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[ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 
ΤΑΞΗ: Β΄ Λυκείου                                                                                                                                          

ΜΑΘΗΜΑ: Θρησκευτικά (Χριστιανισμός και Θρησκεύματα) 



ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 1η  

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος. 

 

1. Με το πολυδιάστατο φαινόμενο της θρησκείας ασχολείται η επιστήμη της 

Θρησκειολογίας, η οποία ως αντικείμενο έχει την έρευνα τόσο της θρησκείας ως 

φαινομένου γενικά, όσο και των επιμέρους θρησκειών του κόσμου ειδικά.     

 

                                                                                                                                       Μονάδες 2 

 

2. Σύμφωνα με το θρησκειολόγο Ρούντολφ Όττο το βίωμα του ιερού, του αγίου 

έχει δύο χαρακτηριστικά: βιώνεται ως μυστήριο φοβερό (mysterium 

tremendum), το οποίο δημιουργεί το δέος, την κατάνυξη, την επίγνωση της 

μηδαμινότητας και της απόστασης ανθρώπου και Θεού, αλλά βιώνεται και ως 

μυστήριο σαγηνευτικό (mysterium fascinosum), γεμάτο αγάπη, γαλήνη και 

μακαριότητα.             

Μονάδες 5  

 

3. Ο Ιησούς βγάζει τον άνθρωπο από τη βολική λύση του ηθικισμού.  

 

Μονάδες 4  

 

4. Στη δημιουργία του ανθρώπου από χώμα, ο Θεός σε μια πασίγνωστη αλληγορία 

φύσηξε στο πρόσωπό του και έτσι ο άνθρωπος έγινε ζωντανό ον, με 

αποτέλεσμα η ψυχή να διαφοροποιείται από την έννοια της ζωής.  

                                      

    Μονάδες 5 

 

5. Στο χώρο του ορθόδοξου ανθρωπισμού όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται αδέλφια, 

με συνέπεια την ισότητά τους ενώπιον του κοινού πατέρα, του Θεού. 

              

Μονάδες 2 

 

Α2. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος που ακολουθεί. 

 

χειρότερο, ζωή, καλού, κοσμογονικούς, καλής, θάνατο, κακού, κόσμο, καταστροφή 

 

Αν και οι θρησκείες βλέπουν το ……………………. αρνητικά και τη ……………… θετικά, 

ακόμη βαθύτερα βλέπουν το θάνατο ως αποτέλεσμα του ……………… και τη ζωή ως 

αποτέλεσμα του ………………… Σε όλους τους ……………………………………… μύθους ο 

θάνατος εισέρχεται στον …………………………. μετά την είσοδο του κακού στον κόσμο. 

Αυτό επιφέρει την ……………………. της αρχικής ………………………….. κατάστασης και το 

θάνατο ως το ……………………… αποτέλεσμά του.    

                                                                                                                         Μονάδες 9   



Β1. Να εξηγήσετε σύντομα τους παρακάτω όρους: 

 Θεολογία της Απελευθέρωσης. Μονάδες 2 

 Φανατισμός. Μονάδες 2 

 Ιεροδιάμεσοι. Μονάδες 3 

 Σουφισμός. Μονάδες 3 

 Νιρβάνα. Μονάδες 5 

 

Β2. Στο παρακάτω κείμενο ο Μ. Βασίλειος με ιδιαίτερα ρωμαλέο τρόπο καυτηριάζει το 

φαινόμενο της κοινωνικής αδικίας.  Μελετώντας το προσεκτικά να επισημάνεται και να 

καταγράψετε τα βασικότερα αίτια της κοινωνικής αδικίας στο σύγχρονο κόσμο. 

 

«Ποιός είναι ο πλεονέκτης; Αυτός που δεν περιορίζεται στην αυτάρκεια. Ποιος είναι ο 

αποστερητής; Αυτός που αφαιρεί αυτά που ανήκουν σε άλλους. Εσύ δεν είσαι πλεονέκτης; 

δεν είσαι αποστερητής αφού ιδιοποιείσαι όσα δέχθηκες για να τα διαχειριστείς;... αυτού 

που πεινάει είναι το ψωμί που εσύ κατέχεις εγωιστικά· στο γυμνό ανήκει το ιμάτιο που 

εσύ φυλάσσεις στις αποθήκες σου· στον ανυπόδητο ανήκει το υπόδημα, το οποίο σαπίζει 

στο σπίτι σου». 

Περί πλεονεξίας, P. G. 31, 276-277 (μετάφραση) 

 

Μονάδες 8 

 

ΟΜΑΔΑ 2η  

 

Α. Ο Χρήστος Γιανναράς, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους της εποχής 

μας, γράφει:  

 

«Είναι εκπληκτική η προσοχή της Εκκλησίας στην προσπάθεια να επισημάνει με όση 

γίνεται ακρίβεια λόγου τα όρια του γεγονότος που συντελέστηκε στο πρόσωπο του 

Χριστού. Όχι να εξαντλήσει με το λόγο ή να επαληθεύσει με κατηγορίες της συμβατικής 

λογικής την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο… Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση ο 

Θεός παρεμβαίνει στο χρόνο, εντάσσεται στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός είναι 

ένα πρόσωπο ιστορικό: γεννιέται σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, από μητέρα που το 

γενεαλογικό της δέντρο ριζώνει και διακλαδίζεται σε συγκεκριμένη φυλή του Ισραήλ, τη 

βασιλική γενιά του Δαβίδ… Οι χριστιανοί αποτυπώνουν πάνω στο σώμα τους το σημείο 

του σταυρού, δηλώνοντας την εκούσια αυτοπαραίτηση από την ατομική αυτοτέλεια, τη 

θυσιαστική αναφορά της ζωής τους στο θέλημα του Πατρός... Γιατί ο Σταυρός δεν είναι 

ένα σημείο ανάμνησης και συναισθηματικής ή ηθικοδιδακτικής αναφοράς, αλλά σύμβολο 

και δήλωση συσχηματισμού με τον τρόπο υπάρξεως του Χριστού, τον τρόπο της ζωής...».  

 
Αλφαβητάρι της πίστης, εκδ. Δόμος,  

Αθήνα 1984, passim 
 

 Οι παραπάνω θέσεις του συγγραφέα για το πρόσωπο του Ιησού, είναι μέσα στα 

πλαίσια της διδασκαλίας της Εκκλησίας; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας. 

 

Μονάδες 25 



Β. Για την Ινδία και το σύγχρονο Ινδουισμό ο Μαχάτμα Γκάντι σε μεγάλο βαθμό είναι η 

ιστορία της χώρας αυτής, πριν την ανεξαρτησία της από τη βρετανική κατοχή. Αλλά και 

για τον κόσμο ολόκληρο, η προσωπικότητα και οι ιδέες του μέχρι σήμερα αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης και διδασκαλίας, καθιστώντας τον παγκόσμιο σύμβολο. Άλλωστε 

κεντρική ιδέα της πολιτικής του ήταν η αποφυγή της βίας. Ο ίδιος υποστήριζε ότι: 

«είμαι έτοιμος να πεθάνω, αλλά δεν υπάρχει σκοπός για τον οποίο να είμαι έτοιμος να 

σκοτώσω».  

 Νομίζετε ότι σήμερα η παραπάνω άποψη του μεγάλου Ινδού ηγέτη, μπορεί να 

αποτελέσει βασική θρησκευτική, πολιτική και κοινωνική παρακαταθήκη για 

έναν κόσμο αγάπης, συμφιλίωσης και αλληλοκατανόησης των λαών της 

Οικουμένης; 

 

Μονάδες 25 

                           

                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                       Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 


