
Ο Ανώτατος Βαθμός στην ιεραρχία του Πολεμικού Ναυτικού.

Μσν. Αμιράλιος 
Ο Μέγας Δρουγγάριος των Πλωίμων ήταν στο Βυζάντιο ο Αντιναύαρχος, ο Αρχηγός του Στόλου.

Υφιστάμενοί του  ήταν οι Ναύαρχοι ή Αμιράλιοι. Ήταν οι προϊστάμενοι  των Θεματικών Πλωΐμων.

  

9290.356-357 [393-394]

Από το Ιταλικο  ammiraglio prov. amiralhs, amirants; amirats; Αρχ Γαλ . amirail, amiral, amirant, 
amire, Συγχρονο  amiral; Ισπανικό. al-
mirage, almirag, almirante; Πορογαλλικο , amiran, almiranτe; Από το βαρβαρο λατινικό. 
admiralius,almiragius, amirarius και amirus. — Από το Αραβικό αρθρο  AL και  ΑΜΙR = ΕΜΙR κύριος, 

Διοικητής, Αρχηγός (πβλ. Ο Εμίρης του Κουβέιτ) . 

Αγγλικά Admiral

admiral     c.1200, "Saracen commander," from O.Fr. amirail (12c.) "Saracen military commander; 
any military commander," probably ultimately from Arabic title amir-ar-rahl "chief of the transport," 
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any military commander," probably ultimately from Arabic title amir-ar-rahl "chief of the transport," 
officer in the Mediterranean fleet, from amir "leader;" influenced by L. ad-mirabilis (see admire). 

Italian form almiraglio, Sp. almirante are from confusion with Arabic words in al-. Meaning 
"highest-ranking naval officer" is from early 15c. As a type of butterfly, from 1720, possibly a 
corruption of admirable.

Η κατάληξη -άλιος  Δεν  προέρχεται από το Ελληνικο ΑΛΙΟΣ δηλ. θαλάσσιος (πβλ. ενάλιος, 
παράλιος). 

Στα Ακριτικα ποιηματα ο Διγενής πολεμάει συχνα  καποιον αμηρά που ασφαλώς δεν ηταν 

Ναυαρχος. Και οι χερσαίοι αρχηγοι των Αράβων ονομαζονταν Αμηράδες όπως και σήμερα 

εμιρήδες. (Θηλ. εμηρισα 
Κάποια εμήρισα, κάποια κυρά μεγάλη
αραθύμησε και στο γιαλό να πλύνει
με τις δούλες της και με τις σκλάβες ούλες.
)

Ο Κριαρας αναφερει και την γραφή του αμιρά ως  ο αμεράς. (παρετυμολογια ή επηρεασμος από 
το μέρος).

        1) Άρχοντας, στρατηγός, διοικητής (τίτλος στρατιωτικός και πολιτικός):
            (Διγ. Gr. 1), (Kαναν. 61). 
        2) (Ως θωπευτική προσφών.) άρχοντά μου, αφέντη μου:
            (Φορτουν. A´ 266). 

    [<αραβ. ῾amīr. H λ. τον 7. αι. και σήμ. ιδιωμ.· βλ. και LBG (-μη-)]

Διακριτικα Ναυάρχου ΠΝ
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Υποναύαρχος με την Πρώτη Χειμερινή Στολή Τελετών (μετά ξίφους και παρασήμων).

ΠΗΓΗ
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