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                                                                                                                         Της Αντωνίας Τρουμπούκη 
   Στην  μυθολογία υπέρτατος θεός είναι ο παντοδύναμος ουρανός και η φύση το κυρίαρχο 
καλό ,έτσι οι δημιουργοί του κόσμου ο Πανγκ  Κουό και οι Fuxi. και Newa  ήταν ουράνιοι 
αυτοκράτορες, που ασχολήθηκαν με τα  φυσικά φαινόμενα. Ο Fu xi  κάλεσε τους βασιλιάδες 
ν ΄αποτυπώσουν τις εποχιακές αλλαγές σε ημερολόγιο. Η κόρη τ ΄ουρανού  Zhin αγάπησε, 
παρά την θέληση του πατέρα της ένα βοσκό. Ο πατέρας της, της  επέτρεψε να συναντώνται 
μόνο μια φορά τον χρόνο. Ο μύθος δείχνει την σχέση του  ανθρώπου με τη φύση..  
   Η αστρονομία κατείχε σημαντική θέση στην κινεζική ιστορία, από το 4000 πχ,. αφού πολλοί 
αυτοκράτορες ήταν και αστρονόμοι και   στα ανάκτορα της Ουράνιας Πόλης του Γιού  Τ’ 
Ουρανού υπήρχε Γραφείο Αστρονομίας , για την τήρηση του σεληνιακού ημερολογίου.    
   Με γραπτές πηγές από το 1600πχ. αστρονόμοι  καταγράφουν για τους κομήτες, τις ηλιακές 
κηλίδες, κάνουν προγνωστικά για τις κινήσεις του ήλιου, της σελήνης και των πλανητών. 
Καταρτίζουν αστρικούς χάρτες. Καθορίζουν τις ημερομηνίες  τέλεσης τελετουργιών ,καθώς  και 
των  αυτοκρατορικών εργασιών. Το πρώτο ημερολόγιο ήταν σεληνιακό. Αρχή της κινεζικής  
χρονολογίας το 2460 πχ. σύμφωνα με το Γρηγοριανό, που είναι συνδιασμός  και του 
κινεζικού.        Ο Κομφούκιος στο Βιβλίο των  Χρονικών  αναφέρει για τον καλό αυτοκράτορα 
Γιάο,  που τηρούσε ημερολόγιο το 2357πχ. Από το 2697 πχ. ήταν η  Εποχή του Κίτρινου 
Αυτοκράτορα Τα Νάο ,ο οποίος  επινόησε και δημιούργησε περιοδικό κύκλο 60 ετών, ανά 5, 
12 ετείς κύκλους  του πλανήτη. Έτσι προέκυψαν 12 ομάδες με αντίστοιχα ονόματα ζώων.  
   Στο Βιβλίο των Αλλαγών ,ο Κομφούκιος αναφέρει για την αρμονία του Σύμπαντος και για  τα 
4 στοιχεία της φύσης ,όπως, νερό, αέρας, χώμα ,φωτιά, που συμπορεύονται με ένα από  τα 
5στοιχεία της φύσης, όπου το καθένα αντιστοιχεί σ’ ένα πλανήτη. Με αντιστοιχία νερό-Ερμής, 
μέταλλο-Αφροδίτη, χώμα-γη, φωτιά-‘Αρης ,ξύλο-Δίας. Πάντα μέσα από την εναλλακτική 
λειτουργία του Γιν και Γιανγκ.   
    Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ: εορτάζεται την ημερομηνία της πρώτης νέας σελήνης, που συμπίπτει με 
την είσοδο του ήλιου στον αστερισμό του υδροχόου και είναι ακριβώς μετά το χειμερινό 
ηλιοστάσιο στις 22/12. Σύμφωνα με το Γρηγοριανό μπορεί να είναι μία ημερομηνία  
οποιαδήποτε μεταξύ 21/1και20/2. Κινέζοι αστρονόμοι ,όπως οι Καν τε, Σιχ Σεν, Γου   Χσιεν   
περιέγραψαν την θέση 1080 αστέρων και τις ηλιακές κηλίδες .Τον 1οαι. Ο Λιέου  Χανγκ 
ερεύνησε το φαινόμενο των εκλείψεων.  
   Επίσης τότε ο Τσανγκ  Χένγκ αστρονόμος, μαθηματικός και εφευρέτης ,πατέρας της 
επιστημονικής χαρτογραφίας σχεδίασε τον χάρτη τ΄ ουρανού, με τις ακριβείς θέσεις των 
αστέρων. Κατασκεύασε την   υδραυλική υδρόγειο σφαίρα και τον πρώτο σεισμογράφο το 
132μχ.Από τα έργα του σώζονται μόνο το Λουνχένγκ ,που θεωρεί ότι η γη κινείται . Ομοιώματα 
όλων αυτών των εφευρέσεων είδαμε και θαυμάσαμε στην έκθεση του Μουσείου με την 
περίτεχνη παρουσία τους.  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην κινεζική αστρολογία είναι ο ρόλος 
του πολικού αστέρα,  ο οποίος ταυτίζεται με το πρόσωπο του Αυτοκράτορα.   
   Έτσι  οι αστρονόμοι είχαν διαιρέσει τον ουρανό σε 28περιοχές και παρατηρούσαν τη σχέση 
των κινήσεων των αστερισμών με τον πολικό αστέρα. Το 1092μχ.  Ο Σου  Σουνγκ κατασκεύασε 
ρολόι  10 μέτρων με κρικωτή σφαίρα στην θόλο-κορυφή, για να φαίνονται οι θέσεις των 
άστρων και πως αυτοί συνεργάζονται στον ουρανό.  
   Στο κάτω μέρος υπήρχε  υδραυλικός τροχός.  



   Από τα εντυπωσιακότερα εκθέματα του μουσείου οι δύο ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΙ της έκθεσης:  
 Α)  ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ:  που κατασκευάσθηκε την περίοδο των Μαχομένων Βασιλείων 
(425-221πχ).και με βάση τον πολικό αστέρα μετρούμε τη γωνία, που δημιουργείται  από την 
θέση μας, για να  υπολογίσουμε την   θέση των ουρανίων σωμάτων. Αποτελείται από 
εσωτερικούς, ενδιάμεσους και εξωτερικούς δακτυλίους. Χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό ισημεριών, εκλειπτικών και οριζοντίων συντεταγμένων των άστρων, καθώς για 
την μέτρηση του χρόνου ,του έτους και όλων των υποδιαιρέσεων τους. Το έκθεμα  του 
Μουσείου είναι της Δυναστείας Μινγκ( 1368-1644μχ.)    
 Β) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ: Σχεδιάστηκε επί Δυναστείας Γιουάν ( 1271-1368μχ.) 
Χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των ισημερινών και  συντεταγμένων, γεωγραφικού πλάτους  
και μήκους. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση οριζοντίων γωνιών και την θέση των ουρανίων 
σωμάτων. Ενδεικτικό της ανάπτυξης της  αστρονομίας είναι ό τι  το  αστεροσκοπείο του 
Πεκίνου που ιδρύθηκε από τον Κουμπλάϊ  Χαν το 1279μχ.Το 1425 ο αυτοκράτωρ Τσόου Κάο 
Τσιχ, ( Δυν. Μινγκ) έγραψε εικονογραφημένο δοκίμιο αστρονομίας και μετεωρολογίας, όπου 
φαίνονται οι κηλίδες του ήλιου.  
   Στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ,οι αριθμοί αποτελούν την βάση της αστρονομίας. ¨Εχουν  συμβολική 
σημασία και σχετίζονται με ηθικές αξίες, όπως την διακυβέρνηση του κράτους ,τις ανθρώπινες 
σχέσεις κ ά. Θεωρείται μέσω αυτών,  ότι το σύμπαν έχει 6 πόλους ,η γη 8, καθώς και 5 
κατευθύνσεις .Ιδιαίτερη συμβολική αξία έχει ο αριθμός 5,6,8 κ .ά.    Για τους Κινέζους   τα 
μαθηματικά είναι λογιστική τεχνική και πρακτικά υποβοηθούνται  και με το αριθμητήριο. Οι 
Κινέζοι ερεύνησαν τον λόγο μεταξύ περιφέρειας και διαμέτρου του  κύκλου. Το 200 μ .χ. ο 
Τσανγκ Σαν έγραψε βιβλίο για τα μαθηματικά. Τον 18ο αι στην Κίνα μετέφρασαν αρχαίους 
Έλληνες μαθηματικούς, όπως το έργο του Ευκλείδη για την γεωμετρία, ενώ στην Ελλάδα το 
έργο εκδόθηκε από τον καθηγητή  Ευάγγελο   Σταμάτη το 1962.  
   ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ: Υπήρχαν στην έκθεση όπως του Σκορπιού, 
Υδροχόου, των Πλειάδων ,που καθόριζαν τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες, όπως μαθαίνουμε  
από το βιβλίο ιστορίας του Κανόνα του Αυτοκράτορα Yao’ για την μέθοδο κα θορισμού των 
εποχών, ανάλογα τη θέση των αστερισμών, που φαίνονται στον ουρανό, όταν  έφταναν στον 
μεσημβρινό το σούρουπο και τότε πρέπει να κοιτάζουμε νότια, για να τους εντοπίσουμε.  
Υπήρχαν  επίσης χάρτες της Δυναστείας  Τάνγκ με 1350 πλανήτες, από την Ντον Χουάν, καθώς 
του 1116 μχ. από την Huahua και  χάρτης κομητών από μεταξωτό βιβλίο, από το Δρόμο του 
Μεταξιού. 
 
                                ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ:   
α)   ΚΛΕΨΥΔΡΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Καλαίσθητες  λειτουργούν 
υπολογίζοντας τον χρόνο, με την μέτρηση της  αποστράγγισης του νερού .Γνωστές από την 
εποχή Χσία (2070-1600πχ). Στην έκθεση υπήρχε η κλεψύδρα με ζυγαριά και αντίβαρο  11ος 
αι. μ χ. Εντυπωσιακή αισθητικά ,στηριζόταν στη μετακίνηση αριθμημένης  ράβδου, όπου 
βαρίδια κινούνται και αδειάζουν το νερό. Επίσης  κλεψύδρα  με νούφαρο 1030 μ χ. με δύο 
δεξαμενές νερού και η κλίμακα ν’ ανεβαίνει, καθώς οι διαβαθμίσεις, θα δείχνουν την ώρα. 
Οπως και το ισημερινό ηλιακό ρολόι ,που υπήρχε στην έκθεση.  
  β ) ΠΥΞΙΔΕΣ:   Γνωστές στην Κίνα από το 1100πχ.επί αυτοκρατορίας Τσένγκ  Βανγκ, αφού 
συνιστούσε εργαλείο απαραίτητο για τις μετακινήσεις στην αχανή χώρα. Στην έκθεση υπήρχαν 



πολλές, της Δυν. Χαν (206-220πχ), σε σχήμα χελώνας ,ψαριού, κουτάλας το γνωστό σινάν  με 
κατεύθυνση το νότο, όπως ο πολικός αστέρας, στηριζόμενη  πάνω σε  επίπεδη πλάκα, όπως 
είναι η γη . Επίσης χάρτης πλεύσης προς τη Καμπότζη με μαγνητική βελόνα του 1297μχ.Στη 
Δύση έγινε γνωστή το 1196μχ.και βοήθησε στην ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας . 
 γ) Ο ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΚΡΕΜΕΣ:  Γνωστός στην Κίνα από το 132 πχ. 
 Ενώ στην Δύση το 1703.Στο Μουσείο εκτέθηκε περίτεχνη συσκευή ,που  λειτουργούσε 
βασιζόμενη στον εσωτερικό κάθετο άξονα, κάτωθεν του οποίου  υπήρχε σφαιρίδιο , που με 
την  σεισμική κίνηση χτυπά τον συναγερμό απελευθερώνει σφαιρίδια, που εξέρχονταν από το 
στόμα μικρών δράκων  και πήγαιναν από κάτω, στο στόμα του βατράχου και έδειχναν την 
ακριβή κατεύθυνση από την περιοχή, που προήρχετο ο σεισμός  και παράλληλα σήμαιναν 
συναγερμό. 
      δ)    ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΧΕΙΡΑΜΑΞΕΣ: με μονό  τροχό του 1ουαι.πχ,για την μεταφορά 
αγαθών.   στην Κίνα το 50πχ.ενώ στην Ευρώπη το 1250.Οχήματα διπλού  άξονα  του3ουαι.πχ. 
   ΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΝΟΤΟ: του 2ου αι πχ. Χρησιμοποιήθηκε για προσανατολισμό 
και αργότερα για τελετουργικούς σκοπούς,  είναι πρόδρομος των μηχανών μετάδοσης κίνησης 
στους τροχούς. Τα διαφορικά  γρανάζια (25-220πχ), γυρίζουν και εμπλέκονται με τις ρόδες και 
παράλληλα ο κάθετος δείκτης  γυρίζει, μετρά τις αποστάσεις και κατέληγε στο χέρι της 
κούκλας  να χτυπά το τύμπανο,  όταν διανύσει ένα λι, που  αντιστοιχεί σε 500μ.καιδείχνει την 
κατεύθυνση, μόνο του,αφού ρυθμίζεται χρονικά πριν ξεκινήσει .Αποτελεί την πρώτη 
αυτορρυθμιζόμενη μηχανή του κόσμου και είναι πρόδρομος του οδόμετρου . 
     ε )   ΤΟ ΑΡΟΤΡΟ: Ο Φου Χσι το 2852 πχ. με την βοήθεια της βασίλισσας  έμαθε στους  
ανθρώπους την καλλιέργεια της γης και την εξημέρωση των ζώων . Ο διάδοχός του Σεν 
Μουνγκ δίδαξε την  γεωργία , εφεύρε το ξύλινο άροτρο και ανέπτυξε την βοτανοθεραπεία.  
   Το άροτρο, με ιστορία 5000 ετών ,στην αρχή ήταν    πέτρινο, μετά ξύλινο και αργότερα 
μεταλλικό, χρησιμοποιήθηκε από την Νεολιθική εποχή στην επαρχία Χενάν και με γραπτές 
πληροφορίες από την εποχή των Μαχομένων Βασιλείων, 475-221πχ.Από τον 2οαι. πχ. 
χρησιμοποιούνται άροτρα με σύστημα ρυθμίσεων για μεγαλύτερη απόδοση, όπως επί 
Δυναστείας Χαν ο Shan Guo εφεύρε το άροτρο, σπορέα. 
 Στην έκθεση υπήρχαν δύο τύποι αρότρων .Το πρώτο με πλατύ υνί, για εδάφη λασπώδη ,το 
δεύτερο με ενσωματωμένο ξύλινο κουτί σπορέα, ως χοάνη ,από το οποίο ξεκινούσαν  τρεις 
σωλήνες ,που έριχναν στα τρία μικρά υνία του , που πήγαινε στο κατάλληλο βάθος και μετά, 
παρακείμενη ξύλινη επιφάνεια σκέπαζε το σπόρο με χώμα. Στην αρχή καλλιεργείτο ρύζι, κεχρί 
και αργότερα τα δημητριακά .Ανάλογες εφευρέσεις υπάρχουν για υδραυλικούς τροχούς 
άρδευσης, ανεμόμυλους για λίχνισμα, για καμπυλωτά άροτρα, (618-907) κ ά .Η ζωή των 
ανθρώπων καλυτέρεψε, η παραγωγή των αγαθών  αυξήθηκε. 
 


