
ΘΕΜΑ Α1 
α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη 
σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:  

1. Οι πιστοί στην Εκκλησία είναι… 
α. υπήκοοι της πολιτείας 
β. ισότιμα μέλη της  
γ. χριστιανοί μιας κοινωνικής τάξης 

2. Η λατρεία της Εκκλησίας είναι… 
α. απλή θρησκευτική εκδήλωση 
β. πλευρά του έργου των κληρικών 
γ. έκφραση της πίστης των χριστιανών 

3.  Όταν αποξενωθεί ο πιστός από τη λατρεία της Εκκλησίας… 
α. αποδυναμώνεται η συνείδησή του ότι είναι μέλος της 
β. ανακαλύπτει τις ελλείψεις του ως πιστός 
γ. η Εκκλησία τον αποκόπτει από το σώμα της 

4.  Οι πιστοί γίνονται «συν-ιερουργοί» όταν… 
α. βοηθούν στις εργασίες του ναού 
β. συμμετέχουν στα τελούμενα - λατρεία 
γ.  κάνουν ελεημοσύνες 

5. «Γενική Ιεροσύνη» σημαίνει ότι… 
α. και οι λαϊκοί έχουν ιερατικό χάρισμα 
β. όλοι οι κληρικοί έχουν τον ίδιο βαθμό Ιεροσύνης  
γ. όλοι οι άνθρωποι είναι ιερείς 

(5 Μονάδες) 

 

β)  Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Να 
τις ιεραρχήσετε σύμφωνα με τη χρονική σειρά που εμφανίστηκαν στη διαδρομή της 
ιστορίας: 

1. Οι χριστιανοί, μετά το «διάταγμα των Μεδιολάνων» άρχισαν να κτίζουν 

ελεύθερα ναούς. 

2. Κατά τη διάρκεια των διωγμών, η λατρεία τελούνταν στις κατακόμβες και 

τους τάφους των μαρτύρων. 

3. Η περίοδος της Εικονομαχίας ήταν γόνιμη εποχή για την εξέλιξη της 

χριστιανικής λατρείας. 

4. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα, στα Ιεροσόλυμα,  τελούσε τη λατρεία σε 

σπίτια.  

5. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η λατρεία χάνει τη λαμπρότητά της, 

όχι όμως και το περιεχόμενό της. 

 (5 Μονάδες) 

 

γ) Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις 
κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη.  



 «Για να αντιληφθούμε το νόημα της Θείας ……………… που αποτελεί το κύριο 
………………….. της χριστιανικής λατρείας, πρέπει να θυμηθούμε τις ……………… θυσίες 
των Ιουδαίων, επειδή με αυτές έδειχναν την ……………… τους στον Θεό και 
εξαγόραζαν τις ……………… τους». 

(Ευχαριστίας / αιματηρές / αμαρτίες / ευγνωμοσύνη / μυστήριο) 

(5 Μονάδες) 

 

δ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα 
με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη 
λέξη «σωστό» ή «λάθος»:  

1. Ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου φανερώνει το βαθύτερο 

σύνδεσμό του με τον Θεό. 

2. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού φέρουν την εικόνα Του. 

3. Μέσω της λατρείας ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον δημιουργό του. 

4. Ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει την ομοίωσή του με τον Θεό. 

5. Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας  ο άνθρωπος εξασφαλίζει το άτομό 

του. 

(5 Μονάδες) 

 

ε) Να συνδυάσετε τα αποτελέσματα της πτώσης των πρωτοπλάστων της πρώτης 
στήλης με τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα 
γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη 
δύο επιλογές περισσεύουν). 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α. Πνευματικός θάνατος 1. Θάνατος του ανθρώπου 

β. Ειδωλολατρία 2. Προσπάθεια του ανθρώπου να απαλλαγεί από 
το κακό με δικές του δυνάμεις και να ευτυχήσει  

γ. Υποδούλωση στη φθορά 3. Διακοπή κοινωνίας με τον Θεό 

δ. Αυτοθεοποίηση του 
ανθρώπου 

4. Θλίψη για τον χαμένο παράδεισο 

ε. Ατομισμός 5. Έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για αναζήτηση 
θεών 

 6. Ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο 

 7. Πίστη ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στη 
θέωση χωρίς Θεό 

 (5 Μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ Β1 
«Η ειρήνη πρώτα γίνεται εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου και μετά  μπορεί να 
υλοποιηθεί στην κοινωνία». 

Να σχολιάσετε την παραπάνω θέση. 
(25 Μονάδες) 


