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ΘΕΜΑΤΑ 
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλείστε να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ) 
 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 
Α.1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, 

προσδιορίζοντας ανάλογα το περιεχόμενό τους: 
 α. Κεντρικό γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή. 

β. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τρόπου ύπαρξης του Αγίου Πνεύματος, 
σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία, είναι ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα 
«αϊδίως» (χωρίς αρχή και τέλος).  

γ. Στο σύνολο της Πατερικής γραμματείας διατυπώνεται η θέση ότι η 
Εκκλησία αποτελεί απλώς έναν ανθρώπινο θεσμό.  

δ.  Η επιστήμη περιορίζει την έρευνά της στο ποιος και γιατί δημιούργησε τον 
κόσμο. 

ε. Η αντίληψη για τη χωρίς δημιουργό τυχαία προέλευση του κόσμου και της 
ζωής βασίζεται σε αντικειμενικά επιστημονικά ερείσματα. 

ς. Κατά την ορθόδοξη χριστιανική άποψη, ο δημιουργός Θεός δεν επεμβαίνει 
στη δημιουργία Του. 

ζ. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που χρεώνουν τα λάθη των Χριστιανών στην 
ουσία του Χριστιανισμού. 

η. Η θρησκευτική πίστη αποτελεί βασικό στοιχείο της πνευματικής ζωής και 
του πολιτισμού των λαών. 

θ.  Στη ζωή και τις αναζητήσεις της πίστης συμμετέχουν, μαζί με τη νόηση και 
τη λογική, και η φαντασία, η βούληση, το συναίσθημα.  

ι.  Για την κατάκτηση της γνώσης και της αλήθειας ο άνθρωπος διαθέτει μόνο 
τις αισθήσεις και το λογικό. 

(1 Χ 10= 10 μονάδες) 
 
Α.2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: 
 α. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, κατά την ορθόδοξη εκκλησιολογία, 

τελούνται 
 i. με τη σάρκωση του Αγίου Πνεύματος 
 ii. με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος 
 iii. με την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος 
 
β. Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας, το θαύμα είναι 
 i. έκτακτη επέμβαση του Θεού στον κόσμο για χάρη του ανθρώπου 
 ii. επέμβαση του Θεού στον κόσμο, η οποία δεν επηρεάζει τους φυσικούς 
νόμους 



 iii. επέμβαση του Θεού στον κόσμο με μοναδικό σκοπό την επίδειξη της 
παντοδυναμίας Του 

 
γ. Κατά την ερμηνεία των Πατέρων, το «καθ’ ομοίωσιν» αναφέρεται 
 i. στο λογικό και στο αυτεξούσιο του ανθρώπου 
 ii. στο βασικό στόχο του ανθρώπου, την ομοίωση και ένωσή του με τον Θεό 
 iii. και στα δύο προηγούμενα 
 
δ. Η θρησκεία «περιγράφει» και ερευνά 
 i. τον αισθητό, το φυσικό κόσμο 
 ii. τους φυσικούς νόμους που ρυθμίζουν τη λειτουργία του κόσμου 
 iii. τον υπεραισθητό, τον υπερφυσικό κόσμο 

(2 Χ 4=8 μονάδες) 
 

Α.3. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 
 - Το σημαντικότερο από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η αληθινή 

….. προς όλους. 
 - Στη χρήση του πληθυντικού αριθμού, στη διήγηση της Γενέσεως για τη 

δημιουργία του κόσμου, η θεολογία της Εκκλησίας διέγνωσε έναν πρώτο 
υπαινιγμό για την ….. του Θεού. 

 - Το ενδιαφέρον του Θεού για τον κόσμο, που εκδηλώνεται ως συντήρηση και 
κυβέρνηση του κόσμου, ονομάζεται …..  
- Ένας από τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ είναι η ….. κατά το μήνα 
Ραμαντάν. 

 - Οι άνθρωποι που, στα αφρικανικά θρησκεύματα, έχουν την ικανότητα να 
επικοινωνούν με τα πνεύματα ονομάζονται ….. (δύο ονομασίες). 

(2 Χ 5=10 μονάδες) 
 
Α.4. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία των δύο στηλών. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Δύο στοιχεία της 

στήλης Β΄ περισσεύουν):  
 
  Α΄         Β΄ 
α. Σούφι       i. Αρχαία ελληνική θρησκεία 
β. Μόξα       ii. Ανακύκληση υπάρξεων 
γ. Μισνά       iii.Διαλογισμός - περισυλλογή 
δ. Ορφισμός      iv. Χατζ 
ε. Γιόγκα       v. Ιουδαϊσμός 
        vi. Ισλαμικός μυστικισμός 
        vii. Απελευθέρωση από τον 
              κύκλο των μετενσαρκώσεων  

(2 X 5=10 μονάδες) 
 
Α.5. Ποια η σχέση Θεού και κόσμου μετά από τη δημιουργία του, σύμφωνα με τη 

χριστιανική διδασκαλία; 
(12 μονάδες) 



 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
Β.1. Ποια είναι η βαθύτερη σημασία του παρακάτω κειμένου, σε σχέση με την 

αναζήτηση και την αντίληψη του ανθρώπου για το Θεό; 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 
Βλεπόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, 

Κύριε · τόσο είσαι κοντά μου. 
Όταν ανοίγω το παράθυρο όποια 
ώρα κι αν είναι, βλεπόμαστε. 

Έχω τα μάτια μου κι έχεις κι εσύ 
όλου του γύρω μας κόσμου 

τα μάτια. Τα λουλούδια με βλέπουν. 
Κάθε που αγκαλιάζω έναν  
 άνθρωπο, Κύριε, θαρρώ 

πως κρεμιέμαι από το λαιμό σου. 
(Νικηφόρος Βρεττάκος, Ηλιακός λύχνος, 1984) 

(25 μονάδες) 
 
Β.2. Είναι δίκαιη η κατηγορία που διατυπώνεται κατά του Χριστιανισμού, ότι δεν 

έλυσε τα παγκόσμια προβλήματα μέχρι σήμερα και ότι δεν κατόρθωσε, εδώ 
και δύο χιλιάδες χρόνια, να μετατρέψει την «κοινωνική Σαχάρα» σε «Κήπο 
της Εδέμ»; Αναπτύξτε συνοπτικά τη δική σας τεκμηριωμένη άποψη. 

(25 μονάδες) 
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