
Ο ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΗΣ 

ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

http://users.sch.gr/aiasgr/Eguklopaideia/Palaistinh/Palaistinh.htm


Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς 

Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που 

ονομάζεται ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα 



http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://www.studylight.org/se/maps/&ei=plcLT4SCDsLGswa42PCTBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ7gEwAA&prev=/search?q=bible+maps&hl=el&prmd=imvns


Ποια σύγχρονα κράτη αποτελούν την περιοχή της 

Παλαιάς  Διαθήκης; 

• Ιράν 

• Ιράκ 

• Συρία 

• Λίβανος 

• Αίγυπτος 

• Ιορδανία 

• Σαουδική 

Αραβία 





Η Μέση Ανατολή:  

κοιτίδα λαών & πολιτισμών  

• Πού 

δημιουργήθηκαν 

μεγάλοι 

πολιτισμοί; 

 

• Ποια μεγάλα 

επιτεύγματα 

πέτυχαν αυτοί οι 

λαοί; 

• Στη Μεσοποταμία 
και στο Νείλο 

 

 
• Δημιουργήθηκαν οι 

πρώτες πόλεις, 
επινοήθηκε η γραφή, 
ο τροχός. 



Σφηνοειδής γραφή 
 

Οι Σουμέριοι επινόησαν 

τη σφηνοειδή γραφή, 

αποτυπώνοντας με ανά-

λογου σχήματος εργαλείο 

τα γράμματά τους σε 

πήλινες πινακίδες. 

http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user/presentDoc.jsp?docId=120&docType=1&fileName=book120.xml


Πήλινη πινακίδα με 

σφηνοειδή επιγραφή 

και σχεδιάγραμμα που 

αποτελεί ένα είδος 

χάρτη δείχνοντας τη 

θέση της Βαβυλώνας.  

http://users.sch.gr/pchaloul/anatol-politism/anatolikoi-politismoi.htm


Σουμεριακό τροχοφόρο όχημα, 2500 π.Χ 

http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=182761&p=2764495


Άροτρο Σουμερίων το 3000π.Χ. 



Ναός και αστεροσκοπείο μαζί. Αναπαράσταση ενός ναού-αστεροσκοπείου, ενός 

Ζιγκουράτ, από την πόλη Ουρ. Οι επάλληλες τραπεζοειδείς κατασκευές 

καταλήγουν σε ένα μικρό πυργοειδές οικοδόμημα, το οποίο χρησίμευε ως ναός και 

παρατηρητήριο συγχρόνως.  

http://www.oedb.gr:8080/oedvLibrary/user/presentDoc.jsp?docId=120&docType=1&fileName=book120.xml


Τα ονόματα 

Γη Χαναάν 

 

 

Γη της 

Επαγγελίας  

( = υπόσχεσης) 

 

Γη  Ισραήλ 

 

 

Παλαιστίνη 

 

Εκεί κατοικούσαν οι 

Χαναναίοι 

Τη Χαναάν υποσχέθηκε ο 

Θεός να χαρίσει στον 

Αβραάμ και τους απογόνους 

του 

Χώρα των Ισραηλιτών 

Η λέξη Παλαιστίνη προέρχεται 

από την εβραϊκή λέξη Φιλισταία, 

δηλαδή την παραθαλάσσια  

πεδινή περιοχή, στην οποία από 

το τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. 

εγκαταστάθηκαν οι Φιλισταίοι. 



Χαναναίος (από 

αιγυπτιακή 

παράσταση) 



Η χώρα και τα 

σύνορά της 
 

Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: 

«Μίλησε στους Ισραηλίτες και πες 

τους: Πρόκειται να μπείτε στη 

Χαναάν την οποία θα 

κληρονομήσετε... Τα νότια σύνορά 

σας θα αρχίζουν ανατολικά από τη 

Νεκρά Θάλασσα... Και θα φτάνουν 

μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα. Τα 

δυτικά σύνορά σας θα είναι η 

Μεσόγειος Θάλασσα... Τα βόρεια 

σύνορά σας θα είναι αυτά: Από τη 

Μεσόγειο Θάλασσα... Μέχρι το 

βουνό «Όρος» (ίσως το Ερμών ή ο 

Λίβανος)... Τα ανατολικά όρια 

κατεβαίνουν κατά μήκος του 

Ιορδάνη...» Αριθ. 34, 1-3, 5-7, 12.    

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/007a.jpg


Μια χώρα σταυροδρόμι 

• Στο μέσον αυτής της 

περιοχής βρίσκεται 

η Παλαιστίνη. 

 

• Μπορείτε να 

καταλάβετε γιατί 

είναι πολύ 

σημαντική η θέση 

της; 

• Γιατί όλοι οι δρόμοι 

που συνέδεαν τους 

μεγάλους 

πολιτισμούς 

περνούσαν από εδώ.  





Παλαιστίνη: Η μορφολογία του εδάφους 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/007b.jpg


4 ΖΩΝΕΣ 

1. Παραλιακή ζώνη 

2. Ορεινή  ζώνη 

3. Κοιλάδα του Ιορδάνη- 

Νεκρά  Θάλασσα 

4. Πέρα του Ιορδάνη  

ορεινή περιοχή 

 



ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 

 

•  Πεδινή 

 

• Εύφορη 

 

• Μεσογειακό 

    κλίμα 

 

Πεδιάδα Εσδραελών 

http://www.panoramio.com/user/5471190/tags/.%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%99 %CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99 2011-Holy Land?photo_page=4


ΟΡΕΙΝΗ ΛΩΡΙΔΑ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ  ΟΡΗ 

 

• Θαβώρ 

 

• Γαριζίν  

 

• Ερμών 



ΕΡΜΩΝ-ΚΑΡΜΗΛΟΣ 

Ο τρόπος ζωής και σκέψης των ανθρώπων σχετίζεται ισχυρά με τον τόπο 

που ζουν, τη μορφολογία του εδάφους, το κλίμα, την ύπαρξη ή την 

έλλειψη νερού και βλάστησης, την έρημο ή την καλλιεργήσιμη γη.  



Θαβώρ  

http://1myblog.pblogs.gr/tags/thabor-gr.html




ΚΟΙΛΑΔΑ  ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ 

1. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

• 190 χιλιόμετρα 

• Ορμητικός 

• Εύφορη κοιλάδα 

 

2. ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

• 400μ κάτω απ τη θάλασσα 

• Πολύ αλάτι,χωρίς ζωή 



Ο Ιορδάνης ποταμός (αεροφωτογραφία) κυλάει μαιανδρικά σε όλο το μήκος της κοιλάδας 

τριπλασιάζοντας την απόσταση μεταξύ της λίμνης Γενησαρέτ και της Νεκράς Θάλασσας. Η 

ορμητικότητά του δεν επέτρεψε την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και πόλεων στις όχθες του. 



Ιορδάνης 



Νεκρή θάλασσα 

Κατά την παράδοση, στη θέση αυτή βρίσκονταν οι βιβλικές 

πόλεις Σόδομα και Γόμορρα κι η λίμνη σχηματίστηκε μετά 

την καταστροφή τους.  



Dead Sea  



http://www.propagator.gr/mysite/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=65


The Dead Sea is a salt lake between Palestine and Israel to the west and Jordan to the east. At 420 metres below sea level, its 

shores are the lowest point on Earth that are on dry land. With 30 percent salinity, it is 8.6 times saltier than the ocean. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=621223


http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=621223


http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=621223


http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=621223


http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=621223


Κρύσταλλοι από αλάτι στην επιφάνεια της 

Νεκράς Θάλασσας. Στην αρχαιότητα 

ονομαζόταν «Θάλασσα του αλατιού». 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=621223


http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=621223


ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ 

• Βουνά 

 

• Βόρεια πολύ εύφορο 

 

• Μετά απ αυτό 

αρχίζει η έρημος 













ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ  

Έρημος Νέγκεβ  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jHkmyvmToWYJ:fotografiesfotinis.blogspot.com/2008/05/blog-post_20.html+%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%B2&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr


http://3.bp.blogspot.com/-VWHowZLuA1c/TxdVQyMlz8I/AAAAAAAAGeg/Ds9eLqGs_0U/s1600/Negev.jpg


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jHkmyvmToWYJ:fotografiesfotinis.blogspot.com/2008/05/blog-post_20.html+%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%B2&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr


H έρημος Νέγκεβ στην περιοχή του Σντε Μποκέρ 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=164735


Κλίμα 

     Εντυπωσιακές 

αλλαγές από 

λωρίδα σε 

λωρίδα και από 

τόπο σε τόπο 

• Πολλές βροχές- 

καλλιέργειες 

• Σπάνιες βροχές – 

ξηρασία 

• Πολύ κρύο- πολύ 

ζέστη. 

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/014.jpg


Η χώρα που ρέει μέλι και γάλα 

Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι έρημος 
και αρκετά φτωχική, για τους Ιουδαίους όμως είναι η γη 
που ρέει μέλι και γάλα. 

http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/296218


Η σημερινή Παλαιστίνη- το σημερινό Ισραήλ 

• Το 1948 ιδρύθηκε το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ με 

σκοπό να μετατραπεί σε εθνική εστία των απανταχού 

Εβραίων. Διεκδικεί ιστορική συνέχεια με τα αρχαία 

βιβλικά κράτη, το έπος των οποίων έχει κεντρική 

θέση στην ιουδαϊκή θρησκεία και μνήμη.  

• από τότε βρίσκεται συνεχώς σε διαμάχη με τους 

Άραβες γείτονές του  

• με αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες.  

• Όσες προσπάθειες και να έγιναν για ειρήνη δεν 

έφεραν αποτέλεσμα και  

• η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη παραμένει 

μια ανοιχτή πληγή για όλο τον κόσμο.  



Μια χώρα  

της  

σύγχρονης οδύνης 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_Liberation_Organization
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g3KbVq3a2OIJ:paremvasi.ntua.gr/keimena/anatoli/israel_2.htm+%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%B4%CE%B1%CF%85%CE%B9%CE%B4&cd=10&hl=el&ct=clnk&gl=gr


Το πράσινο 

ανοιχτό είναι η 

χώρα των 

Παλαιστινίων και 

οι περιοχές που 

συχνά 

συγκρούονται οι 

Παλαιστίνιοι και 

οι Ιουδαίοι και τα 

βλέπουμε στην 

τηλεόραση. 


