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ΠΔΣΡΑ                 
Ζ ΠΟΛΖ ΣΖ 

ΗΟΡΓΑΝΗΑ 
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ΟΝΟΜΑΗΑ 

Σο όνομα Πέηρα ηο 

τρεζιμοποιούζαν οι 

κάηοικοι ηες πόλες, οι 

Ναβαηαίοι ή 

Ναμπάηοσ όπως ηοσς 

αποκαλούζαν οι 

Μεζοποηάμιοι λαοί. 
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z Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΠΔΣΡΑ 

Ζ Πέηρα τηίζηεκε καηά 

ηων 6ο αιώνα π.Υ. από 

ηοσς Ναβαηαίοσς καηά ηεν 

διάρκεια ηες Περζικής 

Ασηοκραηορίας. 

 Ζ πρώηε μόνιμε 

εγκαηάζηαζε έγινε ηεν 9ε 

τιλιεηία π.Υ.  

Από ηο 4500 π.Υ. μέτρι ηο 

2000 π.Υ. 







Σατ Γιατάν Μοσμηάζ Ματάλ 



Το Ανώηαηο Δικαζηήριο 

ηης Ινδίας-λόγω ηης 

θθοράς ηοσ κηιρίοσ-είτε 

απειλήζει ακόμα και με 

ηην καηεδάθιζή ηοσ… 

Πολλά μέηρα έτοσν ληθθεί 

για ηην προζηαζία ηοσ Ταζ 

Ματάλ… 



Άγαλμα του Χριστοφ Λυτρωτή 



Ιστορική αφήγηση 
  1850: Λδζα καταςκεφαςθσ του αγάλματοσ 

 1850 -1860: Ηθτικθκε οικονομικι βοικεια θ οποία αρνικθκε.  

 1889: τα ςχζδια ακυρϊκθκαν όταν θ Βραηιλία ζγινε δθμοκρατία και θ Εκκλθςία διαχωρίςτθκε 
από τθν πολιτεία. 

  1921: θ πρόταςθ για το άγαλμα επανιλκε και οργανϊκθκε μία Εβδομάδα Μνθμείων για να 
προςελκφςουν  δωρεζσ.  

  1922: ςυγκεντρϊκθκαν υπογραφζσ και ηθτικθκε θ ανζγερςθ του αγάλματοσ. 

  1931: ολοκλθρϊκθκε καταςκευι του αγάλματοσ και πραγματοποιικθκαν τα εγκαίνια. 

 



Η ημέρα των εγκαινίων 

 Σο άγαλμα κεμελιϊκθκε ςτισ 12 Οκτωβρίου 1931. Είχε διοργανωκεί εντυπωςιακι τελετι 
εγκαινίων με παρουςία αξιότιμων προςϊπων και χαρακτθριςτικό τρόπο φωτιςμοφ του 

αγάλματοσ, τον οποίο ανζλαβε ο Γουλιζλμοσ Μαρκόνι. Σελικά, ο καιρόσ δεν βοικθςε τον 
ςφγχρονο τρόπο και τα φϊτα τα άναψαν οι τεχνικοί του Ρίο. 

 



Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση ανθρώπινο 
οικοδόμημα και ένα από τα σύγχρονα επτά 
θαύματα του κόσμου. Η UNESCO το περιέλαβε 
στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, το 1987.   



     Χτίστηκε από το 
τέλος του 14ου αιώνα 
μέχρι την αρχή του 
17ου αιώνα, κατά 
την διάρκεια της 
δυναστείας των 
Μινγκ, αλλά 
υπάρχουν και 
τμήματά του που 
ανήκουν σε διάφορα 
άλλα τείχη που 
χτίστηκαν από τον 
3ο αιώνα π.Χ.  



  Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν διέφεραν 

από περιοχή σε περιοχή. 

Ασβεστόλιθος 

Γρανίτης 





  Η Τςιτςϋν Ιτζϊ, βρύςκεται ςτην χερςόνηςο Γιουκατϊν του 
Μεξικό και όταν το κϋντρο του μεγϊλου πολιτιςμού των Μϊγια 
(800-1200 μ.Χ.)  

 

  

 

 

 

 

        Κϊποια από τα μνημεύα που διαςώθηκαν  εύναι: 
 η πυραμύδα του Kukulkan,  
 ο ναόσ του Chac Mool και  
 η αύθουςα των χιλύων πυλώνων.  

 



  Η προκολομβιανό αρχαιολογικό περιοχό , που βριςκόταν ςτο 
Μεξικό, αποτελούταν από εκατοντϊδεσ κτύρια , εκ των οπούων ςτϋκονται 
ακόμα τριϊντα. Εκεύ ϋχτιςαν οι Μϊγια την πυραμύδα που εύναι 
αφιερωμϋνη ςτον Κουκουλκϊν. 
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 Οι Μϊγια εύχαν ποικύλεσ γνώςεισ για τισ οπούεσ θεωρούςαν υπεύθυνο ϋναν 
θεό με μορφό φτερωτού φιδιού. Παρ’όλα αυτϊ, η οδόγηςη τησ πόλησ ςε 
παρακμό οφεύλεται ςε αυτούσ, με τον εμφύλιο του 1221. 

 

 Το 1531 ο Francisco de Montejo θϋληςε να καταλϊβει την Τςιτςϋν Ιτζϊ και 
να την ορύςει πρωτεύουςα του Γιουκατϊν. Ωςτόςο, η αντύςταςη των Μϊγια 
κατϊφερε να αποτρϋψει τισ ενϋργειεσ του. 



 Η πόλη όταν ιςχυρό οικονομικό δύναμη. Η κατϊρρευςη όταν βύαιη,  
όπωσ φανερώνουν ςτοιχεύα πυρκαγύασ και ϊλλα αρχαιολογικϊ 
ςτοιχεύα. Το όνομα τησ πόλησ ςτη γλώςςα των Μϊγια, ςημαύνει «ςτο 
ςτόμα του φρεατύου του Ιτζϊ», λόγω τησ ύπαρξησ υπόγειων ςπηλαύων, 
τα Cenotes . 



ΜΑΣΟΤ ΠΛΣΟΤ 



ΣΟ ΜΑΣΟΤ ΠΛΣΟΤ 

• Θ πόλθ Μάτςου Πίτςου που 
βρίςκεται ςτο νότιο Περοφ 
είναι το αντιπροςωπευτικό 
δείγμα του πολιτιςμοφ των 
Μνκα ,που χάκθκε με απότομο 
τρόπο και που θ εξζλιξθ του 
ιταν και κα παραμείνει κζμα 
ςυηιτθςθσ . 



ΣΟ ΧΡΟΝΛΚΟ 
ΣΘ 
ΑΝΑΚΑΛΤΨΘ 

• Θ πόλθ ανακαλφφκθκε το 1911 , ςτισ 
24 Λουλίου , από τον Αμερικανό 
ιςτορικό και αρχαιολόγο Χίραμ 
Μπίνγκαμ. Σον Λοφλιο του 1911 
ξεκίνθςε από το Κοφςκο θ Περουβιανι 
αποςτολι του Γζιλ ( Yale Peruvian 
expedition) τθν οποία οργάνωςε και 
χρθματοδότθςε ο Μπίνγκαμ και 
κάποιοι παλαιοί ςυμφοιτθτζσ του. 
Μζχρι τον Απρίλιο του 1912 ο 
Μπίνγκαμ εργαηόταν ςτο Μάτςου 
Πίτςου κακαρίηοντασ το  και 
μελετϊντασ  το. 



•  Θ δυςπρόςιτθ κζςθ του Μάτςου Πίτςου 
ζκανε πολλοφσ να πιςτζψουν ότι ιταν το 
τελευταίο καταφφγιο των Μνκασ, ςτον 
αγϊνα τουσ εναντίον των Λςπανϊν . Σο 
Μάτςου Πίτςου χτίςτθκε το 1490 και 
χρθςίμευε ωσ 
αςτρονομικό  παρατθρθτιριο με αρχείο 
χρονολόγθςθσ, λατρευτικό κζντρο και ωσ 
κερινά ανάκτορα των βαςιλζων. Θ πόλθ 
φαίνεται ότι εγκαταλείφκθκε όταν ο 
θγεμόνασ Μάνκο Μνκα  γνωςτόσ και 
ςαν Μάνκο Κάπακ ο Β ξεκίνθςε τον αγϊνα 
ανεξαρτθςίασ των Μνκασ  από 
τουσ Λςπανοφσ κατακτθτζσ. 



ΣΑ ΚΤΡΛΟΣΕΡΑ ΜΝΘΜΕΛΑ 
ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ ΠΛΣΟΤ ΕΜΝΑΛ:  

•  Ο Ναόσ του Ιλιου («Σορεόν»), 
ιταν ζνα κρθςκευτικό 
ςυγκρότθμα κτιςμάτων με 
ςκοπό τθ διενζργεια 
ιεροτελεςτιϊν και 
αςτρονομικϊν μετριςεων. 

 



Θ ΛΕΡΘ ΠΛΑΣΕΛΑ 

• Θ ιερι πλατεία, με τρία μεγάλα 
κτίρια που τουσ ζχουν δοκεί τα 
ονόματα «Σζμπλο δε λασ Σρεσ 
Βεντάνασ», Κυρίωσ Ναόσ και 
Ναόσ του Λερζα. 



Η Ακρόπολη των Αθηνών 

 
 
 
 
 
 



Ακρόπολη Αθηνών,  «Ιερόσ 
Βρϊχοσ» ο πιο ςημαντικόσ 
Αρχαιολογικόσ χώροσ πϊνω ςε 
βραχώδη λόφο ύψουσ 156 μ 
300χ 150 μ  ςτο κϋντρο τησ 
Αθόνασ. 

Αποτελεύται από 3 ναούσ: 

• Παρθενώνα 

• Ερεχθείο 

• Ναό τησ Νίκησ 

• Προπύλαια 
 

 

 

 



Παρθενώνασ 

«Μϋγασ ναόσ» αφιερω- 

μϋνοσ ςτην θεϊ Αθηνϊ 

Αποτελεύται από: 

• Σηκό μικρό αύθουςα. 

• Ναό (Παρθενών) με το 
ϊγαλμα τησ Αθηνϊσ του 
Φειδύα. 



Ζωφόροσ Παρθενώνα 



Ερέχθειο 

Ιδιότυποσ ναόσ λατρεύασ 
πανϊρχαιων θεοτότων 

Σε τμόμα του ναού αντύ 
για κύονεσ ϋχει 6 
γυναικεύα αγϊλματα 2,3μ, 
τισ Καρυϊτιδεσ. 



Ναόσ τησ Απτέρου 
Νίκησ 

Μοναδικό Ιωνικού ρυθ- 
μού κτύριο, αφιερωμϋνο 
ςτην νύκη κατϊ των περ- 
ςών, μϊχη Μαραθώνα 
και ναυμαχύα Σαλαμύνασ. 



Μουςείο τησ  Ακρόπολησ 



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΧΗ Α 


