
 

 
 

Θ  Ε  Μ  Α Τ  Α  : 
 

ΟΜΑΔΑ  Α 
 
ΘΕΜΑ  Α1 
 
Α.1.1. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία Πνευματικός  χαρακτηρίζεται    
           άνθρωπος  εκείνος που: 
           α. πιστεύει συνειδητά στον Τριαδικό Θεό. 
           β. ασχολείται με μη υλικά ζητήματα. 
           γ. ολόκληρη η ύπαρξή του διαποτίζεται από την παρουσία του  
              Αγίου Πνεύματος. 
 
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  που  
           ταιριάζουν στη στήλη Β. 
 
              Α                                                                 Β 
 
       1. πόλεμος                                         α. σεβασμός και συνύπαρξη 
       2. Εκκλησία                                       β. ενάντια στη φθορά 
       3. ειρήνη                                            γ. τρόμος και ανασφάλεια 
       4. χριστιανός                                      δ. υπέρ της ειρήνης 
       5. Χριστός                                          ε. αμυντικός πόλεμος  
 
                                                                                                                     
                                                                                                  Μονάδες: 5 
 
Α.1.3. Να απαντήσετε με συντομία την παρακάτω ερώτηση: 
           
          Ποια είναι τα τρία κίνητρα που ωθούν τον άνθρωπο στη σχέση του  
          με τον Θεό, σε ποιον ανθρώπινο τύπο αντιστοιχεί το καθένα και    
          ποιο απ’ αυτά αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα ηθικής   
          ωριμότητας; 
   
                                                                                                 Μονάδες: 14 



 

 
                                                                                                                                                 
Α.1.4. Ο πόθος για εξουσία είναι 
           α. σύμφυτος με τον άνθρωπο. 
           β. χαρακτηριστικό των ανθρώπων με δυναμισμό. 
           γ. προϊόν εσωτερικής αδυναμίας 
 
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 όχι, γράφοντας στο φύλλο απαντήσεων την ένδειξη Σωστό 
ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
 
α. Η πολιτική εξουσία οφείλει, κατά τον Χριστιανισμό, να υπηρετεί το  
    κοινωνικό σύνολο σύμφωνα με το παράδειγμα του ίδιου του Χριστού. 
β. Για την Εκκλησία η ιδιοκτησία είναι ανεκτή μόνο υπό την έννοια ότι ο       
    άνθρωπος είναι διαχειριστής των υλικών αγαθών, με ύψιστο κριτήριο  
    τις ανάγκες όλων των συνανθρώπων. 
γ. Το στοιχείο της μοναδικότητας κάθε προσώπου αναφέρεται στα  
    ενήλικα μέλη της οικογένειας. 
δ. Η φράση η δε γυνή ίνα φοβηται τον άνδρα σημαίνει ότι η γυναίκα    
    πρέπει να είναι πλήρως υποταγμένη στον άνδρα της. 
ε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί κεφαλαιώδες σημείο για μια 
    οικογένεια την τεκνογονία. 
στ. Μετάνοια είναι ο φόβος και οι τύψεις της συνείδησης. 
ζ. Οι περιπτώσεις του Ζαλόγγου και του Αρκαδίου είναι χαρακτηριστικές    
   περιπτώσεις αυτοκτονιών. 
 
                                                                                                   Μονάδες: 7 
 
Α.2.2. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για τη θανατική ποινή και πώς    
           δικαιολογείται; 
                                                                                                  
                                                                                                 Μονάδες: 12 
                
                                                                                                                 
                                                                                                  
 



 

Α.2.3. Η Εκκλησία παίρνοντας αυστηρά μέτρα ενάντια στις αυτοκτονίες  
           απαγορεύει 
         α. να ψαλλεί η νεκρώσιμη ακολουθία μέσα στον ναό και επιτρέπει  
             έξω από αυτόν. 
         β. στον ιερέα να τελέσει τη νεκρώσιμη ακολουθία. 
         γ. στον ιερέα να παραστεί στην ταφή, ακόμα και αν ο αυτόχειρας  
            είχε ψυχολογικά προβλήματα. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση.  
 
                                                                                                                
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
Α.2.4. Στόχος  της διαπαιδαγώγησης των παιδιών πρέπει να είναι  
           α. η ψυχική τους υγεία. 
           β. η διαμόρφωση ελεύθερης και ξεχωριστής προσωπικότητας. 
           γ. η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 
                                                                                                              
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 

ΟΜΑΔΑ  Β 
 
ΘΕΜΑ  Β1 
 
Στις μέρες μας όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για τη χρησιμοποίηση 
μεθόδων ευθανασίας από ασθενείς που υποφέρουν και βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο μιας ανίατης ασθένειας. Για ποιους λόγους η Εκκλησία μας 
αντιτίθεται σε τέτοιες μεθόδους; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη και 
γιατί; 
 
                                                                                                               
                                                                                                Μονάδες: 25 
 
ΘΕΜΑ  Β2 
 
«Ένας πολιτισμός αγάπης που δε θα απαιτούσε δικαιοσύνη από τους 
ανθρώπους, δε θα ήταν αληθινός πολιτισμός. Δε θα συγκροτούσε γνήσιες 
ανθρώπινες σχέσεις. Είναι μια καρικατούρα αγάπης το να προσπαθεί 



 

κανείς να καλύψει με ελεημοσύνες τη δικαιοσύνη που λείπει, το να 
φτιάχνει μπαλώματα χρησιμοποιώντας μια επίφαση καλοκαγαθίας όταν η 
κοινωνική δικαιοσύνη λείπει. Η αληθινή αγάπη αρχίζει με τη διεκδίκηση 
εκείνου που είναι δίκαιο στις σχέσεις εκείνων που αγαπούν» 
 
Όσκαρ Ρομέρο, ένας μάρτυρας Αρχιεπίσκοπος(μτφρ. Ελένης Ταμαρέση- 
Ππαθανασίου στο περιοδικό Σύναξη 1988. 
 
Αφού μελετήσετε το κείμενο του Όσκαρ Ρομέρο και με βάση τα όσα 
διδαχθήκατε να εξηγήσετε γιατί η Εκκλησία βλέπει την ελεημοσύνη με 
κάποια επιφύλαξη θεωρώντας την άλλοθι της κοινωνικής αδικίας; 
 
                                                                                                              
                                                                                                 Μονάδες: 25 
 
 

ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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