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ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 
 

• Στην αρχαία Ελλάδα βασική µονάδα µέτρησης του µήκους ήταν ο πους.  
(Το µέγεθος δεν ήταν σταθερό αλλά εξαρτιόταν από το σηµείο όπου γινόταν η 
µέτρηση στο Εκατόµπεδο του Παρθενώνα. Έτσι το µήκος του κυµαινόταν από 
0.2970 έως 0.3083 µέτρα).  
 Υποπολλαπλάσια του ποδός: 
• Υποδιαίρεση του ποδός ήταν ο δάκτυλος=1/16 του ποδός. 
 Πολλαπλάσια του ποδός: 
• Οι αρχαίοι έλληνες για να µετρούν τις αποστάσεις χρησιµοποιούσαν το στάδιο. 
(Το µήκος του σταδίου διέφερε στις αρχαίες πόλεις και εξαρτιόταν από το µήκος 
του ποδός). 
• Αττικό στάδιο          = 184.98 µέτρα 
• Ολυµπιακό στάδιο  = 192.27 µέτρα 
• Οδοιπορικό στάδιο = 157.50 µέτρα 
 
 Παράγωγες µονάδες µέτρησης του ποδός, του σταδίου και του δακτύλου: 
 Α. Παράγωγες µονάδες από τον πόδα: 
• 1 απλούν βήµα   = 2 ½ πόδες  
• 1 διπλούν βήµα  =  5 πόδες 
• 1 οργυιά             = 6 πόδες 
• 1 άκαινα             = 10 πόδες 
• 1 πλέθρο             = 100 πόδες 
• 1 στάδιο              = 600 πόδες 
 Β. Παράγωγες µονάδες από τον δάκτυλο: 
• 1 παλαιστή ή παλαστή  = 4 δάκτυλοι 
• 1 λιχάς = 8 δάκτυλοι     =1/2 του ποδός 
• 1 ορθόδωρον                 = 11 δάκτυλοι 
• 1 σπιθαµή                      = 12 δάκτυλοι 
• 1 πους                            = 16 δάκτυλοι 
• 1 πυγµή                          = 18 δάκτυλοι 
• 1 πυγών                          = 20 δάκτυλοι 
• 1 πήχυς                           = 24 δάκτυλοι = 1 ½ πους  
• Βήµα απλούν                 = 40 δάκτυλοι 
 Γ. Παράγωγες µονάδες από το στάδιο: 
• 1 δίαυλος                         = 2 στάδια 
• 1 ιππικόν                          = 4 στάδια 
• 1 δόλιχος                          = 12 στάδια (ή κατ΄ άλλους 24 στάδια) 
• 1 περσικός παρασάγγης  = 30 οδοιπορικά στάδια 
• 1 αιγυπτιακός σχοινός     = 40 οδοιπορικά πόδια 
• 1 άµµα   

  ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 
• Δάκτυλος (Digitus), Παλάµη (Palmus), Πους (Pes), Πήχυς (Cubitus) 
• Απλούν Bήµα (Gradus),  Διπλούν Βήµα  ή Ρωµαϊκό (Passus), 
• Μίλλια (χίλια ρωµαϊκά βήµατα) (Millia) 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

• 1 τετραγωνικό πλέθρο  
• 1 άρουρα = ¼ του τετρ. πλέθρου 
• 1 έκτος    = 1/6 του τετρ. πλέθρου  

  ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
• Juregerum (πλέθρον ή τετρ. πους), Heredium (κλήρος) 

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

       http:// www.el.wikipedia.com 
           http:// www. irakleitos.com           

 http:// hellinon.net/MonadesMetrisis.htm 
 Εγκυκλοπαίδεια Δοµή 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ 

  
•  Βασική µονάδα µέτρησης της µάζας ήταν ο οβολός (0.72 γραµµάρια) 
(Η µνα, το τάλαντο, ο οβολός και η δραχµή ήταν αρχικά µονάδες µάζας και αργότερα 
και νοµισµατικές µονάδες) 

  
 Παράγωγες µονάδες από τον οβολό: 
•  1 δραχµή = 6 οβολοί      = 4.32 γραµµάρια 
•  1 µνα      = 100 δραχµές =  0.44 κιλά 
•  1 τάλαντο = 60 µνες       = 26.6 κιλά  
  Στην αρχαία Ελλάδα το βάρος µιας ασηµένιας δραχµής ποίκιλε κατά τόπους: 
•  Αιγηνήτικο ή φειδώνιο σύστηµα = 6.06 γραµµάρια 
•  Φοινικικό – ροδιακό σύστηµα     = κυµαινόταν από 3.64 έως 7.28 γραµµάρια 
•  Ευβοϊκό – αττικό σύστηµα           = κυµαινόταν από 4.366 έως 8.73 γραµµάρια 

   ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ 
•  Libra, Uncia, Silicius, Sculupum, Obolus, 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ 
 ΣΤΕΡΕΑ: 
•   Η βάση των µονάδων για τη µέτρηση των στερεών ήταν ο κύαθος (0.046 
λίτρα). 

  
 Παράγωγες µονάδες από τον κύαθο: 
•  1 κοτύλη    = 6 κύαθοι      ( 0.276 λίτρα) 
•  1 ξέστης     = 3 κοτύλες     (0.828 λίτρα) 
•  1 χοίνικας  = 2 ξέστες       (1.656 λίτρα) 
•  1 ηµιέκτον = 4 χοίνικες    (6.624 λίτρα) 
•  1 εκτεύς     = 8 χοίνικες    (13.248 λίτρα) 
•  1 µέδιµνος = 6 εκτείς        (79.488 λίτρα) 
  
 ΥΓΡΑ;  
•  Η βάση των µονάδων για τη µέτρηση των υγρών ήταν και πάλι ο κύαθος 

(0.0171 λίτρα) 
  
 Παράγωγες µονάδες από τον κύαθο: 
•  1 οξύβαφον    = 1.5 κύαθοι      ( 0.025 λίτρα) 
•  1 ηµικότυλον = 2 οξύβαφα      ( 0.051 λίτρα) 
•  1 κοτύλη         = 2 ηµικότυλα   (0.1025 λίτρα) 
•  1 ξέστης          = 2 κοτύλες       (0.205 λίτρα) 
•  1 χους             = 2 ξέστες         (3.28 λίτρα) 
•  1 µετρητής     =12 χόες            (39.4 λίτρα) 

  ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ 
•  Στερεά : Modius 
•  Υγρά    : Amphora ή Codus (Αµφορέας ή κυβικός πόδας) 

 Κύαθος: Ο κύαθος ήταν αρκετά εύχρηστο αγγείο και γι΄ αυτόν ο Αθηναίος λέει ότι 
ήταν το απαραίτητο σκεύος και στις οικίες των πλουσίων και στις καλύβες των 
φτωχών. Χρησίµευε και ως µέτρο της ενδεδειγµένης από τον οινοχόο αναλογίας 
µείξεως του οίνου µε το νερό. Ο Πολυδεύκης λέει ότι σε πέντε κυάθους οίνου 
αναλογούν δέκα κύαθοι ύδατος. Κατά το συµπόσιο, ο δούλος, που βρισκόταν κοντά 
στον κρατήρα µε τον κύαθο στο χέρι, συµπλήρωνε κρασί από τον κρατήρα και έχυνε 
το µεθυστικό υγρό στο ποτήρι του συνδαιτυµόνος, «κυαθίζων» αυτό, όπως λέει ο 
Αθηναίος. Κατά την οινοποσία, ο αµφιτρύων όριζε τον αριθµό των κυάθων, τους 
οποίους ο οινοχόος έπρεπε να χύνει στο ποτήρι του συνδαιτυµόνος. Ο κύαθος 
χρησίµευε αποκλειστικά ως αντλητήρας και ως δοχείο µεταφοράς του οίνου από τον 
κρατήρα στο ποτήρι. Είχε µια µακριά κάθετη λαβή για να φθάνει στο βάθος του 
κρατήρα.  

EΠΙΒΛΕΨΗ: Δρ. Τραµπίδου Γεωργία  
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