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ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
Α1.1. Να γράψετε στη σελίδα απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 

Η τριαδικότητα του θεού μας φανερώνει ότι: 
α. Ο θεός είναι απόλυτη μονάδα. 
β. Είναι κοινωνία ισότιμων προσώπων. 
γ. Είναι τρείς διαφορετικές θεικές υπάρξεις. 

Μονάδες 6 
 
Α1.2. Μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του θεού είναι: 
 α. Η δημιουργία του κόσμου. 
 β. Η δράση των Αγίων στη ζωή μας. 
 γ. Η ενανθρώπινση του "Υιού του Θεού". 

Μονάδες 6 
 
Α1.3. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων 
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στη σελίδα απαντήσεων την ένδειξη Σωστό 
ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

α. Κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι ταυτόχρονα ο ίδιος 
Θεός 
β. Οι αμφισβητίες θεώρησαν τα θαύματα του Ιησού σαν 
υπερφυσικές ικανότητες. 
γ. Η μεγαλύτερη πρόκληση στην ανθρώπινη λογικήήταν η 
ανάσταση του Κυρίου. 
δ. Οι Φαρισαίοι έβλεπαν στο πρόσωπο του Χριστού τον 
ανερχόμενο Μεσία. 

Μονάδες 12 
 
ΘΕΜΑ Α2 
Α2.1. Η θεολογία της απελευθέρωσης: 

α. Απλά καταδίκασε τα καταπιεστικά καθεστώτα της Λατινικής 
Αμερικής. 
β. Οργάνωσε την αντισταση των φτωχών στη Λατινική Αμερική. 
γ. Κράτησε ουδέτερη στάση. 

Να γράψετε στη σελίδα απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 

Μονάδες 6 



Α2.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων 
είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στη σελίδα απαντήσεων την ένδειξη Σωστό 
ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
 α. Ο πουριτανισμός εκφράζεται με υπερβολική ηθική 
αυστηρότητα. 
 β. Η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων καθορίζονται από τη 
βούληση του θεού. 
 γ. Μόξα είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την οδύνη. 
 δ. Το μονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου ονομάζεται 
"οκταπλό μονοπάτι". 

Μονάδες 12 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 
ΘΕΜΑ Β1 
Τι ονομάζουμε γενικά φανατισμό και ποιες μορφές έχει ο θρησκευτικός 
φανατισμός; 

Μονάδες 25 
 
ΘΕΜΑ Β2 
Να αναφέρετε το περιεχόμενο των βασικών διδασκαλιών του κορανίου. 

Μονάδες 25 
 
 
 
 
 
 
 


