
 

 
Θ  Ε  Μ  Α Τ  Α  : 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

 
ΘΕΜΑ Α1 
 
Α.1.1.Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας: 
α. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι τρεις διαφορετικές  
    θεότητες.  
β. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι τρεις τρόποι εμφάνισης και  
    παρουσίας του Θεού. 
γ. Κάθε πρόσωπο του Τριαδικού Θεού είναι φορέας της θείας ουσίας και  
   συγχρόνως είναι όλος ο Θεός. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση.                                                                                                                    
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
Α.1.2.Να αντιστοιχίσετε  τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης 
Β. Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα μόνο στοιχείο της 
στήλης Β. 
                    Α                                                                  Β 
α. προπατορικό αμάρτημα                            1. αυτεξούσιο 
β. άνθρωπος                                                  2. θάνατος 
γ. γυμνή «θεϊκότητα                                      3. Βασιλεία του Θεού 
δ. κοινωνικό κακό                                         4. αφετηρία κακού 
ε. Ανάσταση                                                  5. σύγκρουση ανθρώπου-  
                                                                          συνανθρώπου 
                                                                                                   
                                                                                                   Μονάδες: 5 
 
Α.1.3. Ο Χριστιανισμός που είναι αντίθετος στη βία και τον πόλεμο, 
ταυτίζεται με τις απόψεις των αντιρρησιών συνείδησης. 
 
Να χαρακτηρίσετε την πρόταση ως Σωστή ή Λάθος(Μονάδες: 2) 
αιτιολογώντας την απάντησή σας(Μονάδες:12) . 
                                                                                                              
                                                                                                 Μονάδες: 14 
 
Α.1.4.Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία εγγυάται ότι  
αυτή αποτελεί Θείο Οργανισμό: 
α. με σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. 



 

β. για να δίνει παγκόσμια κοινωνική προβολή στα μέλη της. 
γ. για να επιβάλλει την υπακοή των πιστών στο Θείο θέλημα. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση.                                                                                                                   
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
Α.2.1.Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων 
είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο φύλλο απαντήσεων την ένδειξη 
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 
α. Η Ιερά Παράδοση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Αγία Γραφή. 
β. Η Εκκλησία δεν ταυτίζεται με κανένα κόμμα ή πολιτικό φορέα. 
γ. Η επιστήμη ερευνά το πώς έγινε ο κόσμος, καθώς και τους φυσικούς 
    νόμους που ρυθμίζουν την λειτουργία του, ενώ η θρησκεία ασχολείται  
    με το ποιος και γιατί δημιούργησε τον κόσμο. 
δ. Ο ασκητής είναι ανώτερης ποιότητας χριστιανός για τον Χριστό. 
ε. Η εξυγίανση των άδικων κοινωνικών δομών είναι ευθύνη μόνο των 
    κυβερνήσεων. 
στ.Η ημέρα λατρείας των Ιουδαίων είναι το Σάββατο. 
ζ. Η δογματική της Εκκλησίας δανείστηκε όρους από την ελληνική  
   φιλοσοφία. 
η. Ισλάμ σημαίνει «αγάπη» στον Θεό. 
θ. Σαμσάρα στον Ινδουισμό είναι η συνεχής ανακύκληση των  υπάρξεων. 
ι. Βούδας στη βουδιστική θρησκεία λέγεται αυτός που απέκτησε  
   φωτισμό.                                                                                                        
                                                                                                 Μονάδες: 10 
 
Α.2.2.Απαριθμήστε τους πέντε στύλους του Ισλάμ.                                                               
                                                                                                  
                                                                                                   Μονάδες: 9 
 
Α.2.3.Το ιερό κείμενο που περιέχει πληροφορίες για τον Βουδισμό είναι: 
α. οι Βέδδες 
β. το Κοράνιο 
γ. ο Κανόνας Πάλι 
δ. οι Ουπανισάδες 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 
                                                                                                             



 

                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
Α.2.4.Μία από τις κάστες του Ινδουισμού ήταν: 
α. η κάστα των ναυτικών. 
β. η κάστα των καλλιεργητών. 
γ. η κάστα των μάγων. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
                                                                                                                
                                                                                                   Μονάδες: 3   
 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β1               
 
«Να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, 
μαζί μ΄ εκείνους που ομολογούν με καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον 
Κύριο. Μην παίρνεις μέρος στις ανόητες κι ανώφελες συζητήσεις 
γιατί ξέρεις καλά ότι καταλήγουν σε φιλονικίες. Κι ο δούλος του 
Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε 
όλους, πρόθυμος να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παιδαγωγεί με 
πραότητα τους αντίθετους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός 
μετάνοια να καταλάβουν την αλήθεια και να συνέλθουν, ξεφεύγοντας 
από την παγίδα του διαβόλου, που τους είχε αιχμαλωτίσει να κάνουν 
το θέλημά του» 2 Τιμ. 2,22-25 
Στη χώρα μας, η πολυπολιτισμική κοινωνία έγινε πραγματικότητα την 
τελευταία δεκαπενταετία. Με βάση τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που 
σας δίδονται στο κείμενο, τα δεδομένα της εποχής μας και την εμπειρία 
σας , ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η θέση του χριστιανού απέναντι 
στους αλλόθρησκους και στους  αλλόδοξους με τους οποίους 
συμβιώνουμε στη χώρα μας;  
 
                                                                                                                
                                                                                                 Μονάδες: 25   
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 



 

Η τεχνική του διαλογισμού (γιόγκα) έχει ομοιότητες με την προσευχή 
στον Ησυχασμό. 
 
Αναφέρετε τα κοινά χαρακτηριστικά και τη βασική διαφορά ανάμεσα 
στις δύο πιο πάνω τεχνικές. 
 
                                                                                                              
                                                                                                 Μονάδες: 25          
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