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Η ΒΑΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ  

 

1) ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 2.500.000 π.Χ. έωο  1.100 π.Χ.  

                                                                   

                                                          

                                                   Παλαιολιθική εποχή: 2.500.000 π.Χ. έωο 6.500 π.Χ. 

 

    Εποχή του λίθου 

                                                   Νεολιθική εποχή: 6.500 π.Χ. έωο 3.000 π.Χ. 

 

 

 

    Εποχή του χαλκού: 3.000 π.Χ. έωο 1.100 π.Χ. 

 

 

 

2) ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 1100 π.Χ. έωο ζήκεξα 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄: Η ΔΠΟΥΗ ΣΟΤ ΛΙΘΟΤ (ζει. 5-12) - ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΑ 

 

1. Παλαιολιθική εποχή (2.500.000 π.Χ. έως 6.500 π.Χ.)  

 

Οη άλζξωπνη:  

 πεξλνύλ από δηάθνξα βηνινγηθά ζηάδηα 

 δνπλ νομαδικά (αιιάδνπλ ηόπν δηακνλήο) 

 είλαη κσνηγοί, ηροθοζσλλέκηες (π.ρ. θαξπνζπιιέθηεο) θαη αλιείς 

 γηα ηελ θαηαζθεπή όπιωλ θαη εξγαιείωλ ρξεζηκνπνηνύλ οζηά θαη κέραηα ζώων θαη, 

θπξίωο, θαηεξγάδνληαη ηνλ λίθο 

 ζάβνπλ ηνπο λεθξνύο ηνπο θαη ηνπνζεηνύλ ζηνπο ηάθνπο δηάθνξα θηεξίζκαηα, επεηδή 

πηζηεύνπλ ζε κηα άιιε δωή, κεηά ην ζάλαην  

 δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα πνπ δελ θαιύπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο δωήο αιιά έρνπλ 

δηαθνζκεηηθό ή ζπκβνιηθό ραξαθηήξα  πρώηη μορθή ηέτνης (π.ρ. δωγξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, αγαικαηίδηα, θνζκήκαηα). 

 

2. Νεολιθική εποχή (6.500 π.Χ. έως 3.000 π.Χ.) 
 

Οη άλζξωπνη:  

 εγθαηαιείπνπλ ηε λνκαδηθή δωή θαη δημιοσργούν μόνιμοσς οικιζμούς 

 νξγαλώλνπλ ηα πρώηα τωριά θαη ηηο πξώηεο κνξθέο οργανωμένης κοινωνίας και 

οικονομίας 
 εγθαηαιείπνπλ ην θπλήγη θαη ηελ ηξνθνζπιινγή θαη αξρίδνπλ λα αζρνινύληαη κε ηε 

γεωργία θαη ηελ κηηνοηροθία (παξάγνπλ νη ίδηνη ηελ ηξνθή ηνπο)  ην μεθίλεκα γίλεηαη 

ζηε Μεζοποηαμία θαη ηε Μέζη Αναηολή 

 εθεπξίζθνπλ νέα, πιο αποηελεζμαηικά λίθινα εργαλεία (π.ρ. αιέηξη, κπιόπεηξα, 

δξεπάλη) θαη θαηαζθεπάδνπλ κεραμικά ζκεύη.  

 αλαθαιύπηνπλ ην πιάζηκν πήλινων αγγείων ηα νπνία ρξωκαηίδνπλ θαη δηαθνζκνύλ, ελώ  

θαη ηα αγαικαηίδηα ηα θαηαζθεπάδνπλ θπξίωο από πειό. 

 

ηελ Ειιάδα:  

 νη πεξηζζόηεξνη λενιηζηθνί νηθηζκνί βξίζθνληαλ ζηε Θεζζαλία (έζθιν, Δηκήλη) θαη ηε 

Μακεδονία (Δηζπειηό) ζε πεδηλέο, παξαιηαθέο ή παξαιίκληεο πεξηνρέο  

 νη νηθηζκνί ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη είηε από παζζάλοσς είηε από πέηρα 

 νη άλζξωπνη αζρνινύληαλ κε ηε γεωξγία θαη ηελ θηελνηξνθία θαη θαηαζθεύαδαλ 

δηάθνξα ρξεζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. θεξακηθά)  

 ήηαλ αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο θνηλόηεηαο όπωο επίζεο θαη ην ζξεζθεπηηθό 

ζπλαίζζεκα 


