
 
ΘΕΜΑΤΑ 

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) στην κόλλα 
σας, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 
 

α. Στις ιεραποστολικές περιοδείες του ο απόστολος Παύλος επισκεπτόταν πρώτα 
τις ιουδαϊκές συναγωγές και μετά απευθυνόταν σε ειδωλολάτρες. 
β. Οι διωγμοί των χριστιανών από τους Ρωμαίους ξεκίνησαν ύστερα από τις 
αντιδράσεις των εκπροσώπων του ιερατείου. 
γ. Οι δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μοναχοί στη ζωή τους είναι 
σαφώς περισσότερες από αυτές των λαϊκών χριστιανών. 
δ. Μία Σύνοδος αναγνωρίζεται ως Οικουμενική κυρίως από τη μεγάλη 
συγκέντρωση επισκόπων σ’ αυτήν. 
ε. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι η επίσημη εορτή που έχει καθιερώσει η 
Εκκλησία για την αναστήλωση των εικόνων. 
στ. Το σχίσμα της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας ξεκίνησε αμέσως μετά το 
τέλος των ρωμαϊκών διωγμών. 

 
2. Δώστε σύντομες απαντήσεις (1-2 λέξεων) στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
      α. Με ποια μορφή εμφανίστηκε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής    
      στους αποστόλους; 
      β. Πού έγινε ο πρώτος διωγμός των αποστόλων; 
      γ. Ποια πόλη της Ελλάδας επισκέφτηκε ο απόστολος Παύλος στη β’ περιοδεία  
      του κι έμεινε εκεί ενάμιση χρόνο; 
      δ. Ο Μ. Βασίλειος έμεινε γνωστός στην ιστορία για το φιλανθρωπικό του έργο. 
      Τι το ιδιαίτερο έκανε στα πλαίσια αυτού του έργου; 
      ε. Ποια είναι η πρώιμη μορφή του μοναχισμού; 
      στ. Πώς ονομάζονται οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων που αφορούν  
      θέματα διοίκησης, λατρείας και καθημερινής χριστιανικής ζωής; 
 
3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής των χριστιανών στην πρώτη 
κοινότητά τους στα Ιεροσόλυμα; 
 
4. Να εξηγήσετε τη σημασία της Αποστολικής Συνόδου για τη ζωή της Εκκλησίας. 
 
5. Περιγράψτε με ποιο τρόπο ο Σαούλ από διώκτης έγινε χριστιανός. 
 
6. Τι ήταν οι κατακόμβες και με ποιο τρόπο τις διακοσμούσαν; 
 
7. Τι άλλαξε στη ζωή των χριστιανών μετά τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα; 
 
8. Ποια προβλήματα δημιουργήθηκαν με την εμφάνιση των αιρέσεων στην Εκκλησία 
και γενικότερα στη βυζαντινή αυτοκρατορία; 
 
9. Ποια είναι η διοικητική κατάσταση της Εκκλησίας της Ελλάδας από το 1850 που 
αναγνωρίστηκε οριστικά ως αυτοκέφαλη, μέχρι και σήμερα; 
 
 
Σημείωση: Από τις εννέα (9) ερωτήσεις να απαντήσετε στις έξι (6). 
  
 
 



 
                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


