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1. Ποιές οι συνέπειες του Σχίσματος του 1054 μ.Χ.;  
2. Πώς είναι οργανωμένη η Ορθόδοξη Εκκλησία; Καταγράψτε μονολεκτικά τις εκκλησιαστικές 

δομές.  
3. Πώς είναι οργανωμένη η Ορθόδοξη Εκκλησία; 
4. Συμπληρώστε στη δεύτερη στήλη σε ποια εκκλησιαστική δομή ανήκει η Εκκλησία της πρώτης 

στήλης (πρεσβυγενές πατριαρχείο, νεώτερο πατριαρχείο, αυτοκέφαλη Εκκλησία, αυτόνομη Εκ-
κλησία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Καταγράψτε τα πρεσβυγενή πατριαρχεία  
6. Ποια πατριαρχεία δημιουργήθηκαν τους νεώτερους χρόνους;  
7. Ποιες αυτοκέφαλες Εκκλησίες υπάρχουν σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία;  
8. Ποιες οι αυτόνομες Εκκλησίες της Ορθοδοξίας;  
9. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-

στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. Η Χριστιανική Εκκλησία σέβεται την πολιτιστική και θρησκευτική ιδιαιτερότητα του 
κάθε λαού Σ Λ  

  
β. Η χριστιανική Εκκλησία πάντα ασκούσε, εκτός από πνευματική εξουσία και κοσμική. Σ Λ  

  
10. Ποιες οι νέες ιδέες που εισήγαγε ο πάπας στην Εκκλησία;  
11.  Ποια η θέση του πάπα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία;  

12. Τι είναι η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα, ποια τα αίτια που οδήγησαν σ’ αυτή και 
ποιοι οι πρωταγωνιστές; 

13.  Πώς προήλθε ο όρος «Προτεσταντισμός;» (Η ονομασία αυτή προέρχεται από τη λατινική λέ-
ξη. ) 

1.  Ρουμανίας   
2.  Εσθονίας   
3.  Αλεξανδρείας   
4.  Κύπρου   
5.  Ιεροσολύμων   
6.  Πολωνίας   
7.  Φινλανδίας   
8.  Αλβανίας   
9.  Αχρίδος   
10.  Αντιοχείας   
11.  Γεωργίας   
12.  Ελλάδας   
13.  Τσεχίας & Σλοβακίας   
14.  Βουλγαρίας   
15.  Κωνσταντινουπόλεως   
16.  Σερβίας   
17.  Ρωσίας   
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14.  Ποιες οι αντιλήψεις του Λουθήρου;  

15. Τι είναι η Ειρήνη της Αυγούστας; (Η θρησκευτική αυτή διαμάχη θορύβησε τον αυτοκράτορα 
της 

16.  Τι συνέβη τη Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου και τι είναι το Έδικτο της Νάντης;  
17.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-

στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. 
Σύμφωνα με το Λούθηρο η σωτηρία μας επηρεάζεται από τις καλές πράξεις 

Σ Λ  

  

β. Σύμφωνα με το Λούθηρο η σωτηρία εξαρτάται μόνο από την πίστη Σ Λ  

  

γ. 
Ο Λούθηρος αρνήθηκε την αντίληψη για το περίσσευμα καλών έργων των αγίων το 
οποίο διαχειρίζεται ο πάπας 

Σ Λ  

  
18.  Ποιες οι απόψεις του Σβίγκλιου;  
19. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-

στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. 
Σύμφωνα με το Σβίγκλιο μόνο η θεία Χάρις δικαιώνει τον άνθρωπο 

Σ Λ  

 
 

β. Ο Σβίγκλιος αποδέχεται την ιερά Παράδοση Σ Λ  

  

γ. 
Ο Σβίγκλιος δέχεται τη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τα συγ-
χωροχάρτια 

Σ Λ  

  
20.  Ποιες οι ιδέες του Καλβίνου;  

21.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-
στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. 
Σύμφωνα με το Καλβίνο η Αγία Γραφή είναι ο κανόνας που ελέγχει κάθε χριστιανι-
κή πράξη 

Σ Λ  

 
 

β. 
Ο Καλβίνος δέχεται ότι η σταυρική θυσία του Χριστού προσέφερε τη θεία Χάρη 
και σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους 

Σ Λ  

  
22.  Σε ποια περίπτωση οι Προτεστάντες δέχονται την ιερά Παράδοση;  
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23.  Γιατί οι Προτεστάντες αρνούνται την τιμή στις εικόνες και στα λείψανα των αγίων;  
24.  Ποιες οι αντιλήψεις των Προτεσταντών;  

25.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-
στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. 
Οι Προτεστάντες συνδέουν τη σωτηρία με την προσωπική βίωση της αλήθειας 

Σ Λ  

 
 

β. 
Η ιερά παράδοση αποτελεί για τους Προτεστάντες το μοναδικό κριτήριο της αλή-
θειας 

Σ Λ  

  

γ. 
Οι Προτεστάντες αρνούνται την τιμή στα λείψανα των αγίων γιατί η Αγία Γραφή δεν 
αναφέρει τίποτα γι’  αυτό 

Σ Λ  

  
 

26.  Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: 

I. «Η σταυρική θυσία του Χριστού έγινε μόνο για τους προορισμένους από την αρχή του κό-
σμου εκλεκτούς». Η πρόταση αυτή είναι διδασκαλία του: 

1) Λουθήρου 
2) Καλβίνου 
3) Σβίγκλιου 

 
II. Η Εκκλησία της Ρωσίας ανήκει:   

1) Στις αυτόνομες Εκκλησίες 
2) Στα πρεσβυγενή πατριαρχεία 
3) Στα νεώτερα πατριαρχεία 

 
III. «Η Αγία Γραφή μοναδικό κριτήριο της αλήθειας»: 

1) Το ισχυρίζονται οι Ορθόδοξοι 
2) Το ισχυρίζονται οι Προτεστάντες 
3) Το ισχυρίζονται οι Ρωμαιοκαθολικοί 

27.  Ποιες αποφάσεις έλαβε η Σύνοδος του Τριδέντο; 
 

28.  Να ενώσετε με μια γραμμή τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (σε κάθε 
στοιχείο της στήλης Β αντιστοιχεί ένα μόνο στοιχείο της στήλης Α- δύο στοιχεία από τη στήλη 
Β περισσεύουν):   

1.  Sola Scriptura  α. Αυτοκέφαλες Εκκλησίες 1.   

2.  Αρνήθηκε την αντίληψη για το περίσσευ-
μα καλών έργων των αγίων  β. Λούθηρος 2.   

3.  Εκκλησία Φινλανδίας  γ. Αγγλικανοί 3.   

4.  Ανώτατος αρχηγός της Εκκλησίας ο βα-
σιλιάς  δ. Προτεστάντες 4.   

5.  Αποκλείει τους λαϊκούς από το Ποτήριο  ε. Ρωμαιοκαθολικοί 5.   
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της Ευχαριστίας 
   στ. Αυτόνομες Εκκλησίες   
   ζ. Σύνοδος Τριδέντο   

 
29.  Πώς γεννήθηκε και εξελίχθηκε η Αγγλικανική Εκκλησία;  
30. Ποιες οι αντιλήψεις των Αγγλικανών;  

31.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-
στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. Οι Αγγλικανοί έχουν, όπως και οι Ρωμαιοκαθολικοί, άγαμο κλήρο Σ Λ  

  

β. Η Σύνοδος του Τριδέντο επιβεβαίωσε την εξουσία και αυθεντία του πάπα Σ Λ  

  

γ. Οι Ρωμαιοκαθολικοί χειροτονούν γυναίκες κληρικούς Σ Λ  

  
32.  Πώς εξελίχθηκε η ναοδομία στην Ανατολική Εκκλησία; 

33.  Βάλτε σε χρονολογική σειρά τους ρυθμούς ναοδομίας της Ανατολής 

Λανθασμένη χρονολογική σειρά Σωστή χρονολογική σειρά 
Τρουλλαία βασιλική  
Κατακόμβες  
Εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλλο  
Ευκτήριοι οίκοι ή Κυριακά  
Υπερώα  
Περίκεντρα οικοδομήματα (ροτόντες)  

34.  Καταγράψτε σε ποιο ρυθμό ναοδομίας ανήκουν οι παρακάτω Ναοί: 
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35.  Ποια τα χαρακτηριστικά της Ανατολικής ζωγραφικής;  
36.  Ποια τα χαρακτηριστικά της Δυτικής ζωγραφικής;  
37.  Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στην Ανατολική Αγιογραφία και τη Δυτική ζωγραφική; 
38.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-

στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. Οι αγιογράφοι της Ανατολής υπογράφουν τα έργα τους Σ Λ  

  

β. Οι ζωγράφοι της Δύσης υπογράφουν τα έργα τους Σ Λ  

  

γ. Χαρακτηριστικό της Μακεδονικής σχολής αγιογραφίας είναι τα σκούρα χρώματα Σ Λ  

  

δ. Κύριος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής αγιογραφίας είναι ο Μανουήλ Πανσέλη-
νος Σ Λ  

  

ε. Χαρακτηριστικό της Κρητικής Σχολής αγιογραφίας είναι η ακαμψία μορφών Σ Λ  

  
39.  Καταγράψτε δίπλα σε κάθε εικόνα σε ποιας περιοχής τέχνη ανήκει (Ανατολής ή Δύσης) 
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40.  Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε δει σχετικά με τις σχολές αγιογραφίες, σε ποια σχολή 
πιστεύετε ότι ανήκουν οι εικόνες που ακολουθούν;   
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41.  Πώς εξελίχθηκε η Υμνολογία στην Ανατολική Εκκλησία;  

42.  Βάλτε σε χρονολογική σειρά τα στάδια εξέλιξης της Υμνολογίας στην Ανατολή. 

Λανθασμένη χρονολογική σειρά Σωστή χρονολογική σειρά 
κοντάκια  
Αυτοσχέδιες προσευχές  
4ος αι.: πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι  
Αντίφωνα  
κανόνας  
Ψαλμοί  

43.  Να ενώσετε με μια γραμμή τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β:   

1.  Ρωμανός ο Μελωδός  α. Αντιφωνή 1.   
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2.  Κασσιανή  β. Οκτώηχος 2.   
3.  Ιωάννης ο Δαμασκηνός  γ. Κανόνες 3.   
4.  Ανδρέας Κρήτης  δ. Γρηγοριανό μέλος  4.   
   ε. Κοντάκια   

44.  Ποια τα χαρακτηριστικά των κοντακίων; Ποιος ο κύριος εκπρόσωπος; 
45. Ποια τα χαρακτηριστικά των κανόνων; Ποιοι οι κύριοι εκπρόσωποι; 

46.  Τι το ιδιαίτερο προσέφερε ο Ιω. Δαμασκηνός στο θέμα της Υμνολογίας;  
47. Ποια η θέση της Βυζαντινής μουσικής στη συνείδηση των συγχρόνων μας; 

48.  Ποια τα χαρακτηριστικά του ρομανικού ρυθμού; 

49.  Ποια τα χαρακτηριστικά του γοτθικού ρυθμού; 

50.  Ποια τα χαρακτηριστικά του αναγεννησιακού ρυθμού; 

51.  Ποια τα χαρακτηριστικά του ρυθμού μπαρόκ; 

52.  Ποια τα χαρακτηριστικά του ρυθμού ροκοκό; 

53.  Στο κρυπτόλεξο που ακολουθεί βρείτε και κυκλώστε έξι ρυθμούς δυτικής ναοδομίας.

 
54. Πώς εξελίχθηκε η μουσική της Δυτικής Εκκλησίας; 

55.  Να ενώσετε με μια γραμμή τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (σε κάθε 
στοιχείο της στήλης Β αντιστοιχεί ένα μόνο στοιχείο της στήλης Α- δύο στοιχεία από τη στήλη 
Β περισσεύουν):   

1.  Πυργοειδή κωδωνοστάσια  α. Γοτθικός ρυθμός 1.   

2.  Διάκοσμος που θυμίζει κι-
νούμενες φλόγες  β. Υστερολομβαρδικός ρυθμός 2.   

3.  Ενότητα χώρου, αρμονία 
και συμμετρία  γ. Ρομανικός ρυθμός 3.   

4.  Κιβώρια με επίχρυσα γλυ-
πτά  δ. Ρυθμός Μπαρόκ 4.   

5.  Αψίδα με ακτινωτά παρεκ-
κλήσια  ε. Υστερογοτθικός ρυθμός 5.   

   στ. Ρυθμός Ροκοκό   
   ζ. Αναγεννησιακός ρυθμός   
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56.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας σε κύκλο το αντί-
στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος). Γράψτε τη σωστή απάντηση σε όσες θεωρείτε λαν-
θασμένες. 

α. Στο ρυθμό Ροκοκό η διακόσμηση είναι φορτική Σ Λ  

  

β. Ο Λομβαρδικός ρυθμός είναι παραλλαγή του ρομανικού που αναπτύχθηκε στην Ι-
ταλία Σ Λ  

  

γ. Στο ρυθμό Μπαρόκ τα σχήματα του διακόσμου θυμίζουν κινούμενες φλόγες Σ Λ  

  

δ. Στο γοτθικό ρυθμό τονίζεται το ύψος και το μήκος του ναού Σ Λ  

  

ε. Στον αναγεννησιακό ρυθμό υπάρχει αψίδα με ακτινωτά παρεκκλήσια Σ Λ  

  
57.  Βάλτε σε χρονολογική σειρά τα στάδια εξέλιξης της Υμνολογίας στη Δύση. 

  
Λανθασμένη χρονολογική σειρά Σωστή χρονολογική σειρά 

Απλό όργανο (organum)  
Γρηγοριανό μέλος  
Πολυφωνική μουσική  
Αμβροσιανό μέλος  

58. Λύστε το σταυρόλεξο που ακολουθεί:  

1                  2      
          3              

4                        
                        
                        
    5    6                
                        
  7                      
                        
                        
        8                
                        

9          10              
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Οριζόντια: 

4. Σε αυτό τον ρυθμό ανήκει το συγκρότημα της Πίζας στην Ιταλία 

6. Διακρίνονται για την απλότητα, την αγωνία των προσώπων και τον φυσικό διάλογο  

7. Η σπουδαιότερη γυναίκα υμνογράφος 

8. Έτσι λέγονται αλλιώς τα περίκεντρα οικοδομήματα 

9. Ο ρυθμός αυτός ναοδομίας διακρίνεται για τη φορτική του διακόσμηση 

 

Κάθετα: 

1. Αυτά υψώνονται πάνω στους ναούς γοτθικού ρυθμού 

2. Αυτό υπερτονίζεται στους ναούς γοτθικού ρυθμού 

3. Αυτός ο τρόπος ψαλμωδίας (μέλος) κυριάρχησε από τον 6ο-16ο αι. στη Δύση  

5. Αυτά χρησιμοποιούν στους ναούς τους οι ρωμαιοκαθολικοί 

10. Αυτή η σχολή αγιογραφίας διακρίνεται για τα σκούρα χρώματα και την ακαμψία των μορφών 

59. Τι γίνεται κατά την Κυριακάτικη Λειτουργία; Είναι απαραίτητη η παρουσία των πιστών στο 
Ναό; 

60.  Τι διαφορά υπάρχει στη Θεία Λειτουργία ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στις διάφορες Ο-
μολογίες; 

61. Τι διαφορά υπάρχει στη Θεία Ευχαριστία ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στις διάφορες Ομο-
λογίες; 

62. Τι διαφορά υπάρχει στα υπόλοιπα Μυστήρια ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στις διάφορες 
Ομολογίες; 

63.  Λύστε το σταυρόλεξο που ακολουθεί:
1        2                          
                                  
              3                    
                                  
  4                                
                                  
              5         6          
                                  
                    7              
                                  
                                  
                  8                
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Οριζόντια: 

1. Αποτελεί το κέντρο της Κυριακάτικης λειτουργίας για τους Ορθοδόξους 

3. Γίνεται στους Ρωμαιοκαθολικούς με ________ του μετώπου με Άγιο Μύρο 

4. Η Θεία Λειτουργία αυτού του αγίου γίνεται, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 10 φορές το χρόνο  

5. Οι Ρωμαιοκαθολικοί μιλούν για _______ του άρτου και του οίνου στη Θεία Ευχαριστία 

7. Κέντρο της Κυριακάτικης Λειτουργίας για τους Προτεστάντες 

8. Έτσι λέγεται ο άζυμος άρτος των Ρωμαιοκαθολικών 

Κάθετα: 

2. Δια _______ γίνεται το Βάπτισμα στους Ρωμαιοκαθολικούς 

3. Γίνεται αμέσως μετά το Βάπτισμα στους Ορθοδόξους 

4. Γίνεται με κατάδυση στο νερό, ως τελετή αφιερώσεως, στους Προτεστάντες 

6. Το Χρίσμα στους Ορθοδόξους γίνεται με ______ των μελών με Άγιο Μύρο 

64. Τι σημαίνει διάκονος και διακονία στην εκκλησιαστική γλώσσα;  

65.  Για ποιους λόγους ξεκίνησε ο θεσμός των διακόνων στην πρώτη Εκκλησία; (…) 

66.  Συνεχίζεται το έργο προσφοράς, που ξεκίνησε στην πρώτη Εκκλησία με τους Διακόνους, σή-
μερα; Αν ναι, ποιες μορφές παίρνει; (…) 

67. Τι ονομάζεται μαρτυρία και μάρτυρας στην Ορθόδοξη Παράδοση; 

68. Τι ονομάζεται Ιεραποστολή στην Εκκλησία; 
69. Ποιος ο σκοπός της Ιεραποστολής; 
70. Μέχρι το 1965 έγιναν προσπάθειες για την άρση του Σχίσματος; Κατέληξαν σε επιτυχία; Δι-

καιολογήστε την απάντησή σας. 

71. Τι είναι το ανάθεμα;   
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1. Καταγράψτε μερικές από τις πιο γνωστές θρησκευτικές κοινότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη γενικότερα. 

2. Στο κρυπτόλεξο που ακολουθεί βρείτε και κυκλώστε πέντε γνωστές θρησκευτικές κοινότητες 
που ζουν στην Ελλάδα. 

 

3. Ποια είναι η μεγαλύτερη αριθμητικά θρησκευτική κοινότητα στην Ευρώπη; 

4. Δώστε τον ορισμό του αγνωστικισμού. 

5. Δώστε τον ορισμό της θρησκείας. 

6. Είναι ο Χριστιανισμός θρησκεία; Δικαιολογήστε την απάντησή σας; 

7. Τι σημαίνει σωτηρία για την Εκκλησία; 

8. Τοποθετήστε όσα ακολουθούν στην κατάλληλη στήλη: 
i. Θέτει σαν κύριο στόχο της τη σωτηρία του ανθρώπου, που ταυτίζεται τις περισσότερες 

φορές με τη «λύτρωση από μια άσχημη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος» 
ii. Δε στοχεύει στην αιώνια επανάληψη της φύσεως, αλλά στην εσχατολογική αναφορά της 

κτίσεως και του κτίσματος στον Κτίστη 
iii. Αποτελεί μια κοσμολογία, μια διερεύνηση και ένα λόγο για τον κόσμο. 

Θρησκεία Εκκλησία 
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9. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 
τις παρακάτω λέξεις, αλλάζοντας τον τύπο όπου χρειάζεται:  

Ον, εικόνα, νόηση, αέναη, πίστη, θρησκεία, κοσμογονία, νόηση, σωτηρία, μύθοι, κύκλος  
  
• Η __________βασίζεται στη φύση, στον κόσμο. Αποτελεί μια ____________, μια διερεύνη-

ση και ένα λόγο για τον κόσμο. Το ____________, που δημιούργησε τον κόσμο, μπαίνει 

σε_____________, σε μια μυθική ιστορία που τονίζει την ___________ επανάληψη των γεγο-

νότων μέσα στον ____________ της ζωής και του θανάτου. 

• ___________, για τη Εκκλησία, είναι να παραμείνει ο άνθρωπος σώος, να διασώσει την 

___________ του Θεού μέσα του και να δεχθεί το Χριστό στη ζωή του. 

• Θρησκεία είναι η _________ στην οποία καταλήγει ο άνθρωπος με τη βοήθεια της 

_________ για την ύπαρξη υπερφυσικών δυνάμεων τις οποίες προσπαθεί να εξευμενίσει. 

10. Δώστε τον ορισμό του αθεϊσμού. 

11. Σχολιάστε την άποψη του μητρ. Ναυπάκτου ότι το μίσος εναντίον του θεού και της θρησκείας 
είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. 

12. Δικαιολογήστε την άποψη ότι ο δογματισμός των αθεϊστών αποτελεί μορφή θρησκείας. 

13. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ αθέου και αθεϊστή; 

14. Να ενώσετε με μια γραμμή τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (σε κάθε 
στοιχείο της στήλης Β αντιστοιχεί ένα μόνο στοιχείο της στήλης Α)   

1.  δεν πιστεύει σε θεό γιατί δεν είναι πεπεισμένος για 
την ύπαρξή του  α. θεϊστής 1.   

2.  δογματικά επιλέγει την ανυπαρξία θεού χωρίς να 
μπορεί να την αποδείξει  β. αγνωστικιστής 2.   

3.  αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ύπαρξης θεού  γ. άθεος 3.   

4.  
έχει ως κινητήρια δύναμη, που τον ωθεί στις ενέρ-
γειές του, το μίσος κατά του Χριστιανισμού και όχι 
την απιστία 

 δ. αθεϊστής 4.   

   ε. αντιχριστιανός   
   στ. άθρησκος   

 

15. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, βάζοντας σε κύκλο το αντί-
στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος).  Σε όσες θεωρείτε λάθος, γράψτε τη σωστή απά-
ντηση. 

α.  Η μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα της Ευρώπης είναι οι αγνωστικιστές Σ Λ  

β. Η σωτηρία στην οποία στοχεύει η θρησκεία ταυτίζεται τις περισσότερες φορές με 
τη «λύτρωση από μια άσχημη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος Σ Λ  

γ. Για τον αγνωστικισμό η ύπαρξη ή η φύση του θεού είναι άγνωστη Σ Λ  

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.
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δ. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αθέων και αθεϊστών Σ Λ  

ε. 
Αθεϊστής είναι αυτός που δεν πιστεύει σε θεό γιατί δεν είναι πεπεισμένος για την 
ύπαρξή του Σ Λ  

  
στ.  Οι άθεοι επιδιώκουν την καταστροφή του χριστιανισμού Σ Λ  
  
 

16. Λύστε το σταυρόλεξο που ακολουθεί:  

 

Οριζόντια: 
1.  Έχει ως κινητήρια δύναμη, που τον ωθεί στις ενέρ-

γειές του, το μίσος κατά του Χριστιανισμού 
3.  Σωτηρία είναι να παραμείνει ο άνθρωπος σώος, να 

διασώσει την ________ του Θεού μέσα του. 
4.  Στηρίζεται στην ιστορία, σ’ ένα ιστορικό γεγονός, 

που είναι ο Χριστός. 
5.  Βασίζεται στη φύση, στον κόσμο. Αποτελεί μια 

κοσμολογία, μια διερεύνηση και ένα λόγο για τον 
κόσμο. 

6.  Λέγεται η απουσία πίστης στην ύπαρξη των θεοτή-
των. 

7.  Στρέφονται εναντίον όλων των θρησκειών, ιδιαιτέ-
ρως όμως εναντίον του χριστιανισμού. 

 
 

Κάθετα: 
1.  Αρνείται τον θεό γιατί δεν είναι πεπεισμένος για την ύπαρξή 

του- αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ύπαρξης θεού. 
2.  Ο όρος αυτός είναι δημιούργημα του άγγλου φυσιολόγου 

και φιλόσοφου, οπαδού των θεωριών του Δαρβίνου, Τόμας 
Χένρι Χάξλεϊ. 

 

17. Δώστε τον ορισμό της αστρολογίας. 

18. Πώς δικαιολογείται η άποψη ότι η αστρολογία είναι θρησκεία; 

19. Τι είναι ο εσωτερισμός; 

20. Ποιες οι θρησκευτικές αντιλήψεις του Εσωτερισμού; 

21. Τι είναι η αρχαιολατρία; 
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22. Ποιες είναι οι θρησκευτικές αντιλήψεις της αρχαιολατρίας; 

23. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, βάζοντας σε κύκλο το αντί-
στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος).  Σε όσες θεωρείτε λάθος, γράψτε τη σωστή απά-
ντηση. 

α. 
Η αστρολογία είναι φιλοσοφικό σύστημα με εκδοχές για το τι είναι ο άνθρωπος 
και τι ο κόσμος. 
 

Σ Λ  

β. Η αστρολογία πρεσβεύει ότι υπάρχουν στον άνθρωπο και στη φύση απόκρυφες δυ-
νάμεις που όμως δεν μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με ειδικές τεχνικές Σ Λ  

γ. Οι εσωτεριστικές ομάδες δεν αρνούνται την μοναδική αυθεντία μιας συγκεκριμένης 
θρησκείας Σ Λ  

  
δ. Ο Εσωτερισμός αρνείται τον Θεό ως Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου Σ Λ  

ε. Το δόγμα στο οποίο θέλουν ουσιαστικά να καταλήξουν οι νεοειδωλολάτρες είναι 
ότι ο πολυθεϊσμός απελευθερώνει τον άνθρωπο από οποιονδήποτε ηθικό νόμο Σ Λ  

  

στ.  Η αρχαιολατρία δεν είναι κίνημα που στρέφεται εναντίον των χριστιανών όπως η 
αθεΐα Σ Λ  

  
 

24. Μελετώντας το παρακάτω κείμενο μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα αν η αστρολογία είναι 
επιστήμη;  

«Φτιάχνουμε χάρτες βάσει υπολογισμών των Βαβυλωνίων 2.000 χρόνια πριν, ενώ ο ισημερινός της 
γης έχει μετατοπιστεί και όποιος θεωρείται π.χ. Αιγόκερως, είναι βάσει πραγματικών υπολογισμών 
Τοξότης. Σε άλλους πολιτισμούς οι ίδιοι αστερισμοί αποκαλούνταν αλλιώς, ανάλογα με το τι θύμι-
ζαν τα σχήματα στον ουρανό. Επειδή έλειπαν τα σύγχρονα μέσα παρατήρησης, κατατάσσονταν 
στον ίδιο αστερισμό άστρα που απείχαν χιλιάδες έτη φωτός μεταξύ τους. Ο πρόσφατα ανακαλυφ-
θείς αστερισμός "οφιούχος", χαλάει το σύστημα των δώδεκα ζωδίων ...» 

25. Στο κρυπτόλεξο που ακολουθεί βρείτε και κυκλώστε έξι λέξεις που παρουσιάζουν διάφορα θρη-
σκευτικοφιλοσοφικά κινήματα 

 

26. Να ενώσετε με μια γραμμή τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β: 
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1.  Θεωρεί Θεό το "κοσμικό όλον", δηλ. το υλικό σύ-
μπαν  α. αρχαιολατρία 1.   

2.  Όλες οι θρησκείες οδηγούν στην ίδια «Εσώτερη 
Αλήθεια»  β. αθεΐα 2.   

3.  Δεν δέχεται την ύπαρξη ενός προαιώνιου θεού  γ. εσωτερισμός 3.   

4.  Θεός, ουράνια, επίγεια, όλα στον κόσμο είναι ο-
μοούσια  δ. αστρολογία 4.   

 

27.  Λύστε το σταυρόλεξο που ακολουθεί: 

 

Οριζόντια: 
1.  Η αρχαιολατρία είναι ένα κίνημα έντονα ________. 
3.  Το δόγμα στο οποίο θέλουν ουσιαστικά να καταλήξουν οι νεοειδωλολάτρες είναι ότι ο __________ απελευθερώνει 

τον άνθρωπο από οποιονδήποτε ηθικό νόμο 
4.  Ισχυρίζεται πως η θέση των ουρανίων σωμάτων σχετίζεται με τη ζωή του ανθρώπου 
5.  Μυστική γνώση, μη κοινοποιήσιμη στους αμύητους 
6.  Για την αστρολογία ο άνθρωπος δεν είναι δημιούργημα του Θεού αλλά μέρος του _________ (ονομαστική) 

 

 

 

28. Τι ονομάζεται αντισημιτισμός;  

29. Ποιες λέξεις έρχονται στο μυαλό σας όταν ακούτε τη λέξη αντισημιτισμός; (γράψτε πέντε του-
λάχιστον) 

30. Τι είναι η Ισλαμοφοβία; 

31. Τι είναι ο Φονταμενταλισμός;  

32. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φονταμενταλισμού; 

33. Ποια χαρακτηριστικά εντοπίζονται σε έναν φανατικό; 

34. Πώς μπορεί να καταργηθεί ο θρησκευτικός φανατισμός; Πώς βοηθά ο Χριστιανισμός από την 
πλευρά του; 

 

Κάθετα: 
2.  Άλλο όνομα για την αρχαιολατρία 
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35. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την συνάντηση με τον «άλλο»; 

36. Από την πλευρά των χριστιανών πώς πρέπει να γίνεται ο διάλογος με τον θρησκευτικά και πολι-
τισμικά «άλλο»; 

37. Η Εκκλησία δέχεται και εφαρμόζει τον διάλογο με τον «άλλο» από την εποχή του Χριστού. 
Αναφέρετε παραδείγματα. 

38. Στο παρακάτω κρυπτόλεξο βρείτε έξι λέξεις που σχετίζονται με φαινόμενα μίσους:  

 

39. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, βάζοντας σε κύκλο το αντί-
στοιχο γράμμα (Σ για σωστό, Λ για λάθος).  Σε όσες θεωρείτε λάθος, γράψτε τη σωστή απά-
ντηση. 

α. Αντισημιτισμός είναι η αντίθεση στις οικονομικές θεωρίες του πρώην πρωθυπουρ-
γού Κ. Σημίτη Σ Λ  

β. Η ισλαμοφοβία θεωρείται μορφή μισαλλοδοξίας Σ Λ  
γ. Ο φονταμενταλισμός στοχεύει στην επιστροφή στις θρησκευτικές παραδόσεις Σ Λ  

  

δ. Ο φονταμενταλισμός είναι κίνημα που γεννήθηκε στους κόλπους του ρωμαιοκαθο-
λικισμού Σ Λ  

ε. Η κατάργηση του θρησκευτικού φανατισμού μπορεί να επιτευχθεί με την αγνόηση 
του  θρησκευτικά και πολιτισμικά «άλλου» Σ Λ  

  

στ. 
 Ο διάλογος με τον «άλλο» δεν πρέπει να συνεπάγεται δογματικές εκπτώσεις ή συ-
γκρητιστικούς συμψηφισμούς Σ Λ  

  
 

40. Να ενώσετε με μια γραμμή τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (σε κάθε 
στοιχείο της στήλης Β αντιστοιχεί ένα μόνο στοιχείο της στήλης Α)   

1.  Μέσο προσέγγισης με τον θρησκευτικά και πολιτι-
σμικά «άλλο»  α. φονταμενταλισμός 1.   

2.  Ψύχωση συνομωσίας  β. ισλαμοφοβία 2.   
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3.  Μισαλλοδοξία και επιθετικότητα σε όσους δεν 
συμμερίζονται τα πιστεύω του  γ. αντισημιτισμός  3.   

4.  Φόβος και μίσος εναντίον των μουσουλμάνων  δ. διάλογος 4.   
   ε. ξενοφοβία   
   στ. φανατικός   

 

41. Λύστε το σταυρόλεξο που ακολουθεί: 

 

Οριζόντια: 
1.  Αυτό σημαίνει η λατινική λέξη 

fundamentum 
3.  Η επιφύλαξη ή διάκριση εναντίον του Ισ-

λάμ ή των μουσουλμάνων 
4.  Θεωρείται μορφή μισαλλοδοξίας 
5.  Απαραίτητο μέσο προσέγγισης του «άλ-

λου» 
 

Κάθετα: 
1.  Ο φονταμενταλισμός είναι κίνημα κοινωνικοπολιτικό και 

__________ 
2.  «επιστροφή και τυπολατρική εμμονή στην _________» είναι ένα από 

τα χαρακτηριστικά του φονταμενταλισμού 
 

 

 


