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Μυτιλήνη  11 Ιουνίου 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: Θρησκευτικά (Θέματα Χριστιανικής Ηθικής)                                                                       

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013                            

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 



ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 1η  

 

Α1. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος που ακολουθεί, βάζοντας στην 

κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 

 

θαύμα, Θεός, ελευθερία, μέμφεται, «σημεία», θαύματα, άνθρωπος, ανίκανο, «δυνάμεις», 

Ευαγγέλια  

 

Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής …………… το Χριστό ότι δε βάσισε το έργο του στο 

…………….. Είναι γεγονός ότι τα …………………… προτιμούν να ονομάσουν τα έργα του 

Χριστού ………………………….. ή (περισσότερο) ………………, όχι όμως …………………. 

Αν αφαιρεθεί από τον άνθρωπο η ………………….. επιλογής, τότε αυτό που απομένει δεν 

είναι ………….. Η πιο αντίθετη προς τον Χριστιανισμό επιθυμία θα είναι να καταστήσει ο 

……………….. τον άνθρωπο …………………….. να αμαρτήσει! 

Μονάδες 10 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος. 

 

1. Οι Πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι ο θεσμός της ιδιοκτησίας είναι 

αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου.                                                           

Μονάδες 2 

 

2. «Τέταρτος κόσμος» είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας, που 

μαστίζονται από την πείνα, τη φτώχεια, τις επιδημίες και είναι οικονομικά 

εξαρτημένες από δυτικά κεφάλαια.                                                                     

Μονάδες 5   

 

3. Ακόμη κι όταν ο πόλεμος εμφανίζεται ανθρωπίνως αναπόφευκτος, για τον 

Χριστιανό είναι πάντα γεγονός οδύνης και παραχώρησης, όχι λύση.                  

Μονάδες 3 

 

4. Στην εκκλησιαστική παράδοση ο έρωτας κατέχει κεντρική θέση και σηματοδοτεί 

όχι μια επιμέρους δραστηριότητα, αλλά έναν τρόπο ζωής, δηλαδή έχει την έννοια 

της πύρινης αγάπης, του ολοκληρωτικού δοσίματος στον άλλον και του 

γεμίσματος από τον άλλον.                                                                                   

Μονάδες 2 

 

5. Για την Εκκλησία είναι αποδεκτή η θανατική ποινή.                                         

Μονάδες 2 

 

Β1. Να εξηγήσετε σύντομα τους παρακάτω όρους: 

 

 «Τρίτη έξοδος».  



Μονάδες 5  

 

 Ευθανασία.  

Μονάδες 6 

 

Β2. Στην επιστημονική ορολογία η αποξένωση του εαυτού μας από το εγώ μας ονομάζεται 

αλλοτρίωση.  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτόν το ορισμό, να καταγράψετε τα αίτια της 

αλλοτρίωσης.                                                                                                                          

Μονάδες 15 

 

ΟΜΑΔΑ 2η  

 

Α. Στο παρακάτω ποίημα του Γιάννη Ρίτσου μπορείτε να ανιχνεύσετε επιδράσεις της 

χριστιανικής άποψης για το σώμα, όπως αυτή με σαφήνεια διατυπώνεται στη διδασκαλία 

της Εκκλησίας, και η οποία άλλωστε με έθιμα έχει μπολιάσει ολάκερη τη ζωή του λαού μας; 

 

«Κάτου απ' το χώμα, μες στα σταυρωμένα χέρια τους 

κρατάνε της καμπάνας το σκοινί - προσμένουνε την ώρα, 

δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, 

προσμένουν να σημάνουν την ανάσταση. Τούτο το χώμα 

είναι δικό τους και δικό μας - δε μπορεί κανείς να μας το πάρει... 

Ρίχνουνε αλάτι οι γριές μανάδες στη φωτιά, 

ρίχνουνε χώμα στα μαλλιά τους, 

ξερίζωσαν τ' αμπέλια της Μονοβασιάς μη και γλυκάνει 

μαύρη ρώγα των οχτρών το στόμα, 

βάλαν σ' ένα σακούλι των παππούδων τους τα κόκαλα μαζί με τα 

μαχαιροπίρουνα 

και τριγυρνάμε έξω απ' τα τείχη της πατρίδας τους 

ψάχνοντας τόπο να ριζώσουνε στη νύχτα». 

 

Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 198, 228. 

 

Μονάδες 20 

 

Β. Το παρακάτω κείμενο με ιδιαίτερα κοφτερό λόγο περιγράφει τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται σήμερα η τεχνολογία. Μελετώντας το προσεκτικά και λαμβάνοντας 

υπόψη την αγωνία που εκφράζει ο συγγραφέας του κειμένου, να συνθέσετε ένα δικό σας 

κείμενο, όπου να διατυπώνετε τη ρεαλιστική πρόταση της Εκκλησίας για τη χρήση της 

τεχνολογίας.    

 

 «Στις πιο πρωτοποριακές της εκφάνσεις επιχειρείται η πλήρης αντικατάσταση του φυσικού 

κόσμου, μέσα από μια διαδικασία προσομοίωσής του από τεχνητά περιβάλλοντα (artificial 

environment). Εκεί κάθε φυσική σχέση έχει πλέον καταλυθεί και η επαφή του ανθρώπου με 

την πραγματικότητα είναι υποχρεωτικά έμμεση και διαμεσολαβημένη. Στο χώρο των 

υπολογιστών και του διαδικτύου το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον αντικαθίσταται από 

την εικονική πραγματικότητα (virtual reality), οι φυσικοί νόμοι από το εκάστοτε λογισμικό, η 



ύλη από την πληροφορία και οι ανθρώπινες αισθήσεις από τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Ο 

φυσικός χώρος μεταπλάθεται στην ψηφιακή αλληγορία: τον κυβερνοχώρο (cyberspace). 

Επιπλέον, το ίδιο το ανθρώπινο πρόσωπο ως υποκείμενο του τεχνολογικού έργου 

εξαφανίζεται. Το υποκαθιστά η ειδωλική προβολή του πού περιπλανιέται στους αχανείς 

ωκεανούς της προσομοίωσης. Στο εσωτερικό του δικτύου κάθε σχέση συρρικνώνεται σε 

επικοινωνία ασώματων και ανώνυμων ομοιωμάτων». 

 

Δ. MΠΕΚΡΙΔΑΚΗΣ, «Θεολογία και Τεχνολογία»,  

Εκκλησιαστικός Κήρυκας 14(2008)152-153. 

 

Μονάδες 30 

          

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

 

 

                           

                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                 Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ                                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 


