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  Α. Στη Μεσοποταµία, µια πολύ εύφορη χώρα, όπως φαίνεται από τις 
εκτεταµένες πεδιάδες, όπως βλέπουµε στον παρακάτω χάρτη, που 
ποτίζονται από τους ποταµούς Τίγρη και Ευφράτη,  έζησαν από πολύ 
νωρίς λαοί που ανέπτυξαν σηµαντικότατους πολιτισµούς... 

όπως οι Σουµέριοι στη νότια Μεσοποταµία, πριν από 
το 3000 π.Χ.   Ο πολιτισµός τους θεωρείται ο αρχαιότερος του κόσµου.  

    Aνάµεσα στις πόλεις ξεσπούσαν συχνοί πόλεµοι και στο τέλος 
υποτάχθηκαν στους εισβολείς από την αραβική περιοχή, αριστερά στο 
χάρτη. Οι εισβολείς ήταν λαοί σηµιτικής καταγωγής, όπως οι Ασσύριοι.  

     Οι σηµαντικότερες πόλεις των Σουµερίων η Ουρ, η Ουρούκ και 
βορειότερα η Νινευή που ίδρυσαν οι Ασσύριοι. Η Βαβυλώνα 
πρωτεύουσα της Μεσοποταµίας κατά την εποχή του µεγάλου σηµίτη 
βασιλιά Χαµµουραµπί. 

Ο πολιτισµός των λαών της Μεσοποταµίας 

    Πολυθεϊστική ήταν η θρησκεία των λαών αυτών και οι ναοί χτίζονταν σε 
πολύ ψηλούς πύργους τους ονοµαζόµενους "ζιγκουράτ" 



εκτός από ναός το ζιγκουράτ ήταν 
διοικητήριο, θησαυροφυλάκιο, αποθήκη εµπορευµάτων κ.α. 

αριστερά: πτηνόµορφος θεός των Σουµερίων  

και κάτω ο "Χάµπαµπα" ή "Χουάουα" µε πρόσωπο που θυµίζει τα έντερα (έµπνευση 

από τα σφάγια των θυσιών)            δεξιά η θεά Ιστάρ 

 

   Θρησκευτική πίστη είναι ότι ο Θεός τιµωρεί τους αµαρτωλούς και 
αφηγούνται στα επικά τους ποιήµατα, όπως το µεγάλο "έπος του 
Γκιλγκαµές", το µύθο του Κατακλυσµού. 

    Κύρια θρησκευτική αντίληψη είναι ότι η "µοίρα" των ανθρώπων 
εξαρτάται από την κίνηση ή τη θέση των αστέρων στον ουρανό κατά τη 



γέννησή τους. Έτσι αναπτύχθηκε η αστρολογία και στη συνέχεια η 
αστρονοµία από τους ιερείς που ονοµάζονταν "µάγοι". 

    Άλλες επιστήµες που καλλιέργησαν: γεωµετρία, αριθµητική. 

    Οι Βαβυλώνιοι διαίρεσαν τον κύκλο σε 360ο και την ώρα σε 

60΄.  

    Επινόησαν τον τροχό που χρησιµοποίησαν σε πολλές εφαρµογές... 

    Η νοµοθεσία του Χαµµουραµπί έµεινε ονοµαστή στην ιστορία. 

Η γραφή 

   Οι Σουµέριοι επινόησαν τη σφηνοειδή γραφή, αποτυπώνοντας µε 
ανάλογου σχήµατος εργαλείο τα γράµµατά τους σε πήλινες πινακίδες. 

: δείγµα σφηνοειδών γραµµάτων 

  : πήλινη πινακίδα µε 
σφηνοειδή επιγραφή και σχεδιάγραµµα που αποτελεί ένα είδος χάρτη 
δείχνοντας τη θέση της Βαβυλώνας. 

γλυπτική και αγγειοπλαστική 



       

    Η απελευθέρωση του θεού Ήλιου: από κυλινδρική σφραγίδα  

    Η σφραγιδογλυφία και γενικά η µικροτεχνία αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα 
από τους λαούς της Μεσοποταµίας. 

: δύο πρόσωπα σκοτώνουν γίγαντα 

: το µυθικό πουλί Άνζου 
                                                    (3η χιλιετηρίδα π.Χ.) 

ο βασιλιάς Σαργκόν ο Β΄(ανάγλυφο):    

  

  



: 
δείγµατα αγγειοπλαστικής 

κοσµήµατα:  

 


