
Σημερα γενικά το καπέλο. Το καλυμα της κεφαλής. 

Για τους αρχαιους ελληνες o πιλος ηταν σκουφος δερματινος ή από τσοχα που φορουσαν μεσα πο το 
κρανος. Αργοτερα φορουσαν τον πιλο και σκετο.



Σημασία:

Από το πίλημα =  είδος υφάσματος από συμπιεσμένων ερίων ή τριχών, τσὀχα, κετσές, σαμαροσκούτι.

Ετυμολογία:

Καπελο
σκουφια και σκούφος,σκουφί
από οπου και η Κοκκινοσκουφιτσα , η πρασινσούφηδες, οι μαυροσκούφηδες κλπ.

Συνώνυμα 

Ιταλικά cappello

Αγγλικά hat

Γαλλικά chapeau

Ξενόγλωσσα

Ειδικά καλυματα κεφαλης 

βέλο

Δίκοχο

Επανωκαλυμαυχον

ημιψηλο

καλυμαυκι

Καπέλο

Κασίδα, κασίδιον 

κάσκα

Καυσίας

Κεπί 

κεφαλομάντηλο

κορώνα

κουκος

κουκούλα

κράνος

παναμας

μπερές 

μίτρα

μπουργκα

Παπάχα

περούκα

Πετασσος

πηλίκιο

Πηλισκος

πίλος

Πλερέζα

ρεπούμπλικα

Δηλ. πίλοι εν ευρεία εννοία.

πίλος
Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012
10:56 πμ
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καπέλο.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/koykoyla.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/kranos.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/REM/REM_108.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/peroyka.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/phlikio.pdf


ρεπούμπλικα

Σάπκα

σαρίκι

σκιάδιον

σκούφος, σκουφια, σκουφι

στέμμα 

στεφάνι

τζοκευ

Τραγιασκα

Τρικαντό ή  τρίκωχο

τσαντόρ

τσεμπέρι

φακιόλι

φερετζές

φενάκη

φέσι

ψαθάκι 

Ψηλο καπελο

Ο αρχαιος πιλος 

Κράνος τυπου πιλος

Εικόνες
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http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/sariki.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/skiadion.pdf
http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS4/feso.pdf


Παλιά καπελα

Στρατιωτικα καπελα

Πιλοποιεῖον Ν. Πουλοπουλου
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Σχετικη διαφημηση πιλου

Γυναικεία καλυμματα κεφαλής του μεσαιωνα
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Μουσουλμανικά γυναικεια  καλυματα  κεφαλής 

Ομόριζα 
καπελάς, καπελίνα, καπελίνο, καπελώνω, καπελιέρα, καπελώνω 

- πίλημα (χοντρό ύφασμα από συμπιεσμένες τρίχες ζώων), κετσές (για κατασκευή και επιδιόρθωση 
πίλων) -καστόρι (κατεργασμένο δέρμα κάστορα), μαλλί, πανί (διαφόρων ποιοτήτων), χαρτί, ψαθί 
(άχυρο) -

υλικά κατασκευής

θόλος (τεπές) καλότα, γύρος πίλου (πιλόγυρος), γείσο (κεραμείδι), καταυχένιον (καταυχέω, 
υπερηφανεύομαι, μεγαλαυχώ), επανοκαλύμαυχο -

μέρη πίλου: 

καπέλωμα (βάζω το καπέλο), 

Κινήσεις  πίλου
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καπέλωμα (βάζω το καπέλο), 
ξεκαπέλωμα (βγάζω το καπέλο), 
σκούφωμα, 
ξεσκούφωμα 

πιλοποιία, πιλοποιός, καπελάς, πιλοπωλείο, καπελοπωλείο, καπελάδικο 

Εργαστήριο  πίλων

Πύλος τοπωνύμιο, Αρχαια πολη την Ν. Πελοπόννησο.
Πύλη (ομοιο με τον πληθ. του πιλος=οι πίλοι) = Πόρτα, θύρα

Ομόηχα

Για πρόσωπο αξιον υπολήψεως

Αμα τον δεις στο δρομο του βγάζεις το καπέλο 

Αφορά ἄλλη ὑπόθεσιν, ἄλλο θέμα.
Αν και το καπελο είναι ιταλικη λεξη οι Ιταλοι λενε essere un' altro paio di maniche (είναι άλλο 
ζευγαρι μανικια).

Αυτό είναι άλλο καπέλο

Δηλ. πατρονάρισε, ανέλαβε να διοικει και να κανονιζει ενώ ο αρχικος αρμοδιος ηταν άλλος.

Το συνδικάτο καπελωσε την διαδήλωση 

Φράσεις

Δεν μπορείς ή δεν πρέπει να θίξεις υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.

Δε γαμεις ψηλά καπέλα

20/9/2013 

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

Παροιμίες
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