
ἀφύη [υ^], ἡ (gen. pl. ἀφύων, not ἀφυῶν, Hdn.Gr.1.425.13),
A. small fry of various fishes (πρβλ. ἀφρός ), Epich.60,89,124, Ar.Ach.640, Hices. ap. Ath.7.285b; = 
μεμβράς, Hsch.; nickname of ἑταίρα, Ath. 13.586b: prov., ἀφύα πῦρ or εἶδε πῦρ ἀ. 'no sooner said than 
done', Zen.2.32, Eust.1150.40.—Not used in sg. by Att., acc. to Hsch. s.v. ἀφύων τιμή.
Henry George Liddell. Robert Scott

Απο εδω συνάγεται οτι η αρχαια αφύη δεν ήταν ο γαυρος καθ΄εαυτόν αλλά ενα φαγητο με γαύρο. 
Ειναι τα χαμσία του Ποντου. 

Παρόμοια
αφυής  μοιαξει  οπτικά με την γενική της αφύης  σημαίνει τον ατάλαντο, ανόητο κατ΄ αντιθεσιν προς 

ευφυης. 

Εγκυκλοπαιδικά

ό γάβρος
έγγραυλις ή έγκρασίχολος engraulis encrasicholus οίκ. έγγραυλίδες  f. Engraulidae,
Λέγεται και αντζούγια. Είναι γνωστό καί μέ την τουρκική του ονομασία χαμψί (hamsi)145 , είναι ή 
άφύη τών αρχαίων, μήκος: το πολύ 20 έκ.
χρώμα: πρασινογάλαζο στή ράχη καί στα πλευρά, ή κοιλιά λευκή προς το ασημί, γυαλιστερή.
Το σώμα στενόμακρο, το ρύγχος μακρύ, το πάνω σαγόνι του πιο μακρύ, εξέχει, το στόμα σκισμένο 
βαθειά ώς πίσω άπ' τα μάτια και λοξεύει προς τα κάτω, δοντάκια μικρά και μυτερά, κανονικά. "Ενα 
πτερύγιο στή ράχη, το θωρακικό χαμηλά, τό κοιλιακό αντικρυστο μέ τής ράχης έδρικό τριγωνικό καί 
διχαλωτή ουρά.
Ζει στις ζεστές περιοχές, κοπαδιαστά στον αφρό, τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι. Τό χειμώνα μένει στο 
βυθό σέ 100 και 200 μέτρα βάθος. Τρέφεται μέ μικροσκοπικά μαλακόστρακα και γόνο άλλων ψαριών. 
Πλησιάζει τις ακτές σιγά-σιγά όταν ζεστάνουν οί καιροί, τ' αυγά του πλέουν στην επιφάνεια μέτό 
πλαγκτόν.
Υπάρχουν άφθονοι στα νερά μας, τους ψαρεύουν από τέλη Αυγούστου και πέρα όταν δουλεύουν οί 
τράτες, επίσης καί μέ γρι-γριά. Τό κρέας τους πολύ νόστιμο, τό κεφάλι θέλει πέταμα επειδή κάπως 
πικρίζει.1124.15

Ετυμολογία 
Απο το αρχ εγγραυλίς =σαρδέλλα. το εξέλαβαν οι γράυλοι  > οι  γαύροι > ο γαύρος. 
ἐγγραυλίς , ίδος, ἡ, a fish, 
A. = ἐγκρασίχολος, 
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Αιλιανός De Natura Animalium 8.18, 

18. Έγγραΰλεις, οΐ δε έγκρασιχόλους καλοϋσιν αύτας, προσακήκοά γε μην και τρίτον όνομα αυτών, είσΐ γαρ οι και  λυκοστόμους αυτάς 
όνομάζουσιν. Εστι δε μικρά ίχθΰδια, και πολύγονα φύσει, λευκότατα ίδεϊν. Εσθίουσί γε μην μάλιστα οι άγελαϊοι τών ιχθύων αυτά. Δείσαντα 
ούν συνθεί προς άλληλα, και έχόμενον τοϋ πλησίον εκαστον τη σφίγξει το ραδίως επιβουλεΰεσθαι διαπεφευγε. τοσαΰτη δε άρα αυτών ή 
ενωσις γίνεται συνδραμόντων, ώς και πορθμίδας έπιθεοΰσας μη διασχίζειν αυτά- και μέντοι και κώπην ή κοντον ει τις αυτών διεΐναι 
θελήσειε, τά δε ου διαξαίνεται, άλλα εχεται αλλήλων ώς συνυφασμένα, καθείς δε την χείρα ώς εκ σωροϋ πυρών ή κυάμων λάβοις αν βιαίως 
άποσπάσας, ώς και διασπάσθαι πολλάκις, και τα μεν ήμίτομα τών ίχθυδίων λαμβάνεσθαι, τά δε υπολείπεσθαι. και γαρ το μεν ουραΐον 
καθε'ξεις, μένει δε συν τοις άλλοις ή κεφαλή· ή κεφαλήν κομιεΐς οϊκαδε, μένει δε εν τή θαλάττη το λοιπόν, καλείται δε αυτών ή πυκνή τε και 
συνεχής νήξις βόλος, και πεντήκοντα άλιάδας πολλάκις επλήρωσεν εις βόλος, ώς φασιν οι θαλαττουργοί.

18. Οι εγγραυλίδες, που μερικοί αποκαλούν και εγκρασίχολους, μαθαίνω πως έχουν κι άλλο όνομα 
γιατί μερικοί τις ονομάζουν και λυκόστομες. Πρόκειται για μικρά ψαράκια, εκ φύσεως γόνιμα, 
κατάλευκα στην όψη. Αποτελούν τροφή κυρίως των ψαριών που ζουν σε κοπάδια. Όταν φοβηθούν, 
λοιπόν, τρέχουν να πλησιάσουν μεταξύ τους, το καθένα πιάνεται απ' το διπλανό του και με την 
πύκνωση αποφεύγουν να πέσουν εύκολη λεία στις επιβουλές. Είναι τόση η ένωση τους, όταν έχουν 
συμπυκνωθεί, ώστε και πλεούμενα που πέφτουν πάνω τους δεν μπορούν να τα διασχίσουν. Ακόμα
-και με κουπί ή με κοντάρι αν θελήσει κάποιος να τα ξε δέψει, εκείνα κρατιούνται σφιχτά το ένα από τ' 
άλλο να είναι συνυφασμένα. Αν βάλεις το χέρι σου, όπως για πάρεις από σωρό σιτάρι ή κουκιά, και 
τραβήξεις από πολλές φορές μπορεί και να κοπούν και να πιάσεις ψαρια κομμένα στη μέση, ενώ το 
υπόλοιπο μισό να λείπει. Γι απιάσεις την ουρά, το κεφάλι μένει με τα άλλα, ενώ αν σηκώσεις το 
κεφάλι, μένει στη θάλασσα το υπόλοιπο, όπως κολυμπούν πυκνά και αδιαχώριστα ονομάζονται 
βόλος- οι άνθρωποι της θάλασσας λένε πως πολλές φορές ενας  βόλος φτάνει για να γεμίσει και 
πενήντα βάρκες.

Οππιανός - Αλιευτικά 4.470.
Henry George Liddell. Robert Scott.
ἔστι δέ τις νεπόδων δειλὸς καὶ ἄκικυς ὅμιλος,
ἀβληχρῆς ἀφύης ἀδινὸν γένος, αἳ καλέονται 470
ἐγγραύλεις: ἀγαθὴ δὲ βόσις πάντεσσιν ἔασιν
ἰχθύσιν: αἰεὶ δέ σφιν ἐνὶ ἐνὶ φρεσὶ φῦζα δέδηε,
πάντα δ᾽ ὑποτρομέουσι, σὺν ἀλλήλαις δὲ χυθεῖσαι
σωρηδὸν μίμνουσι καὶ ἀθρόαι ἐμπεφύασιν,
ἠΰτ᾽ ἀναγκαίοιο βίην δεσμοῖο φέρουσαι: 475
οὐδέ κε μητίσαιο διάκρισιν εὐρέος ἐσμοῦ
οὐδὲ λύσιν: τοῖον γὰρ ἐν ἀλλήλῃσιν ἔχονται.
πολλάκι μὲν καὶ νῆες ἐν ἕρμασιν ἠΰτ᾽ ἔκελσαν
κείναις, πολλάκι δέ σφιν ἐνιπλήσσουσιν ἐρετμοῖς
κληΐδων ἐλατῆρες, ἐνέσχετο δ᾽ ἱεμένη περ 480
κώπη, πετραίης ἅτε χοιράδος ἀντιτυχοῦσα:
καί πού τις βουπλῆγα βαρύστομον ἰθὺς ἀείρας
ἐγγραύλεις ἐτίναξε καὶ οὐ διέκερσε σιδήρῳ
στῖφος ἅπαν, βαιὴν δ᾽ ἀγέλης ἀπεδάσσατο μοῖραν:
καὶ τῆς μὲν κεφαλὴν πέλεκυς τάμε, τὴν δ᾽ ἐκόλουσεν 
οὐρῆς, τὴν δ᾽ ἤμησε μέσην, τὴν δ᾽ εἷλεν ἅπασαν. 
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οὐρῆς, τὴν δ᾽ ἤμησε μέσην, τὴν δ᾽ εἷλεν ἅπασαν. 

Ο Ανθιμος Παπαδόπουλος θεωρει οτι το τουρκικο hamsi  προήλθε απο το  ελληνικό χαμψί 137.505

Παρομοιώσεις
Γαύρος ονομάζονται  οι οπαδοί του Ολυμπιακού (ΟΣΦΠ). Ισως τους αποδίδεται αυτος  ο 
χαρακτηρισμός, επειδή ο Πείραιας έχει γνωστή ψαραγορά και ιχθυόσκαλα, και ο γαύρος είναι ψάρι 
που κινείται σε σμάρια όπως και η εξαδέλφη του σμαρίς (μαρίδα) και σαρδέλλα. Είναι σαφώς 
υποτιμητικός χαρακτηρισμός και σημαινει "σμάρι ευτελών οπαδών που ακολουθούν ο ένας τον αλλο".

Γαυριάς ή Γαβριάς στα Γαλλικά (Gavroche):Χαρακτηρας στου μυθιστορήματος "Οι Αθλιοι" (Les 
miserables) του Βίκτωρος Ουγκώ (Victor Hugo).  Ένα χαμίνι του Παρισιού, που παίρνει μέρος στην 
επανάσταση. Είναι γιός των Θεναρδιέρων, οι οποίοι τον εγκατέλειψαν νωρίς. Ένας ηρωικός πιτσιρίκος 
που παίζει με τους βασιλικούς στρατιώτες πάνω στα οδοφράγματα αψηφώντας τις ριπές των όπλων 
τους, δίνοντας θάρρος και εμπνέοντας τους επαναστάτες. Σκοτώνεται από ομοβροντία. Λόγω της 
αναγνωστικής επιτυχίας του βιβλίου (1862) ο Γαβριάς χρησμοποιήθηκε έντονα από την 
Δημοσιογραφία της εποχής για να χαρακτηρίσει τους αγυιόπαιδας, τα αλητάκια του δρόμου. 
Αποτελεί ισως και μια δεύτερη εκδοχή για τον χαρακτηρισμό των Ολυμπιακών ως γαύρων, αν και 
φαίνεται πολύ λόγια.

Ομόηχα 
Το ομόηχο αρχαίο ρήμα γαυρόομαι σημαίνει υπερηφανεύομαι, επαίρομαι, υψηλοφρονώ, αλλα ακι 
ειμαι αλαζόνας και αγέρωχος. Μπορει να ενεπνευσε το όνομα του Γαυριά αλλά δεν είναι πιθανόν να 
δόθηκε στο ψάρι έστω και με ειρωνική διάθεση. Ο γαύρος δεν διαθέτει τίποτε που να τον κάνει 
υπερήφανο. 
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Πρβλ.  Σοφ.Σειρ. 43.1-3
ΓΑΥΡΙΑΜΑ ὕψους στερέωμα καθαριότητος, εἶδος οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξης. 2 ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ 
διαγγέλων ἐν ἐξόδῳ, σκεῦος θαυμαστόν, ἔργον ῾Υψίστου. 3 ἐν μεσημβρίᾳ αὐτοῦ ἀναξηραίνει χώραν, 
καὶ ἐναντίον καύματος αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται;
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