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Η εποχή αυτή παίρνει το όνομά της από τη χρήση του χαλκού που παρουσιάζεται ήδη από
το τέλος της νεολιθικής εποχής .
Στη Μέση Ανατολή τα χρόνια αυτά εμφανίζονται και ακμάζουν οι σπουδαίοι πολιτισμοί
των Σουμερίων, των Βαβυλωνίων, των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των Φοινίκων και των
Χετταίων.
Την ίδια εποχή στην Ελλάδα εμφανίζονται οι 3 μεγάλοι πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού :
ο Κυκλαδικός, ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός .
Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους λαούς υπήρξε σημαντική επικοινωνία και αλληλεπίδραση,
καθώς ο γεωγραφικός τους χώρος ορίζεται από το Αιγαίο πέλαγος, τη θάλασσα που
ευνόησε την επαφή μεταξύ τους .
ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΟΙ ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ
ΟΙ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ
ΟΙ Σουμέριοι , ένας ινδοευρωπαϊκός λαός ( μέλος δηλαδή μιας ομάδας λαών με κοινές
ρίζες στη γλώσσα που έζησαν στην Ευρώπη και σε τμήμα της Ασίας ) , ανέπτυξαν έναν
υψηλής στάθμης πολιτισμό στην πατρίδα τους τη Μεσοποταμία . Κυριότερα επιτεύγματά
τους υπήρξαν η ανακάλυψη του τροχού και του άροτρου, η επεξεργασία των μετάλλων ,
η ίδρυση συγκροτημένων πόλεων και ένα είδος γραφής που ονομάστηκε σφηνοειδής ,
καθώς τα γράμματα χαράζονταν με σφήνα (αιχμηρό εργαλείο) πάνω σε πλίνθους που στη
συνέχεια ψήνονταν.
Τη 2η χιλιετία σημιτικοί λαοί έχουν αναμειχθεί με τους Σουμέριους και δημιουργείται ένα
ισχυρό κράτος σε όλη τη Μεσοποταμία με πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα.O βασιλιάς των
Βαβυλωνίων Χαμουραμπί επινόησε την αρχαιότερη νομοθεσία που έχει τ’ όνομά του και
είναι πασίγνωστη για τη σκληρότητα των ποινών που επιβάλλει .Οι Βαβυλώνιοι
καλλιέργησαν επίσης τις επιστήμες και τα γράμματα (έπος Γιλγαμές, το αρχαιότερο στον
κόσμο ) .
ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ
Η Αίγυπτος θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες δώρο του Νείλου , καθώς η σημασία
του ποταμού για τη ζωή της χώρας υπήρξε τεράστια : τη διασχίζει σε απόσταση 1.000
χιλιομέτρων χαρίζοντας εύφορα εδάφη στις γύρω περιοχές, πλήθος πλοίων τον διαπλέουν
, ενώ πολύτιμη για τους Αιγύπτιους είναι η χλωρίδα και η πανίδα που υπάρχει στις όχθες
του .
Η Αίγυπτος υπήρξε το πρώτο στην ιστορία ισχυρό ενιαίο κράτος και κυβερνήθηκε από
ηγεμόνες με τον τίτλο του Φαραώ που φρόντισαν να διαιωνίσουν τη δύναμή τους χτίζοντας
τεράστιους τάφους για να τους στεγάσουν , τις πυραμίδες, καθώς και επιβλητικούς ναούς.
Η θρησκεία τους υπήρξε πολυθεϊστική . Πιστεύοντας στη μετά θάνατον ζωή ανέπτυξαν την
ταρίχευση των νεκρών (μούμιες) και χρησιμοποίησαν την ιερογλυφική γραφή .
ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ
Υπήρξαν λαός ναυτικός που έζησε στην περιοχή του σημερινού Λιβάνου, απέναντι από την
Κύπρο. Ασχολήθηκαν κυρίως με το εμπόριο και με τα πλοία τους διέσχιζαν τη Μεσόγειο,.
Σημαντική τους επινόηση ήταν το συλλαβογραφικό αλφάβητο το οποίο παρέλαβαν οι
Έλληνες και το μετέτρεψαν σε φωνολογικό προσθέτοντας τα φωνήεντα.
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ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ
Λαός νομαδικός αρχικά, εγκαταστάθηκαν αργότερα στην Παλαιστίνη . Είναι ο πρώτος λαός
που πίστεψε σε μια μονοθεϊστική θρησκεία από την οποία προήλθε αργότερα ο
Χριστιανισμός .

ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί με τα σημαντικότερα επιτεύγματα /
προσφορά στην ιστορική εξέλιξη καθενός από τους ανατολικούς λαούς :

ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ

ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ

ΦΟΙΝΙΚΕΣ
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