
Καπέλο είναι ο αρχαίος πίλος και σημαίνει γενικά κώλυμα της Κεφαλάς.

Σημασία:

Από το αρχαίων πῖλος <  πίλημα = συμπιεσμένο μαλλί (κν. Τσόχα) 

Σήμαινε και κάθε τι τσόχινο  όπως θώρακες,  παπούτσια, τσόχινα υφάσματα, σφαίρες (μπάλες) 

Ο χαλκούς πίλος ήταν το κράνος

Υπήρχε και μόδα ανάλογα με την προέλευση: Αρκαδικός, Λακωνικός και Μακεδονικός  ή καυσία (πβλ. 
Καύσων> καψώνι).



Ετυμολογία:

Υποκοριστικό του cappa   (κάπα = κάλυμμα) 
Προσοχή το It. Capello σημαίνει τα μαλλιά, τις τρίχες της Κεφαλάς. 
Το καπέλο των μοναχών λέγεται cappuccio και οι μοναχοί  που το φορούσαν ρεγόντουσαν 
καπουτσίνοι. Επειδή τα ράσα τους είχαν το χρώμα του καφέ με γάλα έδωσαν το όνομα και στο 
γνωστό ρόφημα.
Ας μην νομίσετε ότι οι καπουτσίνοι έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης γιατί μια Ιταλική παροιμία 
έλεγε να φοβάσαι όταν βρίσκεσαι μπροστά από ένα ταύρο, πίσω από ένα μουλάρι και από ένα 
καπουτσίνο οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι!
Πβλ. Το δικό μας: [Φοβου] Τα πισινά του μουλαριού και τα μπροστινά του καλογέρου.
Καπέλα (η) λέγεται και το παρεκκλήσιο. Περίφημη είναι η Cappella Sistina. 

Ιταλικά cappello

Αγγλικά hat 

Γαλλικά chapeau

Ξενόγλωσσα

Ο πίλος φοριόταν κάτω από το κράνος μετά τον φορούσαν και σκέτο.

Οι Ρωμαίοι σκέπαζαν το κεφάλι τους στις θρησκευτικές τελετές και στους κινδύνους όπως πχ. Ο Καίσαρ 
και ο Πομπήιος όταν δολοφονήθηκαν.



Κάτι ανάλογο κάνουν και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι στις συναγωγές τους.

Σε παγκοσμία κλίμακα το βγάλσιμο του καπελού σημαίνει δείγμα σεβασμού και εκτίμησης.

Πβλ. Αποκαλύπτομαι προ της ιδιοφυΐας του κ. Χ.

Οι παπάδες μονό έχουν καλυμμένη την Κεφαλά στις εκκλησιές και οι γυναίκες προαιρετικά.

Οι καθολικές γυναίκες φορούν μαντήλα.

Τα διαφορά καλύμματα Κεφαλάς (καπελά)  έχουν ιδιαίτερα ονόματα και εξετάζονται σε ξεχωριστά 
λήμματα.



Κράνος○

Δίκοχο○

Μπερές○

Πέτασσος

Ενδεικτικός κατάλογος:  

Εγκυκλοπαιδικά

καπέλο
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012
4:38 μμ
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Πέτασσος○

Τζόκεϊ○

Τρικαντό○

Παγιασον○

Παναμάς○

μελόν○

Ψαθάκι○

Σκιαδιον○

Στέμμα ή κορώνα○

Στεφάνι○

Πηλίκιο○

Κεπι○

Πιλίσκος○

Τραγιάσκα○

Καλυμμαύκι○

Μίτρα○

Φέσι○

Τουρμπάνι○

Σαρίκι○

Κάσκα○

Κασκέτο○

Εικόνες
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Γυναικεία 1922
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Αυτό είναι άλλο καπέλο

Γούστο μου και καπέλο μου

Παίρνω το καπέλο μου και φεύγω ή βαζω στραβά το καπελο μου.

Τον καπελώσανε = του επέβαλαν προϊστάμενο ή έλεγχο ή τρόπο συμπεριφοράς.

Το αρνάκι, λόγῳ Πάσχα, πουλιέται με 5 ευρώ καπέλο.

Τα ψηλά  καπέλα = Οι κυβέρνηση, οι υψηλά ιστάμενοι.

Φράσεις
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Τα ψηλά  καπέλα = Οι κυβέρνηση, οι υψηλά ιστάμενοι.

a cappella = όρος της μουσικής που σημαίνει τραγούδι  χωρίς συνοδεία οργάνων. Αφορά την capella 
παρεκκλήσιο. 
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