
1. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

• Η μακρότατη περίοδος, από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη μέχρι την ανακάλυψη της

γραφής,  ονομάζεται  Προϊστορία.  Όλο  αυτό  το  διάστημα ο  άνθρωπος  προοδεύει,  βελτιώνει

συνεχώς  τις  συνθήκες  ζωής  του,  τελειοποιεί  τον  εργαλειακό  εξοπλισμό  του.  Με βάση την

τεχνολογική εξέλιξη, προτάθηκε από τους επιστήμονες η υποδιαίρεση της Προϊστορίας. Έτσι

διακρίνουμε την Εποχή του Λίθου και την Εποχή του Χαλκού. 

• Η Εποχή του Λίθου περιλαμβάνει την Παλαιολιθική και τη Μεσολιθική εποχή, που καλύπτουν

το διάστημα από την εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι το 6500 περίπου π.Χ., και τη Νεολιθική

που τελειώνει περίπου το 3000 π.Χ. Η Εποχή του Χαλκού καλύπτει την περίοδο από το 3000

μέχρι το 1100 π.Χ. 

2. Η ΠΑΛΑIΟΛIΘIΚΗ ΚΑI Η ΜΕΣΟΛIΘIΚΗ ΕΠΟΧΗ

• Πριν  από  περίπου  2.500.000  χρόνια  εμφανίζονται  στην  Αφρική  οι  πρώτοι  άνθρωποι.  Οι

επιστήμονες ονόμασαν αυτό τον πρώτο τύπο ανθρώπου «Ικανό άνθρωπο – homo habilis». Ο

«ικανός άνθρωπος» ζει ομαδικά και κατασκευάζει εργαλεία. Ο  «Όρθιος άνθρωπος – homo

erectus» που  τον  διαδέχεται  βελτιώνει  την  κατασκευή  των  εργαλείων  και  ανακαλύπτει  τη

φωτιά. Τα ίχνη του απαντώνται όχι μόνο στην Αφρική αλλά επίσης στην Ευρώπη και στην

Ασία. Τέλος, ο  «Σοφός (έμφρων) άνθρωπος – homo sapiens» διαθέτει μέγεθος εγκεφάλου

μεγαλύτερο από αυτό των προκατόχων του και θάβει τους νεκρούς του. Η ανθρώπινη αλυσίδα

καταλήγει στον «Σοφότατο άνθρωπο – homo sapiens sapiens» ο οποίος επινοεί την τέχνη και

εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. 

• Ο τρόπος ζωής του ανθρώπου κατά  την Παλαιολιθική και Μεσολιθική περίοδο:

-  Το  κλίμα  ήταν  ψυχρότερο  απ’ ό,τι  σήμερα.  Ο  άνθρωπος  βρίσκει  συχνά  καταφύγιο  στα

σπήλαια,  μετακινείται  ακολουθώντας  τα  θηράματά  του  και  προτιμά  για  προσωρινή

εγκατάσταση τις θέσεις κοντά στις όχθες ποταμού, δίπλα σε πηγές νερού ή δίπλα σε λίμνες. 

- Κατά τη διάρκεια της Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής εποχής ο άνθρωπος είναι κυνηγός και

τροφοσυλλέκτης, ενώ βοηθητικό ρόλο παίζει και η αλιεία. Για την κατασκευή των όπλων και

των εργαλείων του ο άνθρωπος χρησιμοποιεί οστά και κέρατα ζώων ή, κυρίως, κατεργάζεται

τον λίθο. Για να αντιμετωπίσει το κρύο, περιτυλίγεται με δέρματα ζώων. 

- Σε πολλές ευρωπαϊκές παλαιολιθικές θέσεις έχουν βρεθεί  σπηλαιογραφίες, δηλαδή εικόνες

ζώων και σπανίως ανθρώπων ζωγραφισμένες με χρώματα ή χαραγμένες στα τοιχώματα των

σπηλαίων.  Οι  παλαιολιθικές παραστάσεις  έχουν,  μάλλον,  μαγική ή συμβολική σημασία και



εκφράζουν την αντίληψη των παλαιολιθικών ανθρώπων για το μυστήριο της δημιουργίας της

ζωής, την αγωνία για την επιβίωση (εξασφάλιση ζωής) και το θάνατο. 

3. Η ΝΕΟΛIΘIΚΗ ΕΠΟΧΗ

• Η  μετάβαση  του  ανθρώπου  από  την  Παλαιολιθική  εποχή  της  κυνηγετικής  και

τροφοσυλλεκτικής  οικονομίας  στη  Νεολιθική,  όταν  ο  άνθρωπος  γίνεται  γεωργός  και

κτηνοτρόφος, αποτελεί  μία  πραγματική  επαναστατική  αλλαγή.  Η  Νεολιθική  εποχή

χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία, που το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου: α) μόνιμη

εγκατάσταση του ανθρώπου και δημιουργία οικισμών β) απασχόληση με τη γεωργία και την

κτηνοτροφία και γ) χρήση της κεραμικής. 

• Πιο αναλυτικά:

- Η γεωργία γεννιέται σε μία  «εύφορη ημισέληνο» που περιλαμβάνει τη Μεσοποταμία, την

Παλαιστίνη (Χαναάν, Φοινίκη) και την Αίγυπτο. Τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν ήταν τα

δημητριακά, τα οποία αποτελούν τη βάση της διατροφής του ανθρώπου. Για να διευκολύνονται

στην καλλιέργεια οι άνθρωποι, σιγά- σιγά εφευρίσκουν διάφορα εργαλεία, όπως το αλέτρι για

να οργώνουν τη γη, το δρεπάνι για το θερισμό, την μυλόπετρα για να αλέθουν τους σπόρους.

Αυτά τα εργαλεία είναι συνήθως κατασκευασμένα από λειασμένο λίθο.

-  Δίπλα  στους  γεωργούς  παρουσιάζονται  οι  τεχνίτες. Ανταλλάσσουν  τα  προϊόντα  τους  με

τρόφιμα και έτσι αναπτύσσεται σταδιακά ένα είδος οικιακής οικονομίας. 

4. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟY ΧΑΛΚΟY (3000-1100 π.Χ.)

• Προς  το  τέλος  της  Νεολιθικής  εποχής  εμφανίζονται  τα  πρώτα  εργαλεία  που  είναι

κατασκευασμένα από χαλκό. Από το σημείο αυτό και μετά ο χαλκός χρησιμοποιείται όλο και

περισσότερο για την κατασκευή κάθε είδους αντικειμένων και παραμερίζει την πέτρα. Γι’ αυτό

και η νέα εποχή που αρχίζει ονομάζεται Εποχή του Χαλκού. 

• Αυτή την περίοδο, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που ονομάστηκε «εύφορη ημισέληνος»

αναπτύσσονται  οι  πρώτοι  μεγάλοι  πολιτισμοί,  των  Σουμερίων,  των  Βαβυλωνίων,  των

Αιγυπτίων, των  Εβραίων, των  Φοινίκων, των  Χετταίων. Συγχρόνως, σε διάφορες περιοχές

της  Ελλάδας  εμφανίζονται  οι  πρώτοι  σημαντικοί  πολιτισμοί  (Κυκλαδικός,  Μινωικός,

Μυκηναϊκός). Η θάλασσα του Αιγαίου έπαιζε σπουδαίο ρόλο για την επαφή των πολιτισμών

αυτών μεταξύ τους αλλά και με τους γειτονικούς πολιτισμούς της Ανατολής.
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