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1. Η φιλοξενία στην Ιλιάδα 

Στην Ιλιάδα και πιο συγκεκριμένα στη ραψωδία Ζ (στ. 119-236) 
διαπιστώνουμε και πάλι την ισχυρή πίστη στο θεσμό της φιλοξενίας. 
Ειδικότερα ο Διομήδης και ο Γλαύκος επρόκειτο να μονομαχήσουν. Ο 

Διομήδης, πριν την έναρξη της μονομαχίας τους, ρωτάει το Γλαύκο ποια 
είναι η καταγωγή του και από ποια γενιά προέρχεται. Ο Γλαύκος απαντάει 

λέγοντας ότι είναι γιος του Ιππόλοχου. Αμέσως μετά ο Διομήδης 
διαβεβαιώνει το Γλαύκο ότι οι δυο τους είναι φίλοι οικογενειακοί, αφού ο 

Βελλερεφόντης, ο πατέρας του Ιππόλοχου, φιλοξενήθηκε στο παρελθόν από 
τον Οινέα, τον παππού του Διομήδη. Μάλιστα, η φιλοξενία αυτή 

ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή δώρων, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 
Διομήδη, γεγονός που αποδείκνυε την επισφράγιση της φιλίας τους. Μετά 

από αυτά, ο Διομήδης και ο Γλαύκος, πήραν την απόφαση να μη 
μονομαχήσουν. Αντίθετα, αντάλλαξαν όπλα μεταξύ τους και ορκίστηκαν να 

τηρήσουν τη φιλία των προγόνων τους.   
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2. Η φιλοξενία στη λογοτεχνία 

 

 

2.1 Παραμύθι χωρίς όνομα (Πηνελόπη Δέλτα) 
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Στο διήγημα της Πηνελόπης Δέλτα συναντούμε την φιλοξενία του ταλαιπωρημένου 

Βασιλόπουλου και της μικρής του αδερφής της Ρηνούλας από μία φτωχική οικογένεια 

αποδεικνύοντας ότι το αίσθημα της φιλοξενίας δε λογαριάζει κοινωνικές τάξεις ή 

αξιώματα, ούτε προσφέρεται μα ανταλλάγματα παρά μόνο με αγάπη. 

 

[…] «Και σκαρφαλώνοντας σ' έναν ψηλό βράχο, κοίταξε γύρω του. 

Μακριά, μέσα από κάτι δέντρα, του φάνηκε πως έλαμπε ένα 
φως. 
Κατέβηκε βιαστικά από το βράχο κι έτρεξε στην αδελφή του. 
- Σήκω, Ειρηνούλα, είδα φως! της φώναξε. Έλα! Θα είναι κανέ- 
να σπίτι, και ίσως μας ανοίξουν και μας φιλοξενήσουν. 
Και πήραν πάλι το δρόμο τους κατά το μέρος όπου φαίνουνταν το φως, κι 

έφθασαν μπροστά σ' ένα μικρό-μικρό κάτασπρο σπιτάκι. 

Το Βασιλόπουλο χτύπησε την πόρτα. 
- Ποιος είναι; ρώτησε από μέσα μια γυναικεία φωνή. 
- Άνοιξε μας, παρακάλεσε το Βασιλόπουλο. Η αδελφή μου κι 
εγώ ζητούμε φιλοξενία, να ζεσταθούμε και να ξεκουραστούμε λίγο. 
Η πόρτα άνοιξε, και μια γριούλα με μειλίχιο πρόσωπο και κάτα- 
σπρα μαλλιά, τους έκανε νόημα να μπουν. 
- Καλώς ορίσατε στο φτωχικό της κυρα-Φρόνησης, είπε, Καθή- 
στε, παιδιά μου, να ξεκουραστείτε. 
Ξαπλωμένο σ' ένα σοφά, κοιμούνταν ένα κορίτσι. Η γριά το 
κούνησε λαφριά. 
- Ξύπνα, κόρη μου, μας ήλθαν μουσαφίρηδες. Σήκω να ζεστά- 
νεις λίγο γάλα και να φέρεις μερικά παξιμάδια. 
Σηκώθηκε η κόρη και άναψε φωτιά και ζέστανε το γάλα. Ύστε- 
ρα το έχυσε σε δυο κουπάκια και χαμογελώντας τα έβαλε στο τρα- 
πέζι, μαζί μ' ένα πιάτο παξιμάδια, μπροστά στα πεινασμένα αδέλφια. 
Μα δεν πρόφθασε η Ειρηνούλα να φάγει, και αποκοιμήθηκε 
στην καρέγλα της. 
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Οι δυο γυναίκες την πήραν και την ξάπλωσαν στο σοφά. 
- Κοιμήσου και συ, αρχοντόπουλο μου, είπε η γριά, και αύριο 
πάλι εξακολουθείς το δρόμο σου. Πας μακριά; 
- Ναι, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο, πάγω πολύ μακριά. 
- Κρίμα! είπε συλλογισμένη η γριά. 
Και αναστενάζοντας χάιδεψε το σγουρό κεφάλι του αγοριού. 
 
 
- Κρίμα; Γιατί; ρώτησε ξαφνισμένο το Βασιλόπουλο. Μα η γριά 
χαμογέλασε μόνο. 
- Καληνύχτα, παιδί μου, κοιμήσου ήσυχα, είναι αργά, του είπε. 
Και με την κόρη της πήγε στο πλαγινό καμαράκι κι έκλεισε την 
πόρτα.»  […] 
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2.2 Η Πάπισσα Ιωάννα (Εμμανουήλ Ροϊδης) 
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Στο διήγημα του 1910 του Εμμανουήλ Ροϊδη φαίνεται η διαχρονικότητα της φιλοξενίας 

σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους που υπάρχουν ΆΝΘΡΩΠΟΙ με αγνά 

αισθήματα και καθαρή ψυχή. 

 
[…] Εις ποίαν εποχήν δύναται ν’ ανατρέξη ή εις ποίαν παραλίαν να 
προσοχθίση ο οδοιπόρος χωρίς ν’ απαντήση πρόσωπα γνωστά και 
μειδιώντα, φίλους τείνοντας εις αυτόν την χείρα;  
Ραχήλ προσφέρουσαν ύδωρ εις τα διψώντα χείλη του ή Ναυσικάν 
οδηγούσαν αυτόν υπό φιλόξενον στέγην; […] 
 

[…] οι φιλόξενοι ερημίται εθεμελίουν ασκητήρια εις τας λεωφόρους και τα 
δάση, προσφέροντες τω οδοιπόρω άμισθον φιλοξενίαν, πράσινα χόρτα, ίνα 
φάγη, και χόρτα ξηρά, ίνα κοιμηθή.                     

Οι περιηγούμενοι ιερείς εισήρχοντο μεν ενίοτε εις τα κελλία των ασκητών, 
όταν ο καιρός ήτο κακός. […] 
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2.3 Γλυκό του κουταλιού (Κυριάκος Χαραλαμπίδης) 

 

Στο ποίημα «Γλυκό του κουταλιού»,  ο αφηγητής επισκέπτεται το πατρικό σπίτι του 

στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου και φιλοξενείται από μία  λαϊκή γυναίκα, μάλλον 

άλλης εθνότητας αποδεικνύοντάς μας ότι το μεγαλείο της ψυχής και της φιλοξενίας δεν 

γνωρίζει σύνορα. 

 

Να ιδώ ποιος είμαι ζύγωσα και πούθε  
το χώμα μου κρατά. Μπήκα και στάθηκα  
στο σπίτι τ' αλμυρό, σιμά σε λάκκο. 

Μια μαντιλοδεμένη μου 'φερε νερό,  
μου πρόσφερε γλυκό· ευχαριστώ την.  

Έκοψε και καρπούς από τον Κήπο  
του ποθητού σπιτιού μου, φρούτα λαμπερά  
ό,τι λογής, διάχυτα με χείλη  
πραγματικά και μέλη εμποτισμένα  
στην καλοσύνη της χαράς αντιδωρήματα.  
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Της είπα ευχαριστώ, αναθάρρησα και ζήτησα  
το σπίτι μου να ιδώ, αν επιτρέπεται.  

«Και βέβαια επιτρέπεται», μου λέει·  
«μπορείς να 'ρθεις και στην κρεβατοκάμαρα».                                      
        

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Β Γυμνασίου) 
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2.4 Ο Κωνσταντής (Λίτσα Ψαραύτη) 

 O Κωνσταντής  

Στο διήγημα της Λίτσας Ψαραύτη, ο ομώνυμος ήρωας, ένα Αλβανάκι που αγωνίζεται για

 το ψωμί του στα φανάρια των δρόμων, βρίσκει στοργή και αγάπη στο πρόσωπο μιας  

μοναχικής γυναίκας. Και πάλι βλέπουμε ότι η προσφορά της φιλοξενίας παρέχεται  

απλόχερα και ολόψυχα αποσκοπώντας μόνο στην ικανοποίηση της ανάγκης για  

προσφορά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη αδιαφορώντας για εθνικότητες, ηλικίες ή  

άλλες διακρίσεις. 

 

 

[…] Βράδιασε, άναψαν τα φώτα, το κρύο κι η βροχή δυνάμωσαν, αραίωσε 
κι η κίνηση στους δρόμους. Το αγόρι μάζεψε την πραμάτεια του και πήρε την 
οδό Αγίου Δημητρίου. Όταν έφτασε στον αριθμό 12 χώθηκε στην είσοδο της 
πολυκατοικίας για να προφυλαχτεί από τη δυνατή βροχή. Η κυρία 
Δέσποινα άνοιξε την πόρτα του ισογείου και είδε το αγόρι να κάθεται στα 
σκαλιά — μετρούσε την είσπραξη της μέρας, πενηντάρικα και λίγα 
κατοστάρικα. Η καρδιά της λαχτάρησε. Το παιδί ήταν ίδιος ο Αντωνάκης, ο 
εγγονός της. Είχε τα ίδια ξανθά μαλλιά, τα ίδια καταγάλανα μάτια, μόνο το 
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πρόσωπό του ήταν αδύνατο και κακοπαθημένο, του Αντωνάκη δεν του 
έλειπε τίποτα εκεί πέρα στην πλούσια Βαλτιμόρη που ζούσε με τους γονείς 
του.  

 

Γιώργος Γουναρόπουλος,  
Προσωπογραφία της μητέρας του 

— Έλα μέσα να ζεσταθείς…, του είπε η 
γυναίκα. 

Το παιδί την κοίταξε καχύποπτα και 
ψυχρά, ποιος ξέρει τι είχαν δει τα μάτια 
του ολημερίς στο δρόμο και πόσα είχε 
διδαχτεί από τη «φιλανθρωπία» των 
ανθρώπων. Θες όμως το καλοσυνάτο 
πρόσωπο της κυρίας Δέσποινας, η 
μυρωδιά της μαγειρίτσας, αλλά κυρίως 
η ζεστασιά που έβγαινε από το 
διαμέρισμα παραμέρισαν τους φόβους 
και τους δισταγμούς του.  

— Πώς σε λένε;, το ρώτησε. 

— Κώτσο, δηλαδή Κωνσταντή… 

— Κι από πού είσαι, Κωνσταντή; 

— Από την Αλβανία, από το 
Μπεράτι… 

— Κι οι γονείς σου; 

— Τους μάζεψαν την περασμένη 
βδομάδα οι κλούβες της Αστυνομίας και 
τους έστειλαν πίσω στην Αλβανία.  

— Κι εσύ πού μένεις τώρα; 

— Όπου να ’ναι… Στις οικοδομές, στα 
παγκάκια του Ηλεκτρικού… 

— Πεινάς; 
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— Έφαγα ένα κουλούρι το πρωί αλλά 
τώρα πεινάω… 

— Πήγαινε στο μπάνιο να πλυθείς, θα 
σου φέρω ρούχα ν' αλλάξεις κι ύστερα 
θα σου βάλω να φας… 

Άνοιξε η κυρία Δέσποινα την ντουλάπα και βρήκε εσώρουχα, μια αθλητική 
φόρμα, παπούτσια. O Αντωνάκης σε κάθε ταξίδι άφηνε στο σπίτι της γιαγιάς 
όσα ρούχα δε χωρούσαν στις βαλίτσες του. Ύστερα, η γυναίκα έφερε στο 
τραπέζι ψωμί, χαλβά, ελιές, ταραμοσαλάτα, φρούτα.  

O Κωνσταντής, αφού πλύθηκε, ντύθηκε, κάθισε στο τραπέζι και δεν άφησε 
ούτε ψίχουλο. Χορτασμένος και ζεσταμένος βολεύτηκε στον καναπέ, 
μπροστά στην ανοιχτή τηλεόραση. Νανουρισμένος από τη μουσική έγειρε 
στα μαξιλάρια και τον πήρε ο ύπνος. Σε λίγο χτύπησε η καμπάνα της 
εκκλησίας. Η κυρία Δέσποινα πήρε τη λαμπάδα της κι έκλεισε πίσω της την 
πόρτα σιγανά για να μην ξυπνήσει τον Κωνσταντή. Η βροχή είχε 
σταματήσει, το φεγγάρι, ασημένιο, κυνηγιόταν με τα σύννεφα στον ουρανό.  

— Χριστός Ανέστη…, έψαλε ο παπάς κι η κυρία Δέσποινα για πρώτη φορά 
δεν κάθισε ως το τέλος της λειτουργίας. Βιαζόταν να γυρίσει σπίτι της, να 
τσουγκρίσει τα κόκκινα αυγά με τον Κωνσταντή, να φάνε μαζί τη 
μαγειρίτσα…  

 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α Γυμνασίου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2.5 Απόσπασμα από το  «Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου 
Καζαντζάκη. 

Ο αφηγητής σε αυτό το απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη δέχεται την φιλοξενία μιας 

απλοϊκής γυναίκας που το μόνο αίσθημα που τη κυβερνά είναι η απέραντη ανθρωπιά 

της. Μόνο αυτό, έτσι απλά, της αρκεί για να βοηθά και να συντρέχει τους συνανθρώπους 

της, γνωστούς και άγνωστους. Έτσι απλά… 

[…] Δεξόζερβά μου αμπέλια κι ελιές , ακόμα δεν είχαν τρυγήσει , και τα 
σταφύλια κρέμουνταν βαριά κι ακουμπούσαν στη γης. Μύριζε ο αγέρας 
συκόφυλλο.Μια γριούλα πέρασε,  στάθηκε, ανασήκωσε απ’ το καλάθι που 
κρατούσε μερικά συκόφυλλα που το σκέπαζαν, διάλεξε και με φίλεψε δυο 
σύκα. 

– Με γνωρίζεις κυρά μου; τη ρώτησα. 

Με κοίταξε ξαφνιασμένη. 

– Όχι παιδί μου, είναι ανάγκη να σε γνωρίζω για να σε φιλέψω; Άνθρωπος 
δεν είσαι; Άνθρωπος είμαι και εγώ, δεν φτάνει; 

Γέλασε, ένα δροσερό κοριτσίστικο γέλιο,και τράβηξε το δρόμο της κούτσα 
κούτσα κατά το κάστρο. 

Έσταζαν τα δυο σύκα μέλι, ποτέ θαρρώ δεν γεύτηκα πιο νόστιμα. Τα ‘τρωγα 
και με δρόσιζαν τα λόγια της γριάς. «Άνθρωπος είσαι,άνθρωπος κι εγώ, 
φτάνει!» […] 
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3. Η φιλοξενία σε άλλα έθνη 

    
3.1 Η φιλοξενία στην Αγγλία 

Η φιλοξενία δεν γινόταν στα σπίτια την παλιά εποχή γινόταν στα 
κάστρα…   

Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά ούτε σπίτι πήγαιναν στα κάστρα 
για φαγητό και για να μείνουν μια νύχτα, και σε ανταλλαγή, έκαναν μια 
δουλειά για την βασιλική  οικογένεια.  

Αυτό το έθιμο άρχισε το 1967 μ.Χ. – 1979 μ.Χ. από τον βασιλιά Ιάκωβο Β΄ 
της Αγγλίας  ( Από εκεί κέρδιζαν και λίγα λεφτά). 
                                       

Τα στάδια 

~Η οικογένεια πήγαινε στο κάστρο.  

~Μπαίνανε  μόνο 20 άτομα την ημέρα  μέσα στο κάστρο… 

 ~Όταν τους υποδεχόντουσαν (πάντα οι υπηρέτες ) τους πήγαιναν σε 
μια μικρή τραπεζαρία όπου εκεί έτρωγαν … Οι υπηρέτες έφερναν 
φαγητό (συνήθως ήταν κρέας, τσάι, πατάτες και ψωμί) έτρωγαν μαζί 
τους, γνωριζόντουσαν κλπ. 
 

~ Μετά η κάθε οικογένεια πήγαινε σε ένα δωμάτιο εκεί θα έμεναν 
την νύχτα. Τους έδιναν μια δουλειά και έπρεπε να την τελειώσουν 
μέχρι να περάσουν 24 ώρες από τότε που έφυγαν από την 
τραπεζαρία. 
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~ Όταν άρχιζαν την δουλειά οι γονείς, τα παιδιά της οικογένειας 
επιτρεπόταν να πάνε να παίξουν σε ένα δωμάτιο με παιχνίδια μαζί 
με τα παιδιά των υπηρετριών. 
~  Όταν τελείωναν τις δουλειές τους, έπαιρναν τα χρήματα και 
μπορούσαν να φύγουν άμα ήθελαν, άμα δεν ήθελαν μπορούσαν να 
κάτσουν μέχρι να τελειώσουν οι 24 ώρες. 

 

Κανόνες 

~ Μετά από μια συγκεκριμένη ώρα κλειδωνόντουσαν στο δωμάτιο 
(πχ: 10:00 μμ έως 7:00 πμ) για λόγους ασφαλείας. 

~ Είχαν συγκεκριμένα μέρη που μπορούσαν να πάνε.  

~ Δεν προσέγγιζαν την βασιλική οικογένεια εκτός άμα ήταν διαταγή.   

~ Οι οικογένειες μπορούσαν να ζητήσουν για αγαθά και οι υπηρέτες 
τους τα έφερναν . 
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3.2 Η φιλοξενία ως ιερή υπόθεση στο Βυζάντιο.. 

 
«Τα ασκητικά της Ενορίας» 

• Σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου γινόταν και η 
φιλοξενία: στο πρόσωπο του ξένου οι κάτοικοι της Ορθόδοξης 
Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας έβλεπαν τον Χριστό. Η 
«συναίσθηση… της ιερότητας της φιλοξενίας ήταν τόσο μεγάλη, 
ώστε ακόμη κι ο πιο μεγάλος εχθρός ήταν ασφαλής όταν 
ερχόταν στην πρωτεύουσα ως επισκέπτης. Για παράδειγμα, 
όταν το 1421 ο Μωάμεθ Α , πηγαίνοντας να επιθεωρήσει τις 
κατακτημένες περιοχές στη Μ. Ασία, πέρασε μέσα από την 
Κωνσταντινούπολη, συμβούλευαν τον Αυτοκράτορα Μανουήλ 
Β  Παλαιολόγο να τον συλλάβει. 

• Ο Έλληνας ηγεμόνας αρνήθηκε να παραβιάσει την αρχή της 
φιλοξενίας. Στους συμβούλους του, που τον ωθούσαν να πιάσει 
τον σουλτάνο, ο Αυτοκράτορας είπε: “Δεν θα αθετούσα τον όρκο 
που έκανα μαζί του, ακόμη κι αν ήμουν βέβαιος ότι θα έρθει 
εναντίον μας και θα μας νικήσει. Αν πάλι εκείνος αθετήσει τους 
όρκους του, τα εμπιστεύομαι όλα στον Θεό, που είναι πολύ πιο 
ισχυρός από εκείνον”» (Φραντζής,Από των καθ’ εαυτόν, κεφ. 7, 
εν. 1· πρβλ. και παραπομπές του π. Δ. Κωνσταντέλου εις J. W. 
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Berker, Manuel II Palaeologus, 351, και D. M. Nicol, 
TheLastCenturiesofByzantium, 346-7)89.  

•  Απόσπασμα από το βιβλίο:«Τα ασκητικά της Ενορίας» 
(Ιερομονάχου Σάββα Αγιορείτου)89 Δ. Κωνσταντέλου, 
Byzantine Philanthropy and Social Welfare, N.Y. 1991(2), σελ. 
203-6· πρβλ. του ιδίου, Poverty, Society and Philanthropy in the 
Late Mediaeval Greek World, N.Y. 1992, σελ. 52, για τη 
σημασία της φιλοξενίας. 
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3.3 Η φιλοξενία στην Αρμενία 

Η φιλοξενία είναι διαδεδομένη στην Αρμενία και αποτελεί 
αρχαία παράδοση.  

Οι κοινωνικές συνευρέσεις συχνά επικεντρώνονται γύρω από 
την προσφορά περίτεχνα προετοιμασμένων και έντονα 
καρυκευμένων φαγητών.  

Ο οικοδεσπότης συχνά θα βάλει συμπλήρωμα στο πιάτο του 
καλεσμένου όταν αυτό αδειάσει, ή θα του γεμίσει το ποτήρι.  

Μετά από μια ή δυο μερίδες είναι αποδεκτό κάποιος να αρνηθεί 
ευγενικά περισσότερο φαγητό, ή πιο απλά να αφήσει λίγο στην 
άκρη.  

Το αλκοόλ, κυρίως κονιάκ, βότκα ή και κόκκινο κρασί, 
σερβίρεται και καταναλώνεται συχνά.  

Είναι σπάνιο και ασυνήθιστο κάποιος να επισκεφθεί το σπίτι 
ενός Αρμένιου και να μην του προσφερθεί καφές, κάποιο γλυκό 
ή φαγητό, ή απλά ένα ποτήρι νερό.  
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3.4 Η φιλοξενία στη Ρωσία 

Αν ποτέ βρεθείτε φιλοξενούμενοι για πρώτη φορά σε ένα ρωσικό 
σπίτι πρέπει να ξέρετε ότι οι Ρώσοι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να 
υποδέχονται τους καλεσμένους τους. 
Όχι, όχι δεν θα σας κεράσουν βότκα και χαβιάρι… 

Σύμφωνα με ένα πολύ παλιό ρωσικό έθιμο θα σας προσφέρουν μια 
πιατέλα με ένα περίτεχνα διακοσμημένο ψωμί και ένα πιατάκι με 
αλάτι. 

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κόψετε λίγο ψωμί, να το 
βουτήξετε στο αλάτι και να το φάτε. 

Είναι μια απλή τελετή αλλά με μεγάλο νόημα. Αυτοί δείχνουν ότι 
είστε ευπρόσδεκτος και ανάμεσα σε φίλους, και εσείς δείχνετε ότι 
δέχεστε τη φιλοξενία και τη φιλία τους. Αν δεν το κάνετε θα 
θεωρηθεί γι’ αυτούς μεγάλη προσβολή. Ακόμα και στον τσάρο ήταν 
ανεπίτρεπτο να μη δεχθεί αυτήν την προσφορά. 
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3.5 Η φιλοξενία στην Ιαπωνία 

 

Είναι τιμή η πρόσκληση στο σπίτι κάποιου στην Ιαπωνία και για 
αυτό πάντα ο καλεσμένος πρέπει να πάει με δώρο.  

Προσφέρουν πάντα δώρο στον οικοδεσπότη.  

Μάλιστα το περιτύλιγμά του πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
περιποιημένο, με όσο το δυνατόν περισσότερες κορδέλες.  

Επίσης, ποτέ δεν πρέπει κάποιος να αρνηθεί το δώρο που του 
προσφέρουν, αν και πρέπει πρώτα να διαμαρτυρηθεί έντονα. 

Είναι επίσης σύνηθες να φορά ένας επισκέπτης παντόφλες 
μπαίνοντας σε ένα γιαπωνέζικο σπίτι.  

Είναι αγένεια να σερβίρει κανείς στο ποτήρι του. Σε άλλες χώρες, 
είναι πρέπον να σερβίρει κανείς πρώτα τους άλλους και μετά τον 
εαυτό του. Στην Ιαπωνία όμως, δεν πρέπει ποτέ να γεμίσει μόνος του 
το ποτήρι του.  

Επίσης, πρέπει όλοι να περιμένουν να πει κάποιος «Kanpai» (στην 
υγειά μας) πριν πιει. 
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3.6 Η φιλοξενία και…αλλού… 

 
Στην Κένυα, οι ξένοι που καταφθάνουν στα χωριά παρουσιάζονται 
στους γηγενείς κατοίκους με ένα φλυτζάνι νερό σαν ένα 
τελετουργικό σημάδι φιλοξενίας, και εκφέρουν τη φράση-χαιρετισμό 
«Ας είμαστε φίλοι» 

Οι οικοδεσπότες τους υποδέχονται με θετική διάθεση στα σπίτια τους, 
προσφέροντάς τους φαγητό.  

 

 

 
Στη Σουμάτρα, ένα νησί στη δυτική Ινδονησία, ο ξένος που επιζητά 
τη φιλοξενία παρουσιάζεται κρατώντας ένα ινδοκάρυδο, ως 
χειρονομία της φιλικότητας. Ο ξένος δέχεται τη θετική ανταπόκριση 
του οικοδεσπότη, ο οποίος του παρέχει πλουσιοπάροχο γεύμα.  
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