
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Διαπολιτισμικοί χαιρετισμοί

Ινδία

Βάζετε τα χέρια σας όπως 
όταν προσεύχεστε πάνω 

στο στήθος και υποκλίνεστε 
ελαφρά.

ΗΠΑ

Δίνετε τα χέρια σφίγγοντας, 
κοιτάτε ευθεία στα μάτια του 

άλλου.

Μέση Ανατολή

Περνάτε σιγά σιγά το 
αριστερό χέρι σας προς τα 

επάνω, πρώτα ακουμπώντας 
την καρδιά σας, μετά το 
μέτωπό σας και τελικά 

προς τα μπροστά και έξω. 
Συνοδεύετε αυτήν την 

κίνηση με τη φράση «σαλαάμ 
αλέκουμ» που θα πει «η 

ειρήνη μαζί σου».

Μαλαισία

Απλώνετε το δεξί χέρι σας, 
ακουμπάτε τα δάχτυλα του 

άλλου. Μετά, φέρνετε τα χέρια 
σας πάνω στην καρδιά που 
σημαίνει: «Σε χαιρετώ από 
την καρδιά μου». Οι άνδρες 
χαιρετούν έτσι μόνο άλλους 
άνδρες και οι γυναίκες μόνο 

άλλες γυναίκες.

Πολυνησία

Αγκαλιάζεστε και τρίβετε με 
τα χέρια την πλάτη ο ένας του 

άλλου.

Ρωσία

Σφιχτή χειραψία πρώτα. Μετά 
μια σφιχτή αγκαλιά και δύο 

ή τρία φιλιά από μάγουλο σε 
μάγουλο.

Λατινική Αμερική

Αγκαλιά και μερικά απαλά 
χτυπήματα στην πλάτη.

Μερικές φυλές της Κένυας

Χτυπάτε απαλά ο ένας την 
παλάμη του άλλου και κρατάτε 

τα δάχτυλα του άλλου.

Ταϊλάνδη

«Το Γουάι». Βάζετε τα χέρια 
σας σε στάση προσευχής 
και υποκλίνεστε ελαφρά. 

Όσο πιο ψηλά είναι τα χέρια 
σας πάνω στο στήθος, 

τόσο περισσότερο σεβασμό 
δείχνετε σε αυτό το πρόσωπο. 
Μη βάζετε τα χέρια σας πάνω 
από το κεφάλι σας. γιατί αυτό 

θεωρείται προσβολή
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συνέχεια



Τουρκία

Χειραψία και με τα δύο χέρια ή 
αγκαλιά και φιλιά και στα δύο 

μάγουλα.

Βέλγιο

Τρία φιλιά, από μάγουλο σε 
μάγουλο.

Ισραήλ

Χειραψία ή αγκαλιά, αν 
γνωρίζετε αυτό το πρόσωπο, 

λέγοντας: «Σαλόμ».

Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, 
Αλβανία, Βουλγαρία, Ιταλία, 

κ.λπ.)

Χειραψία που διαρκεί λίγο 
παραπάνω. Συνοδεύετε 

αυτήν την κίνηση με το να 
ακουμπήσετε την παλάμη ή 

τον αγκώνα του άλλου.

Κεντρική και Νότια Αμερική 
(Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, 

Χιλή, κ.λπ.)

Χειραψία που διαρκεί λίγο 
παραπάνω. Συνοδεύετε 

αυτήν την κίνηση με το να 
ακουμπήσετε την παλάμη ή 

τον αγκώνα του άλλου.
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