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Είς πάσας σχεδόν τάς κοινωνίας, ακόμη καί είς τάς άρτιώτερον ώργανωμένας,
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εΐς τάς καθημερινάς των συναλλαγάς, εκτός τών έπι-
σήμων μετρικών μονάδων καί μέσων μετρήσεως, καί πολλά άλλα μέτρα, κατά πα-
λαιάν παράδοσιν καθιερωμένα ή έπινοούμενα κατά τάς άπαιτήσεις τών περιστά-
σεα>ν καί τών καθημερινών αναγκών.

Ή έρευνα τών εκάστοτε χρησιμοποιουμένων λαϊκών μέτρων καί σταθμών
συμβάλλει εΐς τήν γνώσιν τού τρόπου τών συναλλαγών, τής κοινωνικής οργανώ-
σεως καί γενικώτερον τών ιδιαιτέρων συνθηκών τής ζωής ενός λαοϋ.

Ένιαϊον σύστημα μέτρων καί σταθμών προϋποθέτει κοινωνικήν συνοχήν
στερεάν καί στενήν έξάρτησιν έκ μιάς ΐθυνούσης κεντρικής αρχής. 'Αντιθέτως ή
χρήσις διαφόρων μετρικών μονάδων καί μέσων μετρήσεως μέ άξίαν ποικίλλουσαν
άπό τόπου είς τόπον καί πολλάκις μεταξύ τών κατοίκων τής αυτής γεωγραφικής
περιοχής αποδεικνύει χαλαράν συνοχήν καί κατά τό μάλλον ή ήττον τοπικήν άνε-
ξαρτησίαν. Ή ποικιλία έξ άλλου καί ή μή ακριβής άξία τών μέτρων αποτελεί
αΐτίαν άνισότητος καί αδικίας. Τοιούτου είδους αδικία, συχνότατη εΐς κοι-
νωνίας παλαιοτέρων χρόνων, καυτηριάζεται δριμύτατα ήδη παρά τής Γραφής, ώς
αντιβαίνουσα εΐς τούς θείους νόμους καί τάς έπιταγάς τής θρησκείας: Στάΰμιον
μέγα και μικρόν και μέτρα δισσά ακάθαρτα ενώπιον Κυρίου και αμφότερα και
ό ποιών αυτά. ... '). Χαρακτηριστικόν επίσης είναι, ότι αί προοδευτικού χαρακτή-
ρος κοινωνικαί έπαναστάσεις μεταξύ τών πρώτων έπιδιώξεών των έταξαν τήν με-
ταρρύθμισιν τοϋ μετρικού συστήματος. Παράδειγμα αί έν τη αρχαία Ελλάδι με-
ταρρυθμίσεις, ώς ή εισαγωγή τοΰ καλουμένου μετρικού συστήματος Αΐγίνης καί
τής σεισαχθείας τοϋ Σόλωνος, καθώς καί ή κατά τούς νεωτέρους χρόνους μεταρ-
ρύθμισις τοΰ μετρικού συστήματος παρά τής Γαλλικής επαναστάσεως τοϋ 1789,
εΐσαγαγούσης τό δεχαδικόν μετρικόν σύστημα αντί τών μέχρι τότε κρατούντων,
προερχομένων έκ τοΰ ρωμαϊκοΰ καί διαφόρων άλλων συστημάτων, παραληφθέντων
παρ' άλλων λαών.

ή Παροιμίαι Σολομ. Κ', 10. Πρβλ. αυτόθι ΙΑ', 1. Λευιτ. ΙΘ', 36.
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Συστηματική μελέτη τών έν τή νεωτέρα Ελλάδι χρησιμοποιουμένων μέτρων
και σταθμών θά άπέβλεπεν εις τό νά έξετάση τήν σύγχρονον, ως και τήν κατά τό
παρελθόν άξίαν των, και εις τό νά καθορίση ποία εκ τούτων είναι παλαιά, ποία
εισήχθησαν μεταγενεστέρως εις τήν έλληνικήν ζωήν και εκ τίνων τυχόν πολιτικών,
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μετ' άλλων λαών.

Ή παρούσα εργασία, συμβολήν μόνον εις τήν τοιούτου είδους έρευναν
αποτελούσα, περιλαμβάνει κυρίως μέτρα έν πρακτική χρήσει όντα σήμερον ή προ
ολίγων ετών, ως και όρους μετρικούς, γνωστούς έκ παλαιοτέρων χρόνων, οΐτινες δέν
ανταποκρίνονται μεν πλέον εις πρακτικούς τρόπους μετρήσεων, είναι όμως οι επι-
ζώντες μάρτυρες τών άλλοτε χρησιμοποιουμένων μέτρων. Ιστορική έρευνα γίνεται
μόνον όπου καθιστούν τούτο δυνατόν ύπάρχουσαι παλαιαί μαρτυρίαι και άφορα
κυρίως εις τήν πρώτην έμφάνισιν και χρήσιν εκάστου μέτρου, άνευ ποσοτικών
προσδιορισμών, καθόσον ό καθορισμός τής αξίας τών μέτρων κατά τό παρελθόν
καί κατά διαφόρους τόπους είναι λίαν δυσχερής, άπαιτών είδικήν έρευναν δι'έ'κα-
στον τούτων.

Άπό άπόψεως εκτάσεως ή μελέτη αύτη είναι επίσης περιορισμένη, περιλαμ-
βάνουσα κυρίως τά υπό τών κατοικούντων εις τήν ύπαιθρον χρησιμοποιούμενα
μέσα μετρήσεως καί μετρικάς μονάδας. Ούτω μένουν εκτός τής παρούσης έρεύνης
πολλά άλλα ενδιαφέροντα μέτρα, ως τά χρησιμοποιούμενα υπό τών οικοδόμων,
τών ναυτικών, αι μονάδες νομισμάτων, χρόνου κλπ.

Ώς πρός τήν διάταξιν τής ύλης ήκολούθησα τήν συνήθη διάκρισιν τών μέ-
τρων κατά τό είδος τής μετρήσεως (μήκος, χωρητικότης καί βάρος, επιφάνεια)
καί ούτως ή όλη πραγματεία διαιρείται ε'ις τά εξής επί μέρους κεφάλαια: Α'. Μέ-
τρα μήκους. Β'. Μέτρα χωρητικότητας, διακρινόμενα εις τά περισσότερον κοινά
καί εις τά περιωρισμένης τοπικής χρήσεως, καθώς καί εις τά άποκλειστικώς διά
τήν μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιούμενα. ΕΩς έν έπιμέτρ<Ρι εις τήν κατηγορίαν
ταύτην τών μέτρων ακολουθεί μικρόν κεφάλαιον, άναφερόμενον εις τά όργανα
σταθμίσεως. Γ'. Μέτρα επιφανείας. 'Ακολουθεί τέλος Δ' κεφάλαιον περί τών
λέξεων καί φράσεων, αϊτινες δηλώνουν διάφορα μέτρα κατά προσέγγισιν.

Α'. ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

Τά βασικώτερα εκ τών μέτρων μήκους, τών δηλούντων ίδιοι μικράς αποστά-
σεις, έχουν καθορισθή, ως γνωστόν, κατά τάς διαστάσεις τών διαφόρων μελών
τού ανθρωπίνου σώματος. Μαρτυρίαι παλαιών συγγραφέων, ως καί ειδήσεις έκ
τής ζωής τών κατά φύσιν ζώντων λαών, άποδεικνύουν, ότι δ τρόπος οΰτος τού
καθορισμού μέτρων είναι παγκόσμιος. 'Αποτελεί τήν πρώτην βάσιν τού μετρικού
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συστήματος τών αρχαίων Ελλήνων ') καί έξακολουθεΐ έν πολλοίς νά έπιζή είς
τήν νεωτέραν έλληνικήν ζωήν. Οί βραχίονες, πρόχειρον μέσον είς τόν άνθρωπον
διά τήν μέτρησιν, χρησιμοποιούνται ακόμη προς τόν aUrov σκοπόν. Ό αρχαίος
μετρικός όρος πήχυς εΐναι καί σήμερον έν χρήσει2) μέ διαφόρους τύπους: Λέ-
γουν π. χ. ένας πήχυς, μιά πήχη ή ένα χεροπήχι πανί, προς προσδιορισμόν υφά-
σματος, μήκους ΐσου προς τό τής χειρός έκτεταμένης, άπό τής μασχάλης μέχρι
τού άκρου τοΰ μέσου δακτύλου3). Τό αυτό μήκος διατυπώνεται συνεκδοχικώς καί
διά τών όρων αγκώνας, διαλεκτικώς άγκώνα4) άγκουνόχερο6) καί
μπράτσο ή μπράτσου*).

Ή δργυιά, παλαιότατον έπίσης μέτρον, δηλώνει άπόστασιν ϊσην προς τήν
μεταξύ τών δύο άκρων τών χειρών εκτεταμένων πλαγίως. Λίαν άκριβώς καθορί-
ζεται τό μέτρον τούτο διά τοΰ υπό τοΰ Πολυδενκους (Όνομ. 2, 158) δοθέντος ορι-
σμού : εΐ δ' άμφω τάς χείρας έκτείνας, ώς και τό στέρνον ανταΐς σνμμετρειν,
δργυιά καλείται τδ μέτρον1). Σημειωτέον ότι ή όργυιά, καθώς καί δ πήχυς, ανα-
φέρονται πολλάκις ώς μέτρα μήκους εις έγγραφα τών μεσαιωνικών καί νεωτέρων
χρόνων8).

Τά δε μέτρα εξηύρηνται άπό τών άν&ρωπίνων μελών, δακτύλου, παλαιστής, σπι&αμής,
λιχάδος, ποδός, πήχεως, βήματος, δργυιάς. ("Ηρωνος Άλεξανδρέως, Γεωμετρικά 4, 1. Έκδ.
Heiberg, Eipsiae 1912, τ. IV). Βλ. καί Πολυδεύκονς, Όνομαστικόν 2,157. Πρβλ. Paul Tan-
nery, αρθρ. mensura, έν Oaremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et
romaines. Κων. Μαλαέζον, Συμβολή είς τήν έ'ρευναν τοΰ παρ' ήμϊν παλαιοΰ συστήματος
μέτρων καί σταθμών. Πραγματεϊαι 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Ζ' άριθ. 2 (1939) σ. 1.

2) Έκ τούτου προήλθεν ή γνωστή παροιμιακή έ'κφρασις: Κα&ένας με τήν πήχην του, μέ
τήν έννοιαν: ό καθένας κρίνει μέ δικό του κριτήριο.

3) Πρβλ. τόν παρά τοΰ ΙΙολυδενκους, έ'νθ' άν. 2, 158, διδόμενον όρισμόν: Άπό τοΰ
δλεοκράνου προς τόν μέσον δάκτνλ.ον άκρον τό διάστημα πήχυς. Βλ. καί "Ηρωνα Άλεξ. έ'νθ' άν. 4, 2.

4) Πρβλ. τήν έκ τής χρήσεως τοΰ όρου τούτου παροιμίαν: σήν άγκώνα σου κορά
παννίν τζ'ό δίτουν σε, δηλαδή τά πράγματα δέν γίνονται πάντοτε όπως έπιθυμεΐ κανείς.
(Ν. 'Ανδριώτη, Τό γλωσσικό ιδίωμα Φαράσων. 'Αθήνα 1948 σ. 59).

5) ΛΑ (=Λαογραφικοΰ 'Αρχείου χειρόγρ.) άρ. 446 σ. 45 (Νεστορίδης, Λακωνία 1895).

6) ΛΑ 1121 σ. 96 (Σιγάλας, Νάξος 1924).

') Πρβλ. "Ηρωνα 'Αλεξανδρέα, έ'νθ' άν. 4,1. F. Preisigke, Worterbuch der griechi-
schen Papyrusurkunden, III. Berlin 1931, 18 έν λ. όργυιά.

8) Βλ. Fr. Dolger, Aus den Schatzkammern des heiligen Berges. Mtinchen
1948, 66J7, 430, 436 B. 68)9, 566. 70)1,554. 93, 15 Β.—Κ. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα.
'Αθήναι 1890 σ. 411 σημ. 2 —Ι. Τ. Βισβίζη, Περιουσιακοί σχέσεις συζύγων. Έπετ. 'Αρχ.
'Ιστ. Έλλ. Δικαίου 1 (1948) σ. 79. 81. 82. 83. 84. 85 κλπ. Τοΰ ιδίου, Ναξιακά νοταριακά
έγγραφα αυτόθι 4 (1951) σ. 96 άρ. 78, 31 σ. 95. άριθ. 77, 19.
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Διά τήν διευκόλυνσιν τής μετρήσεως αγρών ή άμπελώνων μεγάλης έκτάσεως
προσδιορίζεται κατά πρώτον τό μήκος σχοινιού εΐς όργυιάς καί τό ούτω καταμε-
τρηθέν σχοινίον χρησιμεύει ώς μετρική μονάς διά τήν όλην καταμέτρησιν '). Ό
τρόπος οΰτος είναι ό αυτός μέ τόν παρά τού Ήρωνος 'Αλεξανδρέως μαρ-
τυρούμενον: οφείλεις ποιήααι σχοινίον, ήγουν σωκάριον δεκαόργνιον και όντως
μετρεϊν, ον μέλλεις μετρήσαι τόπον τό γάρ σωκάριον τής σπορίμον γης δέκα
όργυιάς οφείλει έχειν, τοϋ δέ λιβαδίον και τών περιορισμών ιβ''2).

Τοιούτου είδους σχοινίον χρησιμοποιούμενον προς μέτρησιν ήτο γνωστόν άλλοτε
εΐς τάς νήσους μέ τόν ΐταλικόν όρον σ π ρ άγ κα*), εισαχθέντα παρά τών Δυτικών.

Προς προσδιορισμόν μικρού μήκους είναι έν χρήσει έπίσης ό όρος ο π ι-
& α μή ή π ι ft α μ ή, δηλών τήν υπό τοΰ Πολυδεύκους (Όνομ. 2, 157) όρι-
σθεϊσαν διάστασιν : Εί δέ τους δακτύλους άποτείνας άπό τον μεγάλου προς τόν
μικρότατον μετρεΐς, σπιθαμή τό μέτρον. Περί τοΰ μετρικού τούτου όρου, ώς
καί περί τοΰ δακτύλου, ώς μεταφορικών έκφράσεων, σημαινουσών ελάχιστον τι
μήκος ή άπόστασιν, ί)ά διαλάβωμεν καί κατωτέρω είς εΐδικόν κεφάλαιον.

Οί περισσότερον γνωστοί έκ τών προς δήλωσιν μήκους χρησιμοποιουμένων
μετρικών όρων, τών προερχομένων έκ τών διαστάσεων καί κινήσεων τών ποδών,
είναι οί εξής: ποδάρι ή πατούσα, δι'ων δηλούται μήκος 'ίσον προς τό
πέλμα τοΰ ποδός. Διά τοΰ όρου τσαγγάρι δηλούται άπόστασις ΐση προς τό
πλάτος τού πέλματος. Μετρούν π. χ. άπόστασιν τινα, τοποθετοΰντες εναλλάξ τόν
ένα πόδα έμπροσθεν τοΰ άλλου καί ούτως υπολογίζεται εΐς ποδάρια ή πατούσες τό
μετρούμενον διάστημα. Έάν μετά ταύτα άπομένη εισέτι άπόστασίς τις προς μέ-
τρησιν, μικρότερα τής πατούσας, τοποθετούν καθέτως τόν ένα πόδα έμπροσθεν
τού άλλου. Τό τελευταιον τούτο διάστημα, τό προσδιοριζόμενον διά τοϋ καθέτως
τοποθετουμένου ποδός, ονομάζεται τσαγγάρι. Δέον νά σημειωθή, ότι τοιούτου εί-
δους μέτρησις αποστάσεων είναι συχνή εΐς τά παίγνια.

Ό όρος άχνά ρ ι ή χνάρι σημαίνει άλλοτε μέν ό,τι ό όρος ποδάρι4), άλλοτε

') Συνήθως χρησιμοποιείται πρός τοΰτο ή προς φόρτωσιν τριχιά, ϊση προς 12 όργυιές.

2) "Ηρωνος Άλεξανδρέως, Γεωμετρικά 4,11. Βλ. καί 'Ιωάννου τοϋ Πεδιασήμου, Γεωμε.
τρία ή σύνοπσις περί μετρήσεως καί μερισμός τής γης. Έκδ. G. Friedlein, Berlin 1866
σ. 14. Πρβλ. Α. Dain, Metrologie byzantine, calcul de la superficie des terres. Memo-
rial Louis Petit, Melanges d'histoire et d'arcbeologie byzantines. Bucarest 1948 σ. 57.

3) Βλ. Κοραή, Άτακτα 4, 537. Έν χιακφ εγγράφω τοΰ 1695 (Κ. ΚανελΙάκη, ενθ1 άν.
σ. 421) άναφέρεται: ήλϋεν δ μιαερ λεονης Πετροκόκκινος γεωμέτρης και νοταριος Χίου νά
βάλη είς τήν απράγκα καί νά μετρίαη τά υποστατικά τοϋ μοναστηρίου...

4) οχτώ άχνάρια τζαί 'ναν τααγγάριν (ΛΑ 693 σ. 78, Φαρμακίδης, Κύπρος 1917). Πρβλ.
ΛΑ 1524 σ. 193 (Ζευγώλη, Άπΰρανθος 1928).
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δέ δηλώνει άπόστασιν ΐσην προς τό άνοιγμα τών σκελών. Ή δευτέρα αΰτη άπόστασις
δηλούται επίσης καί διά τοϋ όρου διάσκελο καί διαλεκτικώς άδράσκελο'),
δρασκέλια, γρασκελιά, άγρασκελιά, άσκελιά, δρασκελιά2).

Β'. ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤ1ΚΟΤΗΤΟΣ

Τά μέτρα ταύτα είναι γνωστά ως επί τό πολυ μέ τά ονόματα τών αγγείων
καί σκευών τών χρησιμοποιουμένων προς μέτρησιν, δι' ελάχιστα δέ μόνον έξ αυτών
εΰρίσκομεν όρους μή έχοντας τοιαύτην αρχήν.

Ή χωρητικότης τών αγγείων καί σκευών μετρήσειος δέν είναι παντού καί
πάντοτε σταθερά καί ώς εκ τούτου ή αξία τών υπό εξέτασιν μέτρων παρουσιάζει
σημαντικός διαφοράς από τόπου είς τόπον. Τούτο παρέχει δυσχερείας εις τήν έπι-
στημονικήν έρευναν, τήν οποίαν δέον νά χαρακτηρίζη άντικειμενικότης καί ακρί-
βεια. Παρά τήν δυσκολίαν όμως ταύτην, νομίζω ότι τό θέμα αξίζει ν' άποτελέση
άντικείμενον ειδικής έρεύνης.

Ή γνώσις αυτή καθ' έαυτήν τής ποικιλίας καί άσταθείας τών μέτρων μας
είναι χρήσιμος, διότι μας φανερώνει τόν περιωρισμένον χαρακτήρα τών εμπορικών
συναλλαγών, ως καί τάς περί οικονομικών σχέσεων αντιλήψεις τών ανθρώπων τού
λαού, ίδιοι τών κατοικούντων τήν ύπαιθρον χώραν, εις τους οποίους δέν έχει επι-
δράσει ακόμη τό πνεύμα τού κέρδους καί τής απληστίας, ώς εις τους κατοίκους
τών πόλεων. Διαφορά ολίγων δραμιών ή καί οκάδων, εις τινας περιπτώσεις, υπέρ
τού ενός ή τού άλλου τών συναλλασσομένων, δέν έχει μεγάλην σημασίαν διά τους
ζώντας τήν άπλοϊκήν ζωήν τής υπαίθρου, καί μάλιστα οσάκις πρόκειται περί ειδών
ή αντικειμένων ουχί άξιολόγου δι'αυτούς εμπορικής αξίας. Ή έρευνα τών μέτρων
χωρητικότητος, ώς καί τών άλλων συναφών, συμβάλλει έξ άλλου είς τήν κατανόη-
σιν χαρακτηριστικών λεπτομερειών τής οικονομικής εξελίξεως διά μέσου τών αιώ-
νων, κατά τους οποίους υίοθετούντο εκάστοτε καί μονάδες η μέσα μετρήσεως
ξένων λαών, είσβαλόντων εις τήν χώραν μας ή οπωσδήποτε ελθόντων είς έπικοι-
νωνίαν προς αυτήν.

Είς τήν κατωτέρα) έρευναν προτάσσονται τά πλέον κοινά μέτρα, τά εις περισ-
σοτέρους τόπους χρησιμοποιούμενα καί ακολουθεί ή έρευνα μέτρων περιωρισμέ-
νης τοπικώς χρήσεως, τινά τών οποίων είναι δάνεια εκ ξένων λαών. Εις ίδιαίτε-
ρον κεφάλαιον εξετάζονται τά μέτρα, τά χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς ή κυ-

') ΛΑ 446 σ. 45 (Νεστορίδης, Λακωνία 1895).

2) Συχνή ή χρήσις τοϋ δρου προς δήλωσιν μικρας αποστάσεως : Μια δρασκελιά λοιπό
με χωρίζει μόνο από κείνο τό ζωντανό θάνατο (Φιλήντας, Βουνά Χαλκιδικής σ. 48. Βλ.
Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν ελληνικής γλώσσης, λ. δρασκελιά).
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ρίως διά τά υγρά. Δέον νά σημειωθή, ότι ό προσδιορισμός τών μέτρων χωρητικό-
τητος γίνεται πάντοτε έν αναφορά πρός τήν όκάν, μονάδα τοΰ τουρκικού μετρικού
συστήματος, όρισθείσαν επισήμως εις 1280 γραμμάρια διά βασιλικού διατάγματος
τού 1836 καί ίσχΰουσαν άκόμη εις τήν χώραν μας.

α) Μέτρα γενικωτέρας χρήσεως

Μετρική μονάς διά τους ξηρούς καρπούς, καί ιδίως διά τά δημητριακά, γνω-
στή σήμερον πανταχού τής Ελλάδος, είναι τό λεγόμενον κοιλόν, αντιστοιχούν
γενικώς πρός 20 - 24 όκάδας, αναλόγως τού μετρουμένου είδους. Πλήν τής γενι-
κής όμως ταύτης αξίας εύρίσκομεν κατά τόπους καί άλλας: Έν Πόντω ήιο άλ-
λοτε εν χρήσει τό καλούμενον κοίλον Νικοπόλεως '), ίσον πρός 16 κότια (βλ. κα-
τωτέρω σ. 75). Έν Κύπρω διά τού κοιλού εννοούν 22-24 όκάδας όρόβου, 21 - 23
όκάδας φάβας, 20-22 όκάδας φακής, 18- 20 όκάδας βίκου, 17-20 όκάδας κυά-
μων, 15-16 όκάδας καννάβεως, 11 -14 όκάδας βρώμης 2).

Πρός δήλωσιν τοΰ ήμίσεος κοιλοΰ είναι γνωστοί οί όροι μισόκοιλο, μισο-
κοίλι 3), μίκοιλο 4), υπήρχε δέ άλλοτε έν χρήσει, ώς καί διά τό κοιλόν 5), δοχεϊον
άναλόγου χωρητικότητος 6).

Άξιοσημείωτον είναι, ότι παραδίδονται δύο τρόποι μετρήσεως διά τού κοι-
λού: ό διά τοΰ δοχείου υπερπλήρους καρπού καί σχηματίζοντος είδος τρούλλου,
κουμουλον '), κουμουλι, σουρουτο (σουρωτό) 8), καί ό διά πληρώσεως τοΰ δοχείου
μέχρι τών χειλέων μόνον, εις τρόπον ώστε νά σχηματίζεται επίπεδος επιφάνεια,
ρίγλο, έρίγλο2), κουφτο (κοφτό)10).

') Άρχεΐον Ιστορικού Λεξικού "Ακαδημίας εν λ. κοιλόν.

2) Ά. Παναρέτου, Μέτρα καί σταθμά, μονάδες χρόνου καί σχετικαί πρός αυτά λέξεις.
Κυπριακαί Σπουδαί 8 (Λευκωσία 1940) σ. 63, 67. Όμοιας περίπου αναλογίας έν Κφ βλ. Άναστ.
Καραναστάση, Οί ζευγάδες τής Κώ. Λαογραφία 14, 296.

3) ΛΑ 779 σ. 338 (Βογιατζίδης, Κίμωλος 1920): ό σάκκος = πέντε μισοκοίλια. Πρβλ.
Π. Αορεντζάτον, Τά σύνθετα έν τω κεφαλληνιακφ ίδιώματι. Αθηνά 25 σ. 241·.

4) Φ. Κονχονλέ, Οϊνουντιακά. Χανιά 1908 σ. 81.

δ) Βλ. περιγραφήν έν 'Εγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ Ελευθερουδάκη, λ. κοιλόν.

6) Βλ. 'Αν. Γ. Βρόντη, ΟΙ ζευγάδες τής Ρόδου. Λαογραφία 12 σ. 122 : Ό δεκατιστης
με το μισοκοίλι μετρά τό σιτάρι, φωνάζοντας κά&ε δέκα μισοκοίλια «τάλλια».

!) Δ. Πασχάλη, Άνδριακόν Γλωσσάριον. 'Αθήναι 1933 σ. 63. Πρβλ. Άγ. Γ. Τσοπα-
νάκη, Συμβολή στήν έ'ρευνα τών ποιητικών λέξεων «Αί γλώτται». Ρόδος 1949 σ. 50.

3) ΛΑ. 1421 σ. 795 /Αονκόπονλος, Αιτωλία 1926).

9) Α. Πασχάλης, ενθ' αν.

10) ΛΑ 1421, σ. 795 /Αονκόπονλος, Αιτωλία 1926).
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Τό κοιλόν, καθώς καί άλλα μέτρα χωρητικότητος δημητριακών, χρησιμο-
ποιείται καί προς προσδιορισμόν επιφανείας καλλιεργουμένης γής. Ούτω λέγον-
τες π. χ. χωράφι πέντε κοίλων, εννοούν έκτασιν αγρού, διά τήν σποράν τού
όπίοίου απαιτούνται πέντε κοιλά δημητριακών.

Ώς προς τήν χρήσιν τού μέτρου τούτου εις παλαιοτέραν έποχήν, δέν θά
επεκταθώ ενταύθα είς λεπτομερή έρευναν. Σημειώνω μόνον, ότι ευρίσκομεν τούτο
έν χρήσει ήδη από τού 15ου αιώνος1)· Διά τήν έτυμολογικήν αρχήν τής λέξεως
πιθανή είναι ή γνώμη τού D. C. Hesseling2), ότι αύτη προέρχεται εκ τού αρα-
βικού Keijle(t), θηλυκόν τού Kejl.

Ώς υποδιαίρεσις τού κοιλού φέρεται είς πολλούς τόπους τό λεγόμενον σοι·
ν ί κ ι, μέτρον τών ξηρών καρπών επίσης. Κατά μαρτυρίας έκ Πελοποννήσου,
ένθα παλαιότερον ήτο εν χρήσει δοχείον χωρητικότητος 10 περίπου οκάδων κα-
λούμενον σοινίκι3), καί εκ Δωδεκανήσου, τό σοινίκι είναι ίσον προς τό ήμισυ τοϋ
κοιλού, ήτοι προς 11-12 όκάδας4). Κατ'άλλας ειδήσεις διά τού μιετρικού όρου
σοινίκι εννοούν έν Κοζάνη τό '/., τού κοιλού 5). Τό μέτρον ευρίσκομεν συνήθως
εις διάφορα έγγραφα τής Τουρκοκρατίας6), κατά δέ τήν βυζαντινήν έποχήν είναι
γνωστόν τό χοινίκιν ή σοινίκιν, δοχείον χαιρητικότητος 1 '/ι κοιλού, βάρος έχον

*) Fr. Dolger, ενθ·' άν. 102, 48 ... άνεκαίνισ(αν), άνέκτιααν δε πάντ(α) ταϋτα.... και
άσβεστου κοιλ(ων) επτά και οστράκου κοιλ(ών) τριών... Βλ. καί 45]6, IV Bern, φ S.Kugeas,
Notizbuch eines Beamteti der Metropolis in Thessalonike έν Byz. Zeits. 23 (1920), 145,
16. Πρβλ. καί τά παρά Du Cange, Gloss, gr. έν λ. κοιλόν μνημονευόμενα χωρία :
κριθής πίνακα δύο, άτινα φέρονται είς σύγκρισιν του ενός τετάρτου τον αντόΌι τής πόλεως κοί-
λου (άπόσπ. επιστολής απευθυνόμενης παρά τοΰ μητροπολίτου Παροναξίας πρός τόν Θεόδ.
Ζυγομαλάν). Ό ένταΰθα άναφερόμενος δρος πίνακα, έσφαλμένη γραφή 'ίσως τής γνωστής
λέξεως πινάκια, είναι ύποδιαίρεσις τοΰ κοιλοΰ (βλ. κατωτ. σ. 66). Καί άλλο χωρίον: Είς κά&ε
δύω κοιλά ή μουζούρια σιτάρι ('Αγαπίου, Γεωπονικόν 6).

2) L,es mots maritimes empruntes par le grec aux langues romanes, έν Verhan-
delingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling
Eetterkunde Nieuwe reeks Deel. v. No 2. Amsterdam 1903 σ. 38.

3) ΙΑ (=Ίστορικοΰ Λεξικού 'Ακαδημίας χειρόγρ.) άρ. 485 Γ' σ. 187 (Γιαννακοΰρος,
Γέρμα Μάνης 1929).

4) ΛΑ 1568 σ. 280 (ΙΙαπαχριστοδούλου, Ρόδος 1932). Κατά πληροφορίαν έκ Κω τό
σοινίκιν μεγαλυτερον τοΰ κοιλοΰ κατά 10 "/„ (Ά. Καοαναστάση, Οί ζευγάδες της Κώ. Λαο-
γραφία 14, 296).

5) Άρχεΐον τοΰ Ίστορ. Λεξικοΰ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών έν λέξει σοινίκι.

6) Νά δίδ]] τό μοναστήρι.... δύο σοινίκια σιτάρι (συμφωνητικόν τοΰ 1664). Βλ. Τά-
σου Γριτσοπούλου, Πωλητήρια έ'γγραφα της μονής Φιλοσόφου. 'Επετ. 'Αρχ. Ίστ. 'Ελλ.
Δικαίου 3 (1950) σ. 126 άρ. 12.
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δέκα λίτρων, καί τό ήμιχοίνικον, αντιστοιχούν προς τό ήμισυ τής αξίας τούτου ')·

Ό όρος σοινίκι προέρχεται προφανώς έκ τοΰ αρχαίου ελληνικού χοίνιξ2), διά
τροπής τοΰ αρχικού δασέος χ εΐς σ ή σ'3). Τοΰτο άποδεικνύει καί ή νπαρξις
εισέτι τοΰ αρχικού τούτου τύπου εΐς τινας διαλέκτους, αί'τινες διασώζουν πολλά
άρχαιοπινή στοιχεία. Ούτως έν Άραβανίφ Καππαδοκίας εύρίσκομεν τόν όρον ό χοι-
νίκος*), έν Σκύρω λέγουν ή χοινίκα'")' έν τή τσακωνική διαλέκτω ή χοινίκα είναι
λεκάνη μεγάλη και υψηλή, κατεσκευααμένη άπό έκκοιλανϋ^έν τεμάχιον κορμού
βελανιδιάς ή πλατάνου, ύψους 20-25 πόντων, διαμέτρου, κάτω 30 πόντων, άνω
40 πόντων, χωρητικότητος 6-S οκάδων"). Κατά ταύτα προς έξήγησιν τοϋ δια-
λεκτικού όρου σοινίκι δέν είναι άνάγκη, νομίζω, νά καταφύγωμεν εις ΰπόθεσιν
περί άντιδανείου έκ τής τουρκικής, ώς τοΰτο ήδη έγένετο').

"Ιση προς τό σοινίκι, ήτοι 11-12 όκάδας, φέρεται έπίσης πολλαχοϋ τής
Ελλάδος ή μετρική μονάς καυκί8). Παλαιότερον, πιθανώς καί σήμερον, εΐς
τινας τόπους ήτο έν χρήσει ξύλινον δοχεϊον, καλούμενον καυκί, χρησιμοποιούμε-
νον προς μέτρησιν9). Έν ανατολική Κρήτη καύκα ή καυκί ονομάζουν άγγείον

>) Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β' I. 'Αθήναι 1948 σ. 249 καί Ε'
σ. 251. Πρβλ. τοϋ ιδίου, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 263. Είς έγγραφα
τοϋ 130,υ καί 14°υ αί. τής παρά τήν Τραπεζούντα μονής τής Βαζελώνος εύρίσκομεν συχνά
τό μέτρο ν, χρησιμοποιούμενο ν πρός προσδιορισμό ν έκτάσεως άγροΰ, άπαιτούσης άνάλογον
ποσότητα δημητριακών πρός σποράν : 'Αφίημι ε'ις τήν μονήν γήν κομμάτια β', το μεν εν
εΐς τήν Ποιαμίαν χοινικός μεγάλου ενός τραπεζονντιακοϋ, τό δέ έτερον τό Άπιώνην και αυτό
πάλιν χοινικός μεγάλου μονοκόμματου. Th. Oyspensky — V. Benechevitch, Actes de Va-
zelon. Materiaux pour servir a l'histoire de la propriete rurale et monastique a
Byzance au XIII—XV sieeles. (Orientalia n° 2). Leningrad 1927 σ. 83, άρ. έγγρ. 112.
Χωράφιον χοινικών τεοοάρων. Ένθ' άν. σ. 27 άρ. έγγρ. 50. Τόπον τόν έπιλεγόμενον Χαλία,
καταοποράν χοινικός μεγάλου. Ένθ' άν. σ. 30 άρ. 54. Βλ. καί σ. 42 άρ. 70 σ. 84 άρ. 115 κλπ.

a) Περί τοΰ χοίνικος, ώς μέτρου ξηρών καρπών κατά τό τέλος τοϋ 2ου π.Χ. αί. βλ. Mar-
garet Crosby, An Athenian fruit measure. Περιοδ. Hesperia, Journal of the Ame-
rican School of classical studies at Athens, XVIII (1949) σ. 108-113.

3) Περί τής φωνητικής ταύτης τροπής βλ. Karl Foy, Lautsystem der griechischen
Vulgarsprache. Leipzig 1879 σ. 51-52. Πρβλ. Karl Dieterich, Sprache und Volksiiber-
lieferungen der siidlichen Sporaden. Wien 1908 a. 60.

4) Βλ. Φ. Κουκουλέν, ενθ' άν. Ε' σ. 252.

5) Λ. Παπαγεωργΐον,'Ιατθ()ία τήςΣκύρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων.Πάτραι 1909σ. 189.

β) Μ. Δέφνερ, Λεξικόν τής τσακωνικής διαλέκτου. 'Αθήναι 1923 σ. 410.

') Βλ. R. Dawkins, The modern greek in Asia minor. Cambridge 1916 σ. 661.

8) Δ. A. Πετροποϋλου, "Εθιμα συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 5 - 6 (1943 - 44) σ. 65 σημ. 2.

9) Δ. Πασχάλης, ένθ' άν. σ. 62.
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χωρητικότητας 100 δραμιών έως δύο οκάδων, κατασκευαζόμενον εκ ξηρού φλα-
σκιού καί χρησιμοποιούμενον συνήθως υπό τών αγροτών ως ποτήριον1). Έν Πε-
λοποννήσω είναι γνωστός ό όρος καυκιά: έ'δωκε τον παπα μια καυκιά σιτάρι
το κανονικό του (περί τάς 12 όκάδας σίτου). Γενικώτερον όμως ό όρος καυκιά
σημαίνει εν Πελοποννήσω κοίλωμα μικρόν ή μέγα εις πέτραν ή ξύλον (πετροκαν-
κιά, ξυλοκαυκιά). Έν Καρπάθω διά τοΰ όρου μυλοκαύκι εννοούν κοτΰλην, δι' ής
μετρείται τό άλεσμα καί ό μυλωθρός λαμβάνει άνάλογον ποσόν ώς άλεστικόν2).

Πρός δήλωσιν τοΰ ήμίσεος καυκίου εΰρίσκομεν τόν όρον μισόκανκο. Ση-
μειωτέον ότι τό καυκί, ώς καί τά προηγούμενα μέτρα χωρητικότητος, λαμβάνεται
ώς μέτρον εκτάσεως" δύο καυκιών χωράφι π.χ. σημαίνει άγρόν απαιτούντα δύο
καυκιά δημητριακών πρός σποράν.

Ό όρος καυκί είναι παλαιότατος, άναφερόμενος ήδη εις κείμενα τής ελληνι-
στικής καί βυζαντινής εποχής μέ τήν σημασίαν κοίλον δοχεΐον, ποτήριον κ.τ.ό.3).

Έκτος τοΰ καυκίου εΰρίσκομεν εν Πελοποννήσω μονάδα μετρήσεως δημη-
τριακών, ΐσης πρός τούτο αξίας, τήν σιδεριάνή. Ό όρος απέμεινε έκ παλαιο-
τέρας χρήσεως μεταλλίνου δοχείου μετρήσεως (εΐδος κουβά), καλουμένου επίσης
σιδεριά.

Άλλην μετρικήν μονάδα διά τους ξηρούς καρπούς εΰρίσκομεν εις τινας τό-
πους τό καφίζι ή καφίζιν, καφίτζι, κ α φ ί σ ι. Προσδιοριζόμενον συνή-
θως τούτο εν αναλογία πρός τό κοιλόν, άντιστοιχεί έν Δωδεκανήσφ πρός τό 1/8 αυτού,
ήτοι πρός 3 όκάδας5), εν Άμοργφ πρός τό ήμισυ τοΰ κοιλού0), έν 'Ικαρία πρός
τά 3/4 τοΰ κοιλού, ήτοι 15'/a περίπου όκάδας7), έν Κύπρω δέ υπολογίζεται εις
16 όκάδας8). Έν Πόντφ άπαντα υπό τόν διαλεκτικόν τύπον καπ ίτ 'ς καί ίσοδυ-

') ΙΛ 118 σ. 180 (Άν. Κονκουλέ, Γλωσσική ΰλη έκ διαφόρων τόπων 1917).

2) ΛΑ 397 σ. 37 (Μανωλακάκης, Κάρπαθος 1890).

3) Σχόλια ε'ις Θεοκρίτου Ειδύλλια, 1,27: Κισαίβιον καυκίον ξύλινον ποιμενικόν. Πρβλ.
σχόλια εις Νικάνδρου, Θηρα'ΐκά 527. Θεοφάνου;, Χρονογρ. 457, 20 (έ'κδ. Βόννης) : Πάλιν εις
τον κανκον επιες, πάλιν τόν νουν άπώλεοες.

4) ΙΛ 580 σ. 66 (Ά. Ταίλαληs, 'Ολυμπία 19 57).

δ) 'Αν. Γ. Βρόντη, Οί ζευγάδες της Ρόδου. Λαογραφία 12, 122. Πρβλ. Λ. Καζαβή,
Νισύρου Λαογραφικά. Νέα 'Υόρκη σ. 188. ΛΑ 1568 σ. 147 (Παπαχριοτοδονλον, Ρόδος 1932).
ΛΑ. 898 σ. 86 ('Εαρινός, Σύμη 1895).

6) ΛΑ 1146 σ. 46 (Παυλάκης, 'Αμοργός 1924).

7) ΛΑ 598 σ. 262 (Μυριαν&όπονλος, 'Ικαρία 1938).

8) Γ. Αουκα, Φιλολογικαί επισκέψεις τών έν τω βίω τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων
τών αρχαίων. 'Αθήναι 1874 σ. 187. Πρβλ. Κυπριακαί Σπουδαί 8, (Λευκωσία 1944) σ. 63.
ΛΑ 1150 σ. 12 (Περιατιάνης, Κύπρος 1925). Αεοντίον Μαχαίρα, Χρονικόν Κύπρου σ. 436
(έ'κδ. Dawkins 1932).

5
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ναμεϊ μέ 6 όκάδας ·). Σημειωτέον ότι παλαιότερον ήτο έν χρήσει όμώνυμον δο-
χείον προς μέτρησιν 2).

Κατά τόν Γ. Ν. Χατζιδάκιν"), δ όρος καφίσι πρέπει ν' άναχί^ή εις τήν παρ'
αρχαίων συγγραφέοιν μαρτυρουμένην καπίΰην, άγγεϊον χωρητικότητος δύο κοτυ-
λών αττικών. Τό πιθανώτερον όμως εΐναι, ότι προέρχεται έκ τοΰ αραβικού
kafiz, σημαίνοντος μέτρον γεννημάτων ή έκτασιν γης 144 πήχεων4).

Είς τήν σειράν τών μετρικών μονάδων, τών σχετικών προς τό κοιλόν, δυνά-
μεθα νά κατατάξωμεν τό πολλαχοΰ τής Ελλάδος γνωστόν πινάκι. Τούτο
έν Πελοποννήσω ισοδυναμεί προς δύο κοιλά, έν Ικαρία5) καί Κρήτη6) προς τό
ήμισυ τοΰ κοιλοΰ, απαντά δέ μέ διαφόρους άλλας άξιας κατά τόπους, αναλόγως
τοϋ μετρουμένου είδους. Ούτως έν Νάξφ πινάκιον καρυδιών είναι ίσον προς 4
όκάδας, έρεβίνθων προς 7 όκάδας'). °Εν Σύρω τό πινάκι εΐναι ίσον προς 4 νά-
πους (βλ. κατωτ. σ. 70) ήτοι 8 όκάδας8). Άλλοτε ήτο έν χρήσει δοχεϊον καλού-
μενον πινάκιον, χρησιμοποιούμενον προς μέτρησιν9).

Πολλάς μαρτυρίας έχομεν έκ παλαιών βυζαντινών κειμένων καί τής Τουρκο-
κρατίας περί τής τότε χρήσεως τοΰ πινακίου ώς μέτρου χωρητικότητος10) καί προς
προσδιορισμόν έκτάσεως καλλιεργούμενης γής αναλόγως τοΰ προς σποράν άπαιτου-
μένου σπόρου11).

') ΛΑ 160 σ. 61 (Βαλαβάνης, Πόντος 1920). Κ α π ί τ'ς ώνομάζετο επίσης τό δικαίωμα
τοϋ μυλωθροΰ, τό άλλαχοΰ λεγόμενον ξάι. ΛΑ 959 σ. 14 (ανώνυμος, Περίχωρα Τριπό-
λεως Πόντου).

2) Πρβλ. τήν παροιμίαν : Τόν άνεμο ξεχνριστό καί τό καφίζι κούπα. Δι' εκείνους πού τά-
ζουν πολλά και δέν δίδουν τίποτα. (Λαογραφία 12,128). Πρβλ. καί 'Α. Βρόντη, Ροδιακά σ. 112.

3) 'Αθηνά 4, 472.

4) Βλ. Ί. Χλωρού, Δεξικόν τουρκοελληνικόν τόμ. 2ος. Κωνσταντινούπολις 1900 σ.
1300. 'Απίθανος φαίνεται ή έτυμολογία τοϋ G. Meyer (Neugr. Studien IV, 1895 <*· 35)
έκ τοϋ ίταλ. cafisso.

ε) Δ. Πονλάκη, Λεξιλόγιον 'Ικαρίας, Κρήνης κτλ. Ζωγράφειος Άγων Α' (1891) σ. 431.

6) ΛΑ 1841 Α' σ. 289 (Δ. ΙΙετρόπουλος, Κρήτη 1953).

7) ΛΑ 1441 σ. 5 (Δ. Ζενγώλη, 'Απύρανθος 1925).

8) 'Ανδρέου Δρακάκη, Ή Σϋρος έπί Τουρκοκρατίας Α'. Έρμούπολις Σύρου 1948 σ. 104.

°) ...καί τά πινάκια καί ζύα νά είναι οποίος ϋέλει νά πουλή, νά πιαίνη νά τά βουλώνγ)

ή κρίοις... (άπόφασις τοϋ Κοινοϋ Σύρου τοΰ 1729. Βλ. Ά. Δρακάκην, έ'νθ' άν. σ. 108).

10) ...τάζει ενός πινακίου έλιες (προικοσύμφωνον τοΰ 1548. Βλ. Ά. Δ ρακάκην, έ'νθ' άν. σ.
124 καί 104). Κατά τόν Du Cange, Gloss, gr. λ. πινάκιον, κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, τό
πινάκιον ήτο ϊσον πρός τό 1/4 τοΰ μεδίμνου.

11) Βλ. Ίακ. Τ. Βιοβίζη, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα. 'Επετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου
4 (1951) σ. 54, άρ. 36, 6. 11.
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Τό μόδι, μετρική μονάς μακρότατης παραδόσεως, είναι γνωστόν πανταχού
ακόμη καί σήμερον, περισσότερον όμως ώς έκφρασις άπαντώσα εις λαϊκά μνημεία
λόγου, ευχάς'), δημώδη ςίσματα2), καί όλιγώτερον ώς μονάς άντιπροσωπεύουσα
ωρισμένην καί σταθεράν τινα ποσότητα. Μέ ποικίλην πάντως άξίαν φέρεται κατά
τόπους συμφώνως προς τάς ύπαρχούσας ειδήσεις: Έν Νάξω διά τοΰ όρου μόδιν
εννοούν ποσότητα δημητριακών έξ πινακίων3), εν Καρπάθω ποσότητα ΐσην προς
τό ήμισυ τού κοιλού, ήτοι 11 -12 όκάδας4). Έν Κώ δ μόις, τό μόιν ισοδυναμεί
προς δύο κοιλά5). Ό Άλ. Πασπάτης6) αναφερών τους στίχους ακριτικού άσματος :

Πάλιν ήρχισεν ό Γιάννης νά κάμνη τό ζευγάρι
νά σπέρνη τήν ήμέραν του εννιά μόδια οιτάρι,

εξηγεί, ότι τό μόδιον είναι ΐσον προς τό κοιλόν. Έν Λέσβω διά τοΰ μοδίου εν-
νοούν ποσόν 500 οκάδων7)· Έν Λιβισίω to μό διν άντεστοίχει άλλοτε προς 9
κοιλά Κωνσταντινουπόλεως8).

Περί τής παλαιοτάτης χρήσεως τού μοδίου, ώς δοχείου προς μέτρησιν και
ώς μονάδος μετρήσεως, ευρίσκομεν ειδήσεις είς τήν Γραφήν καί είς πολλά με-
σαιωνικά καί μεταγενέστερα κείμενα9). 'Αξιομνημόνευτος είναι ή μαρτυρία τοΰ

ή Πολύ γνωστή είναι ή ευχή : χίλια μόδια κι ό σπόρος χώρια.

2) Χάριν παραδείγματος αναφέρω τούς έξης στίχους έκ χειρογράφου τοΰ Λαογραφικοΰ
Λρχείου (αρ. 1514 σ. 333, Ξαν&ονδίδης, Κρήτη 1919):

....Πολυοντιά στο σπίτι καί μόιν ό σωρό τση
κι από τό μόιν νά χρωοτή άνάμισν πινάκι
και τοϋ παπά μια λοντρουά και τοϋ Όακοϋ μια. πίττα.

3) ΛΑ 1441 σ. 5 (Δ. Ζευγώλη, Άπϋρανθος 1925). ΛΑ 1121 σ. 70 (Σιγάλας, Νάξος 1924).

') Μανωλακάκη, Καρπαθιακά. "Αθήναι 1896 σ. 203.

δ) Ά. Καραναστάαη, Οι Ζευγάδες τής Κώ. Λαογραφία 14, 296.

6) Χιακόν Γλωσσάριον σ. 400.

:) ΛΑ 1525 σ. 19 (Κοττάρας, Πάμφυλα Μυτιλήνης 1929).

8) Μ. '/. Μουσαίου, Βατταρισμοί, ήτοι λεξιλόγιον τής λειβησιανής διαλέκτου. 'Αθή-
ναι 1884 σ. 86. Κατά τόν ΓΙ. Άραβανιινόν (Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, 'Αθήναι 1856, τ. 1
σ. 233, σημ. 1) τό μόδιον ισοδυναμεί πρός 5 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως.

9) Θεοφάνους, Χρονογρ. 646, 17 (έ'κδ. Βόννης). Th. Oyspensky - V. Benechevitch, Actes
de Vazelon (είς διάφορα έγγραφα τοϋ 13ο·", 14ο·» αι.). F. Dolger, Aus den Schatzkammern d.
heil. Berges 13, 13B. 21, 11B. 26, 9. 43]4, 168 κ.ά. Α'. Σά&α, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη 6. 244
στίχ. 15. Λεοντίου Μαχαιρά, Χρον. Κύπρου σ. 436. (εκδ. Dawkins 1932), Jean Darrouzes,
Un obituaire chypriote, L,e Parisinus graecus 1588 (άνάτ. έκ τών Κυπρ. Σπουδών IE') f.
186,190, 201. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β', I, σ.241. 249. Ε' σ. 251. 252. 361.
364. Τοΰ ιδίου, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 263. '/. Τ. Βισβίζη, Ναξιακά



ΙΟΟ

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έπκρανείου, έπισκόπου Κύπρου (4ος αί.) περί τής υπό τών Έβραίιυν ευρέσεως
τοΰ μοδίου ')·

Ώς προς δέ τήν χρήσιν τοΰ μοδίου ώς μονάδος επιφανείας, γνωστής ήδη
άπό παλαιοτάτων χρόνων 2) καί αναφερομένης συχνά είς βυζαντινά καί νεώτερα
έγγραφα3), έχομεν νά παρατηρήσωμεν, ότι τοιούτου είδους εκφράσεις ευρίσκει
κανείς καί σήμερον εκεί ένθα ή έννοια τοΰ μοδίου ώς μετρικής μονάδος έπιζή4).

Εις Κυκλάδας καί Κρήτην μεταχειρίζονται ώς μονάδα μετρήσεως τών δημη-
τριακών τό λεγ^μενον μ ο ν ζ ο ύ ρ ι, τοϋ οποίου ή αξία κυμαίνεται κατά τόπους
καί αναλόγως τοϋ μετρουμένου είδους." 'Εν Κρήτη μουζούρι σίτου ή ροβίου είναι
ίσον προς 20 όκάδας, σμιγαδίου 'ίσον προς 15 όκάδας, κριθής ίσον προς 12 όκάδας,
βρώμης ίσον προς 10 όκάδας5). 'Εν Νάξω μουζούρι άσβέστου εΐναι ϊσον προς 10
όκάδας6). Τόν όρον εύρίσκομεν εις παλαιότερα έγγραφα, χρησιμοποιούμενον συχνά,

νοταριακά έγγραφα. Έπ. Άρχ. Ίστορ. 'Ελλ. Δικ. 4 (1951) σ. 11 άρ. 3, 11. 12. 14. 27. 33.
άρ. 5, 36 κλπ. Μιχαηλίδον - Νουάρου, Νομικά έθιμα Δωδεκανήσου. 'Αθήναι 1926 σ. 149.
Περί τής τιμής μοδίου δημητριακών κατά τους βυζαντινούς χρόνους βλ. G. Ostrogorsky,
Eohne und Preise in Byzanz. Byz. Zeits. 32 (1932) σ. 321 κέ.

Ό όρος κούμονλον, κουμουλάτον (μόδιον), λεγόμενος σήμερον περί τοϋ κοιλοϋ (βλ. άνωτ.
σ. 62) είναι συχνός είς τά βυζαντινά κείμενα. Βλ.'Ήρωνος ' Αλεξανδρέως, Περί μέτρων 61,7
(Έκδ. Heiberg T.ipsiae 1914, τ· V·)· Πρβλ. Du Cange, Gloss, gr. λ. κούμουλον.

ή Migne, P.G. 43 σ. 276-280: Τοΰ δ& μοδίου τό όνομα διά πολλής ακριβείας υπό τών
Εβραίων ευρέθη είκοσι δύο ζέστων υπάρχον.... ό γάρ δίκαιος μόδιος, κα&ώς εΐωϋ·εν δ νόμος
λέγειν, κατά τό μέτρον τό αγιον εμετρήϋη. Τό δε αγιον μέτρον οΰδεν αλλο εστίν ί} τά κβ'
έργα, α εποίησεν δ Θεός εν ταΐς ε( ήμέραις τής εβδομάδος... καλείται παρ' Έβραίοις μόδη,
παρ' "Ελλησι δε μόδια διά τήν τρανότητα· παραπλησίως δε καί Αιγύπτιοι μέντοι τοϋτο καλοϋ-
σιν ομοίως δε καί Σύριοι καί "Αραβες μόδια λέγουσιν, ό ερμηνεύεται ομολογία. Πλησΰείς γάρ
ό μόδιος ομολογεί δτι πεπλήρωμαι, καλείται δε καί γνώμων.

2) "Ηρωνος Άλεζανδρέως, Γεωμετρικά 4, 14 : Χρή δε γινώσκειν καί τοϋτο, δτι ό σπό-
ριμος μόδιος έχει λίτρας τεσσαράκοντα' μία δε εκάστη λίτρα σπείρει γήν όργυιών πέντε.

3) Άφίω αύτοϋ χωράφιον μόδια είκώσοι (Έγγρ. διαθήκης τοϋ 1198, έν Trincliera, Syl-
labus σ. 333 άρ. CCXL/VI)· Βλ. καί Oyspensky - Benechevitch, Actes de Vazelona. 7. 13.
24 κλπ., Νέον Έλληνομνήμονα 16 σ. 79 κείμενον κωδ. Pal. Vatic. 367 tp.94b- 'Αθηνά,
35 σ. 87. Είς στίχον άκριτ. άσματος τό άλογο τοΰ Διγενή είχε ποκάτω στις πατούνες του
εννιά μοδιών χωράφι (Λαογραφία 6, 582, 2 στίχ. 160 .

4) Βλ. Καραναστάση, έ'νθ' άν. σ. 206.

5) Π. 'Αναγνωστοπούλου, Κρητικά ιδιώματα. 'Αθηνά 38, 187. Πρβλ. ΛΑ 1413 σ. 121
(" Αναγνωστόπουλος, Μονοφάτσιον Κρήτης 1925). Περιοδ. Μύσων 5 (1936) σ. 85. ΛΑ 1841 Α'
σ. 294 (Α. ΙΙετρόπουλος, Κρήτη 1953).

6) ΛΑ 1459 σ. 638 (Ζευγώλης, Νάξος 1927). Κατά τόν Π. Γ. Ζερλέντην ('Αρχιεπίσκο-
ποι Σαντορήνης 1537-1814, Έρμούπολις 1923 σ. 34, σημ. 1) τό μουζούρι έν Νάξφ ίσοδυνα-
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ώς καί σήμερον ακόμη, πρός δήλωσιν έκτάσεως καλλιεργουμένης γης: ενα μουζούρι
χωράφι, μιά μονζονρέ ή μουζονραδιά χωράφι '). Έν Μήλφ εύρίσκομεν προσέτι
τόν δρον μονζουριάτικο, σημαίνοντα τήν κατ' έτος διδομένην παρά τών ενοριτών
είς τόν ιερέα άμοιβήν διά τάς ιεροτελεστίας2).

Ό όρος προφανώς προέρχεται έκ τοΰ λατινικού missorium, ίταλ. misura3),
αναφέρεται δέ κατά τήν βυζαντινήν έποχήν ήδη υπό Κ. Πορφυρογέννητου4). Μετά
τήν έπικράτησιν τών Δυτικών είς τάς νήσους φαίνεται, ότι ήτο έν μεγάλη χρήσει,
άντικαταστήσαν έν πολλοίς τό κοιλόν. Συχνά άναφέρεται εις έγγραφα άπό τοϋ
13ου αί. καί εντεύθεν5), ώς καί είς στίχους παλαιών δημωδών ασμάτων6).

. Ώς ύποδιαίρεσις τοΰ μουζουρίου άπαντα τό πρατικό, αντιστοιχούν
πρός τό 1ji αύτοϋ. Είς παλαιά συμβόλαια εύρίσκομεν τόν δρον άναφερόμενον
συχνά μετά τοΰ μουζουρίου')· Ή προέλευσις τοϋ όρου δέν είναι σαφής8). Ό
Du Cange (Gloss, gr. έν λ. πρατικόν) δίδει απλώς τήν πληροφορίαν πρατι-
κον = semisextarium, ήμίέκτον.

Ό όρος πρατικιά9) χρησιμοποιείται πρός δήλωσιν έκτάσεως γής, διά τήν
σποράν τής οποίας άπαιτείται ποσόν δη,μητριακών ενός πρατικοϋ.

μεϊ πρός 7 όκάδας άσβεστου. Τήν αυτήν περίπου άξίαν πρέπει ν' άποδιόσωμεν εις τό μέτρον
έν τφ παρά τοϋ 'Αγαπίου (Γεωπονικόν 6) άναφερομένω χωρίφ : "Ετι δέ άσβέοτην αοβυοτον
νά βάνης ενα μουζούρι είς τά εκατό μουζοΰρια γέννημα, τό φυλάγει ΰαυμασιώτατα. Βλ. Du
Cange, Gloss gr. λ. μουζούρι. Σημειωτέον δτι έν ανατολική Κρήτη χρησιμοποιούν πρός
μέτρησιν έλαίου μικρόν πήλινον δοχεΐον, καλούμενον μουζουράκι, χωρητικότητος 100 δρα-
μιών (ΙΛ 118 σ. 178. Άν. Κουκουλέ, Γλωσσ. ύλη εκ διαφόρων τόπων 1917).

') Βλ. Χριστιανική Κρήτη 2 σ. 188. 190. 199. 310. 341 κ. ά. Π. Γ. Ζερλέντην, ενθ' άν.

2) Π. I'. Ζερλέντης, ένθ·' άν.

3) Κοραή, "Ατακτα 1, 113. Πρβλ. G. Meyer, Neugr. St. IV σ. 54.

4) Έκθεσις, 472 στίχ. 8. Πρβλ. Φ. Ιίουκουλέν, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 152
καί 165.

5) Βλ. Χριστιανική Κρήτη 2 σ. 3 κέ. Ίακ. Τ. Βισβίζη, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα.
Έπ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 4 (1951) σ. 74, άρ. 54, 14. Σπ. Λάμπρου, Ταβουλλαρικόν
γράμμα έν τφ υπ' άριθ. 3067 έλλην. κώδικι τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων τοΰ έ'τους
1326 έν Δ.Ι.Ε.Ε. 5 (1900) σ. 159. 160. Πρβλ. Dm Cange. Gloss, gr. λ. μουζούριον.

") Μουζούρι οτάριν ήοπειρα μέ τό πλατύ πινάκι \ κ'έκειά τό νεργιαοτήκανε λαγούδια καϊ
περδίκια \ κι έΰέριοα κι άλώνεψα κι έκαμα χίλια μόδια. Έπ. Έτ. Κρ. Σπουδών (1941) 4, 213.
Πρβλ. Δ. Πασχάλην, έ'νθ' άν. σ. 81.

') Χριστιανική Κρήτη 2 σ. 17.

8) 'Απίθανος φαίνεται ή ερμηνεία τοΰ '/. Ν. Ζωγραφάκη ('Ανάλεκτα τοϋ χωρίου Ρω-
γδιάς τής Κρήτης. Ζωγρ. Άγων Β' σ. 84): πρατικό έκ τοϋ ρ. πράττω=πωλώ.

9) Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 4 (1941) σ. 62 : δίδει πρός τόν είρημίνον κα&ηγονμενον...
τρις κεντράδες και μιά πρατικιά χωράφι. 1
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Τό νάπος ή ό νάπος1) είναι στρογγύλον ξύλινον δοχείον 2), γνωστόν
εις τινας τόπους καί χρησιμοποιούμενον ώς μονάς μετρήσεως μέ διάφορον άξίαν :
Έν Σάμω έχει χωρητικότητα διΙ2 οκάδων3), εις Σέριφον, Πάρον, Νάξον
ισούται πρός τό '/., τοΰ πινακίου, ήτοι δυο όκάδας ή τέσσαρα κάρτα, εκάστου
κάρτου ΰπολογιζομένου εις ήμίσειαν όκάν 4). Γνωστός επίσης είναι ό όρος μισόνα-
πος 5), σημαίνων ήμισυ νάπος.

Περί τής αρχής τού όρου υπάρχουν διαφωνίαι. Ό Κοραής (Άτακτα 4, 347),
έρμηνεύων τήν λέξιν νάπος = κυψέλιον, τήν συνδέει πρός τό άρχαϊον έλλη-
νικόν νάπος, ουδέτ., καί νάπη, θηλ., σημαίνον καθ' Ήσύχιον κοίλους καί φαραγ-
γώδεις τόπους. Οι παλαιοί, προσθέτει ό Κοραής, μέ τό νάπος εσήμαινον και τό
κυψέλιον μελιοσών, δχι δμως τό χειροποίητον, άλλα το ψυοικόν, ήγουν σχισμήν
δρονς η πέτρας, υπον αί μέλισσαι σννα&ροιζόμεναι εργάζονται τό μέλι. Ό G.
Meyer (Neugr. St. IV, 64) έξηγεί τήν λέξιν έκ τοΰ 'ιταλικού nappo (Tasse,
Schiissel). Ό 'Aft. Σακελλαρίον συνδέει τήν λέξιν πρός τό γερμανικόν Napf (λο-
πάς, γαβάθα)6).

*) Έν Κύπρω καλείται νάππος ή αππος καί κλειδοπίνακο. Είναι δέ ξύλινον δοχείον
διαιρούμενον εις δύο ημισφαίρια έφαρμόζοντα πρός άλληλα. ΙΛ 363 σ. 70 (Έρωτάκριτος,
Κύπρος 1922). Πρβλ. 'Αθηνά 24 σ. 296, 301 καί 25, σ. 289. Ά. Σακελλαρίον, Κυπριακά 2, 672
καί 3, 216. 348. Εις άλλας νήσους ναπΐ καλείται στρογγυλή σκάφη πρός ζύμωσιν (Ζωγρ.
Άγων Β' σ. 10).

2) Δημ. Παπαγεωργίον, 'Ιστορία τής Σκύρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. Πάτραι
1909 σ. 182. Πρβλ. Ph. Argenti-Ή.. Rose, The Folk-lore of Chios. Cambridge 1942,
2 σ. 1049.

3) 'Αθηνά 25 σ. 281. Βλ. καί Έ. '/. Σταματιάδου, Ίκαριακά. Σάμος 1893 σ. 134.

4) ΛΑ 960 σ. 208 (Βογιατζίδης, Σέριφος 1923). ΛΑ. 1466 σ. 97 (ΚορακΙτης, Γαλανάδες

1919). ΛΑ 953 σ. 24 (Κακριδής, Πάρος 1922). Πρβλ. καί Ά. Δρακάκην, ενθ' άν. σ. 103,
108. Α. Chaghimichali, 1,'art populaire grec, l'ile d'Icarie. Byz. Neugr. Jahrbiicher

6 a. 46.

s) I Λ 590 σ. 125 (Κοσμής, Σίφνος 1938).

6) 'Αι'Κ Σκελλαρίον, Κυπριακά 3 σ. 348. Τήν έτυμολογίαν ταύτην εΰρίσκομεν συνή-
θως εις ιταλικά ετυμολογικά λεξικά. Βλ. π.χ. O&nte Olivieri, Dizionario etimologico ita-
liano concordato coi dialetti le lingue straniere e la topo - onomastica. Milano 1953.
Ό Α. Βαγιακάκος ('Αθηνά 55 σ. 43 κέ.) υποστηρίζει τήν υπό τοΰ Κοραή προταθεΐσαν
έτυμολογίαν έκ τοΰ αρχαίου ελληνικού νάπος. Τό γεγονός δμως, δτι εΰρίσκομεν τήν λέξιν
καί εις τήν Ίταλικήν καί δτι έν 'Ελλάδι χρησιμοποιείται ώς μετρικός δρος κατά τους τε-
λευταίους αιώνας καί δή είς τάς νήσους, τών οποίων ή μετά τής Δύσεως επικοινωνία καί
σχέσις υπήρξε περισσότερον στενή καί μακροχρόνιος, μάς οδηγεί είς τήν ύπόθεσιν περί δα-
νείου έκ τής ιταλικής. 'Εάν άπεδεικνύετο έτυμολογική σχέσις τοΰ ίταλικοΰ nappo πρός τό
άρχαϊον έλληνικόν νάπος, τότε ή σημερινή λέξις θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς άντιδάνειον
έκ τής ιταλικής. Σχετική έ'ρευνα γενομένη ΰπ' έμοΰ είς ουδέν τό θετικόν κατέληξε.
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Ή μετρική μονάς ξάι ή ξάγι, άξάι, προερχομένη έκ τού ρωμαϊκού exa-
gium1), καί αναφερομένη πολλάκις εις μεσαιωνικά καί νεώτερα κείμενα, είναι λίαν
γνωστή εις τήν νεωτέραν Ελλάδα μέ διάφορον κατά τόπους άξίαν : Έν Ευβοία τό
ξάι είναι ίσον προς 10-12 όκάδας, ήτοι προς ήμισυ κοιλόν 2). Έν Κρήτη ευρίσκο-
μεν τό ξάι μέ μικροτέραν άξίαν καί ποικίλλουσαν κατά περιφερείας, ήτοι άλλού μεν
αντιστοιχεί προς τό 1/i τοϋ τοπικοΰ μέτρου μουζουρίου3) (βλ. ανωτέρω σ. 68), άλλού
δέ προς τό i/s αυτού4). Έν Κύπρω τό ξάιν ήτο μέτρον χωρητικότητος 40 οκά-
δων 5). Παλαιότερον τό ξάι ήτο γνωστόν έν Πόντω καί είς τάς νήσους τοΰ
Αιγαίου ώς μονάς μετρήσεως τού μεταξοσπόρου η άλλων πολυτίμων πραγμά-
των6). Όμοίως ήτο έν χρήσει εις τήν φαρμακευτικήν, ισοδυναμούν προς 11/s
δράμια').

Σήμερον είναι πανταχού γνωστός ό όρος ξάι προς δήλωσιν τοϋ ποσού, to
οποίον ό μυλωθρός λαμβάνει ώς άμοιβήν διά τό άλεσμα καί τό όποιον ποικίλλει
κατά τόπους8). Εντεύθεν προήλθον οί όροι άνέξαγα") (άλεσις άνευ αμοιβής τοΰ

') G. Meyer, Neugr. St. III. Wien 1895 σ. 48. Κ. Άμάντον, Ποικίλα γλωσσικά.
Αθηνά 23, 489-90. Φ. Κονκουλί, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός Β' I σ. 251.

s) ΛΑ 62 σ. 39 ('Αλεξανδρής, Εύβοια 1902). Πρβλ. Ευ&. Μπουντώνα, Περί τοϋ γλωσ-
σικού 'ιδιώματος Βελβενδοΰ καί τών περιχώρων αύτοϋ. 'Αθήναι 1892 σ. 73. Β. Φάβη, "ΕκΟ'ε-
σις τοϋ διαγωνισμοΰ γλωσσικής εταιρείας. 'Αθηνά 45, 337.

3) Βλ. Σύμμεικτα έκ Κρήτης, περιοδ. Μύσων Δ' (1935) σ. 74. Πρβλ. '/. Ζωγραφάκη,
Δημοτ. 'Ανάλεκτα Ρωγδιάς Κρήτης. Ζωγρ. Άγών Β' σ. 80.

4) Βλ. Λεξιλόγιον Σητείας, Περιοδ. Μύσων 5 (1936) σ. 85.

5) Γ. Λουκά, Λέξεις τής λαλουμένης γλώσσης τών Κυπρίων. Λεμησσός 1898 σ. 56.

") Βλ. Κ. "Αμαντον, ενθ' άν. Ί. Τ. Βισβίζη, Ναξιακά νοταρ. έ'γγραφα. 'Επετ. Άρχ.
Ίστ. Έλλ. Δικαίου 4 σ. 15 άρ. 6, 42: μαργαρητάρην άξάγιο δύο (Έγγρ. 1538). Πρβλ. αΰτόθ-ι
22, άρ. 10, 33. ΛΑ 31 Α' σ. 90 (Βαλαβάνης, Πόντος 1912). Τοιαύτη χρήσις τοϋ ξαγίου φαίνε-
ται καί είς παλαιούς στίχους δημίοδών ασμάτων:

"Ηπεσεν τό μαντήλι μου ο' εξήντα 'ργυιες πηγάδι

«' είχεν εξήντα δυο φλουργιά κι εξήντα ξάγια μόσχο ('Α. Πασπάτη,
Γλωσσάριον λ. ξάγι). Πρβλ. τόν στίχον άκρ. άσματος:

κι εφτά στάμνα ροδόσταμον κι εξήντα ξάια μοϋσκον

(ΆρχεΤον Πόντου 1, 'Αθήναι 1928 σ. 51).

') Άρχεϊον Ίστορικοΰ Λεξικού 'Ακαδημίας έν λ. ξάι.

8) 1Ι6 τοΰ αλέσματος έν "Ιμβρφ (Ν. Γλύκα, Λεξιλ. "Ιμβρου. Ζωγρ. Άγων Β' σ. 14).
5 ο ή 8 1/2 "Ιο έν Καρπάθ·φ (Μιχαηλίδου - Νουάρου, Λαογρ. σύμμ. Καρπάθου Β' σ. 335). 1 όκά
στις 30 (Λ. Λουκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης, 281. 284) κλπ. Σημειωτέον δτι καί τό προς
μέτρησιν χρησιμοποιούμενον ξύλινον ή μετάλλινον άγγεϊον καλείται έπίσης ξάι (Πελοπόν-
νησος).

") Δ. Λουκόπουλος, έ'νθ' άν. σ. 302.
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μυλωθρού), ξαϊάατρα1), διίχεΐον δι' ου μετρείται τό ξάι, ξαγιάζω2) (υπεξαιρώ,
λαμβάνω τι κρυφίως" έκ τής κακής συνήθειας τών μυλωθρών νά υπεξαιρούν ένίοτε),
καλοξαγιάζω, κακοξαγιάζω κ.τ.δ.

Κατ' έπέκτασιν τής άνωτέρω σημασίας ή μετρική αύτη μονάς έταυτίσθη εις
τινας τόπους προς τό προς άλεσιν φορτίον, ήτοι 70 περίπου όκάδας3). Ή χρή-
σις τοΰ ξαγιοΰ ώς μονάδος μετρήσεως τής καλλιεργούμενης γης είναι επίσης
γνωστή 4).

β) Μέτρα ΐϊεριωρισμένης τοίΐΐκής χρήσεως

Πλήν τών άνωτέρω μέτρων, άτινα, είτε ώς απλοί μετρικοί όροι, είτε ώς μο-
νάδες μετρήσεως έν πρακτική εισέτι χρήσει, είναι γνωστά πολλαχοΰ τής Ελλάδος,
εύρίσκομεν καί άλλα, τοπικού έντελώς χαρακτήρος, προερχόμενα ώς έπί τό πολύ
έκ τών προς μέτρησιν χρησιμοποιουμένων άγγείων καί σκευών, τών οποίων ή χω-
ρητικότης διαφέρει άπό τόπου είς τόπον.

Περισσότερον γνωστά έκ τών μέτρων τούτων είναι τά έξης:

Τό άρ ιολόγ ι, τό κατά τόπους λεγόμενον άρολόγος, άρολόος, άρί-
λ ο ο ς, άρλόος5), άρλός6), άρβέλιν7), (ν) α ι ρ ι ά ρης8), τό γνωστόν εις
τήν βυζαντινήν έποχήν ώς αίρολόγος9), εΐναι κόσκινον άλωνιστικόν, χρησιμο-
ποιούμενον προς χωρισμόν τής α'ίρας άπό τοΰ σίτου καί ώς μέτρον χωρητικότητος
12 οκάδων, ήτοι ήμίσεος κοιλοϋ.

Τό βατ σέλλι, έκ τοΰ λατιν. vascellum10), είναι γνωστόν κυρίως είς τάς

') Δ. Λονκόπονλος, έ'νθ·' άν. σ. 284.

2) II. Παπαζαφειροπονλον, Περισυναγωγή γλωσσικής ΰλης καί εθίμων τοϋ ελληνικού
λαοΰ. Πάτραι 1887, λ. ξάγι.

3) Είς χωρία Τσουμέρκων. Προφορική άνακοίνωσις τοΰ φιλολόγου Κ. Διαμαντή- αμπάρι
10 ξαγιών=άποθήκη σίτου 700 οκάδων.

4) ΛΑ 713 σ. 107 (Φάβης, Εύβοια 1920).

5) ΛΤ. Γ. ΙΙεταλά, 'Ιδιωτικόν τής θηραϊκής γλώσσης. 'Αθήναι 1876 σ. 32.

6) Μ. Γ. Μιχαηλίδον-Νονάρου, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου Β'. 'Αθήναι 1934 σ. 45.

7) ΛΑ 1896 σ. 183 Α' (Δ. Πετρόπονλος, Κύπρος 1953).

8) Βλ. λ. έν Ίστορικφ Λεξικφ 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

9) Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε' σ. 266. Πρβλ. τοΰ 'Ιδίου, Θεσ-
σαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 261. G. Meyer, Etymologisches, έν Byz.
Zeits 3 (1894) σ. 161. Παπαζαφειροπονλο ν, Περισυναγωγή σ. 394.

10) Βλ. λ. έν Ίστορικφ Λεξικώ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Πρβλ. D. C. Hesseling,
έ'νθ' άν. σ. 15.
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'Ιονίους νήσους καί Κυκλάδας *) καί σημαίνει λεκάνην συνήθως έκ χαλκού, δο-
χείον ύδατος ή δίσκον έν γένει.

Λαμβανόμενον ώς μέτρον χωρητικότητος ξηρών καρπών, αντιστοιχεί, κατά
τόν έπίσημον καθορισμόν, πρός 44,05 γαλλικά λίτρα έν Ζακύνθω, 42,3 έν Κε-
φαλληνία, 35,2 έν 'Ιθάκη 3). Εύρίσκομεν όμως καί άλλας άναλογίας έν σχέσει πρός
τά κατά τόπους χρησιμοποιούμενα μέτρα: Ούτω βατσέλλι ελαιών εΐς τήν Πύλα-
ρον Κεφαλληνίας είναι ίσον πρός δέκα όκάδας 3). Τήν αυτήν άξίαν έχει έν Λεπενού
Αιτωλίας, ίσον πρός τό εκεί χρησιμοποιούμενον βεδονριή. 'Εν 'Ιθάκη είναι
ίσον πρός τό κοιλόν5), έν Πελοποννήσω ίσον πρός 22 όκάδας6).

Ώς καί τά άλλα μέτρα χωρητικότητος, τό βατσέλλι χρησιμοποιείται καί ώς
μέτρον επιφανείας, ισοδυναμούν πρός 1214 τέτραγ. μέτρα, δηλαδή κατά τι μεγα-
λύτερον τοϋ στρέμματος. Συχνή είναι ή μνεία τοϋ βατσελλίου ώς μέτρου επιφα-
νείας είς παλαιά έ'γγραφα').

Εΐς τινας τόπους εύρίσκομεν ώς μετρικήν μονάδα τήν βεδούρα ή βι-
δούρα, βεδούρι8), ισοδυναμούσαν πρός 10-12'/ι όκάδας"). eH μονάς αύτη
προήλθεν έκ τού πρός μέτρησιν χρησιμοποιουμένου ομωνύμου ξυλίνου δοχείου,
γνωστού είς πολλά μέρη διά τήν μέτρησιν υγρών καί δή τοϋ γάλακτος10).

Κυλινδρικόν σκεύος έν εΐδει κοσκινού τό δ ρ t μό ν ι ή δρεμόνι, δερμόνί11),

>) Μ. Ή. Μαλανδράκη, Ήθη καί έθιμα έν Πάτμφ. Δ. I. Ε. Ε. 3. 'Αθήναι 1889 σ. 333.

2) Βλ. λ. βατσέλλι έν 'Εγκυκλοπαιδικά) Λεξικφ 'Ελευθερουδάκη.

3) Άρχεΐον Ίστορ. λεξικού τής 'Ακαδημίας έν λ.

4) ΙΑ 293 σ. 19 (Σαλβάνος, Λεπενοϋ 1919).

5) ΙΛ 42 \ σ. 82 (Μοναούρης, 'Ιθάκη 1924).

β) 'Αξιοσημείωτος είναι ή μνεία τοϋ βατσελλίου είς στίχους δημοτικών ασμάτων:
κι έθέριο' αποθέρισα, έκαμα τριά βατσέλλια. (Μ. Μινώτον. Τραγ. άπό τή Ζάκυνθο Β' σ. 72).

7) Βλ. Ευθ. Κουρούκλη, Έγγραφα τής ενετοκρατίας. Περιοδ. Ελληνικά Ε' (1932)
σ. 101 κέ. Σημειωτέον δτι τό βαοαέλλι ή βατσέλλο είναι λίαν γνωστόν ώς δρος ναυτικός,
σημαίνων τό κατάφρακτον, τρίστηλον πολεμικόν ίστιοφόρον, τό κοινώς λεγόμενον ντελίνι.
Ό δρος άπαντα συχνά είς παλαιότερα ναυτικά έ'γγραφα. Βλ. π.χ. Κ. λ'ικοδήμον, Υπό-
μνημα τής νήσου Ψαρών Α'. 'Αθήναι 1862 σ. 188 -189.

8) Κατά τόν G. Meyer, Neugr. St. 2, 16 έκ τοΰ σλαβικοΰ vedro = ξύλινος κουβάς.
'■>) ΛΑ 1421 σ. 405 (Αουκόπονλος, Μακεδονία 1926). ΙΑ 293 σ. 19 (Σαλβάνος, Λε.

πενοϋ 1919).

10) Έν Πελοποννήσω τό δοχεϊον είναι έν χρήσει κυρίως πρός μέτρησιν τοϋ γάλακτος
(ΛΑ. 1523 σ. 12. Γιαννακοϋρος, Γέρμα Μάνης 1929). Τής αυτής χρήσεως είναι τό δοχεϊον
τσ'α νάκα. (Ή λέξις άντιδάνειον έκ τοΰ τουρκικοϋ ts'anak, δπερ έκ τοΰ μεσαιωνικοϋ ελλη-
νικού κανάκιον. Βλ. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Λαογραφικά Α', 221).

η) Ή λέξις είναι γνωστή καί είς διαλέκτους τής Κάτω 'Ιταλίας καί Σικελίας μέ τούς
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έχον ώς βάσιν πλεκτό ν σύρμα καί χρησιμεύον διά τήν λίκμισιν καί καθαρισμόν
τών δημητριακών, χρησιμοποιείται καί ώς μετρική μονάς έν Πελοποννήσω! αντι-
στοιχούσα πρός 24 περίπου όκάδας, ήτοι εν κοιλόν. Φαίνεται ότι παλαιότερον
είχε βάσιν έκ δέρματος, έξ οΰ καί ή ονομασία1)·

Πολλαχού είναι γνωστόν τό δοχείον, τό καλούμενον κάδος διαφόρου κατά
τόπους χωρητικότητος: Έν Τριχωνία καί Ναυπάκτφ έχει χωρητικότητα 30
οκάδων περίπου2), δοχείον δέ ημισείας έν αναλογία πρός τούτο χωρητικότητος
ονομάζεται καρδάρα8). Εΰρίσκομεν έπίσης καί τούς διαλεκτικούς τύπους τού
ονόματος κάβος (Θήρα) καί γάδος (Κύθηρα, Χίος)4). Ή λέξις είναι αρχαιό-
τατη, προερχομένη κατά Ε. Boisacq (Dictioimaire etymol. έν λ.) έκ της φοινι-
κικής καί έχουσα τήν αύτήν ρίζαν πρός τό έβραϊκόν 1ί3(1=κουβάς5).

Τό κόσκινον χρησιμοποιείται έν Κύπρω ώς μονάς χωρητικότητος καί
ισοδυναμεί πρός ήμισυ κοιλόν").

Παρά τω έλληνισμώ τοΰ Πόντου μονάς μετρήσεως τών δημητριακών ήτο
άλλοτε τό κάτι, τού οποίου διέκρινον δύο είδη, τό μικρόν κότι, ίσον πρός εξ
όκάδας σιτηρών, καί τό μεγάλο κάτι, ίσον πρός 12 όκάδας. Περί τής προελεύσεως
τοΰ μέτρου ουδέν τό θετικόν δύναμαι νά βεβαιώσω. Πάντως νομίζω, ότι όμυιον
μέτρον είναι τό έν Κύπρω κοττον ή κκονττον, ίσον πρός ήμισυ κοιλόν')· 'Αξιο-
σημείωτος είναι ή μνεία τοΰ μέτρου εις ακριτικά άσματα καί παροιμίας:
_ \

τύπους trimoni, tnmuni. Βλ. G. Rohlfs, Etym. Worterbuch der Unteritalienischen
Grazitat. Halle 1930.

*) Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 266. Πρβλ. G. Meyer, Ety-
mologisches έν Byz. Zeits. 3,160.

2) ΛΑ 785, 181 (Αονκόπονλος, Τριχωνία - Ναυπακτία 1921). ΙΛ 293 σ. 19 (Σαλβά-
νος, Λεπενοϋ 1919).

9) ΛΑ 916, 278 (Αονκόπονλος, Αιτωλία 1928).

4) Βλ. Πρωτοδίκον, 'Ιδιωτικά τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης. Σμύρνη 1866, σ. 31.
Πρβλ. Κοραή, Άτακτα 2, 412.

δ) Βλ. καί "ΙΙρωνος ' Αλεξανδρέως, Περί μέτρων 61,8 : Κάβος πή μέν τό δ' τοΰ μοδίου,
πή δέ τό ε', πή δέ τό ς'' καβά δ'έστιν έβραιστί τό ετεμεν καί διά τό τέμνεσθαι είς μικρά
τό μόδιον οΰτως ώνομάσθη" παρά δέ τοις "Ελλησιν ελέχθη κάβος διά τήν τρανότητα.
Περί τής χρήσεως τοΰ κάδου παρά βυζαντινοΐς βλ. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πο-
λιτισμός Δ' (1951) σ. 437 καί 447. Περί τής λέξεως γενικώτερον 1. Kalitsunakis, Mittel und
neugriechische Erklarungen bei Eustathius. Berlin 1919 σ. 63-64.

6) Ά. Πανάρετος ένθ' άν. σ. 63. Κόσκινον βαμβακοσπόρου ίσοΰται πρός 1 */3—2 όκά-
δας· αυτόθι σ. 67.

!) Ά. Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 63. ΛΑ 1896 Α' σ. 183 (Δ. Πετρόπονλος, Κύπρος 1953).
Πιθανόν είναι, δτι πρόκειται περί αντιδανείου έκ τής τουρκικής λέξεως 1ίΐιΐιι=κυτιον.
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Ακρίτας δντας ε λάμνε άφκά ατήν ποταμίαν
έπήγεν κ' ερ'&εν κ' ελασεν, έποΐκεν πέντ' αυλάκια
έπήγεν κ' ερϋ·εν κ' έ'σπειρεν εννέα κότα σπόρον1).

Είς άλλο άκριτικόν ασμα ό έν αυτω αναφερόμενος ήρως, διά νά περιποιηθή
τό άλογόν του

βαρυν ταγιν ταγίζει άτόν εξήντα δύο κότα 2).

Τόν όκνέα είπαν άτόν φέρε τό κότ' — και τό φέσι μ'εναν κότ' παίρ' είπε
(είπαν εις τόν όκνηρόν : φέρε τό κότι — Καί τό φέσι μου ένα κότι παίρνει, ειπε 3).

Τό κουβέλι, ώς δοχείον καί ώς μετρική μονάς, είναι από παλαιοτέριον
χρόνων γνωστόν 4). Κατά τόπους αποδίδουν σήμερον είς τούτο διαφόρους
αξίας: 'Εν Στερεά Ελλάδι χρησιμοποιούν κουβέλι χωρητικότητος 20 οκά-
δων 5), είς Βούρβουρα Κυνουρίας χωρητικότητος 40 οκάδων, έν Θεσσαλία τό κου-
βέλι ισοδυναμεί προς τό τοΰ κοιλού 6), έν Μάνη προς 24 όκάδας 7).

Έν Κρήτη χρησιμοποιούν τό κου ρούπι, μικρόν σταμνίον, χωρητικότητος
5-7 οκάδων 8). Ή λέξις είναι παλαιά άπαντώσα εις βυζαντινά κείμενα 8).

') 'Αρχείον Πόντου 1 σ. 70. Πρβλ. Π. Τριανταφυλλιδον, Οί φυγάδες. 'Αθήναι 1879 σ. 171

•ή ΛΑ 31, 15 (Βαλαβάνης, Πόντος 1912).

3) Άρχεϊον Πόντου 6, 188 πρβλ. Πολίτου Παροιμίαι 3, 636 λ. Γιάννης 13 : Καλημέρα,
Γιάνν'—έγ δεν πελεκώ—'Η συντέκ'σα εντ' έφτιάγει ; —εφτά κότια βάλλ,ει.

4) Τό παρά Βυζαντινοΐς κονβέλιν. Βλ. Κουκουλέ, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός Ε' (1952)
σ. 299. Εις παλαιά έγγραφα ευρίσκομεν συχνά ώς μέτρον τό κουβέλι

.. ,άφιέροσα και ενα χοράφιον δέκα κουβέλια

(Έγγρ. 1783 τής μονής Ξένιας. Βλ. Δ.Ι.Ε.Ε., 4 σ. 662-3)

Δωρεά 1733 : κουβέλια οιτάρι δέκα τέσσερα. Βλ. Στ. Χ. Σκοπετέα, Έγγραφα έκ Δ. Μά-
νης. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3 (1950) σ. 83, XXVI9.

5) ΛΑ 468, 32 (Γ. Καληδόνιος, Στερεά καί Βόρειος Ελλάς 1902).

6) ΛΑ 784, 80 (Κ. Ρωμαίος, Βοΰρβουρα 1920).

7) Στ. Χ. Σκοπετέα, Έγγραφα έκ Δυτικής Μάνης. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου
3 (1950) σ. 110, 9.

8) ΛΑ 1413,96 ('Αναγνωστόπουλος, Μονοφάτσιον 1925). ΛΑ 1841 Α' σ. 289 (Δ. 11ε-
τρόπουλος, Κρήτη 1953).

9) Τά βάνης μέσα είσέ κουρονπαν άλειφτήν. Μερικοί άν&ρωποι τά ευγάνουν από τήν
κουρούπα... Du Cange, Gloss, gr. έν λ. Παρά Προδρόμφ άπαντφ ό δρος κουροΰπα = φα-
λάκρα. Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Γλωσσικαί παρατηρήσεις. 'Αθηνά 29, 214. Έν Πελοπον-
νήσφ είναι συνήθης ή λέξις κουρούπι είς τήν φράσιν: τί λέει τό κουρούπι σον ! == τί λεει
τό κεφάλι σου !
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Εί'ς τινας τόπους χρησιμοποιούν τό κρινί'), όπερ επίσης είναι ξύλινον δο-
χείον, χρησιμοποιούμενον διά τήν μέτρησιν τών σιτηρών. Ή χωρητικότης του
ποικίλλει: Έν EUpoioc ισοδυναμεί προς τό '/8 τοϋ κοιλού 2) ή προς τό '/4 τοϋ εκεί
έξαγίου διά τούς ξηρούς καρπούς3). Έν Αΐτωλί^ έχει χωρητικότητα 7 οκάδων
σιτηρών").

Έν Ήπείρω εύρίσκομεν τό καλούμενον κρομπούρι, δοχείον χωρητικότη-
τος 50 λιτρών σίτου ή άραβοσίτου, 33 λιτρών βρώμης, 37 '/ζ λιτρών κριθής6).
Κρομπούρι έπίσης καλείται δοχείον, δι' ου ό μυλωθρός μετρ»? τό άλεστικόν6).
Πιθανή είναι ή ετυμολογική σχέσις τής λέξεως μέ τό σλαβικής προελεύσεως έπί-
θετον κριμπός (—κυρτός, κυφός)').

Ώς μονάς μετρήσεως δημητριακών τό λουτζέκι ή λουτσέκι8) είναι
περιωρισμένης τοπικής χρήσεως, διαφόρου άξιας κατά περιφερείας: Έν Θεσ-
σαλία άντιστοιχεΐ προς έν κοίλον"), έν Άμοργφ προς τό '/., τοϋ κοιλού10), έν
Μακεδονίς* προς 22 όκάδας11), είδικώτερον δέ έν Φλωρίνη καί Μοναστηρίω προς
35 όκάδας12).

Εις τινας τόπους είναι γνωστός μέ τό όνομα μπούρδα13) (εκ τοΰ ένετ. burda)
σάκκος, τοϋ οποίου ή χωρητικότης ένίοτε είναι καθωρισμένη 11).

J) Τό σλαβικόν krinu - krina. Βλ. Fr. Miklosich, Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-
Latinum. Vindobonae 1862 - 1865. G. Meyer, Etymologisches. Byz. Zeits. 3 (1894)
a. 158. Τοϋ Ιδίου. Neugr. St. II (Wien 1894) σ. 37. Πρβλ. Κοραή, Άτακτα 4, 258.
Φ. Κονκουλε, Ήσυχιανά. Λεξικογραφικό ν Άρχεΐον 2 (1915) σ. 90.

2) Άρχεΐον Ίστορ. Λεξικού Ακαδημίας έν λ. κρινί.

3) ΙΑ 549, 81. (Παπααταματίον, Αύλωνάριον 1934).

4) ΛΑ 1421, 795 (Λονκόπονλος, Αιτωλία 1926) κρινί κ ο υ φ τ ό—7 '/2 οκάδες" κρινί
σ ο υ ρ ο υ τ ό = πλέον τών 7 1/2 οκάδων' δύο κρινιά=1 καρδάρα. Είς παλαιοτέραν έποχήν ό
δεκατιστής έφορολόγει μέ τό κρινί" έμέτρα 9 δ νοικοκύρης καί 1 δ δεκατιστής. Βλ. Λονκο-
πονλον, Γεωργικά Ρούμελης σ. 256.

5) ΛΑ 53, 71 (ΠαναγιωτΙδης, Παραμυθιά 1902).

6) ΙΑ 236, 215 (Σοφρώνιος, Ήπειρος 1877).

') Βλ. G. Meyer, Neugr. St. II, Wien 1894 σ. 37.

8) Έκ τοϋ τουρκικού όlςek=μέτρov, τό '/4 τοΰ κοίλοϋ. Βλ. Ί. ΧλωροΒ, Τουρκοελλη-
νικόν Λεξικόν, τόμ. 1ος. Κωνσταντινούπολις 1899 σ. 265.

9) ΛΑ 872 σ. 11 (ΙΙαπαπονλιόπονλος, Καρδίτσα 1912). Πρβλ. Κ. Δ. Τοοποτον, Γεωργι-
κά! σελίδες θεσσαλικής ιστορίας. Αθήναι 1914 σ. 33.

Ι0) ΛΑ 1146 σ. 6 (Παυλάκης, Αμοργός 1924).

") ΛΑ 59 σ. 132 (Λονκόπονλος, Μακεδονία 1914). Πρβλ. Ά. Βρόντη, Ροδιακά σ. 31.

") Έπετηρίς Έταιρ. Μακεδ. Σπουδών I (1940) σ. 539.

>s) Ά. Βρόντη, Ροδιακά σ. 31. Πρβλ. ΙΛ 624 σ. 166 fΠέτοης, Μέγαρα 1940).

") ΛΑ 1098 σ. 493 (Κακριδής, Κορινθία 1924). Ή μπούρδα 70 οκάδες.
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Είς ελληνικά χωρία τής Καππαδοκίας (Άνακού, Φλογητά, Άραβάνιον, Φά-
ρασα) έχρησιμοποίουν άλλοτε ώς μετρικήν μονάδα τό τόχτιν ή τούχτιν,
ίσον πρός 50 δράμια')· Κατά τόν Hanes Skold2), ή λέξις τόχτιν προέρχεται έκ
τοΰ περσικού tuht, όπερ σημαίνει βάρος ή ποσόν ίσον πρός 600 dirhem. Ή λέξις
ήτο έν χρήσει καί είς τήν τουρκικήν διάλεκτον τής Έρζερούμ 3) καί εκείθεν ίσως
μετεδόθη εΐς τήν Καππαδοκίαν.

Ή αί κ λα, δοχεϊον μετάλλινον, χρησιμοποιούμενον κυρίως διά τήν μέτρη-
σιν τών υγρών (βλ. κατωτέρω σ. 84), χρησιμεύει ένίοτε καί διά τήν μέτρησιν ξη-
ρών καρπών. Ούτως έν Κύπρω π.χ. ή σίκλα εΐναι σιδηρούς κάδος, χωρητικότητος
5-6 οκάδων ελαιοκάρπου4), έν Καρπάθω έχει χωρητικότητα 2 οκάδων6). Τό
όνομα, άναφερόμενον ήδη παρά "Ηρωνος τοΰ 'Αλεξανδρέως") καί άλλων συγγρα-
φέων τών βυζαντινών χρόνων ')> προέρχεται έκ τοΰ λατινικού situla, sitla8).

Τό ταγάρι (σάκκος) χρησιμοποιείται ένίοτε ώς μετρική μονάς. Έν Ήπείρω
π. χ. ισοδυναμεί πρός 100 λίτρας9).

γ) Μέτρα χρησιμοποιούμενα είδικώτερον διά τήν
μέτρησιν τών έλαιών

Μετρική μονάς χρησιμοποιουμένη διά τήν μέτρησιν τών έλαιών είναι έν
Μάνη τό γ έ ν να μα ή γ έ ν ν ε μ α, γ ί να μα, δηλοΰν ποσότητα 300 οκάδων
περίπου έλαιών10). Ό όρος, προελθών κατά παρετυμολογικήν άνάμειξιν τών θεμα-

') ΛΑ 352 γ' σ. 45 (Καρολίδης, Καππαδοκία 1885). ΛΑ 119, 596 (Βαλαβάνης, Πόν-
τος 1912). Πρβ. II. ΚαρολΙδον, Γλωσσάριον Έλληνοκαππαδοκικόν. Αθήναι 1885 σ. 217.
R. Dawkins, ενθ' άν. σ. 652.

2) Βλ. Byz. Neugr. Jahrb. 3 σ. 341.

3) Ν. Lildtke, Armeno - graeca έν Byz. Neugr. Jahrb. 3 σ. 90.

4) /'. Λουκά, Φιλολογικοί επισκέψεις σ. 190. Πρβλ. Ά. ΙΙανάρετον, ενθ' άν. σ. 71.

5) ΛΑ 431,220 (Μανωλακάκης, Κάρπαθος 1893). Πρβλ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά.
'Αθήναι 1896 σ. 212.

Περί μέτρων 60,5 : σίκλον άπδ τής σεκ'ελ έβραΐδος ό ε στ ι ροπή.

;) Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Δ' σ. 447.

8) Κοραή, Άτακτα 2,162. Πρβλ. Du Cange, Gloss, gr. λ. σίκλα καί σίτλα. Kr.
Sandfeld, Linguistique balkanique. Paris 1930 σ. 46.

9) ΛΑ 53,71 (Παναγιωτίδης, ΙΙαραμμθιά 1902). Περί τής λ. ταγάρι κατά τοΰς μεσαι-
ωνικούς χρόνους βλ. J. Kalitsunakis, Mittel und neugriechische Erklarutigen bei
Eustathius. Berlin 1919 σ. 31.

»°) Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά σ. 81. Πρβλ. ΛΑ 890 σ. 121 (Παυλάκης, Μάνη 1890).
ΛΑ 485 σ. 30 (Ιΐουλάκης, Μάνη 1893).
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τικών τών ρημάτων έγενόμην (γίνομαι) καί έγεννάθην (γεννώ)'), έπεκράτησεν έν
Μάνη ώς δηλωτικός τοΰ κατ'έξοχήν προϊόντος τοΰ τόπου, τών έλαιών, όπως άκρι.
βώς έπεκράτησεν είς πολλάς άλλας περιφερείας ό συνώνυμος καί παλαιότατα γνω-
στός μέ τήν σημερινήν του έννοιαν όρος γέννημα'-'), ως δηλωτικός τού κατ' έξοχήν
προϊόντος, τών σιτηρών.

Τό στάμα είναι έπίσης μετρική μονάς χρησιμοποιουμένη 'ιδιαιτέρως διά
τήν μέτρησιν τών έλαιών καί τοΰ έλαίου καί διά τούτο γνωστή είς έλαιοπαρα-
γωγικούς τόπους. Σημαίνει γενικώς τόν σωρόν τών έλαιών, τόν προοριζόμενον
διά τήν πίεσιν είς τό έλαιοπιεστήριον, όθεν συνήθης ή έκφρασις πατώ τό στάμα").
Τό ποσόν τούτο τών συσσωρευμένων έλαιών κυμαίνεται άπό 70 - 100 οκάδων.
Έν Μεσσηνία καί Λακωνία ανέρχεται είς 80 όκάδας4), έν Αιγιαλεία είς 100 όκά-
δας5), έν Ευβοίςι εις 72β). Συνεπδοχικώς τό στάμα σημαίνει τό ποσόν τού έλαιο-
λάδου, τό προερχόμενον έκ τής πιέσεως ενός σωρού, ίσον πρός 20 περίπου όκά-
δας')· Τής αίιτής σχεδόν αξίας μέ τό στάμα είναι έν Κρήτη τό λεγόμενον πά-
τημα, ήτοι σωρός έξ μουζουρίων έλαιών, προοριζομένων πρός σΰνθλιψιν. Δύο
πατήματα, ήτοι 12 μουζούρια, άποτελοΰν μίαν μαγκανιάν. Έξ έκαστης μαγ-
κανιάς έξάγονται 35 - 50 όκάδες έλαίου8).

δ) Μέτρα διά τά υγρά

Διά τήν μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιούνται κατά τόπους, εκτός τών κοι-
νών μετρικών μονάδων, διάφορα αγγεία, τών οποίων ή χωρητικότης ποικίλλει.

*) Γ. Ν. Χατζιδάκι, Έκθεσις γλωσσικού διαγωνισμού. 'Αθηνά 25, 292. Πρβλ. τό έπί-
θετον γιναμό : 'Ήταν τό μήλο γιναμό και τό καρύδι κούφιο (Λελέκον 'Ανθολογία. 'Αθήναι
1868 σ. 157).

2) Ή λ. αναφέρεται ήδη εις τήν Γραφήν, είς παλαιούς παπύρους καί είς βυζαντινά
κείμενα. Βλ. J. Enoch Powell, The Rendel Harris Rapyri of Woodbrooke College.
Brimigham—Cambridge 1936 a. 39, 103 κ. ά. G. A. Petropoulos, Papyri societatis
archeologicae atheniensis. Athenis 1939 σ. 264 κ. ά. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντ. βίος καί πο-
λιτισμός Ε' σ. 258.

3) ΙΑ 530 σ. 159 (Α. Γεωργακας, Μεσσηνία 1933). 'Εν Κρήτη στέμα. ΛΑ 1841 Α' σ.
296 (Πετρόπονλος, Κρήτη 1953).

4) Φ. Κονλουλέ, Οίνουτιακά σ. 81. ΙΛ 606 σ. 24 (Βαγιακάκος, Μάνη 1939) ΛΑ 721
σ. 1272 (Νεοτορίδη;, Λακωνία 1894).

δ) ΙΑ 574 σ. 88 (Στεφόπονλος, Αίγιαλία 1937).

°) ΙΛ 511 σ. 44 (Ααλιάνης, Εύβοια 1932).

') ΙΛ 588 σ. 77 (Γ. Κονρμονλης, Θάσος 1937). ΙΛ 578 σ. 151 (Σ. Καρατζάς, Καρυστία 1937).

8) ΛΑ 1416 σ. 138 (Λιονδάκη, Αατσίδα Κρήτης 1938). ΛΑ 1841 Α' σ. 296 (Α. Πετρό-
πονλος, Κρήτη 1953).
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Κατωτέρω εξετάζονται τά συνηθέστερα έκ τούτων καί παρέχονται ειδήσεις διά τήν
εις διαφόρους τόπους χωρητικότητά των.

Ή βαρέλα, ξύλινον δοχείον, γνωστόν ήδη κατά τους βυζαντινούς χρόνους
ΰπό τόν τύπον βαρέλιον')ι χρησιμοποιείται ίδιοι διά τήν μέτρησιν τού οίνου,
ή δέ χωρητικότης αυτής κυμαίνεται από 40-60 όκάδας. Ούτως έν Κέρκυρα π. χ.
υπολογίζεται είς 48 όκάδας2), έν Μάνη είς 60 όκάδας3).

Έν Κύπρω χρησιμοποιούν προς μέτρησιν τήν βούταν, ξύλινον δοχείον,
χωρητικότητος 50 - 60 οκάδων 4). Μέ τήν αυτήν περίπου άξίαν ευρίσκομεν τό μέ-
τρον έν Πελοποννήσω·

Έν 'Αρμολίοις Χίου έχρησιμοποίουν άλλοτε τήν δίκια (κοΰπαν), ήτοι
πήλινον άγγείον χωρητικότητος 100 δραμιών, ήμισείας η μιας οκάς. Ώνομά-
ζετο δέ δίκια, διότι διά γραμμής περιθεούσης τό άγγείον έδηλούτο ή ακριβής πο-
σότης τού περιεχομένου υγρού. Ούτως ό πωλών π.χ. έλαιον καί χρησιμοποιών προς
μέτρησιν τήν έκατοστάρικη δίκια, ώφειλε νά γεμίση α^ήν μέχρι τής γραμμής,
διότι, αν τό ύγρόν υπερέβαινε τήν γραμμήν αυτήν, θά έχύνετο έκ τοΰ πυθμένος,
λόγω της ειδικής κατασκευής τοΰ προς παιδιάν5) χρησιμοποιουμένου τούτου αγγείου,
περιέχοντος εις τό έσωτερικόν, έντός κώδωνος, άπεστρογγυλωμένον σίφωνα, τού
οποίου τό έτερον στόμιον ήνοίγετο παρά τόν πυθμένα.

Είς πολλούς τόπους ευρίσκομεν ώς μετρικήν μονάδα τό κάρτο, έκ τοΰ ιτα-
λικού quarto, to άλλως λεγόμενον κουάρτο, καρτοΰτσο6), καρτερόλι
ή καρτερούλα'), ίσον προς τό ί/ί τής οκάς ή τοΰ λίτρου.

Έν ανατολική Κρήτη κάρτο ονομάζουν τό προς μέτρησιν τοΰ έλαίου έν τοις

') Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Ε' σ. 298.

ΛΑ 524, 18 (Δένδιας, Κέρκυρα 1917).

5) Φ. Κονκονλέ, Οίνουντιακά σ. 81.

4) Ά. Πανάρειος, έ'νθ' άν. σ. 70.

5) Ή χρήσις τής δικιάς ώς μέσου μετρήσεως είναι πιθανή είς παλαιοτέρους χρόνους'
σήμερον χρησιμοποιείται έν Χίιρ καί Σάμφ μόνον χάριν παιδιάς. Βλ. Στυλ. Γ. Βίου, 'Αγ-
γειοπλαστική. Περιοδικόν τοΰ έν Χίφ Συλλόγου Άργέντη 1, 1938 σ. 8 -10. Πρβλ. καί F.
Argenti - Η. 3. Bose, The Folk - lore of Chios σ. 104 κε. Περί τής ιστορικής παραδόσεως
καί τής λειτουργίας τοΰ αγγείου τοΰτου βλ. Κ. Μαλτέζου, Δικαία ή Δίκια κούπα. Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου 1941-1942. 'Αθήναι 1951 σ. 33 - 37.

6) ΛΑ 524, 65. 81 (Δενδιας, Κέρκυρα 1917).

7) ΛΑ 520, 123 (Κανδηλωρος, Δημητσάνα 1918).
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έλαιοτριβείοις χρησιμοποιούμενον χαλκούν άγγεΐον χωρητικότητος 2-3 οκάδων1).
Τό μέτρον άπαντα συχνά είς έγγραφα παλαιοτέρων χρόνων 2).

Ή κ ούζα, είδος άμφορέως έν Κύπρω, έχει χωρητικότητα 8 οκάδων8).
Τέσσαρες κούζες αποτελούν έ'να μουδούριν ή άσκίν4). Εύρίσκομεν επίσης
έν Κύπρω τόν κούζον, όμοιον δοχείον μικρότερον, χωρητικότητος 3-5 οκάδων,
καί τό κουζ ίν, χωρητικότητος μιας οκάς5).

Δοχείον πήλινον έπίσης έν Κύπρω είναι ή κούμνα, χωρητικότητος 8-12
οκάδων 6).

Ό κουρελλός είναι στάμνα πλατύστομος, χρησιμοποιούμενη έν Κύπρω
κυρίως διά τήν μέτρησιν τοϋ γάλακτος, χωρητικότητος 4 - 6 όκάδιον 7). Όμοιας
χρήσεως είναι τό κουτρέλλιν, χωρητικότητος 1-2 οκάδων8).

Μέ τό όνομα κούτλος(ό)ή κούτλα(ή), κ ο ύ τ ο υ λ α ς (ό), κου-
τούλι (τό) είναι γνωστόν έπίσης δοχείον ξύλινον ή μετάλλινον, χρησιμοποιούμε-
νον διά τήν μέτρησιν τού γάλακτος. Έν Μακεδονία κατά τινα πληροφορίαν
ό κοϋτλος έχει χωρητικότητα 11 οκάδων9). Έν Πελοποννήσω κουτούλι ονομά-
ζεται δοχείον χωρητικότητος μιάς περίπου οκάς, όπερ χρησιμοποιούν συνήθως οί
ποιμένες διά νά μετροΰν τό προς τυροκομίαν άλληλοδανειζόμενον γάλα. Τό όνομα
μας ένθυμίζει τήν άρχαίαν έλληνικήν κοτύλη ν, σκεύος όμοιας χρήσεως, καί
νομίζω, ότι εκείθεν έχει τήν προέλευσιν.

Είς πολλούς τόπους είναι γνωστόν δοχείον καλούμενον κρεντήρι ή κρον-

ΙΑ 118 σ. 179 (Ά. Κονκουλέ, Γλωσσική ύλη έκ διαφόρων τόπων 1917). ΛΑ 1841 Α'
σ 295 (Δ. Πειρόπονλος, Κρήτη 1953).

2) Είς κατάστιχον τοϋ 1722 μεταξύ άλλων ημερησίων έξόδων αναγράφεται καί κρασί
κάρτα δύο....μέλι μισό κάρτο. Βλ. Θεοδ. Δρακάκη, Ή Σΰρος έπί τουρκοκρατίας Α'. Έρμού-
πολις 1948 σ. 103, 104. Σημειωτέον ότι τό κάρτυν άπαντα εις τινας τόπους και ώς μέ-
τρον τών δημητριακών : νά δίνι εις την νέαν μονήν σιτάριν καρτον μισόν τον κα&εκαατον
χρονον (κώδηξ Νενήτων τοϋ 1734. Βλ. Ά. Πασπάτη, Γλωσσάριον σ. 177). Ό Πασπάτης έρ-
μηνεϋων λέγει, ότι πιθανώς τό κάρτον ήτο τό έν χρήσει κοιλόν.

8) ΛΑ 1150 σ. 62 (ΙΙεριστιάνης, Κύπρος 1925). ΛΑ 1896 Α' σ. 183 (Δ. Πετρόπονλος,
Κύπρος 1953).

4) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 70.

5) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 74.

°) Πανάρετο;, ενθ' άν. σ. 74.

') Ά. Πανάρετος, ένθ' άν. σ. 74.

8) Ά. Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 74.

9) ΛΑ 708 σ. 44 (Διονυσατος, Άθως 1918). Έν Βερροία εύρίσκομεν τόν όρον στροφάδι
συνώνυμον προς τό κούτλα (ΛΑ 1439, 33. Σταμούλης, Μακεδονία).
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τ ή ρ ι, εκ τού αρχαίου ελληνικού κρατήρ, μέ διάφορον κατά τόπους άξίαν : Έν Mavfl
εΰρίσκομεν τούτο μέ χωρητικότητα 12 οκάδων ')■ Μέ τόν σήμερον γνωστόν τύπον
κ ρ ε ν τ ή ρ ι απαντά είς παλαιά έγγραφα 2)

Τό λαΰνι ή λαγύνι, γνωστόν εις τήν άρχαίαν καί μεσαιωνικήν Ελλάδα3),
χρησιμοποιείται επίσης συχνά ως μονάς μετρήσεως. Έν Νάξω δύο λαΰνια άπο-
τελοΰν ένα μίστατον 4).

Εις τινα μέρη τής Μακεδονίας μεταχειρίζονται ώς μετρικήν μονάδα τού
ροδελαίου τό μισκάλι (τό βουλγαρικόν mouskal), μικρόν φιαλίδιον χωρητικό-
τητος 5 περίπου γραμμαρίων. Τό μισκάλι μεταχειρίζονται ενίοτε καί ώς μετρι-
κόν όρον τών πολυτίμων λίθων, διά νά δηλώσουν βάρος 1 1/2 δραμιών5).

Είς Κρήτην καί Κυκλάδας πρός μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιούν τό
μίστατον, δοχείον πήλινον χωρητικότητος 6-12 οκάδων, αναλόγως τού με-
τρουμένου ΰγροΰ. Ούτως έν Μονοφατσίφ καί Ίναχωρίω Κρήτης τό μίστατον έχει
χωρητικότητα 10 οκάδων οίνου6). Έν ανατολική Κρήτη εΰρίσκομεν μικρότερον
μίστατον, τό μιστατάκι, χωρητικότητος έξ οκάδων7). Άλλαχού τής Κρήτης
τό μίστατον έχει χωρητικότητα 9 οκάδων ελαίου8). Έν Νάξω έχει χωρητικότητα
12 οκάδων9).

Άπό ετυμολογικής απόψεως νομίζω, ότι τό μίστατον πρέπει νά σχετισθή πρός
τό άμάρτυρον ήμίστατον, τούτο δέ έκ τής έν παλαιαίς έπιγραφαΐς καί παπΰροις
μαρτυρουμένης λέξεως στατόν ή στάτον10)·

') Φ. Κονκονλέ, Οϊνουντιακά σ. 81. Έν Σκύρφ τό κροντήρι είναι μέγα μολΰβδινον
άγγεΐον. Βλ. Δ. Παπαγεωργίου, 'Ιστορία τής Σκΰρου σ. 179.

2) ...νά δίδιι τό μοναστήρι βοηθ'όν οε κά&ε χίλια κλήματα δύο οοινίκια σιτάρι καί δέκα
κρεντήρια κρασί και ένα κρεντήρι λάδι. (Συμφωνητικόν τοΰ 1664. Βλ. Τ. Γριτσοπούλον, Πω-
λητήρια έγγραφα μονής Φιλοσόφου. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3 σ. 126 άρ. 12).
Πρβλ. Στ. Σκοπιτέα, "Έγγραφα έκ Δυτ. Μάνης. Αυτόθι σ. 82, XXIV11 καί 83, XXIV11.

3) ... και εδωσέ μας άρτησϊάν λαγίνας β'... (Δωρεά τοΰ 1187. Βλ. Trinchera, Sylla-
bus, σ. 293 κεφ. 224). Πρβλ. αυτόθι σ. 334, 246).

4) ΛΑ 525 σ. 34 (Χρηατοβασίλης, Νάξος 1918).

δ) ΛΑ 1540 σ. 125 (Τσικόπονλος, Μακεδονία 1912).

6) ΛΑ 1413 σ. 66-67 ('Αναγνωστόπουλος, Μονοφάτσιον 1925). ΛΑ 1161 Δ' σ. 28
(Αιονδάκη, Ίναχώριον 1938). ΛΑ 1841 Α' σ. 295. 297 (Δ. Πετρόπονλος, Κρήτη 1953). Βλ. καί

Ν. Γ. Πέταλα, 'Ιδιωτικόν τής θηραϊκής γλώσσης. 'Αθήναι 1876 σ. 99.

') Περιοδικόν Μΰσων 1, 191.

9) 77. Κριάρη, Κρητικά δημώδη άσματα. 'Αθήναι 1921 σ. 306, 346.

9) 'Αρχεΐον 'Ιστορικού Λεξικού 'Ακαδημίας έν λ. μίστατο.

10) Ψνκτήριον' στατόν (Inscr. de Delos [Paris 1926] 320 Β, 70). Στατόν κάδον (αυτόθι

6
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"Ενδειξιν περί τής παλαιότητος τοϋ μέτρου αποτελεί τό ότι τοΰτο άπαντα
συχνά εΐς στίχους δημοτικών ασμάτων καί παλαιά κείμενα1).

Ή μπότσα, έκ τοΰ ενετικού bozza (ϊταλ. boccia), είναι λίαν διαδεδομένη με-
τρική μονάς τών υγρών, άντιστοιχοϋσα πρός δύο όκάδας2)' παλαιότερονήτοέν χρή-
σει όμώνυμον δοχεϊον3). Συχνά άπαντώμεν τό μέτρον εΐς παλαιότερα έγγραφα4).

Ό νεμπότης5) (έκ τοΰ έμπίνειν), ό άλλως λεγόμενος μπότης(ό) ή μπότι
(τό), ν ε μ π ό τ ι (τό), νέποτας, έμπότης(ό) ή έμποτόπουλλον (τό) τ ών
Βυζαντινών Β), είναι δοχεϊον πήλινον συνήθως, είδος υδρίας, χωρητικότητος μιάς
περίπου όκάς.

Ό ξ έ στ η ς, μέτρον υγρών λίαν διαδεδομένον άλλοτε κυρίως εις τάς νήσους,
άπαντα κατά τόπους μέ τούς τύπους ξέστα, ξίστα (ή), ξεστίον, ξεστάκι (τό),

442 Β, 93). Στάτος ιερός ουκ εντελής (I. G. 7, 3498, 12)... οτατόν χωροϋντα χόα και μικρώ
πλέον (PCair Zen 59°38,8).

*) Νά 'χαμε κ' είάα νά 'χαμε ; οαράιi' αυγά ocpovgaTo

κι εναν άρόλιθο κρασί, εξήάα δυο μιστάτω

(Λιουδάκη, Μαντινάδες σ. 191)
... εξήντα μίστατα κρασί, ξήντα μουζούρια στάρι,
να φέρνη οκάδες τό κερί και μίστατα τό λάδι
και μέ τό πετροκόφινο τ' αρσενικό λιβάνι.

(Κριάρης ενθ·' άν.)

Γίνωσκε δέ δτι κατ α τήν ποσότητα τής σταφίδας νά βάνης και τό νερόν, ήγουν τ έσσαραις
λίτραις σταφίδα είς κάθε μίστατον. I Αγαπίου, Γεωπονικόν 42). Μίαν όγγίαν στίψιν είς κάθε
οκτώ μίστατα κρασί. (Αυτόθι 44). Έσημφονήσαμεν μέ τόν ήγονμενον και μι έδοσε λ μ (λάδι μί-
στατα) όκτό δια αυτήν τήν ζημίαν.. .Χορίον Γενα τή 21 Οκτοβρίου 1838. Έπ. Έτ. Κρ. Σπου-
δών 4 σ. 55.

Τό μέτρον εύρίσκομεν μέ τόν δρον μ υ σ τ ά κ ι α είς έ'κθεσιν συνταχθεϊσαν κατά
τούς χρόνους τής ενετοκρατίας ύπό 'Ιουλίου Γαρζώνη, μέλους άνακριτικής επιτροπής, άπο-
σταλείσης ύπό τής ενετικής διοικήσεως είς Κρήτην: Πρώτον μεν θά πληρώση πρός τόν γεω-
κτήτην πένιε κάδους ή, κατά τήν επιχωριάζουσαν λέξιν, πέντε μυστάκια οίνου ανά εκάστην αμπε-
λον. (Σ. Ζαμπελίου, Οί κρητικοί γάμοι. Έν Τουρίνω 1871 σ. 125). Ό δρος μυστάκια εν-
ταύθα φαίνεται συνώνυμος πρός τό μίστατα.

2) Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά 81.

3) ... και βάλετα είσε μίαν μπότζα νά είναι καλά χρισμένον τό σκέπασμά της. Du Cange,
Gloss gr. λ. μπότζα.

4) Λάδι πότζες 3. Βλ. Στ. Σκοπετέα, ενθ' άν. σ. 82, XXIV0 καί 92, XUI. Dolger,
ένθ' άν. 102, 48.

δ) ΛΑ 1121 σ. 105 /Σιγάλας, Νάξος 1924). Πρβλ. 'Αθηνά 6, 448.

6) "Αννης Κομνηνής, Άλεξιάς 1, 177, 6 (εκδ. Βόννης). Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαν-
τινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 163.
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ξεστάκα(ή)*). Έν 'Αθήναις και Κυθήροις ξέστης, ξέστα ή ξεστίον έκαλεϊτο
άλλοτε δοχείον χωρητικότητος έξ οκάδων ')■ Έν Κέρκυρα ό ξέστης περιελάμβανε 32
καρτούτσα, τό ξεστί 16 καρτούτσα3). Έν Λευκάδι ή ξέστα είχε χωρητικότητα 13-14
οκάδων4), έν Χιμάρςι 14 οκάδων οίνου5). Έν Πελοποννήσου είναι έν χρήσει καί
σήμερον δοχείον ύδατος γνωστόν μέ τό ό'νομα τέοτα, όπερ πιθανώς προέρχεται έκ
τοΰ παλαιοτέρου ξέστα.

Ό όρος ξέστης προέρχεται έκ τοΰ λατινικού sextarius β) καί τό μέτρον είσή-
χί)η εις τήν Ελλάδα παρά τών Ρωμαίων, οΐτινες προσήρμοσαν προς aUto τά μέ-
τρα τών κατακτηθέντων λαών7).

Ή έκ παλαιών χρόνων8) γνωστή καί παρ' άλλων λαών χρησιμοποιουμένη
ονγγία είναι έν χρήσει ώς μέτρον υγρών προπαντός εις τινας νήσους καί έν Μ.
'Ασία. Ούτως έν τή νήσφ Σύμη, ώς καί έν Σινασσώ της Καππαδοκίας, είναι ίση
προς 1/2 οκάς9)- έν Κύπρω προς 100 δράμια10). Φιάλη ίσης χωρητικότητος ονομά-
ζεται εκεί όντζιαρκά.

') Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ Α' σ. 395. Πρβλ. τόν δημοτ. στίχον : νύφη, νερό δεν ηφερες
κ' ή ξέστα πον νά τό 'βρη /Μανούαον, Τραγ. έθν. Β' σ. 46).

2) Πανδώρα 8,462.

3) ΙΛ 567 σ. 88 (Κόκκαλης, Κέρκυρα 1936).

4) ΙΑ 540 σ. 24 (Ποϋλος,Λ,ευχάς, 1935). ΙΑ 644 σ. 8, (Αάζαρης, Λεύκας 1950),

5) ΛΑ 381 σ. 23 (Σ'εωργίτση, Χιμάρα 1880). Πρβλ. Φ. Κακουλέ, Βυζαντινών βίος καί
πολιτισμός, Ε' (1952) σ. 184, σημ. 6.

f;) Ξέστης' ρωμαϊκόν τό όνομα' τόν γαρ παρ' ήμιν εξ αριθμόν αντοι σέξ, σέξτον λέγου-
σιν, διά δε ευφωνίαν σέξτης λέγεται ξέστης, μεταϋέσει τών στοιχείων. Τό χωρίον έκ τής Ίω-
σήπου 'Αρχαιολογίας δημοσιεύεται ένταϋθα κατά τήν εκδοσιν Fr. Hultsch, Metrologi-
corum scriptorum reliquiae. Lipsiae 1864 τ. I σ. 279. Πρβλ. "Ηρωνος Άλεξανδρέως,
Γεωμετρικά 23,63 κέ. Σονίδαν λ. ξεστίον. Du Cange, Gloss, gr. λ. ξέστης. A.Pellegrini, II
dialetto graecocalabro di Bova σ. 246. 'Αθηνά 24, 300 καί 51, 12 -13.

7) Παρά μεν γάρ τοις 'Α&ηναίοις οντε τό μέτρον ην ουτε τουνομα τοντο' νυνί δε αφ'
ον Ρωμαίοι κρατονοι, τό μεν όνομα τον ξέστον παρά πάαίν έστι τοις έλληνικι] διαλέκτφ χρω-
μένοις ε&νεσιν, αυτό δε τό μέτρον ουκ ίσον τφ ρωμαϊκψ· χρώνται γάρ άλλος αλλφ ξεστιαίο)
μέτρψ. Γαληνού, περί συνθέσεως φαρμάκων τών κατά γένη, I, 16 σ. 435. Πρβλ. Aug.
Bockh, Metrologische Untersuchungen iiber Gewichte, Munzfiisse und Masse des
Alterthums. Berlin 1838 σ. 203. Paul Tannery, αρθρ. mensnra. Daremberg - Saglio,
Dictionnaire des antiquites grecques et romaines. Περί τών άναλογιών τοΰ ξέστου προς
άλλα μέτρα κατά τους βυζαντινούς χρόνους βλ. Migne P. G. 43 σ. 280- 281. G. Ostro-
gorsky, Iyohne und Preise in Byzanz. Byz. Zeits. 32, 324.

8) °Πρωνος 'Αλεξανδρέως, Γεωμετρικά 23, 23 κέ. Πρβλ. Πεδιασήμου, Γεωμετρία ή σύνοπσις
περί μετρήσεως καί μερισμού τής γης σ. 19 : τό γάρ τέταρτον τής λίτρας ουγγίαι ε'ισι γ'...

9) ΛΑ 149, 131 (Χαβιαρας, Σύμη 1910). Ί. Σ. 'Αρχελάου, Σινασσός. 'Αθήναι 1899, 258.

10) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 77.
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Ή παλιάτσα, ή π α λ ι ά σ α, μπαλιάτσα, ήτο πήλινον δοχείον έν χρήσει
παλαιότερον κυρίως εις τάς νήσους. Είς Κυκλάδας ειχε χωρητικότητα 7-10 οκάδων ').
Κατά πληροφορίας έκ Κεφαλληνίας ή εκεί έν χρήσει εις παλαιοτέρους χρόνους
παλιάτσα ήτο δοχείον χωρούν υπέρ τάς 10 πίντας2), ήτοι περί τάς 20-26 όκάδας.
'Εν Αιτωλία μέ τό όνομα παλιάτσα ή μπαλιάτσα ήτο γνωστόν δοχείον είσαγόμε-
νον εκ τοΰ εξωτερικού3), ώς καί κέντημα άπεικονίζον τό δοχείον4).

Τό πιθάρι5), τό βυζαντινόν πιθάριον6), τό γνωστόν μέγα πήλινον δοχείον,
έχει χωρητικότητα κυμαινομένην άπό 75- 80 όκάδας. Είς Κυκλάδας καί Δωδεκάνη-
σον πίθος χωρητικότητος 70 περίπου οκάδων είναι γνωστός μέ τό όνομα μ ε-
ι) ή ρ α, τοϋ οποίου εΐναι άγνωστος ή έτυμολογία. 'Αναλόγως τής χρήσεως λαμβά-
νει τά ονόματα: Τυρομεθήρα, συκομεθήρα, σ τ α φ υλ ο μ ε θ ή ρ α,
κρασομεθήρα, ρακομεθήρα') κλπ. 'Εν 'Ικαρία πίθος χωρητικότητος
60 - 70 οκάδων καλείται 'π ο δ ό χ ι.

Προς μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποιείται έπίσης εις τινας νήσους δοχείον
καλούμενον ττίντα (έκ τοϋ ιταλικού pinta), χωρητικότητος 2'/2 όκάδων8).

Τό σέκιο, έκ τοΰ ιταλικού secchio, εΐναι δοχείον χρησιμοποιούμενον ώς
μέτρον χωρητικότητος καί ισοδυναμούν, κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας, προς
16 όκάδας έν Μάνη"), προς 8 όκάδας έν Θήρςι10) καί Εύβοια ").

Τό σ ίκλ ο ν ή ή σ ί κ λ α, σιούκλα, σούγλος, άγγείον χρησιμοποιούμε-
νον καί ώς μέτρον ξηρών καρπών (βλ. άνωτ. σ. 77), έχει διάφορον κατά τόπους
χωρητικότητα: Έν Ήπείρω ή σιούκλα εΐναι μετρική μονάς οΐνου ή ρακής, άντι-

') ΛΑ 503 σ. 115 (Ά. Κονκονλέ, Γλωσσική ΰλη έκ διαφόρων τόπων 1917) ΛΑ 771 «
σ. 28 (Βογιατζίδης, Άνδρος 1918). Δ. Πασχάλης, έ'νθ·' άν. σ. 93. Πρβλ. Ζωγρ. Άγων Β 11.

2) Άνδρ. Λασκαράτου, Ποιήματα. Αθήναι 1916 σ. 41. Πρβλ. ΙΑ 586 σ. 19 (Μονρελα-
τος, Πάλλη Κεφαλληνίας 1937). Περί τής λέξεως πίντα βλ. κατωτέρω.

3) Δ. Λονκοπονλου, Αίτωλικαί οικήσεις. Αθήναι 1925 σ. 76.

4) Α. Λονκοπονλον, Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί. Αθήναι 1927 σ. 40.

5) Τό ύποκορ. πιθόπουλον εύρίσκομεν συχνά είς πολαιότερα έ'γγραφα. Βλ. Ί. Τ. Βιοβίζη,
Περιουσιακοί σχέσεις συζύγων. Έπετ. Άρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 1 σ. 82. 93. 97. 102 κ. ά.

c) Βλ. Φ. Κουκουλέν, ενθ' άν. Ε', 293.

') ΙΛ 447 σ. 120 (Δ. Ζενγώλη, Άπύρανθος 1928). ΛΑ 898 σ. 131 ('Εαρινός, Σύμη 1895).

8) ΙΑ 118 σ. 123 (Άν. Κουκονλέ, Γλωσσική ΰλη έκ διαφόρων τόπων 1917). Πρβλ. ΙΛ
609 σ. 34 (Τακτικός, Λευκάς 1939).

9) Φ. Κουκονλέ, Οίνουντιακά σ. 81.

>°) ΙΛ 547 σ. 81 (Γεωργακας, Θήρα 1937).

ιι) ΛΑ 713 σ. 132 (Φάβης, Εύβοια 1920). "Εν Εύβοίςι είναι γνωστόν τό δοχείον μέ τόν
τύπον οέγκι.



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΩΝ ΛΑ Ϊ ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ 85

στοιχούσα πρός 50 όκάδας'). Έν Πελοποννήσω ό σούγλος είναι είδος κουβά,
χωρητικότητος 10-12 οκάδων, χρησιμοποιούμενος συνήθως πρός άντλησιν ύδατος
εκ τών φρεάτων. Έν Καρπάθω εΰρίσκομεν τήν σίκλαν ΐσην πρός δύο όκάδας καί
τήν δίσικλαν ΐσην πρός τέσσαρας όκάδας2).

Έκτος τών ανωτέρω άγγόίων, τών διά τήν μέτρησιν τών υγρών χρησιμοποι-
ουμένων, πολΰ ενδιαφέροντες διά τήν έρευναν είναι οί διάφοροι τρόποι μετρή-
σεως, οί έν χρήσει είς τήν ύπαιί)ρον παρά τοις άγρόταις διά τήν διανομήν τοΰ
ύδατος πρός άρδευσιν. Περί τούτων ολίγας μόνον δυστυχώς ειδήσεις δύναμαι νά
παραθέσω ένταΰθα. Συνήθης μετρικός όρος είναι ό ποτιστής, σημαίνων πο-
σότητα ύδατος, άρκοΰντος ν' άρδεύση μίαν σποριάν αγρού. Ή διά τοΰ αύλακος
τοΰ μύλου (μυλαύλακο) διοχετευόμενη ποσότης ύδατος κατανέμεται συνήθως εις
ποτιστάς. Ύποδιαίρεσις τού ποτιστοΰ είναι τό κεραμίδι νερό, ήγουν ποσό-
της ύδατος, διοχετευόμενη διά κεράμου ανεστραμμένης. Δύο κεραμίδια νερό απο-
τελούν έ'να ποτιστήν. Τό κεραμίδι ώνομάζετο παλαιότερον καί ζυγάρ ι, έκ τοΰ γε-
γονότος ότι τό ύδωρ διωχετεύετο διά κεράμων συνεζευγμένων9). Έν Κύπρω πρός
διακανονισμόν τής ποσότητος τοΰ ύδατος, όπερ έδικαιοΰτο έκαστος τών κατοί-
κων, μεταχειρίζονται ενίοτε είδος κλετ^ύδρας, λειτουργούσης μέ άμμον καί γνω-
στής μέ τό όνομα μιζαρόλλιν (έκ τού 'ιταλικού mezzaruola) 4).

ε) "Οργανα σταθμίσεως «αί σχετικοί δροι καί εκφράσεις

Ώς έπίμετρον είς τό περί μέτρων χοορητικότητος κεφάλαιον παραθέτω
τινά περί όργάνων σταθμίσεως, ώς καί τούς σχετικούς όρους καί εκφράσεις. Είς
τό κεφάλαιον τούτο θά περιλάβω μόνον παλαιότερα τινα όργανα ζυγίσεως, άτι-
να ήδη αρχίζουν νά εκλείπουν, άντικαθιστάμενα υπό άλλων νεωτέρων καί άκρι-
βεστέρων.

Παλαιόν μέσον πρός ζύγισιν είναι τό στατέρι (ό στατήρ), γνωστόν άλλως

») ΛΑ 36, 88 (Σάρρος, Ήπειρος 1888).

2) Μανωλακάκη, Καρπαθιακά. 'Αθήναι 1896 σ. 212. Πρβλ. ΛΑ 431 σ. 220 (Μανωλα-
κάκης, Κάρπαθος 1893). Παλαιότερον φαίνεται δτι ύπήρχον ειδικοί τεχνϊται κατασκευασταί
σίκλων, οί σικλ.άδες : Οί μαστόροι τής λαγηνικής τέχνης, οί λαγηνάδες ή τσουκαλάδες ή γα-
βα&άδες ή σικλάδες ή καναλάδες. Συμφωνητικόν μαστόρων τοΰ έτους 1712. Βλ. Στ. Καββάδα,
Οί κώδικες Χίου. Χίος 1950 σ. 90.

3) Βλ. Δ. Λονκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης. 'Αθήναι 1938 σ. 218.

ο) ΛΑ 1150 σ. 85 (Περιστιάνης, Κύπρος 1925).
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μέτό όνομα καντάρι ') ή ζύγι καί διαλεκτικώς ζ ύ γ ι ν, ζ ύ, ζ ύ ν (τό) (Κύπρος,
Μ.'Ασία), ζ ύ γ ι α, (τά)(Κέρκυρα), ζύγ ι α, (ή)(Σιάτιστα), ζ ύ γ α, (ή)(Θεσσαλία)2).

Δέον νά σημειωθή, ότι τό καντάρι είναι γνωστόν ιδιαιτέρως καί ώς μονάς
βάρους, αντιστοιχούσα πρός 44 όκάδας. Κατά καντάρια υπολογίζουν έν Πελοπον-
νήσω τήν άσβεστον' έν Κύπρω τό καντάρι σπόρων βάμβακος ισοδυναμεί πρός 180
όκάδας3). Ώς μονάς βάρους τό καντάρι άπαντα συχνά είς έγγραφα τών χρόνων τής
τουρκοκρατίας4).

Εΐς τινας τόπους ήτο έν χρήσει πρό ολίγων έτών μικρόν ξύλινον στατέρι, τό
λεγόμενον καμπανόν5) ή λουγαρκό, λουγαακό8). Ό δεύτερος ούτος όρος
φέρεται καί ώς μονάς βάρους, μέ διάφορον κατά τόπους άξίαν : Έν "Ιμβρω τό λο·
γαρικό είναι ίσον πρός 15 δράμια μετάξης'), έν Πόντω8) Χαλκιδική μέ
τούς όρους τό λογαρκίν, ή λογαρκή, εννοούν ποσότητα ΐσην πρός ήμίσειαν
όκάν· Ώς μονάς βάρους ή λογαρική απαντά είς παλαιά έγγραφα : βάλε ϋδωρ λογα-
ρικήν μίαν ήγουν λίτραν μίαν είς τζουκαλόπονλον 9).

Οί μάλλον συνήθεις όροι σχετικοί πρός τήν ζύγισιν είναι οί εξής: τό
προκάμπανο10), λεγόμενον άλλως ντάρα, αντάρα11), σημαίνον τό βάρος τού

') Ή λέξις προέρχεται έκ τοϋ άραβικοϋ kantar.

2) Βλ. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 404.

3) Ά. Πανάρετος, ένθ'άν. σ. 67.

4) Μηδένi τε μηδέν δφεΐλον παρέχειν, ειμή μόνη τή καθ' ήμας τοϋ Χριστοϋ μεγάλη εκ-
κλησία καθ] εκαστον χρόνον άνά ήμισυ καντάριον μέλιτος ως σημεΐον υποταγής κατά τήν τάξιν
τών σταυφπηγίων. (Σιγίλλιον Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Β' τοϋ έ'τους
1700). Βλ. Δ. Ά. Ζακυθηνοϋ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρα-
τίας. Περιοδ. 'Ελληνικά 2 (1929) σ. 396. Πρβλ. καί Franz. Dolger, ένθ' άν. 21,12.

5) Έ. Σταμαιιάδου, Ίκαριακά, σ. 30. Πρβλ. 'Αθηνά 6, 455. ΛΑ 1413, 78 ('Αναγνω-
στόπουλος, Μονοφάτσιον 1925). Είς παλαιόν δημοτικόν άσμα εύρίσκομεν τούς στίχους :

Κι ή κόρη εκλωθε μαλλιά, έκλ.ωθε και λινάρια
στο κάμπανο εσύρανε, λείπεται τρά σκουλλ.ούδια...
Περί τής χρήσεως τοΰ καμπανοΰ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βλ. Φ. Κουκουλ.έ, Βυζαν-
τινών βίος καί πολιτισμός Β', I, σ. 251.

c) ΛΑ 1539 σ. 130 (Έλ. 'Ανδριώτη, "Ιμβρος 1930). ΙΑ 449 σ. 36 ('Ανδριώτης, Σα-
μοθράκη 1928). Εικόνα τού έν Θράκη χρησιμοποιουμένου στατήρος βλ. έν Γ. Α. Μέγα,
Θρακικαί οικήσεις. 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου 1(1939), πίναξ Γ, 1.

') Νικ. Γλύκα, Λεξιλόγιον "Ιμβρου. Ζωγράφ. 'Αγών 2, 17.

8) Άρχεΐον Πόντου, 7, 96. 138 (Κοτύωρα). ΛΑ 31, 461 (Βαλαβάνης, Πόντος 1912).

9) Κώδιξ άριθ. 378 τής μονής Κουτλουμουσίου, 16ου αιώνος. Βλ. ΙΑ 321 α, 245 ("Α. Πα-
παδόπουλος, Χαλκιδική 1920).

10) ΛΑ 916 σ. 261 (Αουκόπουλος, Αιτωλία 1928).

11) ΛΑ 146 σ. 44 (Χαβιαρας, Σύμη 1910).
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σκεύους ή αγγείου, είς ο πρόκειται νά έναποτεθή τό προς ζύγισιν είδος. Πρό-
κουφο (τό) ονομάζεται έν οιονδήποτε σκεύος, όπερ ζυγίζεται μετά τίνος είδους
πολύ έλαφρού καί μή δυναμένου νά σταθμισθή χωριστά, ελλείψει καταλλήλων
οργάνων. Μετά ταύτα ζυγίζεται ιδιαιτέρως τό πρόκουφον καί δι' αφαιρέσεως τοΰ
βάρους τούτου έκ τοΰ πρώτου, τοΰ συνολικού βάρους, ευρίσκεται τό βάρος τού
προς ζύγισιν ελαφρού αντικειμένου '). Πρόσβαρο (τό) : συνήθης όρος σημαίνων
κατά τι βαρύτερον : οκά είναι και πρόσβαρο (κατά τι βαρύτερον τής οκάς2).

Τά σταθμά τής πλάστιγγος ονομάζονται γενικώς ζύγια ή βάρη. Έν Καρ-
πάθω χρησιμοποιούν τόν όρον άντίσταφον, έκ τοΰ αρχ. έλληνικοΰ άντίσταθμος,
καί έν Κυθήροις τόν όρον άντίσηκο3). Έν Κρήτη έχρησιμοποίουν παλαιότερον
ώς άντίσταθμον πυρήνας ξυλοκεράτων, τά λεγόμενα κ ο υ ρ κ ο υ μ ι λ ί θ ρ α"), ώς
ακριβώς είς άρχαιοτέρους χρόνους έχρησιμοποίουν προς τόν αυτόν σκοπόν τά ξυ-
λόκοκκα ή κόκκους5).

ΙΙρός δήλωσιν ψευδούς καί απατηλής σταθμίσεως, θεωρούμενης, ώς γνωστόν,
ώς πράξεως ανήθικου καί κολασίμου6), είναι συνήθεις οί όροι παραζυγιάζω,
παραζύγιασμα, παραζύιν, ξιγκοζυγιάζω, ξιγκοζύγιασμα, βα-
ρυζυγιάζω κλπ. Σημειωτέον, τέλος, ότι προς έλεγχον τών οργάνων στα-
θμίσεως, υπήρχε παλαιότερον ό δημόσιος στατήρ, τό καντάρι7), διά τοϋ οποίου
ήλέγχοντο οΐ ιδιωτικοί στατήρες, κάτι άνάλογον δηλαδή προς τήν σημερινήν δη-

') Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή έν λ.

2) Παπαζαφειρόπονλος, ενθ' άν. έν λ.

3) 'Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας 'Αθηνών, λ. άντίσταφον, άντίσηκον.

') ΛΑ 783 σ. 217 (Ζωγραφάκης, Κρήτη 1892). Τούς κόκκους ξυλοκεράτων έχρησιμο-
ποίουν πρός τόν αυτόν σκοπόν και οί Τοϋρκοι καί εκείθεν ή λέξις καράτι ώς άντιδάνειον.
Βλ. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β, I σ. 251.

δ) Βλ. F. Hultsch, Metrologicorum scriptorum reliquiae. Lipsiae 1864, I σ. 245,
στίχ. 22. Vu Cange, Gloss, gr. λ. ξυλόκοκκον. Πρβλ. Φ. Κονκονλέν, ενθ' άν.

6) Πρβλ. τους στίχους τοϋ γνωστού δημοτικού άσματος, δπου ό άετός κρατεί είς τά
νΰχια του κεφάλι κριματισμένο καί τό έρωτςί :

Κεφάλι μ', τί κακό 'καμες, πού σε τσιμπάν τά όρνια,
νά μήν εβαρνζύγισες, νά μην άκριβοπονλεις ;

(Λαογραφία, 1, 268, 62)

') Κανταρτζής έκαλεΐτο άλλοτε ό έπιμελοΰμενος τόν δημόσιον στατήρα" έντεΰθεν καί
τό γνωστόν έπώνυμον Κανταρτζής ή Καταρτζής. 'Εν Χίφ ό δρος Κανταριτζής έ'χει εϋρυτέ-
ραν εννοιαν, άποδιδόμενος γενικώτερον είς τούς όπωρομεσίτας. Περί τούτου βλ. Περιοδι-
κόν τοϋ έν Χίφ συλλόγου 'Αργέντη, τόμ. 1°?, τεϋχος 2. Χίος 1939 σ. 133 κέ.
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μοσίαν ΰπηρεσίαν τών σταθμών. Διά τήν συντήρησιν τού δημοσίου τούτου στα-
τήρος διετίθετο άλλοτε παρά τών κοινοτήτων είδικόν κονδύλιον ').

Προτού νά κλείσωμεν τό κεφάλαιον περί όργάνιον σταθμίσεως, δέον νά ση-
μειώσωμεν, ότι εϊδη τινά έξ έκείναη', άτινα δύνανται νά άριθμηθούν κατά τεμά-
χια, ώς τά εσπεριδοειδή π. χ., δέν ζυγίζονται, αλλ'υπολογίζονται είς αριθμούς,
λαμβανομένης ώς βάσεως μιας δεκαδικής μονάδος. Τοιαύτη μονάς, γνωστή είς δια-
φόρους τόπους, είναι τό κεντηνάρι ή κιντηνάρι, έκ τοΰ λατινικού cente-
narium (ίταλ. centenario), σημαίνον ποσότητα εκατόν αντικειμένων. Εις τινα χω-
ρία μετρούν κατά κεντηνάρια τά σκόροδα2), τά κάρυα, τους κοχλίας3) κ.ά.ό. Τό
μέτρον, γνωστόν ήδη άπό τών έλληνορρωμαϊκών χρόνων 4), άπαντα συχνά κατά τήν
βυζαντινήν έποχήν πρός δήλωσιν ποσού νομισμάτων5). Ούτως ό έκ τού άερικοΰ
φόρος π.χ. άπέδιδεν ετησίως είς τό δημόσιον 30 κεντηνάρια χρυσού 6). Μέ τήν
πάροδον τοΰ χρόνου όμως έλησμονήθη ή έννοια τοΰ εκατόν, καί ό όρος έχρησιμο-
ποιήθη πρός δήλωσιν άλλου άριθμοΰ κατά συνθήκην. Τούτο παρατηρείται σήμερον
εις τινα μέρη τής Πελοποννήσου π.χ., όπου ενα κιντηνάρι σκόρδα άποτελείται άπό
δύο πλέχτρες, εκάστη τών οποίων έχει 25 σκόρδα.

Πρακτική μέθοδος πρός συγκράτησιν τού ποσού τών άριθμουμένων ειδών,
λίαν διαδεδομένη, είναι ή εξής : Διά τού όνυχος ή αιχμηρού τίνος οργάνου χαράσ-
σουν κατά μήκος τής επιφανείας ράβδου, συνήθως έκ κυδωνέας, έγκοπάς, εκάστη
τών οποίων αντιπροσωπεύει μετρικήν τινα μονάδα, όκάν, εκατοντάδα, χιλιάδα
κ.τ.ό. Αΐ χαρασσόμεναι έγκοπαί ονομάζονται συνήθως κόκκες') σημάδια, ή

') Βλ. Θ. Δρακάκην, ένθ·' άν. σ. 109. ('Απολογισμός τοΰ έτους 1793).

2) ΙΑ 586 σ. 15 (Μονρελατος, Κεφαλληνία 1940). ΙΑ 606 σ. 108 (Βαγιακάκος, Μάνη 1939).
ΙΑ 590 σ. 80 (Κοαμής, Σίφνος 1942). Σημειωτέον δτι τά σκόρδα άριθμοϋν καί κατά κεφά-
λια, ώς καί κατά τους βυζαντινούς χρόνους : σκόρδα κεφάλια δώδεκα και τσίρους δεκαπέντε.
Βλ. Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α' σ. 176.

3) ΛΑ 441 σ. 186 ('Ανώνυμος, Κρήτη 1892).

4) Κεντηνάριον άπό τον παρά Ρωμαίοις κέντουμ, δ έοτιν ρ'. "Πρωνος 'Αλ.εξανδρέως,
Περί μέτρων 60,2. Πρβλ. Προκοπίου, Περσικοί πόλεμοι 23 : έλκει και λίτρας τό κεντηνάριον
εκατόν, αφ' ου δη και ώνόμαοται' κέντον γαρ τά εκατόν καλοϋσι Ρωμαίοι. Βλ. καί Σονίδαν έν
λ. κεντηνάριον.

5) Καί εζνγισάν τα και έβγήκαν διακόσια κεντηνάρια χρυσάφι καϋ-αρόν. Ν. Γ. Πολίτου,
Βυζαντινοί παραδόσεις. Λαογραφία 3,356. Τό κεντηνάρι έ'ναι φλωρία χίλια και ή κά&ε λίτρα
έ'ναι φλωρία έκατόν. F. Η. Marschall, The chronicl of Malaxos. Byz. Neugr. Jahr. 5,15.

6) II. Καλλιγά, Μελέται καί λόγοι I, 226.

7) 'Εκ τοΰ ιταλικού cocca (γαλλικόν coche). Βλ. Κοραή, Άτακτα 4, 237.
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τάλιες1), ή δέ ράβδος, έφ'ής χαράσσονται, τσιέτουλα2). Ούτως έν Χίω
συγκεντρώνοντες τά εσπεριδοειδή κατά χιλιάδας, με9' έκάστην συγκεντρουμένην χι-
λιάδα χαράσσουν μίαν κόκκαν"). Έν Νάξω χαράσσουν εις τήν έπιφάνειαν τοϋ
άρμεοϋ σημάδια, έ'καστον τών οποίων δηλοί ώρισμένην ποσότητα γάλακτος4).
Ή αύτη πρακτική μέθοδος μέ παραλλαγάς τινας, αναλόγως τών περιστάσεων,
εφαρμόζεται καί υπό άλλων έπαγγελματιών. Οί βαφείς π. χ. έν Κύπρω! παραλαμ-
βάνοντες ένδυμα προς βαφήν, χαράσσουν κόκκες είς τήν τσιέτουλαν καί μετά ταύτα
χωρίζουν αυτήν είς δύο ήμίση, έξ ών τό μεν έν λαμβάνει ό πελάτης, τό δέ άλλο κρατεί
δ βαφεύς. Επανερχόμενος δ πελάτης προς παραλαβήν τοϋ ένδύματός του, παρα-
δίδει τήν τσιέτουλάν του είς τόν βαφέα, δ οποίος δοκιμάζει αν συμπίπτουν αί
έγκοπαί (κόκκες) τής τσιέτουλας τού πελάτου μετά τών τής παρ' αυτού κρατηθεί-
σης καί επί τοϋ ένδύματος προσηρτημένης, καί, έν καταφατική περιπτώσει, παρα-
δίδει τό ένδυμα 5).

Γ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κατά τήν άνωτέρω έξέτασιν τών μέτρων χωρητικότητος άνεφέραμεν τήν κρα-
τούσαν γενικώς συνήθειαν τοϋ προσδιορισμού κατά προσέγγισιν τής καλλιεργού-
μενης γής, άναλόγως τοΰ προς σποράν άπαιτουμένου ποσού δημητριακών. Έκτος
όμως τοΰ τρόπου τούτου μετρήσεως, εύρίσκομεν καί άλλα ειδικά μέτρα έπιφα-
νείας. Γενικής χρήσεως είναι τό στρέμμα, επισήμως μέν ύπολογιζόμενον είς
1000 τετραγωνικά μέτρα (τό τουρκικόν ίσον προς 1270 τετραγ. μέτρα), κατά τό-
πους δέ προσδιοριζόμενον κατά διαφόρους πρακτικούς τρόπους. Έν Χαλκιδική
καί Αιτωλία π. χ. μέ τό στρέμμα έννοοΰν τετράγίονον, τοΰ δποίου εκάστη πλευρά
ίσοΰται προς 40 βήματα, σκέλια, άνδρός μεγάλα"). Έν 'Ηλεία διακρίνουν τό πα-
λαιόν στρέμμα ίσον προς 50X50 πάσσα καί τό γαλλικόν ίσον προς 40X 40 πάσσα
(1600 τετραγ. μέτρα) '). Ό κατά στρέμμα ύπολογισμός τής καλλιεργούμενης γής

*) Έκ τοϋ ίταλικοΰ taglia.

2) Έκ τοΰ ίταλικοΰ cedola. Έν Θράκη εύρίσκομεν ώς συνώνυμον τήν λέξιν ραμπόσι
(έκ τοϋ σλαβικοΰ rabocli). Βλ. Κ. Μνρτίλον - Άποοτολίδου, Τά 'Αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει
έσναφίου τών άμπατζήδων. Άρχεΐον θρακικού θησαυροΰ Ζ (1940-41) σ. 65.

s) ΛΑ 692 σ. 125 (Βίος, Χίος 1918). Πρβλ. Αθηνά 28,272.

4) ΛΑ 1121 σ. 268-9 (Σιγάλας, Νάξος 1924).

5) ΛΑ 1538 σ. 88 - 9 Έρωτόκριτος, Κύπρος 1930).

6) ΙΛ 650 σ. 139 (Παπα&αναοίου, Αρναία 1950). Βλ. καί Άρχεΐον 'Ιστορικού Λεξικοΰ
Ακαδημίας έν λ. στρέμμα.

7) ΙΛ 646 σ. 67 (Ψυχογιός, 'Ηλεία 1950).
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είναι λίαν συνήθης είς παλαιά έγγραφα βυζαντινών χρόνων καί τής τουρκοκρα-
τίας1). Σημειωτέον ότι τό στρέμμα άπαντα καί ώς μονάς μήκους μέ ώρισμένην
άξίαν ή ώς απλή έ'κφρασις, σημαίνουσα μεγάλην άπόστασιν. Ούτως έν Αΐτωλίςι μέ
τό στρέμμα έννοοϋν άπόστασιν 30 περίπου βημάτων, συνήθης δέ είναι πολλαχού
ή χρήσις τοϋ όρου μετά τίνος άριί)μητικοϋ προσδιορισμού προς δήλωσιν τοϋ μα-
κράν : 10 στρέμματα μακριά π.χ. λέγεται μέ τήν έννοιαν τού πολύ μακράν 2).

Εν Κύπρω ώς μονάδα έπιφανείας ΐσην μέ τό στρέμμα μεταχειρίζονται τήν
σ κ ά λ α ν 3).

Μετρικός όρος έπιφανείας, συνήθης επίσης, είναι ή σποριά. Σημαίνει
κατ'αρχήν λωρίδα γης, χωριζομένην δι'αύλακος παρά τοϋ γεωργού προ τής ενάρ-
ξεως τής σποράς 4). Χωρίζω απορίες ή κόβω απορίες είναι οι συνήίίως χρησιμο-
ποιούμενοι όροι. Κατά τόπους ή σποριά σημαίνει ώρισμένην έπιφάνειαν γής,
καθοριζομένην έν αναλογία προς τό στρέμμα. Κατ' ειδήσεις έξ Αίγίνης, Μακεδο-
νίας καί 'Ηπείρου ισούται προς τό '/4 τοΰ στρέμματος5), έν 'Αργολίδι προς
τό 7 s τούτου"). 'Εν Κύπρο> μεταχειρίζονται τόν όρον προστάθιν ή προ σ-
τ ά χι ν7), ίσοδύναμον προς τήν σποριάν, ήτοι 1/t τοΰ στρέμματος ή τής εκεί

Β λ. F. Dolger, Aus den Schatzkammern d. heil. Berges, no, 8. Ostrogorsky,
L,5hne und Preise in Byzanz. Byz. Zeits. 32 σ. 314. Στ. Χ. Σκοπετέα, Έγγραφα έκ Δυτ.
Μάνης. Έπετ. "Αρχ. Ίστ. Έλλ. Δικαίου 3 (1950) σ. 85, XXX.

2) ΙΑ 113, 19 (Τριανταφυλλίδης, Αιτωλία 1916).

3) ΛΑ 678, 220 (Φαρμακίδης, Κύπρος 1917). ΛΑ 949, 101 (Έρωτόκριτος, Κύπρος 1922).
Περί τών διαφόρων ειδών σκάλας βλ. ' Α. ΙΙανάρετον, έ'νθ' άν. σ. 62, 63. Δ ι π λ ό σ κ α λ ο ν
ή διπλοσκάλιν, δκυοσκάλιν ονομάζεται άγρός δύο σκαλών (Κυπριακαί Σπουδαί 12
σ. 57). Συνήθεις έπίσης είναι οί οροι μισόσκαλον ή μισοσκάλιν, μονόσκα-
λον ή μοοσκάλιν κ.ο.κ. (αυτόθι σ. 58).

4) Βλ. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή σ. 501.

δ) ΛΑ 894 σ. 82 (Πουλάκης, Αίγινα 1885). ΙΛ 610, 139 (Παπα&ανασίον, Χαλκιδική
1950). ΙΑ 539 σ. 12 (Ποϋλος, Πρέβεζα 1933).

6) ΙΛ 570 σ. 63 (Ποϋλος, 'Αργολίς 1936).

') Ά. Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 62. Πρβλ. ΛΑ 697, 15 (Χατζηπαναγής, Κύπρος 1919).
Άΰ·. Σακελλαρίον, Κυπριακά 2 σ. 764. Ή έτυμολογία τής λέξεως είναι άγνωστος. Πιθανή
ή παραγωγή έκ τοϋ προοτάδιν (έκ τοΰ προοτάδιον), μαρτυρουμένου ήδη έν παπύροις
τοϋ 3ου π. χ, a'u ώς δρου οίκοδομικοΰ : Τήν κάμινον κα&ελεΐν και οτεγάααι και τοϋ προ-
οτάδιον τά έγλείποντα [s] τής στέγης οτεγάααι... Papiri graeci e latini 5, 546 (Publica-
zioni della societa italiana, Firenze 1917). Περί τής τροπής τοΰ δ είς θ (σκιάδιον—σ'σ'ιά-
θιν, σπουδάζω—σπουθάζω κλπ.) βλ. Χρ. Παντελίδον, Φωνητική νεοελληνικών ιδιωμάτων
Κύπρου, Δωδεκανήσου καί 'Ικαρίας. 'Αθήναι 1929 σ. 38.
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χρησιμοποιουμένης σκάλας, καί τό ρήμα προσταθκιάζω, σημαίνον χωρίζω
δι' αύλακος τήν σποριάν ').

Έν Άνακού τής Καππαδοκίας εύρίσκομεν («ς μέτρον τό στάμα (βλ. άν.
σ. 78), σημαίνον έπιφάνειαν καθοριζομένην διά τών βημάτων 45X45 *).

Είς τήν σειράν ταύτην τών μέτρων έπιφανείας πρέπει ν' άναφέρωμεν τά προ-
ερχόμενα έκ τής πρός καλλιέργειαν καταβαλλομένης εργασίας καί τοΰ πρός τοΰτο
απαιτουμένου χρόνου. Ό τρόπος ούτος μετρήσεως είναι συνηθέστατος παρά τοις
άγρόταις: ΙΊέντε μεροδούλια ή μεροκάματα αμπέλι ή αμπέλι πέντε εργατών π.χ.
σημαίνει έκτασιν άμπέλου, δυναμένην νά καλλιεργηθή ύπό ενός έργάτου έργαζο-
μένου έπί πέντε ημέρας ή ύπό πέντε έργατών έργαζομένων επί μίαν ήμέραν. Τοι-
ούτου είδους προσδιορισμοί έπιφανείας γής αναφέρονται συχνά είς παλαιότερα
έγγραφα3).

Λίαν συνήθης επίσης διά τόν προσδιορισμόν καλλιεργησίμου γής είναι ή
ζευγιά, ζευγαριά ή όργο4). Διά τών όρων τούτων σημαίνεται έκτασις γής,
δυναμένης νά καλλιεργηθή έντός μιάς ημέρας ύπό ζεύγους βοών 5). Μέ τήν αύτήν
έννοιαν εύρίσκομεν έν Κρήτη τούς όρους ζευγαρέ, ζευγαρά καί β ο υ δ έ αβ).

Ό κατά τούς βυζαντινούς χρόνους γνωστός δρος ζεύγος ή ζευγά-
ρι ο ν, σημαίνων έκτασιν γής 100-200 στρεμμάτων7), δυναμένης νά καλλιεργηθή
ύπό ζεύγους βοών έντός ενός έτους καί κατά τάς περιόδους τής καλλιεργείας8),

') Ά. Παναρέτου, Λέξεις πού αναφέρονται στο μέγεθος καί τό σχήμα τών χωραφιών.
Κυπριακοί Σπουδαί 12 (1948) σ. 91.

2) ΛΑ 871, 35 ('Ανώνυμος, Άνακού Μ. Ασίας άν. χρον.).

3) ...είς τό τρούλε αμπέλι έργατών δύο (Έγγραφον τοΰ 1842 τής μονής Ασωμάτων Αμα-
ρίου Κρήτης. Έπετ. Έτ. Κρ. Σπουδών 4, (1911) σ. 58) ...Τό χωράφι ατό Σελό ενα μερό-
καμα... (Προικοσύμφωνον τής 10ης Νοεμβρίου 1821 : Λαογραφία 5, 17). Βλ. καί Α. Παπα-
γεωργίου, έ'νθ' άν. σ. 183.

4) ΛΑ 953, 26 (Κακριδής, Πάρος 1922). Βλ. καί Κοραή, Άτακτα 4, 18.

5) Δ. Πουλ.άκη, Λεξιλόγιον ίδία τής Σίφνου καί τίνων άλλων τόπων. Ζωγράφειος Άγών
Β' σ. 8. Ί. Βογιατζίδου, Κίμωλος, ιστορικοί ερευναι περί τής νήσου. Αθηνά 35, 120 (έπελθού-
σης έσπέρας υπολογίζεται μία ζευγαριά γής άροθείσης). Π. Γ. Ζερλέντον, Αρχιεπίσκοποι
Σαντορήνης σ. 34 σημ. 1. Μνείαν τοΰ δρου είς έ'γγραφα παλαιοτέρων αίο'ινων βλ. Τ. Γριταο-
πούλου, Πωλητήρια έγγραφα τής μονής Φιλοσόφου. Έπετ. Άρχ. Ίστ. 'Ελλ. Δικαίου 3, 142
άρ. 43. Στ. Καββάδα, Οί κώδικες Χίου. Χίος 1950 σ. 89.

δ) Χριστιανική Κριμη Β' σ. 100, 102 κ.ά.

7) Τό ζευγάριον έσήμαινε μεγαλυτέραν έκτασιν, έάν έντός τής καλλιεργούμενης γής
περιελαμβάνοντο καί λειβάδια.

8) Μνείαν τοΰ δρου εύρίσκομεν συχνά είς βυζαντινά κείμενα : Έάν πωλών οοι αγρό ν,
υποδείξω οοι τούς δ'ρους και εΐπω είναι τόν άγρόν ρ' ζευγών εργασίας καί έκνικη&ί] γή...
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χρησιμοποιείται επίσης καί σήμερον μέ τήν αυτήν έννοιαν. Ούτως ή έ'κφρασις
αυτός εχει ζευγάρι ή κρατεί ζευγάρι σημαίνει, ότι συντηρεί ζεύγος άροτριών-
των ζώων πρός άροσιν τών αγρών του, καί συνεκδοχικώς, κατέχει έκτασιν γης,
δυναμένην ν' άροθή υπό τοΰ ζεύγους τών άροτριώντων εντός έτους. 'Υπάρχει
δηλαδή εισέτι ή διάκρισις μεταξύ ζευγαριού καί ζευγιάς ή ζευγαριας1), τού πρώ-
του άντιστοιχοΰντος πρός τό βυζαντινόν ζεύγος ή ζευγάριον καί τής δευτέρας
πρός τό έν τή αρχαία 'Ισπανίς* jugum, σημαίνον έκτασιν γής καλλιεργουμένην
έντός μιας ημέρας υπό ζεύγους άροτριώντων 2).

Έκτος τών κοινών τούτων αγροτικών μέτρων επιφανείας, εΰρίσκομεν κατά
τόπους άλλα ειδικά μέτρα, χρησιμοποιούμενα διά διαφόρους άνάγκας. Ούτως έν
Κρήτη πρός μέτρησιν τού δέρματος άγριοχοίρου, έξ ου κατασκευάζουν ΰποδήματα,
μεταχειρίζονται τόν άχνοκόπον"). Ή λέξις, σύνθετος έκ τοΰ ίχνος-κόπτω, ση-
μαίνει τετράγωνον σανίδα, έπιφανείας ίσης πρός τήν τών δύο πελμάτων.

Πολλούς ομοίους τρόπους μετρτ'ισεων χρησιμοποιουμένους κατά περιστάσεις
ήθελεν εΰρει τις διά λεπτομερούς έρεύνης τής ζωής καί τών άσχολιών τών διαφό-
ρων επαγγελματιών.

Δ' ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΣΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ

Έκτος τών άνωτέρω έξετασθέντων μέτρων πρακτικής ώς επί τό πλείστον
χρήσεως, συναντώμεν εις τόν καθ' ήμέραν βίον πολλάς λέξεις καί φράσεις σχε-
τικάς πρός τήν μέτρησιν. Αύται δέν είναι δυνατόν βεβαίως νά χαρακτηρισθούν ώς

(Βασιλικά, βιβλ. 19. Τίτλ. ια', 42. "Εκδ. Heimbach, Lipsiae 1833)· Πρβλ. Fr. Dolger, Aus
den Schatzkammern des heiligen Berges, 7, 76. 45)6 I, 4 κ. ά. Τοΰ ιδίου, Byzanz und
die europaische Staatenwelt. Munchen 1953 σ. 227. 253. Χριστιανική Κρήτη Β', 69. 75.
77. 100. 102 κέ. Jean Darrouzes, Un obituaire chypriote σ. 42. f. 201, 237. Diogenes A.
Xanaltos, Beitrage zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte Makedoniens in Mittelalter,
hauptsachlich auf Grund der Briefe des Erzbischofs Theophylaktos von Aclirida.
Miinchen 1937 σ. 40.

') Πρβλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Φιλολογικών συζητήσεων μέρος Β'.'Αθηνα 13 (1901) σ. 277
κέ. '/. Βογιατζίδον, Κίμωλος, "ιστορικά! έρευναι περί τής νήσου. 'Αθήνα 35 (1923) σ. 88.
120. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 252.

2) Nam in Hispania ulteriore metiuntur jugis, in Campania versibus, apud nos
in agro romano ac latino jugeris. Jugum vocant, quod juncti boves uno die exa-
rare possint (Varro, De re rustica I, 10, 1-2). Πρβλ. Π. Καλλιγά, Μελέται καί Λόγοι.
'Αθήναι 1885, I, 290 κέ. G. Ostrogorsky, Lohne und Preise in Byzanz : Byz. Zeits.
32 a. 326-327.

s) ΛΑ 895, 133 ίΖωγραφάκης, Κρήτη 1888).
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άντιπροσωπεύουσαι πραγματικά μέτρα, διότι δέν έχουν έφαρμογήν έν τή πράξει
καί σχετικήν άκρίβειαν, ως τά μέχρι τούδε έξετασθέντα' είναι όμως όροι μετρικοί,
σημαίνοντες κατά προσέγγισιν άπόστασιν, ύψος, ποσότητα ή βάρος, καί άξίζει,
νομίζω, νά παρατεθούν ένταύθα, τό μέν διότι αντικατοπτρίζουν τόν τρόπον τής
σκέψεως τών ανθρώπων, τήν δύναμιν τής φαντασίας καί τήν εύστροφίαν τοΰ
πνεύματος είς τό νά έπινοή μεταφοράς καί άλλους εκφραστικούς τρόπους, τό δέ
διότι πολλάκις υποδηλώνουν αρχέγονους τρόπους μετρήσεως καί υποβοηθούν ση-
μαντικώς τήν ίστορικήν καί έθνογραφικήν έ'ρευναν. Αί συνηθέστεροι έξ αυτών
έξετάζονται κατωτέρω κατατεταγμέναι κατά τάς πηγάς, έξ ών μεταφορικώς έ'χουν
ληφθή, καί τήν δηλουμένην έννοιαν.

α) Σχετικαί προς τόν άνθρωπον, τά μέλη τοΰ σώματος του
καί τάς κινήσεις των

1) Προς έκφρασιν ύψους, μήκους ή αποστάσεως έν γένει.

Ίνα δηλωθή, ότι άντικείμενον ή πράγμα έχει ύψος ανθρωπίνου αναστήματος
περίπου, μεταχειρίζονται τούς όρους: μπόι: ψηλά έ'να μπόι, μακρύς έ'να μπόι.
Ά ν δ ρό α τ ε μ α : ψηλά ώς έ'να άνδρόστεμα καλόν1). Ή αύτη έννοια εκφράζεται
έν Κύπρω μέ τήν λέξιν α'&'&ρωπος2). Ή φράσις ένα γόνα, ώ ς ένα γόνα,
σημαίνει ύψος άπό τών πελμάτων μέχρι τοΰ γόνατος, χρησιμοποιείται όμως συ-
νήθως προς δήλωσιν μεγάλης ποσότητος: έ'να γόνα νερό, ένα γόνα χιόνι π. χ.
σημαίνει πολύ νερό, πολύ χιόνι- Δρασκελιά, κατά' τόπους, γ ρασκελιά,
άσκελιά, κλπ.3), σημαίνει άπόστασιν ΐσην προς τό άνοιγμα τών ποδών καί
κατά συνεκδοχήν πολύ μικράν έκτασιν : μιά γρασκελιά τόπος. Ή έννοια τοΰ ολί-
γου έκφράζεται έπίσης διά τής λέξεως πατησιά γ,αΧ διαλεκτικώς παδκιά4)
ή πατημασιά5), όσον δύναται κανείς νά πατήση καί συνεπώς ελάχιστον,
μηδαμινόν διάστημα. Ό δάκτυλος, έκ τών γνωστών μετρικών μονάδων τής
αρχαιότητος6), δέν χρησιμοποιείται σήμερον, ειμή μόνον προς δήλωσιν μικρού

') ΛΑ 398 σ. 3 (Μανωλακάκης, Κάρπαθος 1892).

2) Ά. Πανάρετος, Κυπριακά μέτρα, σταθμά κλπ. Κυπριακαί Σπουδαί 8 σ. 78.

3) Βλ. άνωτ. σ. 61.

*) Ά. Πανάρετος, ένθ·' άν. σ. 62.

b) Οντε μιά πατημασιά γής νά ϋαψτονν (Μιχαηλίδον - Νονάρου, Νομικά έθιμα Δωδεκα-
νήσου σ. 143).

6) Έπί δακτύλων ϋ·εϊναι τό λογίσαο&αι. (Πολνδεύκονς, Όνομ. II, 156). Πρβλ. αυτόθι
157 : Τών δε μέτρων ε'οτι μέντοι και δάκτυλος.
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τίνος μήκους ή ποσότητος: ένα δάχτυλο τόπος, ένα δάχτυλο ψωμί, ένα δάχτυλο
νερό κ.τ.ό. Τήν αύτήν έννοιαν έχει ό όρος πιθαμή: μιά πιθαμή άνθρωπος
(πολύ μικρός).

Ευρύτατα διαδεδομένος καί παλαιότατος μετρικός δρος, σημαίνων επίσης
μικράν τινα άπόστασιν, είναι τό κν νό σ τ ο μ ο καί διαλεκτικώς τ ζ ν νόστο μ ον,
ή σ'ννόστομον έν Κύπρω '), γκννόστομον εν Σάμω 2), ζννόστομο έν
Εύβοια8), χννόστομον έν Αίνο»4), άγκννόστομα έν Πάρω5), Ζννό-
στομο ή λ υ κ όστο μ ο έν Βιθυνία6), λυκοχάσμαν έν Πόντω ') κ.λπ. Ό
όρος ούτος σημαίνει άπόστασιν, ήτις περιγράφεται ύπό τού άνοίγματος τοΰ άντί-
χειρος καί τοΰ δείκτου, καί προήλθεν έκ τής όμοιότητος τού σχήματος τούτου πρός
τό ρύγχος κυνός (κυνός - στόμα). 'Εννοείται, ότι ή ούτω προσδιοριζομένη έκτασις
δέν δύναται νά είναι σταθερά, καθόσον κυμαίνεται αναλόγως τής αποστάσεως τοϋ
μετρουμένου άντικειμένου άπό τοΰ ένεργοΰντος τήν μέτρησιν. Μέ τήν αύτήν έννοιαν
εύρίσκομεν έν Μακεδονία8) καί Θεσσαλία9) τόν όρον δ ί μ ο ι ρ ο ν. Ή παράδο-
σις τών δύο τούτων μετρικών όρων είναι μακροτάτη, μαρτυρουμένη παρά πα-
λαιών συγγραφέων: Λιχάς δε λέγεται τό των δύο δακτύλων άνοιγμα, τοϋ άντί-
χειρος, λέγω, και τον λιχανοϋ. Τούτο και κννόστομον καλοϋαί τίνες ("Ηρωνος
Άλεξανδρέως, Γεωμετρ. 4,4) ,0).

Συνώνυμος πρός τό κυνόστομον καί τό δίμοιρον είναι ό μεταγενέστερος δρος
φ ο υ ρκ ί ").

') Λαογραφία 11, 108. Πρβλ. ΛΑ 678 σ. 253 (Ξ. Φαρμακίδης, Κύπρος 1917).

η ΛΑ 391 σ. 163 (Ίωαννίδης, Σάμος 1921).

") ΛΑ 713 α. 45 (Φάβη;, Εύβοια 1920).

4) ΛΑ 897 α σ. 19 (Μανααείδης, Αίνος 1882).

5) ΛΑ 953 σ. 41 (Ί. Κακριδής, Πάρος 1922).

6) ΛΑ 300 σ. 49 (Μακρής, Βιθυνία 1894).

') ΛΑ 775 σ. 69 (χειρόγρ. έλλην. φιλολ. συλλ. Κωνσταντινουπόλεως).

8) II. Παπαγεωργίον, Δυο δημώδεις μακεδονικαί λέξεις, κυνόστομον ή δίμοιρο. 'Αθήνα
23, 92. Πρβλ. Λαογραφία 2, 481.

9) ΛΑ 422 σ. 62 ('Ανώνυμος, Βελεστϊνον 1908).

10) Πρβλ. Πολυδ. Όνομ. II, 158: ει δε τον μέγαν δάχτυλον τω λιχανώ άντιτείνας,
το μέτρον λιχάς. Βλ. ομοίως αυτόθι 157 : Ή διχάς δε έχει παλαιατάς δύο, ήγουν δακτύλους
οκτώ (κονδύλους τέοοαρας) και καλείται δίμοιρον οπιϋαμής.

") 'Αθήνα 23, 92. Πρβλ. Λαογραφία 2, 481. 'Αξιοσημείωτον είναι, δτι καί οί 'Αλβανοί
μεταχειρίζονται τόν αυτόν τρόπον μετρήσεως, χοησιμοποιοΰντες πρός τοΰτο τόν δρον πε-
λέμπεα. Βλ. J. G. von Hahn, Albanesische Studien. Jena 1854, τόμ. 2, 115. Κατά τόν
Κ. Χριστοψορίδην (Λεξικόν τής 'Αλβανικής γλώσσης, 'Αθήναι 1904 σ. 306) πελαμbεα (πληθ.
πελaμbετε) ε* τοΰ έλλην. παλάμη, λατιν. palma.
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ΙΙρός δήλωσιν μικράς τίνος έκτάσεως μεταχειρίζονται έπίσης μεταφορικώς
τήν λέξιν μου τ σο ν ν ι (= ρύγχος): έ'να μουτσούνι τόπος, συνών. προς τό : μια
πιθαμή τόπος.

'Ακαθόριστος μεγάλη άπόστασις δηλούται διά τών φράσεων όσο κόβει
(ή παίρνει) τό μάτι σου, όσο βλέπουν τά μάτια σου κ.τ.ό.

Είς τάς ώς άνω έκφράσεις θά ήδύνατό τις νά προσί)έση τάς ακολούθους, δη-
λούσας άπόστασιν καί προερχομένας έξ ένεργειών τού άνθρώπου : Λ ι θ α ρ ό-
πετρα, λιθαροπέταμα, πετροβόλια1)' διά τούτων δηλούται άπόστα-
σις ίση προς έκείνην, τήν οποίαν θά ήδύνατο νά διαπεράση λίθος ριπτόμενος
διά τής χειρός: Μιά λιθαρόπετρα τόπος. 'Ανάλογος έννοια διατυπούται διά
τών λέξεων: σφεντονιά2), τοξόβολο, τουφεκόβολο3) ή ένα
ντουφέκι τόπος4), τών οποίων αντίστοιχα ευρίσκομεν ήδη κατά τήν όμηρι-
κήν έποχήν5), ε'να τσιγάρο δρόμος κτλ.

2) Προς δήλωσιν μικράς ποσότητος.

Χούφτα, φούχτα ή χουφτιά, φουχτιά σημαίνει ποσόν ΤΙ, OJCEQ
δύναται νά περιληφθή εντός τοϋ κοίλου τών παλαμών τών δύο χειρών ηνωμένων.
Τό ήμισυ τούτου έκφράζεται διά τών λέξεων μονόχουφτο ή μονόφουχτο,
μπλόχερος ή πλόχερος, μονόχερο6) ή μ ο νό σ'ε ρ ο '), πα λα μιά9),
χαλαλιά9) γρόϋ·ος ή γροθιά. Ό γρό·&ος χρησιμοποιείται ενίοτε καί προς

') ΛΑ 491 σ. 47 (Παυλάκης, 'Ικαρία 1910).

2) ΛΑ 891, 236 (Ιΐονλάκης, Μάνη 1891).

') ΛΑ 491, 47 (Παυλάκης, 'Ικαρία 1910).

*) Λίγο για χαμηλώσιτι ένα ντουφέκι τόπον, Λαογραφία 6, 522, 5Α).

5) Ίλ. Π, 589 κέ. : "Οαση δ' αίγανέης ριπή ταναοΐο τέτυκται,

ην ρά τ* άνήρ άφέη πειρώμενος ή έν άέ&λφ
ήε και εν πολέμφ δηίων υπό ϋνμοραϊστέων
τόοοον έχώρηοαν Τρφες, ωσαντο δ' 'Αχαιοί.
Σημειωτέον, δτι είς παλαιά δημοτικά άσματα ευρίσκομεν τόν δρον & έ μ α προς δή-
λωσιν μεγάλης άποστάσεως : Κι άφέττης τον τό γροίκηοε που τριώϋ· ΰεμάτω στράτα. (Ζωγρ.
Άγων Α', 281. Πρβλ. Μιχαηλίδον - Νουάρου, Δημοτ. τραγ. Καρπάθου, 47, 6 α). Ή τοι-
αύτη χρήσις τοΰ δρου, γνωστοΰ ήδη είς τήν βυζαντινήν διοικητικήν διαίρεσιν, είναι, νο-
μίζω, άνάλογος προς τό σήμερον λεγόμενον: ακουόταν ή φωνή του από δυο χωριά μα-
κριά κ. χ. δ.

δ) ΛΑ 771 Ρ σ. 356 (Βογιατζίδης, "Ανδρος 1918).

') ΛΑ 949 σ. 66 (Έρωτόκριτος, Κύπρος 1922).

8) ΛΑ 898 σ. 163 ('Εαρινός, Σύμη 1895).

·') ΛΑ 885 σ. 68 (Δράκος, Μοσχονήσια 1885). Χαλαλιά έκ τοΰ χαλάλη, δπερ πιθανώς
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δήλωσιν αποστάσεως. Ούτως έν 'Ακαρνανία') λέγουν: πέντε γρόθους ψηλά ό
ήλιος. Πρός προσδιορισμόν τής τοιαύτης αποστάσεως θέτουν τήν χείρα συν-
εσφιγμένην εις γρόνθον προ τοΰ ενός οφθαλμού, κλείοντες τόν έ'τερον, είς τρόπον
ώστε αί όπτικαί ακτίνες, αί διερχόμενοι έκ τής άνω επιφανείας τού γρόνθου
νά τέμνουν τήν έπιφάνειαν τοΰ ορίζοντος. Μετά ταύτα θέτουν τόν έτερον γρόνθον
έπί τού πρώτου, κατόπιν εναλλαγής δέ τούτων, γινομένης πεντάκις, αί όπτικαί
άκτΐνες, αί διερχόμεναι έκ τής άνω επιφανείας τού τελευταίου γρόν9ου, τέμνουν
τήν έπιφάνειαν τού ηλίου. Τοιουτοτρόπως ορίζεται εις πέντε γρόθους ή άπόστασις
τοΰ ηλίου άπό τού ορίζοντος3).

Τό ποσόν, όπερ δύναται νά περιληφθή εις τήν κλειστήν παλάμην, δηλοΰ-
ται επίσης διά τής λέξεως χεριά, χερέα ή χεράδα: μιά χεριά άλάτι, μιά
χεριά σιτάρι, μιά χεριά βασιλικό 8) κ ο.κ. Σημειωτέον ότι μεταχειρίζονται ενίοτε
τόν όρον χερέα, χεριά καί έπί υγρών. Ούταις έν Πόντο) λέγουν: χερέα νερό
πνίγει με1).

Ή λέξις είναι ιδιαιτέρως γνωστή εις τήν γλώσσαν τών θεριστών πρός δή-
λωσιν τού ποσού τών σταχύαιν, άτινα δύναται νά λάβη τις διά τής μιας χειρός:
χεράδα σταχυών 5) ή χεράδα στάχυα. Μέ τήν αύττ]ν σημασίαν απαντά έν Κύπριο
ή λέξις στασ'υά6). Είς τήν γλώσσαν τών θεριστών ανήκουν έπίσης οί μετρικοί

έκ τοΰ χαχάλη = χηλή τοΰ καρκίνου καί συνεκδοχικώς ή δμοιον σχήμα έχουσα ανοικτή
παλάμη μέ τεταμένον τόν αντίχειρα. Περί της λ. χαχάλη βλ Φ. Κονκονλέ, Παρατηρήσεις
είς τό έλλην. γλωσσάριον τοΰ Du Cange. 'Αθηνά 42, 65.

>) ΛΑ 709 α. 62 (Σαλβάνος, Λεπενού 1925).

2) Σημειωτέον, δτι ό γρόνθος ώς μονάς μετρήσεως ϊση πρός τό τρίτον τής σπιθαμής,
έχρησιμοποιεΐτο συχνά κατά τήν αρχαιότητα. Βλ. Preisigke, Worterbuch der griech.
Papyrusurkunden, Abschnitt 18 έν λ. γρόνθος. Ν. Έλληνομνήμων 16 σ. 78 φ. 94 α .

3) "Ωρα καλή σον, μάτια μον,

λειβάδι νά'ν' ομπρός σον
χιριές, χιριές βασιλικό

νά τρώη ό γάδαρός σον
(στίχος σατυρικοϋ δημοτικού ηπειρωτικού τραγουδιοϋ. Ζωγράφειος 'Αγών 1, 130)

4) Μεσαιωνική παροιμιώδης έ'κφρασις. Βλ. Κ. Krumbacher, Mittelgriechische
Sprichworter. Miinchen 1893 σ. 93. 112. 122. 186. Πρβλ. P. Ν. Papageorgiou έν Byz.
Zeits. 3 (1894) σ. 567. Du Cange Gloss, gr. έν λ. χερέα:

χερέα πνίγει με νερόν, άλλος τις οντος λόγος'
τις οντος ό πνιγόμενος εις νδωρ δράκα μίαν
καί τι τό πολ.νδαμον νδωρ τής παροιμίας.

5) ΙΛ 419 σ. 128 (Κακριδής, Καλάβρυτα 1924).

β) Πανάρετος, ένθ' άν. σ. 65.
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όροι χ ε ρό β ο λ ο καί διαλεκτικώς χερβόλιν, σερβόλιν, (ποσότης σταχύων ομού
δεδεμένων) καί δεμάτι, (σύνολον έκ περισσοτέρων χεροβόλων), γνωστοί ήδη
άπό τών βυζαντινών χρόνων ')·

Συνώνυμοι προς τήν χεριάν λέξεις είναι: δράκα ή γράκα (ή) (Κύπρος),
δρακά, δρατζά2) (ή), πιάσμα (τό), μαγλιά3), πασμαδκιά, πα-
παντζιά4) (ή).

Κατά τόπους εύρίσκομεν διαφόρους άναλογίας μεταξύ χεριάς καί μεγαλυτέρων
ποσοτήτων σταχύων, ώς είναι τό χερόβολο5), τό λημάριβ), τό δεμάτι:Έν
Κιμώλφ 5 χεριές σταχύων απαρτίζουν ένα χερόβολο, περισσότερα χερόβολα ένα
λημάρι'). Έν Σερίφω λημαριά σημαίνει δέσμην πολλών χεροβόλων. Έν Με-
γάροις 6 χεράδες 'ισοδυναμούν προς ένα λημάρι. Έν Εύβοια; έξ χερόβολα αποτε-
λούν ένα λημάρι8). Έν Λέσβω 6"8 λημάρια άποτελοΰν έ'να δεμάτι9). Έν Κύπρω
τό δεμάτι αποτελείται άπό 4-5 αγκαλιές στάχυα10). Άλλοι όροι σχετικοί προς
τόν προσδιορισμόν ποσότητος δημητριακών είναι οί εξής: θημωνιά, θεμω-
νιά, σωρός έκ περισσοτέρων δεματίων. Κουμουλιά, σωρός μικρότερος τής
θεμωνιάς. Πατός11), σειρά έξ 20-30 δεματίων.

Προς δήλωσιν μικρού τίνος ποσού μεταχειρίζονται έπίσης τάς λέξεις:
μα α καλιά, άμοσκαλιά, ά ρ μ ο σκαλιά, ποσόν, όπερ ή μασχάλη θά ήδύ-

') Βλ. Φ. Κουκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Ε' σ. 261. Τοϋ ίδιου Θεσσα-
λονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά Α', 255.

2) ΛΑ 949 σ. 28 (Έρωτόκριτος, Κύπρος 1922). ΛΑ 950 σ. 17 (Φαρμακίδης, Κύπρος 1921).

3) ΛΑ 948 σ. 129 (Βογιατζίδης, Κυκλάδες 1919)· έκ τής άρχαίας έλληνικής λ. ά μ ά λ η,
ά μ α λ λ α- έ'τνχε δε τεϋεριομένον .... σννδραμόντες εφόρονν τάς άμάλλας είς τόν ποταμόν
(Πλουτάρχου, Ποπλικόλας 8).

4) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 67.

6) Συνώνυμον τό σκουλλύδα ή σκουλλί έκ τοϋ άρχ. έλλ. σκόλλυς.

6) Έκ τής λ. εί'λημα. Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Ετυμολογικά καί τεχνολογικά. 'Αθηνά 28,102.

') Ί. Κ. Βογιατζίδου, Κίμωλος, ιστορικοί ερευναι περί τής νήσου. 'Αθηνά 35, 121.
Πρβλ. αύτόθι 45, 333.

8) ΙΛ 501 σ. 42 (Τριαντάφυλλου, Μακεδονία 1930).

8) ΙΛ 118, 33 (Ά. Κουκονλέ, Γλωσσ. ύλη έκ διαφόρων τόπων 1917).

10) Πανάρετος, ένθ' άν. σ. 64, 65. Μονόκουρο λέγεται τό δεμάτι μέ τούς στάχυς
έστραμμένους όλους πρός μίαν πλευράν διπλόκουρο ή δίκουρο τό δεμάτι μέ
τούς στάχυς έστραμμένους πρός τήν μίαν καί τήν άλλην πλευράν. Βόρτινον ή όρτι-
ν ο ν ονομάζεται έν Κύπρφ φόρτωμα εξ 20 - 30 δεματίων, τοποθετημένων ορθών εντός τοΰ
κάρρου, εως ότου τοϋτο πληρωθή μέχρι βρουντέλλων (βρουντέλλα = τό ξύλον έπί τοΰ όποιου
στηρίζονται πρός τό άνω των μέρος τά λουρούνια τής καρρέττας).

»ι) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 65.
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νατο νά περιλάβη. Ννχιά, μικρόν τι ποσόν: μιά νυχιά ψωμί, μιά νυχιά τυρί,
καί συνεκδοχικώς μιά νυχιά ή ένα νύχι αέρα: μιά νυχιά αέρα ν' άλωνέψουμε').
Μπουκιά, χαψιά, κ α ταψιά: μιά μπουκιά άνί)ρωπος — μικρόσωμος' μιά
χαψιά τυρί = ελάχιστον ποσόν' δυο καταψιές ρακί κ.ά·ό. Δαγκασιά, δαγκα-
ματιά καί δακαμμαϋκιά (Κύπρος) = ελαχίστη ποσότης. Γουλιά (επί
υγρών), όσον ποσόν υγρού δύναται τις διά μιας νά καταπιή : Τούδωκε μιά γουλιά
κρασί' δός μου μιά γουλιά νερό. Δάκρυ: ούτε έ;να δάκρυ μέλι. Σά Μκρυ άμ-
πλύζει2) (έπί μικρών πηγών). Μάτι: ένα μάτι ψωμί.

β) Λέξεις καί φράσεις προερχόμεναι έκ της έν ΰπαίθρφ ζωής
ή έκ τοΰ σχήματος διαφόρων αντικειμένων

1) Προς δήλωσιν μικρού χώρου η έκτάσεως γής.

Άλω νούιν (Κύπρος), αγρός στρογγύλου σχήματος, περιορισμένης εκτάσεως3).
Αυλακιά: Μιά αυλακιά τόπος (μικρά έκτασις). Βοσκησιά: Δυο βοσκη-
σιές τόπος τό πατρικό του μερίδιο. Γαϊδουροκυλίστρα: Μάλωναν για μιά
γαϊδουροκυλίστρα τόπο. Γκλίτσα: Μιά γκλίτσα τόπος (έκτασις άσήμαντος,
ίση προς τό μήκος ποιμενικής ράβδου). Γούγια ή γάγια, μικρά τις έκτασις
αγρού, σχήματος τριγωνικού4) Κάλτσα5): Πήρε ό καθένας μιά κάλτσα χωράφι,
τό πατρικό τους μερίδιο (άσήμαντον έκτασιν). Λούρα ή λουρί6) καί διαλεκτι-
κώς λουρούα(ή) λουρί ν (τό) (Κύπρος) : "Ενα λουρί γής. Ή αί>τή έννοια έκ-

ι) ΛΑ 1564 σ. 155 (Ζευγώλη, 'Απύρανθος 1931). Πρβλ. δό μου μιά 'υχιά άνρ ι— δός
μου λίγο τυρί. Δ. Β. Οίκονοιιίδου, Περί τοϋ γλωσσικού ιδιώματος Άπεράθου - Νάξου.
Αθηνά 56, 227. Σημειωτέον δτι τό περιεχόμενον ορίζεται καί διά τών έξ ουσιαστικών
παραγώγων είς —έα —ιά, οίον καλαθιά, κοσκινιά, πιθαργιά, χουλιαργιά, καραβιά, άμαξιά,
καρριά (διαλεκτικώς καρραθκιά, καρραπασ'ιά) κλπ., διά τίνων δέ έκ τούτων δηλοΰται κατά
τόπους ώρισμένον τι ποσόν: μιά άμαξιά άχύρου έν Κύπρφ π. χ. υπολογίζεται ϊση πρός
70-80 οκάδες, μία κρεββαδκιά δεματίων άποτελεΐται έξ 20 - 30 δεματίων σταχύων
κ.ο.κ. (Βλ. ΤΙανάρετον, ενθ1' άν. σ. 65).

2) Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης σ. 218.

3) Κυπριακαί Σπουδαί 12 (1948) σ. 57.

4) Κυπριακαί Σπουδαί 12 σ. 57.

δ) ΛΑ 873 σ. 18 (Τριανταφυλλίδης, Αιτωλία 1916).

Τόν ορον ευρίσκομεν συχνά είς παλαιά έ'γγραφα: πουλ.ώ τήν λαχίδα. .. με τά λόυρία
της (Πωλητ. έ'γγρ. τοϋ 1773. Στ. Σκοπετέα, Έγγραφα εκ Δυτ. Μάνης. Έπετ. 'Αρχ. Ίστ. Έλλην.
Δικαίου 3 σ. 91, XI,. Πρβλ. αυτόθι 94, XEVI).
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φράζεται διά τών λέξεων σούβλα, σύρμα, χαϊμαλί, ψαθιν ή ψαχίν')>
έκ τής όμοιότητος πρός τά διά τών λέξεων τούτων σημαινόμενα.

2) Πρός δήλωσιν ύψους.

Θηρίο ή θεριό: Στάθηκε μπρός μου ολόκληρο θεριό. Καμπαναριό:
Ψηλός κει πάνου, καμπαναριό. Κυπαρίσσι: Ψηλός σάν κυπαρίσσι. Συνήθεις
έπίσης είναι αί πρός δήλωσιν τοΰ υπέρ τόν ορίζοντα ύψους τού ηλίου φράσεις :
Ό ήλιος ψηλά ένα, δυο ραβδιά (κοντάρια, μαγκούρες, καλάμια, βουκέντρες, σκοι-
νιά, τρίχες κ.ά.ό.) 2). Έν Κφ είς όμοιας περιπτώσεις λέγουν: Ψηλωμένος ό ήλιος
δgυό πιτταριόξυλα καί τρία καλαμουκάννια 3).

3) Πρός δήλωσιν μεγάλου αριθμού ή ομάδος.

Κοπάδι: "Επεσε κοπάδι κόσμος. Μπουλούκι: Κατέβαιναν μπουλούκια.
Μελίσσι, μελισσολόι καί τά συνώνυμα: μυρμηγκιά, λιμπουρίν4),
β ρ υ μ ί ν : Μαζεύτηκε μελίσσι ό κόσμος.

4) Πρός δήλωσιν ποσού.

Απλωσιά: Μιά απλωσιά καρύδια (μικρά ποσότης). Λιχνισιά: Μιά
λιχνισιά σιτάρι. Φτελλίν ή φτερόν (έλαχίστη ποσότης). Ψησταριά (έν
Κρήτη όφταρέ)5): Μιά ψησταριά κάστανα.

5) Πρός δήλωσιν μικράς ποσότητος υγρών.

Ά ρ μ ε ξ ι ά : Μιά άρμεξιά γάλα. Β ο ύ λ λ α : Ή βρύση δεν έχει βούλλα νερό.
Κεραμίδι: "Ενα κεραμίδι νερό (μικρά ποσότης, ίση πρός τήν διά κεραμίδος
δυναμένην νά διοχετευθή). Κόμπος: Σήμερα δέν έχουμε κόμπο νερό. Μα-

') Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 63. Πρβλ. Μιχαηλίδου - Νουάρου, Νομικά έθιμα Δωδεκα-
νήσου. 'Αθήναι 1926 σ. 159.

2) Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα 2(1921) σ. 111.

3) Προφορική άνακοίνωσις τοΰ συναδέλφου "Α. Καραναστάση. Πιτταριόξυλο (τό) = ξύ-
λινος κοντός μήκους ενός μέτρου περίπου, χρησιμοποιούμενος πρός διάνοιξιν τών φύλλων
ζύμης. Καλαμονκάννι (τό)=σπόνδυλος χονδροϋ καλαμιοϋ, δπου τυλίγουν τό νήμα πρός ΰφανσιν.
Βλ. καί Ί. Σ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ, εκδιδόμενα υπό Δ. Β. Οίκονομίδον. Λαογρα-
φία ΙΓ', 306.

4) Πανάρετος, έ'νθ' άν. σ. 77.

6) ΛΑ 492 σ. 45 (Αουπααάκης, Κρήτη 1916).
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σούρι: "Ενα μασούρι νερό (ποσότης ύδατος πάχους ίσου πρός μασούριον).
Ρακί: Ρακί νερό (ελαχίστη ποσότης, σταλάζουσα ώς τό ρακί έκ τών άμβύκων).
Στάλα, σ τ α ξ ι ά, σταλαματιά: Δέν έχει στάλα νερό. Σ τ ε λ ί φ ι ν : Νερό
στελίφιν1) (ποσότης ύδατος βάθους όσον τό μήκος στειλεού). Τ ο υ φ ε κ ό β ε ρ ν α :
Μιά τουφεκόβεργα νερό (ελαχίστη ποσότης, έχουσα τό πάχος τουφεκόβεργας).

6) Πρός δήλωσιν μεγάλης ποσότητος ύγρών.

Θάλασσα: Χύθηκε τό κρασί στο κατώι κι έγινε θάλασσα. Κόσκινο (έν
Κύπρω κόσ'ινας)2): Ρίχνει νερό μέ τό κόσκινο (ραγδαία βροχή). Ποτάμι:
"Ετρεχε ποτάμι ή βρύση. Πέλαγος: Χύθηκε τό κρασί κι έγινε πέλαγος.
Τίγκα ή στίγκα:Τό ποτήρι γεμάτο τίγκα (υπερπλήρες).

7) Πρός δήλωσιν βάρους.

Γενικός δρος δηλωτικός βάρους είναι τό γομάρι καί διαλεκτικώς 'ομάρι,
(γο μάρκα, 'ο μ α ρ ι ά α τ ρ a)s), σημαίναιν ποσόν δυνάμενον νά φορτοηθή εις
ζώον διά μίαν φοράν' τούτου τό βάρος κυμαίνεται άπό 60-80 όκάδας. Ή
λέξις είναι παλαιά, άπαντώσα ήδη εΐς τούς παπύρους καί τά βυζαντινά καί μετα-
βυζαντινά κείμενα1). Συνώνυμον πρός τό γομάρι είναι τό φόρτωμα, διακρινό-
μενον άναλόγως τοΰ μεταφέροντος ζώου εις γ αϊ δ ο ν ρ ο φ ό ρ τ ω μ α, μονλα-
ρο φόρτωμα, άλογοφύρτωμα5). 'Εν Κρήτη εύρίσκομεν τόν όρον γιγ ί ν ι")
(έκ τοϋ τουρκ. yigin) μέ τήν αύτήν πρός τό φόρτωμα σημασίαν. 'Εν Κύπρω,
μεταχειρίζονται έπίσης τόν δρον κα μηλιά7), σημαίνοντα τό φορτίον, όπερ δύνα-
ται νά φορτωθή έπί καμήλου.

Τό ήμισυ τοΰ φορτώματος έν Κορινθί^ ονομάζεται τ ρ α κά δα") (εκ τοϋ τρι-

') Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 79.

2) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 73.

3) Πανάρετος, ενθ' άν. σ. 64. Πρβλ. 'Αθηνά 20, 557.

4) Βλ. Fr. Preisigke, Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden, III Band,
Berlin 1931, Abscbnitt 18 ένλ. γομάριον. F. Dolger, Aus den Schatzkammern d. heiligen

Berges 102, 23. Du Cange, Closs. gr. λ. γομάρι. Στ. Καββάδα, Oi κώδικες Χίου, Α' (Χίος
1950) σ. 60. Περί τής λ. γενικώτερον βλ. Δ. 1. Γεωργακά, Γλωσσικά. 'Αθηνά 51 (1941)
σ. 66-72.

6) Α Α 1098 σ. 721 (Κακριδής, Τρίκαλα Κορινθίας 1924).

") Άρχεΐον 'Ιστορικού Λεξικού 'Ακαδημίας.

') Καμηλιά = 10- 12 κόφες. Μισή καμηλιά = 1 χαράρι άχυρον. Βλ. Ιΐανάρετον,
ενθ' άν. σ. 67.

5) ΛΑ 1098 σ. 678 (Κακριδής, Τρίκαλα Κορινθίας 1924).
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ακάς)· Έν Αίτωλί^ εΐναι έν χρήσει ό συναφής όρος β ή στ α μα, σημαίνων σάκκον
περιέχοντα ποσόν δημητριακών πρός άλεσιν, όπερ δύναται τις νά σηκώση επί
τών ώμοπλατών1).

Άνασκοπούντες τούς έν τή παρούση μελέτη έξετασθέντας 150 περίπου μετρι-
κούς όρους, διαπιστώνομεν τά έξης: Περί τούς έβδομήκοντα έξ αύτών δηλούνται
διά λέξεων γνωστών έκ τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης' έκ τών λέξεων τούτων
τινές έχρησιμοποιούντο ήδη εις τήν άρχαίαν Ελλάδα πρός δήλωσιν μέτρων ή μο-
νάδων μετρήσεως, αί δέ άλλαι έχρησιμοποιήθησαν άργότερον πρός έκφρασιν τοι-
ούτου είδους έννοιών.

Περί τούς τεσσαράκοντα πέντε έκ τών έξετασθέντων μετρικών όρων, γνωστοί
διά λέξεων έκ τής ελληνικής ή λατινικής προερχομένων, δηλούν μέτρα έν πρακτική
χρήσει ήδη άπό τών έλληνορρωμαϊκών καί βυζαντινών χρόνων. Έκ τών υπολοί-
πων, περί τούς είκοσι πέντε μεν εΐναι γνωστοί διά λέξεων δανείων έκ νεωτέρων
ξένων γλωσσών καί δή τής ιταλικής καί τουρκικής, έλαχίστου δέ αριθμού έξ αύ-
τών ή έτυμολογία μένει εισέτι ακαθόριστος ή αμφίβολος.

'Αξιοσημείωτον είναι, ότι οί περισσότεροι έκ τών μετρικών όρων τών δια-
σωζομένων έκ τής αρχαίας Ελλάδος δέν χρησιμοποιούνται πλέον πρός προσδιο-
ρισμόν μετρικών μονάδων ή μέσαιν μετρήσεως έν πρακτική χρήσει εις τήν καθη-
μερινήν ζωήν, αλλά πρός δήλωσιν διαφόρων μέτρων κατά προσέγγισιν. 'Αντιθέ-
τως οί περισσότεροι έκ τών χρονολογουμένων άπό τών έλληνορρωμαϊκών καί βυ-
ζαντινών χρόνων δηλώνουν μέτρα πρακτικής χρήσεως ισχύοντα ακόμη καί σήμε-
ρον. Ώς πρός τούς διά λέξεων προερχομένων έκ νεωτέρων ξένων γλωσσών γνω-
στούς μετρικούς όρους, δέον νά σημειωί)η, ότι ούτοι δηλώνουν μέσα μετρήσεως
καί μετρικάς μονάδας-, αΐτινες απαντούν μεμονωμένως εις τινας περιοχάς.

Μάρτιος 1953.

') ΛΑ 1421 σ. 33 (Λονκόπουλος, Αιτωλία 1926).
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