
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρία 47ν της 22 Δεκεμβρίου 1931.

Προεδρεία του Αντιπροέδρου της Εταιρείας κ. Άριστοτέλους Κονζη.

Άνακοίνωσις τοϋ κ. Φαίδωνος Κουκουλέ μέ θέμα «βίος καί γλώσσα».
Ό κ. Κουκούλες, άφ’ οΰ έξήρε την σημασίαν, ήν πολλάκις έχει διά την 

γνώσιν τοΰ βίου μία λέξις ή μία φράσις, ήρμήνευσεν έ'πειτα ώρισμένας νεοελ
ληνικός φράσεις συ σχετίζω ν αΰτάς προς τον Ελληνικόν βίον.

Οΰτω to «θά γυρίση τό φύλλο», ήτοι θά μεταβληθή ή κατάστασις, 
ήρμήνευσεν εκ τοϋ σχολικού βίου. Κυρίως γυρίζει τό φΰλλο καί προχωρεί ό 
μαθητής ό γνωρίζων τό μάθημά του. Τό «σάν δεν σοΰ τρέχη, μην τρέχης», 
ήτοι μη μάτην κόπιαζε, ό'ταν δεν σέ βοηθή ή τύχη, ειπεν δτι κεϊται κατά παρά- 
λετψιν τής λέξεως άλογο, άνέφερε μάλιστα καί πληρεστέρας φράσεις, έν αις 
κεϊται ή λέξις, ως «σάν δεν σοΰ τρέχη τό άλογο, μη τρέχης». Τό «ζητεί τά 
ρέστα τής πατάτας» τό λεγόμενον επί τοϋ λίαν λεπτολογοϋντος καί άπαιτητι- 
κοϋ, κεϊται κατά κυριολεξίαν, άφ’ οΰ πατάκα ήτο νόμισμα, οΰ μόνον άργυ- 
ροΰν, αλλά καί μικράς αξίας, τά ρέστα τοϋ οποίου δεν ήξιζε νά ζητή τις. 
Η σΰγχυσις ένταϋθα έκ τοΰ δτι ή πατάτα, ήτοι τό γεώμηλον, λέγεται ένια- 

χοΰ καί πατάκα.
Τό «τοϋ κρέμασαν τό κουτάλι», τό λεγόμενον επί τοϋ βραδύναντος νά 

προσέλθη κατά την ώραν τοϋ φαγητοΰ, προήλθεν έκ τοΰ γεγονότος δτι οί 
τρώγοντες έκρέμων ως περιττόν παρά την εστίαν τό ξΰλινον κοχλιάριον τοϋ 
άπουσιάζοντος. Τό «θά γυρίση τό βόλι», ήτοι θά αλλάξουν αϊ περιστάσεις, 
ήρμήνευσεν έκ μεταφοράς τοϋ παιγνιδιού των κύβων, βολίων, τά όποια, δταν 
ή δυσμενής βολή των άλλάξη, ώφελοϋσι τον παίζοντα. «Τά λόγια τής καρα
βάνας», ήτοι τά άπροσδιόνυσα, είναι τά λεγάμενα υπό των οδοιπόρων των 
μετεχόντων καραβάνας, ήτοι καραβανιού, των έξαντλοΰντων πάσαν σοβαράν 
συζήτησιν καί προσπαθοΰντων νά διασκεδάσωσι τήν έκ τής μακράς πορείας 
ανίαν διά λόγων έπουσιωδών. Τό «κουκκιά τοΰ μαγειρεύει», τό λεγόμενον 
έπί τοϋ καθ’ έαυτοϋ έπισΰροντος κακόν, ήρμήνευσεν έκ τών έθίμων περί τήν 
ταφήν, καθ’ ήν έγίνετο καί γίνεται χρήσις κυάμων. Μαγειρεύει τις κουκκιά 
κατά τοΰ έαυτοϋ του σημαίνει κυρίως προκαλεΐ καθ’ έαυτοϋ θάνατον, ώστε 
κατά τό περίδειπνόν του νά μαγειρευθοϋν κουκκιά, ήτοι φάβα, συνήθως, 
προσφερομένη κατά «ά περίδειπνα.
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Τό «τό ’κάνες ρόιδο», ήτοι συνέχεες, και διετάραξες τά πράγματα, 
έλαβε την αρχήν έκ των εθίμων τοΰ γάμου, καθ’ α ή νύμφη ρίπτει εις τό 
δάπεδον τής οικίας τοΰ γαμβρού καί καταπατεί τούς διεσκορπισμένους κόκ
κους καρπού ροιάς.

Τέλος τό «τοΰ ψήσε τό ψάρι ’ςτά χείλη» είπεν δτι σημαίνει ούτως εξηρέ- 
θισέ τινα, ώστε νά γίνουν τόσον διάθερμα τά χείλη του υπό τής θερμής ένεκα 
τής οργής αναπνοής του, ώστε νά δΰναταί τις καί ψάρι νά ψήση έπ’ αυτών.

Συνεδρία 48ΐ τής 28*1$ ’Ιανουάριου 1932.

Προεδρεία τον τακτικόν Προέδρου τής Εταιρείας κ. Κ. Δυοβοννιώτον.

Ή κυρία Αιμιλία Σάρου έκαμεν άνακοίνωσιν περί των έν Χίω κτι- 
τορικών ναών.

Ή όμιλήτρια μελετήσασα λεπτομερώς τό Λατινικόν Άρχεΐον τής Χίου 
εό παρέχον άξιολόγους πληροφορίας διά την ιστορίαν τής νήσου επί Γενοα- 
τοκρατίας καί Τουρκοκρατίας, διέλαβεν είσαγωγικώς περί τών κατακτητών 
Γενοατών, οΐτινες συνετέλεσαν εις την διαμόρφωσιν κοινωνίας Γενοατοχια- 
κής, ή οποία έδωκε μορφήν ιδίαν εις τον τύπον καί κοινωνικώς καί οικοδο- 
μικώς καί φιλολογικώς ακόμη. Τήν κοινωνίαν ταύτην, είπε, διέκρινε μέχρι 
τέλους τής ιζ' έκατονταετηρίδος χαρακτηριστική άνεξιθρησκεία, αποτέλεσμα 
τής οποίας ύπήρξεν ή από κοινού χρήσις δλων τών ναών τής πόλεως υπό τε 
τών ανατολικών καί τών τοΰ δυτικού δόγματος.

’Ακολούθως ή κ. Σάρου ωμίλησε πρώτον περί τών ναών τών εντός τοΰ 
φρουρίου τής πόλεως ά'λλοτε, άνακοινώσασα πολλάς νέας περί αυτών ειδή
σεις, καί είτα περί τών παλαιών κτιτορικών ναών τής πόλεως καί τής υπαί
θρου τών τε Βυζαντινών καί τών Γενοατοχιακών, ών καί περιέγραψε τον 
αρχιτεκτονικόν τύπον. Έν τέλει τής άνακοινώσεως παρουσίασε τοιχογραφίας 
παλαιών Χιακών ναών, ως τοΰ αγίου Ίωάννου τού Καταρράκτου, εικόνας 
άλλης Βυζαντινής κτιτορικής εκκλησίας αγνώστου, τής Παναγίας Κεραυλί- 
δαινας, καί ωμίλησε περί τής ιστορίας τής αρχιτεκτονικής τής έξω τής πόλεως 
Χίου εύρισκομένης Παναγίας τής Γλυκείας, κτιτορικής ποτέ τοΰ Βυζαντινού 
οίκου τών Άσανών καί είτα τών Γενοατών Ράπαλλο1.

1 Βλ. καί τοΰ παρόντος τόμου σελίδα 292 κέξ.
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Συνεδρία 49ν τής 4ys Φεβρουάριου 1932.

Προεδρεία τον Αντιπροέδρου τής 'Εταιρείας κ. I. Ααμβέργη.

Ό κ. Συκουτρής έ'καμεν άνακοίνωσιν μέ θέμα «’Από την αλληλογρα
φίαν ενός πατριάρχου».

Ό ομιλητής παρέχει εν αρχή χαρακτηρισμόν τής Βυζαντινής επιστο
λογραφίας, έν άντιθέσει προς την σημερινήν, καί περιγράφει δι’ ολίγων 
τον κατ’ εξοχήν αισθητικόν καί λογοτεχνικόν χαρακτήρα τής αλληλογραφίας 
τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Κυπρίου (1283-1289), ήτις έξεδόθη τό 1910 
είς ανεπαρκή έκδοσιν υπό τοΰ Σωφρ. Ευστρατιάδου. Ό χαρακτήρ εύρίσκεται 
έν αρμονία προς τα ιδανικά τοΰ άνδρός ως προς τήν ιστορικήν θέσιν, τήν 
οποίαν αυτός είς εαυτόν απονέμει δ Γρηγόριος εις τήν προταχθεϊσαν τής 
ύπ’ αυτοϋ γενομένης έκδόσεως των επιστολών του, αυτοβιογραφίαν του, 
είς τήν οποίαν, ώς αληθής πρόδρομος τών ανθρωπιστών, τον εαυτόν του 
ώς συγγραφέα καί τοΰ λόγου τεχνίτην, ό'χι ώς δημόσιον ά'νδρα κυρίως 
παρουσιάζει.

Μετά τά προεισαγωγικά ταϋτα, εισέρχεται ό κ. Συκουτρής εις τήν έξέτα- 
σιν τοΰ περιεχομένου τών επιστολών — τό όποιον, δπως τονίζει, δεν αποτε
λεί τήν ουσιώδη, κατά τον συγγραφέα, πλευράν τής αλληλογραφίας — καί 
διηγείται επί τή βάσει τούτων καί τών ιστορικών πηγών έν συντομία τά 
κατά τήν ταραχώδη πατριαρχείαν του, καταλήγουν δέ τονίζει τήν αξίαν τής 
αλληλογραφίας, ιδίως τήν προς τον βασιλέα ’Ανδρόνικον καί τον Μέγαν 
Λογοθέτην Θεόδωρον Μουζάλωνα.
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