
ΚΕΦ 2Α 

ΘΕΜΑ Β2 

Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία συνυπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές πολιτισμικές και  

θρησκευτικές καταβολές. Για να είναι η συνύπαρξη αυτή αρμονική πρέπει να υπάρχει  

γνώση των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων, κατανόηση και αλληλοσεβασμός. 

Να σχολιάσετε ελεύθερα την παραπάνω θέση. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 2Α 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποια θρησκεύματα υπάρχουν, εκτός του Χριστιανισμού, στην πατρίδα μας και πώς  

μπορεί κάποιος να μάθει γι’ αυτά; (10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 2Β 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της θρησκείας των Εβραίων; Πώς συνδέεται με την  

ζωή τους; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ2Β 

ΘΕΜΑ Β2 

Η Εβραϊκή σκέψη θεμελιώθηκε στην ιδέα ενός Θεού χωριστά από αυτόν τον κόσμο αλλά  

βαθιά αναμιγμένου στις υποθέσεις του. Οι Εβραίοι διέκριναν νόημα στις ανεπανάληπτες  

όψεις της ζωής, διότι το χέρι του Θεού βρισκόταν στις ιστορικές συνθήκες τους που  

άλλαζαν.  

Να βρείτε στο παραπάνω κείμενο βασικές διδασκαλίες της Ιουδαϊκής θρησκείας και να τις  

παρουσιάσετε. 

(25 Μονάδες)  

 

ΚΕΦ2Β 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποια ήταν η συμβολή του Μωυσή στη διαμόρφωση του Ιουδαϊσμού; (10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 2Β 

ββ) Να αναφέρετε τρεις μεγάλες εορτές των Ιουδαίων και το περιεχόμενό τους. 

(15 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 2Β 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποια είναι η θέση του Αβραάμ και του Μωυσή στον Ιουδαϊσμό ; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ2Β 

 

β) Τι σημαίνουν για τον Ισραηλιτικό λαό τα ονόματα: Γιαχβέ, Αβραάμ, Μωυσής. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 2Β 

β) Τι αναφέρει ο Νόμος (Τορά) του Ισραήλ για τον Θεό σχετικά με τη δημιουργία του  

ανθρώπου και τον Μεσσία; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 2Β 

β) Να παρουσιάσετε τις βασικές διδασκαλίες του Ιουδαϊσμού, όπως αυτές παρουσιάζονται  

στην Τορά δηλαδή στον Νόμο, το ιερό βιβλίο του Ιουδαϊσμού. 

(15 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 2Γ 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Τι είναι το Κοράνιο για τους μουσουλμάνους και πώς επηρεάζει τη ζωή τους; (10 Μονάδες 



ΚΕΦ 2Γ 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Τι είναι η Εγίρα και σε ποιο γεγονός της ιστορίας του Ισλάμ αναφέρεται;  

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 3Α 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Τι γνωρίζετε για ρόλο και την επίδραση της θρησκείας στην Ασία; 

(10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 3Α 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποια είναι η αντίληψη του Ασιάτη (ενός πιστού των ανατολικών ασιατικών  

θρησκευμάτων) για τη ζωή του μέσα στο σύμπαν; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 3Β 

β) Ποια είναι τα ιερά βιβλία του Ινδουισμού και τι είναι η γιόγκα; 

 (15 Μονάδες 

 

ΚΕΦ3Β 

β) Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «Ινδουισμός»; (15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 3Β 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να ορίσετε με συντομία του όρους «Ντάρμα» και «Βάρνα». 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ3Β 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποια είναι τα ιερά βιβλία του Ινδουισμού και ποιο είναι το περιεχόμενό τους; 

 (10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ3Γ 

ΘΕΜΑ Β2 

«Ο κόσμος είναι γεμάτος οδύνη. η γέννηση είναι πόνος. Τα γερατειά είναι πόνος, η  

αρρώστια είναι πόνος. Ο άνθρωπος του μίσους πονάει, ο χωρισμός από τους αγαπημένους  

είναι πόνος, το να πασχίζει κανείς μάταια να ικανοποιήσει τις ανάγκες του είναι πόνος.  

Πραγματικά ζωή που δεν είναι ελεύθερη από την επιθυμία και το πάθος, έχει σαν συνέπεια  

τον πόνο. Τούτο αντιπροσωπεύει την αλήθεια της Οδύνης…» (από τη διδασκαλία του  

Βούδα) 

Να εξηγήσετε, με βάση το παραπάνω κείμενο και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, ποια είναι  

η αντίληψη του Βουδισμού για τη σχέση μεταξύ πόνου και επιθυμίας και τι προτείνει στον  

άνθρωπο ώστε να πετύχει την απελευθέρωσή του από τα δεσμά του πόνου;  

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ3Γ 

)β) Ο βασικός στόχος ενός Βουδιστή είναι η απελευθέρωση από τον πόνο και την οδύνη της  

ύπαρξης. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται αυτό; 

 (15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 3Γ 

 β) Ποια είναι η σημασία του «φωτισμού» στον Βουδισμό; 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποιος είναι ο ιδρυτής του Βουδισμού και ποια προσωνυμία του αποδίδεται; 



 (10 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ3Γ 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να περιγράψετε τα τέσσερα «θεάματα» που επηρέασαν τη ζωή του Σιντάρτα  

Γκαουτάμα. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ3Γ 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ο Βουδισμός χαρακτηρίζεται «άθεη θρησκεία». Να σχολιάσετε αυτή τη θέση. 

(10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 3Γ 

ΘΕΜΑ Β2 

«Απελπισμένη μια γυναίκα από το θάνατο του πατέρα της, ζήτησε από το Βούδα να  

γιατρέψει τον πόνο της εξαιτίας της απώλειας. “Η θεραπεία είναι απλή: Τσάι με σπόρους  

μουστάρδας”, είπε ο Βούδας. Ήρεμη η γυναίκα πηγαίνει στην αγορά για να αγοράσει τους  

σπόρους. Ο Βούδας την προειδοποίησε: “Οι σπόροι πρέπει να προέρχονται από τον κήπο  

κάποιου σπιτιού του οποίου οι κάτοικοι δεν πρέπει να έχουν χάσει κάποιον δικό τους”. Η  

γυναίκα γύρισε μετά από δύο χρόνια. “Λοιπόν βρήκες τους σπόρους της μουστάρδας;”, τη  

ρώτησε ο Βούδας. ‘Ήμουν κλεισμένη στον πόνο μου, δεν κατάλαβα ότι ο θάνατος είναι  

μέρος της ζωής. Ανακάλυψα όμως ότι δεν υπάρχει τέτοιος κήπος. Όλοι έχουν χάσει κάποιο  

αγαπημένο τους πρόσωπο κι όλοι επέζησαν από την οδύνη τους. Τώρα η καρδιά μου είναι  

γαληνεμένη. Ξέρω πως μπορώ να εξοικειωθώ με τον πόνο και να προχωρήσω”, απάντησε η  

γυναίκα» 

Να εντοπίσετε στο κείμενο βασικές αρχές του Βουδισμού και να τις σχολιάσετε. 

(25 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ4 

ΘΕΜΑ Α2 

β) Ποια είναι η στάση των στελεχών της παραθρησκείας απέναντι στο ζήτημα του  

σεβασμού της ελευθερίας των οπαδών τους;  

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ4 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Για στις παραθρησκείες χρησιμοποιείται και ο όρος «θρησκείες των νέων». Να το  

σχολιάσετε. 

 (10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 4 

ΘΕΜΑ Β2 

Οι άνθρωποι της παραθρησκείας στοχεύουν να δημιουργήσουν στους νέους που  

προσπαθούν να πλησιάσουν ένα αίσθημα αμφιβολίας δηλαδή να κάνουν τον νέο να  

αμφισβητήσει την πατρική και παραδοσιακή του θρησκεία και να αμφιβάλει για την  

ορθότητα της επιλογής του. 

Ποιες συνέπειες επιφέρει η δημιουργία της αμφιβολίας ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή  

σας. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 4 

ΘΕΜΑ Β2 



«Τα περισσότερα από τα μέλη των παραθρησκευτικών οργανώσεων βασανίζονται από  

προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά, υγείας, τραυματικές εμπειρίες, κοινωνικής  

απόρριψης, υπαρξιακές ανασφάλειες. Οικονομικά ευκατάστατοι και καλλιεργημένοι -με  

την πλατιά έννοια του όρου- άνθρωποι, απογοητευμένοι νέοι, συνθέτουν σε μεγάλο βαθμό  

το μωσαϊκό αυτών των κοινοτήτων. Μπορεί, ίσως, να ζουν περιορισμένοι σε ασφυκτικά  

όρια, να βιώνουν μια δυστυχία σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο και να ζητούν τη  

λυτρωτική υπεκφυγή σ’ αυτές τις αντιλήψεις. Μπορεί και να περιφέρουν τη μοναξιά ή τις  

αδυναμίες τους, προσπαθώντας κάπου επιτέλους να ξεχωρίσουν» (Στέφανος Καραχάλιος) 

Να σχολιάσετε τις απόψεις του κειμένου. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 4 

β) Από ποιες θρησκευτικές παραδόσεις αντλεί περιεχόμενο η παραθρησκεία; 

 (15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 4 

β) Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται ψυχολογικές μέθοδοι για να επηρεαστούν οι νέοι και  

να στραφούν στις παραθρησκείες; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 4 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να δώσετε ένα δικό σας ορισμό για τον όρο «παραθρησκεία». 

(10 Μονάδες) 

 ΚΕΦ4 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να αναφέρετε μορφές έκφρασης και σύμβολα που χρησιμοποιούν οι παραθρησκείες. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ5 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ο πιστός προσεύχεται καθημερινά για να έλθει η Βασιλεία του Θεού («ελθέτω η  

Βασιλεία σου»). Να αναφέρετε χαρακτηριστικά του καινούργιου κόσμου του Θεού. 

(10 Μονάδες) 

 

 

 

 

Κκεφ 5 

ΘΕΜΑ Α2 

α) «Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός». Σχολιάστε τη φράση. 

(10 Μονάδες) 

 

 

ββ) Ο Ιησούς συναναστρεφόταν με καταφρονημένους και περιθωριακούς ανθρώπους.  

Αιτιολογήστε αυτή του τη στάση. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 5 

ΘΕΜΑ Β2 

«Το Πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, 

γιατί ο Κύριος με έχρισε και μ’ έστειλε 

ν’ αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, 

να κηρύξω στους υποδούλους την απελευθέρωση 

και στους τυφλούς πως θα βρουν το φως τους, 

να φέρω την ελευθερίας στους καταπιεσμένους, 

να αναγγείλω τον ερχομό του χρόνου  

που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του» (Λουκ. 4,18-19) 

Με βάση το παραπάνω απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά να εξηγήσετε ποιό είναι  



το περιεχόμενο του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 5 

β) Ποιο είναι το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού για τον πιστό χριστιανό; 

(15 Μονάδες) 

 

 

 

ΚΕΦ5 

β) Ποια ήταν η στάση του Ιησού απέναντι σε εκείνους που είχαν τον Ιουδαϊκό Νόμο ως  

απόλυτο κριτή της ζωής των ανθρώπων; 

(15 Μονάδες) 

 

 ΚΕΦ 5 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Οι χριστιανοί κάνουν συχνά το σημείο του Σταυρού στο σώμα τους. Τι σημαίνει γι  

αυτούς αυτή η πράξη; 

 (10 Μονάδες  

 

ΚΕΦ 5 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Για ποιους λόγους την εποχή λίγο πριν τη γέννηση του Χριστού είχε φουντώσει η 

προσδοκία για έναν άγνωστο Θεό-Σωτήρα ; (10 Μονάδες) 

ΚΕΦ 5 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ποιο είναι το διαφορετικό ήθος και τα χαρακτηριστικά του νέου λαού του Θεού που  

συγκεντρώνεται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ5 

 

 

β) Να αναφέρετε και να αναπτύξετε δύο λόγους που υπήρχε προσμονή του Σωτήρα την  

εποχή της γέννησης του Χριστού.  

 (15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ5 

 

β) Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση της Εκκλησίας να καθίσουν γύρω από το τραπέζι  

της Θείας Ευχαριστίας; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ6 

 

ΘΕΜΑ Β2 

«Θρησκεία και επιστήμη είναι δύο παράλληλες όψεις του ανθρώπινου πνεύματος που  

μπορούν να συνεργάζονται ως ένα σημείο και από κει και πέρα οι δρόμοι τους να  

χωρίζουν» 

Να σχολιάσετε ελεύθερα το παραπάνω κείμενο. 

(25 Μονάδες) 

 

α) Πίστη και επιστήμη δεν συγκρούονται, όταν η καθεμία δεν υπερβαίνει τα όριά της. Να  

σχολιάσετε με συντομία την παραπάνω θέση. 

(10 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ6 

 



β) Γιατί το «πίστευε και μη ερεύνα» δεν ταιριάζει στην περίπτωση του Χριστιανισμού; 

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ6 

ΘΕΜΑ Β2 

«Πίστη είναι να ξεκινάς ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλοπάτι, χωρίς να βλέπεις ολόκληρη τη  

σκάλα» (Martin Luther King, 1929-1968) 

Η πίστη υπάρχει ως εμπιστοσύνη προς τον Θεό κατά τον Χριστιανισμό, αλλά και ως  

βεβαιότητα για την απόδειξη για τον επιστήμονα.  

Θεωρείτε ότι το παραπάνω κείμενο ανταποκρίνεται σε αυτήν τη διαπίστωση; Ποιος είναι ο  

ρόλος της πίστης για τον χριστιανό και ποιος για τον επιστήμονα. Μπορούν να  

συνυπάρξουν οι δύο αυτοί δρόμοι στον ίδιο άνθρωπο, δηλαδή να είναι πιστός στη  

θρησκεία του και στην επιστήμη του;  

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 6 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να δώσετε ένα σύντομο ορισμό για την πίστη. 

 

ΚΕΦ 6 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Γιατί, σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την  

ουσία του Θεού;  

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 6 

β) Να σχολιάσετε τη φράση «πίστευε και μη ερεύνα» και να εξηγήσετε γιατί δεν τη δέχτηκε  

ποτέ η Εκκλησία.  

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ6 

β) Η σχέση Θεού και ανθρώπου είναι σχέση εμπιστοσύνης. Να σχολιάσετε αυτό το γεγονός.  

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ6 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Για ποιο λόγο πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η πίστη βρίσκεται σε αντίθεση με την  

επιστήμη; 

 (10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 6 

β) Γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι η επιστήμη και η θρησκεία έρχονται σε αντίθεση μεταξύ  

τους και πώς μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους αυτοί οι δύο δρόμοι της ζωής; 

 

ΚΕΦ 6 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Γιατί οι πιστοί χριστιανοί ονομάζουν τον Θεό «Πατέρα»;  

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 6 

β) Ο Ιησούς λέει πως όποιος θέλει μπορεί να τον ακολουθήσει. Η πίστη επομένως είναι  

προσωπική υπόθεση. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από την παραπάνω θέση; Τι 

αντικαθιστά τον Θεό στην ψυχή του ανθρώπου; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ6  

ΘΕΜΑ Α2 



α) Η πίστη είναι σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτής της  

σχέσης; 

 (10 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ7 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να αναφέρετε συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος στην καθημερινή ζωή του  

ανθρώπου. 

(10 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ 7 

ΘΕΜΑ Β2 

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο. Ο νηπιοβαπτισμός αφαιρεί αυτή την  

ελευθερία από τον άνθρωπο;  

Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. (25 Μονάδες) 

 

 

 

ΚΕΦ 7 

β) Να παρουσιάσετε μορφές του κακού στον κόσμο και να περιγράψετε δύο από αυτές. 

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ 7 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να αναφέρετε συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος στην καθημερινή ζωή του  

ανθρώπου. 

(10 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ7 

)β) Να σχολιάσετε το οικολογικό πρόβλημα ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ7 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Για ποιους λόγους, για την Εκκλησία, υπεύθυνος για την εμφάνιση του κακού στον  

κόσμο θεωρείται ο άνθρωπος και όχι ο Θεός; 

(10 Μονάδες)  

 

ΚΕΦ7 

β) Με ποιο μυστήριο η Εκκλησία εφοδιάζει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το κακό  

και ποια είναι τα εφόδια που το μυστήριο αυτό παρέχει στον άνθρωπο; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ7 

β) Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει στη ζωή και την ιστορία για να εξαλείψει το κακό στις  

ποικίλες του εκδοχές και φανερώσεις; 

(15 Μονάδες) 

 

 

 



ΚΕΦ 7 

Για ποιον λόγο δεν επεμβαίνει ο Θεός για να εμποδίσει το κακό από τη γη; 

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ 7 

β) Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι «καλά λίαν». Ποιος  

είναι ο σκοπός της υλικής δημιουργίας συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου; 

 

ΚΕΦ 7 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να αναφέρετε και να παρουσιάσετε δύο συνέπειες της ελεύθερης απόφασης του  

ανθρώπου να φθάσει στη θέωση χωρίς Θεό. 

 

ΚΕΦ 7 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να εξηγήσετε με συντομία την αιτία της εμφάνισης του κακού στον κόσμο.  

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 7 

β) Οι συνέπειες από την είσοδο του κακού στη ζωή του ανθρώπου φαίνονται στη σχέση του  

με τον Θεό, τον συνάνθρωπο, τη φύση. Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. 

 (15 Μονάδες) 

ΚΕΦ 7 

 

ΘΕΜΑ Β2 

«Κι ακόμα έπρεπε ο διάβολος που τότε νίκησε τον άνθρωπο, να νικηθεί από τη νικημένη  

ανθρώπινη φύση και να κατατροπωθεί αυτός που με τόση πανουργία παγίδευσε τον  

άνθρωπο. Γι’ αυτό το σκοπό χρειαζόταν απαραίτητα να υπάρξει ένας άνθρωπος  

αναμάρτητος. Όμως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Μονάχα ο Θεός, κανένας άλλος δεν μπορεί  

να είναι αναμάρτητος. Γι αυτό ακριβώς ο Θεός Λόγος … ο μόνος αναμάρτητος Υιός και 

Λόγος του Θεού καθίσταται γιός ανθρώπου…» (άγιος Γρηγόριος Παλαμάς) 

Με βάση τα κείμενο αυτό να εξηγήσετε πώς μπήκε το κακό στη ζωή του ανθρώπου και με  

ποιο τρόπο αντιμετώπισε την κατάσταση αυτή ο Θεός. 

 (25 Μονάδες) 

 

 

 

 

ΚΕΦ 7 

ΘΕΜΑ Β2 

«Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πια πώς ν’ αγαπάνε. Ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει: “Αγάπα  

και κάνε ό,τι θέλεις”. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ότι θέλουν αλλά προπαντός  

να μην αγαπάνε. Γιατί; Διότι φοβούνται. Δεν θέλουν να δεσμευτούν. Θέλουν να  

καταναλώνουν μόνο και να συμπεριφέρονται μέσω των καταναλωτικών τους προσωπείων.  

Και ξέρεις πόσο υποφέρουν; Δεν, ξέρουν πώς να πλύνουν το πρόσωπο τους γιατί δεν έχουν  

πια» (Στάθης Τσαγκαρουσιάνος)  

Να σχολιάσετε το κείμενο με άξονα τη θέση ότι με το προπατορικό αμάρτημα οι σχέσεις  

των ανθρώπων διαταράσσονται και εξαφανίζεται η αθωότητα.. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 7ΘΕΜΑ Α2 

α) Το κοινωνικό κακό είναι ένα από τα αποτελέσματα της ελεύθερης απόφασης του  

ανθρώπου να ζήσει χωρίς Θεό. Με ποιες μορφές εμφανίζεται. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ7 

 

ΘΕΜΑ Β2 

«Ένας άνθρωπος περπατούσε στο δρόμο και έβλεπε γύρω του ζητιάνους, ανάπηρους,  



δυστυχισμένους και εξαθλιωμένους ανθρώπους. Καθώς δε μπορούσε να συμβιβαστεί με  

την τόση δυστυχία, ούρλιαξε στους ουρανούς: “Θεέ μου, γιατί τόση αδικία; Πώς μπορείς να  

αγαπάς τόσο τον άνθρωπο και να μην κάνεις τίποτα γι’ αυτούς που υποφέρουν;”. «Έκανα  

κάτι για εκείνους”, άκουσε μια φωνή. “Έκανα εσένα”» (κείμενο από τον αιγυπτιακό  

μοναχισμό) 

Με βάση το παραπάνω κείμενο, να περιγράψετε την ευθύνη του χριστιανού για την  

αντιμετώπιση του κακού στον κόσμο. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 7 

 

β) Ποιες ήταν οι συνέπειες της διακοπής της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό στο επίπεδο  

της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 7 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Το κοινωνικό κακό είναι ένα από τα αποτελέσματα της ελεύθερης απόφασης του  

ανθρώπου να ζήσει χωρίς Θεό. Με ποιες μορφές εμφανίζεται. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 10 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να παρουσιάσετε με παραδείγματα τη θέση ότι η απολυτοποίηση της ανθρώπινης  

γνώσης και δύναμης αποτελεί βασική αιτία της σύγχρονής αθεΐας. 

(10 Μονάδες) 

 

 

 

ΚΕΦ 10 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Απιστία είναι όταν η πίστη δεν συμβαδίζει με τις πράξεις του πιστού. Να σχολιάσετε τη  

φράση με παραδείγματα.  

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 10 

β) Γιατί η εξάρτηση από τα υλικά αγαθά και η άγνοια των αληθειών της πίστης οδηγούν  

στην αθεΐα; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 10 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Εξηγήστε την πεποίθηση ότι η εξάρτηση από τα υλικά αγαθά και η τεχνολογική πρόοδος  

σπρώχνουν τον άνθρωπο στον αθεϊσμό. 

(10 Μονάδες) 

 

 

 

ΚΕΦ 10 

ΘΕΜΑ Β2 

«Η παρούσα μορφή του κόσμου παρέρχεται και απομένει ή χαρά του να έχει  

χρησιμοποιηθεί αυτός ο κόσμος για να εγκαθιδρυθεί ο νόμος του Θεού εδώ. Κάθε  

πολυτέλεια, όλες οι δόξες, ολόκληρος ο ατομικιστικός καπιταλισμός, όλες οι νόθες επιτυχίες  

της ζωής θα παρέλθουν μαζί με τη μορφή του κόσμου. Όλα αυτά παρέρχονται. Αυτό πού  

δεν παρέρχεται είναι ή αγάπη. Όταν κανείς μεταμορφώνει τα δικά του χρήματα, τη δική του  

περιουσία, τη δική του εργασία, σε διακονία των άλλων, τότε ή χαρά της μοιρασιάς και η  

χαρά του αισθήματος ότι όλοι είναι οικογένεια του δεν χάνεται. Στη δύση της ζωής σου θα  

κριθείς από το αν αγάπησες» (Όσκαρ Ρομέρο)  

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το κείμενο, να περιγράψετε την απιστία ως τυπολατρία και  

ασυνέπεια λόγων και πράξεω       25 Μονάδες) 



 

 

ΚΕΦ 10 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να εξηγήσετε την πεποίθηση ότι η εξάρτηση από τα υλικά αγαθά και η τεχνολογική  

πρόοδος σπρώχνουν τον άνθρωπο στον αθεϊσμό. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 10 

 

β) Κατά τη γνώμη σας, στη σύγχρονη εποχή υπάρχει εξωτερική ευσέβεια, όπως αυτή των  

Φαρισαίων, σε πιστούς και εκπροσώπους της Εκκλησίας; Να εξηγήσετε την απάντησή σας.  

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 10 

β) Γιατί θεωρείται απιστία το να μην συμβαδίζει η πίστη με τις πράξεις των χριστιανών; 

(15 Μονάδες) 

 

                        ν. 

(25 Μονάδες) 

ΚΕΦ 11 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ο λατρευτικός πλούτος της Ορθοδοξίας αγκαλιάζει κάθε σημαντική ανθρώπινη στιγμή.  

Να αναφέρετε παραδείγματα. 

(10 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ 11 

ΘΕΜΑ Β2 

«Η Εκκλησία χαρακτηρίζεται στο Σύμβολο της Πίστεως αποστολική, με την έννοια ακριβώς  

ότι η μαρτυρία των Αποστόλων αποδίδει την εικόνα του Χριστού. Γι αυτό το λόγο η  

Εκκλησία τιμά και σέβεται την Αγία Γραφή κατά τρόπο αποκλειστικό. Βεβαίως η Εκκλησία  

μελετά την Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας μελετούν την Αγία Γραφή και την  

προσφέρουν στην εποχή τους. Στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή έδωσαν τη συγκεκριμένη  

απάντηση που αντιστοιχούσε στα συγκεκριμένα προβλήματα της εποχής τους. Είναι  

απολύτως νόμιμο να βλέπουμε τα προβλήματα της εποχής μας… αλλά θα πρέπει να  

καταβάλλουμε προσπάθεια να μένουμε πιστοί στην παράδοση της Εκκλησίας, στη πράξη  

και όχι μόνο λεκτικά» (π. Ιωάννης Μάγιεντορφ) 

Με βάση το κείμενο αυτό να αναγνωρίσετε και να αναπτύξετε βασικά δεδομένα της  

Ορθόδοξης πίστης. 

 

 

ΚΕΦ 11β) Ο σκοπός της ορθόδοξης ασκητικότητας είναι ο περιορισμός του ατομικού θελήματος.  

Να αναφέρετε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου όπου  

κατά τη γνώμη σας μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η θέση. 

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ11 

ΘΕΜΑ Β2 

Η Ορθοδοξία δεν είναι μια θρησκεία που καλύπτει τις «θρησκευτικές» μας ανάγκες είναι  

ένας «εναλλακτικός» τρόπος ζωής μια νέα στάση ζωής που διαμορφώνει κάθε πτυχή της  

καθημερινής δραστηριότητας του ανθρώπου. 

Να σχολιάσετε ελεύθερα την παραπάνω θέση. 

(25 Μονάδες) 

 

 

 

ΚΕΦ 12 

β) Στη σημερινή εποχή ακούμε συνεχώς για την παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει κατά τη γνώμη  



σου κίνδυνος από το φαινόμενο αυτό για τη θρησκευτική πίστη και τι προτείνει η  

Ορθόδοξη Εκκλησία για το θέμα αυτό; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 12 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Η Ορθοδοξία πιστεύει ότι αν συνεργασθούν όλες οι θρησκείες τα αποτελέσματα θα είναι  

θετικά για ολόκληρο τον κόσμο. Να αναφέρετε τομείς στους οποίους θα μπορούσε αυτή η  

συνεργασία να έχει θετικά αποτελέσματα. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 12 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ο όρος παγκοσμιοποίηση αναφέρεται και στη θρησκευτική πίστη. Ποιοι κίνδυνοι  

υπάρχουν από ένα λαθεμένο πλησίασμα θρησκειών; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 12 

β) Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται από ένα σημερινό Ορθόδοξο χριστιανό οι άλλες  

θρησκείες, οι διαφορετικές χριστιανικές ομολογίες αλλά και το φαινόμενο του  

θρησκευτικού φανατισμού; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 12 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι παρούσα στις βασικές στιγμές του ανθρώπινου βίου. Να  

αναφέρετε παραδείγματα. 

(10 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ 12 

ΘΕΜΑ Β2 

«Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο φανατισμός δεν έχει καμία θέση. Παρόλα αυτά μερικές φορές  

οι πιστοί παρουσιάζουν φανατικές συμπεριφορές. Ο θρησκευτικός φανατισμός προέρχεται  

και διαδίδεται από ανθρώπους που κρύβουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις και  

φιλοδοξίες κάτω από τη σημαία του Θεού. Η στάση τους αυτή οφείλεται σε προσωπική  

αδυναμία» 

Να σχολιάσετε ελεύθερα το παραπάνω κείμενο. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 12 ΘΕΜΑ Α2 

α) Η Ορθοδοξία δεν είναι μία ακόμη θρησκεία, ούτε μια ιδεολογία, είναι ένας καινούργιος  

τρόπος ζωής. Να σχολιάσετε με συντομία την παραπάνω θέση. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 12 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει θέση ο φανατισμός. Να σχολιάσετε με συντομία αυτή  

τη θέση. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 13 

 

β) Ο Χριστιανισμός ενδιαφέρεται μόνο για το πνεύμα και αδιαφορεί για την ύλη; Να  

απαντήσετε χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη ζωή της Εκκλησίας. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 13 

β) Για ποιους λόγους κάποιοι μελετητές θεωρούν τον Χριστιανισμό ως την «υλιστικότερη»  



απ’ όλες τις κοσμοθεωρίες; Να απαντήσετε χρησιμοποιώντας παραδείγματα. 

(15 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 13 

β) Τι αποδεικνύει ο Θεός με την ενανθρώπησή Του για τον τρόπο με τον οποίο  

αντιμετωπίζει τον υλικό κόσμο; Πώς φαίνεται αυτό στη ζωή της Εκκλησίας;  

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 13 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Στο Σύμβολο της Πίστης ομολογούμε «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών». Η Ανάσταση  

αφορά μόνο στην ψυχή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 13 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Ο πιστός προσεύχεται καθημερινά για να έλθει η Βασιλεία του Θεού («ελθέτω η  

Βασιλεία σου»). Να αναφέρετε χαρακτηριστικά του καινούργιου κόσμου του Θεού. 

(10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 13 

β) Ο Χριστός βεβαίωσε την αξία της ανθρώπινης φύσης και του ανθρώπινου σώματος. Να  

εξηγήσετε την παραπάνω διδασκαλία χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη ζωή του  

Χριστού. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 13 

β) Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι «καλά λίαν». Ποιος  

είναι ο σκοπός της υλικής δημιουργίας συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 13 

 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Η Εκκλησία μέσα από τα μυστήριά της συντελεί σταδιακά στον αφθαρτισμό όλου του  

κόσμου με τη δράση του Αγίου Πνεύματος. Να αναφέρετε παραδείγματα. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 14 

β) Μία από τις συνέπειες της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τον Θεό είναι η μετατροπή  

της εργασίας σε αυτοσκοπό και μέσο αποξένωσης του ανθρώπου από το Θεό, τον  

συνάνθρωπο και τη φύση. Να απαντήσετε χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την  

καθημερινή ζωή. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 14 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Η εργασία χαρακτηρίζεται ως καλή ή κακή όχι από το είδος της, αλλά από τον σκοπό που  

της δίνει ο άνθρωπος στη ζωή. Κατά τον Μέγα Βασίλειο «ο οίκος του Θεού που είναι η  

Εκκλησία, έχει κυνηγούς, πεζοπόρους, αρχιτέκτονες, οικοδόμους, γεωργούς, βοσκούς,  

αθλητές, στρατιώτες». Ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί ότι όλα τα επαγγέλματα του  

ανθρώπου εξασφαλίζουν με την πίστη στον Χριστό τον ορθό τρόπο εξάσκησής τους. 

Να σχολιάσετε ελεύθερα το παραπάνω κείμενο. 

 

ΚΕΦ 14 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Η εργασία, ως εντολή του Θεού, είναι αποκομμένη από τις άλλες εντολές Του που  

αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ανθρώπου; Να απαντήσετε με συντομία. 

(10 Μονάδες 



 

ΚΕΦ 14 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Πώς αξιολογείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία η ανθρώπινη εργασία και γιατί οι πατέρες  

της Εκκλησίας πιστεύουν ότι συμβάλλει στην ολοκλήρωση του ανθρώπου; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 14 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Η εργασία, ως εντολή του Θεού, είναι αποκομμένη από τις άλλες εντολές Του που  

αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του ανθρώπου; Να απαντήσετε με συντομία. 

(10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 14 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Η λέξη επάγγελμα προέρχεται από το επαγγέλλομαι που σημαίνει υπόσχομαι στον  

εαυτό μου, στον Θεό και στην κοινωνία. Να σχολιάσετε με συντομία την παραπάνω θέση. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 17 

ΘΕΜΑ Β2 

Όταν η σύναψη ενός γάμου γίνεται από την έλξη της εξωτερικής εμφάνισης ή από  

οικονομικά συμφέροντα τότε η αποτυχία είναι δεδομένη. Το ζευγάρι ουσιαστικά βιώνει το  

κλίμα του διαζυγίου που πρόκειται να ακολουθήσει. 

Συμφωνείτε με την παραπάνω άποψή; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 17 

β)Ο κόσμος θα αλλάξει όταν ο άνθρωπος αγαπά και θυσιάζεται για το συνάνθρωπό του.  

Σχολιάστε με συντομία τη φράση. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 17 

β) Εξηγήστε με συντομία το νόημα της στέψης των δύο νεονύμφων στο μυστήριο του 

Γάμου και της συμμετοχής και των δύο στο κοινό ποτήρι με κρασί, που πίνουν στη διάρκεια  

του μυστηρίου 

(15 Μονάδες 

 

ΚΕΦ 17 

β) Για την Εκκλησία, ο άνδρας και η γυναίκα μέσα στον γάμο και απέναντι στον Θεό είναι  

ίσοι ή ισότιμοι; Να εξηγήσετε με συντομία τη διαφορά των δύο αυτών όρων. 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 17 

β) Ο άνδρας και η γυναίκα είναι μέσα στο γάμο και απέναντι στον Θεό ίσοι ή ισότιμοι; Να  

εξηγήσετε με συντομία τη διαφορά των δύο αυτών όρων. 

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ 17 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Τι συμβολίζει η ανταλλαγή δακτυλιδιών που γίνεται στην ακολουθία του αρραβώνα; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 17 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Πώς θεωρείτε την άποψη ότι η τεκνοποίηση είναι αυτοσκοπός στη ζωή; Να  

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(10 Μονάδες) 

 



ΚΕΦ 19 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Στην Ορθόδοξη εμπειρία και ζωή, ένας τρόπος εξόδου του ανθρώπου από διάφορα  

πάθη, αναφέρεται ως έκσταση. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του όρου; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 19 

ΘΕΜΑ Β2 

«…όπως τα ναρκωτικά, έτσι και η σεξουαλική περιπλάνηση μαρτυρεί τελικά πως στο βάθος  

κάτι δεν πάει καλά. Δε βγαίνει κανείς από τον εαυτό του, δεν αγαπά ούτε τον άλλο ούτε τον  

εαυτό του, μόνο μια άμεση ικανοποίηση που ακριβώς μπορεί να γίνει ναρκωτικό… Τόσες  

ψυχές λιμοκτονούν… Και ποιο πρόσωπο ή προσωπείο ή γελοιογραφία του εαυτού της –και  

του Θεού, αλίμονο!- τους προσφέρει η Εκκλησία; … Θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε γλώσσα  

αγάπης και όχι γλώσσα δικαστηρίου, ύφος πραγματικά φιλάνθρωπο κι όχι κηρυγματικό.  

Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να κρίνουμε το συνάνθρωπό μας, αλλά να τον βοηθήσουμε.  

Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι, αν η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας επιμένει  

να ζει στην Παλαιά Διαθήκη, εμείς επιτέλους ζούμε στην Καινή» (Ολιβιέ Κλεμάν) 

Να σχολιάσετε το κείμενο. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ19 

β) Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά  

και το αλκοόλ. Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους σ’ αυτό  

τον δρόμο; 

 

ΚΕΦ 19 

ΘΕΜΑ Β2 

«Παίρνει κανείς ναρκωτικά για να ξεχάσει μια αγωνία που έχει γίνει ανυπόφορη. Ασφαλώς  

ένας νέος (έφηβος) κατατρέχεται σχεδόν πάντα από την αγωνία: μπροστά στην κοινωνία,  

όπου πρέπει να βρει τη θέση του, μπροστά στo θάνατο και στη σεξουαλικότητα που τον  

μαγεύουν και συνάμα τον απωθούν. Αλλά η αγωνία του νέου (εφήβου) γίνεται ανυπόφορη  

μόνο όταν συναντάται με την αγωνία ενός πολιτισμού και πολλαπλασιάζεται από αυτήν.  

Ούτε σημεία αναφοράς, ούτε αξίες, ούτε νόημα, με μόνο, στο τέλος όλων (πάντων), το  

μηδέν … Η μόνη αληθινή απάντηση, μακροπρόθεσμα, είναι να ξαναβρούν τους δρόμους  

μιας αυθεντικής πνευματικότητας» (Ολιβιέ Κλεμάν) 

Να σχολιάσετε το κείμενο με βάση τις προτάσεις του (σε θετική και αρνητική διατύπωση)  

για το ξεπέρασμα των επικίνδυνων διεξόδων που επιλέγουν νέοι της σύγχρονης εποχής. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 19 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Μία από τις αιτίες που οδηγούν τους νέους σε λαθεμένες επιλογές είναι η περιέργεια  

και ο μιμητισμός. Σχολιάστε την άποψη αυτή, χρησιμοποιώντας παραδείγματα. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 19 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Να αναφέρετε αίτια που οδηγούν τους νέους ανθρώπους σε αδιέξοδες επιλογές στη ζωή  

τους. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 19 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο νέος θέλει να δοκιμάσει τα πάντα χωρίς περιορισμούς,  

θεωρώντας ότι αυτό πηγάζει από την ελευθερία του; Να αιτιολογήσετε με συντομία την  

απάντησή σας. 

(10 Μονάδες 

 

ΚΕΦ20 

β) Αν η Βιολογία ως επιστήμη ασχολείται με το φαινόμενο της ζωής, εξηγείστε με συντομία  



ποιο είναι το αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας και που εμπλέκεται η Βιοηθική. Να δώσετε  

ένα τουλάχιστον παράδειγμα. 

(15 Μονάδες) 

 

 

ΚΕΦ 20 

β) Για ποιο λόγο σκέφτεται κάποιος ως λύση την ευθανασία και για ποιους λόγους η  

Εκκλησία αρνείται να συμφωνήσει μαζί του; 

(15 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 20 

ΘΕΜΑ Β2 

«Με διεγείρει η αίσθηση ότι ο Θεός μου δίνει την τεχνολογική ικανότητα να κάνω τον  

κλωνάνθρωπο. Και νιώθω ότι οφείλω να εξαντλήσω όλες τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αν  

όμως αυτό έκανε δυστυχισμένη τη γυναίκα μου θα σταματούσα» (Δρ Σίντ, πρωτοπόρος στη  

τεχνική της κλωνοποίησης). 

Σχολιάστε το κείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τα τρία επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο  

επιστήμονας. 

(25 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ20 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Σε ποιες σκέψεις σας οδηγεί η άποψή ότι με την κλωνοποίηση δίνεται η δυνατότητα  

επιλογής φύλου του παιδιού και αναπαραγωγής ατόμων με σπάνια χαρίσματα ; 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ 20 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία μια δοκιμασία στη ζωή μπορεί να γίνει ευκαιρία  

αυτογνωσίας, μετάνοιας και αγιότητας. Να σχολιάσετε με συντομία την παραπάνω θέση. 

(10 Μονάδες) 

 

ΚΕΦ20 

ΘΕΜΑ Α2 

α) Για ποιους λόγους η χριστιανική διδασκαλία αντιτίθεται στην ευθανασία; 

(10 Μονάδες) 

 


