
Μια εργασία του μαθητή Στρατή Ταλαβερίδη, του 
τμήματος Β2 για το μάθημα των Κειμένων 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας!



 Οι Ίνκας ήταν ένας αρχαίος πολιτισμός που 
αναπτύχθηκε μεταξύ 1438 και 1533, στην περιοχή της 
Νότιας Αμερικής. Εκεί κατοικούσαν πάνω από 200 
φυλές ανθρώπων, ενώ σήμερα βρίσκονται τα ακόλουθα 
κράτη: Αργεντινή, Ισημερινός, Βολιβία, Περού, Χιλή 
και Κολομβία. Πρωτεύουσα ήταν  το Κούσκο, που 
υπολογίζεται στο σημερινό Περού. Πίστευαν στον Θεό 
Ήλιο, από τον οποίο και πήραν το όνομα του κράτους 
τους. Ιδρυτής του κράτους αυτού ήταν ο Μάνκο Κάπακ!



Εικόνα 1 



 Οι Ίνκας με αρχηγό τους τον γνωστό Τούπακ Ίνκα
Γιουπάνκι, κατάφεραν  να καταλάβουν  το 1463 το 
βόρειο μέρος της Νοτίου Αμερικής. Ο Ουάνια Κάπακ, 
κατάφερε να κατακτήσει ένα ακόμα κομμάτι της. 
Έπειτα πρέπει να σημειωθεί η αντίσταση που 
παρουσίασαν  οι Μαπούτσε, μια φυλή της Αμερική 
εναντίον των κατακτητών τους. Ένα από τα 
σημαντικότερα επεκτατικά επιτεύγματα τους ήταν η 
κατάκτηση του βασιλείου Chimor. 

 Πρέπει να αναφερθεί πως οι κατεκτημένοι λαοί δεν 
αφομοιώθηκαν πολιτιστικά από τους Ίνκας!



 Οι Ίνκας, ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος και ευσεβής 
λαός! Κύρια θεότητά τους αποτελούσε ο Θεός Ήλιος, 
γνωστός και ως Ίντι. Λάτρευαν  τους Θεούς τους και 
τους προσέφεραν ευχαριστίες σε ναούς. Οι ναοί αυτοί 
βρίσκονταν κυρίως σε κορυφές βουνών, σπήλαια, 
πηγές και κοιλάδες. Οι εορτασμοί γίνονταν με βάση 
αστρονομικό ημερολόγιο! Αξιοσημείωτη ήταν και η 
χρήση των ναών ως αστρονομικά κέντρα! Είχαν χτίσει 
διάφορα μαντεία και πραγματοποιούσαν συχνά θυσίες 
στους Θεούς τους. Οι θυσίες ήταν κυρίως αιματηρές, 
καθώς προσφέρονταν ζώα αλλά και άνθρωποι.
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 Λέγεται πως οι Ίνκας είχαν άμεση σχέση με τους 
Αρχαίους Έλληνες. Μάλιστα το 1850, ο κ. Ραιμντονι
επισκέφτηκε την χώρα τους όπου και διέμεινε για 40 
χρόνια! Ερεύνησε και κατέγραψε την κάθε λεπτομέρεια 
για τον πολιτισμό που τον φιλοξενούσε. Όταν 
επέστρεψε στην Ελλάδατα μοιράστηκε με σπουδαία 
πρόσωπα της αρχαιότητας όπως ο Όμηρος. Αυτοί με 
την σειρά τους τα κατέγραψαν στα έπη τους. Ακόμα 
πολλοί μύθοι είναι επηρεασμένοι από τα στοιχεία 
πολιτισμού των Ίνκας. Την σημερινή εποχή μαθαίνουμε 
διάφορα από αυτά τα έπη για εκείνη την εποχή.



 Όταν άρχισε η ύπαρξη των ιπτάμενων 
μηχανών, παρατηρήθηκε η ύπαρξη 
αερογραμμών σε διάφορα μέρη του 
τότε κράτους των Ίνκας. Όταν μετά 
από λίγο καιρό ξεκίνησε η χρήση 
δορυφόρων, οι άνθρωποι κατάλαβαν 
πως αυτές οι αερογραμμές ήταν πολύ 
μεγαλύτερες από αυτό που 
φαντάζονταν, μιας και φαινόταν από 
το διάστημα.

 Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έως 
σήμερα πιστεύουν πως αποτελούν 
διαστημοδρόμια για εξωγήινους 
πολιτισμούς.
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 Το τραγικό τέλος των Ίνκας πραγματοποιήθηκε το 1526 
από τον Φρανσίσκο Πισσάρο και τους συντρόφους του, 
ισπανικής καταγωγής θαλασσοπόρους που είχαν ως 
σκοπό την εξερεύνηση του Παναμά. Εντυπωσιάστηκαν 
από τον πολιτισμό και αποφάσισαν να κηρύξουν 
πόλεμο.  Οι συγκρούσεις ήταν σκληρές και 
αποδυνάμωσαν το κράτος, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί 
να τα καταφέρουν!

 Δυστυχώς ένας ακμαιότατος πολιτισμός χάθηκε άδικα 
λόγω πολιτικών σκοπών!



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Εικόνα 1/Ιστότοπος: 
Βικιπαιδεία.

 Εικόνα 2/Ιστότοπος:
Offline Post.

 Εικόνα 3/Ιστότοπος: 
Strange Press

 Εικόνα 4/Ιστότοπος:
Perierga.gr 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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