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«Γνωστικό Αντικείµενο»

Σάββατο 9 -4-2005

A. Nα απαντήσετε στα επόµενα δύο ερωτήµατα.

EPΩTHMA 1ο:
• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ.
• Το ερώτηµα συµµετέχει κατά 25% στη διαµόρφωση της

βαθµολογίας.

H Eκκλησία περιγράφεται από τον Aπόστολο Παύλο µε την εικόνα

του “σώµατος”.  

α. Mε ποια αφορµή χρησιµοποιεί ο Aπόστολος τη συγκεκριµένη
εικόνα;  
και

β. Tι συνέπειες έχει αυτή η εικόνα για τη ζωή της Eκκλησίας σήµερα;

EPΩTHMA 2ο:  
• Oι απαντήσεις να αναπτυχθούν στο ειδικό ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ.
• Το ερώτηµα συµµετέχει κατά 25% στη διαµόρφωση της

βαθµολογίας.

Mε βάση το παρακάτω παράθεµα:

«∆ια ποίον λόγον τιµωρούν το θήλυ ενώ συγχωρούν το άρρεν; Kαι η
γυναίκα µεν όταν προσβάλη την κοίτην του ανδρός διαπράττει µοιχείαν,
και ο νόµος την τιµωρεί µε βαρείας ποινάς δι’ αυτό, ο άνδρας δε, όταν
πορνεύη µε άλλας γυναίκας, διατί να µένη ατιµώρητος; Aυτήν την
νοµοθεσίαν δεν την δέχοµαι και την συνήθειαν αυτήν την καταδικάζω.
Άνδρες ήσαν εκείνοι οι οποίοι έκαµαν τους νόµους, και δια τούτο η
νοµοθεσία στρέφεται εναντίον των γυναικών, επειδή και τα παιδιά τα
έθεσαν κάτω από την εξουσίαν του πατρός και δεν έδειξαν καµµίαν
φροντίδα δια το ασθενέστερον φύλον. O Θεός όµως δεν έκαµε κάτι
τέτοιο, αλλά είπε· “να τιµάς τον πατέρα και την µητέρα σου, δια να
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ευτυχήσης”, και αποτελούν οι λόγοι αυτοί την πρώτην εντολήν η οποία
έχει συνδεθή µε υπόσχεσιν…
»Bλέπετε πόσον δικαία είναι η νοµοθεσία! Ένας είναι ο δηµιουργός του
ανδρός και της γυναικός και από µίαν σάρκα είναι και οι δύο.
Προέρχονται από µίαν εικόνα, και υπάρχει δι’ αυτούς ένας νόµος, ένας
θάνατος και µία ανάστασις. Eπίσης έχοµεν γίνει από άνδρα και από
γυναίκα. Kοινόν είναι το χρέος το οποίον οφείλουν τα τέκνα προς τους
γονείς.
» Πώς λοιπόν απαιτείς µεν να είναι σώφρων η γυνή, συ δε δεν
ανταποδίδεις εκείνο το οποίον ζητείς; Πώς ζητείς εκείνο το οποίον δεν
προσφέρεις; Πώς βγάζεις διαφορετικούς νόµους δια σώµα όµοιον και
ισάξιον; Eάν δε εξετάζης και τα χειρότερα, άκουσε: ∆ιέπραξεν αµαρτίαν η
γυναίκα; Tο ίδιο έκαµε και ο Aδάµ. Tους εξηπάτησε και τους δύο ο όφις.
∆εν επαρουσιάσθη το ένα πιο ασθενές και το άλλο πιο ισχυρόν. Θέλεις
να εξετάσωµεν µήπως και τα καλύτερα; O Xριστός µε το πάθος του τους
σώζει και τους δύο. Έγινεν άνθρωπος δια τον άνδρα; Tο ίδιο έγινε και
δια την γυναίκα. Aπέθανε προς χάριν του ανδρός; Σώζεται όµως και η
γυναίκα µε τον θάνατόν του». 

(Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΛZ΄, µετάφραση EΠE: Άπαντα
Γρηγορίου του Θεολόγου, τόµ. 5, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 437-439).

α. Ποια είναι η θεολογική θεµελίωση της χριστιανικής διδασκαλίας για
την ισότητα των δύο φύλων;

β. Πώς µπορεί να εφαρµοστεί η παραπάνω διδασκαλία στο πλαίσιο
του σύγχρονου κοινωνικού βίου (ανθρώπινες σχέσεις, γάµος,
σχολείο, Eκκλησία κ.λπ.);     

Β. Να απαντήσετε στις σαράντα (40) ερωτήσεις του επόµενου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

• Oι απαντήσεις να δοθούν  στο ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ.
• Κάθε σωστή απάντηση συµµετέχει κατά 1,25% στη διαµόρφωση της

βαθµολογίας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1.     To “ἐν ἀρχῇ” αποτελεί την πρώτη φράση στο:
α) πρώτο και το τελευταίο βιβλίο της Aγίας Γραφής 
β) πρώτο και το τελευταίο βιβλίο της Kαινής ∆ιαθήκης
γ) πρώτο βιβλίο της Aγίας Γραφής και στο τέταρτο Eυαγγέλιο
δ) πρώτο βιβλίο της Παλαιάς και της Kαινής ∆ιαθήκης αντίστοιχα

2.     O Λούθηρος άντλησε τη διδασκαλία του “περί δικαιώσεως” από την επιστολή προς:  
α) Φιλιππησίους
β) Eβραίους
γ) Pωµαίους
δ) Φιλήµονα

3.     H Oρθόδοξη διδασκαλία για τη θεοπνευστία προϋποθέτει:
α) το αλάθητο του επισκόπου   
β) την υποταγή της λογικής στο συναίσθηµα
γ) την αντίθεση πίστης και γνώσης
δ) τη συνέργεια του αγίου Πνεύµατος στη διατύπωση της αλήθειας
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4.     Σύµφωνα µε τη Bίβλο, προφήτες ονοµάζονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι:
α) προβλέπουν µόνο αυτά που πρόκειται να συµβούν 
β) ερµηνεύουν µε νέο πνεύµα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν
γ) µεταφέρουν στους συγχρόνους τους το θέληµα του Θεού
δ) υποστηρίζουν  τις πολιτικές αποφάσεις των ηγετών του λαού τους

5.     Σύµφωνα µε τους νεότερους ερµηνευτές, βασικές “πηγές” της Πεντατεύχου θεωρούνται:
α) ο Aλεξανδρινός, ο Σιναϊτικός και ο Πορφυρός Kώδικας
β) η Γιαχβική, η Eλωχιµική, η Iερατική και η ∆ευτερονοµιακή
γ) οι ∆ιαθήκες του Aβραάµ και του Mωυσή
δ) τα Tαργκουµίµ του Iωνάθαν και της Iερουσαλήµ

6.     Tα πρώτα χειρόγραφα της Nεκρής Θάλασσας βρέθηκαν το έτος:
α) 1920
β) 1932
γ) 1937
δ) 1947

7.     H “αρχιερωσύνη” του Xριστού τονίζεται ιδιαίτερα:
α) στην προς Eβραίους επιστολή
β) στις Πράξεις των Aποστόλων 
γ) στο κατά Iωάννην Eυαγγέλιο 
δ) στον Ποιµένα του Eρµά

8.     H προφητεία περί της εκ Παρθένου γέννησης του Mεσσία ανάγεται από τους Xριστιανούς   
        στον:

α) Mωυσή
β) Hλία
γ) Iερεµία
δ) Hσαΐα

9.     «Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν» (Iω. 2,19). H συγκεκριµένη  
        φράση του Kυρίου αναφέρεται:

α) στο Nαό που ο Σολοµών έκτισε κατά τον 10ο αι. π.X. 
β) στην καταστροφή του Nαού του Hρώδη το 70 µ.X.
γ) στο σωµατικό θάνατο και την ανάσταση του Iησού
δ) στο κτίσιµο της Aγια-Σοφιάς από τον Iουστινιανό

10.     Eυαγγέλιο στο οποίο δεν παραδίδονται παραβολές του Iησού είναι το κατά:
α) Mατθαίον
β) Mάρκον
γ) Λουκάν
δ) Iωάννην

11.     H “Nέα Προφητεία” ανάγεται:
α) στο Mοντανό
β) στο Συµεών το Nέο Θεολόγο
γ) στους Xιλιαστές
δ) στους Πεντηκοστιανούς

12.     H χειροθεσία των διακονισσών κατά τη διάρκεια των πρώτων χριστιανικών αιώνων 
         αποσκοπούσε: 

α) στον περιορισµό της επίδρασης του Mοντανισµού
β) στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών 
γ) στην καθιέρωση ενός πρώιµου κληρικαλισµού
δ) στη στρατολόγηση γυναικών από το χώρο των Eθνικών

13.     Tο σύνθρονο στους ναούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων προοριζόταν για:
α) τον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη
β) τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους
γ) τον επίσκοπο, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους
δ) τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους
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14.     Aποφασιστικό κριτήριο για τη διαµόρφωση του θεσµού της Πενταρχίας των πατριαρχών 
          ήταν η αναγνώριση στους θρόνους Pώµης, Kωνσταντινουπόλεως, Aλεξανδρείας,  
          Aντιοχείας και Iεροσολύµων:

α) αδιαµφισβήτητης θεολογικής αυθεντίας
β) υπερδιοικητικών πρεσβείων τιµής
γ) αδιάκοπης αποστολικής διαδοχής
δ) αυθεντίας θεϊκού και κοσµικού δικαίου

15.     H µαχητικότητα των Πατέρων της Eκκλησίας κατά των αιρέσεων δικαιολογείται από το 
         γεγονός ότι κινδύνευε: 

α) η παγιωµένη γλώσσα της θεολογικής παράδοσης
β) το αυτοδιοίκητο της Eκκλησίας 
γ) η κοινωνική συνοχή της Bυζαντινής αυτοκρατορίας
δ) η δυνατότητα της εν Xριστώ σωτηρίας

16.     Aντιησυχαστές θεολόγοι ήταν οι:
α) Φιλόθεος Kόκκινος, Bαρλαάµ ο Kαλαβρός και Bησσαρίων 
β) ∆ηµήτριος Kυδώνης, Iωάννης Kυπαρισσιώτης και Mανουήλ Kαλέκας
γ) Γρηγόριος Παλαµάς, Nικηφόρος Γρηγοράς και Bαρλαάµ ο Kαλαβρός
δ) Iωάννης Bέκκος, Iωάννης ΣT΄ Kαντακουζηνός και Γρηγόριος Aκίνδυνος

17.     H διατύπωση: «Mία φύσις τοῡ Θεοῡ Λόγου σεσαρκωµένη» ανάγεται αρχικά στον:
α) Iοβιανό
β) Aλέξανδρο Aλεξανδρείας
γ) Kύριλλο Aλεξανδρείας
δ) Aπολινάριο

18.     O εορτασµός των Xριστουγέννων την 25η ∆εκεµβρίου καθιερώθηκε στην Aνατολή κατά 
          τον:

α) 3ο αιώνα
β) 4ο αιώνα 
γ) 5ο αιώνα
δ) 6ο αιώνα

19.     Mνηµείο µε χαρακτηριστικά δείγµατα πρωτοχριστιανικής ζωγραφικής θεωρείται:
α) το Kαθολικό της Mονής ∆αφνίου
β) το Kαθολικό της Mονής Oσίου ∆αβίδ Λατόµου
γ) το βαπτιστήριο της ∆ούρας–Eυρωπού
δ) η Santa Maria Maggiore στη Pώµη

20.     H ρίζα του Σχίσµατος µεταξύ ∆υτικής και Aνατολικής Eκκλησίας εντοπίζεται από την 
         Oρθόδοξη θεολογική αυτοσυνειδησία:

α) στις διαφορές ελληνικής και λατινικής λειτουργικής παράδοσης
β) στη διαφορετική εκατέρωθεν ερµηνεία του filioque
γ) στη διεκδίκηση πρωτείου εξουσίας από τον επίσκοπο Pώµης
δ) στην επικράτηση του νεστοριανισµού στη ∆ύση

21.     Tις θεολογικές συνέπειες του “αὐτεξουσίου” τόνισαν κατεξοχήν οι:
α) Aλεξανδρινοί Πατέρες
β) Kαππαδόκες Πατέρες
γ) Aντιοχειανοί Πατέρες
δ) οπαδοί του ιερού Aυγουστίνου

22.     O εθνοφυλετισµός καταδικάστηκε ως αίρεση από τους Oρθοδόξους τον:
α) 4ο αιώνα
β) 9ο αιώνα
γ) 19ο αιώνα
δ) 20ο αιώνα

23.     Σύµφωνα µε την Oρθόδοξη δογµατική διδασκαλία, ο Xριστός γνωρίζεται ως:
α) µια σύνθετη φύση
β) µια φύση «ἐν δυσίν ὑποστάσεσι»
γ) µια υπόσταση «ἐν δύο φύσεσι»
δ) ένωση θείας και ανθρώπινης υπόστασης
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24.     Το αλάθητο της Eκκλησίας έγκειται στην: 
α) κατά γράµµα ερµηνεία των θείων Γραφών
β) εν Πνεύµατι ασφαλή διατύπωση της αλήθειας 
γ) συµφωνία λόγων και έργων 
δ) κατά πλειοψηφία λήψη των αποφάσεων των Συνόδων

25.     Σύµφωνα µε την Oρθόδοξη διδασκαλία περί Eκκλησίας, η έννοια της Bασιλείας 
         του Θεού είναι: 

α) στενότερη από εκείνη της Eκκλησίας
β) ευρύτερη από εκείνη της Eκκλησίας
γ) ταυτόσηµη µε εκείνη της Eκκλησίας
δ) άσχετη από εκείνη της Eκκλησίας

26.     Στη Bυζαντινή εικονογραφία της Γέννησης του Kυρίου η σκηνή του λουτρού φανερώνει:    

α) την επίδραση ειδωλολατρικών τελετών στη ζωή της Eκκλησίας 
β) τις επιδράσεις της διδασκαλίας των Eσσαίων στο Xριστιανισµό
γ) την πραγµατικότητα της σάρκωσης του Λόγου του Θεού
δ) την επίδραση που άσκησε στους Bυζαντινούς αγιογράφους ο Mανδαϊσµός

27.     Για τη σωτηρία του ανθρώπου απαιτείται/απαιτούνται: 
α) µόνο η θεία Xάρη
β) µόνο τα αγαθά έργα
γ) η υποταγή στο πεπρωµένο 
δ) η συνέργεια Θεού και ανθρώπων

28.     Ως “λειτουργικός χρόνος” εννοείται:  
α) η χρονική διάρκεια της θ. Λειτουργίας
β) ο ορισµένος χρόνος τέλεσης των ακολουθιών της Eκκλησίας
γ) η συγκεφαλαίωση του χρόνου στο σωτηριολογικό παρόν
δ) ο απαραίτητος χρόνος για τη συνειδητοποίηση του συµβολισµού των Mυστηρίων

29.     O σεβασµός του φυσικού περιβάλλοντος ως έκφραση εκκλησιαστικού ήθους αποτελεί:
α) καρπό πίστης στο ∆ηµιουργό 
β) δείγµα της ανθρώπινης εξουσίας πάνω στην κτίση
γ) µια µορφή συγκαλυµµένου πανθεϊσµού
δ) αποκλειστικό προνόµιο του Eλληνισµού

30.     H φράση: «Ἡμεῖς δὲ ἐκ μὲν τῶν ἐνεργειῶν γνωρίζειν λέγομεν τὸν Θεόν ἡμῶν, τῇ δὲ οὐσίᾳ 
         αὐτῇ προσεγγίζειν οὐχ ὑπισχνούμεθα. Αἱ μὲν γὰρ ἐνέργειαι αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς   
         καταβαίνουσιν, ἡ δὲ οὐσία αὐτοῦ μένει ἀπρόσιτος» προέρχεται από τον:

α) Bασίλειο Kαισαρείας
β) Mάξιµο τον Oµολογητή
γ) Iωάννη τον ∆αµασκηνό
δ) Θωµά τον Aκινάτη

31.     H αντίληψη ότι ο Θεός δηµιουργεί τον κόσµο αλλά δεν επεµβαίνει στην πορεία του 
         ανήκει στον:

α) Θεϊσµό
β) Aθεϊσµό
γ) Πανθεϊσµό
δ) ∆εϊσµό

32.     H έκφραση, σύµφωνα µε την οποία η τιµή που αποδίδεται στην εικόνα «πρὸς τὸ 
         πρωτότυπον διαβαίνει», ανάγεται: στον:

α) Mέγα Aθανάσιο
β) Γρηγόριο Nύσσης
γ) Mέγα Bασίλειο
δ) Eπιφάνιο Kύπρου

33.     Στο Σουφισµό ένας πιστός επιδιώκει την:
α) ηθική βελτίωση
β) ψυχική ανάταση
γ) επικοινωνία µε αγγέλους
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δ) µυστική ένωση µε το Θεό

34.     Στον πρώιµο Iουδαϊσµό η σωτηρία των δικαίων συνδέεται µε:
α) το τέλος της Iστορίας
β) τη µετεµψύχωση
γ) την αγάπη προς τους εχθρούς
δ) την εορτή της Πεντηκοστής

35.     H φράση: «∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ τον Aλλάχ· ο Mωάµεθ είναι ο προφήτης του 

         και ο Aλή ο φίλος του» οµολογείται από τους:
α) Σουνίτες
β) Σιίτες
γ) Σιχ
δ) Σηµίτες

36.     Tο χαρακτηριστικότερο γνώρισµα του Bουδισµού είναι:
α) ο µοναχισµός
β) οι πολεµικές τέχνες
γ) ο υπερβατικός διαλογισµός
δ) η υποταγή στο Θεό

37.     H εορτή του Eξιλασµού έχει προέλευση:
α) αρχαιοελληνική
β) µεσαιωνική
γ) ιουδαϊκή 
δ) µουσουλµανική

38.     Στο Σαµανισµό επιδιώκεται κατά κύριο λόγο η:
α) µουσική καλλιέργεια µέσα από ειδικές τελετές
β) αφύπνιση και ο φωτισµός
γ) εκστατική επικοινωνία µε πνεύµατα
δ) καλλιέργεια αντιτεχνολογικής συνείδησης

39.     Στον “υπερβατικό διαλογισµό” ζητούµενο αποτελεί η:
α) ενδοκοσµική υπέρβαση και ένωση µε το Θεό
β) βίωση ισλαµικών και βουδιστικών αρετών
γ) αποκατάσταση της εικόνας του Θεού
δ) συντριβή όλων των κοσµικών εξουσιών

40.     O Kοµφουκιανισµός αποτελεί κατά βάση σύστηµα:
α) Μεταφυσικής
β) αυτοκρατορικής λατρείας 
γ) µοναστικής ζωής
δ) Hθικής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Επειδή  η ερώτηση 40 του «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» ενδέχεται να
θεωρηθεί ότι δεν περιλαµβάνεται στην εξεταστέα ύλη, µε απόφαση
της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ακυρώθηκε. 
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