
Σημασία:

Βλ. σκούτα 
Ανεκλήθην πάνω στην ασπίδα έμπαιναν σύμβολα. Πβλ. Το Λ των Λακεδαιμονίων και τα οικόσημα των 
φεουδαρχών του μεσαίωνα. Ο  θυρεός κατάντησε να σημαίνει περισσότερο οικόσημο πάρα όπλον.

Εγκυκλοπαιδικά:

Από το  θύρα = πόρτα
Πιθανόν να ήταν μια παλιά πόρτα που χρησίμευε σαν ασπίδα

Ετυμολογία:

H λέξη παλιά σήμαινε γιρλάντα,  στεφάνι,  από το ελλ. στέμμα. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν  
για να στολίσουν τις προτομές των προγόνων τους, μακριές ταινίες από περγαμηνή 
διακοσμημένες με γιρλάντες, στις οποίες γράφανε τη γενεαλογία της οικογένειας.  έτσι αυτή η 
λέξη τότε έδειχνε ένα γενεαλογικό  δέντρο, τους τίτλους ευγενείας,  το σύμβολο της οικογενείας 
(οικόσημο), και αυτή την έννοια έχει σήμερα.

Ιταλικά: stemma

II vocabofo antico veratnente significa ghirlarda, corona: ma siccorne i Rornani
Usarono  sospendere ai busti dei loro antenati  lunghe stricie di pergamena ornate
di ghirlande, in cui era scritta la genealogia della famiglia, cosí questo vocabolo
serví poi ad indicare un Albcro genealogico, i Titoli di nobiltà, non che lo Scudo
o Arme gntilizio, la Insegna di faniiglia,e in questi ultimi due significati corre
tuttora.

coat of arms (n.)     mid-14c., originally a tunic embroidered with heraldic arms (worn over armor, 
etc); see from coat (n.) + arm (n.2) and cf. O.Fr. cote a armer. Sense transferred to the heraldic 
arms themselves by 1560s. Hence turncoat, one who put his coat on inside-out to hide the badge 
of his loyalty. 

Αγγλικά: coat of arms

Γαλλικά: armes, armoiries 

Ξενόγλωσσα

Εικόνες:

θυρεός
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Οικόσημο

Αρματα 

Στη μεσαιωνική γραμματεία (Επυλλια κλπ) διαβάζουμε 
Τούτο ήτον τό σημάδιν  του τό σύρνει εις τα άρματά του. 

Σημάδι] εδώ εννοείται το  οικόσημον. Η λέξη απαντάται τις Ηροδότου Ιστορίες (Ι171)(«Επι τάς 
ασπίδας τα σημηία ποιέεσθαι») και στις Φοίνισσες του Ευριπίδη (ΙΙΙ 4) με αυτή την έννοια.
Και στον Ξενοφώντα -Κύρου Ανάβαση «το βασίλειον σημεῖον ». 

το] Η λέξη «το» δεν είναι αρθρο αλλά  αναφορική αντωνυμία : «εκείνο το οποίο», «αυτό που»

Εις τα αρματά του] πάνω στήν ασπίδα του. Ζωγραφίζει στο οικοσημό του (Αγγ. Coat of arms).
Μια πολύ παλαιά συνήθεια με πρακτικό χαρακτήρα, επειδή οι μαχητές προστάτευαν το 
πρόσωπό τους, τα σημάδια η σημεία ήταν μέθοδος αναγνώρισης. 
Αρματα= Arms= οπλα και ασπις=οπλον. Αρματωσιά=εξοπλισμός.

Α. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗ - ΤΟ ΚΑΣΙΔΙ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΟΥ

Σημάδι 

Λογότυπος

Βουλλα, βουλωτηριον, βουλοκερι, σφραγις σφραγιδόλιθος.

Σκούτα, σκουτάρι, σκουτέλι

Συνώνυμα - Συγγενικά:

Αναφορές:
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