
μανδύα [η], ἡ (μανδύη Poll.7.60, D.C.57.13,al.), μανδύας, ου, ὁ (LXX Jd.3.16, al., Suid.), 
μανδύης*(Lyd.Mag.2.13), μαλλινη καπα, Περσική λεξη Αιλιανος.Διονυσιος.Fr.252, Αλλα ο Ησύχιος: 
Λιβυρνικῆς μίμημα μανδύης χιτών. Βλ. Στεφανος Βυζάντιος .στη λἐξη  Λιβυρνοί**.

________________________________________________________

*Μανδύην μέν ὁ  ἔπαρχος περιεβάλλετο Κῷον 
ΑΣ:Φαίνεται πως μόνον στην Κῶ υπήρχε εξαιρετική κόκκινη βαφή.

Λυδός - De magistratibus populi Romani 

**Λιβυρνοι

Στεφανος Βυζάντιος - Λεξικον 

Σημασία:

Συνωνυμα -Συγγενικά:
άμφιον
καρμανιόλα
λώπη
παλτό
τόγα
χιτώνας
χλαμύδα
χλαίνη

Χλαίνη, παλτο, επενδύτης, χιτων, καμισσιν,ιματιον, αμφια  

Ο αρχιερατικός μανδύας είναι μακρύ, κόκκινο εξωτερικό ένδυμα, αυτοκρατορικής προέλευσης. 
Φοριέται συνήθως από τον επίσκοπο σε τελετουργίες στις οποίες δεν απαιτείται πλήρης στολή (όπως ο 
Όρθρος) ή σε επίσημες τελετουργίες.

Εγκυκλοπαιδικά:

196

Ετυμολογία:

Ξενόγλωσσα

υποκορ. του mantum < Ελλ. Μανδύλιον < υποκ. Μανδύας  

Λατινικα mantellum

< Γαλ. manteau

Ιταλικά mantello

mantle (n.)     

O.E. mentel loose, sleeveless cloak,από  το Λατινικο mantellum "cloak" (απ οοπου και το Ιταλικο 

Αγγλικά mantle 

μανδύας
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O.E. mentel loose, sleeveless cloak,από  το Λατινικο mantellum "cloak" (απ οοπου και το Ιταλικο 
mantello,  perhaps from a Celtic source. Reinforced and altered 12c. by cognate O.Fr. mantel 
"cloak, mantle; bedspread, cover" (Mod.Fr. manteau), also from the Latin source. Figurative 
sense "that which enshrouds" is from c.1300. Allusive use for "symbol of literary authority or 
artistic pre-eminence" is from Elijah's mantle [2 Kings ii:13]. As a layer of the earth between the 
crust and core (though not originally distinguished from the core) it is attested from 1940.

Γαλλικά manteau 
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Κρυμενος κατω από την ιδιότητα του

Υπό τον μανδύα 

Φράσεις:

Παράγωγα

Μαντίον > Μαντί = ποντιακο φαγητο (το ραβιολι της ανατολής)

Περιτύλιγμα κρέατος μέσα σε ζυμάρι σαν μπόγος.  Οι βυζαντινοί δημιουργούσαν πρόχειρα με τον 
μανδύα τους τετοιους μπογους για να μεταφερουν πραγματα, κυριως ρούχα. 

Μαντώ =Γυναίκειο πανωφόρι από το Γαλλικό όνομα του μανδύα. 

Μαντέλλος -Φιλολογος Καθηγητης Β. Γυμνασιου 

Επώνυμα 

Παραδείγματα:

Κυρ-λοχαγέ, κυρ-λοχαγέ
Μας έσπασες το ναργίλέ
Τον έριξ΄ο μανδύας σου
Απ την απροσεξία σου 
Παλιό Ρεμπέτικο 
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