
 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                        2018-2019 

ΜΙΝΩΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

✓ Θεότητες    

✓ Χώροι λατρείας  

✓ Προσφορές 

✓ Ιερό δέντρο 

✓ Ιερό ζώο 

✓ Θρησκευτικές τελετές 

✓ Ιερατείο 

✓ Πηγές πληροφόρησης  

Α. 

 

 

 

 

 

 

 

Β.  Ποια η θέση της γυναίκας στη μινωική θρησκεία σύμφωνα με την ιστορική πηγή της 

σελ. 26 του σχολικού βιβλίου; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

o Ονομασία 

o Συμβολισμός  

o Ονομασία 

o Συμβολισμός  

«Χάρις στην πλούσια εικονογραφική κληρονομιά που άφησε η Μινωική εποχή, είμαστε σήμερα σε θέση να 

συλλάβουμε την κεντρική ιδέα της μινωικής θρησκείας. Η βασική έκφραση όλων των θρησκευτικών εκδηλώσεων 

είναι η λατρεία μιας γυναικείας θεότητας, που φαίνεται να έχει στενή σχέση με τη λατρεία της θεάς Aστάρτης στη 

Μέση Ανατολή. Η θεότητα αυτή νυμφεύεται ένα νέο θεό, ο οποίος γεννιέται και πεθαίνει κάθε χρόνο, μεταφέροντας 

έτσι σε θεϊκό επίπεδο την αναγέννηση της φύσης. Η λατρεία της θεότητας εκφράζεται με την τέλεση συγκεκριμένων 

ιερών τελετουργιών, η απεικόνιση των οποίων επαναλαμβάνεται συχνά στη μινωική τέχνη. Οι τελετουργίες αυτές 

είχαν σκοπό την έκκληση της εύνοιας της θεότητας ή και την εμφάνισή της στους θνητούς, μέσω μίας οραματικής 

διαδικασίας, της θεοφάνειας.»                                (http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/religion/index2.html) 

 

Ερώτηση: 
Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το κείμενο για τη θεότητα που λάτρευαν οι Μινωίτες και για τις ιερές 

τελετουργίες που γίνονταν προς τιμήν της; 

 

 

Πώς ονομάζονται τα 

αγαλματίδια;  

 

Τι απεικονίζουν; 



 

ΤΑΥΡΟΚΑΘΑΨΙΑ 

▪ Τι ήταν τα ταυροκαθάψια; 

 

▪ Σε τι διαφέρει το άθλημα των 

ταυροκαθαψίων με τις σημερινές 

ταυρομαχίες στην Ισπανία; 

 

 

 

ΜΙΝΩΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Είδη Μινωικής Τέχνης  

1. πήλινα και λίθινα αγγεία 

2. ειδώλια 

3. κοσμήματα 

4. τοιχογραφίες (οι περισσότερες 

προέρχονται από το ανάκτορο 

………………………….. ) 

Θέματα Τοιχογραφιών  

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

Κεραμική   

Χρησιμοποιήθηκε ο γρήγορος κεραμικός τροχός. Τα οφέλη από τη χρήση του κεραμικού τροχού:  

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

«Καμαραϊκά αγγεία»:  

1. πήραν την ονομασία τους από ………………………………….. γιατί ……………………………… 

2. πολύχρωμα (………………………., …………………………….., …………………….) 

3. κάποια με λευκά τοιχώματα που θυμίζουν κέλυφος αβγού (ωοκέλυφα) 

4. κατασκευάζονταν στα εργαστήρια των ανακτόρων της ____________ και της ________________ 

5. εξάγονταν στην _____________________ και την _____________ 

6. διακόσμηση: _____________________________________________________________________ 

Ειδώλια πήλινα, παριστάνουν __________,  __________., ____________ 

Ρυτά    μεγάλα αγγεία με μορφή _____________________________________   

Κοσμήματα    

                                                                               Σφραγίδες  

➢ Οι Μινωίτες προτιμούν στα έργα τους να απεικονίζουν 
…………………………………………. 

➢ Ποιους γειτονικούς λαούς επηρέασαν; 
1. 
2. 

Θ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 


