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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ – ΣΤΑΘΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

Κώστας Α. Ρήγας 

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

 

 

1. Οι Μετρήσεις και τα Συστήµατα Αρίθµησης 

1.1 Οι Μετρήσεις 

 

«Μέτρηση» (αγγλικά measurement, γαλλικά measurage) είναι κάθε 

µέθοδος που χρησιµοποιείται για να δοθεί απάντηση σε ερωτήµατα της 

µορφής: πόσοι; και πόσα; 

«Μετρολογία» (αγγλικά metrology, γαλλικά metrologie) είναι η 

επιστήµη των µετρήσεων.  

Στη µετρολογία γίνεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ των εννοιών του 

µέτρου και της µετρήσεως ως φυσικού µεγέθους. 

Το αποτέλεσµα µιας µέτρησης είναι ένας αριθµός, ο οποίος εκφράζει τη 

σχέση µεταξύ του εξεταζοµένου µεγέθους και του προτύπου οµοειδούς 

µεγέθους, το οποίο λαµβάνεται ως µονάδα µέτρησης. Για τον λόγο αυτό, 

το αριθµητικό δεδοµένο που εκφράζει το αποτέλεσµα της µέτρησης 

πρέπει πάντα να συνοδεύεται από τη µονάδα µέτρησης στην οποία 

εκφράζεται (1)-(4). 

Για την αντιµετώπιση των βιοτικών αναγκών οι άνθρωποι στην 

αρχαιότητα αισθάνθηκαν την ανάγκη να βρουν τρόπους µέτρησης. 

Έτσι από τις πρώτες ανακαλύψεις του ανθρώπου ήταν τα αριθµητικά 

συστήµατα µέτρησης καθώς και τα µέτρα και σταθµά. 

Τις βάσεις για τη δηµιουργία των πρώτων µετρητικών συστηµάτων 

αποτέλεσε το ίδιο το σώµα του ανθρώπου. Από τις πρώτες µονάδες που 

δηµιουργήθηκαν ήταν ο δάκτυλος, η παλάµη, ο πούς κ.α. (5),(6). 

 

 



 
1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας                                                                                              Σελ. 12 

1.2 Τα Αριθµητικά Συστήµατα στην Αρχαία Ελλάδα 

 

Στην Αρχαία Ελλάδα δηµιουργήθηκαν πέντε κύρια αριθµητικά 

συστήµατα. 

1) Το αριθµητικό σύστηµα που αντιστοιχεί στην ιερογλυφική ή 

εικονογραφική γραφή (2000 π.Χ. – 1750 π.Χ.). 

2) Το αριθµητικό σύστηµα που αντιστοιχεί στην γραφή Γραµµική Α’ 

(1750 π.Χ. – 1450 π.Χ.). 

3) Το αριθµητικό σύστηµα που αντιστοιχεί στην γραφή Γραµµική Β’ 

(1450 π.Χ. – 1200 π.Χ.). 

4) Το «ακροφωνικό σύστηµα» (µέσα 5ου π.Χ. αιώνα – 100  µ.Χ.). 

5) Το αλφαβητικό σύστηµα αρίθµησης (ελληνιστική περίοδος – τέλος 

βυζαντινής εποχής). 

 

Το ακροφωνικό σύστηµα 

 

Τα πιο πάνω αριθµητικά συστήµατα έχουν µελετηθεί σε άλλες 

εργασίες(1)-(3). 

Πιο κάτω θα αναλύσουµε συνοπτικά το λεγόµενο «ακροφωνικό 

σύστηµα»». 

Το σύστηµα αυτό ονοµάζεται έτσι γιατί χρησιµοποιεί ως αριθµό το πρώτο 

γράµµα της λέξης που τον δηλώνει. ∆ηλαδή Π (πέντε) σηµαίνει 5, ∆ 

(∆έκα), 10, Η (Ηεκατόν), 100. 

Η µονάδα δηλώνεται µε µια κάθετη γραµµή . Ο συνδυασµός του Π και 

του ∆, που γράφεται   ∆   σηµαίνει 50,   Η  σηµαίνει 500,   Χ  σηµαίνει 

5000 κ.ο.κ. (4),(5). 

 

2. Μέτρα και Σταθµά 

2.1 Μονάδες µήκους 

 

Στην αρχαία Ελλάδα βασική µονάδα µήκους ήταν ο πούς, του οποίου το 

µέγεθος δεν ήταν σταθερός αλλά κυµαινόταν µεταξύ 0,3083µ και 



 
1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας                                                                                              Σελ. 13 

0,2970µ. Υποδιαίρεση του ποδός ήταν ο δάκτυλος, 1/16 του ποδός ή 

0,0193 µ. 

Από αυτόν παράγονταν οι ακόλουθες µονάδες: 

4 δάκτυλοι = 1 παλαιστή ή παλαστή 

8 δάκτυλοι  = ½ ποδός = 1 λιχάς 

11 δάκτυλοι= 1 ορθόδωρον 

12 δάκτυλοι= 1 σπιθαµή 

16 δάκτυλοι= 1 πούς 

18 δάκτυλοι= 1 πυγµή 

20 δάκτυλοι= 1 πυγών 

24 δάκτυλοι= 1½ πούς = 1 πήχυς 

 

Παράγωγες µονάδες από τον πόδα ήταν οι πιο κάτω µονάδες: 

 2½ πόδες = 1 απλούν βήµα 

 5 πόδες = 1 διπλούν βήµα 

 6 πόδες = 1 οργυιά 

 10 πόδες = 1 άκαινα 

 100 πόδες = 1 πλέθρο 

 600 πόδες = 1 στάδιο 

Το µήκος του σταδίου δεν υπήρξε ίδιο σε όλες τις αρχαίες πόλεις, αλλά 

εξαρτιόταν από το µέγεθος του ποδός. Έτσι το αττικό στάδιο είχε µήκος 

184,98 µ. (600 πόδες των 0,3083µ.), το ολυµπιακό 192,27µ. (600 

πόδες των 0,3205µ.), το οδοιπορικό 157,50µ. (600 πόδες των 

0,2625µ.). 

Από το στάδιο παράγονταν οι ακόλουθες µονάδες: (1)-(5) 

2 στάδια = 1 δίαυλος 

4 στάδια = 1 ιππικόν 

12 στάδια=1 δόλιχος 

30 οδοιπ. στάδια = 1 περσικός παρασάγγης 

40 οδοιπ. στάδια = 1 αιγυπτιακός σχοίνος 
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2.2 Μονάδες επιφάνειας 

 

Τα κυριότερα µέτρα επιφάνειας στην Αρχαία Ελλάδα ήταν το 

τετραγωνικό πλέθρο µε πλευρά 30,83µ., η άρουρα (1/4 του πλέθρου) 

και ο έκτος (1/6 του πλέθρου).  

 

2.3 Μονάδες µέτρησης όγκου στερεών 

 

Η βάση των µονάδων µέτρησης στερεών στην Αρχαία Ελλάδα ήταν ο 

«κύαθος» (0,0456 λίτρες). 

Παράγωγες µονάδες ήταν οι ακόλουθες: 

 6 κύαθοι = 1 κοτύλη 

3 κοτύλες = 1 ξέστης 

2 ξέστες = 1 χοίνικας 

4 χοίνικες = 1 ηµίεκτον 

8 χοίνικες = 1 εκτεύς 

6 εκτείς = 1 µέδιµνος 

Είναι γνωστό ότι η νοµοθεσία του Σόλωνα χρησιµοποιούσε τον µέδιµνο 

για να υπολογίσει την περιουσία των Αθηναίων πολιτών και να τους 

κατατάξει στις κοινωνικές τάξεις (πεντακοσιοµέδιµνοι, τριακοσιοµέδιµνοι 

ή ιππείς, διακοσιοµέδιµνοι ή ζευγίτες, θήτες) (1)-(3). 

 

2.4 Μονάδες µέτρησης όγκου υγρών 

 

Η βάση των µονάδων µέτρησης για τα υγρά ήταν και πάλι ο «κύαθος». 

Από αυτόν παράγονταν οι ακόλουθες µονάδες: 

 1½ κύαθοι = 1 οξύβαφον 

2 οξύβαφα = 1 ηµικότυλον 

2 ηµικότυλα = 1 κοτύλη 

2 κοτύλες = 1 ξέστης 

16 ξέστες = 1 χους 

12 χόες = 1 µετρητής (39,4 λίτρα) 
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Οι µονάδες όγκου των Αρχαίων Ελλήνων για την παρασκευή των 

φαρµάκων, όπως αναφέρονται από τον ∆ιοσκουρίδη, δίνονται στον 

πίνακα 2.4.2(3). 

 

2.5 Μονάδες βάρους 

 

Βασική µονάδα µέτρησης του βάρους ήταν ο οβολός (0,728 γραµµάρια. 

Από τον οβολό προέκυπταν οι ακόλουθες µονάδες βάρους: 

 1 δραχµή = 6 οβολοί 

 1 µνα = 100 δραχµές 

 1 τάλαντο = 60 µνές 

 

Για µικρότερα βάρη από τον οβολό ήταν σε χρήση ο χαλκούς, όπου  

 1 χαλκούς = 8 οβολοί 

 

2.6 Τα πρότυπα µέτρα και σταθµά 

 

Για τον έλεγχο των µέτρων και σταθµών είχαν καθιερωθεί στην Αθήνα, 

στην κλασική εποχή, τα «Πρότυπα µέτρα και σταθµά».  Αυτά 

φυλάσσονταν στην αρχαία αγορά, στο εσωτερικό της Θόλου την έδρα 

της διοικητικής εξουσίας και µόνιµης κατοικίας των 50 πρυτάνεων(1)-(4). 

Τα πρότυπα µέτρα και σταθµά ή τα επίσηµα δηµόσια µέτρα και σταθµά 

τελούσαν υπό την επίβλεψη των «µετρονόµων». 

Οι µετρονόµοι εκλέγονταν µε κλήρο κάθε έτος και ήταν δέκα. Οι πέντε 

ήταν υπεύθυνοι για την αθηναϊκή αγορά και οι άλλοι πέντε για την 

αντίστοιχη πειραϊκή. 

Άλλα πρότυπα µέτρα και σταθµά έχουν βρεθεί σε άλλες περιοχές και 

εκτίθενται σε διάφορα µουσεία της Ελλάδας όπως του Πειραιά, της 

Θάσου, της Καβάλας, της Μυτιλήνης, της Χίου κ.α. 

 

 

Το µετρολογικό ανάγλυφο της Σαλαµίνας 
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Στο Μουσείο του Πειραιά εκτίθεται το ονοµαζόµενο «µετρολογικό 

ανάγλυφο της Σαλαµίνας» (αρ. 5352), το οποίο ανακαλύφθηκε το 1985 

εντοιχισµένο σε µια εκκλησία τον 15ο αιώνα, στη θέση περιβόλια της 

Σαλαµίνας. Έχει διαστάσεις 1,19µ. Χ 0,793µ. και απεικονίζει ανάγλυφα 

ανθρώπινα µέλη (χέρι, βραχίονα, παλάµη, πέλµα) ως µονάδες µέτρησης. 

 

Οι πλάκες ογκοµέτρησης υγρών 

Στο Μουσείο του Πειραιά υπάρχει µια µαρµάρινη πλάκα, ένα «σήκωµα» 

όπως ονοµάζεται, που περιλαµβάνει δώδεκα κοιλότητες διαφόρων 

διαµέτρων. Με την πλάκα αυτή γινόταν η ογκοµέτρηση υγρών (π.χ. για 

το κρασί, λάδι κ.α.) (16)-(18). 

Παρόµοια πλάκα υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου. Το 

«σήκωµα» µε αριθ. 585 από την πόλη της Χίου χρονολογείται στον 3ο – 

2ο π.Χ. αιώνα. Φέρει  την επιγραφή «Οιν [ηρά]/∆ιηµίεκτον [……]» 

Το µέτρο δηλαδή είναι το διηµίεκτον, το οποίο ισοδυναµεί µε το 1/6 του 

χιακού αµφορέα και αντιστοιχεί στη χωρητικότητα της µικρότερης 

κοιλότητας. Η µεγαλύτερη έχει τριπλάσια χωρητικότητα, ίση µε το ½ της 

χωρητικότητας του αµφορέα(19). 

 

Η πρότυπη κεραµίδα 

Σε άλλη εργασία δίνεται η φωτογραφία µιας πρότυπης µαρµάρινης 

κεραµίδας στέγης, που έχει βρεθεί στην αρχαία Αγορά Αθηνών(20),(23). 

 

2.7 Επιβολή των αττικών µέτρων και σταθµών στους συµµάχους 

Ένα αθηναϊκό ψήφισµα που χρονολογείται µεταξύ των ετών 450 – 446 

π.Χ. δίνει πληροφορίες για την απόφαση των Αθηναίων να επιβάλουν το 

αθηναϊκό νόµισµα και τα αττικά µέτρα και σταθµά στους συµµάχους. 

Το ψήφισµα όριζε πως το νέο µέτρο θα γινόταν γνωστό µε κήρυκες που 

θα πήγαιναν στις διάφορες πόλεις.  Προβλέπονταν δε σκληρές ποινές για 

όσους δεν θα εκτελούσαν τις εντολές(1),(2). 

 

3. O έλεγχος ποιότητας 

3.1 Παραδείγµατα Ελέγχου Ποιότητας 
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Πιο κάτω αναφέρονται ορισµένα παραδείγµατα ελέγχου ποιότητας από 

την Αρχαία Ελλάδα. 

1. Συµβόλαιο Επιγραφής ∆ήλου αρ. 507 

Στην επιγραφή µε αριθµό 507 της συλλογής του Durrbach, αναγράφεται 

ένα συµβόλαιο. 

Οι συµβαλλόµενοι σε αυτό το συµβόλαιο είναι: 

α) Οι διαχειριστές του Ιερού του Απόλλωνα στη ∆ήλο και β) ο 

εργολάβος. 

Τα συµβόλαια γενικά ήταν λεπτοµερή και εξασφάλιζαν τα συµφέροντα 

του Ιερού του Απόλλωνα. 
 

2. Η Σκευοθήκη του Φίλωνος 

Στο λιµάνι της Ζέας είχε κτισθεί ένα κτίριο που προοριζόταν για αποθήκη 

των εξαρτηµάτων των πολεµικών πλοίων της Αθήνας, που 

ελλιµενίζονταν στους νεωσοίκους της Ζέας. Ήταν ένα κτίριο 18m 

πλάτους, 130m  µήκους και 12 m ύψους. 

Στην σχετική επιγραφή, δεν αναγράφεται η Σύµβαση του έργου. Είναι 

ίσως µόνο η προκήρυξη του διαγωνισµού, η οποία περιλαµβάνει τόσο 

ακριβείς λεπτοµέρειες ώστε οι σηµερινοί µελετητές να συντάξουν πλήρη 

σχέδια του κτιρίου, µαζί µε την ξύλινη στέγη του. Όταν πριν από 15 έτη 

στη βορειοανατολική πλευρά του λιµένος της Ζέας, βρέθηκαν τα θεµέλια 

ενός επιµήκους κτίσµατος, οι αρχαιολόγοι και οι αρχιτέκτονες είδαν µε 

κατάπληξη να επαληθεύονται οι διαστάσεις που προβλέπονταν απ’ τη 

µαρµάρινη στήλη της «Σκευοθήκης του Φίλωνος» (3),(4). 

 

 

3. Η σύµβαση αποξήρανσης λίµνης µε αυτοχρηµατοδότηση 

Υπάρχει µια στήλη από λευκό µάρµαρο µε ψηφισµατικό ανάγλυφο, στην 

οποία έχει αναγραφεί η σύµβαση µεταξύ του Χαιρεφανη και της πόλης 

Ερέτριας. 

Η στήλη έχει διαστάσεις: ύψος 0,86µ., πλάτος 0,47µ., πάχος 0,09µ., 

είναι του τέλους του 4ου π.Χ. αιώνα, βρέθηκε στη Χαλκίδα το 1860 και 

σήµερα (2002) βρίσκεται στο Επιγραφικό Μουσείο (ΕΜ 11553). 
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Η σύµβαση που αναγράφεται στην στήλη αναφέρεται στην κατασκευή 

εγγειοβελτικών έργων και εκµίσθωση γης. 

Ειδικότερα στην σύµβαση περιγράφονται οι όροι για την αποξήρανση της 

λίµνης των Πτεχών στην περιοχή της Ερέτριας, στην Εύβοια. 

Ο Χαιρεφάνης, µηχανικός και εργολάβος µαζί µε συνεργάτες – 

συνεταίρους του, θα αναλάµβαναν το έργο της αποξήρανσης της λίµνης. 

Ο ∆ήµος Ερετριέων δεν θα πλήρωνε τίποτε αλλά θα παρείχε στον 

Χαιρεφάνη και συνεργάτες του, φορολογικές ελαφρύνσεις, δικαστική 

ασυλία, απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και πολλές υποσχέσεις και 

διαβεβαιώσεις για την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης από 

µέρους του. Εάν πραγµατοποιούταν το έργο, η πόλη της Ερέτριας θα 

ελάµβανε από τον Χαιρεφάνη το ποσό των τριάντα ταλάντων. 

Η αποζηµίωση του Χαιρεφάνη ήταν να του παραχωρηθεί η έκταση της 

αποξηραµένης λίµνης για 10 έτη. 

Η σύµβαση Χαιρεφάνη – Ερετριέων θεωρείται ως σύµβαση Β.Ο.Τ. (Build, 

Operate and Transfer) µε αυτοχρηµατοδότηση από τον Εργολάβο(5),(6). 

 

4. Οι λογαριασµοί της Θόλου της Επιδαύρου 

Στην Αρχαία Επίδαυρο λατρευόταν ο θεός Ασκληπιός και προς τιµή του 

υπήρχε το ιερό του, το Ασκληπιείο (ναός Άβατον ή Εγκοιµητήριον, 

Θόλος κ.α.).  

Η Θόλος ήταν ένα κοµψότατο κυκλικό περίστυλο οικοδόµηµα µε κυκλικό 

υπόγειο χώρο, που οι επιγραφές ονοµάζουν και Θυµέλη, δηλαδή βωµό. 

Το οικοδόµηµα αυτό χτίστηκε µεταξύ 360 και 330 π.Χ. και είναι έργο 

του Αργείου αρχιτέκτονα και γλύπτη Πολυκλείτου. Στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Επιδαύρου εκτίθεται µια στήλη από γκρίζο ασβεστόλιθο 

ύψους 2,19 µ., πλάτους 0,79µ. και πάχους 0,13µ. Στη στήλη αυτή 

αναγράφονται οι απολογισµοί της κατασκευής της Θόλου της 

Επιδαύρου. Στους απολογισµούς αυτούς δίνονται λεπτοµέρειες για 

καταβολές χρηµάτων σε τεχνικούς, εργάτες, προµηθευτές , 

επιβλέποντες, υπεργολάβους κ.α.  Ακόµη αναγράφονται και τα διάφορα 

πρόστιµα που εισπράττονταν για κακοτεχνίες ή καθυστερήσεις. Στους 

λογαριασµούς αυτούς υπήρχε πάντοτε το όνοµα του υπευθύνου για τον 
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διαχειριστικό έλεγχο, εκπροσώπου της Βουλής της Επιδαύρου. Οι 

εκπρόσωποι της Βουλής της πόλης της Επιδαύρου ονοµάζονταν 

«Κατάλογοι». Ο όρος «Κατάλογος» πρέπει να θεωρηθεί αντίστοιχος του 

«απολογου» των οικοδοµικών επιγραφών της «Θάσου» και του 

«λογιστή»¨των αττικών επιγραφών(7),(9). 

 

3.2 Άλλα παραδείγµατα ελέγχου ποιότητας 

Σε άλλες εργασίες µας δίνονται άλλα παραδείγµατα ελέγχου ποιότητας 

προϊόντων και έργων, όπως 1) οίνου , 2) σιτηρών, 3) παστών ψαριών, 

4) µπρούτζινων συνδέσµων, 5) αργυρών νοµισµάτων, 6) χρυσών και 

αργυρών αντικειµένων, 6) κατασκευής τάφρου, 7) προµήθειας λίθων, 8) 

κατασκευής γέφυρας κ.α. (1)-(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Παράγ. 1.1 

(1) «Παπ.-Λαρ.-Μπριτ», λ. «Μετρήσεις», (2) «Παπ.-Λαρ.-Μπριτ», λ. 
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