
 

 
                                                                                                                                     
ΟΜΑΔΑ Α 
Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειμενικού τύπου 
1.  Βασικό κίνητρο και κριτήριο στο Χριστιανισμό είναι : 
        α. η αγάπη και η πίστη 
        β. η αγάπη και η ελευθερία 
        γ. η ελευθερία και η μετάνοια 
 
2.  Σημασία για την Χριστιανική Ηθική έχουν : 

  α. οι ανθρώπινες πράξεις αυτές καθαυτές 
  β. η τήρηση των εντολών του Θεού 
  γ.  τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων 
 

3.  Η χριστιανική άσκηση έχει σκοπό : 
        α. να μας μεταβάλει σε καλούς ανθρώπους 
        β. να μας απαλλάξει κυρίως από το πάθος του εγωισμού 
        γ. να μας σκληραγωγήσει σωματικά 
 
4.  Η εκκλησία βλέπει στον έρωτα : 
        α. τη σαρκική και μόνον πράξη 
        β. τη σεξουαλικότητα 
        γ. την υπέρβαση της εγωιστικής ύπαρξης 
 
5.  Οι ιατρικές εφαρμογές της βιολογίας δεν προσβάλλουν την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, όταν : 
        α. διαφυλάσσονται η ελευθερία, η συνειδητή και εκούσια επιλογή του ανθρώπου 
        β. προάγεται η επιστημονική έρευνα 
        γ. λαμβάνονται υπόψη μόνο τα αμιγή επιστημονικά δεδομένα 
 
6.  Ο Χριστός καταπατούσε μερικές φορές τον Θρησκευτικό Νόμο 

  α. για να δείξει την παντοδυναμία του 
  β. γιατί ουσιαστικά κατέλυε τον Νόμο κομίζοντας έναν νέο 
  γ. για να καταδείξει καλύτερα την ουσία του Νόμου 

(Μονάδες :15 ) 
 
 
 
Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου “ σωστό - λάθος ” 
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, βάζοντας σε 
κύκλο το αντίστοιχο γράμμα ( Σ για το σωστό, Λ για το λάθος ). 
 
1. Η Ανάσταση ως ανακαίνιση του κόσμου συνεπάγεται την 

κατάργηση της αδικίας. 
  Σ       Λ 

2. Η "σάρκα" έχει μόνο αρνητική σημασία στην Αγία Γραφή    Σ       Λ 



 

3. Η σεξουαλικότητα είναι αφ΄ εαυτής αμαρτωλή.   Σ       Λ 
4. Η δημιουργία οικογένειας πρέπει να είναι απόφαση επίδειξης 

προσαρμογής στην κοινωνική αναγκαιότητα. 
   
  Σ  

 
Λ 

5. Η ευθανασία επικροτείται από την Εκκλησία ως πράξη 
θανάτωσης για ανθρωπιστικούς λόγους. 

   
  Σ       

 
Λ 

6. Ο "κοσμικός" άνθρωπος, επειδή είναι προοδευτικός και ευφυής, 
δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα του θανάτου. 

   
  Σ       

 
Λ 

                                                                                         ( Μονάδες : 15 ) 
 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
1.  Ποια είναι η αρνητική εκδοχή του όρου "σάρκα"; 
2.  Τι είναι Ηθική Συνείδηση; 
                                                                                          ( Μονάδες : 20) 

 
ΟΜΑΔΑ  Β 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Ποιοι είναι οι θεμελιώδεις άξονες πάνω στους οποίους οφείλει να δομείται η 
οικογένεια και τι δηλώνει ο καθένας ; 
 
2. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στην άμβλωση; Πώς αντιμετωπίζει η 
Εκκλησία στην πράξη οριακά διλήμματα, όπως αυτά της ζωής ή του θανάτου; 
(αυτοκτονία-αυτοθυσία-ευθανασία-βασανιστήρια-θανατική ποινή)       
                                                                                          ( Μονάδες : 50 )  
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