάρχει έννοια του μεσαίου ονόματος, αν και το πρώτο όνομα είναι
μερικές
Οι

φορές

γυναίκες

ένα
δεν

σύνθετο

με

δύο

ονόματα

αλλάζουν

το

όνομά

τους

-

π.χ.:

όταν

José

Luis

παντρεύονται.

Συνάντηση & Χαιρετισμός:
Όταν εισάγονται, αναμένεται να σφίξουν τα χέρια.
Μόλις δημιουργηθεί μια σχέση, οι άνδρες μπορούν να αγκαλιάσουν και να
κτυπήσουν ο ένας στον άλλον στον ώμο.
Οι φίλοι των γυναικών φιλιούνται ο ένας στον άλλον και στα δύο μάγουλα,
ξεκινώντας από το αριστερό.
Οι άνθρωποι συχνά αναφέρονται ως Don ή Dona και το όνομά τους, όταν
βρίσκονται σε επίσημη περίσταση, ως γενικό κανόνα.
Πολλοί άντρες χρησιμοποιούν ένα κούνημα με δύο χέρια, όπου το αριστερό
χέρι τοποθετείται στο δεξιό αντιβράχιο του άλλου προσώπου.

7.5

ΦΑΓΗΤΟ

Χορτοφαγικά πιάτα
Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate); Calçots: Escalivada:
Πιάτα με κρέας: Butifarra: Escudellla: Xai Rostit; Embutidos
Πιάτα με ψάρι: Esqueixada: Fideuas: Paella
Οι τύποι paella περιλαμβάνουν την Valencian paella, τη χορτοφαγική paella
(Ισπανικά: paella de verduras), τη χορτοφαγική paella (Ισπανικά: paella de
mariscos), και τη μικτή paella (Ισπανικά: paella mixta), μεταξύ πολλών
άλλων. Η Valencian paella θεωρείται η πρωτότυπη συνταγή.
Σάλτσες: Romsco: Alioli:
Επιδόρπια: Crema Catalana: Mel I Mato: Panellets
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Fideua

Allioli
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7.6

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ο αθλητισμός στην Ισπανία το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα πάντα
κυριαρχείτο

από

το

ποδόσφαιρο.

Άλλες

δημοφιλείς

αθλητικές

δραστηριότητες περιλαμβάνουν την καλαθόσφαιρα, τη αντισφαίριση, την
ποδηλασία, τη χειροσφαίριση, το μοτοποδήλατο, τη φόρμουλα ένα, τα
υδάτινα σπορ, τη ρυθμική γυμναστική, το γκόλφ, τις ταυρομαχίες και το
σκι.
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