
 

                                     
 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΜΑΔΑ   Α΄ 

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με αυτές της Β 
• Τύψεις  Σύντομες διατυπώσεις αληθειών της εκκλησίας   
• Δόγματα ψυχοσωματική ενότητα  
• Αγία Τριάδα  κοινωνία ισότιμων προσώπων 
• Εξομολόγηση  έλεγχος της συνείδησης 
• Άνθρωπος   ανιδιοτέλεια  
• Τεκνοτροφία  σωστή διαπαιδαγώγηση 
• Τεκνογονία  συγχώρηση 
• Αυτοθυσία   βιολογική λειτουργία 

 12 μον 
2. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

I. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που  :  
α. ασχολείται με τα γράμματα και τις τέχνες. 
β. αγωνίζεται για  τη σωτηρία της ψυχής του. 

      γ. διαποτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. 
II. Κίνητρα που ωθούν τον άνθρωπο στη σχέση του με το Θεό είναι  :  

α. η υπακοή. 
β. η χαρά. 
γ. ο μισθός. 

III. Η εκκλησία μέσα από το γάμο επιδιώκει   : 
α. την κοινωνική αναγνώριση του θεσμού αυτού. 
β. τη ρύθμιση και την παρέμβαση στην προσωπική ζωή του ανθρώπου. 
γ. την εισαγωγή των δύο ανθρώπων ως ζευγάρι στο σώμα του Χριστού. 

IV. Η  αυτοθυσία είναι προσφορά ζωής  για έναν ιερό σκοπό ή τη σωτηρία 
κάποιου συνανθρώπου που κινδυνεύει. Δεν πρέπει να συγχέεται με την 
αυτοκτονία, γιατί :  
α. γίνεται από αγάπη προς το συνάνθρωπο, με ανιδιοτέλεια. 
β. περιέχει κίνητρα που αποσκοπούν στον παραδειγματισμό των άλλων. 
γ. γίνεται για να λυτρωθεί κάποιος από τις δυσχέρειες της ζωής. 
  
 16 μον 
 
 
 

3. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας 
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα σε κάθε μία από αυτές . 
• Με την ανάστασή του ο Χριστός νίκησε το θάνατο   
• Πηγή των κινήτρων είναι η συνείδηση.  
• Οι πατέρες της εκκλησίας επισημαίνουν ότι τα κίνητρα  

που ωθούν τον άνθρωπο στη σχέση του με το Θεό είναι: 
ο φόβος, ο μισθός, και η αγάπη.   

• Στην εκκλησιαστική παράδοση ο έρωτας δηλώνει την  
ολόψυχη προσφορά στον άλλον και την πλήρωσή του  
από τον άλλον.  



 

• Η οικογένεια είναι εργαστήρι σχέσεων αμοιβαίου σεβα- 
σμού και αγάπης .    

• Η απόκτηση των παιδιών είναι καρπός  απεγνωσμένης  
προσπάθειας των συζύγων να αποκτήσει νόημα η ζωή 
τους.  

• Η διαφορά ανάμεσα στην αυτοκτονία  και την αυτοθυ- 
σία βρίσκεται στα  κίνητρα .  

• Η άμβλωση απαγορεύεται από την εκκλησία γιατί υπάρχει  
υπογεννητικότητα. 

• Στην οικογένεια ο ένας πρέπει να αντιμετωπίζει τον 
άλλον ως ιδιοκτησία του.   

• Η ευθανασία επικροτείται από την εκκλησία ως πράξη  
θανάτωσης για ανθρωπιστικούς λόγους. 

• Η εκκλησία  εξ  αρχής  τόνισε  την  ισοτιμία  των  δύο  
φύλων. 

  
  22 μον 

ΟΜΑΔΑ   Β΄ 
1. Ποιά είναι η έννοια της αυτοθυσίας , ποιά η διαφορά της με την αυτοκτονία  και 

γιατί η εκκλησία παίρνει αρνητική στάση απέναντι στην αυτοκτονία; 
 25 μον 

 
2. Ποιά   είναι η θέση της εκκλησίας για το ανθρώπινο σώμα και με ποιές έννοιες 

συναντάται η λέξη «σάρκα» στην Αγία  Γραφή;  
 25 μον 

 
Να  απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 

Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στην κόλλα αναφοράς. 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 
 
  
 


