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1.3 Η ιστορία 

Πηγές. Στις αρχές του 19ου αιώνα από τους λαούς που κατοίκησαν τη Μεσοποταµία 
δεν ήταν γνωστοί παρά µόνο οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι και οι Χαλδαίοι, από τις 
λίγες και συγκεχυµένες πληροφορίες των ελληνικών, των εβραϊκών και αιγυπτιακών 
κειµένων, ενώ οι Σουµέριοι, οι Ακκάδιοι, οι Ελαµίτες, οι Κασσίτες και άλλοι λαοί της 
περιοχής ήταν άγνωστοι. Οι πρώτες όµως συστηµατικές ανασκαφές και η 
αποκρυπτογράφηση της σφηνοειδούς γραφής άνοιξαν νέους ορίζοντες για την έρευνα 
και την ιστορία, διαµορφώνοντας έναν ιδιαίτερο επιστηµονικό κλάδο την 
Ασσυριολογία. 

Σχεδιαστική αναπαράσταση ενός ζιγκουράτ 

Η προϊστορία. Την 7η χιλιετία π.Χ. στις βόρειες περιοχές της Μεσοποταµίας φαίνεται 
ότι δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις µετασχηµατισµού στον τρόπο ζωής του 
ανθρώπου: από το κυνήγι και τη συλλογή των καρπών - θηρευτικό ή συλλεκτικό 
στάδιο οικονοµίας - ο άνθρωπος περνά στη συλλογική ζωή, τη µόνιµη κατοίκηση και 
την καλλιέργεια της γης - παραγωγικό στάδιο. Την 5η χιλιετία π.Χ. στις νότιες 
περιοχές η γεωργική παραγωγή ήταν ευκολότερη, αφού η συλλογική ζωή και η φύση 
της χώρας δηµιουργούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι στη Μεσοποταµία 
συντελέστηκε για πρώτη φορά το µεγάλο επίτευγµα της κοινωνικής και οικονοµικής 
εξέλιξης του ανθρώπου. Στο χώρο αυτό ο άνθρωπος πέρασε στο παραγωγικό στάδιο 
και στην οργάνωση της παραγωγής του. 

Σφραγιδοκύλινδρος από λάπις λάζουλι της Ακκαδικής περιόδου. Φέρει παράσταση 
αγώνα ενός ήρωα µε ζώα. (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο) 

Ανάγλυφη παράσταση ήρωα-θεού που ταυτίζεται µε τον Γκιλγκαµές. Από το 
ανάκτορο του Σαργκόν Β'. 

Οι Σουµέριοι. Την 4η χιλιετία π.Χ. στην περιοχή της Χαλδαίας η ζωή οργανώνεται 
συστηµατικά µε την άφιξη ενός δηµιουργικού λαού, των Σουµερίων. Σχετικά µε την 
προέλευση τους η επιστηµονική έρευνα δεν έχει δώσει ακόµα πειστική απάντηση. 
Στα µέσα περίπου της χιλιετίας οι Σουµέριοι οργανώνονται σε πόλεις οι οποίες 
διακοσµούνται µε µεγάλα ανάκτορα, µε πρωτότυπους ναούς, τα ζιγκουράτ, και 
οχυρώνονται µε ισχυρά τείχη. Η καθεµιά λειτουργεί ως κέντρο της γύρω περιοχής, η 
οποία περιλαµβάνει σηµαντικό αριθµό οικισµών. Η πολιτική τους οργάνωση σε 
ανεξάρτητες πόλεις παρουσιάζει αναλογίες µε την πολιτική συγκρότηση που 



δηµιουργήθηκε αργότερα στην αρχαία Ελλάδα. Οι Σουµέριοι, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες, κατόρθωσαν να βελτιώσουν τους όρους ζωής τους και να συµβάλουν στην 
εξέλιξη του πολιτισµού. Ανακάλυψαν τον τροχό και τον χρησιµοποίησαν για την 
άρδευση της γης, την κατασκευή του άρµατος και σε άλλες δραστηριότητες της 
καθηµερινής ζωής. Προχώρησαν στον υπολογισµό των καλλιεργήσιµων εκτάσεων. 
Βελτίωσαν τον τρόπο καλλιέργειας µε τη χρήση µεταλλικών εργαλείων και την 
τελειοποίηση του αρότρου. Παράλληλα, επιδόθηκαν και στον τοµέα της 
κτηνοτροφίας· πρώτοι αυτοί κατόρθωσαν να επιτύχουν την αποβουτύρωση του 
γάλακτος. Στην κατασκευή των κτηρίων, εξαιτίας της έλλειψης ξυλείας και πέτρας, 
χρησιµοποίησαν τον άργιλο που διέθετε σε αφθονία η χώρα. Έτσι επινόησαν τη 
χρήση της ψηµένης στον ήλιο πλίνθου ως οικοδοµικό υλικό. Από το ίδιο αυτό υλικό 
κατασκεύασαν πήλινες πινακίδες που τις χρησιµοποιούσαν ως γραφική ύλη. Οι 
ανασκαφές στις σου µερικές πόλεις έχουν φέρει στο φως χιλιάδες πινακίδες, 
γραµµένες µε σφηνοειδείς χαρακτήρες. Η έλλειψη πρώτων υλών και ιδιαίτερα 
µετάλλων οδήγησε τους Σουµέριους έξω από τα όρια της χώρας τους. Ανέπτυξαν 
εµπορικές σχέσεις µε άλλους λαούς - στον Καύκασο, τη Μ. Ασία, τις Ινδίες - και για 
να διευκολύνουν τις συναλλαγές τους επινόησαν ορισµένα µέτρα και τα πρώτα 
νοµίσµατα, ράβδους χρυσού και ασηµιού ή δαχτυλίδια. Οι µεταλλικές ράβδοι και τα 
δαχτυλίδια σφραγίζονταν, πράγµα που αποτελούσε εγγύηση για την ποιότητα και την 
ποσότητα του µετάλλου τους. Οι Ακκάδιοι. Την 3η χιλιετία π.Χ. τα πρώτα φύλα 
σηµιτικής καταγωγής ήρθαν στη Μεσοποταµία πιθανότατα από τις έρηµους της 
Αραβίας. Εγκαταστάθηκαν στις βόρειες περιοχές της Χαλδαίας, όπου ίδρυσαν δικές 
τους πόλεις. Δεν άργησαν όµως να συγκρουστούν µε τους Σουµέριους. Οι εισβολείς, 
µε αρχηγό τον Σαργκόν Α, κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν και να ιδρύσουν το πρώτο 
µεγάλο βασίλειο στη Μεσοποταµία µε πρωτεύουσα την πόλη Ακκάδ (περίπου το 
2350 π.Χ.). Έτσι οι Ακκάδιοι, όπως ονοµάστηκαν από τους ιστορικούς τα πρώτα 
σηµιτικά φύλα, γίνονται οι άµεσοι διάδοχοι και συνεχιστές του πολιτισµού των 
Σουµερίων. Τους επόµενους αιώνες ήρθαν στην περιοχή και άλλα σηµιτικά φύλα. 

Στήλη από βασάλτη µε τη νοµοθεσία του Χαµµουραµπί. Στην κορυφή της στήλης 
παράσταση του βασιλιά Χαµµουραµπί που στέκεται όρθιος µπροστά από το θεό 
Σαµάς. (Παρίσι, Μουσείο Λούβρου) 

Το Αρχαίο Βαβυλωνιακό κράτος. Το 18ο αι. π.Χ. οι σηµιτικοί λαοί της 
Μεσοποταµίας εισήλθαν σε περίοδο µεγάλης ακµής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον 
Χαµµουραµπί, ένα σπουδαίο ηγεµόνα που κατόρθωσε να ενώσει όλους τους λαούς 
της περιοχής σε ενιαίο κράτος µε πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα, την πρώτη 
µεγαλούπολη της ιστορίας. Ο Χαµµουραµπί κυβέρνησε το µεγάλο κράτος του ως 
απόλυτος µονάρχης. Το οργάνωσε διοικητικά και παραχώρησε στους υπηκόους του 
νοµοθεσία. Αυτή την εποχή γράφτηκε και το πρώτο λογοτεχνικό έργο, το «έπος του 
Γκιλγκαµές». Την ακµή του αρχαίου Βαβυλωνιακού κράτους ακολούθησε περίοδος 
συνεχών ταραχών από το 16ο αι. π.Χ. µέχρι το 12ο αι. π.Χ., που οφείλονται στις 
εισβολές άλλων λαών, όπως των Χετταίων, των Κασσιτών κ.ά. 

3. Οι νόµοι του Χαµµουραµπί «Εγώ ο Χαµµουραµπί, είµαι ο βασιλιάς της 
δικαιοσύνης, στον οποίο ο Σαµάς εµπιστεύθηκε το νόµο. Τα λόγια µου είναι διαταγές· 
οι πράξεις µου δεν έχουν τις όµοιές τους· χωρίς σηµασία είναι µόνο για τους 
ανόητους… Εάν ένας ευγενής βγάλει το µάτι ενός µέλους της αριστοκρατίας, να του 
βγάλουν το µάτι. Εάν ένας ευγενής σπάσει το κόκαλο ενός άλλου ευγενούς, να του 
σπάσουν το κόκαλο. Εάν ο ταύρος ενός ευγενούς είναι φονιάς, και εάν οι αρχές της 



πόλης έχουν γνωστοποιήσει σε αυτόν ότι ο ταύρος του είναι φονιάς, αλλά αυτός δεν 
κάλυψε τα κέρατα του ζώου ούτε το έδεσε, εάν αυτό το ζώο σκοτώσει ένα µέλος της 
αριστοκρατίας, τότε ο ευγενής θα πληρώσει µισή µνα ασηµιού. (αποσπάσµατα) 

4. Η πόλη της Βαβυλώνας Έτσι, λοιπόν, τειχίστηκε η Βαβυλώνα που είναι δύο 
τµήµατα, γιατί στη µέση της περνάει ποταµός, που ονοµάζεται Ευφράτης. Έρχεται 
από την Αρµενία, είναι µεγάλος, βαθύς, έχει ορµητικό ρεύµα και εκβάλλει στην 
Ερυθρά θάλασσα. Από την κάθε µεριά της πολιτείας το τείχος, κάνοντας µια γωνιά, 
φτάνει ως την όχθη του ποταµού. Από εκεί ξεκινάει άλλο τείχος, από οπτές πλίνθους, 
που ακολουθεί την όχθη του ποταµού. Η πολιτεία έχει σπίτια µε τρία και τέσσερα 
πατώµατα και τη διασχίζουν ίσιοι δρόµοι, που είναι παράλληλοι µε τον ποταµό ή 
εγκάρσιοι. Εκεί που κατέληγε καθένας από τους δρόµους αυτούς, στην ξερολιθιά 
κοντά στον ποταµό, υπήρχαν µικρές πύλες, όσες και τα δροµάκια. Ήταν µάλιστα 
χάλκινες και έβγαζαν στο ποτάµι. Ηρόδοτος, Α, 180 µετ. Αγγ. Βλάχου. 

Οι Ασσύριοι. Στα µέσα του 12ου αι. π.Χ. κυριάρχησε τελικά ένας λαός που 
κατοικούσε τις ορεινές βόρειες περιοχές της Μεσοποταµίας, οι Ασσύριοι. Πρόκειται 
για λαό σκληροτράχηλο και πολεµικό. Επικράτησαν µέχρι τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. σ' 
ολόκληρη τη Μεσοποταµία, επεκτείνοντας τις κατακτήσεις τους ανατολικά στην 
περιοχή του Ελάµ και δυτικά στη Συρία µέχρι και την Αίγυπτο. Στο απόγειο της 
δύναµης τους έφθασαν τον 7ο αι. π.Χ., όταν βασιλιάς ήταν ο Ασσουρµπανιπάλ και 
πρωτεύουσα του κράτους η Νινευί. Το Νέο Βαβυλωνιακό κράτος. Το 612 π.Χ. οι 
υποτελείς λαοί ξεσηκώθηκαν. Οι Βαβυλώνιοι µε συµµάχους τους Μήδους - 
κατοίκους του Β. Ιράν - κατέλαβαν τη Νινευί και την κατέστρεψαν. Πρωτεύουσα του 
νέου Βαβυλωνιακού κράτους έγινε πάλι η Βαβυλώνα που διακοσµήθηκε µε µεγάλα 
και εντυπωσιακά κτήρια, όπως «οι κρεµαστοί κήποι», ένα από τα επτά θαύµατα του 
αρχαίου κόσµου. Σε µεγάλη ακµή έφτασε το Βαβυλωνιακό κράτος, όταν βασιλιάς του 
ήταν ο Ναβουχοδονόσορ. Αυτός επέκτεινε την εξουσία του µέχρι τις ακτές της 
Μεσογείου, κυρίευσε την Ιερουσαλήµ (587 π.Χ.) και έσυρε τους Εβραίους στη 
«βαβυλώνια αιχµαλωσία». Η ξένη κατάκτηση. Το 538 π.Χ. το νέο Βαβυλωνιακό 
κράτος καταλύθηκε από τον Κύρο Β', το βασιλιά των Περσών. Έκτοτε ολόκληρη η 
Μεσοποταµία αποτέλεσε τµήµα της περσικής αυτοκρατορίας µέχρι και την 
κατάκτηση της από το Μ. Αλέξανδρο (330 π.Χ.). 

 


