
ή γόπτα
βόωψ ό γνήσιος boops boops οίκ. σπαρίδες f. sparidae
συγγενεύει με τή σάλπα, το σπάρο, το σαργό κ.α μήκος: 0,20-0,35 μ.
χρώμα: γκριζογαλάζιο στή ράχη, πιο ανοιχτό προς το ασημί στα πλευρά καί στην κοιλιά, γυαλιστερό. 
Πίσω από τα μάτια αρχίζουν 4 κίτρινες γραμμές και τελειώνουν στή ρίζα τής ουράς. Ή πλευρική 
γραμμή σκούρα καφετιά.
Το κεφάλι τής γόπας έχει ϋψος όσο περίπου το 1/4 τού μήκους, τα μάτια της είναι πολύ μεγάλα, 
σχεδόν το μισό ϋψος τού κεφαλιού γι αυτό καί ονομάστηκε βόωψ άπα τήν αρχαία λέξη «βοώπις»· 
δηλαδή μάτι σάν τού βωδιοϋ. Το ρύγχος της στρογγυλεύει, το στόμα της γυριστό λίγο προς τά πάνω. 
Εχει στήν απάνω σιαγόνα κοπτήρες καί στήν κάτω κυνόδοντες αν καί είναι φυτοφάγο ψάρι.
Ζουν κοπαδιαστά σέ βραχώδεις ακτές και σέ φυκιάδες, είναι άφθονες στίς ελληνικές θάλασσες.
Τις ψαρεύουν οι τράτες, τά γρι-γρι, καθώς και μέ τσαπαρί, μέ καθετή. Τό χειμώνα είναι παχειες και 
πιο νόστιμες. Οι αύγωμένες ψαρεύουνται Απρίλη και Μάη.
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ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

τηρουμενων των αναλογιων,  αποτελει το 1/4 του μηκους του τσιγάρου•
Ειναι καφετιά (οπως και  ο καπνός)•
και επειδη την πετάμε σαν φθηνοπραγμα.•

Το ψάρι ειναι ασημαντο και φθηνο. Η λεξη χρησιμοποιειται για να δηλώσει  το αποτσίγαρο.  Ισως 
γιατι
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ΓΟΠΑ
Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011
3:18 πμ

   ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 1    



Ενασχόληση που ισχυε παλαιοτερα αλλα τώρα έχει εκλειψει.  Ετσι ονομαζονταν αυτός που καπνιζε 
αποτσιγαρα που έβρισκε πεταμενα στο δρομο. Τα καμακωνε με ενα ειδικο μπαστουνι1 που 
κρατούσε και το στο ακρο του ειχε ενα καρφι. Η γόπα με αυτη την  σημασια προυπήρξε του 
γοπαδόρου. Εξ αλλου  οι γοπες δεν ψαρευονται με καμακι.   Ο εχθρός του γοπαδόρου ήταν οι πίπες 
τσιγάρου που αφήνουν  ελαχιστο υπόλοιπο (γόπα). Εχθροι επίσης ειναι οι  αναισθητοι καπνιστές 
που πετουν αποτσιγαρα στα δημοσια ουρητήρια. Οι γοπες αυτες  βρεχονται  δεν αναβουν. 

Δεν ειναι απιθανο οι γοπαδόροι να ξανακάνουν την εμφάνισή τους . Τα εισοδήματα μειώνωνται και 
η φορολογια στα τσιγάρα αυξάνει. 

Το σκύψιμο είναι :1)
Κουραστικό-

Εξευτελιστικό: ο γοπαδόρος  καθίσταται εμφανέστατος-

Επικίνδυνο: Ιδαίτερα σε στρατόπεδο γυμνιστών.-

Τι νουμερο παπούτσι φοράς-

44-

Ωραία! Πάτα μου τή γοπα (και πετάει στο δρομο το τσιγάρο)-

Ειρήσθω εν παροδω οτι η μεγάλη γοπα δειχνει κιμπαριλήκι, αρχοντια, ευμάρεια.  

ΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Οι γοπες ως ψάρια ζουν μεσα στη θαλασα 
Οι γόπες ως εμβρυα (τσιγάρα) μεσα σε ειδικα πακετα συνήθως ανα 20.
Οι γοπες ως ενηληκες σε τασακια ή σταχροδοχεια, στην αμμο της πλαξ και επι του καταστρωματος ή 
του πεζοδρομιου. 

Η ΓΟΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Ζωντανες γοπες που πετιωνται απο παραθυρα αυτοκινητων αποτελουν  το συχνότερο  αιτιο 
πυρκαιας σε δάση. 
Αποτελουν το συχνοτερο απορριμα στους ελληνικους δρομους.
Ψοφιες γοπες που σβυνωνται στην αμμο μιας παραλιας δημιουργουν ρύπανση και δεν 
αφομοιωνωνται με το περιβάλλλον λογω του φιλτρου που τωρα έχουν ολα σχεδον τα τσιγαρα. 
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