
Α χαιρετισμός είναι α χειρονομία ή δράση που χρησιμοποιείται άλλη για να δείξει σεβασμό. Οι 
χαιρετισμοί συνδέονται πρώτιστα με τις στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και μελη οργανώσεων και ακόμη 
και αστικων πληθυσμών αποδιδουν χαιρετίσμους εις αλληλους. 



Σημασία:

Το πολεμκο ναυτικο οριζει μ με κανονισμους το πώς χαιρετουν οι  στρατευμένοι  τους αξιωματικους.

Η παράλειψη του παιρετισμου είναι πειθαρχικο παράτωμα φγια τον κατώτερο.

Δεν είναι μονον οι χειρονομια που φινεται για το χαιρετισμο.

Ακομα και  οι χειραψίες είναι τυποποιημενες 

Αλλιώς χαιρετα ο ναυτικος όταν φορα πηλικιο και όταν κραταει ξίφος ή τυφέκιο. 

Σφυριγματα○

Κανονιοβολισμοι○

Σημαιοστολισμοι (π χ. επαιρεται το επίσημον, ο επισειων του ναυάρχου)○

Άλλες ενεργειες χαιρετισμου

Εγκυκλοπαιδικα 

Αν και ο χαιρετισμος γίνεται συνήθως μα το χέρι ή λεξη «χαιρε»  ειnαι αυτή που εδωσε το ονομα στην 
ενεργεια και που προφέρονταν ταροχρονα με την χειρονομια.



Το «χαιρε» είναι η πρστατικη 2ου προσωπο ενικου του χαίρω. Και σημαίνει εσύ να χαίρεις να εισαι 
χαρουμενος.



Από την καθιερωση του πληθυντικού της ευγενείας εισήχθη και το χαιρετε που φορά το 

Ετυμολογία:

χαιρειν
Αντι της προστακτικης πχ . Αρισταρχος  Χαιρεφώντι  χαιρειν. Ενν. εχευχομαι χαιρειν , αυχομα να εισαι 
χαορουμενος.

Ρωμαικοι Χαιρετισμοι
Ave 

Ο Ορκος των Ορατιων  του Jacques-Louis David

Ave Imperator, morituri te salutant

Παλαιοτεροι χαιρετισμοι

χαιρετισμός
Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013
3:45 μμ
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Ave Imperator, morituri te salutant
Morituri = Οι μέλλοντες θνήσκειν: οι μελοθανατοι 

Ο Ρωμαϊκός χαιρετισμός (Roman salute)  ηταν η προβολη του βραχιονα με την παλαμη ανοικτη και τα 
δακτυλα ενωμενα ειτε οριζοντια προς το εδαφος ειτε με καποια κλιση προς τα άνω.
Πασιγνωστο συμβολο του  φασισμού,  που διαδιδεται ότι ηταν  κλασικό Ρωμαϊκό συνήθειο. Αλλά 
κανένα  Ρωμαικο εργο τέχνης δεν απεικονιζει , ουτε κειμενο περιγράφει τετοια χειρονομια.

Pasted from <http://en.wikipedia.org/wiki/Salute#Naval_salute> 

Γνωστη ως ακολουθία του Ακαθίστου.
Βριθει από την επαναληψεις της λέξης «χαιρε» α που απευθυνεται προς την θεοτόκον.
Είναι ένα από τα Αριστουργήματα της Βυζαντινης Υμνολογιας. 

Η ακολουθία των Χαιρετισμων 

Το πληρες Λατινικο κειμενο 
Ave Maria, gratia plana, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, 
Jesus.
Πολύ διαδεδομενη προσευχή των καθολικων.   
Η λατινικη αποδοση του Ελληνικου χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. εὐλογημένη σὺ ἐν 
γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
Επιβάλεται και ως επιτίμιον 
Ετυμολογία 
Από την προστακτική του λατ. ρ. AVEO αγαπώ, ευχομαι, ικανοποιούμαι, ευαρεστουμαι,  είμαι καλα , 
πάω καλά.

Ave Maria 

Προστακτιkη του Salveo υγιαίνω. Η τοι υγιαίνε. Αντιστοιχο του αρχαιου Ελληνικού ερρωσσο . Εκ του 
ρώνυμι (πβλ. Ρωννυμενοι σθενει σου πιστως αναβοώμεν σοι , και έις επιρρωσιν τουτων καταθετω και 
το πρωτοτυπον της επιστολης, αναρωννύω > αναρωτηριον, αναρωσις, αναρωτικη (ενν. άδεια).
Εδωσε το ουσιαστικο  salvus> άλλη γραφή saluus > salvus = σωτηρια.

Ετυμολογία από το ελληνικο ολος . Το ολος δασυνεται και η δασεια μετατρεπεταi σε s στα λατινικα: 
olos > solos = ολος, σωός, ασφαλής, γερός, αρτιμελής, ολόκληρος.

ΦΡΑΣΕΙΣ salus populi supremma lex esto = η σωτηρια του λαου είναι υπερτατος νομος.
Una salus victis: nullan sperare salutam  = Μια σωτηρια για τους ηττημενους: να μην ελπιζουν σε καμία 
σωτηρια. (Vergilius Maro  - Aeneid  A 2..354)

Salve 

Ιταλικά  saluto, salutare < salve < προστακτική του salveo = υγιαινω 
Αγγλικά SALUTE
Γαλλικά salut

Ξενόγλωσσα

Αμερικανικού Ναυτικού

Εικόνες
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Παροιμίες
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Παραδείγματα
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