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ΕΤΡΟΥΣΚΟΙ
Οι Ετρούσκοι είναιγνωστοί στους αρχαίους 
Έλληνες ως Τύρρηνοι. Ο πολιτισμός τους 
εμφανίζεται τον 9ο αιώνα π.Χ. στην Ετρουρία 
της Ιταλίας, μια περιοχή ανάμεσα στους 
ποταμούς Τίβερη και Άρνο. Η τέχνη τους ως 
ιδιαίτερη πολιτισμική έκφραση προσέλκυσε τη 
προσοχή ερευνητών πριν γίνει η αρχαιολογία 
επίσημα επιστημονικός κλάδος. Το ενδιαφέρον 
των Ετρούσκων για τις ταφικές ιεροτελεστίες 
και τη λατρεία των νεκρών, μας κληροδότησε 
μια συλλογή του πολιτισμού τους όπου 
φαίνεται πως έδιναν μεγάλη σημασία στον 
άλλο κόσμο. Επίσης οι Ετρούσκοι ήταν 
δεξιοτέχνες, μεταλλουργοί και σπουδαίοι 
θαλασσοπόροι και για ένα διάστημα υπήρξαν η 
μεγαλύτερη δύναμη της Μεσογείου. Η ακμή 
τους έφτασε τον 6ο αιώνα π.Χ. Πολλά στοιχεία 
του ετρουσκικού πολιτισμού υιοθετήθηκαν από 
τους Ρωμαίους.



ΜΑΓΙΑ

• Ο πολιτισμός των Μάγια αναπτύχθηκε στην Κεντρική Αμερική περίπου 
από το 2600π.Χ. Η επικράτειά τους εκτεινόταν από το νότιο Μεξικό ως τη 
Γουατεμάλα και τη βόρεια Μπελίσε. Οι Μάγια ήταν μελετητές των άστρων, 
εξαιρετικοί αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, έμποροι, καλλιεργητές της γης και 
δεινοί πολεμιστές, ενώ ο τρόπος ζωή τους χαρακτηριζόταν από μια βαθιά 
αίσθηση ιερότητας για την φύση, τον πλανήτη και το σύμπαν. Οι
μεγαλόπρεπες τελετές που πραγματοποιούσαν για να τιμήσουν τους θεούς 
τους αποτελούσαν ουσιαστική έκφραση της αρμονικής τους συνύπαρξης με 
την φύση. Ο πολιτισμός τους αριθμούσε περισσότερες από 40 πόλεις και 
πολλά από τα ερείπιά τους από την Unesco «Μνημεία Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς». Οι πόλεις των Μάγια ήταν γεμάτες από μεγαλοπρεπείς 
πέτρινους ναούς και πυραμίδες, ενώ οι πιο σημαντικοί ναοί τους ήταν 
κτισμένοι πάνω στις πανύψηλες πυραμίδες. Αποτελούν ένα μοναδικό 
φαινόμενο, καθώς ενώ δημιούργησαν μερικά από τα μεγαλύτερα έργα 
τέχνης του κόσμου, ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Οι Ισπανοί κατακτητές, οι 
γνωστοί Κονκισταδόρες, κατέστρεψαν πολλά μνημεία και άπειρες πηγές 
που θα μπορούσαν να λύσουν το μυστήριο που καλύπτει όχι τόσο την 
ύπαρξη όσο την εξαφάνιση των Ινδιάνων Μάγια.



ΙΝΚΑ
• Οι Ίνκα ήταν ένας σπουδαίος προκολομβιανός 
πολιτισμός που άκμασε στη Νότια Αμερική και επίσης η 
μεγαλύτερη αυτοκρατορία της Νότιας Αμερικής, η οποία 
έπεσε με την κατάκτηση του Νέου Κόσμου από τους 
Ισπανούς οι οποίοι τους κατέκτησαν με βίαιο τρόπο και 
αρχηγό τον Ισπανό κονκισταδόρο Φρανθίσκο Πιθάρο. 
Πρωτεύουσα ήταν το Κούσκο στο σημερινό Περού. Σε μια 
έκταση από τον Ισημερινό μέχρι τη Χιλή και την Αργεντινή, 
ζούσαν πάνω από 200 έθνη. Τα σημαντικότερα ευρήματα 
βρίσκονται στους αρχαιολογικούς τόπους Κούσκο, Μάτσου 
Πίτσου, καθώς και στη λίμνη Τιτικάκα. Η ονομασία Ίνκα 
προέρχεται από το έθνος Ίνκα και από την ονομασία του 
θεού Ήλιου (Ίντι). Αργότερα, το ίδιο όνομα το έδωσαν και 
στους λαούς που υποτάχθηκαν στους Ίνκα. Η αυτοκρατορία 
των Ίνκα αρχίζει περίπου από το 1430 και φτάνει μέχρι τον 
16ο αιώνα, όταν καταλύεται από τον Ισπανό Φρανσίσκο 
Πισάρρο.



ΑΖΤΕΚΟΙ

• Οι Αζτέκοι ήταν ένας ιθαγενής λαός του Μεξικού, που σύμφωνα μ’ έναν 
από τους θρύλους που δημιουργήθηκαν για την προέλευσή του, είχε 
ασιατική καταγωγή κι έφτασε στην βόρεια Αμερική περνώντας από τον 
Βερίγγειο πορθμό. Εγκαταστάθηκαν στην κοιλάδα του Μεξικού το 1345μ.Χ. 
και η πόλη τους ονομάστηκε Τενοτσιτλάν, από το όνομα του αρχηγού τους. 
Η πρωτεύουσά τους η Τενοκτιτλάν ήταν μεγαλύτερη από οποιαδήποτε 
πόλη της Ευρώπης. Είχε τεράστιους ναούς για την λατρεία των θεών ενώ τα 
πλούσια νερά της λίμνης έδιναν στους κατοίκους τροφή. Η αστρονομία και 
οι τέχνες άνθιζαν και Αζτέκοι τεχνίτες έφτιαχναν όμορφα αντικείμενα με 
φτερά, χρυσάφι και πολύτιμους λίθους. Ολες οι πόλεις των Αζτέκων ήταν 
διακοσμημένες με μεγαλοπρεπείς ναούς. Πίστευαν ότι οι μεγαλύτερες 
θεότητες ζούσαν στον ουρανό και γι’ αυτό θέλησαν να υψώσουν τους 
ναούς πάνω από τη γη. Ετσι δημιούργησαν επιβλητικές πυραμίδες, στην 
κορυφή των οποίων τοποθετούσαν το ιερό των θεών. Όμως σ’ ένα μόνο 
χρόνο η αυτοκρατορία τους καταστράφηκε, η πόλη τους ισοπεδώθηκε  και 
ο λαός  σκλαβώθηκε από 600 Ισπανούς αποικιστές  που έψαχναν για 
χρυσάφι. Ο Μπέρναρντ Ντίαζ ένας Ισπανός αξιωματικός κρατούσε 
ημερολόγιο όπου περιγράφει τα όσα έζησε στην Τενοκτιτλαν. 



ΧΕΤΤΑΙΟΙ

• Οι Χετταίοι λεγόμενοι και Χιττίτες ήταν ένας αρχαίος 
ιστορικός λαός που αναφέρεται και στη Βίβλο. Μιλούσαν 
μια «ινδοευρωπαϊκή γλώσσα» του ανατολικού κλάδου, 
καλούμενη χεττιτική γλώσσα. Οι Χετταίοι ίδρυσαν 
αυτοκρατορία και πολιτισμό στη κεντρική Μικρά Ασία, 
σημερινή Τουρκία περί το 1500 π.Χ. Στους επόμενους δύο
αιώνες φαίνεται πως κυβερνούσαν και μέρος της σημερινής 
Συρίας. Η Αυτοκρατορία των Χετταίων καταστράφηκε από 
βόρειους κυρίως επιδρομείς περί το 1200 π.Χ.. Πολλοί από 
τους Χετταίους που αναφέρονται στη Παλαιά Διαθήκη ήταν 
Νεο ή Συρο-Χετταίοι. Μετά τη καταστροφή της
αυτοκρατορίας τους στη Μικρά Ασία ένα μέρος του λαού 
μετανάστευσε στη βόρεια Συρία όπου και κυριάρχησαν σε 
πολλές πόλεις μεταξύ των οποίων ήταν η Χαρχεμίς στη 
Κιλικία. Οι λαοί αυτοί καλούμενοι πλέον ως «Νεοχετταίοι» ή 
«Συροχετταίοι» είναι εκείνοι που αναφέρονται στη περίοδο 
των Βασιλέων του Ισραήλ.
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