
Και χλαίνα ή χλανίς

Αρχαίο Ανδρικό ένδυμα που φοριέται πάνω από τον χιτώνα 

Η χλαινη αποτελουσε το παλτο των στρατιωτικων. Αντικατεστησε τον μανδύα.

Πριν από περιπου 40 χρονια αντικατασάθηκε από το Τζάκετ. 

Σημασία:

Εγκυκλοπαιδικά:

Screen clipping taken: 17/12/2012 7:48 πμ

μανδύας

Συγγενικα

Ετυμολογία:

Από το capere = λαμβάνω, συλλαμβάνω, καλύπτω επειδή η κάπα καλύπτει όλο το σώμα. Ίσως 
συγγενές με το τουρκικό kapak   = κάλυμμα 

Λατινικά capa 

Ιταλικά cappa

Από το cappa έχουμε τα εξής παράγωγα που πέρασαν και στα Ελληνικά:

καπότα= κάπα συνήθως βοσκού ή κλέφτη του 21. Επίσης ευφημισμός για το προφυλακτικό.

Ξενόγλωσσα

χλαίνη
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
7:20 πμ
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καπότα= κάπα συνήθως βοσκού ή κλέφτη του 21. Επίσης ευφημισμός για το προφυλακτικό.

Καπουτσίνος = Καλόγερος ειδικού τάγματος αλλά και καφές με γάλα επειδη είναι ομοιόχρωμος με το 
ράσο των καπουτσίνων.

Καπότο= ορος του πικέτου

Πβλ. ε κατέλαβε λοιπόν ο ύπνος και ωνειρεύθην... ούτε άσματα αηδόνος, ούτε μαύρας πλεξίδας, ούτε 
σελήνης μαρμαρυγάς, αλλ' ότι ευρισκόμην εις την Σύραν, εις την Λέσχην, και εκέρδιζα του πρωτομάστορη 
του πικέτου Αλοϊσίου Κατζαΐτη τρία καπότα κατά σειράν.

Εμμ. Ροϊδη - Ψυχολογία Συριανού συζύγου 

ομοηχο κ : καπα  = το γραμμα του αλφαβήτου. 

Στον « Αμλετ » του Σεξπηρ ο Αμλετ αρνειται ότι η μαυρη χλαίνη του (inky cloak) δειχνει τη λύπη
του.

   Gertrude. Thou know'st 'tis common. All that lives must die,
passing through nature to eternity. 

    Hamlet. Ay, madam, it is common. 

    Gertrude. If it be,why seems it so particular with thee? 

    Hamlet. Seems, madam, Nay, it is! I know not "seems".

    'Tis not alone my inky cloak, good mother, 

  ...    'That can denote me truly. These indeed seem,
    For they are actions that a man might play;
    But I have that within which passeth show-
    These but the trappings and the suits of woe. 

O John Barrymore ως Hamlet 

Αγγλικά cloak

Γαλλικά

Λοχιας πεζικου του 1939 με χλαίνη 

Εικόνες:
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Χλαινη αντιστράτηγου Βραχεία χλαίνη υποστρατήγου
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ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά
Ομηρου Οδύσσεια 14.154

Φράσεις:

μήτε χλαίνα μήτε σισύρα συμφέρει

Δηλ. Δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. 

Κυλισε ο τεντζερης και βρηκε το καπακι.

Παροιμίες:
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Κυλισε ο τεντζερης και βρηκε το καπακι.

Αναφορές

Πολυδεύκους - Ονομαστικόν 

Χλανίδιον

Χλαμὐς

Παραγωγα:

Ο Σταμούλης ο Λοχίας 

Κάποτε στο Τεπελένι
Εικοσάχρονα παιδιά 

Με μια ματωμένη χλαίνη
Τρέχαμε για λευτερια

Τραγούδι

Αναφορές

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - Ο ΓΕΡΟΒΟΣΚΟΣ1.

Ποίηση

Πάνω στην καπότα μου
- φορεσιά και στρώμα μου-
είδα ονείρατα, γυρτός,
ξυπνητός και κοιμιστός.

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

   ΑΣ6 ΕΝΔΥΜΑ Page 4    


