


Σημασία:

μπαρκέτα, (η) : δρομόμετρο, όργανο ποϋ μετρά την ταχύτητα του πλοίου. Σε παλαιότερες εποχές είχε σκοινί 
που ριχνόταν στα νερά με τριγωνικο κομμάτι ξύλου στήν άκρη του ( II 13). 1150.52
Μάλλον  το σωστό είναι παρκέτα. Βλ. Ετυμολογια 

Η ετυμολογία από το  ίταλ. Barchetta που πρότεινε ο Τράπαλης στο 1150.52 δεν στέκει, αντίθετα ο 

Κοτσοβίλλης στο  637.137 αναφερει την παρκέτα  ως Λεξη του Ναυτικού γλωσσάριου για  το 

δρομόμετρο .



Η ετυμολογία μπαρκέτα= μικρή βάρκα δεν  ταιριάζει με το είδος του οργάνου. 

Το VELI



Parcae (Πάρκαι) είναι οι Μοίρες της αρχαιας ελληνικής Μυθολογίας.

Η Kλωθώ, η Ατροπος και η Λάχεσις. Ο ενικός είναι Parca (η Μοίρα).

Η μοίρα κλώθει το νήμα της ανθρώπινης ζωής. Μέσα από τα δάκτυλά της περνάει το νήμα που 
ξετυλίγεται,

Έτσι συμβαίνει και με αυτόν που ρίχνει το δρομόμετρο, την πάρκα.

Οι περισσότεροι ναυτικοί δεν γνωρίζου  τι είναι οι Μοίρες ακούγοντας  λοιπόν την παρομοίωση πάρκα 
το εξέλαβαν ως μπάρκα (βάρκα). Το μπάρκα του φάνηκε πολύ μεγάλο για να δηλώνει το δρομομετρο 
και το μετονόμασαν μπαρκέτα.

Οι τρείς Μοίρες, οντότητες της αρχαίας ελληνική μυθολογίας, παριστάνονταν συνήθως, ως τρεις 
γυναικείες μορφές που κλώθουν. Η κλωστή που κρατούν στα χέρια τους, συμβολίζει την ανθρώπινη 
ζωή, δεικνύοντας έτσι το πόσο μικρή και αδύναμη μπορεί αυτή να είναι. Η πρώτη Μοίρα, η Κλωθώ 
(συμβολίζει και το παρόν), γνέθει το νήμα της ζωής, η δεύτερη, η Λάχεσις (.. το μέλλον), μοιράζει τους 
κλήρους, καθορίζει τι θα "λάχει" στον καθένα (εξ ού και λαχείο) . Η τρίτη Μοίρα, τέλος, η Άτροπος (.. το 
παρελθόν), κόβει χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν έρθει η ώρα, την κλωστή της ζωής των 
ανθρώπων.

Εις σε προσπλέκει η Κλωθώ 
του βίου μου το νήμα, 
Σε μόνον, μόνον σε ποθώ 
και ως δεσμί΄ ακολουθώ 
το προσφιλές σου βήμα.

πβ. Α. Ραγκαβή «Διονύσου πλούς » στ. 23 

παρακνάομαι , Med., 

A. rub against, τινι Philostr.Im.1.28.
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Ετυμολογία:

παρκέτα
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Ιταλικά: parchetta

Αγγλικά: log 

Γαλλικά: 

Ξενόγλωσσα

Οι μοίρες Κλωθώ, Άτροπος και Λάχεσις.

Εικόνες

Η εκτυλίκτρια του Δρομόμετρου μοιάζει με την ανέμη με την  οποία  κλώθουμε,

Φράσεις

Παροιμίες

Παραδείγματα

Πεζογραφία: 

Ποίηση
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