
ΤΑ ΦΡΑΓΚΙΚΑ ΟΙΚΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Όλίγα είναι τά λείψανα τα όποια περιεσώθησαν εκ τής μεσαιωνικής 
κυριαρχίας των ξένων έν Έλλάδι. Έξαίρεσιν αποτελούν τά διάφορα κάστρα, 
τά έν Έπτανήσψ, Αίγαίω πελάγει, ΓΙελοποννήσφ, Στερεά Έλλάδι, Εύβοια 
καί αλλαχού τής χώρας μας κατεσπαρμένα, τά όποια εύρίσκονται, δυσιυχώςι 
εις οίκτράν κατάστασιν — πλεΐστα έξ αυτών έχουσι μεταβληϋή εις λιβάδια — 
καί τά όποια, εάν εγκαίρως περιεσωζοντο εκ τής τελείας καταστροφής καί 
έπιμελώς υπό ειδημόνων έξητάζοντο καί έμελετώντο, σπουδαίως θά συνέβαλ- 
λον εις την άρτιωτέραν έξερεύνησιν τής μεσαιωνικής ημών ιστορίας.

Τινά τών φρουρίων τούτων έπεσκέφθη ό Γάλλος ιστοριοδίφης Buchon; 
δστις εις τά διάφορα γνωστά αυτού έργα 1 άμυδράς περί αυτών μάς έ'δωσε 
περιγραφάς. Αί έν λόγφ περιγραφαί ως καί τά διάφορα σχεδιαγραφήματα 
τά δημοσιευθέντα, έν εΐδει παραρτήματος τών έργων του, εις τον γνωστόν 
«’Άτλαντά» του, πολύτιμα έν τώ συνόλφ των, έχουσιν έν ταις λεπτομε- 
ρείαις των τρωτά τινα, όφειλόμενα έν μέρει μέν εις την όλιγοχρόνιον έν 
Έλλάδι διαμονήν του, έν μέρει δέ εις την προκατάληψίν του νά βλέπη, κατά 
προτίμησιν, Γαλλικά λείψανα εις τά ύπ’ αυτού έρευνώμενα μνημεία.

Θύμα τής τοιαύτης του προκαταλήψεως έπεσεν ό Γάλλος ιστοριοδίφης 
καί είς τό ζήτημα τών κατά τό έτος 1840 άνευρεθέντων έν Χαλκίδι κρανών 
καί διαφόρων ά'λλων τεμαχίων πολεμικών έξαρτημάτων — άτινα εύρίσκονται 
νύν τοποθετημένα έν τώ Μουσείφ τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εται
ρείας τής Ελλάδος — θεωρήσας αυτά ως άνήκοντα, κατά τό πλεΐστον, είς 
τούς κατά τό έτος 1331 πεσόντας Γάλλους, έν τή ιστορική μάχη τού Βοιωτι- 
κού Κηφισσού, έν ω, ώς άπέδειξεν ό κ. Κ. Ν. Ράδος δι’ αναλυτικής αυτού 
μελέτης2, τά τε κράνη ώς καί τά διάφορα έξαρτήματα, προήρχοντο από τό 
έν Χαλκίδι Ένετικόν όπλοστάσιον χρησιμεύσαντα είς οπλοφόρους τής Βασι- 
λίσσης τού Άδρία.

Εις τον ρηθέντα «’Άτλαντά» του ό Buchon, έκτος τών εικόνων — εξω
τερικής κατά τό πλεΐστον άπόψεως — τών διαφόρων μεσαιωνικών κάστρων> 
κτισθέντων κατά μέγα μέρος υπό Λατίνων σταυροφόρων τής 4Τ>ς σταυροφο
ρίας, οϊτινες κατακτήσαντες τώ 1204 την Κωνσταντινούπολή, ίδρυσαν έν 
Έλλάδι τάς διαφόρους ξένας δυναστείας, έδημοσίευσε καί αρκετά οικόσημα

‘ Recherclies — Nouvelles Recherches — Gr£ce Continentale, Voyage dans 1Eu- 
bee κ.λ.π.

1 Λελτίον 'Ιστορικής καί ΈΟνονολογικής Εταιρείας: τόμος 8°? οελ. 606 κέ.
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τά όποια έσώζοντο εις τά κάστρα ταΰτα, επί των τοίχων ή των πυλών των, 
επί των εντός τών κάστρων εκκλησιών, η καί εν έκκλησίαις εντός πόλεων, ή 
καί έν παλαιαΐς ακόμη οίκίαις ευγενών.

Μεταξύ τών οικοσήμων τών δημοσιευθέντων υπό τοϋ Γάλλου ιστοριο
δίφου, καί δη είς τούς ύπ’ άρ. 40 καί 41 πίνακας τοΰ ’Άτλαντος, συμπερι- 
λαμβάνονται καί οικόσημα ευρισκόμενα έν Χαλκίδι, είς ποιας δμως οικογέ
νειας άνήκον ταΰτα ό Buchon δεν άνέφερε.

Πλήν τοΰ Buchon, καί ό γνωστός Γερμανός Βυζαντινολόγος ’Ιωσήφ 
Στρυγκόφσκη έδημοσίευσε δυο έκ τών οικοσήμων τής Χαλκίδος1 εις την 
γνωστήν περί τής Εκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής μελέτην του, χωρίς 
καί οΰτος νά κάμη οίανδήποτε μνείαν περί οικογενειών ή ατόμων σχέσιν 
εχόντων μέ τά οικόσημα.

Καί ό αείμνηστος Σ. Λάμπρος είς τό μοναδικόν περί «Φραγκοκρατίας έν 
Έλλάδι» έ'ργον τοΰ κ. Ούΐλλιαμ Miller—είς τό όποιον έδημοσιεΰθησαν καί 
εικόνες κάστρων μή υπό τοΰ Buchon δημοσιευθεΐσαι— παρενέθεσεν αρκετά 
οικόσημα, παραλαβών αυτά έκ τοΰ «’Άτλαντος» τοΰ Buchon, έκ τής ώς άνω 
μελέτης τοΰ Στρυγκόσφκη καί έκ φωτογραφιών τινων ληφθεισών έκ τών καί 
σήμερον έν τώ Μουσείφ τής Χαλκίδος σφζομένων μαρμάρων. Καί ό Λάμπρος 
τήν αυτήν έτήρησε σιγήν σχετικώς μέ τήν προέλευσιν τών οικοσήμων.

’Έχων τήν γνώμην δτι άπαντα τά έν Χαλκίδι ευρισκόμενα οικόσημα 
ως καί τά υπό τοΰ Buchon δημοσιευθέντα,— τά όποια καί σήμερον κατά 
τό πλεΐστον σώζονται—Ένετικήν ειχον τήν προέλευσιν, έξηρεΰνησα έπιστα- 
μένως δλα γενικώς τά οικόσημα τών ευγενών οικογενειών τής Βενετίας, μέλη 
τών όποιων ειχον διατελέσει υπάλληλοί της έν Εύβοια, βοηθοΰμενος δέ από 
τούς καταλόγους τούς άχρις ημών περισωθέντας καί διαλαμβάνοντας τούς 
ως άνω υπαλλήλους, έξηκρίβωσα δτι πράγματι άπαντα τά έν Χαλκίδι καί 
σήμερον υπάρχοντα καί άλλοτε εκεί ευρισκόμενα οικόσημα είναι Ένετικά, 
καθώρισα δέ τάς οικογένειας — κατά τό πλεΐστον δέ καί αυτά ταΰτα τά 
άτομα — είς τάς οποίας τά οικόσημα άνεφέροντο. Τό έγχείρημα δέν ήτο 
εΰκολον, διότι καί έκ τής παρελεΰσεως τόσων αιώνων ό φθοροποιός χρόνος 
έχει καταστρέφει μέρη έκ τοΰ μαρμάρου, έφ" ού τά οικόσημα είναι έν άνα- 
γλυφφ κεχαραγμένα, τά διακριτικά δέ καί αί γραμμαί διά τών οποίων τά 
διάφορα μέταλλα καί χρώματα έσημειοΰντο — γραμμαί άλλως τε αΐ όποΐαι 
σπανίως επί μαρμάρων έτίθεντο — έχουσι σχεδόν έξαλειφθή.

Ή Γαληνοτάτη έπί τών τοίχων τών φρουρίων τά όποια περιήρχοντο 
είς τήν κατοχήν της, έφρόντιζε συνήθως, δπως έντοιχισθή ό Λέων τοΰ Αγίου 
Μάρκου καί άφαιρεθή παν άλλο έμβλημα ή οΐκόσημον μαρτυροΰν περί 
προτέρας κατοχής. *

* vEve’ αν. τόμ. 2ος σ. 711. Μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικού.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ . 23
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Ούτω και εις την Χαλκίδα ούδέν οίκόσημον διεσώθη τών Dalle Car
een κα'ι Peccoraro τών τρίτη μόρων (terciers), εις τούς οποίους παρεχώρησε 
την Εύ'βοιαν ό Βασιλεύς τής Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος ό Μομφερρατικός, 
δπως καί εν Κεφαλληνία ούδέν οίκόσημον περιεσώθη τών προ τών Ενετών 
κυρίων της Όρσίνη καί Τόκκων, ή τών εν όνόματι τούτων διοικησάντων 
την Νήσον κομητών Ariano, Rossi, Santa Colomba, Μηλιαρέσση κ.λ.π.

Είναι γνωστόν δτι οί μεγοίλοι τιτλούχοι τής Γαληνότατης, Γενικοί αρχη
γοί τής Θαλάσσης (provveditori generali del Mar) Βάϊλοικ.λπ. ένετοίχιζον 
τά οικόσημά των επί τών τοίχων τών φρουρίων, Ιδίςτ δέ επί τών υπερθύρων 
τών πυλών αυτών, παραπλεύρως δέ, ή καί άνωθεν αυτών, τον πτερωτόν 
λέοντα. Οί δευτέρας τάξεως όφφικιοΰχοι, ως οί Προβλεπταί, Φρούραρχοι, 
Σύμβουλοι κ.ά. ένετοίχιζον καί ούτοι τά οικόσημά των επί τών τοίχων 
τών φρουρίων καί εκκλησιών, ώς καί επί τών οικιών των, ή καί τών εξαρτη
μάτων ακόμη τών οικοδομών των ως π. χ. αποθηκών, περιτειχισμάτων στο
μίων φρεάτων κ. ά., άνευ δμως τού Λέοντος.

Ό Buchon είς τοιαύτας ευρών θέσεις έδημοσίευσεν εις τούς προαναφερ- 
θέντας πίνακάς του έν δλφ ένδεκα οικόσημα. Τά οικόσημα ταϋτα, πλήν 
δύο ή τριών, σώζονται καί σήμερον έν Χαλκίδι.

Δι’ ούς τεχνικούς λόγους έξέθηκα ανωτέρω, ή ακριβής άναπαράστασις 
τών πεδίων, τών χρωμάτων καί τών μετάλλων τών οικοσήμων δεν ήτο εύκο
λος καί συνεπώς ό Γάλλος ιστοριοδίφης, ό μή ων καί τελείως κάτοχος τής 
Έραλδικής, πλημμελώς έδημοσίευσε τά οικόσημα, ή περιγραφή τών οποίων 
κατ’ αυτόν έχει ώς εξής : (Βλέπε πίνακα Α'ι).

Πίναξ XL άριθ. 6. «Έντετοιχισμένον άνωθεν πύλης τίνος τού φρου
ρίου με ύπερκείμενον τον Λέοντα τού ’Αγίου Μάρκου» 1 2.

Τό οίκόσημον είναι, κατά τον πίνακα, τετραγωνισμένον. «10ν καί 4ον 
τετράγωνον αργυρούν 2ον καί 30ν κυανούν. ’Επί τού δλου αργυρούς τελαμών»·

Έκ πρώτης δψεως φαίνεται τό λάθος τής άποδόσεως· ό Buchon δηλ. 
έθηκεν άργυρούν τελαμώνα έπί δύο αργυρών τετραγώνων, έν φ είναι γνω
στόν δτι ουδέποτε δύναται νά τεθή μέταλλον ή χρώμα έπί τού ίδιου μετάλ
λου ή χρώματος. Αί όριζόντιοι γραμμαί αί έπί τών 2ου καί 3ου τετραγώ
νου, αί συμβολίζουσαι τό κυανούν χρώμα, κατά συμπερασμόν θά έτέθησαν 
υπό τού Buchon, ουδόλως διακρινόμεναι έπί τού μαρμάρου.

Έξ δλων τών Ένετικών οικογενειών, αιτινες εΐχον συγγενείς ύπηρετή- 
σαντας είς ανώτερα αξιώματα έν Χαλκίδι ή μόνη ή έχουσα οίκόσημον όμοιά- 
ζον προς τό ανωτέρω είναι ή τών Bondumier. Έν τοιαύτη περιπτώσει αί όρι-

1 Έν τφ άνω μέρει τοΰ πίνακος παριστάνονται τά υπό τοΰ Buchon δημοσιευθέντα 
οικόσημα. Τά έν τφ κάτωθεν τμήματι είναι τά όπ’ έμοϋ άποκατασταθέντα ορθά.

2 Τά εντός εισαγωγικών, κατά περιγραφήν πάντοτε τοΰ Buchon.
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ζόντιοι γραμμαί τοΰ δευτέρου τετραγώνου δέον νά έπεκταθώσι καί έπ'ι τοΰ 
πρώτου, έν φ τά δυο κάτω τετράγωνα πρέπει να ώσιν εντελώς λευκά. Τό άνω 
μέρος τοΰ τελαμώνος τό έπ'ι τών οριζοντίων γραμμών πρέπει νά είναι λευ
κόν, άντιθέτως δέ τό κάτω, τό έπ'ι τών λευκών τετραγώνων πρέπει νά είναι 
κυανοϋν. ’Ήτοι τό οίκόσημον ήτο «Διχοτομημένον όριζοντίως· &νω κνα- 
νοΰν κάτω άργυρονν. ΈπΙ τον δλον τελαμών έναλλασσόμενος. Τό οίκό
σημον δεν σφζεται σήμερον έν Χαλκίδι (Βλέπε πίνακα Α').

Άριθ. 8. «Έπί μιας θΰρας τοΰ φρουρίου, Έπί πεδίου___1 Πελαργός___ »
Ό Γάλλος ιστοριοδίφης όρθώς την παράστασιν θεωρεί ως οίκόσημον 

καί ως τοιαΰτην δημοσιεύει εις τόν ’Άτλαντά του. Εις τό κείμενον δμως τοΰ 
βιβλίου του ύπομιμνήσκων δτι ό Πελαργός θεωρείται υπό τών ’Οθωμανών 
ιερόν πτηνόν, φαίνεται μάλλον πιστεΰων δτι ή παράστασις οθωμανικήν έχει 
την προέλευσιν.

Τό οίκόσημον τοΰτο είναι εκ τών «λαλοΰντων ή φανερών» οικοσήμων 
(Armes parlantes)' ανήκει εις την οικογένειαν Cicogna (Πελαργός), ήτις 
καί Δόγην έδωσεν εις την Γαληνοτάτην. Ή περιγραφή τοΰ οικοσήμου έχει 
ως έξης: «Κυανοϋν με άργυροϋν Πελαργόν». Τό οίκόσημον δεν συγκατα
λέγεται μεταξύ τών έν τφ Μουσείφ τής Χαλκίδος ευρισκομένων.

Άριθ. 9. «’Άνωθεν τής μεγάλης πύλης έπί τοΰ Εΰρίπου «Έπί πεδίου___
ζώνη___ ».

Πρόκειται περί τής οικογένειας τών Sagredo, τής οποίας μέλος ήτο καί 
ό κατά τό 1676 άποθανών Δόγης τής Βενετίας. Ή περιγραφή τοΰ οικοσή
μου τούτου είναι ή ακόλουθος: «Χρυσοϋν μk έρν&ράν ζώνην». Έδημο- 
σιεΰθη καί υπό τοΰ Λάμπρου έκ σελ. 203 τοΰ Β' τόμου τής Φραγκοκρατίας, 
εύρίσκεται δέ καί σήμερον έν τώ Μουσείφ Χαλκίδος.

"Αρίθ. 12. «’Άνωθεν θΰρας τίνος τοΰ φρουρίου μέ υπερκείμενον τόν 
Λέοντα. «Έπί πεδίου.........τρία κρίνα χρώματος............ »

Τό οίκόσημον τοΰτο ανήκει εις τόν Λαυρέντιον Onorati, Βάϊλον έν 
Χαλκίδι κατά τό έτος 1451. Είναι «Αργυρονν με 3 έρυθρα κρίνα τοπο
θετημένα 2 καί 1». Τό οίκόσημον δεν εύρίσκεται έν Χαλκίδι.

Άριθ. 13. «’Άνωθεν πύλης μέ υπερκείμενον τόν Λέοντα. Έπί πεδίου .... 
στεφάνη χρώματος___.Έπί τοΰ δλον κογχΰλη χρώματος___ ».

Τό οίκόσημον τοΰτο ανήκει εις τήν οικογένειαν Barbaro 1 2. ’Άγνωστον 
διατί εντός τοΰ κΰκλου (έπί τοΰ όλου) έτέθη ή κογχΰλη· πιθανόν διά νά συμ- 
βολήση συγγένειαν μέ οικογένειαν έχουσαν τό δστρακον τοΰτο ως σΰμβολον. 
(Πιθανόν τήν οικογένειαν Bonzi). Τό οίκόσημον τών Barbaro έχει ώςεξής:

1 Αί στίξεις τίθενται ΰπ’ έμοΰ, δηλοϋν δέτό άγνωστον.
2 Καί εις οίκόσημον τών Barbaro περιλαμβανόμενον εις τόν κώδικα τής Ζακύνθου 

σημειοϋται έντός τοΰ κύκλου άντικείμενόν τι όμοιάξον μέ κογχύλην.
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«Άργυροΰν με έρν&ράν στεφάνην». Έδημοσιεύθη και εις τον Β' τόμον 
τής Φραγκοκρατίας σελ. 48 καί εύρίσκεται εν τφ Μουσείφ τής Χαλκίδος.

Άριθ. 15. «"Ανωθεν τής πόλης τοϋ φρουρίου μέ ύπερκείμενον τον
Λέοντα». Έπί πεδίου___ζώνη άβακοφόρος τριών σειρών μέ τετραγωνίδια
ερυθρά καί χρυσά εναλλάξ».

Καί εις τό οίκόσημον τούτο παρατηρούνται αί ελλείψεις τών διακριτικών 
τού θυρεού, έν φ πάλιν τά διακριτικά τών άβακίων τής ζώνης είναι εσφαλ
μένα. ’Ανήκει εις την οικογένειαν Gabrieli, μέλος τής οποίας—ό Άνδρέας— 
ήτο Βάίλος Χαλκίδος τό έτος 1431. Ή περιγραφή τού οικοσήμου είναι ή 
ακόλουθος: «Θυρεός χρυσούς, έφ’ οΰ τρίοειρος άβακοφόρος ζώνη τών 
τετραγωνιδίων κυανών καί χρυσών έναλλααοομένων». Δέν εύρίσκεται 
σήμερον εις τό Μουσεΐον τής Χαλκίδος.

Άριθ. 18. «Έπί μιας θύρας τού φρουρίου». Έπί πεδίου .... ρομβοει
δής τελαμών χρώματος ......

Καί έπί τού οικοσήμου τούτου παντελής έλλειψις διακριτικών σημείων. 
’Ανήκει εις τήν Λογικήν οικογένειαν Foscarini, τής οποίας τό οίκόσημον 
είναι τό εξής: «Έπί χρυαοϋ πεδίου κυανούς ρομβοειδής τελαμών». 
Εύρίσκεται καί σήμερον έν τώ Μουσείφ, δύναμαι δέ νά προσθέσω δτι 
ανήκε προσωπικώς εις τό μόνον έκ τής Λογικής ταύτης οικογένειας μέλος, 
τό όποιον ύπηρέτησεν ως Βάϊλος εν Χαλκίδι, κατά τά έτος 1403, τ. έ. εις 
τον Βερνάρδον. Τούτο εξάγω έκ τού δτι έπί τεμαχίου πλακός — τής οποίας 
έλλείπει τό άνω μέρος — υπάρχει εύκρινώς κεχαραγμένον τό ως άνω οίκό
σημον τών Foscarini, κάτωθι τού οποίου άναγινώσκεται ή εξής έπιγραφή, τής 
οποίας προφανώς ή αρχή εύρίσκετο εις τό μή ύπάρχον τεμάχιον τής πλακός: 
ut Praeclarus | dominus Bern— | ardus hu. Δυστυχώς δχι μόνον τό άνω 
μέρος τής έπιγραφής, ή αρχή της δήλα δη, άλλα καί τό τέλος αυτής ελλείπει 
ούδενός δέ διαφωτιστικοΰ σημείου ύπάρχοντος, δέν δύναταί τις νά συμπε- 
ράνη, άν πρόκειται περί αναμνηστικής ή έπιτυμβίου έπιγραφής λ

Άριθ. 19. «Έπί τού τοίχου παρεκκλησίου τού ναού τής 'Αγίας Παρα
σκευής. Έπί πεδίου χρώματος.... τελαμών χρώματος.... εκατέρωθεν τού 
οποίου άνά εις πύργος χρώματος . . . .».

’Ανήκει εις τον Πέτρον Lipponiano, σύμβουλον τής Ένετίας έν Χαλ
κίδι άποβιώσαντα τό έτος 1398 καί ταφέντα εις τό παρεκκλήσιον τού 'Αγίου 
Ελευθερίου τού ναού τής 'Αγίας Παρασκευής, ως έμφαίνεται έκ τής έπί τού 
βορείου τοίχου τού έκκλησιδίου σψζομένης καί σήμερον έπιγραφής. Ό Γάλ
λος ιστοριοδίφης έξέλαβε τάς εκατέρωθεν τού τελαμώνος λεοντοκεφαλάς ως 4

4 "Ομοιον οίκόσημον — εχον όμως εκατέρωθεν τοϋ «τελαμώνος» άνά ενα αστέρα — 
άνεΰρεν ό κ. Ά. Όρλάνδος εις τήν παλαιόν εκκλησίαν τοΰ 'Αγ. Βλασίου έν Ώρωπφ. 
(Βλ. Δελτίον Χριατ. Άρχαιολ. 'Εταιρείας Δ’ τεϋχος σελ. 31).
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πύργους. Τό ορθόν οίκόσημον τών Lippomano είναι τό ακόλουθον: «Ερυ
θρόν με τελαμώνα άργυρονν, Εκατέρωθ-εν τον όποιον άνά μία άργνρά 
λεοντοκεφαλή». Έδημοσιεύθη καί υπό τοΰ Λάμπρου εν σελ. 367 τού Β' 
τόμου τής Φραγκοκρατίας. (Βλέπε καί κατωτέρω εν σελ. 361).

Άριθ. 24. «Έν Χαλκίδι παρά τώ κ. Thiesse». Τετραγωνισμένον 10ν καί 
4ον κυανά, 2ον καί 3ον αργυρά. Έπί τοΰ δευτέρου αργυρούς σταυρός».

Αί διακριτικοί γραμμαί κακώς έτέθησαν υπό τοΰ κ. Buchon, ως καί ό 
αργυρούς σταυρός έπί αργυρού εδάφους. Είναι τής οικογένειας Calbo, τό 
ορθόν οίκόσημον τής οποίας έχει ως εξής: «Τετραγωνισμένον 1°ν καί 4ον 
χρυσοΰν, 20ν καί 3ον έρυ&ρόν. Έπί τοϋ 2ου χρυσοϋς σταυρός.» Έδημο
σιεύθη καί έν σελ. 48 τού Β' τόμου τής Φραγκοκρατίας καί εύρίσκεται έν τφ 
Μουσεία» Χαλκίδος.

Άριθ, 32. «’Άνωθεν τής μεγάλης πύλης έπί τοΰ Εΰρίπου.» Καί τό οίκό
σημον τούτο ά'νευ διακριτικών γραμμών, έχον δηλονότι ως εξής: «Χρώμα 
θυρεού .... έφ’ οΰ ζώνη χρώματος .... συνοδευομένη υπό 6 κρίνων χρώ
ματος . . . . »

Ανήκει εις την οικογένειαν τών Dandolo, ήτις έσχε τέσσαρας Δόγας, 
έν οίς καί ό περίφημος Ερρίκος ό πρωτεργάτης τής καταλήψεως τής Κων
σταντινουπόλεως υπό τών Λατίνων, ό έπικληθείς υπό τών συμπολιτών του 
«6 Όδυσσεύς τής Βενετίας». Καίτοι κατά τό διάστημα τών δύο καί ήμισυ 
αιώνων, κατά τό όποιον διήρκεσεν ή έπί τής Εύβοιας δυναστεία τής Γαληνο- 
τάτης, δώδεκα Δάνδολοι υπηρέτησαν ως Βάϊλοι κλπ. δύναμαι νά ορίσω καί 
τό πρόσωπον, εις δ τό οίκόσημον άναφέρεται. Είναι ούτος ό ’Ιωάννης, Βάϊλος 
κατά τό έτος 1462. Τό ορθόν οίκόσημον είναι τό ακόλουθον: «.’Οριξον τίως 
τετμημένον. ’Άνω άργυρονν, κάτω κυανοϋν. ’Έξ κρίνα Εναλλασσόμενα.» 
Έδημοσιεύθη εις τον Β' τόμον τής Φραγκοκρατίας, σελ. 48 καί εύρίσκεται 
έν τώ Μουσεία» τής Χαλκίδος. (Βλέπε καί σελ. 361).

Buchon. Atlas. PL XLI. ’Αριθ. 9. «’Άνωθεν θύρας οικίας κτισθείσης 
τό έτος 1752. Οίκόσημον παλαιοτάτης έποχής».

Τό οίκόσημον ούδεμίαν έχει σχέσιν, κατά τον Buchon, μέ την οικίαν ή 
οποία έκτίσθη τρεις σχεδόν αιώνας από τής άπομακρύνσεως τών Ενετών έξ 
Εύβοιας. Έδημοσιεύθη καί τούτο, ως καί άπαντα τά υπό τού Γάλλου ιστοριο
δίφου έκδοθέντα, άνευ διακριτικών σημείων. Ανήκει εις τήν χορείαν τών 
«φανερών», είναι δέ τοΰ κλάδου τών Delfini μέ τον ένα μόνον δελφΐνα, 
έν αναθέσει ετέρου κλάδου, τών Dolfin, τού καί γνωστοτέρου, φέροντος τρεις 
τοιούτους. Τό οίκόσημον, δπερ έπί τή βάσει τοΰ Buchon έκδίδω, εύρίσκεται 
καί σήμερον έν Χαλκίδι, από τά εκατέρωθεν δέ τοΰ δελφίνος κεφαλαία γράμ
ματα L D φαίνεται δτι άνήκεν εις Λέοντα, Λαυρέντιον, Λουδοβίκον κλπ. έκ 
τής οικογένειας ταύτης, συγγενεύοντα μέ οικογένειαν έχουσαν μεταξύ τών 
έμβλημάτων της καί τούς τρεις αστέρας, δπως οί Querini, Boldu κ. ά. Τό
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γνωστότερον οίκόσημον των Dolfin, οί'τινες καί Δόγην έδωσαν είς την Βενετίαν, 
έχει ως εξής: «Κυανοΰν με τρεις χρνσοϋς δελφΐνας,τόν ενα έπιτοϋ ά'λλου.»

Μέ τό τελευταΐον τούτο οίκόσημον των Delfini ή Dolfin τελειώνω την 
περιγραφήν των ατελών οικοσήμων τών δημοσιευθέντων εις τούς δΰο πίνακας 
τού «’Άτλαντος» τού Buchon, ύπ’ εμού δε έξακριβωθέντων (Βλ. τον έναντι 
τής παροΰσης Πίνακα A' I καί II).

Ό Γάλλος ιστοριοδίφης γράφει, ώς ανωτέρω σημειούται, δτι τό οίκό
σημον ήτο κεχαραγμένον επί λίθου, έντετοιχισμένον δε άνωθεν θύρας οικίας 
κτισθείσης τό έτος 1752, καί δτι ή χάραξις τού οικοσήμου ήτο πολύ αρχαιό
τερα τής εποχής, καθ’ ήν έκτίσθη ή οικία, έννοών δηλαδή δτι ή χρονολογία 
έτέθη μεταγενεστέρως επί τού οικοσήμου. ’Ακριβώς ή πληροφορία αύ'τη τού 
Buchon μ’ έκαμε να παραδεχθώ δτι τό οίκόσημον άνεφέρετο εις παλαιο- 
τέραν εποχήν καί συνεπώς δεν ήδύνατο ή ν’ άνήκη είς τούς Ενετούς πατρι
κίους, είς ούς τό απέδωσα. Πληροφορίαι έν τούτοις νεώτεραι — ληφθεΐσαι 
κατά τήν έκτΰπωσιν τής παροΰσης μελέτης -— δΰνανται νά άγάγωσι καί είς 
ά'λλας σκέψεις. Κατά τάς πληροφορίας ταΰτας τό οίκόσημον εύρίσκεται καί 
σήμερον έν Χαλκίδι έν τή οικία παλαιάς αρχοντικής οικογένειας — τών Θεο
δοσίου — εύρισκομένη απέναντι τής έκκλησίας τού αγίου Δημητρίου. Ή οικία 
αύτη είναι όπωσούν νεωτέρας έποχής, τό δέ οίκόσημον παρελήφθη ύπό τής 
οικογένειας Θεοδοσίου — ανθρώπων έγγραμμάτων, εις ούς οί Χαλκιδεΐς ως 
έκ τής ΐδιότητός των ταΰτης έδιδον καί τό παρωνΰμιον «Μουλάδες»—έκ τής 
παλαιοτέρας των οικίας, τής ύπό τού Γάλλου ιστοριοδίφου άναφερομένης, 
καί μετεφέρθη εις τήν νέαν οικίαν των δπου καί σήμερον εύρίσκεται.

Κατά τάς αύτάς, πάντοτε βάσιμους, πληροφορίας ή ημερομηνία 1752, 
έχαράχθη έπί τού πορώδους λίθου, τήν αυτήν ακριβώς έποχήν μέ τό οίκό
σημον, τό οποίον δμως — κατά τό άποσταλέν μοι ακριβές σχεδιογράφημα — 
έχει τον Δελφΐνα τοποθετημένον έν τώ θυρεφ «κατά πάλον» δηλ. κατακορύ- 
φως, καί ούχί «κατά ζώνην», δριζοντίως τ. έ., ώς ό Buchon έν τώ «Άτλαντί» 
του τό έδημοσίευσε καί έγώ συνεπώς άνεδημοσίευσα, έν τή σχετική έπεξηγήσει. 
Λαμβανομένου δθεν ύπ’ δ'ψιν δτι τό έτος 1752 ή Γαληνοτάτη δεν είχε πλέον 
ύπαλλήλους της έν Χαλκίδι, θά ήδυνάμεθα, ’ίσως, νά ύποθέσωμεν δτι τό μέ 
τον «κατά πάλον» Δελφΐνα οίκόσημον ήδΰνατο ν’ άνήκη είς πρόξενόν τινα 
τής Γαλλίας έκ τών διαφόρων κλάδων τών Γαλλικών οικογενειών τών 
Dauphins, τοσούτο μάλλον καθ’ δσον είς έκ τών κλάδων τούτων, έχει ώς 
«χαρακτηριστικόν» έν τφ οίκοσήμφ του τον «κατά πάλον» Δελφΐνα, ακριβώς 
δηλαδή δπως καί τό οίκόσημον τής Χαλκίδος.

Άτυχώς οί σήμερον έπιζώντες έκ τών Θεοδοσίου είς τήν Εύβοϊκήν πρω
τεύουσαν δέν είναι εις θέσιν νά δώσουν σαφεστέρας πληροφορίας, αν δηλαδή 
είς τήν παλαιάν οικίαν τών προπατόρων των έκάθησέ ποτέ ξένος τις ή, δν 
οί προπάτορές των ήγόρασαν τήν οικίαν άνήκουσαν είς ξένους.
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Ώ; και ανωτέρω άνέφερον, και ό Στρυγκόφσκη έδημοσίευσε δΰο οικό
σημα (τα ύπ’άριθ. 1 κα'ι 2 τοΰ Β' πίνακος τής παροΰσης μελέτης) άνευ ούδε- 
μιάς μνείας των οικογενειών εις τάς οποίας ταϋτα ανήκον. Τα οικόσημα 
ταϋτα έφ’ ενός τεμαχίου μαρμάρου όμοΰ κεχαραγμένα καί έχοντα έν τφ μέσφ 
αυτών τον πτερωτόν λέοντα τοΰ ’Αγίου Μάρκου ανήκουν προσωπικώς τό μέν 
πρώτον (άρ. 1) εις τον Ιερώνυμον Bembo, τό δέ δεύτερον (άρ. 2) εις τον 
Φραγκίσκον Loredano συνυπηρετήσαντας εν Χαλκίδι τό έτος 1456. Ή περι
γραφή τών οικοσήμων έχει ως έξης: Bembo. «Κνανοϋν με άμείβοντα 
χρνσοϋν αννοδενόμενον ύπό τριών, χρναών έπίαης, ρόδων.» Lore- 
dan ο. «Όριζοντίως τετμημένον. ’Άνω χρυαοϋν μέ 3 κυανά ήόδα κατά 
ζώνην τοποθετημένα. Κάτω. Κνανοϋν μέ 3 χρυσά ήόδα, δύο έπι έ'ν.

Ό Λάμπρος εδημοσίευσεν ένδεκα έν δλφ οικόσημα1. Έν εις τον Α' 
τόμον τής Φραγκοκρατίας (σελ. 308) καί δέκα — ή μάλλον εννέα καί ήμισυ — 
εις τον Β' τόμον (σελ. 48, 203, 212, 367). Έκ τών οικοσήμων τούτων τέσ- 
σαρα είχον ήδη δημοσιευθή υπό τοΰ Buclion (βλέπε Α'πίνακα 1 άρ, 9, 13, 
24, 32) καί δΰο — τά άναιτέρω περιγραφόμενα — υπό τοΰ Στρυγκόφσκη. Τά 
υπόλοιπα εδημοσίευσεν ό αείμνηστος καθηγητής από φωτογραφίας ληφθείσας 
απ’ ευθείας έκ τών μαρμάρων παρά τοΰ κ. Χρ. Α. Οικονόμου.

Τά οικόσημα τά υπό τοΰ Λάμπρου ως άνω δημοσιευθέντα καί χρή- 
ζοντα περιγραφής είναι τά εξής.

Τόμος Α' σελ. 308, μεμονωμένον. ’Ήτοι «Όριζοντίως τετμημένον.
’Άνω. Τρεις άστέρες άργυροί κατά ζώνην τοποθετημένοι έπΙ κυανοϋ 
πεδίου. Κάτω, πεδίον έρυθρόν, έφ’ ού έν Β άργνροϋν». ’Ανήκει εις τόν 
4ον κλάδον τής οικογένειας Quirini, τής οποίας πολλά μέλη υπηρέτησαν ως 
Βάϊλοι καί Καπετάνοι εις τήν Εύβοιαν. (Βλ. πίνακα Β'άρ. 3).

Τόμος Β’ σελ. 203. Σύμπλεγμα έκ τριών οικοσήμων, έξ ών τό έν ανήκει 
εις τούς Sagredo καί περιεγράφη ήδη εις τό ύπ’ άριθ. 9 οίκόσημον πίνακος 
Buchon. Τό δεύτερον άνήκει εις τόν 30ν κλάδον τής ως άνω οικογένειας 
τών Quirini, τών συγγενευσάντων μέ απογόνους τής βασιλικής οικογένειας 
τής Καστίλλης, καί έχει ως εξής: <Έπι έρυθροϋ πεδίου τά έμβλήματα 
τής Καστίλλης2 nal κορυφήν κυανήν, έφ'ής τρεις χρυσοί άστέρες». 
(Βλ. πίνακα Β' άρ. 4). Τά τρίτον άνήκει εις ένα έκ τών κλάδων τής ίστορι- 
κωτάτης οικογένειας Morosini, ήτις έδιοσε τέσσαρας Δόγας είς τήν Βασίλισσαν 
τοΰ Άδρία, μεταξύ τών οποίων καί τόν περίφημον Φραγκίσκον τόν «Πελοπον- 
νησιακόν» τόν τόσον ατενώς συνδεθέντα μέ τήν ιστορίαν τής χώρας μας. Τό 
οίκόσημον περιγράφεται ως εξής: «Χρνσοϋν με κνανοϋν τελαμώνα, έφ ού 
τρία κρίνα χρυσά. (Βλ. πίνακα Β' άρ. 5).

1 Τό έν σελ. 207 τοΰ Β' τόμου δέν είναι οίκόσημον, αλλά άπλοΰν διακοσμητικόν 
θρησκευτικόν ανάγλυφοι1.

2 Δηλαδή φροΰριον έχον τρεις πύργους χρυσούς.
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Τόμος Β' οελ. 367. Σύμπλεγμα τριών οικοσήμων μέ μάρμαρα τεθραυ- 
σμένα και άσυναρμολόγητα. Αί επί ιών μαρμάρων απεικονίσεις πολύ έφθαρ- 
μέναι καί συνεπώς εν τώ βιβλίφ ακατανόητοι.

Το σύμπλεγμα τούτο εΰρέθη προ 17ετίας περίπου εις ένα χάνδακα περί 
την βάσιν τού βορειοανατολικού πύργου τών Φύλλων εν Εύβοια — κοινώς

όνομαζομένου «τό Καστέλλι». Κυρίως είπεΐν δεν εύρέθη σύμπλεγμα, άλλα 
διάφορα τεμάχια μαρμάρου μέ απεικονίσεις οικοσήμων. Οί εύρόντες ταύτα 1 
τά μετέφερον εις Χαλκίδα, δπου κατόπιν έπιμελώς έκαίίαρίσθησαν καί συναρ-

1 Ο γράφων τάς γραμμάς ταύτας, ό υποπλοίαρχος—καί νϋν υποναύαρχος—κ. Τιπάλ- 
δος καί οί αδελφοί Ίω. καί Χρ. Α· Οικονόμου.
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μολογηθέντα ώς οίόν τε έπιμελέστερον, άπετέλεσαν τό σύμπλεγμα των τριών 
οικοσήμων τό δημοσιευόμενον εις τον ανωτέρω πίνακα1. Τό πρώτον (άρ. 6) είναι 
τό τών Lippomano τό συμπεριλαμβανόμενον εις τον πίνακα Buchon (άρ. 19), 
περιγραφέν συνεπώς. Τό δεΰτερον (άρ. 7) παριστα δρθιον Λέοντα. Οίκογένειαι 
Ένετικαί έχουσαι τον βασιλέα τών θηρίων ώς έμβλημα είναι οΰκ δλίγαι. 
Μεταξύ τών οικογενειών, αΐτινες είχον μέλη ύπηρετήσαντα τήν Γαληνοτάτην 
εις τήν Εύβοιαν (Alberto, Barbo, Barozzi, Giorgio ή Zorzi κλπ.) εκείνη εις 
τήν οποίαν δύναται ν’άποδοθή τό μέ τον Λέοντα οίκόσημον είναι ή τών Gior
gio ή Zorzi. Τό οίκόσημον άποδοτέον εις τον Φαντΐνον Giorgio. Τοΰτο 
φρονώ δτι προκύπτει εκ τοϋ οτι μέ τό παραπλευρως οίκόσημον τών Dandolo, 
άποτελεΐ, ώς εΐπον, μέρος συμπλέγματος, έξηκριβωμένου δέ ό'ντος δτι ό Φαν- 
τΐνος Giorgio διεδέχθη ώς Βάϊλος τό 1463 τον προ έτους (1462) άποχω- 
ρήσαντα συνάδελφόν του Τωάννην Dandolo, πιθανόν είναι νά δεχθώμεν δτι 
τό λεοντοφόρον οίκόσημον άνήκει είς εκείνον. Ή περιγραφή τοϋ οικοσήμου 
Giorgio έχει ώς εξής: «Θυρεός χρναοϋς, έφ ο·δ μέλας λέων». Τό τρίτον 
οίκόσημον τοϋ συμπλέγματος άνήκει εις τήν οικογένειαν Dandolo — καί δή 
κατά συμπερασμόν είς τον Τωάννην — καί περιεγράφη ήδη ώς συμπεριλαμ
βανόμενον είς τον πίνακα Buchon (άρ. 32).

Απομένουν ήδη νά περιγραφώσι τά οικόσημα εκείνα τά όποια—εφ’ δσον 
τουλάχιστον εγώ γνωρίζω — ευρισκόμενα έν τφ Μουσείφ τής Χαλκίδος, 
παρ’οϋδενός μέχρι τοϋ δε έδημοσιεΰθησαν. Ταϋτα είναι έν συνόλφ έξ. ’Ήτοι:

Αον. Έπί επιτύμβιου πλακός φεροϋσης τήν εξής μέ κεφαλαία λατινικά 
γράμματα επιγραφήν: «Hie jacet providus h. Turinus Contarino, qui 
obiit MCCCXLVI die XV Mareii»2 άπεικονίζεται τό έν τφ Γ' πίνακί μου 
ύπ’ άριθ. 1 οίκόσημον τό όποιον, καλώς διατηροϋμενον, θά ήδυνάμεθα, καί 
άνευ τής έπιτυμβίου έπιγραφής, ν’ άποδώσωμεν είς κλάδον τής Λογικής οικο
γένειας τών Contarini. Ή περιγραφή τοϋ οικοσήμου είναι ή άκόλουθος: 
«Χρυσοϋν μέ τρεις άργυροϋς τελαμώνας».

Ό έπί τής έπιτυμβίου πλακός άναγραφόμενος «Συνετός άνήρ> Turinus 
δέν άναφέρεται είς τους καταλόγους τών μεγάλων όφφικιοϋχων τών υπηρετη- 
σάντων τήν Γαληνοτάτην είς τήν Εύβοιαν ώς έκ τουτου πρέπει νά είκάσωμεν 
δτι πρόκειται περί κατωτέρου υπαλλήλου έκεί υπηρετήσαντος ή ύπηρετοΰν-

1 Τό σύμπλεγμα καί μετά τήν σιιναρμολόγησιν τών τεμαχίων τών μαρμάρων δέν 
παρουσιάζει πλήρεις τάς απεικονίσεις τών οικοσήμων, ίδίφ δέ τοϋ οικοσήμου μέ τόν 
Λέοντα, τοΰ όποιου μόνον τρεις έκ τών ποδών διαφαίνονται. Έπ’ίσης κολοβόν είναι 
τό μέ τά κρίνα, έκ τών οποίων καθαρώς φαίνεται τό πρώτον έκ τών τριών τοϋ άνω 
μέρους καί τό 10ν καί 3°ν έκ τοΰ κάτω μέρους. Τά οΰτω πως άτελώς διαγραφόμενα 
χαρακτηριστικά (attributs) είναι πλέον ή αρκετά όπως διευκολύνουν πλήρως τήν περι
γραφήν τών οικοσήμων.

1 Τήν έπιγραφήν ταύτην άντεγράψαμεν μετά τοΰ κ. Άνδ. Ξυγγοπούλου έπί τόπου, 
πρό έτών συνεκδραμόντες είς Χαλκίδα, καθώς καί τά είς τόν Γ’ πίνακα δημοσιευόμενα, 
καί ώδε περιγραφόμενα οικόσημα.
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τος αλλαχού καί άποβιώσαντος έν Χαλκίδι κατά την Ικεΐσε διέλευσίν του.
Βον. «Έπί πεδίου .... έ'λαφος .... διαβαίνουσα». ΏςΓτό ύπ’ άρ. 2 τοϋ κά

τωθι πίνακόςμου δεικνύει. Πρόκειται περί οικοσήμου «Κυανοϋ με μίαν ε'λα- 
φον διαβαίνουσαν, άργυράν, μέ κέρατα πράσινα». Είναι”καί τοϋτο έκ των 
φανερών οικοσήμων καί ανήκει εις την οικογένειαν Civran (Cervo = έλαφος).

Γον. Οικόσημον μέ εξ ζώνας, εφ’ έκάστης τών οποίων — τουλάχιστον 
μέχρι τής — διακρίνονται όπωςδήποτε καθαρώς τέσσαρες κύκλοι. Έκ τών 
οικογενειών, αί όποΐαι ειχον μέλη ύπηρετήσαντα την Βασίλισσαν τοϋ Άδρία

εν Εύβοια, εκείνη εις την οποίαν δυναται ν’ άποδοθή τό οικόσημον είναι ή 
τών Michieli, ήτις έδωσε τρεις Δόγαςείς την Βενετίαν καί αρκετούς άνωτέρους 
υπάλληλους υπηρετησαντας εν Εύβοια. Τό οικόσημον δεν συμφωνεί πλήρως 
μέ τό κοινώς γνωστόν τών Michieli, τό όποιον περιγράφεται ως ακολούθως:
* Εζ ζώναι κναναΐ και άργνραΐ έναλλασσόμεναι μέ 12 βυζαντινά χρυσά 
νομίσματα έπί τών κυανών ζωνών 6, 4, 2 καί 9 κυανά δισκία (ή πλα
κούντες) έπί τών άργυρών ζωνών 5· 3.1. (Βλ. άρ. 3 τοϋ άνωθεν πίνακος) Κ 1

1 Καί ό κ. Αλέξ. Μερκάτης, τοΰ όποιου έζήτησα τήν πολύτιμον γνώμην, συμφωνεί 
οτι τό μέ τάς 6 ζώνας καί τούς επ σύιών κύκλους αντιπροσωπεύει έν προκειμένη) τό 
οικόσημον τών Michieli.
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Δον. « Επί έδάφους .... τελαμών .... έφ’ ον τρεις λέοντες ... 
ουνοδενόμενοι εκατέρωθεν άπό 3 .... »

Ή ακριβής περιγραφή τοΰ οικοσήμου ιοΰτου — τού οποίου μερικά 
«χαρακτηριστικά» πολύ έφθαρμένα—ως καί εις τον εν τή προηγούμενη σελίδι 
πίνακά μου (άριθ. 6), έμφαίνεται, είναι ή εξής: «Άργυροΰν μέ κνανοϋν 
τελαμώνα φέροντα τρεις χρυσούς λέοντας, συνοδευομένονς εκατέρωθεν 
άηδ τρεις μαύρας γενειάδας». Είναι τής Λογικής οικογένειας τών Barta- 
rigo, εκ τής οποίας πλεΐστα μέλη υπηρέτησαν εις άνωτέρας θέσεις εις Χαλ
κίδα. Ώς έκ τών μαύρων γενειάδων έμφαίνεται, είναι καί τούτο έκ τών 
«φανερών ή λαλούντων» οικοσήμων (Βοτόα = γενειάς).

Εον. Το οίκόσημον τούτο είναι πολύ έφθαρμένον καί μετά δυσκολίας 
διακρίνονται έν αύτώ γραμμαί τινες ακαθόριστοι. Δΰναται έν τοΰτοις μετά 
μεγάλης πιθανότητος ·—αν μή καί βεβαιότητος σχεδόν — ν’ άποφανθή τις δτι 
πρόκειται περί γραμμών, αϊτινες σχηματίζουσι κλίμακα, καί εν τοιαύτη περι- 
πτώσει πρόκειται περί «φανερού» πλέον οικοσήμου, δηλαδή τής οικογένειας 
τής Λογικής τών Gradenigo, (Gradino—- βαθμίς), ήτις άπό τών μέσων τού 
ιγ' αίώνος έδωσεν εις τήν Εύ'βοιαν πλέον τής ήμισείας δωδεκάδος, άνωτά- 
των λειτουργών.

Ή ακριβής περιγραφή τοΰ οικοσήμου, ώς άναπαρίσταται καί εις τον 
ευθύς ανωτέρω πίνακά μου — ύπ’άρ. 5 — έχει ώς ακολούθως: «’Ερυθρόν με 
μίαν κλίμακα άργυραν τοποθετημένην κατά τελαμώνα. Αί πλευραί της 
κλίμακας κναναΐ».

ΣΤ'. Καί αί γραμμαί τού οικοσήμου τούτου, ώς καί αί τού προηγουμέ
νου, έξαιρετικώς έφθαρμέναι καί επομένως δυσδιάκριτοι, όμοιάζουσαι προς 
κυματοειδή τελαμώνα. Έκ τού δτι τό «χαρακτηριστικόν» τούτο μετεχειρίζετο 
ή Λογική οικογένεια Marcello, προσέτι δέ—κατά περίεργον καί σπανιωτάτην 
σύμπτωσιν—καί κλάδος τής οικογένειας Pascaligo, δυνάμεθα νά συμπερά- 
νωμεν δτι τό οίκόσημον άνήκεν εις μίαν εκ τών δύο τούτων οικογενειών, έν 
τοιαύτη δέ περιπτώσει ή περιγραφή του είναι ή εξής: «Κυανοϋν με χρυ- 
σοΰν κυματοειδή τελαμώνα».

Γ. Ε. ΤΙΙΙΑΛΔΟΣ
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