
Τοιτογραθία γσναικών 
από ηα ανάκηορα.  

Ομάδα Α: Η θέζη ηης γσναίκας 
Ν α  μ ε λ ε η ή ζε η ε  π ρο ζ ε κ η ικά :  

1 .  Τι ς  ζ ε λ ί δ ε ς  42 -43  ηο σ  β ι β λ ίο σ  « Σηα  πο λ ύ  πα λ ι ά  τ ρό ν ι α »  

2 .  Τα  κ ε ί μ ε να  ζ ηο  θ σ λ λά δ ι ό  ζ α ς .  

Ν α  λ ύ ζε η ε  η ι ς  α ζκ ή ζ ε ις  πο σ  ακο λ ο σ θ ο ύ ν .   

Χρσζά περιδέραια  



Τοιτογραθία 
γσναικών.  

Η γπλαίθεο είραλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσλία. Είραλ 

ίζα δηθαηώκαηα κε ηνπο άληξεο θαη ηηο πξνζηάηεπαλ η-

δηαίηεξα νη λόκνη. Οη γπλαίθεο έπαηξλαλ κέξνο θαη ζην 

επηθίλδπλν άζιεκα ησλ ηαπξνθαζάςησλ όπνπ ν λένο ή ε 

λέα πεδνύζε πάλσ από ην ηαύξν. Πεξηζζόηεξε εληύπσ-

ζε όκσο πξνθαιεί ην όκνξθν ληύζηκό ηνπο, ε πνηθηιία 

ησλ ρξσκάησλ ζηα ξνύρα ηνπο, ην ζηόιηζκά ηνπο κε 

δηάθνξα πνιύηηκα θνζκήκαηα, ην βάςηκν ησλ ρεηιηώλ 

θαη ησλ καηηώλ ηνπο θαη ην θξνληηζκέλν ηνπο ρηέληζκα.  

Τύποι γσναικείφν 
κομμώζεφν ζηη Μινφική 
Κρήηη..  



Πήλινα ομοιώμαηα πλοίφν.  

Να κειεηήζεηε πνιύ πξνζεθηηθά: 

1. Τηο ζειίδεο 51-54 ηνπ βηβιίνπ «Σηα πνιύ παιηά ρξόληα». 

2. Τα θείκελα ζην θπιιάδηό ζαο. 

Να ιύζεηε ηηο αζθήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Page 3 Ομάδα Γ: Δμπόριο 

Αναπαράζηαζη 
Κρηηών 
εμπόρφν  

Εικόνα πλοίοσ ταραγμένη.  

Τοιτογραθία από ηο 
παλάηι ηης Κνφζού  



Η Κξήηε απνηεινύζε γηα αξθεηνύο αηώλεο ην εκπνξηθό 

θέληξν ηεο Μεζνγείνπ.  Η αλάγθε ησλ Κξεηώλ λα επη-

θνηλσλνύλ κε άιινπο πνιηηηζκνύο αιιά θαη λα αλαπηύ-

μνπλ ην εκπόξην, ηνπο έζπξσμε λα θηηάμνπλ έλα κεγάιν 

αξηζκό πινίσλ πνπ ηαμίδεπαλ από ην λεζί ηνπο ζηελ Αί-

γππην, ζηελ Παιαηζηίλε, ζηε Μηθξά Αζία, ζηελ Κύπξν 

θαη αιινύ. Φόξησλαλ ηα πινία ηνπο κε ηα πινύζηα α-

γξνηηθά πξντόληα ηεο Κξήηεο όπσο ην πεξίθεκν ιάδη, 

ηα θξαζηά, ηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ηεο, 

αιιά θαη ηα θεκηζκέλα θξεηηθά θνζκήκαηα, ηα πεξίηε-

ρλα αγγεία, ηα αξώκαηα αιιά θαη πνιύηηκα κέηαιια. Τα 

πξντόληα απηά ηα πνπινύζαλ ζε θάζε γσληά ηεο Μεζν-

γείνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αίγππην. Οη Κξήηεο επίζεο α-

γόξαδαλ εκπνξεύκαηα από έλα κέξνο, από κηα ρώξα θαη 

ηα πνπινύζαλ ζε κηα άιιε, ώζηε λα θαξπώλνληαη ην 

θέξδνο.  

Πνιιέο από ηηο ηνηρν-

γξαθίεο πνπ βξέζε-

θαλ ζην παιάηη ηεο 

Κλσζνύ παξνπζηά-

δνπλ ζθελέο από ηε 

δσή ζηε ζάιαζζα. 

Τόζν κεγάιε ήηαλ ε εκπνξηθή 

αλάπηπμε ησλ Μηλσηηώλ πνπ 

αξθεηνί Έιιελεο ηζηνξηθνί αλα-

θέξνπλ ην κύζν ηνπ ζαιαζζν-

θξάηνξα Μίλσα πνπ θαζάξηζε 

ην Αηγαίν από ηνπο πεηξαηέο, ε-

μαζθαιίδνληαο ζηνπο ιανύο ηνπ 

Αηγαίνπ πνιιά ρξόληα επεκεξί-

αο θαη εηξήλεο. 



Οι δσο όυεις ηοσ δίζκοσ ηης Φαιζηού 
ποσ αποηελεί ηο πρώηο γνφζηό 
παράδειγμα γραπηού κειμένοσ.  

Να κειεηήζεηε ποιύ προζεθηηθά:  
1. Της ζειίδες 58-60 ηοσ βηβιίοσ «Σηα ποιύ παιηά 

τρόληα». 
2. Τα θείκελα ηοσ θσιιαδίοσ ζας.  
Να ιύζεηε ηης αζθήζεης ποσ αθοιοσζούλ .  

Ο «δίζκος ηης Φαιζηού» 

Ο δίζθνο απηόο είλαη πήιηλνο θαη 

δηαηεξήζεθε κέρξη ζήκεξα γηαηί 

ήηαλ ςεκέλνο. Καη ζηηο δπν πιεπ-

ξέο ηνπ ππάξρνπλ ηεξνγιπθηθά 

γξάκκαηα. Είλαη έλα θείκελν κάι-

ινλ ζξεζθεπηηθό θαη ηα κπζηε-

ξηώδε γξάκκαηά ηνπ απνηεινύλ 

ζρέδηα αλζξώπσλ, δώσλ, πνπιηώλ 

θ.ι.π. Καλείο σο ηώξα δελ κπόξε-

ζε λα δηαβάζεη απηό ην θείκελν κε 

ηα ηεξνγιπθηθά ζηνηρεία. Πνιινί 

εηδηθνί πξνζπάζεζαλ λα ιύζνπλ 

ην κπζηήξην πνπ 

θξύβεη ν δίζθνο ηεο 

Φαηζηνύ κα ρσξίο 

απνηέιεζκα. 

Ομάδα Δ: Γραθή 

Υπήξραλ άιια δπν είδε 

γξαθήο ζηελ Κξήηε: 

1. Η «Γξακκηθή Α» 

όπσο νλνκάζηεθε, 

πνπ βξέζεθαλ ειάρη-

ζηα θείκελά ηεο θαη 

δελ έρεη δηαβαζηεί α-

θόκε. 

2. Η «Γξακκηθή Β». 

Βξέζεθαλ πνιιά θεί-

κελα κε απηή ηε γξα-

θή θαη νη εηδηθνί θα-

ηάθεξαλ λα ηε δηαβά-

ζνπλ. 



Ομάδα Γ: Τοιτογραθίες 

Να κειεηήζεηε πνιύ πξνζεθηηθά:  

1. Τηο ζειίδεο 36-39 ηνπ βηβιίνπ «Σηα πνιύ παιηά ρξόληα». 

2. Τα θείκελα ζηα θπιιάδηά ζαο. 

Να ιύζεηε ηηο αζθήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Τοιτογραθίες από 
ηα ανάκηορα ηης 
Κνφζού.  
1. Ο πρίγκιπας με 

ηα κρίνα  
2. Άνηρας 

μεηαθέρει 
δοτείο,  πιθανόν 
για θσζία  

3. Γσναίκες από ηο 
παλάηι  

4. Τασροκαθάυια  
5. Η πομπή, με ηην 

ιέρεια πρώηη, 
καηεσθύνεηαι ζηο 
βοσνό για θσζία.  

 



Οη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο αγαπνύζαλ ηα ρξώκαηα. Απηό 

δείρλεη πώο ήηαλ έλαο ραξνύκελνο θη επηπρηζκέλνο ιαόο. 

Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπο είλαη θαηαπιεθηηθέο, ηόζν όζν α-

θνξά ηα ζρέδηα όζν θαη ηα ρξώκαηα. Πνιιέο θνξέο ρξσ-

κάηηδαλ ινπινύδηα ή θύιια δέληξσλ, δίλνληάο ηνπο δηα-

θνξεηηθά ρξώκαηα από ηα θπζηθά. Απηό θαλεξώλεη πνι-

ιή θαληαζία θη επράξηζηε ςπρηθή δηάζεζε. 

Οη δσγξαθηέο ζηα αλάθηνξα θαη ζηα ζπίηηα ηεο κηλσηθήο Κξή-

ηεο δσγξαθίδνληαλ ζηνπο ηνίρνπο, ελώ αθόκα ν ζνβάο ήηαλ  

λσπόο, γηα λα πηάζεη θαιύηεξα πάλσ ηνπ ην ρξώκα. Απηόο ν 

ηξόπνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιινύο αηώλεο κεηά. Οη Μηλσί-

ηεο δσγξάθηδαλ ζθελέο από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή όπσο 

ήηαλ ε πνκπή γηα ηε ζπζία, ε ζπζία ηνπ ηαύξνπ, γπλαίθεο από 

ην παιάηη ή ρνξεύηξηεο, πνπιηά, δειθίληα, πινία θ.ι.π. 

Τα διαμερίζμαηα ηης βαζίλιζζας. Σηοσς 
ηοίτοσς σπάρτοσν ηοιτογραθίες.  



Ομάδα Β: Χρσζοτοϊα - Κεραμική 

Ν α κε ιε η ήζε ηε  πρ οζεθη η θά :  
1 .  Της  ζε ι ίδε ς  55-57  ηοσ  β η βι ί οσ  «Σηα  ποιύ  παι η ά  

τρ όλ η α» .  
2 .  Τα θε ίκελ α  ζηο  θσ ιιάδ η ό  ζας .  

Ν α ιύ ζεη ε  η η ς  αζθήζε ης  ποσ  αθοιοσ ζούλ .  

Αλαπαξάζηαζε εξγαζηεξί-

νπ θαγεληηαλήο πνπ βξηζθό-

ηαλ κέζα ζηα αλάθηνξα. 

Αγγεία ηεο κηλσηθήο πεξηό-

δνπ. 

Εηδώιην ηεο ζεάο ησλ θηδηώλ 

από θαγεληηαλή. 



Μεηαιιηθά εξγαιεία Μη-

λσηθήο επνρήο 

Πεξηδέξαην κε ράληξεο 

από ζάξδην θαη ρξπζό. 

Πήιηλν νκνίσκα ρνξεπηη-

θήο ζθελήο. 

Φξπζά πεξηδέξαηα Φξπζό δαρηπιίδη 



.Σηα εξγαζηήξηα πνπ βξέζεθαλ ζην βνξεηαλαηνιηθό κέ-

ξνο ηνπ αλαθηόξνπ δείρλεη όηη γίλνληαλ εξγαζίεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ από πειό ή πέηξα, όπσο αγγεί-

σλ γηα απνζήθεπζε ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ηνπο θαη 

ζθξαγίδσλ αιιά θαη θαηαζθεπή θεξακηθώλ αγγείσλ.  Ε-

μεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο έθηηαρλαλ επίζεο παλέκνξθα θε-

ξακηθά ζθεύε αιιά θαη πεξίηερλα θνζκήκαηα πνπ ηα 

πνπινύζαλ ζε άιιεο ρώξεο.  Πνιιά θνζκήκαηα θαη εηδώ-

ιηα πνπ βξέζεθαλ είλαη θηηαγκέλα από ρξπζό, ζάξδην, 

θαγεληηαλή θαη άιια κέηαιια. 

Χάλκινο ειδώλιο  

Μεηαλλικά 
ματαίρια 
Μινφικής εποτής  



Ομάδα ΣΤ: Θρηζκεία - Τασροκαθάυια 

Να κειεηήζεηε πνιύ πξνζεθηηθά: 

1. Τηο ζειίδεο 47– 50 ηνπ βηβιίνπ «Σηα πνιύ παιηά ρξόληα». 

2. Τα θείκελα ηνπ θπιιαδίνπ ζαο. 

Να ιύζεηε ηηο αζθήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Ιέρεηα ζσζηάδεη ηαύρο 
σπό ηε ζσλοδεία ασιού.  

Αγγείο κε θεθαιές 
ηαύρφλ.  

Αγγείο κε θέραηα  

Χάιθηλο 
θεθάιη 
ηαύροσ. 

Πήιηλο αγαικαηίδηο ηαύροσ 
κε αθροβάηες.  



Ιερείς με κροζφηούς τιηώνες.  

Οη Μηλωίηες ζεωρού-

ζαλ ηολ ηαύρο ηερό δώο. 

Ασηό θαίλεηαη ζε ποι-

ιές ηοητογραθίες ποσ 

βρέζεθαλ ζε αλάθηορα 

θαη οηθίες, αιιά θαη ζε 

πήιηλα θαη τάιθηλα θέ-

ραηα ποσ ζηόιηδαλ ηης 

ασιές ηοσς αιιά θαη 

ποιιούς δεκόζηοσς τώ-

ροσς, ζε τρσζά θοζκή-

καηα ζε ζτήκα θεθαιής 

ηαύρωλ θαη ζε ποιιές 

ζθραγίδες. 

Ο τώρος ηοσ 
ιερού μέζα 
ζηο ανάκηορο.  

Μέζα ζην αλάθηνξν ήηαλ θαη ν 

βαζηθόο ηόπνο ιαηξείαο. Μάιηζηα 

ζε θάπνην ρώξν θηινμελνύζαλ θί-

δηα πνπ ήηαλ ηα ηεξά δώα ηεο Με-

γάιεο Μεηέξαο Θεάο, πνπ ια-

ηξεπόηαλ ζην ηεξό. Εηδώιηα πνπ 

βξέζεθαλ παξνπζηάδνπλ κηα γπ-

λαηθεία ζεόηεηα πνπ ζθίγγεη ζηα 

ρέξηα ηεο δπν θίδηα.  Σηνπο ηεξνύο 

ρώξνπο βξέζεθε ραξαγκέλν ην 

ζύκβνιν ηνπ δηπινύ πέιεθπ. Εδώ 

γίλνληαλ θαη ζπζίεο δώσλ πξνο ηη-

κή ηεο ζεόηεηαο. Θξεζθεπηηθέο 

ηειεηέο γίλνληαλ θαη ζε ιόθνπο. 

Σηηο ηνηρνγξαθίεο νη ηεξείο θαη νη 

ηέξεηεο δηέθεξαλ από ηνπο άιινπο 

σο πξνο ηελ ελδπκαζία.  



Οη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο 

όπσο θαη όινη νη 

Έιιελεο, πίζηεπαλ πσο 

νη λεθξνί ζπλέρηδαλ κηα 

άιιε δσή, γη’ απηό θαη 

ζηνπο ηάθνπο ηνπο ην-

πνζεηνύζαλ δηάθνξα α-

ληηθείκελα θαη θπξίσο 

ηξόθηκα. Οη Κξήηεο 

έζαβαλ ηνπο λεθξνύο 

ηνπο ζηελ αξρή κέζα ζε 

βξάρνπο, ζε ζπειηέο θαη 

αξγόηεξα ζε ζνισηνύο 

ηάθνπο. Τνπνζεηνύζαλ 

ηνπο λεθξνύο κέζα ζε 

μύιηλα ή πήιηλα θέξε-

ηξα 

Σηελ Κξήηε νη ηαύξνη ήηαλ ηεξά δώα.  

Μάιηζηα ζηηο γηνξηέο ηνπο παξνπζί-

αδαλ έλα επηθίλδπλν άζιεκα, ηα ηαπ-

ξνθαζάςηα. Σην πξναύιην ησλ αλα-

θηόξσλ ή ζε άιιν άλεην ρώξν 

έθεξλαλ έλα άγξην ηαύξν θαη θάπνην 

παιηθάξη  ή θάπνηα θνπέια – ζην 

άζιεκα απηό έπαηξλαλ κέξνο θαη γπ-

λαίθεο – πξνζπαζνύζε λα ηνλ πηάζεη 

από ηα θέξαηα θαη λα ηνλ αθηλεην-

πνηήζεη. Ο λένο ή ε λέα πιεζίαδε ηνλ 

ηαύξν από κπξνζηά θαη όηαλ εθείλνο 

νξκνύζε ελαληίνλ ηνπ ηνλ άξπαδε α-

πό ηα θέξαηα θαη κε έλα πήδεκα 

έπαηξλε κηα ελαέξηα ηνύκπα θαη βξη-

ζθόηαλ πάλσ ζηελ ξάρε ηνπ ηαύξνπ 

κε ηα πόδηα θαη ακέζσο κεηά πεδνύ-

ζε ζην έδαθνο. 

 

Οη ηεξείο είραλ μερσξηζηή ζέζε ζηελ κηλσηθή θνηλσλία. Σηηο 

ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο γίλνληαλ πνκπέο κε ηνπο ηεξείο κπξν-

ζηά, λα θαηεπζύλνληαη ζε ηόπνπο ιαηξείαο πνπ ζπλήζσο π-

πήξραλ  ζηηο θνξπθέο ησλ ιόθσλ. Εθεί έθαλαλ ζπζίεο ζηνπο 

ζενύο. 

Τασροκαθάυια  



Θεά ηφλ όθεφλ (θηδηώλ).  

Εηδώιηο γσλαηθείας ζεόηεηας κε 
συφκέλα τέρηα.  

Γσλαηθεία θηγούρα ποσ 
προζεύτεηαη κε ζηασρφκέλα τέρηα.  

Ποκπή θαηεσζύλεηαη ζε ηερό τώρο 
γηα λα γίλοσλ ζσζίες. Πρώηε 
πορεύεηαη ε ηέρεηα. 


