
 

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ερωτήσεις 

Β. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

(Σημείωση: Όταν διαβάζουμε Ιστορία, εκτός από το κείμενο, είναι χρήσιμο να μελετούμε τις 

εικόνες του βιβλίου και τις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών.) 

 

1. Η Μινωική Κρήτη 

 

 Ποιος πολιτισμός αναπτύχθηκε στην Κρήτη την εποχή του χαλκού και από πού 

πήρε το όνομά του; 

 Πώς λέγονταν οι βασιλιάδες της Κρήτης για πολλούς αιώνες; 

 Τι είναι αιώνας; 

 Πώς η Κρήτη έγινε μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη; 

 Τι σημαίνει «μινωική θαλασσοκρατία» και γιατί οι  πόλεις της Κρήτης δεν είχαν 

τείχη; 

 Ποιος Άγγλος αρχαιολόγος ήταν ο πρώτος που έκανε ανασκαφές στην Κρήτη και 

ποια πόλη ανακάλυψε; 

 Τι σημαίνουν οι λέξεις «μυθικός» και «αποικία»; 

 

2. Το ανάκτορο της Κνωσού 

 

 Τι σημαίνει η λέξη «ανάκτορο»; 

 Ποιες μεγάλες πόλεις υπήρχαν στη μινωική Κρήτη; (Να τις δείξεις στο χάρτη.) 

 Πού υπήρχαν ανάκτορα στη μινωική Κρήτη,  ποιο από αυτά ήταν το πιο λαμπρό 

και έργο ποιανού αρχιτέκτονα ήταν ; 

 Να περιγράψεις  το ανάκτορο της Κνωσού. 

 Πώς ήταν τα δωμάτια του ανακτόρου της Κνωσού και ποιο από αυτά θεωρείται το 

πιο όμορφο; 

 Ποιοι ζούσαν στο ανάκτορο της Κνωσού; 

 Γιατί στο ανάκτορο της Κνωσού υπήρχαν αποθήκες και εργαστήρια; 

 Ποιος ήταν αρχηγός όλων στο ανάκτορο της Κνωσού και ποια ήταν η αρμοδιότητά 

του σχετικά με το εμπόριο; 
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3. Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών  

 

 Πώς χαρακτηρίζονται οι Μινωίτες , πώς ζούσαν και πώς ήταν τα σπίτια τους; 

 Ποια ήταν τα επαγγέλματα των Μινωιτών και ποιος ήταν ο φόρος που πλήρωναν 

στον Μίνωα; 

 Πώς ντύνονταν οι άντρες και πώς οι γυναίκες στη Μινωική Κρήτη; 

 Με τι ασχολούνταν οι γυναίκες στη Μινωική Κρήτη; 

 Τι γνωρίζεις για τα δικαιώματα των γυναικών σε σχέση με των αντρών στη Μινωική 

Κρήτη; 

 Με τι θα ασχολιόσουν αν ήσουν παιδί της Μινωικής Κρήτης; 

 

4. Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών 

 

 Ποια θεά λάτρευαν οι Μινωίτες και πώς πίστευαν ότι τους βοηθούσε ; 

 Σε ποιους χώρους λάτρευαν  τη θεά τους οι Μινωίτες,  τι της πρόσφεραν και πώς 

την παρίσταναν; 

 Ποια ήταν η μεγαλύτερη γιορτή των Μινωιτών και τι γνωρίζεις για τη γιορτή αυτή; 

 Ποιο ζώο λάτρευαν οι Μινωίτες και γιατί; 

 Ποια ήταν τα σύμβολα της θρησκείας των Μινωιτών; 

 Τι γνωρίζεις για τη «γραφή» της Μινωικής Κρήτης; 

 Τι γνωρίζεις για το δίσκο της Φαιστού; 

 Πώς ονομάστηκε η γραφή που ανακάλυψαν οι Μινωίτες μετά την «ιερογλυφική 

γραφή»; 

 Τι ήταν οι «κέρνοι» στη Μινωική Κρήτη και ποιο ανάλογο έθιμο υπάρχει σήμερα 

εκεί; 

 Ποια είναι τα είδη γραφής που χρησιμοποίησαν οι Μινωίτες; 

 Τι είναι τα ιδεογράμματα; 

 Να αναφέρεις δύο ιδεογράμματα που χρησιμοποιούμε σήμερα. 

 Να γράψεις με ιδεογράμματα τη φράση: «Τα παιδιά αγαπούν τη μουσική.» 

 

5. Η τέχνη των Μινωιτών 

 

 Πώς έφτιαχναν τα αγγεία τους οι Μινωίτες; 

 Τι γνωρίζεις για την τέχνη των σφραγίδων στη Μινωική Κρήτη; 

 Τι γνωρίζεις για τη χρυσοχοΐα και την τοιχογραφία της Μινωικής Κρήτης; 

 Πόσο κράτησε η περίοδος του Μινωικού πολιτισμού; 

 Γιατί μειώθηκε τελικά η δύναμη της Κρήτης και ποιοι την κατέλαβαν; 

 Ποιες τέχνες καλλιέργησαν οι Μινωίτες; (επιγραμματικά) 

 Να αναφέρεις τρεις μινωικές τοιχογραφίες που βρέθηκαν στην Κρήτη. 

 

Σημείωση: Οι παραπάνω ερωτήσεις θα ζητηθεί από τους μαθητές να απαντηθούν κατά την 

εξέταση της κάθε υποενότητας. Οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσουν  τις υπογραμμισμένες 

ερωτήσεις για το διαγώνισμα που θα γράψουμε στο τέλος της ενότητας. 
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