
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ SALAMON·-ΣΟΛΩΜΟ Υ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

’Αφορμήν εις την συναγωγήν τοΰ υλικού καί σύνθεσιν τής παρού- 
σης μελέτης έδωκεν εις εμέ ή κρητική καταγωγή τοΰ Εθνικοί) Ποιητοΰ 
Διονυσίου Σολωμοΰ1 (1798—1857) έ'χοντος τον τίτλον τοΰ κόμιτος τοΰ 
Τορτσέλλου, αλλά καί ευγενοΰς καί κόμιτος Κρητός1 2. Εις τούς τίτλους 
τούτους εύγενείας δεν έδωκεν ό ποιητής μεγάλην σημασίαν, υπήρξε δέ 
εποχή, καθ’ ήν καί απέβαλε τον τοΰ κόμιτος 3' άλλ’ εις τήν κρητικήν του 
καταγωγήν δεν έμεινε, φαίνεται, ασυγκίνητος, ώς δεικνύει τό ΐδιόν του 
έργον4. Ούδ’ ήδύνατο να μείνη ξένος προς τήν Κρήτην, άφοϋ στενότα
τος ύπήρξεν δ δεσμός αίματος των περισσοτέρων ζακυνθίων οικογενειών 
προ τούς οικιστάς, πολυαρίθμους εύγενεΐς Κρήτας, τούς μετά τήν άλω- 
σιν τής μεγαλονήσου (1669) δευτέραν πατρίδα εύρόντας τό ά'νθος τής 
’Ανατολής °.

1 Τό έπίθετον έξεφέρετο ίταλιστί Salamon, Salamon(e), Salomon(e), Solomos
ελληνιστί δέ Σαλαμός, Σόλεμος, καί Σολωμός. 'Υπάρχει καί γραφή Σολομός, ή 
όρθοτέρα, αλλά μή έπικρατήσασα. 'Ο Εθνικός Ποιητής έγραφεν εαυτόν Salamon, 
Σολομόν καί Σολωμόν· τό τελευταΐον τοΰτο καί έπεκράτησεν.

3 Περί τοΰ τίτλου εύγενείας τοΰ Σολωμοΰ καί τοΰ οικογενειακού του δέν
δρου δρα τήν λαμπράν μελέτην τοΰ Λεωνίδα X. Ζ ιό η, Ίστορικαί σημειώσεις 
οικογένειας Σολωμοΰ, εις τό Πανηγυρικόν τεΰχος επί τή έκατονταετηρίδι τής γεν- 
νήσεως τοΰ ’Εθνικού Ποιητοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ, έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπο
γραφείου Παρασκευή Λεώνη 1903, έν σελ. 33—52 (καί περαιτέρω — 72 βιογραφικά 
τοΰ Ποιητοΰ).

8 Κατά τήν Έλλην. Έπανάστασιν τόν "Υμνον εις τήν Ελευθερίαν 
έ|έδωκεν άνευ τίτλων κλπ. «έγραψε Διονύσιος Σολωμός».

4 ’Εκτός τοΰ ήμιτελοΰς «Κρητικοΰ», έγραψε καί τούς γνωστούς στίχους δπου
λέγει

Ή Κρήτη.....................ή γη είναι τής ανδρείας
γιά ξαναπές το, αντίλαλε ιερέ, τής εκκλησίας !

° Περί των σχέσεων Κρήτης-'Επτάνησου έγράφησαν πολλά άλλ’ άσυστηματο- 
ποίητα, πρβλ. Ζωήν, ’Ένθ’ άν. ο. 37—38, Σ π. Δεβιάζη, ΟΙ Κρήτες έν Επτά
νησο) , περ. Κρητικός Άστήρ Χανιών Γ' (1909) σ. 467, 475 κά. Έκ τής μελέτης 
ταύτης μεταφέρονται καί δσα περί τοΰ λειψάνου τοΰ κρητός Αγίου ’Ιωσήφ έγρά
φησαν κά. προστιθεμένων νέων στοιχείων εις τήν τελευταίαν μελέτην τοΰ Λ. X. 
Ζ ώ η, Κρήτες έν Ζακύνθφ Ε Ε Κ Σ [=Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδαίυ] 
Α' (1938) σ. 293 κ. έ. Πρόσθες ακόμη Λ. X. Ζ ώ η, Κρήτες κληρικοί έν Ζακύνθφ, 
«Κρητική Στοά» Β'(1909) Ηράκλειον, σ. 94—6.— τοΰ α ύ τ ο ΰ, Κρήτες καλλιτέ- 
χναι έν Ζακύνθφ . . . αυτόθι Γ' (1911) σ. 70—74.— τοΰ αύτοΰ, Νικηφόρου Σκω- 
τάκη μητροπολίτου Κρήτης διαθήκη περ. Χριστιανική Κρήτη Α' (1912) Ηράκλειον 
σ. 508—18.— S. Marinatos, Une emigration de Crete en Cephalonie an XVIIe 
siecle, Byzantion X (1933) σ. 591—9.
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Νικολάου Τωμαδάκη

Κρής τήν καταγωγήν λοιπόν φέρεται ό ποιητής καί μάλιστα έκ τής 
έν Σητεία οικογένειας Salamon, ή τοιαύτη δέ προέλευσίς του άπησχό- 
λησε πολλούς μέχρι σήμερον μελετητάς καί λογίους1.

Τί άπέμεινε σήμερον έν Κρήτη έκ τής οικογένειας Salamon-Σαλα- 
μοϋ; Έκτος τού τάφου Βοΐλα Σητείας 1 2, καί μιας οικίας έν Χανδρα, κα- 
νέν μνημεΐον δεν άναφέρεται εις τήν μεγάλην καί πολύκλαδον οικογέ
νειαν. Τό έπίθετον παραδόξως έσώθη έν Μυλοποτάμω, καθ’ α μ’ έπληρο- 
φόρουν ήδη από ετών 3. ’Ήδη δέ από τοϋ παρελθόντος αϊώνος όρχομέ- 
νου μαρτυρεΐται έν Σφακίοις «άνωθεν προς άρκτον τοϋ χωρίου Κομιτά- 
δο>ν βρνσι καλουμένη 'τον Σολωμον» 4.

Τό έπίθετον Σολωμος είναι ήδη συχνόν έν Έλλάδι, άπαντώμενον 
έκτος τής Ζακύνθου, έν Κεφαλληνία, έν τή άπφκισμένη υπό Κρητών Νά- 
ξφ, 5 έν τή παροικία τής ’Οδησσού6, κά. Τοπωνύμιον δ’ακούεται έν Κορίν-

164

1 Γ. Ί. Λ ι α ν ο υ δ ά κ η, Οί πρόγονοι τοΰ Σολωμοϋ' περ. Κυριακή τοΰ
’Ελευθέρου Βήματος άριθ. 16, 27 Μαρτίου 1927 σ. 2β καί Έ μ μ. Ά γ γ ε λ ά κ η, 
'Ο Διονύσιος Σολωμός, περ. Ίόνιος ’Ανθολογία NT' (1932) σ. 61—4. Αί ανωτέρω 
έργασίαι στηρίζονται άποκλειστικώς εις τήν δημοσίευσιν των επιτύμβιων επιγρα
φών Βοΐλα Σητείας καί περιγραφήν τοϋ σχετικού μνημείου υπό Στεφάνου 
Ξανθουδίδου, Χριστιανικοί Έπιγραφαί έκ Κρήτης, περ. ’ Αθήνα ΙΕ' (1903) 
σ. 77—80, άνευ τής καταλλήλου μνείας.

3 Περί τούτου περαιτέρω.
3 Περί τής έπιβιώσεως των επιθέτων εύγενών κρητικών οικογενειών έν Κρήτη 

διέλαβεν ό Σ τ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς, Σημείωμα διά τά οικογενειακά επώνυμα, Άρε- 
τίου, Χριστ. Κρήτη Α' (1912) σ. 375—7 ύποστηρίξας δτι τά σιοζόμενα έν Κρήτη 
έπώνυμα άρχοντοπούλων δέν φέρουν οί απόγονοί των, άλλ’ οί δουλοπάροικοί των 
κ.ά. Τοϋτον άντέκρουσεν ό Π. Ρεδιάδης γράφων περί Μ. Βερνάρδου τοϋ Κρητός 
Ε Ε Κ Σ Α' (1938) σ. 65—7. Σημειωτέου δτι καί αυτός ό άείμν. Ξανθουδίδης πα- 
ρεδέχθη άλλοτε δτι οί σημερινοί Βαροΰχαι τής Κρήτης καί Κεφαλληνίας (μεταφυ- 
τευθέντες έκεΐ περί τό 1770) είναι απόγονοι των εύγενών Βαρουχών δρα Σ τ. 
Ξανθουδίδου, Οί άρχοντες Βαροΰχαι ώς φεουδάρχαι (άνατύπωσις έκ τών 
Παναθηναίων) έν Άθήναις 1908 έν σ. 30. Έκεΐ έκλαβάνεται contestabile 
τις Βαρούχας ώς εύγενής, ένφ ήτο απλούς privilegiato. Σήμερον ετι 
υπάρχουν έν Κρήτη καί Καλέργηδες, Βαροΰχαι (καί Βαρουχάκηδες), Λίτινες (Λί
θινοι), Σκορδύληδες, Καφάτοι κ. ά. πολλοί φερώνυμοι τών εύγενών τιμαριούχων 
τής ένετοκρατουμένης Κρήτης.

4 Κ. Κριτοβουλίδου, ’Απομνημονεύματα τοΰ περί ανεξαρτησίας άγώ- 
νος τών Κρητών έν Άθήναις 1859, σ. 287 ύποσημ. πρβλ. καί Έ μ μ. Γ. Γ ε ν ε- 
ρ ά λ ι, Γεωγραφία τής Κρήτης 1891 σ. 53.

s Έν Νάξφ συναντώμεν τό 1816 Γεράσιμον Σολωμόν προστα- 
τευόμενον άγγλον. Πρβλ. Π. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η ν, έν * Αθήνας ΚΘ' (1917) σ. 
74 Λ' (1918) σ. 85.

6 Θεόδωρος Σολ ωμός γράφει καί έκδίδει τό 1898 ωραίους διά τήν 
Κρήτην στίχους. Πρβλ. Ν. Τωμαδάκην, Ε Ε Κ Σ Λ' (1938) σ. 517.
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Οίκογένειαι Salamon-Σολωμοΰ εν Κρήτη. 165

θη>, βαπτιστικόν δ’ δνομα εν Κΰπρφ'.’Ήδη τον ενδέκατον αιώνα (1080) 
εις χρυσόβουλλον λόγον τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου Γ' τοϋ Βοτανειάτου
περί τής Μονής Βατοπεδίου απαντάται ή φράσις «..........κτήμασι τής ει-
ρημένης μονής ή,γουν τό κατά τό περιθώριον, δ τοϋ Σαλαμα καλείται» *.

Κατά τον λεξικογράφον τής ένετικής διαλέκτου «Salomon s. m., Sa- 
lamone o .Sermone, pesce di mare, detto da Linneo Salnio Salar. Que- 
sto Pesce si trova ne’ mari d’ Europa e d’ Asia, e alia fine dell’ in- 
verno rimonta i fiumi, come il Reno di Germania. A noi perviene 
salato in barili.1 * 3 * *» Επομένως ό σολωμός ιχθύς δεν εψαρεϋετο εν Βενετία 
άλλ’ ήτο γνωστός ώς αλίπαστον. Εις τον σολωμόν αυτόν ένόμιζον καί 
οι ζακΰνθιοι Salomon δτι ώφειλον τό έπώνυμον, δι’ δ καί εζωγράφη- 
σαν τον ίχθύν εις τό οικόσημόν των Α. Πράγματι δμως τό εν Κρήτη οί- 
κόσημόν των δεν έδείκνυε παράστασιν ιχθύος. °

Άλλ’ εν Κρήτη, εν Σητεία, έν αυτή τή χώρα τής γεννήσεως των Sa- 
lamon, C. Salamon εκαλείτο τό Σαλμώνειον άκρωτήριον άλλο από τό C. 
Sidero (Κάβο Σίδερο) 6 τής σήμερον, Κάβο-ΓΙλάκα σήμερον άκουόμενον7.

Ή παλαιοτέρα περί τούτου μαρτυρία είναι ή τοΰ άπ. Λουκά «ύπε- 
πλεϋσαμεν την Κρήτην κατά Σαλμώνην, μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν 
ήλθομεν εις τόπον τινά καλούμενου Καλούς Λιμένας, ω εγγύς ήν πόλις 
Λασαία» (ΙΙράξεις κζ', 8).

Capo Salamon σημειοΰν καί οί γνωστοί εις εμέ χάρται τής Ενετο
κρατίας, ως οι τοΰ YL·' αίώνος τοϋ Padre Cosmografo Coronelli, ό τοΰ

1 A. Κ. X ο ΰ μ η, Βαπτιστικά ονόματα, Δ I Ε Ε Α' (1892) σ. 319—51, σ. 350.

3 Μ ι χ α ή λ Γ ο ΰ δ α, Βυζαντιακά έγγραφα τής έν ’Άθω Ίεράς Μονής 
Βατοπεδίου, Ε Ε Β Σ Γ' (1926) σ. 121. Τοϋτο πάντως φαίνεται δύσκολον νά οφεί
λεται εις Σαλαμόν τινα. Τό έν Κΰπρορ τοπωνυμίου ή Σαλαμιού οφείλεται εις 
τήν εκεί Σαλαμιάδα, Σαλαμίνα. Πρβλ. Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο ν, έν ’Αθήνας ΙΗ' (1906) 
σ. 329.

3 G. Β ο e r ί ο, Dizionario del Dialetto Veneziano, Veuezia 1829, έν λέξει.—
Κατ’ Ά γ α θ. Ξηρουχάκ η ν, τό Έμπόριον τής Βενετίας μετά τής ’Ανατο
λής Ε Ε Κ Σ Α' (1938) σ. 32, salumi εκαλούντο ένετιστί «παστά ψάρια αλμυρά 
έξ Ένετίας».

1 Le Poete Solomos etait-il sain d’esprit ? par le dr. S. N. L i b e r a t o, 
Athenes 1935, έν σελ. 3 έ'γχρωμον.

6 Τά οικόσημα των έν Κρήτη Salamon δρα παρά G. G e r ο 1 a, Mon. Veneti 
nell’isola di Creta IV (1932) o. 280—81 καί 292.

6 Έκ τής έκεΐ Ί. Μονής Αγίου ’Ισιδώρου, περί ής μακρά συζήτησις δια
φόρων λογίων άλλοτε. Πρβλ. προχείρως Ν. Ί. Π α π α δ ά κ η, Ό “Αγιος ’Ισίδω
ρος καί ή Άκρωτηριανή περ. Δρήρος Α' (1938) σ. 219—23.

7 Captan Τ. S p a t t, Χάρτης τής Κρήτης (1852) κ. ά.
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Marco Boschini (1655), και ό τοϋ Ortelius (1572) «C. Salamone, olim 
Samonium Pro(montonum)».

Εις εμέ δέ θά έφαίνετο πιθανιότερον δτι οφείλουν οί Salamon to 
έπώνυμον εις τό ομώνυμον ακρωτήριου ή εις τον παστόν ίχθύν.

Βεβαιότερου όμως φαίνεται δτι ευρισκόμενα προ εβραϊκού ονόμα
τος Σολομών—Salamon, ούδ’ είναι απίθανου ή φέρουσα τό Ιπώνυμον οι
κογένεια να έξεχριστιανίσθη \ “Οτι δ’ εβραϊκά ονόματα φέρουν οίκογέ- 
νειαι χριστιανικοί προχείρως δεικνύει και ή ελληνική οικογένεια Λενή 
καί τό έν άκρωτηρίφ τής Κυδωνιάς χωρίου Άρώνι, (εκ τοϋ Άαρών—ης^> 
στ’ Άαρώνη)> στ’ Άρώνη)> τ’ Άρώνι ούδ. καί δ κάτοικος Άρώνης καί εξ 
αύτοΰ πάλιν οίκογεν, επώνυμου). "Οτι δ’ έξεφέρετο ό Σολομών εν Κρή
τη Σολομώς (ώς θα ήτο, κατά την ιστορικήν ορθογραφίαν, ή δρθοτέρα 
γραφή) άποδεικνΰει τό καί σήμερον παροιμιώδες έν Κρήτη «έ'[χ]ει τοΰ 
Σολομού τό νοΰ», δπου Σολομώς είναι δ σοφός Σολομών. 1 2 3

Β'

Γνωστόν είναι δτι πολλοί ήσχολήθησαν έν Ευρώπη μέ τήν γενεα
λογίαν καί έραλδικήν καί πολλαϊ πλάναι είσεχώρησαν εις τάς σχετικάς 
μελέτας, άλλαι έκ συμφέροντος των απογόνων, έπιθύμούντων ν’ άναγά- 
γουν τήν εαυτών καταγωγήν εις δσον ένεστιν άρχαιοτέραν καί ένδοξοτέ- 
ραν οικογένειαν, καί άλλαι έκ τής ανάγκης τής άναπληρώσεως τών — φυ- 
σικφ τφ λόγφ — σκοτεινών διαλειμμάτων τής ιστορίας, διά συναρτήσεων 
μή έπιδοκιμαζομένων από τήν αύστηράν έρευναν.

Οι άσχοληθέντες μέ τήν γενεαλογίαν τοϋ Διονυσίου Σολωμοΰ έλα- 
βον βεβαίως τάς σχετικάς πληροφορίας από αυτήν ταΰτην τήν οικογέ
νειαν τού Ποιητοΰ. Πρώτος γράψας δέ περί κρητικής καταγωγής τών 
Σολωμών, είναι, νομίζω, δ ’Ιάκωβος Πολνλας 3, τον δποϊον ακολουθούν

166

1 Τοϋτο υπέδειξε μοι εΰστοχώτατα ό καθηγητής κ. Κουκούλες.

2 Πρβλ. τό έπ’ εσχάτων χρονογράφημα τοΰ εις λαμπρόν κρητ. διάλεκτον γρά- 
φοντος υπό τό ψευδιόνυμον Λουλούδα, ό Σολωμός έλ. Βήμα τοΰ Λαοΰ, Χα
νιά 12 Αϋγ. 1938 σ. Λαβ.

3 Διονυσίου Σολωμοΰ τά ευρισκόμενα, Κέρκυρα 1859, έν σ. γ' τών ΙΙρολεγο- 
μένων. «Οί πρόγονοί του είχαν έλθει από τήν Κρήτη, ταΐς άρχαΐς εκείνου τοΰ αί- 
ώνος [ΙΗ'|, καί έσυναριθμήθηκαν είς ταϊς σημαντικώτεραις οίκογένειαις τοΰ τό
που». Ώς φαίνεται καί έκ τής παροΰσης μελέτης ό Πολυλάς δέν ήτο καλώς πλη- 
ροφορημένος έν προκειμένη?.
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επεκτεινόμενοι δ Σπ. Αεβιάζης\ ό Λ. Ζώης1 2 μελετηταί αυτών τούτων 
των υπαρχόντων εν Ζάκυνθο) εγγράφων3.

Ούτω μανθάνομεν δτι «άρχάϊον δνομα εφερε Κεντρόνικος Βαρβο- 
λάνος εκ Σαλέρνου, πόλεως Μεγάλης Ελλάδος εν τη μεσημβρινή ’Ιταλία» 
καί δτι «μετέβη έν ετει 715 (!) εις Ένετίαν καί κατφκησε τδ πρώτον έν 
τη ένετικη πόλει Ήρακλείρ. ή Νέοι πόλει. Μεταξύ τών κατά τούς μετέ- 
πειτα χρόνους καί μέχρι της ΙΔ' έκατονταετηρίδος διακριθέντοον άναφέ- 
ρεται Βιδάλις δ Γ' εκλεχθείς τώ 96ο πατριάρχης τής Γράδου, ετερός τις 
Πέτρος τού'νομα εκλεγείς τό 1026 δόγης τής Ένετίας καί μεταλλάξας εις 
Σάλαμον τό οικογενειακόν δνομα, τούτου δ’ έγγόνη εγένετο ή μήτηρ τού 
αγίου Γεράρδου Σαγρέδου, επί αρετή φημιζομένη, καί τέλος Φίλιππος, 
όστις έν ε'τει 1312 συνεισήνεγκε χρήματα ικανά προς ϊδρυσιν τής έν Ένε- 
τία ευεργετικής μονής τών 'Αγίων Άνδρέου καί Μάρθας. Τού οίκου τού
του παραφυάς, άγνωστον κατά τίνα χρόνον, μετεφυτεύθη εις Κρήτην» 4.

Πάντα τά ανωτέρω αμάρτυρα δντα καί αναπόδεικτα καί ύποπτα εί
ναι καί δι’ έμέ απαράδεκτα καί διά τούς λόγους οι οποίοι θά προστε
θούν περαιτέρω. Άφορώσι πιθανοότατα εις τούς Salamon τής Ένετίας, 
οικογένειαν δντως nobile, δυναμένην ν’ ανάγη δσον θέλει άπώτερον την 
εαυτής καταγωγήν, καί νά διαφημίζη την προϊστορίαν τής ρίζης της, άλλ

1 Σ π υ ρ. Δεβιάζη, Οί πρόγονοι τοΰ Σολωμοΰ, περ. Εθνική ’Αγωγή Α' 
(1898) σ. 56—9. Έκεϊ ό Δεβιάζης άσχολεΐται έκτενώς μέ τόν Ίωάννην-Άρσένιον 
Σολωμόν, μή όντα πρόγονον τοΰ Ποιητοΰ, άναγνωρίσαντα τούς τίτλους εύγενείας 
του διά τής άπό 7 ’Ιανουάριου 1697 διατάγματος του δόγη Alvise Mocenigo. Τμή
ματα τοΰ εγγράφου τούτου (άναδημοσιευθέντος καί υπό τοΰ Ζ ώ η, Πανηγυρ. τεύ
χος σ. 40—2) μεταφράζει προσθέτων και νέας πληροφορίας (οΐαι αί περί Ίωάννου 
Μάρκου Σολωμοΰ, υίοΰ Νικολάου, υπό Ζ ώ η ένθ’ άν. σ. 39—40 γνωσταί γινόμε- 
ναι) ό αυτός Σ π. Δεβιάζης, Οί Κρήτες έν Έπτανήσφ, περ. Κρητικός Άστήρ 
Γ' (1909) σ. 492α—3α. Σημειωτέον ότι ή υπό Λ. X. Ζώη άναδημοσίευσις τοΰ εγ
γράφου γίνεται άνευ μνείας τοΰ πρώτου εκδότου καί άνευ διορθώσεως καί αυτών 
τών τυπογραφικών παροραμάτων τοΰ Δεβιάζη (πρβλ. Κρητικόν ’Αστέρα, ’Ένθ’ άνωτ. 
σ. 492β έν υποσημειώσει).

Τήν εργασίαν τοΰ Δεβιάζη έλαβεν ύπ’ οψιν ό Κ. II α λ α μ ά ς βιογραφών 
τόν ’Εθνικόν Ποιητήν έν τοΐς προλεγομένοις τής έκδόσεως τών έ'ργων έν τή Βι
βλιοθήκη Μαρασλή, σ. η' (έν Άθήναις 1901).

3 Ζ ώ η ς, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 33—52.
3 Ή βάσις καί τών δύο πραγματειών είναι συλλογή έπισήμων έγγράφων υπό 

τόν τίτλον Sommario degli Attestati del fu Capitan Gio : Marco Salamon, σφζο- 
μένη παρά τή δίδι Νανά Δημητρίου Λούντζη-Σολωμοΰ, ήν καί εγώ είδον τό θέρος 
τοΰ 1936 έν Ζακύνθφ διατριβών.

1 Δ ε β ι ά ζ,η ς, ’Εθνική ’Αγωγή Α' (1898) σ. 56α καί Ζ ώ η ς, Πανηγ. τεύ
χος σ. 53.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:09 EEST - 34.211.113.242



168 Νικολάου Τωμαδάκη

ή εκ τής οικογένειας ταΰτης καταγωγή των έν Κρήτη Salamon δεν μαρ- 
τυρεΐται κατά τρόπον επιστημονικές αξιόπιστου. Είναι δέ γνωστόν δτι 
οί 'Ενετοί ήθελαν ν’ ανάγουν καί αυτών των απογόνων των εκ Κων/πό- 
λεως ελεουσών οικογενειών τών άρχοντοποΰλων την καταγωγήν εις την 
Ιταλίαν καί την άρχαίαν Ρώμην ακόμη. Όπωςδήποτε ή πραγματικότης 

ήνάγκασε τον κυρίαρχον ν’ αναγνώριση δτι μεσοϋντος τοϋ Κ' αίώνος 
είχον έξελληνισθή οϊ τε κρήτες καί ενετοί εύγενεΐς1, ώς ώμολόγει εις την 
εκθεσίν του τό 1581 ό σΰνδικος Giulio de Oarzotii γραφών «Li nobili 
cretensi et veneti, hano la loro origine d’ltalia, ma tanto invecchiata 
ch’essi ancora si possono nominare greci»s.

Ή προ έμοΰ ερευνά έ'δωκε στοιχεία προς σχηματισμόν τοϋ οικογε
νειακού δένδρου τού Έθν. Ποιητοΰ, από τοϋ υστάτου τών Σολωμών 
Δημητρίου (f 1883) μέχρι τοϋ κατά 1372 άπαντωμένου ’Αγγέλου.

Περαιτέρω θά προσπαθήσωμεν νά συναγάγωμεν τάς διεσπαρμένος 
περί Salamon ειδήσεις καί νά καθορίσωμεν πόσαι οίκογένειαι τοιαΰται 
συναντώνται έν Κρήτη, πού ειχον τά κτήματά των καί τί άπέγιναν μετά 
την αλωσιν, επί πλέον δέ εκ ποιας έξ αυτών κατάγεται ό Ζακυνθινός 
οΐκος τοϋ ’Εθνικού ημών -ψάλτου.

Καί πρώτον άπαντώμεν Salamon έν Κρήτη κατά τον ΙΑ’ αιώνα 
ήδη πρώιμον: ο Μάρκος Σαλαμόν ιδιοκτήτης πλοίου έφόρτωσεν έμπο- 
ρεΰματα τοϋ Νικ. Μπόνου διά νά τά μεταφέρη εις Ένετίαν «1317, Νο
εμβρίου 13, Nicolaus Bono..........mercimonia posuit partim in navi da
Cha Zane et partim in navi Marci Salamon, pro conducendo ipsa Ve- 
necias» 1 * 3. Πείθομαι δτι τό πλοΐον ήτο μάλλον κρητικόν, άλλ’ ή μαρτυ
ρία δεν θά ήτο ασφαλής, αν υπήρχε μόνη.

«1356 ’Ιουνίου 11. Ό Μάρκος Σαλαμόν, ενοικιαστής τοϋ χωρίου 
Βασιλιες4 αντί υπερπύρων 307 έτησίως, παραπονειται διά τό ύπέρογκον 
μίσθωμα, μή δυνάμενος νά πληρώση ουδέ τό ήμισυ. ΙΙρός συμπλήρωσην 
δέ τοϋ μισθώματος εύρίσκεται εις την ανάγκην νά καταβάλη καί τό εί-

1 Περί τών αιτίων τού έξελληνισμού των έξήνεγκον ήδη τήν θεωρίαν δτι 
οφείλεται αΰτη εις τήν έπιβληθεισαν τοϊς όρθοδόξοις ούνίαν καί τούς μικτούς 
γάμους. "Ορα Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Σλάβοι έν Κρήτη Ε Ε Κ Σ Α' (1938) σ. 246 
σημ. 1.

5 Ά γ α θ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, Ή Βενετοκρατουμένη ανατολή Κρήτη καί Επτά
νησος . . . μετά κριτικού σημειώματος Νίκου Βέη . . . έν Άθήναις 1934, έν σ. 261.

3 ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ΜνημεΧα τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας Α', τεύχος II, 
1933 αποφάσεις Μείξονος Συμβουλίου, έκδίδοντος Σ. Μ. Θεοτόκ η, έν σ. 94.

Α Οί Βασιλιές είναι χωρίον τής έπαρχίας Τεμένους 'Ηρακλείου, τέως Δήμου 
Άρχανών, έχον κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν (1928) 240 κατοίκους.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:09 EEST - 34.211.113.242
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σόδημα τιμαρίοιν του εν τή περιοχή Σητείας. Προς τοΰτο αίτεΐται όπως 
Τφ επιτραπή νά μεταφέρη κατ’ έτος εις Χάνδακα τδ έτερον ήμισυ των 
σιτηρών τά όποια παράγονται εις τό τιμάριόν του Σητείας, τά όποια, ώς 
άνέφερεν, ανέρχονται εις 400 περίπου σταρά σίτου και βρώμης» \

Περαιτέρω «1361, Μαρτίου 0. Διατάσσεται ή έξέτασις τής ύποθέ- 
σεως τοΰ ’Αγαπητού Λογκοβάρδου, τοϋ οποίου κατεχράσθη δυο τιμάρια 
(σερβενταρίας) ό "Αγγελος Σαλωμόν πατρυιός αύτοΰ, ότε ήτο ακόμη είς 
μικρών ηλικίαν, συμφωνοϋντος προς την γνοηιην τοΰ συμβουλίου τοΰ δου- 
κός καί των συμβουλών καί των ακροατών των αποφάσεων (auditori 
novi)»3.

Έν τή 'I. Μονή Τράχηλα Σητείας άνεγνώσθησαν χαράγματα τοϋ 
1499, μεταξύ των οποίων καί τό

Hie fuit Maria S. Archontopoula 
Marcu[s] Salamon[i]os

άναφερόμενον είς επισκέπτας τής Μονής Μαρίαν καί τον πατέρα της (;) 
Μάρκον Σαλαμόν 3.

’Ολίγα έτη μετά ταΰτα απαντιόνται οί Σολωμοί τοΰ περίφημου μνη
μείου είς Βόϊλα Σητείας* 1. Είς τον δίκλιτον ναόν τοϋ Άγ. Γεωργίου καί 
είς τό δυτ. παρεκκλησίου, είς κτιστόν τάφον, άνωθεν τοΰ οποίου σχηματί
ζεται δι’ αναγλύφου περιθωρίου κόγχη καμαρωτή0 «εν τφ τυμπάνφ τής 
άψΐδος ταύτης εΐκονίζεται έφ’ ύγροίς ή Θεοτόκος καθημένη παιδοφοροΰσα 
τον Χριστόν επί των γονάτων' άνωθεν δ’ αυτής εντός δίσκου δύο άγγέ-

' Ένθ’ άνωτ. τόμος Β' Θεσπίσματα τής Βενετικής Γερουσίας έκδίδοντος 2. 
Θ ε ο τ ό κ η τεύχος II 1937, σ. 32. Τό έγγραφον δημοσιεύεται μόνον έν τή ελλη
νική ταύτη περιλήψει.

3 ’Ένθ’ άνωτ. Β', II σ. 82. Καί τοΰτο μόνον έν περιλήψει. Ό ’Άγγελος 2ο- 
λωμός συμπίπτει μέ τούς Anzolo και Angelo των δύο γενεαλογικών δένδρων, χρο
νολογικής τουλάχιστον.

3 Μ ι χ. Κ α τ α π ό τ η, Μονή Τράχηλα ή τής Κυρίας Φανερωμένης, περ. Μύ
θων Α' (1932) σ. 33—7, έν σ. 36.

1 Τό χωρίον Βόϊλα ανήκει είς τόν Δήμον Πραισοΰ καί απέχει ολίγα λεπτά 
τοϋ μεγάλου χωρίου X α ν τ ρ ά. Μετά τό 1897 σχεδόν έξέλιπεν. 2ημειοΰται έν τφ 
μεγάλη) χάρτη τής Κρήτης τοϋ Captn. Τ. Spratt (1852).

δ Ή περιγραφή επί λέξει κατά Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ν, έν ’Αθήνας ΙΕ' (1903) σ. 
77—9, δθεν αντιγράφει καί ό Άγγελάκης. Πρβλ. καί Giuseppe Gerola, Mo
nument! Veneti nell’isola di Creta II (1908) σ. 339, όπου περιγραφή των τοιχογρα
φιών, ας βλέπει ό άναγνιόστης καί έν πίνακι 17 τοϋ αύτοϋ τόμου. Πρβλ. αυτόθι σ. 
306 σημ. 1 καί 362 σημ. 1. Τάς έπιγραφάς πρώτος έδημοσίευσεν ό Ξανθουδί- 
δ η ς, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 77—9 (έν σ. 78 πίναξ). είτα δ’ ό G. G e τ ο 1 a μετά βελτιώ
σεων, ’Ένθ’ άνωτ. IV (1932) άριθ. 19 καί 20 σ. 592—3.
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170 Νικολάου Τωμαδάκη

λων στηθάρια. Και δεξιόθεν μέν τής Θεοτόκου είκονίζεται άνήρ οδηγών 
προς την Παναγίαν γυναίκα λευχειμονούσαν (την θανοϋσαν σΰζυγον;) 
και χειραγωγούσαν παιδίσκην (την θανοϋσαν παιδίσκην Μαρίαν;) αρι
στερά δέ προσέρχονται όίλλαι γυναίκες μελανειμονοΰσαι (αί συγγενείς πι
θανώς τής θανοΰσης). Κατωτέρω ή εξής επιγραφή εις τέσσαρας ιαμβι
κούς τρίμετρους

f *Ω τύμβε πικρέ καί πολλών πόνων γέμω(ν) 
έχω σε καί βλέπω σε εχθρών καί φίλον.
Φίλον μέν ως έχοντα τούς πεφειλμένους 
εχθρόν δέ ώς φθείροντα αυτών τ(ά κά)λλει ή 

.... Εις τον συνεχόμενον δυτικόν τοίχον, άνωθεν τοΰ δυτικού 
άκρου τού τάφου (τής κεφαλής τού νεκρού) είναι είκονισμένος ό νεκρός 
μικράς κόρης, έξηπλωμένος επί τού νεκρικού κραββάτου έν προθέσει, 
ο'πισθεν τοΰ οποίου πολύς κόσμος καί ίδίμ γυναίκες ΐστανται, κοπτόμεναι 
καί όλοφυρόμεναι' άνωθεν δέ τής παραστάσεως ή επιγραφή»

«Μαρίας ή θανί έγγωνος τής Μαρίδας)
έκοιμήθη ετών I', ημέρα σαββάτιο ^ΦΞ' 
σεπτεμβρίου Κ . . »2

«’Αριστερά τής προηγούμενης είκόνος τής Παναγίας επί μελανός 
εδάφους, άναγινώσκονται, έφ’ ύγροΐς άμυδροΐς, λευκοΐς γράμμασι» 3.

<<[μφ]ιη' ’Απριλίου κε' έκοιμήθη 
Γεώργιος 6 Σαλαμός καί δέησις

Μαρίας τής αυτού..........ής ΚΑΙΜ—Ρ
Ν Η ΛΟΥ € XI CPIXSP »X * * 3 4

’ Άθηνά ΙΕ' (1903) σ. 78, πίναξ Γ' άρ. 4. Τό χαριέστατον τούτο επίγραμμα 
θά ήδΰνατο οΰτιο ν’ άποδοθή είς τήν καθ’ ημάς :

Τάφε πικρέ, τάφε, πολλούς πόνους γεμάτε, 
σέ παίρνω καί σέ βλέπω καί γιά εχτρό καί φίλο- 
γιά φίλο τί κρατάς τούς πολυαγαπημένους, 
εχτρό γιατί χαλάς, τάφε, τές ομορφιές των !

Satamon άραγε τις ήτο τοΰ επιγράμματος συνθέτης, προοιωνιζόμενος τόν μετά 
τρεις ολοκλήρους αιώνας Διονύσιον ;

3 Τήν επιγραφήν δημοσιεύω κατά Gerola (σ. 592—3) έπιφέροντα «Evi.de- 
mente anche la Maria nostra a dieci anni, sulla fine del settembre (il 21 o il 28) del 
1560 apparteneva alia stessa famiglia dei Salamon». Ή επιγραφή έδημοσιεύθη μέ 
τινας παραλλαγάς άπό τόν Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ν (σ. 79, Πίναξ Γ' άρ. 5, σ. 78), ίδόντα 
κατά τήν άνάγνωσιν αντί «Σαββάτου» «Τρίτης».

3 Ξανθουδίδης, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 79.
4 G e r ο 1 a, IV, σ. 592.—' Ο Ξανθουδίδης σ. 79 πιθανωτέραν θεωρεί
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Έκ τής οικογένειας ταΰτης τών έκ Σητείας Σολωμών εθεωρήθη το 
πιθανώτερον δτι κατάγεται δ κλάδος τοϋ 'Εθνικοί Ποιητοϋ \

'Οπωσδήποτε τής αυτής οικογένειας φαίνονται οί έντδς τοΰ αυτού 
αίώνος καταγραφόμενοι τιμαριούχοι Σητείας, έμφανισθέντες κατά την 
έπιθεώρησιν τής καβαλαρίας Σητείας τδ 1582 έτος:

Messer Zuatie Salamon de Mes. Piero 
» Piero » de ser Zuane 
» Marco Salomon » » »

οΐτινες ήσαν υποχρεωμένοι να συντηρούν άνά ένα ίππονJ, δντες μεταξύ 
των συγγενείς (’Ιωάννης υίδς Πέτρου και οί υιοί του Πέτρος καί Μάρ
κος).

Δεν γνωρίζομεν αν μεταξύ των παρουσιασθέντων κατά την επιθε- 
ώρησιν τής καβαλαρίας τοϋ Χάνδακος ύπήρχον Salamon καί ποιοι, άφοϋ 
δ Καστροφΰλακας μόνον των τής Σητείας κατέγραψε λεπτομερώς τά 
ονόματα. Κατέγραψεν όμως δ αυτός λογιστής τους εϋγενεΐς καί τιμαρι
ούχους Χάνδακος (1583) καί εσημείωσε:

«Candia anime di nobili et feudati:
Messer Marco Salamon fo de niesser Marin 

» Anzolo » » » » Zuane»* 1 2 3.

Δυνάμεθ’ ακόμη νά προσθέσωμεν Salamon τινας κρήτας εις τούς 
ήδη σημειωθέντας. Ό εις έπροτάθη διά την επισκοπήν ’Αρκαδίας «1409 
indict. II die ι4 Martii. Infrascripti fuerunt se scribi ad probam 
Episcopatus Arcadiae Insulae Cretae [1). . . . 2)] Ven. V. Fr. Thomas 
Salamon s. Micaelis Ord. Praedicatorum, Magister Philosophiae»4.

τήν χρονολογίαν της επιγραφής ώς τοϋ έτους 7018 (—1510), άλλα τοϋτο είναι ήδη 
άπίθανον, τής αραβικής από Χρίστου γεννήσεως χρονολογίας οΰσης άπό μακροΰ 
έν χρήσει έν Κρήτη. "Αλλως τε είς τήν προηγουμένην επιγραφήν ή χρονολογία 
•4ΦΞ’ είναι μέν μ1 ελληνικά γράμματα άλλ’ ουχί.καί άπό κτίσεως κόσμου.

1 Οί Λιανουδάκης, Άγγελάκης κ. ά. θεωρούν τό πράγμα (ένθ’ 
άνωτ.) ασφαλές. Προηγουμένως ό Ξανθουδίδης (ενί)’ άνωτ. σ. 80) Όεωρεΐ τό 
πράγμα «άβέβαιον».

2 Οΰτοι καταγράφονται κατά τό έν τφ ΙΑ Κ (=-Τστορικφ Άρχείφι Κρήτης) 
ύπάρχοντι άντιγράφφ έν carta 136 τής Descrizione di Candia (1583) τοϋ Ρ. C a - 
strofilaca. Τό σχετικόν τμήμα ένετιστί έδημοσιεύθη υπό Μ ι χ. Καταπότη, 
Ρ. Castrofilaca περί Σητείας, περ. Μύσων Β' (1933) σ. 251, ελληνιστί δ’ υπό Ά γ α θ. 
Ξηρουχάκη, Ιστορικά σημειώματα καί Στατιστικά! πληροφορίαι Κρήτης κατά 
τόν Καστροψυλακα, περ. Κρητικά Α' (1933) σ. 123.

3 Carta 91 τοϋ έν τφ ΙΑΚ χει)φου. Πρβλ. καί Ά γ α θ'. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, Ή
Βενετοκρατουμένη ’Ανατολή........... σ. 41.

1 F 1 a m i n i u s Cornelius, Creta Sacra, Venetiis 1755 II σ. 130.
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Μετά δυο και ήμισυ αιώνας δρά εν Ίταλίφ δ Κρής Jacopo Salomon 
γεννηθείς τδ 1626 εν Χάνδακι «nobili Salamoniorum colonio genere», 
γενόμενος ειτα δομινικανός μοναχός καί μετά την εισβολήν των Τούρκων 
άποδημήσας εις την Ιταλίαν, δπου — εν I Ιαταυΐ'ω — έσπούδασε καί έγέ- 
νετο διαπρεπής θεολόγος καί έπιγραφολόγος’.

Φραγκίσκος Σαλομών, νοδάρος Χάνδακος κατά τά έτη 1601—1632 
περιλαμβάνεται εις πίνακα Κρητών συμβολαιογράφοι τής Ενετοκρατίας, 
ών τά αρχεία εσώθησαν εν τω Archivio Notarile τής Ένετίας1 2. Τά 
σωθέντα των συμβολαίων του έχουν γραφή ίταλιστί, αλλά τοϋτο δεν ση- 
μαίνει δτι δ νοδάρος ούτος ήτο Ιταλός καί ήγνόει τήν ελληνικήν, άφοϋ 
καί άλλοι συνάδελφοί του ελληνες εγραφον καί ίταλιστί ή μόνον ίτα- 
λιστί.

'Απλώς άναφέρονται, άνευ άλλων ειδήσεων, οί Νικόλαος Salamon 
(ανεψιός τοϋ Μάρκον avogador de Comun 1580), ώς ασχολούμενος μέ 
τά γράμματα, Χριστόφορός τις ίερεύς καί Νικόλαος, ’Αντώνιος, ’Ιάκωβος 
μοναχοί3. Περί τοΰ ’Ιακώβου τοΰτου δεν γνωρίζομεν αν ταυτίζεται.μέ 
τον ανωτέρω μνημονευθέντα δομινικανόν επιγραφολόγον' τοϋτο δμος εί
ναι τό πιθανώτερον.

Έάν τέλος δ Μichiel Angelo Salamone, περί οΰ ευρισκομένου εν 
Ζάρφ, γίνεται λόγος ώς εφευρέτου δηλητηρίου δυναμένου νά καταστρέψη 
τον έν Κρήτη τουρκικόν στόλον (1650—51) \ είναι των κρητικών οικο
γενειών Salamon γόνος, άγνωστον.

Γ

Γνωρίζομεν δτι κατά τήν έν Κρήτη ενετοκρατίαν οί ευγενεΐς ήσαν 
τριών ειδών:

1) Οί ευγενεΐς τής μητροπόλεως, οί άποστελλόμενοι ώς δοϋκες, ρέ- 
κτωρες, σύμβουλοι, προνοηταί καί ταμίαι καί εις άλλα τινά ειδικά λει
τουργήματα στρατιωτικά χρησιμοποιούμενοι, άτινα καί έξήσκουν επί τή

1 Ν. C ο m it e n i Papadopoli, Historia Gymnasii Patavini, Venetiis 1726 
II o. 230.—K. Ν. Σ ά θ α ς, Νεοελληνική Φιλολογία Άθ. 1868 σ. 287 καί Ν τ έ tp. 
Ξ α ν θ ο υ δ ί 6 η, Χριστ. Έπιγραφαί τής Κρήτης ’Αθήνας ΙΕ' (1903) σ. 80. Πρβλ. 
καί G. Gerola, Mon, Veneti jy, σ. 592.

a Λ. X. Z ώ η ς, ΙΙανηγ. τεύχος σ. 42, άντλών τοϋτο έκ των Sommario degli 
Attestati κλπ.

3 Σπυρίδωνος Μ. Θεοτόκ η, Εισαγωγή εις τήν έρευναν των μνημείων 
τής ιστορίας τοΰ Ελληνισμού καί ίδίς*. τής Κρήτης έν τφ Κρητικφ άρχείφ τοΰ 
Βενετικοΰ Κράτους έν Κερκΰρςι [1926] 4ο σ. 99, έν σ. 83.

1 Secrets d’Etat de Venise par Vladimir Lamansky, Saint-Petersburg, 
1884, έν σ. 129, 139, 140.
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βάσει διατάγματος (capitularium) έφ’ ωρισμένον χρόνον, οί πολιτικοί, δι
ετίαν ή τριετίαν. Οΰτοι έπανακάμπτοντες εις την Μητρόπολιν είχον πά
λιν τά δικαιώματα των έν τοϊς συμβουλίοις καί ταΐς άρχαϊς τοΰ κέντρου. 
Τά δ’ αξιώματα, άτινα οί ευγενεΐς ούτοι ενέμοντο καί έξήσκουν δεν έδί- 
δοντο ποτέ εις Ιταλούς έχοντας τάς δύο έπομένας εύγενείας. Τοσαύτην δέ 
σημασίαν έσχεν ό περιορισμός, ώστε εις αυτόν οφείλεται κατά μέγα μέ
ρος ή κατά τής Μητροπόλεως κρητική έπανάστασις τού 1363 (Δημοκρα
τία τοΰ 'Αγίου Τίτου), έργον τής μή άρκουμένης εις τάς καστελλανίας εν
τοπίου αριστοκρατίας. Εις μόνον κρητικός οίκος ήξιώίίη τής έγγραφής εις 
τούς ευγενεΐς τής Μητροπόλεως, ό τοΰ ’Αλεξίου Καλέργη, ό άποβάς τό 
στήριγμα των τυράννων εν Κρήτη.

2) Οί ενετοί ευγενεΐς τοΰ Βασιλείου τής Κρήτης (nobili veneti del 
Regno di Candia) οί καί άποτελοΰντες τό μέγα Συμβούλιου έν τή νήσορ, 
οί περισσότεροι Ιταλοί, αλλά καί τινες εκ των άρχοντοπούλων καταγόμε
νοι. Ούδέν δηλαδή έσήμαινεν ό χαρακτηρισμός nobile veneto ώς προς 
τήν εθνικήν καταγωγήν τών εύγενών τούτων τιμαριούχων, των νεμομέ- 
νων τά μεγαλύτερα φέουδα καί τά πρωτεύοντα τών υπολειπομένων αξι
ωμάτων τής πολιτείας, καί

3) Οί κρήτες ευγενεΐς τοΰ βασιλείου Κρήτης (nobili cretesi del Re
gno di Candia), οί πολλοί καταγόμενοι εκ τών φεουδαρχικών βυζαντια- 
κών οικογενειών τής Κρήτης, μετά γενναίαν δ’ άντίστασιν τών πρώτων 
τής ενετοκρατίας αιώνων έπιτυχόντες τήν κατοχήν δευτερευόντων καί 
μικροτέρων τιμαρίων, καί τό δικαίωμα επί δευτερευουσών θέσεων τής 
πολιτείας, δσας δεν ενέμοντο οί nobili veneti. Εις τήν τάξιν ταύτην άνή- 
κον καί πολλοί Ιταλοί τήν καταγωγήν, τέκνα καί απόγονοι τής Ένετίας, 
άποικισθέντες εις Κρήτην, ή αυτών τούτων τών nobili veneti τοΰ Βασι
λείου τής Κρήτης.

Διά νά έχη τις συμπεπληρωμένην τήν εικόνα, πρέπει νά προσθέση 
τούς άρχοντορωμαίους ή χαρισμένους (=privilegiati, graziati) λεγομέ
νους, προνομιούχου τάξιν άνευ φεούδων μέν, αλλά στρατευομένην χωρίς 
νά άγγαρεύηται καί μετέχη τών βαρειών υποχρεώσεων τών παροίκων 
(villani), καί τάς ποικίλας υποχρεώσεις τών εμπόρων καί πολιτών τών 
άποτελούντων αστικήν τινα υποτυπώδη τάξιν, περιορισμένων υποχρεώ
σεων καί δικαιωμάτων '.

Έάν τ’ ανωτέρω ληφθοΰν καλώς ύπ’ ό'ψιν, αποκλείεται ή υπόνοια 
δτι ο έν Κρήτη οίκος τ«>ν Σαλαμών προέρχεται εκ μεταφυτεύσεως αυ
τής ταύτης τής μητροπολιτικής οικογένειας, διά παραμονής τίνος τών 
ύπηρετησάντων έν Κρήτη εύγενών τής Μητροπόλεως Salamon. ’Άλλωςτε

ι Πρβλ. προχείρως Ξηρού χ ά κ η ν, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 80—1.
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δ γνωστός ήμΐν δοΰκας τής Κρήτης, 183°ς κατά σειράν, Nicolaus Salamo- 
tiius (1580—2)1, διαδεχθείς τον Έρμόλαον Τιέπολον καί άντικαταστα- 
θείς διά τοΰ Νικολάου Δονάτου, είναι πολύ μεταγενέστερος τών σημει- 
ωθέντων ήδη Σαλωμών IF/ καί Ιζ' αίώνοιν.

Απεναντίας έκ τοΰ πολυτίμου Χρονικού τοΰ Trivan1 2 3 γνωρίζομεν 
δτι κατά τον 177 αιώνα μία των 32 οικογενειών τοΰ Χάνδακος των έχου- 
σών τήν nobilitatem venetam ήτο καί ή τών Salarnon. 'Αντιθέτους δ" 
ούτε εις τήν Σητείαν ούτε εις Ρέθυμνον, ούτε εις Χανιά ΰπήρχον nobili 
veneti Salamon 3.

Εις τήν οικογένειαν ταΰτην άνήκεν αναμφίβολος 6 προσημειωθείς 
’Ιάκωβος Σαλαμόν, θεολόγος καί δυτικός μοναχός.

Τοϋτο μόνον τό παράδοξον, άλλ’ οΰχί καί ανεξήγητου συμβαίνει, δτι 
ορθόδοξος φαίνεται ό έκ τής οικογένειας ταΰτης καί διαφορετικών πηγών 
γινωσκόμενος Antonio Salomon, δστις τήν 20 Αύγουστου 1669 μέλος τοΰ 
Magior Consiglio di Candia ών, δεν έδέχθη τάς προτάσεις τοΰ Μ. Βε- 
ζΰρου περί παραμονής έν Κρήτη μετά τήν παράδοσιν τής πρωτευοΰσης, 
όπως άλλοιςτε ολόκληρον τό Μέγα τοΰτο τοΰ Χάνδακος Συμβουλίου 
διά 45 ψήφων4 *. Περιέργως έ'χομεν καί μεταγενεστέραν περί τοΰ ’Αντω
νίου Σολωμοΰ τοΰτου εΐδησιν, εξ επτανησιακού εγγράφου. Τήν 2 Αύγου
στου 1684 ευρισκόμενος έν Κρήτη έκλέγεται επίτροπος τοΰ πρφην Κισά- 
μου Φιλοθέου Παγά προς ύπεράσπισιν τών δικαιωμάτων του κατά τοΰ 
πρφην Κρήτης Νικηφόρου Σκωτάκη 3.

Υιός τοΰ ευγενοΰς τοΰτου ’Αντωνίου καί τής Άρτέμιδος Μαυρίκιου, 
εύγενοΰς Κρήσσης, φαίνεται δ γνοιστός ήμΐν Τωάννης - Αρσένιος, ό δι’ 
αναφοράς του τοΰ 1697 έτος ζητήσας από τον προβλεπτήν Ζακύνθου τήν 
άνανέιοσιν τών οικογενειακών του τίτλων 6, άφοΰ ειχεν ήδη τιμηθή διά

1 F 1. Cornelius, Creta Sacra II σ. 431.
2 Περί τών έν τφ Χρονική) τοΰτιρ (of) άντίγραφον έ'χομεν έν τφ ΙΑ Κ) πε

ριλαμβανόμενων, της αξίας των καί της χρησιμοποιήσεώς του υπό τοϋ 2 π. Ζ α μ- 
π ε λ ί ο υ δρα Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, ’Αντωνίου Τριβάν διηγήσεις περί Κρήτης, 
περ. Νέα Εστία ΙΒ' (1932) σ. 846—52.

3 σ. 14—5 τοϋ χει)φου ΙΑΚ.
4 σ. 106 τοΰ αύτοΰ χει)φου. Πρβλ. καί Ernst Gerland, Histoire de la 

noblesse cretoise au moyen age, Paris 1907 a. 213.
“ Z ώης περ. Χριστ. Κρήτη A' (1912) σ. 608. Περίεργος είναι ή έπιστροφή 

ευγενοΰς ένετοΰ εις Κρήτην, δι’ ήμας μή δυναμένους νά τήν αΐτιολογήσωμεν.
Καί δ Φιλόθεος Παγας καί ό Νικηφόρος 2κωτάκης έγένοντο, επίσκοπος δ 

εις καί μητροπολίτης δ άλλος, μετά τήν κατάληψιν τής Κρήτης υπό τών Τούρκων. 
'Όρα τά σημειωθέντα νπ’ έμοϋ σχετικώς έν Ε Ε Β 2 I' (1933) έν σ. 197—8 
καί 223.

6 Ζ ιό η ς, ’Ένθ’ άν. σ. 40.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:09 EEST - 34.211.113.242



Οίκογένειαι Salamon-Σολωμοΰ εν Κρήτη. 175

τοΰ τίτλου τοΰ εύγενοΰς καί κόμιτος Μονεμβασίας διά τοά5 από 7 
Ίανουαρίου 1697 δουκικοΰ διατάγματος1. Έκεϊ άναγινώσκομεν οτι «La 
famiglia del fedel Gio. Arsenio Salamon, che tra quelle di Candia 
vanta illustri natali e distinte e speciose benemerenze ... ».

’Άν έτυχε καί άναγνωρίσεως των κρητικών του τίτλιον δ μαχητής 
ούτος αγνοείται. Πάντως είναι άσχετος προς τους προγόνους τοΰ Εθνι
κού Ποιητοϋ καί κακώς άναφέρεται μετάξι1 των. ’Επίσης κακώς συνήχθη 
τό συμπέρασμα δτι οί Salamon τής Ζακύνθου έπέρασαν εις την νήσον, 
άφοϋ έμειναν επί τινα χρόνον εις την Πελοπόννησον. Οί άμεσώτεροι πρό
γονοι τοΰ Ποιητοΰ ένεγράφησαν μεταξύ τών τιμαριούχων τής Ζακύνθου 
από τοΰ 1670 1 2 3.

Καί αυτά μέν περί τών nobili veneti Salamon.

’Αλλά τό Χρονικόν τον Trivan πληροφορεί ημάς περί τής ύπάρξεως 
καί οικογένειας cittadini Salamon εκ τών έκπεσουσών τής εύγενείας. 
ΙΙοΰ ύπήρχεν ή οικογένεια αύτη, εν Χάνδακι ή Σητείφ δεν λέγει 3. Εύλο- 
γώτερον είναι νά πιστεΰσοιμεν τούς εν Σητεία μάλλον Salamon, τούς 
οποίους αίώνα περίπου προηγουμένως εύρομεν κατέχοντας ούχί φέουδον 
άλλ’ απλήν serventariam. Εις τοϋτο ένισχυόμεθα καί εκ τών γνωστών 
ήμίν ως έγγραφέντων μετά την άλωσιν τής Κρήτης (1670) εις τό Libro 
d’oro τής Ζακύνθου Νικολάου Σαλαμόν, υιού Φραγκίσκου καί Πέτρον 
Σαλαμόν, υίοΰ Μάρκου καί αδελφού τοΰ ανωτέρω Φραγκίσκου. Ούτοι 
ήσαν ούχί εύγενεΐς, ως καταγράφονται άλλαι οίκογένειαι (nobili), οίαι 
τών Μελισσηνών, Κορνέρ, Σαγρέδων κ. ά. άλλ’ απλώς τιμαριούχοι (fe
ud ati)4.

Καί δεν είναι μέν άμεσος απόγονος τών δύο τούτο)ν Σολωμών δ 
’Εθνικός Ποιητής, άλλ’ είναι δισέγγονος τοΰ Φραγκίσκου Σαλαμόν, πα- 
τρός τοΰ Νικολάου καί άδελφοΰ τοΰ Πέτρου.

"Οτι καί δ πατήρ τοΰ Ποιητοΰ εδικαιούτο την nobilitatem creten-

1 Δεβιάζης, ’Εθνική ’Αγωγή ένθ’ άνωτ. σ. 57α—58α.— Ζ ώ η ς, Ένθ’ 
άνωτ. σ. 40—2.

2 Ζ ώ η ς, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 36. Σημειωτέου δτι οί Νικόλαος καί Σπυρίδων 
Σολωμός, ζητοΰντες τήν άναγνώρισιν τών προγονικών των προνομίων κατά Μάρ
τιον 1785, άνέφερον δτι «Godevano gli ascendenti di noi oltre il freggio distinto d’ 
antica originaria nobiltA nel Regno di Candia, l'onorifica raarca ancora del feudal 
vassalaggio, col posseso d’una feudale Contea, posta nel regno medesimo» (ϊδε 
Ζ ιό η v, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 42—3). Δέν ώριζον δηλαδή τον τόπον δπου υπήρχε τό, 
κατ’ αυτούς, προγονικόν φέουδον. ’ΓΗσαν δ’ οΰτοι ό πατήρ καί ό εκ πατρός θείος 
τοΰ Έθνικοΰ Ποιητοΰ.

8 σ. 21 τοΰ χει)φου.
4 Ζ ώ η ς, Ένθ’ άνωτ. σ. 37-8, καί έν Ε Ε Κ Σ Α' (1938) σ. 293.
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sem άνεγνωρίσθη πολύ άργότερον. Εις την αναφοράν τοΰ Νικολάου (πα- 
τρός τοΰ Έθν. Ποιητοΰ) καί τοΰ αδελφού του Σπυρίδωνος Salamon 
από 9 Μαρτίου 1785 σημ.ειοΰται «dell’ avo nostro Francesco, che fu go- 
vernatore) del Regno di Candia ed un altro Francesco, che fu ne’ 
tempi anteriori Segretario Ducale nel Regno medesimo.. . . »1 * 3 *.

Μία ακόμη άπόδειξις ότι εν Κρήτη οι Salamon ούτοι δεν ήσαν ηο- 
bili cretensi είναι, καί τό αξίωμα τοΰ δουκικοϋ γραμματέως δπερ ελαβεν 
δ πρόγονός των Φραγκίσκος Σολωμός. Γνωστόν είναι ότι τα αξιώματα 
ταΰτα τά γραφειοκρατικά κατελαμβάνοντο μόνον υπό αστών, οΐτινες έδι- 
δον καί τούς Καγγελαρίους τοΰ Κράτους.

Υπενθυμίζω ακόμη εΐδησιν ελάχιστα γενομένην γνωστήν, περί τής 
Κρήσσης προμάμμης τοΰ Έθν. Ποιητοΰ Άνεζηνας όνόματι, συζύγου τοΰ 
Φραγκίσκου Σολωμοΰ, υιού Μάρκου.

Έδημοσιεύθη 3 προ διετίας ή διαθήκη της συνταχθεΐσα εν Ζακύν- 
θω την 15 Μαρτίου 1676, εν ή ή «γυνή τοΰ ίλλοΰστρε αφέντη Φραντζέ- 
οκο Σαλαμο από τό Κάστρο τής Κρήτης .... αφήνω ντόπο τοΰ θανάτου 
μου..........καί τό αγαπημένο μου παιδί όνόματι Νικολάκης καί διατί λεί
πει ό άνωθέ μου ανδρας είς την Βενετία καί τό ά'νωθέ μου παιδί εΒρί
σκεται στη μπαρμπαριά σκλάβος» :1.

Παρατηρώ πρώτον δτι ούχί νόμπιλε άλλ’ ίλλοΰστρε, άποκαλεΐ τον σύ
ζυγόν της Φραγκίσκον ή Άνεζήνα καί ό γράψας καί είδώς νοδάρος. Ειτα 
δτι ή γνώσις τής είδήσειος ταύτης καθιστά άδιάσειστον την βεβαιότητα 
δτι οί άμεσοι πρόγονοι τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ ήσαν εγκατεστημένοι είς 
τό [Μεγάλο] Κάστρο τής Κρήτης (Χάνδακα) καί ούχί την Σητείαν. Πι
θανώς βεβαίως να κατήγοντο εκ τών έν τή Σητείφ συναντωμένων μέχρι 
τοΰ 16 αίώνος ύπερμεσοϋντος, πάντως δμως ή βεβαίωσις τής Άνεζήνας 
«από τό Κάστρο» αίρει πάσαν ύπόθεσιν περί προσωρινής διαμονής τών 
έκ Σητείας Σολωμών, μετά την κατά τον ένετοτουρκικόν πόλεμον κατα
στροφήν τής Σητείας, είς Χάνδακα5. Τοΰτο άλλως τε έρχεται νά επικυριο- 
ση άδειάσειστον γεγονός, ή ΰπαρξις γνωστοτάτης μέν, μικράς δμως οικίας

1 ”Η κακώς άνεγνώσθη governatore ή οί απόγονοι δέν ενθυμούνται καί δεν
σημειώνουν σαφώς τί αξίωμα έφερεν ό πάππος το>ν.

3 Ζ ώ η ς, Πανηγ. τεΰχος, σ. 43.
3 Λ. X. Ζώης, «Περί τον Εθνικόν ποιητήν Διονύσιον Σολωμόν «Second 

Annual Masquerade Ball et Entertainmeut of the Pan-Zakyntian Brotherhood of 
New York 1936, έν φύλλοις 2α, 3α. 4α, τοΰ ελάχιστα γνωσθέντος έν Έλλάδι λευ- 
κιόματος τούτου.

" Περί τών περιπετειών καί τής εξαγοράς τοΰ Νικολάου Σολωμοΰ τούτου 
ορα Ζ ώ η ν, ΙΙανηγ. τεΰχος σ. 38—9.

5 Άγγελάκης, ”Ενθ’ άν. σ. 64.
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τοϋ Νικολάου Σολωμον (θείου εκ παππού τοΰ Έθν. Ποιητοΰ) εν Χάν- 
δακι, περί ής διαλαμβάνει λίαν ενδιαφέρον τουρκικόν έγγραφον, την με- 
τάφρασιν τοϋ οποίου δφείλο) εις την φιλικήν συνδρομήν τοϋ κ. Νικο
λάου Σταυρινίδου, μεταφραστοϋ τοΰ Δήμου Ηρακλείου1.

Διά τοΰ εγγράφου τούτου παραχωρεϊται δ εν Χάνδακι ναός τής Πα
ναγίας τής Τριμάρτυρος προς άνέγερσιν τεμένους οθωμανικού καί πλου
τίζεται δι’ έκχωρήσεως ως βακονφικών διαφόρων κτημάτων άλλοΰ καί έν 
τή συνοικία τής «Κερ’ 'Αγιασμένης» (;), μεταξύ των οποίων «κεΐται μία 
οικία πασίγνωστος με τήν ονομασίαν οικία Νικόλα Σαλαμόν, έχουσα οίκό- 
πεδον μήκους δέκα τεσσάρων καί πλάτους οκτώ πήχεων, μεθ’ ενός εν 
καλή καταστάσει καταστήματος, μιας έν καλή καταστάσει αποθήκης καί 
ενός ερειπωμένου άνωγίου δωματίου».

Το γενεαλογικόν δένδρον τοϋ Εθνικού Ποιητοΰ όσον αφορά εις τήν 
Κρήτην δεν είναι βεβαίως πλήρες, ούδ’ είναι εϋκολον να συμπληρωθή, 
διαχωρίζονται όμως διά τής παροΰσης μελέτης πολλαί αμφισβητήσεις καί 
έρχονται εις φώς διεσπαρμέναι ειδήσεις καί τινες νέαι. Θά ήτο λοιπόν 
παράλειψις ή μή περαιτέρω δημοσίευσις τοΰ γενεαλογικού δένδρου τής 
οικογένειας Salamon Χάνδακος τής εχούσης τήν nobilitatem venetam, 
σχηματισθέντος καί εξ άλλων καί πενιχρών τινων ειδήσεων τοΰ Καστρο
φύλακα, κυρίως όμως εκ τοΰ περαιτέριο δημοσιευομένου αΰτουσίου ιταλι
κού δοκουμέντου εκ τοΰ «Cronaca delle nobili famiglie Venete che 
abitarono il Regno di Candia, o mandate in colonia, o capitate in 
altre occasioni fino ache quel Regno passo sotto il dominio dei Tur- 
chi» 3.

"Οτι δέ ή οικογένεια αϋτη δεν είναι ή ιδία τοΰ Έθνικοΰ Ποιητοΰ, 
δείκνυται εκ τών διαφορών τών δύο γενεαλογικών δένδρων. Ή τοιαύτη

' Καί έντεϋθεν οφείλω νά ευχαριστήσω τον φιλότιμον τούτον μελετητήν τής 
ιστορίας, διασιόσαντα πλήθος τουρκικών εγγράφων τοϋ ΙΖ' αίώνος λήγοντος διά 
μεταφράσεως, ών τήν έκδοσιν άναμένομεν πάντοτε.

s Τ6 χει)φον περιεγράφη παρ’ ήμΐν τό πρώτον νπο Σπυρίδωνος Μ. 
Θεοτόκ η, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου έν Βενετίφ κατ’ εκλογήν έκ τής yj καί VII ιταλικής σειράς, περ. 'Ελ
ληνικά Γ' (1930) σ. 349-50. Έκεΐ έσημειώθη, αγνοώ πόθεν συμπερανθέν, δτι <;αί 
περιγραφόμεναι οίκογένειαι άπψκησαν έξ 'Ενετίας είς Κρήτην, είτα δέ έπέστρεψαν 
είς 'Ενετίαν. Γενεαλογοΰνται μέχρι τοΰ 1625. Αί οίκογένειαι αυται έπέστρεψαν 
μέχρι τοΰ 1630». Γεγονός είναι δτι έν τφ δημοσιευμένοι τμήματι γίνεται λόγος 
περί φονευθέντος τό 1648 έ'τος Ίωάννου Μάρκου, κατά τήν πολιορκίαν τοΰ 
Χάνδακος.

Τό δημοσιευόμενων άντίγραφον έλήφθη πρό έτών τή φροντίδι τοΰ τότε άρ- 
χιμ. νΰν δ’ επισκόπου Κυδωνιάς καί Άποκορώνου κυρίου Άγαθαγγέλου Ξηρου- 
χάκη, γνωστοΰ μελετητοΰ τών τής ενετοκρατίας, τόν όποιον καί έντεϋθεν εύχα- 
ριστοΰμεν. Τό χει)φον τοΰτο υπαινίσσεται προδήλως ό Νίκος Βέης λέγων δτι

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. 12
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δμως παραβολή δεικνύει κα'ι την άπωτέραν συγγένειαν τών δυο τούτων 
κλάδων, Λροκύπτουσαν εκ τής ταυτότητος των βαπτιστικών ονομάτων 
Μάρκος, ’Άγγελος, Ιωάννης καί Νικόλαος, καί των δυο πρώτων ονομά
των άμψοτέρων των γενεαλογικών δένδρων (Anzolo-Zuane, Angelo- 
Zannachi).

Πότε άραγε διεσπάσθησαν οί εν Κρήτη Salanion εις τους δυο κε- 
χωρισμένους κλάδους; Ποιος ό αρχαιότερος εξ αυτών;

Έκ των γενεαλογικών δένδρων φαίνεται δτι ό των Salanion feudati 
άνήγε την αρχήν εις τον 1/V, αιώνα, έγνώριζε τον ’Άγγελον Salanion ζή- 
σαντα το 1372. 'Ο των Salanion nobili veneti άνήγε καί αυτός τήν αρ
χήν εις ’Άγγελον Salanion τοϋ ΙΔ' αίώνος, άχρονολόγητον. Ή σταθερω- 
τέρα πάντοις έκ των παλαιοτέρων ειδήσεων είναι ή άφορώσα εις τον 
Μάρκον (1356) έχοντα φέουδον εν Σητεία καί ένοικιάζοντα τό χωρίον 
Βασιλιές τοϋ Τεμένους. Δι’ αυτό, μέχρι τής άποδείξεως τοϋ εναντίου, αρ
χαιότερου θεωρούμεν τον οΐκον τής Σητείας. Ό δέ σεισμός τοϋ 1508, ό 
έρημώσας τήν πόλιν τής Σητείας καί τα περίχωρα μέχρις αυτής τής 'ίε- 
ραπέτρας, καί αί μετ’ ολίγα έτη έπιδρομαί τοϋ ΧαϊρεδδΙν Μπαρμπα- 
ρόσσα * 1 πιθανώς συνετέλεσαν εις τήν μετακίνησιν τών Salanion έκ τών 
άνατολικωτέρων εις τήν κεντρικήν Κρήτην, τον Χάνδακα, οπού έκτοτε 
συναντιόνται άραιώς. Καί έκ τοϋ κλάδου τής οικογένειας αυτής τοϋ Χάν- 
δακος τής μ ή έχοϋσης πλέον τήν nobilitatem venetam έγεννήθη, ώς 
άνωτέροι εΐπομεν, ό προπάππος τοϋ Ποιητοϋ Φραγκίσκος.

οί Μάρκος τοϋ Μαρίνου καί ’Άγγελος τοϋ Ίωάννου Salamon «προφανώς δεν «νή- 
κουσιν εϊς τον οΐκον έξ οί ό ’Εθνικός ημών Ποιητής, άλλ’ εις τόν φεροινυμον βε- 
νετοκρητικόν οΐκον, τοϋ όποιου περιεσώθη καί γενεαλογικόν δένδρον (περί αυτοί 
άλλοτε διεξοδικώς) πρβλ. Ξηρουχάκην ’Ένθ’ άν. σ. ιδ'. "Εξ έκθέσειος τοϋ 
αυτοί Νίκου A. Β έ η (Μάρτιος 19331 ευρισκόμενης εις χεϊράς μου πληροφοροί- 
μαι δτι κατέχει οίτος αντίγραφα τών περικοπών ιταλικού χειρογράφου, άνήκοντος 
άλλοτε εις τόν φιλόβιβλον οΐκον Hamilton, έξ οί δϋνανται νά διαφωτισθοϋν τά 
κατά τούς έν Κρήτη Σολωμούς.

1 Περί τε τοϋ σεισμοί καί τής επιδρομής προχείρως πρβλ. Ά. Ν. Γ ι ά ν- 
ν α ρ η, Περί Έριοτοκρίτου καί τοϋ ποιητοϋ αυτοί, έν Άθήναις 1889 σ. 10—6 
καί Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Τό τραγούδι τής Φιαγκούσας περ. Νεοελληνικόν Άρ- 
χεϊον Α' (1934) σ. 64—70, κυρίως έν σημ. 7 τής σ. 65.
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/ Farniglia Salamon- Nobili Cretesi etc.

’Άγγελος1 1372

Zannachi1

Μάρκος: Θωμάς1 

Πέτρος

’Ιωάννης1

Θωμάς 3 Νικόλαος 1

Πέτρος1 Μάρκος3 (1580)

’Ιωάννης: Νικόλαος a

Ιωάννης3 Νικόλαος3 ΠΕΤΡΟΣ8 Γεώργιος1 Μαρίνος1

Μάρκος 3

Άνδρέας1 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ* ΠΕΤΡΟΣ 4 (1670)

I I
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ' (1773)

[ j
’Ιωάννης Μάρκος (f 1761)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 (1737—1808) Σπυρίδων 1 (1742—)

I I I

Ροβέρτος 1 (1767-18..) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1798-1857) Δημήτριος
(1801-1883)
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II Farniglia Salomon Nobili Veneti (Χάνδακας) 

A' Anzolo1

Zuane1

Alvise 1

Nicolo'

Marco1 (20 Μαΐου 1444)

B' 1
I__________ I______________

II i
Zuane3 Marin1

Marco3 (1583)

τ;
Nicolo 4

Γ

I
Zan Marco (f 1684) 

? (θανών έν Πανιγρα)

? (θανών έν Εύβοιά)

Anzolo 8 (1583)

Geronimo1 Marco3 Nicolo3

Γ' ?
Antonio1

Giovani-Arsenio 1

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:09 EEST - 34.211.113.242



Οίκογένειαι Salatnon-Σολωμοΰ έν Κρήτη. 181

ΕΓΓΡΑΦΟΝ

(Biblioteca Marciana. Serie VII (Ital.) No 36 Classif. 8380, XVII)

S a 1 a m o n i

Se trovano descritti nelli libri dell’ Avogaria de Candia:
1591, 2 Aprile Ser Geronimo de Anzolo 
1598, 13 Maggio Ser Marco de Anzolo
1598, 21 Zugno Ser Nicolo de Marco
1604, 19 Ottobre Ser Nicolo de Anzolo
1621, 12 Maggio Ser Zar. Marco de Nicolo. Questo morse del 1648
per una Maschellata ricevuta nella testa sopra la Breschia di Candia.

Non si ritrova che fra quelli della Colonia vi sia stata la famiglia 
Salamona, tutto che al tempo della guerra ve ne fossero molti che 
possederano feudi e Cavallaria tutto che non Nobili, alcuni de quali 
ripatriarono et vivono popolari, onde e da credere che siano capi- 
tati in Candia con altra occasione, perche sino del 1444 a 20 Mag
gio Marco Salamon quondam Ser Nidolo quondam Ser Alvise, quon
dam Ser Zuanne quondam Ser Anzolo 1 de Candia si provo del Mag- 
gior Consiglio, come appar uell’ Offizio dell’Avogaria de Comun 1 2 3 ol- 
tre quelli che si trovano scritti nei libri come sopra s.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ
Χανιά, ’Ιούνιος 1938

1 Αί συντομογραφίαι των προηγουμένων ονομάτων άνεγνώσθησαν είκοτολο- 
γικώς.

2 Πιθανώς Candia (τό χει)φον έχει C.).
3 ’Αγνοεί ό συγγραφεύς τοϋ παρόλ'τος υπομνήματος την προΰπαρξιν Σολω

μών έν Κρήτη τοϋ 1444, περί ών ήμεΐς διελάβομεν ήδη.
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