
                                              Η ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 
  Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα  από το 4000πχ.που ανέπτυξε την σηροτροφία.  Στην κινεζική 
μυθολογία ο αυτοκράτορας Huang έμαθε από την σύζυγό του Lei Zu την τέχνη του μεταξιού 
και αυτή ονομάσθηκε σι, που σημαίνει πρωτοπόρος. Επίσης η παράδοση αναφέρει ότι το 
μετάξι εφευρέθηκε το 2690 πχ. από την αυτοκράτειρα Σι Λινγκ. Στην  Κίνα από την Νεολιθική 
Εποχή (5000-2070πχ) χρησιμοποιούνται φυτικές και ζωικές  ίνες, για την κατασκευή 
υφασμάτων .Το μετάξι χρησιμοποιήθηκε και ως νόμισμα, ισότιμο του χρυσού. Στις πόλεις της 
Κίνας υπάρχουν ίχνη συντεχνιών από το 300 πχ.Ο Μάρκο Πόλο αναφέρει ότι υπήρχαν 1000 
εργαστήρια για κάθε επάγγελμα. 
  Στην υφαντουργία χρησιμοποιήθηκαν τ’ αρχέγονα εργαλεία αδράχτια και σφοντύλια από 
πηλό ή ορείχαλκο, ώστε ο χειριστής με το ένα χέρι να σχηματίζει την κλωστή και με το άλλο να 
μαζεύει το νήμα στο αδράχτι. Επίσης η χειροκίνητη ανέμη, που αποτελείται από μεγάλη ρόδα, 
που κάνει το αδράχτι να περιστρέφεται με τη βοήθεια ιμάντα. Όλα αυτά τα εργαλεία υπήρχαν 
στην έκθεση του μουσείου με μικρογραφίες πολύπλοκων αργαλειών ,που παρήγαγαν τα 
περίφημα  κινέζικα υφάσματα. ,και πρώτο χρησιμοποιήθηκαν από την εποχή των 
Αντιμαχομένων Βασιλείων (475-221πχ.) Επί δυν. Σανγκ 1600πχ ανέπτυξαν πρωτοποριακές 
μεθόδους, άρχισαν να υφαίνονται υφάσματα με μοτίβα, καθώς και το σχέδιο  κοτσίδα. 
   Στην δυν. Χαν (206-220μχ). Εφευρέθη ο τύπος του κεκλιμένου αργαλειού-με κλίση 50’,60΄ή 
του κατακόρυφου αργαλειού με δύο πετάλια. Με αυτούς τους αργαλειούς υφαίνονταν τόσο  
απλά υφάσματα για κάθε χρήση, όπως λεπτά σαν τα φτερά του τζίτζικα, καθώς δαμασκηνιά 
υφάσματα με καλειδοσκοπικές συνθέσεις κ ά .με τη δημιουργία κεντημένων σχηματικών 
παραστάσεων. Στην έκθεση είδαμε πολλούς τύπους αργαλειών όπως, τον αργαλειό Ζακάρ, 
που εφευρέθηκε την Εποχή των Μαχομένων Βασιλείων και χρησιμοποιήθηκε για τη 
δημιουργία μοτίβων με πολλά τελάρα, όσα και τα μοτίβα. Ο μικρός αργαλειός Ζακάρ, Εποχής 
Τανγκ, που ήταν οριζόντιος και είχε όρθιο το σχέδιο, ενώ δουλευόταν με δύο άτομα. 
   Ο αργαλειός K ‘O-SSU βοήθησε στην πρόοδο της μεταξουργίας. Εμφανίστηκε επί δυν. Τανγκ 
(618-907μχ.)και τελειοποιήθηκε στη Δυν. Σονγκ (660-1299μχ). Στην Ανατολική Κίνα .Για την 
ύφανση χρησιμοποιείται ακατέργαστο μονόχρωμο μετάξι για το στημόνι και κατεργασμένο 
χρωματισμένο με φυτικά χρώματα υφάδι. Ο αργαλειός Zhang για σατέν επί Δυν. Τσινγκ 
(1644-1911μχ.) Πολύπλοκος, μέχρι σήμερα να έχει  την πλέον προηγμένη τεχνολογία .Να 
επεξεργάζεται ολόκληρη στήλη με στημόνια, επάνω σε ανεξάρτητα αιωρούμενο πλαίσιο.  
   ΥΦΑΣΜΑΤΑ: Μπροκάρ, Nanjing,με μοτίβα γεωμετρικά ,με κίτρινους δράκοντες.    
Πρωτοδημιουργήθηκαν τον 5οαι.πχ.,άνθησαν τον 14οαι(δυν. Μινγκ.) 
   ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ ΣΤΗ ΔΥΣΗ:       
  Σύμφωνα με γραπτές πηγές το μετάξι ήταν γνωστό στην αρχαιότητα από τους κλασικούς 
χρόνους .Ο Αριστοτέλης στο έργο του ‘Τα Φυσικά’ περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 
μεταξοσκώληκα .Επίσης  ο Νέαρχος ,ο Παυσανίας αναφέρονται στο εμπόριο του μεταξιού 
,καθώς και ο Ηρόδοτος στο 4ο βιβλίο για τις σχέσεις με την Ανατολή από το 1000πχ.,σύμφωνα 
με αρχαιολογικά ευρήματα. Κατά την Ελληνιστική Εποχή το μετάξι ήταν  διαδεδομένο στην 
Αθήνα, τη Ρώμη ,την Αλεξάνδρεια, την Δαμασκό κ ά .Τα Χρονικά της δυν. των Χαν κυρίως το- Σι 
Γιου Τσουάν- ο αρχαιότερος ταξιδιωτικός οδηγός για τον δρόμο του Μεταξιού δίνουν 
πληροφορίες και για τον θαλάσσιο εμπορικό  δρόμο .¨Όπως επιβεβαιώνει και ο Ασόκα,272πχ. 
στις ενεπίγραφες στήλες, που αναφέρει τις σχέσεις Δύσης και Ανατολής.   Ο Πλίνιος τον 



1οαι.μχ.αναφέρει ότι ποσότητες χρυσού μεταφέρονταν στην Κίνα για την αγορά μεταξιού, ενώ 
αυτή εισήγαγε πο-λι, (γυαλί), μάρμαρα κ.ά. Εισαγόταν συνήθως ακατέργαστο μετάξι ή χοντρά 
υφασμένα  υφάσματα, που ξηλώνονταν, για να υφανθούν ξανά, για να γίνουν αραχνούφαντα .  
   Από τον 3ο ως τον6ο αι. αναπτύχθηκε η εγχώρια παραγωγή στην Συρία ,Κωνσταντινούπολη, 
Αλεξάνδρεια κ ά. Η επεξεργασία γινόταν στα εργαστήρια της Φοινίκης, που παρήγαγε την 
πορφύρα, προϊόν αποκλειστικό για αυτοκρατορικά ενδύματα ,καθώς για λαμπρά 
χρυσοκέντητα άμφια, με την τέχνη που εφευρέθηκε από τον ¨Ατταλο Γ’ της Περγάμου. Μετά 
τον 4ο αι μχ..και με την πάροδο του χρόνου τον 16ο-18ο αι η εκτροφή του μεταξοσκώληκα 
διαδόθηκε σε πολλές πόλεις της Ασίας και στην χώρα μας, όπως μέχρι σήμερα υπάρχει 
βιοτεχνία μεταξιού στο Σουφλί, για το οποίο υπεγράφη στις 18-10-2017,  μέσω του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς μνημόνιο  συνεργασίας με τον κ.Φενγκ Ζάο 
διευθυντή του Εθνικού  Μουσείου Μετάξης της Κίνας.  
      

                                                       ΝΑΥΤΙΛΙΑ    
                                       Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ    ΚΑΙ Η ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑ   
                                         ΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΛΕΙΠΤΗ   
     Από την μυθολογική εποχή ήταν ανεπτυγμένη στ ην Κίνα τόσο η θαλάσσια επικοινωνία, 
αφού η χώρα βρέχεται στα νότια και ανατολικά της από ωκεανούς, διαθέτει χιλιάδες νησιά, 
όσο και  η  ποταμοπλοία. Οι όχθες των πλωτών της ποταμών ,του Γιανκτσέ στο Νότο, μήκους 
5.000 χιλιομ., ο οποίος στη Σαγκάη φτάνει 5 χιλιόμ. και του Κίτρινου ποταμού, είναι τα μέρη 
που θεωρείται ,ότι  γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο κινέζικος πολιτισμός. Χρειάστηκε πολύς 
χρόνος να πειθαρχήσουν τ ’ατίθασα ρεύματα, για ν ’αναπτυχθούν οι πόλεις. Πάλεψαν μυθικοί 
ήρωες και η θεά Newa ήταν αυτή που έσωσε τους ανθρώπους από τις πλημμύρες 
μετατρέποντας τις κολοκύθες σε βάρκες. 
 
α) Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 
Από την ελληνική ιστοριογραφία πληροφορούμαστε για την θαλάσσια επικοινωνία της Κίνας, 
πριν από την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου. Ο Σκύλαξ ο Καρυανδρεύς ( 519-521πχ.), 150 
χρόνια πριν τον Νέαρχο, κατ’ εντολή του Δαρείου, εξερεύνησε τον Ινδικό Ωκεανό. Μετά τις 
καταγραφές του ναυάρχου Νεάρχου  ,ο οποίος μέσω θαλάσσης, ακολουθούσε και συνόδεψε 
στην επιστροφή  το στράτευμα του Μ. Αλεξάνδρου, όπως αναφέρονται στο έργο του 
Αρριανού- Ινδική, έχουμε γραπτές πηγές και για την επικοινωνία με την Ανατολή από  τους 
Διαδόχους, όπως των : Πτολεμαίου Ευεργέτη και Επιφανούς, που οργάνωσαν ταξίδια στην 
Ινδία με τον Εύδοξο τον Κυζικινό, Σελεύκου, Ευθυδήμου , Μενάνδρου   κ.ά. Επίσης  το βιβλίο 
–Ο Περίπλους Της Ερυθράς Θάλασσας- 1ου αι.,στην ελληνική γλώσσα, αγνώστου συγγραφέα, 
δίνει πολύτιμες πληροφορίες για λιμάνια, όρμους και παράκτιες περιοχές  από τον κόλπο της 
Βερενίκης ,στην Ευδαίμονα Αραβία( σημ. ¨Αντεν) ,την Καλιγιάν ( Βομβάη),τα νερά Κοχίν και τη 
Σουμάτρα,  που έφτασαν ¨Ελληνες ναυτικοί, όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας. Στα βόρεια 
σύνορά της, κάτω από την μικρή ¨Αρκτο, ευρίσκεται η χώρα Θιν ( Κίνα),για πρώτη φορά 
μαθαίνεται αυτή η ονομασία και από τη χώρα αυτή μεταφέρεται το μετάξι στις ακτές 
Μαλαμπάρ. Εδώ οι περιγραφές του βιβλίου μοιάζουν με αυτές του Ηροδότου. 
   Στην εξερεύνηση της Ανατολής βοήθησε η ανάπτυξη των επιστημών, ιδίως της Γεωγραφίας.  



Ο παγκόσμιος χάρτης του Ερατοσθένη (76πχ.) υπολόγιζε σε7800 στάδια την απόσταση, από 
τον Ατλαντικό ως τον Ινδικό Ωκεανό. Επίσης ερεύνησε  ότι ο Ινδικός Καύκασος έφτανε μέχρι τις 
ακτές του Ανατολικού Ωκεανού . 
   Ο ‘Ιππαρχος (165-125πχ.) ο μεγαλύτερος αστρονόμος της αρχαιότητος απέδειξε τη στενή 
σχέση γεωγραφίας και αστρονομίας αφού για τον προσδιορισμό ενός τόπου χρειάζεται το 
γεωγραφικό μήκος και πλάτος .Ο χάρτης αυτός ετελειοποιήθη από τον Κλαύδιο 
Πτολεμαίο(128-168μχ.) ,που έγραψε βιβλίο γεωγραφίας με   

               8 χιλ. ονόματα πόλεων και τόπων με προσδιορισμό του πλάτους 400 τόπων.  Τον1οαι. μχ, ο 
Ίππαλος  ο επωνομαζόμενος Κυβερνήτης,  είχε μελετήσει για τους μουσώνες. Αποτύπωσε 
θέσεις εμπορικών σταθμών, μελέτησε υδρογραφικές και μετεωρολογικές συνθήκες  . Ο 
Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης τον 6ο αι .μχ.   ονομάζει την Κίνα-Τζίνιστα, ως ανατολικότερο σημείο 
της Οικουμένης. Στα Γεωγραφικά του Πτολεμαίου- 2ος αι .μχ.,  αναφέρονται αναλυτικά οι 
θαλασσοπόροι,  Διογένης ,Θεόφιλος,  Διόσκουρος κα Αλέξανδρος ,που ανακάλυψαν 
θαλάσσιους σταθμούς ανατολικά του Ινδικού Ωκεανού ,όπως ονομαζόταν τότε ο Ειρηνικός, και 
ήταν οι χώρες ,Ταπροβάνη,(Κεύλάνη), Χρυσή Χερσόνησος(-Μαλαισία),Καμπότζη ,Ανόι ,Ιάβα 
και Καττίγαρα (Καντόνα).Ανατολικά η πρωτεύουσα των Σηρών στο διάστημα 180ο- ,40’,νοτ,30  
( όπως αναφέρει ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στο βιβλ.1 παράγ.14). 
   Ο Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού πάντα υπήρχε, παρότι δεν είχε αυτή την ονομασία  , με 
πορεία από τα λιμάνια της Ανατολής, τα εμπορεύματα μεταφέρονταν  από τη χώρα των Θινών 
στη Βαρύγαζα (Βομβάη),την Ταπροβάνη, τον Περσικό Κόλπο, την Αραβική Θάλασσα ,τις ακτές 
της Αιθιοπίας ,το λιμάνι της Βερενίκης, τον Μυός Όρμο, ως τις εκβολές του Νείλου, την 
Αλεξάνδρεια ,την Κωνσταντινούπολη και όλη την Μεσόγειο(Διόδωρος Σικελιώτης4,36). 
   Κατά τον 1ο αι ,όπως και κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους και μετέπειτα, αδιάλειπτα , οι 
¨Ελληνες είχαν άμεση επικοινωνία και συνεργασία με την Κίνα. Όπως τον  Οκτώβριο του 166 
μχ., όπως αναφέρεται στα Χρονικά των Ευρωπαίων. Κατά τις κινεζικές πηγές (Εφημερίδα της 
Κινεζικής Αυλής, που ήτο κολοσσιαίο έργο 3000 τόμων),στάλθηκε τότε πρέσβης από τον 
αυτοκράτορα Αντούν  (Μ. Ατώνιο) και μαζί  αποστολή να χαιρετήσει τον αυτοκράτορα Χουάν 
Τι. Αλλες αποστολές κατά τις κινεζικές πηγές ήταν το 226μχ. και286μχ. με αρχηγό της πρώτης 
τον  Έλληνα ονόματι Λέοντα ,ο ποίος έφθασε διά θαλάσσης εις την Κοχιγκίναν, για να 
συναντήσει τον αυτοκράτορα.  Τον ίδιο δρόμο χρησιμοποιούν και οι κινέζο ι επί Δυν. Χαν( 206-
220μχ),για τον οποίο υπάρχουν κινεζικές πηγές της δυν. Ουέι ( 220-264μχ), για την 
επικοινωνία της Δύσης  με την επαρχία Γιουνάν. 
 
β)    ΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. 
    Η Κίνα αντιμετωπίζοντας κυρίως χερσαίους κινδύνους εξασφάλισε τα Β.Δ. σύνορά της και 
δεν ανεπτύχθη ως  θαλάσσια δύναμη. Αντιθέτως ενίσχυσε την ποταμοπλοία  .Τα πλοία, που 
ομοιώματά τους  εκτέθηκαν στο μουσείο ήταν ως επί το πλείστον στρατιωτικά  ποταμόπλοια,  
με το ένα και μοναδικό πρυμναίο πηδάλιο, να πνέουν κόντρα στον άνεμο, έχοντας τέσσερεις 
ιστούς  και δύο ιστία, για τον άνεμο ,για την  πρύμνη και την πλώρη. Παράλληλα με την 
ανάπτυξη του εμπορίου, η ναυτιλία ανεπτύχθη στην Κίνα από τον 7ο ως τον 14ο αι. 
  (Ιδιαίτερη ναυτική παρουσία η χώρα  είχε επί δυν. Μινγκ (1405-1433),όταν 
πραγματοποιήθηκαν επτά  ναυτικές αποστολές ,παραπλέοντας τριάντα χώρες Ασίας και 
Αφρικής, διανύοντας επτά χιλιάδες χιλιόμετρα ,κατά μήκος της ΝΑ Ασίας, μετά στα   ινδικά 



παράλια ,τα στενά του Ορμούζ, τον Περσικό κόλπο ,ως την Δυτική Αφρική. Επί κεφαλής της 
πρώτης αποστολής ήταν ο θαλασσοπόρος Zheng He,που είχε μαζί του 62 πλοία, πλωτά οχυρά 
μήκους 140μ.και 56μ. πλάτος, με 225 ιστιοφόρα και κανονιοφόρα μήκους 200 μ .και με 
27χιλιάδες αξιωματικούς και ναύτες. 
    Έναν αιώνα αργότερα  πολεμικά ιστιοφόρα φτάνουν στις ακτές της Κίνας, η οποία τότε δεν 
διέθετε ναυτικό και τα παραθαλάσσια μέρη έγιναν εύκολη λεία σε Ιάπωνες και Ευρωπαίους. 
    Στην έκθεση παρουσιάζεται ομοίωμα του Πλοίου των Θησαυρών του Z heng He ,το 
μεγαλύτερο ιστιοφόρο του κόσμου, στην τότε εποχή, με διαστάσεις 125Χ51,καθώς 9 ιστία και 
κανόνια. Παράλληλα στην έκθεση υπήρχε χάρτης αυτού του ταξιδιού, στον οποίο είχαν 
καταγραφεί 700 τοπωνύμια, όρη, λιμένες κ.ά. Εντυπωσιακά στην αίθουσα τα διάφορα είδη 
πολεμικών κυρίως πλοίων. Αξίζει να περιγράψουμε κάποια απ’ αυτά: 
   Πλοίο Πύργος :αρχαίο , ταχύ, τεθωρακισμένο, μετέφερε κανόνια ,άλογα ,κάρα κ .ά 
καλυμμένο  με δέρμα ,ωθείτο με έλικες. 
   Πλοίο Fu: 10ου-11ουαι.ένα από τα  4  παλαιότερου τύπου πολεμικό πλοίο, που μπορεί 
ν’ανυψωθεί 4μ.ύψος,έχοντας βαθειά καρίνα. 
   Πλοίο Dujian :3οςαι.μχ.,πολεμικό,με κουπιά, στηθαίο ,τύμπανα και οπές για εκτόξευση 
πολεμικού υλικού. 
   Πλοίο Minglun( 5ος-6ος αι. μ.χ.) ,με ορατές ρόδες και πτερύγια, οι ναύτες  ποδηλατούσαν.   
   Πλοίο Sha ( Δυν. Τανγκ) ,παλαιού τύπου , με πυθμένα επίπεδο και τετράγωνη πλώρη ,να 
πλέει με μεγάλη ταχύτητα , ιδίως σε ποτάμια, λίμνες και παραλίες,από το οποίο προέρχεται  
και  
η ονομασία άμμος . Να στέκεται όρθιο ,λόγω πηδαλίου, ν ’αντιστέκεται στον άνεμο. 
  Πλοίο War ship:Με  πολεμικό στηθαίο, τεθωρακισμένο καλυμμένο με δέρμα , ειδικό για 
επιθέσεις αιφνιδιασμού. Για τη μέτρηση του χρόνου στη θάλασσα χρησιμοποιείτο θυμίαμα, 
που καιγόταν σε ορισμένο  χρόνο. Το όργανο μέτρησης γεωγραφικού πλάτους από τον πολικό 
αστέρα ήταν το Κιαν  Σινγκ Μπαν με 12 τετράγωνες πλάκες και στο μέσο είχαν σπάγκο. Η 
ταχύτητα του πλοίου ελεγχόταν με εμπειρικούς  τρόπους. 
 Θαλάσσιοι και ποτάμιοι δρόμοι  ανά τους αιώνες έφεραν κοντά ανθρώπινους  πολιτισμούς, 
αύξαιναν  την γνώση, πλήθαιναν τα υλικά αγαθά, για το  καλό  και την ευημερία των λαών. 

 


