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Η λαβή η κώπη

το μέρος του ρούχου που  περιβάλει το χέρι από τον ώμο μέχρι τον καρπό

Δες και λ.  μανίκι στο Ενδυμα.

Σημασία:

Από το Λατινικο  manus = χέρι

9187.140 [206]

Για περισσοτερα βλέπε Υπογλώσσιο 56

Ετυμολογία:

Επειδή το μανίκι είναι η ενδυμασία που καλύπτει τα χέρια, είχε μεγάλη σημασία στο χώρο 
της μόδας μεταξύ του 2ου και το 17ου αιώνα, σε σημείο που κάποια ρούχα είχαν εναλλάξιμα 
μανίκια. Μπορούσαν να αντικατασταθούν, να εξωραΐσουν το φόρεμα με διαφορετικούς 
τρόπους κάθε φορά.



Εγκυκλοπαιδικά

μανίκιον, ου. τό, = μάνικα (η), sleeve. Σοφρώνιος . 3988 Β = έπιμανίκιον. Θεοφάνης. 599, 21 
Λεων . Τακτικα 6, 13.   Πορφυρογέννητος - Βασιλείου Τάξις 167, 2.
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/κώπη.pdf
www.stougiannidis.gr/AENAON/AS6/maniki6.pdf
www.stougiannidis.gr/hypoglossal/56.pdf


Επιθετο για το μανικι : τρουακάρ  ( Trois quarts = τρία τέταρτα). Καλυπτει τα τρια 
τεταρτα του χεριού.

Γαλλικά manche > υποκ. manchette >  μανσέτα

Εικόνες

ΕΙΚΟΝΑ 1 - ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

ΕΙΚΟΝΑ 2 - ΚΑΛΑ ΕΙΝ΄ ΤΑ  ΦΑΡΔΟΜΑΝΙΚΑ
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Δυσκολη εργασια! Δεν ξερουμε την προελευση της φράσης. Εχω ακουσει την εκδοχή ότι 
λεγεται επειδη το μανίκι του ρουχου είναι από κατασκευαστικης πλευρας πολύ 
δυσκολο. Επισης είναι πολύ δύσκολο στο σιδέρωμα.
Η φρ. «μεγάλο μανίκι» μπορεί να πρόεκυψε από το Ιταλικό «άλλο μανίκι».

Μεγάλο μανίκι

Σημαινει θα αντιμετωπισουμε ακομα πολλες δυσκολιες.    Και κουπι = κώπη = λαβή = 
μανίκι

Εχουμε πολύ κουπί (κωπη=λαβη)

που μεταφράζεται είναι άλλο ζευγάρι μανίκια, σημαίνει: «αυτό είναι κάτι εντελώς 
διαφορετικό», όπως και τα μανίκια στα ρούχα. Εμείς λέμε αυτό είναι «άλλο καπέλο».

«È un altro paio di maniche» 

Εχει ένα άσσο στο μανικι του
Ε΄χει κρυμενη μια μεθοδο ή λυση που θα την μεφανίσει την κατάλληλη στιγμη. Από τον βιο 
των χαρτοκλεπτών.

Φράσεις

από τη λατινικη ριζα man 

Μικρο μανικι αλλα και  η ακρη του μανικου που σφιγγεται με κουμπι ή κουμπια ή 
μανικετοκουμπο. Κατά την εποχει που οι λογιστες εγρφαν με πενα και καλαμαρι  
φορουσαν  μαυρα προσθετα μανικέτια ή μανσέτες

Μανικετι

Λεγεται για μαχαιρι με μαυρη λαβη

Μαυρομάνικο 

Για πουκαμισο

Κοντομανικο

Σωλήνας πυροβεσης η  αντλησης  από κανάβινο υφασμα.
μανίκιον, ου. τό, = μάνικα, sleeve. Sopkrns. 3988 Β = έπιμανίκιον. Theoph. 599, 21 Leo. 
Tact 6, 13.   Porph. Adm. 167, 2.
Βλ. 315.747

Μάνικα

Το φαρδομάνικο 
Πβλ . Δημοτικο
Εν Ιορδάνη   …
Ακου δω ρε Γιάννη
Πανω στην ταβανίκα
Κρεμετ' η λουκανίκα 
Πάρε τη λουκανίκα
Χώστη μεσ στη μανίκα.

Μανίκα

Μοχλος περιστρεφομενος , για εκτυλικτριες, μανιατά, ως μιζα αυτοκινητου.

Μανιβελα

διαχειρισιμος

Μανετζεβολος 

Παραγωγα

Αναφορές

Χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι οἱ τριβοῦνοι καὶ οἱ βικάριοι περιβέβληνται τὰ χρυσοσήμεντα διακοπτὰ 
κοντομάνικα βένετά τε καὶ λευκὰ 
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κοντομάνικα βένετά τε καὶ λευκὰ 

Και στο ίδιο 
Χρὴ εἰδέναι ὅτι κατὰ τὸν προειρημένον τύπον,
ἐπιτελεῖται καὶ τοῦτο τὸ σάξιμον ἀπαραλλάκτως, πλὴν οἱ τριβοῦνοι καὶ οἱ βικάριοι
περιβέβληνται τὰ χρυσοσήμεντα διακοπτὰ κοντομάνικα πράσινά τε καὶ ῥούσια*.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ϛ Ο ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ - DE CERIMONIIS AULÆ BYZANTINÆ

Δηλαδη για αυτους που δεν δουλευουν.

Καλά ειν΄τα φαρδομάνικα μα ειν' για τους δεσποτάδες.

Τα λόγια διαφέρουν από τις πράξεις 9181.9 [23] παρ 96

Άλλο ΄ναι το κάτζε-κάτζε κι άλλο το μανικοτράβα. 
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