
    σύνολο φυσαλίδων που συγκεντρώνονται στην επιφάνεια ενός υγρού1.
    (συνεκδοχικά) το πάνω μέρος, η επιφάνεια ενός υγρού2.
    (ειδικότερα) η επιφάνεια της θάλασσας3.
    (μεταφορικά) το πιο εκλεκτό τμήμα από ένα σύνολο πραγμάτων4.

Σημασία:

Από το αρχαίο αφρός < άνω και φέρων >  ανωφερής γεν. ανωφερούς> ανωφερός > ανφρος> αφρός γιατί 
ανεβαίνει προς τα επάνω. Πβλ. αθρωπος < ανω+θρώσκω  ο βλέπων επάνω 

Ετυμολογία:

Όταν δούμε από μακριά τα αφρισμένα κύματα μοιάζουν με κοπάδι λευκών προβάτων ή κατσικιών.
Γι΄αυτό τα μεγάλα κύματα που αφρίζουν  οι αρχαίοι τα ονόμαζαν αίγες (κατσίκες). Από αυτές τις αίγες 
προέκυψαν πολλές λέξεις όπως αιγιαλός ο σημερινός γιαλός, αιγαίον πέλαγος, αιγιαλίτις ζώνη, το 
Αίγιο , ο αιγίθαλος (ένα θαλασσοπούλι) , κα
Και σήμερα λεμέ ότι η θάλασσα έχει προβατάκια.  
Η Αφροδίτη βγήκε από τον αφρό της θάλασσας (πβλ. Αναδυομένη Αφροδίτη). 

Εγκυκλοπαιδικά

SCHUMA <  ΙΕ ΣΚΟΥ > σκεπάζω , σκιά , σκούρος, σκουτάρι, σκύλλον (λάφυρο), . 

Λατινικά

schema από το Λατινικό SCHUMA ή το συνώνυμο Λατινικό SPUMA > spumante = αφρώδης 
οίνος. Stramia  ή stummia λεγεται ο αφρός του κρέατος που βράζει. 

Ιταλικά

foam , spume

Αγγλικά

écume

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

ΕΙΚΟΝΑ 1 - Αφρισμένο κύμα

Εικόνες

αφρός
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013
7:29 μμ
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ΕΙΚΟΝΑ 2 - Αφρός γάλακτος σε καφέ καπουτσίνο

ΕΙΚΟΝΑ 3- Μπύρα με αφρό (κολάρο)

ΕΙΚΟΝΑ 4 - Κυρία αφρολουομένη 

Αναδύεται στην επιφάνεια μτφ αποκαλύπτεται κάτι που πριν ήταν κρυφό ή άγνωστο, κυρίως 
άπατη, συνομωσία κλπ

βγαίνει στον αφρό 

Όμοια και στα Ιταλικά  «Venir la schiuma alla bocca . Κατά την φάση κλιμακούμενου θυμού.

αφρίζει απ το κακό του 

Αφαιρώ τον αφρό από μαγειρευόμενο φαγητό. 
Μεταφορικώς  κλέπτω . Ειδικότερα αφαιρώ το πορτοφόλι κάποιου ανύποπτου. Αυτός που στο 
μεσαίωνα ξάφριζε πορτοφόλια (βαλάντια), λέγονταν βαλαντιοτόμος (πορτοφολάς ή ο λαχανάς 
της αργκό)

ξαφρίζω

Φράσεις

Θα εκμεταλλευθω πλήρως τα χρήματα που έδωσα.

Αφρίζεις ξαφρίζεις τον παρά μου έδωσα να σε φάω θέλει.

Παροιμίες
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Θα εκμεταλλευθω πλήρως τα χρήματα που έδωσα.

Παράγωγα

αφρόψαρο 
ψάρι που κολυμπήσει πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας

αφρόγαλα
Γάλα κτυπημένο ώστε να αφρίσει και τοποθετημένο πάνω σε καφέ εσπρέσο. Τότε ο καφές παίρνει το 
χρώμα του ράσου των μοναχών καπουτσίνων  που δινει το όνομα και στον καφέ.  

Λέγεται μεταφορικά για να δηλώσει άριστη ποιότητα ή στάθμη (πβλ Παρέστη  η αφρόκρεμα της 
τοπικής κοινωνίας). Το αντίθετο είναι η υποστάθμη δηλαδή το κατακάθι, το ίζημα. Στον καφέ 
λέγεται τελφές. Το ίζημα αυτό είναι ομιλητικοτατο, λέει τα μελλούμενα. 

αφρόκρεμα 

Εφεύρεση των νεώτερων χρονών. Πάσα ηθοποιός του κινηματογράφου πρέπει να εμφανιστεί 
να κάνει αφρόλουτρο. 

αφρόλουτρο

Θεά του έρωτος του Ελληνικού Δωδεκαθέου. Ονομάστηκε έτσι γιατί ανεδύθη από τον αφρό της 
θάλασσας της Κύπρου, γι΄ αυτό ονομάστηκε Κυπρίς και αναδυομένη. 

Αφροδίτη

Γνωστά τα αφροδίσια νοσήματα
Αν και ορισμένα τέτοια νοσήματα παρουσιάζουν ως σύμπτωμα κάποιες εκκρίσεις, το όνομα 
τους δεν σχετίζεται με τον αφρό, είναι άσχετο με την υπόθεση του ποιήματος  Γαμοτράγουδο 
750.18.

Σχετίζονται με την σεξουαλική πράξη την όποια προστάτευε η Πάνδημος Αφροδίτη (υπό την 
ιδιότητά  της ως προστάτιδας και  του επαγγελματικού έρωτα). 

Αφροδίσιος όρκος
Όρκος που γίνεται από ερωτευμένους. Χαρακτηρίζονταν "μη επίποινος" (ατιμώρητος αν 
παραβιάσθει). Ο ερωτευμένος θεωρείται ως μη έχων σώας τας φρενός και ίσως όχι αδίκως.

Αφροδίσιος, -α

Η ήπειρος. Δεν βρήκα την ετυμολογία τη λέξης. Λόγῳ του αφρώδους κεφαλιού των κατοίκων 
της;

Αφρική

Μη αυτόχθων αμερικανός εξ Αφρικής. Βέβαια οι αυτόχθονες Αμερικανοί είναι μερικές χιλιάδες. 
Με την βοήθεια του Χριστού οι Κονκισταδορες των Κολόμβων, Μαγγελάνων, Πιζάρων και αλλων 
αληταράδων τους άλλαξαν την πίστη και σχεδόν τους εξαφάνισαν. Μετά άρχισαν το 
δουλεμπόριο και οι Αφροαμερικανοι είναι οι απόγονοι αυτών των  δύστυχων.  Τώρα παίρνουν 
το αίμα τους πίσω. 

Αφροαμερικανός 

ο κάτοικος της Αφρικής  αλλά και ο κατακτητής, ο νικητής των Αφρικανών 

Αφρικανός  
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ο κάτοικος της Αφρικής  αλλά και ο κατακτητής, ο νικητής των Αφρικανών 

ΕΙΚΟΝΑ : Σκιπίων ο Αφρικανός

Αφρώδης οίνος 
(It. spumante)

Συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε ανεξέλεγκτα το όνομα ελεγχόμενου τόπου παράγωγης  Σαμπάνια, 
Καμπανίτης Οίνος.  Για λογούς διαφημιστικής καμπάνιας σπάζουν  ένα μπουκάλι καμπανίτη οίνου στην 
πλώρη νεότευκτου πλοίου κατά την τελετή ονοματοθεσίας και καθέλκυσης.

αθερίνα

γαύρος
ἀφύη [υ^], ἡ (gen. pl. ἀφύων, όχι ἀφυῶν, Hdn.Gr.1.425.13),
A. Τηγανιά από διαφορα ψάρια (πρβλ. αφρός ), Epich.60,89,124, Ar.Ach.640, Hices. ap. Ath.7.285b; = 
μεμβράς, Hsch.; παρωνύμιο ἑταίρα, Ath. 13.586b: prov., ἀφύα πῦρ ή εἶδε πῦρ αφύη. 'αμ επος αμ εργον, 
το 'πες κι εγινε', Zen.2.32, Eust.1150.40.—Ησύχιος ἀφύων τιμή.

Henry George Liddell. Robert Scott

Αντιδάνεια

2048.14

Συγγενικά - Ομόριζα

Παραδείγματα
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Εις τον αφρό της θάλασσας 
η αγάπη μου κοιμάται
παρακαλώ σας κύματα
μη μου την εξυπνάτε*

*) κατά δε την εκδοχή των σωφρονέστερων:
στον πάτο να την πάτε

Επτανησιακη παραδοσιακη καντάδα 

και τα χαράκια οντε χτυπού κι αφρίζουν ένα-ένα
Βιτσέντζος Κορνάρος - Ερωτοκριτος 306.102

Το μουνί το λεν Αλή 
και τον πούτσο Καραλή

Το μουνί όταν αφρίζει*
σαν καράβι αρμενίζει
τα πανιά τα έχει τρακάδα
και τα τσαμαντάλια μαύρα.

Γαμοτράγουδο 750.18

*) Λόγῳ της διεγερσης  του γυναικειου κολπου (αιδοιου) , οι βαρθολίνειοι αδένες παράγουν μια 
βλεννώδη εκκρίση που αποσκοπεί στην λίπανση της εισόδου του κόλπου, το φραστικό σχήμα "όταν 
αφρίζει" σημαίνει "όταν διεγείρεται". Είναι επίσης γνώστη η παροιμία: "το μουνί σέρνει καράβι". 

Το μουνί όταν αφρίζει 
το καράβι τ[ο]'  αρμενίζει  (το κάνει να πλεύσει)

Επομένως ορθότερο θα ήταν 

ΠΗΓΗ : <κλικ εδώ> 

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

Ποίηση
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