
Σημασία:

μέρος από το οποίο κάποιος μπορεί να κρατήσει κάτι σταθερά, λαβή

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: όχανον

Οι πόρπακες και οι αντιλαβές των ασπίδων αφαιρούντο όταν οι ασπίδες αφιερώνονταν σε ναούς. Αυτό 
για να μην χρησιμοποιηθούν στην διάρκεια επαναστάσεων από τους επαναστάτες.

Εγκυκλοπαιδικά:

από το αντι+λαμβάνω : πιάνω, κρατάω κάτι.

Ετυμολογία:

Αγγλικά: Handle < Hand : Χέρι

Γαλλικά: manche > μανσέτα 

Ιταλικά: manico, maniglia > μανίκι , μαυρομάνικο (εγχειριδιο), μανικέτι, μανικετόκουμπο

Λατινικά: manica< manus χέρι > το μανουάλι, το μανάρι ,η μάνικα , η μανιβέλα

Ξενόγλωσσα

Αντιλαβή ή Οχανον

Εικόνες:

Φράσεις:

αντιλαβού;

αντιλαβή
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Ερώτηση της σημερινής αργκό. Από το ρήμα αντιλαμβάνομαι = αναλαμβάνω, επιλαμβάνομαι, 
καταλαβαίνω, συλλαμβάνω, κατανοώ.

αντιλαβού;

Με επίδραση από το εκκλησιαστικό «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον υμάς ο Θεός». Που 
βέβαια είναι προστακτική του αντιλαμβάνομαι.  Δηλαδή ο δούλος του Θεού προστάζει τον 
Παντογνώστη Θεό να επιληφθεί, να καταλάβει, να σώσει, να ελεήσει και να διαφυλάξει τον αναιδή 
δούλο του και τους συν αυτώ. ! 

Ο κοσμάκης δεν αντιλαμβάνεται περίπλοκα και γραμματικά και  θεολογικά θέματα. Το λέει  με την 
μεταφορική έννοια «αντελήφθης;», «το έπιασες; », «το κατάλαβες;»

Εννοεί έδωσε αφορμή για σχόλια.  Προκάλεσε σχόλια με την συμπεριφορά του.

Λέγεται και έδωσε πάτημα. (Στήριγμα, δικαιολογία)

Υπηρξε το έναυσμα για σχόλια

Πυροδότησε καταιγισμό σχολίων και διαμαρτυριών.

Εδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για … . 

Έδωσε λαβή για σχόλια

Μεγάλη δυσκολία. Δεν προέρχεται από το μανίκι = λαβή αλλά από το μανίκι του ρούχου, η κατασκευή 
του οποίου είναι η πιο δύσκολη του δουλειά του ράφτη. Το μεγαλο αφορά την μεταφορικη εννοια 
μανικι = δυσκολία και μεγαλο μανικι =- μεγαλη δυσκολια. Το μικρο μανικι στη ραπτικη είναι πιο 
δύσκολο από το μεγάλο ,

Όλα από το λατινικό manus. 

Μεγάλο μανίκι

Λαβή 

'Οχανον Βλ. Εικόνα "αντιλαβή"
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