
Λοφίο : ο αρχαίος λόφος κυριολεκτικά σημαίνει ύψωμα1.

Ειδικότερα σημαίνει εξάρτημα του πολεμικού  κράνους2.

Το λειρί του κόκορα και άλλων πτηνών όπως η γαλοπούλα.3.

Σημασία:

Κορέλιον(Α)
Σεργούτσι (Β)
Λόφος(Γ)
Τουφίον (Δ)
Περικράνιον(Ε)
Κόρυς > Κόρθυλο ς, κορυλλίων(ΣΤ)
Λειρι (3)(Ζ)

Συνώνυμα 

Από το αρχαίο ελληνικό λόφος ύψωμα 

Ο Κοραής  στα Άτακτα του 9359.203-4 [330-1] αναφέρει για το κορέλιον (κουρέλι)

Βλ. επωνυμο Κορέλας ○



Ετυμολογία:

Στον εχθρο ο στρατιώτης είναι καλό να δείχνει ψηλότερος, τρομερός, επιβλητικός,  
άγριος.  Το λοφίο στο  κράνος  του προσδίδει μεγαλόπρεπη όψη, αυξάνει το ύψος 
και βοηθάει την ένταξη του οπλίτη σε κάποια ομάδα. Βλ. Μόρα και κασίδα.
Οι αξιωματικοι  της αρχαιοτητας φορουσαν στο κράνος τους άλλο λοφίο και με 
διαφορετικό προσανατολισμό από τους απλούς οπλίτες.
Στο μεσαιωνα τα κράνη εφεραν και αυτά λοφια με φτερά. Η μοδα επεξετάθη και 
στα καπέλα οπου τα φτερα  ειχαν διακοσμητικο ρολο. Η Ιταλοι έχουν και σήμερα 
τα τάγματα των Βερσαλλιερων, που φέρουν φτερό στο κύπελλο τους. Οι 
Βερσαλλιεροι ανήκαν στα στρατεύματα κατοχής και οι Έλληνες τους ονόμαζαν 
κοκορόφτερους.
Το λοφιο δειχνει λοιπον ανωτερότητα βλ. φράσεις.

Εγκυκλοπαιδικά

plumam > plumarius λοφιοφόρος, με λοφίο. 
Pinna ή penna φτερό.(πβλ. Το φτερο σαν οργανο γραφής λεγεται πέννα). 

Λατινικά

Pennacchio ή spenacchio

Ιταλικά 

crest, plume, aigrette

Αγγλικά 

Ξενόγλωσσα

λοφίο
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κράνος.pdf


crest, plume, aigrette

panache, plumet
Δέσμη φτερών από το Γαλλικό plume.= φτερό.
Λοφίο καπέλου ή πομπόν 

Γαλλικά

Κρανος με λοφιο του 19ου Αιωνα

Εικόνες

Βλάκας με λοφίο. 
Η ιδια φράση λεγεται και βλάκας με περικεφαλαια ή βλάκας με δίπλωμα (πτυχίο) : 
Δηλαδη ανεγνωρισμένος βλάκας  ή βλάκας  ανωτάτου επίπεδου ή  υψηλοβαθμος 
βλάκας.

Ρώσος αξιωματικός του πυροβολικού με λοφίο (το παρακάναμε ε!).

Φράσεις
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Πεζογραφία: 
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Ποίηση

Τεχνη 
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http://www.cnrtl.fr/etymologie/panache
http://www.cnrtl.fr/etymologie/plumet
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