
Κοσμημα του αυτιου.

Το αρχαίο ενώτιον

Σημασία:

Συνώνυμα
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Από τις σχολές  (δύσης και ανατολής) του βυζαντιου. Απ' οπου και το σχολάριος 

Wikipedia

The word school derives from Greek σχολή (scholē), originally meaning "leisure" and also "that in which 
leisure is employed", but later "a group to whom lectures were given, school".

Στεφάνου  - Θησαυρός της Ελληνικκής γλώσσης   1668

Οι σχολάριοι φορουσαν σχολαρικιον ενωτιον  ως διακριτικον* 

__________________________________________________________________

*) όπως και ο λόφος (λοφίο)  της κασίδας αποτελουσε διακριτικο των βάνδων.
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Ο Δουκαγγιoς (Du Cange ) 1680

Ετυμολογία:

σκουλαρίκι
Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
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Το επιθετο σχολαρικιον εξεπεσε σε ουσιαστικο. Aπο τους βυζαντινους χρονους το χ εγινε κ γιατι η λεξη 
Σχολή ειχε ηδη περάσει στα λατινικα> schola (το χ δεν υπαρχει στα λατινικα), και επεστρεψε ως 
αντιδανειο και η προφορα σκολαρικιον και σχολαρικιον ήταν κοινα αποδεκτή. 

Παρατηρηστε τα ιδια παθήματα του σχόλη - σκόλη, και του σχολείον - σκολειό:

Τραγ. Κυριακη, γιορτη και σκολη να 'ταν η βδομάδα ολη.

Να πηγαίνω στο σκολειό να μαθαινω γρλαμματα

Παντως σκολαρικον ενωτιον δεν αναφερεται στα λεξικα.

Το σκουλαρικι ήταν κοσμημα από την αρχαιοτητα. Τα αρχαιολογικα ευρήματα είναι παρα πολλα.
Η παλια μεθοδος αναρτησης του σκυλαρικιού ηταν το τρυπημα του αυτιου. Τρθποθσαν το αυτι με μια 
βελονα. Τοποθετουσαν αρχικα ένα λεπτο κλαρακι πχ. από θυμάρι. Όταν εκλεινε η πληγή 
χρησιμοποιουσαν την τρυπα για την αναρτηση του σκουταρικιου.  Σημερα η δουλεια αυτή γίνετια με 
μηχάνημα και  είναι  ευκολη, ανωδυνη και ασφαλής από κινδύνους μολυνσης.
Αυτή η ευκολια επιτρέπει να γίνουν τρυπες αναρτηση κοσμημάτων παντου βλ. εικονες

Εγκυκλοπαιδικά

Ιταλικά orecchino

Αγγλικά earring

Γαλλικά boucle d'oreille

Ξενόγλωσσα

Εικόνες:
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Οι τρυπες του ενωτιου τωρα πανε παντου

ΜΑΤΙ ΜΥΤΗ - ΧΕΙΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΕΜΝΟΥ 
ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΕ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ

http://www.sakketosaggelos.gr
/Images/Uploaded/image002%281994%29.jpg

Το εκανε ή το εβαλε σκουλαρικι
Του εγινε έμμονη ιδεα αυτό που του υπέδειξε καποιος άλλος.

Φράσεις:

Αναφορές
Κυριως για τις σχολές της Βυζ. Αυτοκρατορίας.

Ιωάννης Σκυλίτζης - Historiarum compendium 238

Αυτόθι 233

Ιδιο 249

Ιδιο σ.267

Οι σχολες ηταν και εκστρατευτικα σωματα.

   ΑΣ6 ΕΝΔΥΜΑ Page 3    

http://www.sakketosaggelos.gr


Επωνυμα
Γεννάδιος ό Β', ό Σχολάριος. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 
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