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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  

Απάντηση 1 

 Ο φθόνος των αδελφών του Ιωσήφ προεικονίζει τον φθόνο των αρχιερέων και 

των φαρισαίων. 

 Το σχέδιο της εξόντωσης του Ιωσήφ προεικονίζει την απόφαση των Ιουδαίων 

για τη θανάτωση του Χριστού. 

 Η πώληση στους δουλεμπόρους προεικονίζει την προδοσία του Ιούδα. 

 Οι συκοφαντίες κατά του Ιωσήφ προεικονίζουν τις συκοφαντίες προς τον 

Χριστό 

 Η φυλάκιση του Ιωσήφ προεικονίζει τη φυλάκιση  του Χριστού.  

 Ο διορισμός του Ιωσήφ ως κυβερνήτη προεικονίζει την ανάσταση του 

Χριστού. 

 Το στοιβαγμένο σιτάρι του Ιωσήφ για την αντιμετώπιση της πείνας 

προεικονίζει τη θεία Κοινωνία (Σώμα και αίμα Χριστού). 

 Ο πατέρας του Ιωσήφ τον «παρακαλεί» να συγχωρέσει την «παράβαση» και 

την «αμαρτία» των αδελφών του (Γεν. 50.17). Ο Ιησούς παρακαλείται για 

συγχώρηση των παραβάσεων και των αμαρτιών. 

 Ο Ιωσήφ συγχωρεί τα αδέλφια του. Ο Ιησούς συγχωρεί τους σταυρωτές του. 

 Ο Ιωσήφ είναι ο «απελευθερωτής της οικογένειάς του». Ο Ιησούς είναι ο 

απελευθερωτής της ανθρωπότητας. 

 

Απάντηση 2  

Α.  

 Ο κλήρος κατηγόρησε του Λατίνους ως άρπαγες της Εκκλησιαστικής   

περιουσίας και ως εχθρούς της Ορθόδοξης πίστη.ς  

 Η χειροτονία ιερέων γίνεται ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της 

Κύπρου ώστε με τον τρόπο αυτό να μην επιτρέψουν κατάληψη των θέσεων 

από λατίνους ιερείς. 

 Η αποκοπή των ορθοδόξων κληρικών που υποτάσσονταν πλήρως στους 

Λατίνους οι οποίοι ονομάζονταν αιρετικοί ή σχισματικοί. 

 Ο συμβιβασμός και η αποδοχή των ταπεινωτικών όρων των Λατίνων ήταν 

επιφανειακός, μόνο για να εξυπηρετηθεί το συμφέρον της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας.  

 Φρόντιζαν να εκλέγουν νέους επισκόπους, όταν χήρευαν επισκοπικοί θρόνοι. 

 Προτιμούσαν την εξορία αντί την υποταγή στους Λατίνους. 

 Ο λαός επιτέθηκε εναντίον του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου των Λατίνων. 

 Ακόμη και αυτούς που υποχώρησαν στις πιέσεις η εκκλησία δεν τους 

κατηγόρησε. 

 Ο λαός διαμαρτυρήθηκε στο ναό της αγίας Σοφίας όπου οι λατίνοι 

εγκλώβησαν ορθόδοξους επισκόπους και ιερείς με σκοπό τον προσηλυτισμό. 

 Ο Ορθόδοξος λαός έμεινε πιστός στις Εκκλησιαστικές του παραδόσεις και 

κράτησε το ορθόδοξο ήθος και τα έθιμά του.  
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Β.    Αποκορύφωμα των διώξεων και της βίας που χρησιμοποίησαν εναντίων 

των Ορθοδόξων ήταν η φυλάκιση για 3 χρόνια και τα φρικτά βασανιστήρια στα 

οποία υπέβαλαν 13 μοναχούς (11 της Παναγίας της Κανταριώτισσας και 2 του 

Μαχαιρά) τους οποίους στο τέλος έκαψαν ζωντανούς αφού πρώτα τους έσερναν 

πάνω στις πέτρες του ποταμού Πεδιαίου. 

 

Απάντηση 3 

Α 

1. Η αμφισβήτηση από τον Ιησού των παραδοσιακών αξιών 

2. Η κριτική του Ιησού στις πολιτικές και θρησκευτικές ηγεσίες 

3. Το άνοιγμα του Ιησού στα Έθνη 

 

Β 

1. Η πρόκληση απέναντι στη λογική 

2. Η πρόκληση απέναντι στον ηθικισμό 

3. Η άρνηση των θρησκευτικών στερεοτύπων 

 

Απάντηση 4 

 

Α. Χιναγυάνα  

Β. Χιναγυάνα 

Γ. Μαχαγυάνα 

Δ. Μαχαγυάνα 

Ε. Χιναγυάνα 

Στ, Χιναγυάνα 

 

Απάντηση 5 

 Η Εκκλησία ευλογεί και εντάσσει στο σώμα της την ένωση του άντρα και της 

γυναίκας  ως ψυχοσωματική ενότητα -«εις σάρκα μία» 

 Σκοπός του γάμου: η τελείωση του ανδρόγυνου στον ψυχολογικό, βιολογικό, 

ηθικό τομέα  

 Η ένωση αυτη γίνεται συζυγία, κοινωνία ζωής και σωμάτων με στόχο την 

τελείωση και την σωτηρία των συζύγων 

 Τα παιδιά είναι καρπός της αγαπητικής σχέσης των προσώπων στον γάμο 

 Η μεταμόρφωση της ένωσης από τον Χριστό σε κοινωνία ενότητας  

 Η ένωση άνδρα –γυναίκας έχει ως πρότυπο την ένωση Χριστού –Εκκλησίας 

 Ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας υπό την έννοια της θυσίας και όχι της 

εξουσίας 

 Υπάρχει η κοινωνία ζωής και σωμάτων με στόχο την τελείωση των 

προσώπων και τη σωτηρία   
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Απάντηση 6 

 «Ο Καλός Ποιμένας» με ένα πρόβατο στους ώμους Του- σύμβολο του 

Χριστού ως ποιμένα ψυχών   

 «η ψυχή που προσεύχεται» μορφή με υψωμένα χέρια – σύμβολο του 

προσευχόμενου Χριστιανού  

 το μονόγραμμα του Χριστού, σχηματισμένο από τα δύο πρώτα σύμφωνα (Χ 

και Ρ) του ονόματός Του – σύμβολο του θεανθρώπου Χριστού 

 το ψάρι ή η λέξη «ΙΧΘΥΣ» - ακροστιχίδα της ομολογίας της πίστης: Ιησούς 

Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ 

 το περιστέρι με κλαδί ελιάς στο ράμφος του - σύμβολο του πιστού μέσα στη 

χαρά του Παραδείσου, της εν Χριστώ ειρήνης   

 τα γράμματα Άλφα και Ωμέγα - σύμβολο του Χριστού, που είναι η αρχή και το 

τέλος των πάντων 

  η άγκυρα - σύμβολο της ελπίδας και της σωτηρίας  

 το πτηνό φοίνικας – σύμβολο της ανάστασης των σωμάτων  

 ο προφήτης Ιωνάς στη θάλασσα - σύμβολο της ανάστασης 

 

Απάντηση 7 

Το Α΄ κείμενο επειδή:  

 Ο δείκτης επιτυχίας που θα υλοποιηθεί έχει ως ζητούμενο να εξετάζουν τα 

όρια που θέτει η χριστιανική ηθική ως προς τη χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Ενημέρωσης με στόχο την προστασία της ιερότητας του 

προσώπου. Στο κείμενο θίγονται τα όρια και το μέτρο χρήσης των ΤΠΕ. 

 Το Α΄ προβληματίζει (θέτοντας ερωτήματα) και δεν δίνει απλά «συνταγές» 

χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ενημέρωσης 

 Το Α΄ αναφέρει και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά στοιχεία ενώ το β 

αναφέρει μόνο τα αρνητικά 

 

Απάντηση 8 

Α.  Ο Σουφισμός είναι κίνημα αυστηρότητας και ασκητισμού στο Ισλάμ. 

           - Σκοπός του είναι η ένωση με τον Θεό μέσω της εκμηδένησης του Εγώ και 

μέσω του θείου έρωτα 

Β.  Παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση του κινήματος: α) οι χριστιανοί 

ασκητές και β) οι νεοπλατωνικές ιδέες  

Γ.  Τεχνικές που χρησιμοποιούν: α) το «ντικρ» / ο διαλογισμός στο όνομα του  

Θεού, β) ο  στροβιλισμός γύρω από τον εαυτόν τους (δερβίσηδες) 

 

Απάντηση 9 

 Ο Χριστός καταδικάζεται από τον ιεροεξεταστή γιατί δεν θέλησε να 

υποδουλώσει τον άνθρωπο στο «καθ’ υπαγόρευσιν» θαύμα και ούτε να 

ικανοποιήσει τις βιολογικές του ανάγκες. Δεν ήθελε να  υποχρεώσει τους 

ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Θεμελίωσε το έργο Του στην ελευθερία 

του ανθρώπου να επιλέγει και να Τον ακολουθήσει από αγάπη. 
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 Περιστατικά: 

Α) Ο Χριστός αρνήθηκε να υποκύψει στον πειρασμό του διαβόλου να κάνει τις 

πέτρες ψωμιά. 

Β) Δεν κατέβηκε από τον Σταυρό όταν προκλήθηκε. 

 

Απάντηση 10 

 

Α. Σωστή 

Β. Σωστή 

Γ. Σωστή 

Δ. Λάθος 

 

Απάντηση 11 

 

Α. Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο κρίνεται κάθε άνθρωπος είναι η έμπρακτη 

εκδήλωση αγάπης ή η παράλειψή της. 

Β.  Ο Θεός δεν κρίνει και δεν αμοίβει κανέναν διότι όλους τους θέλει κοντά του. Το να 

είναι κάποιος κοντά στο Θεό ή μακριά του, είναι συνέπεια των καλών ή κακών 

επιλογών και πράξεων ή παραλείψεών του προς τους συνανθρώπους.  

 

Απάντηση 12 

Α) Γεγονότα της ζωής του Χριστού που δείχνουν ότι είναι «ο υπέρ υμών παθών και 

συμπαθών» 

 Γεννήθηκε ξένος και φτωχός σε ένα σταύλο  

 Γλίτωσε από τη σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη  

 Μετανάστευσε στην Αίγυπτο ως πρόσφυγας  

 Ο Πέτρος τον απαρνήθηκε τρις και ο Ιούδας τον πρόδωσε για 30 αργύρια 

 Οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν από φόβο και παρέμεινε μόνος  

 Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε σταυρικό θάνατο ενώ ήταν αθώος  

 Μαστιγώθηκε, ραπίσθηκε, σταυρώθηκε, πέθανε για τους ανθρώπους 

 Η ενανθρώπησή Του αποτελεί ύψιστη πράξη της αγάπης Του για τον 

άνθρωπο. 

Β) Οι χριστιανοί έχουν χρέος να επιδεικνύουν φιλάνθρωπη στάση απέναντι σε όλους 

τους ανθρώπους όπως ο Χριστός προς όλους εμάς. Ο Χριστός έπαθε για εμάς και 

είναι συμπαθής και φιλάνθρωπος απέναντί μας. Όπως ο Θεάνθρωπος είναι 

συμπαθής και φιλάνθρωπος προς τους ανθρώπους έτσι και οι άνθρωποι πρέπει να 

είναι συμπαθείς και φιλάνθρωποι προς τον πλησίον και προς αλλήλους. 
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Απάντηση 13  

 

Η στάση των αληθινών Ισραηλιτών απέναντι στο Νόμο του Θεού και την τήρησή του: 

 Οι αληθινοί Ισραηλίτες ήταν ευγνώμονες και περήφανοι για τον λόγο του Θεού 

αλλά και την ικανότητά τους να τηρούν τις εντολές του 

 Η υπακοή στον Νόμο πίστευαν ότι δεν γίνεται μηχανικά ούτε από φόβο ότι ο 

Θεός θα τους τιμωρήσει, αν δεν τον εφάρμοζαν. Αντίθετα, αισθάνονταν βαθύ 

και συγκλονιστικό σεβασμό και αγάπη γι’ αυτόν. Δυστυχώς συχνά ο Νόμος 

εφαρμοζόταν με τρόπο τυπικό.  

 Σοβαρό ζήτημα για κάθε Ισραηλίτη ήταν πάντα αν το θέλημα του Θεού, που 

περιλαμβάνεται στον Νόμο, εξηγείται σωστά.  

 Στο πλαίσιο των εντολών και της τήρησης του Νόμου ανήκαν και η τήρηση 

του Σαββάτου και η συμμετοχή στις καθιερωμένες γιορτές (Πάσχα, 

Πεντηκοστή, Σκηνοπηγία κ.λπ.). 

 

Απάντηση 14 

 

Α. Αναφορές για την Παναγία στη Θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου  

 Στα ειρηνικά και στη συναπτή: «Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, 

ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας....» 

 Το εφύμνιο του Αντιφώνου «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον 

ἡμᾶς». 

 Στον ύμνο ο Μονογενής Υιός «καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν 

σαρκωθῆναι ἐκ τῆς  ἁγίας Θεοτόκου καὶ  ἀειπαρθένου Μαρίας 

ἀτρέπτως, ἐνανθρωπήσας,...»      

 Στο Σύμβολο της Πίστεως «Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν 

ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ 

Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα». 

 Το «Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, 

Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

 Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ 

παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.  

 Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ· 

τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 

μεγαλύνομεν. 

 

Β. Το πρόσφορο συμβολίζει την Παναγία και η τριγωνική μερίδα στην σφραγίδα του   

αναγράφει τα γράμματα Μ Θ που αντιστοιχούν στη φράση «Μήτηρ Θεού». 
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Απάντηση 15  

 

Παραδείγματα δράσης της Εκκλησίας της Κύπρου που δείχνουν την προσφορά της 

στην πνευματική ζωή του τόπου. 

 Ίδρυση νέων σχολείων και οικονομική στήριξη σχολείων (Μακάριος Γ, 

Σωφρόνιος)  

 Οργάνωση της βιβλιοθήκης και των χειρογράφων της Αρχιεπισκοπής 

Κύριλλος Β΄και Κύριλλος Γ΄ 

 Χορήγηση υποτροφιών από την Αρχιεπισκοπή για ευρύτερες σπουδές 

 Μετατροπή της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας σε Παγκύπριο Γυμνάσιο, 

ισότιμο με τα ελληνικά γυμνάσια (Σωφρόνιος) 

 Έκδοση περιοδικού «απόστολος Βαρνάβας», επίσημου εκφραστικού οργάνου 

της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα 

 Συγγραφή άρθρων και μελετών από τον Μελέτιο Μεταξάκη με εκκλησιαστικό 

και θεολογικό περιεχόμενο και έκδοση του περιοδικού «Εκκλησιαστικός 

Κήρυξ»  

 Ίδρυση Παγκύπριου Ιεροδιδασκαλίου στην Λάρνακα για την επιμόρφωση των 

κληρικών  

 Ίδρυση του περιοδικού «Κυπριακά Χρονικά» από τον Νικόδημο Μυλωνά που 

δημοσίευε άρθρα και μελέτες με ιστορικό, λαογραφικό και Θρησκευτικό 

περιεχόμενο 

 Θέσπιση του  φιλολογικού διαγωνισμού με αποτέλεσμα την  συγγραφή 

κυπρολογικών μελετών και έργων εκκλησιαστικής ιστορίας (Κύριλλος Γ΄) 

 Οργάνωση νεολαίας μέσα από οργανωμένα πνευματικά σύνολα όπως τις 

Ορθόδοξες Χριστιανικές Ενώσεις Νέων (ΟΧΕΝ), την Παγκύπρια Εθνική 

Οργάνωση Νεολαίας  (ΠΕΟΝ), τα Θρησκευτικά Ορθόδοξα Ιδρύματα ( ΘΟΙ) 

στα χωριά από τις οποίες βγήκαν οι περισσότεροι αγωνιστές της ΕΟΚΑ 

 

Απάντηση 16 

 

Σύνδεση δεινών που αντιμετώπησαν οι προφήτες με βάση το βίο τους    

 Ο Ηλίας «εν ερημίαις και σπηλαίοις πλανώμενος», ζούσε κρυμμένος σε 

σπήλαιο στην έρημο 

 Ο Ησαϊας πριονίστηκε στα δύο 

 Ο Ιερεμίας  δέχτηκε εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, φυλακίστηκε, εξορίστηκε 

και λιθοβολήθηκε 

 Ο Δανιήλ ρίχθηκε στον λάκκο των λεόντων και οι τρεις Παίδες «εν τη κάμινο 

επειράσθησαν». 

 Ο Μιχαίας δέχτηκε εμπαιγμούς και κακουχίες, εκδιώχθηκε και στο τέλος 

κρεμάστηκε και έτσι θανατώθηκε 

 O Iεζεκιήλ αιχμαλωτίστηκε και εξορίστηκε 

 Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φυλακίσθηκε και αποκεφαλίσθηκε 
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Απάντηση 17 

 

Εικόνα Ανάστασης: 

 

 Ο Αδάμ και η Εύα συμβολίζουν το ανθρώπινο γένος και την ανάστασή του 

 Το σπήλαιο συμβολίζει τον Άδη 

 Τα πεσμένα βημόθυρα/θυρόφυλλα και τα σπασμένα κλειδιά συμβολίζουν τη 

συντριβή του Άδη 

 Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν εκείνος που και πάλι είχε προετοιμάσει 

το δρόμο για το κήρυγμα του Χριστού στον Άδη 

 Οι βασιλείς Δαβίδ και Σολομώντας και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης 

αναγνωρίζουν τον Σωτήρα και Λυτρωτή τους και το εκφράζουν με τις 

χειρονομίες και τις στάσεις τους 

 

Απάντηση 18 

 

Α. Αντιστοιχεί 

Β. Δεν αντιστοιχεί 

Γ. Αντιστοιχεί 

Δ. Δεν αντιστοιχεί 

 

 

Απάντηση 19 

 

Α. Εκφράζει 

Β. Εκφράζει 

Γ. Δεν Εκφράζει 

Δ. Εκφράζει 

 

Απάντηση 20 

 

Α. Λάθος 

Β. Σωστή 

Γ. Σωστή 

Δ. Σωστή 


