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Η προϊστορία και η ιστορία του ανθρώπου σηματοδοτήθηκαν από 
τη χρήση των υλικών. 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 ΕΠΟΧΗ ΤΟY ΧΑΛΚΟY
 (3000-1100 π.Χ.)Η ΕΠΟΧΗ ΤΟY ΛIΘΟY



 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 ΠΑΛΑIΟΛIΘIΚΗ ΚΑI Η ΜΕΣΟΛIΘIΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η καθημερινή ζωή κατά την Παλαιολιθική εποχή.



Ο άνθρωπος είναι κυνηγός και τροφοσυλλέκτης. Στη μεσογειακή 
Ευρώπη τα βόδια, τα ελάφια και οι ίπποι αποτελούν, μαζί με 

τους καρπούς, την κύρια τροφή του. 



Για την κατασκευή των όπλων και των εργαλείων του 
χρησιμοποιεί οστά και κέρατα ζώων ή, κατεργάζεται τον λίθο. 
Για να αντιμετωπίσει το κρύο, περιτυλίγεται με δέρματα ζώων.

Τα κύρια εργαλεία του ανθρώπου της Παλαιολιθικής εποχής (Μουσείο Βόλου)



 Πέλεκυς (τσεκούρι µε ξύλινη λαβή), κοκάλινα 
αγκίστρια, αιχµή από πέτρινο βέλος.



Στα έργα τέχνης περιλαμβάνονται ζωγραφικές παραστάσεις και 
αγαλματίδια από πηλό, κόκκαλο ή λίθο. Έχουν 

βρεθεί σπηλαιογραφίες, δηλαδή εικόνες ζώων και σπανίως 
ανθρώπων ζωγραφισμένες με χρώματα ή χαραγμένες στα 

τοιχώματα των σπηλαίων. 



Εργαλεία και κόκαλα ανθρώπων αυτής της εποχής έχουν βρει 
οι αρχαιολόγοι στην Ελλάδα, στο σπήλαιο των Πετραλώνων της 

Χαλκιδικής.  Καταστόλιστο με σταλαγμίτες και σταλακτίτες 
βρίσκεται 50 χλμ. ΝΔ από τη Θεσσαλονίκη.



Οι έρευνές απέδειξαν ότι οι Πετραλώνειοι Αρχάνθρωποι είναι 700.000 
περίπου ετών.  Χρονολογήθηκαν οστά, άργιλος, σταλαγμίτες και ίχνη φωτιάς 
(στάχτες, καμένα οστά) - τα αρχαιότερα που άναψε ανθρώπινο χέρι πάνω στη 

Γη ( 800.000 ετών). 

Το κρανίο  του 
Αρχάνθρωπου, 
κολλημένο στον 
βράχο 
και  ο  σκελετός  
του  κάτω  από το 
σταλαγμιτικό 
υλικό.



Στο σπήλαιο των Πετραλώνων ανάμεσα στα απολιθώματα 
συγκαταλέγονται λιοντάρια, ύαινες, αρκούδες, πάνθηρες, 

ελέφαντες, ρινόκεροι, βίσωνες, ελάφια,  πουλιά, νυκτερίδες.   



Σπήλαιο των Πετραλώνων

Κάτω σιαγόνα της αρκούδας 
ντενιγκέρι, που πιθανόν 

πελεκήθηκε στο πίσω τμήμα 
της, για να χρησιμοποιηθεί 

σαν οστέινο  εργαλείο. 

Πλάγια δεξιά όψη κρανίου 
της ύαινας των 

Πετραλώνων, όπως 
βρέθηκε καλυμμένη με 
σταλαγμιτικό υλικό. 



Πιστή αναπαράσταση του Μαυσωλείου, του  χώρου που 
βρέθηκε ο Αρχάνθρωπος (το κρανίο  του κολλημένο στον 

βράχο και  ο  σκελετός  του  κάτω  από το σταλαγμιτικό υλικό).



Το σπήλαιο 
"Γράβα 

Γαρδικίου"

Βρίσκεται στην 
κοινότητα Αγίου 
Ματθαίου, σε 
απόσταση 22χμ. στα 
νοτιοδυτικά της 
Κέρκυρας. 
Αποτελούσε 
ορμητήριο κυνηγών 
και 
τροφοσυλλεκτών.



  Χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία, 
που το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου: 

✓  μόνιμη εγκατάσταση του ανθρώπου και 
δημιουργία οικισμών 

✓ απασχόληση με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία και 

✓  χρήση της κεραμικής.

Η ΝΕΟΛIΘIΚΗ ΕΠΟΧΗ



Το 6500 π. Χ. το κλίμα γίνεται θερμότερο και το κυνήγι σπανιότερο. Ο 
άνθρωπος, για την τροφή του, δεν μπορεί πια να στηρίζεται αποκλειστικά 
στο κυνήγι και την καρποσυλλογή. Είναι η αρχή για τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία.

Η καθημερινή ζωή του νεολιθικού ανθρώπου.



Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα

    Στον ελλαδικό χώρο οι 
μεταβολές της 
νεολιθικής περιόδου 
γίνονται ορατές γύρω 
στο 6500 π. Χ . 
Νεολιθικοί οικισμοί 
έχουν εντοπιστεί σε 
περιοχές της 
Θεσσαλίας και της 
Μακεδονίας, σε 
βραχώδεις τοποθεσίες 
των νησιών, σε παρυφές 
ορεινών όγκων, σε 
σπήλαια, σε παραλιακές 
και παραλίμνιες 
περιοχές. 

Στο πλαίσιο είναι η περιοχή της σημερινής 
Μαγνησίας, όπου αναπτύχθηκαν οι πιο 

σημαντικοί νεολιθικοί οικισμοί στην Ελλάδα: το 
Σέσκλο και το Διμήνι.



Για να διευκολύνονται στην καλλιέργεια οι άνθρωποι, 
εφευρίσκουν εργαλεία, όπως το αλέτρι για να οργώνουν τη γη, 
το δρεπάνι για το θερισμό, τη μυλόπετρα για να αλέθουν τους 
σπόρους. Είναι συνήθως κατασκευασμένα από λειασμένο λίθο.

Εργαλεία και αντικείμενα του νεολιθικού ανθρώπου.



Κατά την περίοδο αυτή κατασκευάζονται και χρηστικά 
αντικείμενα οικιακής χρήσης, κεραμικά, λίθινα ή οστέινα.

Κεραμικός κλίβανος στο Διμήνι



Νέες τεχνικές αναπτύσσονται. Οι άνθρωποι 
κατασκευάζουν κεραμικά σκεύη για να τοποθετούν τα 

περισσεύματα των δημητριακών και για να ψήνουν τις τροφές. 
Υφαίνουν τα ενδύματά τους, χρησιμοποιώντας το μαλλί των 

προβάτων ή φυτά όπως το λινάρι.

Κεραμικά σκεύη Υφαίνουν.



Η ενασχόληση με τη γεωκτηνοτροφία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της 
οικονομίας κατά τη Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα. Τα δημητριακά και τα 
όσπρια αποτελούν τη βάση των καλλιεργειών, ενώ τα αιγοπρόβατα, τα 

βοοειδή και οι χοίροι τη βάση της κτηνοτροφίας.

 Σε ανασκαφές που έγιναν στον νεολιθικό οικισμό Διμήνι στην 
Θεσσαλία βρέθηκαν πολλά εργαλεία.



Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη νομαδική ζωή. Επιλέγουν τη μόνιμη 
εγκατάσταση και χτίζουν σπίτια με ξύλα, πλίνθους ή πέτρες. Δημιουργούν τα 

πρώτα χωριά. Οι κάτοικοί τους είναι γεωργοί. Δίπλα στους γεωργούς 
παρουσιάζονται οι τεχνίτες. Ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους με τρόφιμα . 

Θάβουν τους νεκρούς τους σε τάφους και πιθάρια. 

Νεολιθικά εργαλεία



Ασχολούνται  με την εκτροφή εξημερωμένων ζώων (αιγοπροβάτων, χοίρων), 
τα οποία καλύπτουν βασικές βιοτικές ανάγκες, όπως κρέας, γάλα, λίπος, για 

τροφή, δέρματα και μαλλί για προστασία από το κρύο και κόκαλα για την 
κατασκευή εργαλείων και όπλων. Οι νεολιθικοί άνθρωποι κατασκεύαζαν τα 
λίθινα εργαλεία τους με δύο βασικές τεχνικές: την τεχνική με θραύση - 

κρούση και την τεχνική με λείανση.



Το ανταλλακτικό εμπόριο, όχι βέβαια ιδιαίτερα οργανωμένο, προμηθεύει 
πήλινα σκεύη και σκληρά ηφαιστειακά πετρώματα, όπως οψιανό από τη Μήλο 

και το Γυαλί της Νισύρου, πυριτόλιθο κ.ά. για την κατασκευή εργαλείων, 
όπως λεπίδες, αξίνες, πελέκεις, τριβεία, γουδιά και μυλόλιθους.



Γυναικεία εδώλια
   Στη νεολιθική 

περίοδο υπάρχουν 
αρκετά γυναικεία 
εδώλια και αυτό 
δείχνει τη 
σημαντική θέση 
της γυναίκας αυτή 
την περίοδο. 
Εικάζεται ότι οι 
θεότητες που 
λατρεύονταν ήταν 
γυναικείες.



Στη Θεσσαλία, στη νότια Ελλάδα αλλά και στα 
νησιά του Αιγαίου, στην κατασκευή των σπιτιών 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα ντόπιες πέτρες.

Ανακατασκευή μιας νεολιθικής οικίας



Δύο ήταν οι κυριότεροι τρόποι οικοδόμησης στη νεολιθική 
Θεσσαλία: η οικοδόμηση με ωμόπλινθους (πλινθόκτιστα 

οικήματα) και η οικοδόμηση με αχυροπηλό και πασσάλους 
(πασσαλόπηκτα οικήματα).



Ο προϊστορικός οικισμός του Σέσκλου εκτείνεται σε χώρο 
συνολικού εμβαδού 100 στρεμμάτων. Κτίσθηκε κατά τη Νεότερη 
Νεολιθική περίοδο στο ψηλότερο σημείο του λόφου Καστράκι και 

περιβαλλόταν από ένα σύστημα κυκλικών λίθινων περιβόλων.



Το πιο εντυπωσιακό 
οικοδόμημα του 

αρχαιολογικού χώρου στο 
Σέσκλο είναι το λεγόμενο 

«μέγαρο». 

Λεπίδες  οψιανού από τον 
οικισμού του Σέσκλου στη 

Θεσσαλία

Ο προϊστορικός οικισμός του Σέσκλου 



Διμήνι . Οργανωμένη κοινότητα 200-300 κατοίκων, που 
ζούσαν σε 30-40 σπίτια και ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, αλλά και με την αλιεία, λόγω της μικρής 

απόστασης από τη θάλασσα. 

Αναπαράσταση του νεολιθικού οικισμού



Από πηλό κατασκεύαζε ο νεολιθικός άνθρωπος του Διμηνίου 
εργαλεία, όπως πεσσούς για τις σφενδόνες, υφαντικά βάρη για τον 

αργαλειό και σφονδύλια για το γνέσιμο.

 

 Ανακατασκευή μιας νεολιθικής οικίας στο Διμήνι. 



Μυκηναϊκός κρατηρίσκος από 
το Διμήνι

Ρυτό από το μυκηναϊκό 
οικισμό Διμηνίου



Πήλινο ειδώλιο από το 
Διμήνι

Ειδώλιο ταύρου 

Μυκηναϊκά ειδώλια από το Διμήνι



Περιδέραια από το Διμήνι

Περιδέραιο με χάντρες 



Αγγεία από το Διμήνι Θεσσαλίας (3800-3300 π.Χ.) 

Πήλινο αγγείο με πολύχρωμο διάκοσμο Γραπτό αγγείο 



Στη βόρεια Ελλάδα τα σπίτια των νεολιθικών οικισμών, κατά 
κανόνα, είναι κατασκευασμένα από κλαριά και λάσπη και 

στηρίζονται σε έναν ξύλινο σκελετό.



Λιμναίος οικισμός έχει ανασκαφεί στη θέση Δισπηλιό στην 
Καστοριά. Ξύλινοι πάσσαλοι στήριζαν επίσης ξύλινες 
πλατφόρμες επάνω στις οποίες στηρίζονταν τα σπίτια.



Tα σπίτια του οικισμού, κυκλικά και ορθογώνια, κτίζονται από 
ξύλο, καλάμια και πηλό πάνω σε ξύλινες πασσαλόπηκτες 

πλατφόρμες. 



Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το κυνήγι και 
την αλιεία. H αλιεία τεκμηριώνεται από τα πολυάριθμα οστέινα αγκίστρια 
και από τα ίχνη μιας βάρκας, πανομοιότυπης με αυτές που χρησιμοποιούν και 

σήμερα οι ψαράδες της Kαστοριάς. 



Ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού είναι γεμάτος από 
τεκμήρια για τη ζωή που αναπτύχθηκε εκεί, για 

περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. 
    

Εσωτερικό  οικίας
Ξύλινη πινακίδα με την 

αρχαιότερη γραφή στον κόσμο



Η ΕΠΟΧΗ ΤΟY ΧΑΛΚΟY (3000-1100 π.Χ.)

     Η μετάβαση από την 
Νεολιθική Εποχή στην 
Εποχή του Χαλκού, στο 
τέλος της 4ης χιλιετίας π.
Χ., σημαδεύεται από 
βαθιές τομές στον 
πολιτισμό και την 
οργάνωση των κοινωνιών 
του Αιγαίου. Σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας 
εμφανίζονται οι πρώτοι 
σημαντικοί πολιτισμοί 
(Κυκλαδικός, Μινωικός, 
Μυκηναϊκός).  



Οι 
οικισμοί  στις Κυκλάδες χτ

ίζονταν σε θέσεις οι 
οποίες εξασφάλιζαν στους 

κατοίκους θαλάσσια 
επικοινωνία, ασφαλή 

αγκυροβόλια και 
προστασία από φυσικές 
θεομηνίες ή εχθρικές 

επιθέσεις. Για 
εγκατάσταση επιλέγονταν 

συνήθως ακρωτήρια, 
χαμηλοί λόφοι, πλαγιές ή 

φύσει οχυρές θέσεις 
κοντά στη θάλασσα αλλά 
και στην ενδοχώρα των 

νησιών.  



Σκάρκος Ίου. Ο μεγαλύτερος σε έκταση και καλύτερα διατηρημένος 
οικισμός. Τα ορθογώνια λιθόκτιστα κτήρια περιλαμβάνουν ισόγειο, έναν 

όροφο και περιφραγμένη αυλή. Την κυκλοφορία στον οικισμό διευκολύνουν 
δρόμοι και πλατείες.



 Τα μαρμάρινα ειδώλια αποτελούν τη σημαντικότερη δημιουργία της 
κυκλαδικής μαρμαρογλυπτικής.  Τα περισσότερα παριστάνουν γυμνές 

γυναίκες, λίγα άνδρες μουσικούς, πολεμιστές ή κυνηγούς. Οι μορφές είναι 
έντονα σχηματοποιημένες, με λίγες αλλά χαρακτηριστικές λεπτομέρειες για την 

αναγνώριση του φύλου.

Ο καθιστός άνδρας 
παίζει άρπα.

Ο «εγείρων πρόποσιν»Αντρική μορφή 
που παίζει αυλό



Τα πήλινα αγγεία, που έχουν ποικίλα σχήματα, διακοσμούνται με απλά 
γραμμικά σχέδια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι και τα μαρμάρινα αγγεία, καθώς 

και τα μεταλλικά με απλή χαρακτή διακόσμηση.

Πήλινο τηγανόσχημο σκεύος με 
εγχάρακτη παράσταση πλοίου. 

Χαλανδριανή Σύρου
Κρατηρίσκος ("καντήλα") από μάρμαρο 



Τοιχογραφίες

Τοιχογραφία των αντιλοπών. 
Ακρωτήρι Θήρας, 16ος αι. π.Χ.

Τοιχογραφία των Πυγμάχων. 
Ακρωτήρι Θήρας, 16ος αι. π.Χ.



Μινωικός Πολιτισμός
 Η Κρήτη  έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι 

Μινωίτες  ταξιδεύουν στις Κυκλάδες και φτάνουν στην Ανατολή, την Αίγυπτο, 
την Τροία και την Κύπρο. Εξάγουν λάδι, κρασί, ξυλεία, λίθινα αγγεία, υφάσματα 

και δέρματα   και εισάγουν χαλκό, ασήμι, χρυσάφι, ελεφαντόδοντο και 
πολύτιμες πέτρες. 

Οι εµπορικές σχέσεις των Μινωιτών.



Οι μεγαλύτερες πόλεις στη μινωική Κρήτη ήταν η Κνωσός, η 
Φαιστός, τα Μάλια και η Ζάκρος. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν 

μεγάλα ανάκτορα. To σημαντικότερο κέντρο η Κνωσός, αναπτύσσεται πάνω 
στο ύψωμα της Κεφάλας μέσα σε ελιές, αμπέλια και κυπαρίσσια , 5 χιλ. 

νοτιοανατολικά του Ηρακλείου.

Άποψη του ανακτόρου της Κνωσού



Τα ανάκτορα, μεγάλα συγκροτήματα κτιρίων είναι τα διοικητικά, οικονομικά, 
θρησκευτικά και καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Το 
Ανάκτορο της Kνωσού είναι το μεγαλύτερο από τα κέντρα της μινωικής 

εξουσίας. 

Αναστηλωμένο τμήμα του ανακτόρου της Κνωσού



Στα 1700  χρησιμοποιείται ένα σύστημα γραφής το οποίο έμοιαζε με 
τα ιερογλυφικά, όπως αποδεικνύει ο δίσκος της Φαιστού. Λίγο 

αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται η Γραμμική Α. Η γραφή ήταν 
συλλαβική, δηλαδή κάθε σημείο αντιστοιχούσε σε μία συλλαβή. 

Ο δίσκος της Φαιστού με τα 
ιερογλυφικά Πινακίδα με Γραμμική Α΄



Οι Μινωίτες πίστευαν, βασικά, σε ένα σύμπλεγμα γυναικείων 
θεοτήτων. Συχνά η λατρεία του θείου πραγματοποιείται και σε 

σπήλαια, όπως στο Δικταίο Άντρο. Το κύριο ιερό δέντρο φαίνεται 
να είναι η ελιά. Από τα ζώα σημαντικό ρόλο παίζει στη μινωική 

θρησκεία ο ταύρος.

Oμοίωμα ναΐσκου
Ιερή τελετουργία με κέντρο τον 

ταύρο, ταυροκαθάψια. 



Η μινωική τέχνη έχει ποικιλία και πρωτοτυπία. Όλα τα μινωικά έργα –αγγεία 
από πηλό ή πέτρα, ειδώλια, κοσμήματα, τοιχογραφίες– έχουν κίνηση, 

ζωντάνια και χάρη. Τα ωραιότερα αγγεία αυτής της εποχής στη μινωική Κρήτη 
είναι τα πολύχρωμα καμαραϊκά.

Μινωίτισσες που χορεύουν. Η τοιχογραφία του "γαλάζιου πουλιού" 
από την "οικία των Τοιχογραφιών"



Η τοιχογραφία των δελφινιών από το δωµάτιο της 
βασίλισσας (αναπαράσταση).



Οι Αχαιοί γνώρισαν τον Κυκλαδικό και το Μινωικό πολιτισμό, 
εντυπωσιάστηκαν, και δημιούργησαν το δικό τους πολιτισμό που 

ονομάζεται Μυκηναϊκός.

     Κατά την ύστερη 
Εποχή του Χαλκού 
(1600-1100 π.Χ.) 
ήταν ο πρώτος 
μεγάλος ελληνικός 
πολιτισμός.   Πήρε 
το όνομά του από 
τις Μυκήνες, που 
βρίσκονται στην 
Πελοπόννησο και 
ήταν το μεγαλύτερο 
κέντρο του 
πολιτισμού αυτού.

Αναπαράσταση της ακρόπολης των 
Μυκηνών. Στην κορυφή είναι το 

ανάκτορο.



Τη οικονομική βάση των Μυκηναίων αποτελούσαν η γεωργία και 
η κτηνοτροφία. Παράλληλα αναπτύχθηκαν  η ελεφαντουργία η λιθοτεχνία και 

η μεταλλουργία . Τα μυκηναϊκά καράβια ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο. 
Μετέφεραν σε άλλες χώρες αγγεία, λάδι, κρασί, όπλα και κοσμήματα κι έφερναν 

στις Μυκήνες χρυσό, ασήμι, χαλκό, ελεφαντόδοντο και πολύτιμες πέτρες.  

 Τοιχογραφία µε σκηνή κυνηγιού. Η «Μυκηναία»



Η δημιουργική πνοή και η πρωτοτυπία των Μυκηναίων γίνεται 
αισθητή στον τομέα της μνημειακής αρχιτεκτονικής όπως είναι 

οι κυκλώπειες οχυρώσεις των ακροπόλεων και οι 
εντυπωσιακοί θολωτοί τάφοι. 

Η πύλη των λεόντων

 Αναπαράσταση του 
μεγάρου στο ανάκτορο 

της Πύλου. 



Η μυκηναϊκή κοινωνία θυμίζει μια πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται 
ο άναξ. Ανασκαφές έφεραν στο φως πινακίδες με τη Γραμμική Β στη Θήβα, στις 
Μυκήνες, στην Τίρυνθα και στα Χανιά. Η γραφή είναι συλλαβική. Στα κείμενα των 

πινακίδων  καταγράφονται διάφορες εμπορικές-οικονομικές δραστηριότητες των 
ανακτόρων

Η μυκηναϊκή κοινωνία

Πινακίδα από την Πύλο: Γραμμική Β’.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• http://el.wikipedia.org/wiki
• http://www.e-yliko.gr/htmls/istoria/
• http://www.slideshare.net/akis71/
• http://users.sch.gr/pchaloul/proistoria
• http://ebooks.edu.gr/modules/ebook
• http://www.hellinon.net/ANEOMENA
• http://www.slideshare.net/Kvarnalis
• http://odysseus.culture.gr/h/3/
• http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/econ
• http://www.petralona-cave.gr/index.php?lang
• http://3gym-n-ionias.att.sch.gr/sjob/ergaleia
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