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29. Οι λειτουργικές περίοδοι του Τριωδίου, 

Μ. Σαρακοστής και  Πεντηκοσταρίου. 

  (σελ 159-162) 
 

Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις σωστές Σ ή λάθος Λ 

1. Το Τριώδιο αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα.  

2. Το Τριώδιο περιλαμβάνει συνολικά δέκα εβδομάδες   

3. Το Τριώδιο αρχίζει την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου  

4. Οι  τέσσερις πρώτες εβδομάδες του Τριωδίου είναι 

προπαρασκευαστικές 

 

5. Η Μεγάλη Σαρακοστή περιλαμβάνει πέντε Κυριακές  

6. Η Μεγάλη Σαρακοστή αρχίζει με την Κυριακή της Ορθοδοξίας  

7. Ο Ακάθιστος ύμνος ψάλλεται τμηματικά τις τέσσερις πρώτες 

Παρασκευές της Μ. Σαρακοστής και ολόκληρος την πέμπτη 

Παρασκευή. 

 

8. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο της Μεγάλης Σαρακοστής τελείται η 

λειτουργία των Προηγιασμένων δώρων. 

 

9. Η νηστεία της Μ. Σαρακοστής ονομάστηκε έτσι διότι έγινε κατά 

μίμηση της νηστείας που έκανε ο Κύριος 40 μέρες. 

 

10. Οι ύμνοι του Τριωδίου έχουν εννέα ωδές.  

11. Την Ά Κυριακή των Νηστειών γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου 

Γρηγορίου Παλαμά. 

 

12. Η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου τελείται τα απογεύματα της 

Μ. Σαρακοστής. 

 

13. Η περίοδος του Πεντηκοσταρίου αρχίζει από την νύχτα του Πάσχα 

μέχρι την γιορτή της Πεντηκοστής. 

 

14. Η εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα ονομάζεται 

«Διακαινήσιμη» 

 

15. Ο Μέγας Κανόνας είναι έργο του Αποστόλη Κρήτης  

16. Η περίοδος της Μ. Σαρακοστής είναι περίοδος προσευχής, νηστείας, 

πνευματικής περισυλλογής, ιερών ακολουθιών και έντονου 

πνευματικού αγώνα 

 

18. Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης.  

   (σελ 100-108)  

 
 

 

 

 

 

Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προστάσεις Σ σωστές ή Λ λάθος. 

1. Με το ζήτημα των Εικόνων ασχολήθηκε η πρώτη Οικουμενική 

Σύνοδος. _________ 

 

2. Οι αγίες εικόνες παριστάνουν τα πρόσωπα της ουράνιας Εκκλησίας.  

3. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπερασπίστηκε τις εικόνες.   

4. Ο κύριος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής ήταν ο Θεοφάνης ο 

Κρητικός. _________ 

 

5. Οι εικόνες είναι σαν τα είδωλα και τα ξόανα όπου το πρωτότυπο είναι 

φανταστικό και ανύπαρκτο.  

 

6. Οι χριστιανοί προσκυνούν τις εικόνες ως έργα ιερής τέχνης.   

7. Στη Μονή του Σινά φυλάσσονται πολλές παλιές βυζαντινές εικόνες. 

_________ 

 

8. Οι πιστοί τιμούν και σέβονται τις εικόνες ως κτίσμα Θεού.  

9. Η Ά Κυριακή των Νηστειών της Μ. Σαρακοστής ονομάζεται 

Κυριακή της Ορθοδοξίας διότι η Εκκλησίας μας γιορτάζει την 

αναστήλωση των εικόνων. 

 

10. Στην εικόνα του Χριστού αναπαριστάνουμε τον σαρκωμένο Λόγο.  

11. Στις εικόνες της Εκκλησίας απεικονίζονται μόνο σύμβολα.   

12. Στις εικόνες το υλικό τους, ξύλο, χρώματα και σχέδια είναι 

θαυματουργά και άγια.  

 

13. Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση στην προσκύνηση των 

εικόνων, η τιμή απευθύνεται στο υλικό από το οποίο είναι 

κατασκευασμένες και όχι στο εικονιζόμενο πρόσωπο. _______ 

 

14. Τα αίτια της Εικονομαχίας ήταν πολιτικά, κοινωνικά και 

θρησκευτικά.  

 

15. Ο εικονιζόμενος άγιος αποτελεί πρότυπο ζωής για τον χριστιανό.  
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19. Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα 

σύγχρονο ανθρωπολογικό προβληματισμό. 

(σελ109-112) 
 

Να επιλέξετε την ορθή απάντηση: 

1) Η εορτή των Αγίων  Πάντων δίνει την ευκαιρία 

να τιμηθούν: 

α. οι μεγάλοι άγιοι, που  υπερέχουν των ασήμαντων 

β. όλοι οι χριστιανοί 

γ. οι γνωστοί αλλά και οι  αφανείς και άγνωστοι άγιοι 

 

2) Οι άγιοι μεταφέρουν στους χριστιανούς: 

α. την ευλογία και τον  φωτισμό του Θεού 

β. την εξουσία που είχαν μετά τον θάνατό  τους 

γ. προειδοποιητικά  μηνύματα από τον  Θεό 

 

3) Σύμφωνα με τη πίστη του  Χριστιανισμού ο άγιος άνθρωπος... 

α. αποδέχεται τους  συνανθρώπους του χωρίς καμία διάκριση 

β. συμφιλιώνεται με το φυσικό περιβάλλον 

γ. χαρακτηρίζεται από  ταπείνωση 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

4) Οι Άγιοι Πάντες εορτάζονται μετά την Πεντηκοστή... 

α. επειδή είναι οι κοινωνικοί ηγέτες της  εποχής τους 

β. για να τονιστεί ο  φωτισμός τους από το  Άγιο Πνεύμα 

γ. γιατί προηγούνται  σε αξία όλων των  υπόλοιπων πιστών 
 

5) Οι  Άγιοι Πάντες οδηγήθηκαν στην αγιότητα: 

α. είτε με τον μαρτυρικό θάνατο είτε με την ενάρετη και ασκητική ζωή 

β. εξαιτίας της βούλησης  του Θεού να υπάρχουν και  άγιοι στον κόσμο 

γ. επειδή οι χριστιανοί  επέλεξαν κάποιους  μορφωμένους να είναι  άγιοι 

 

6) Οι άγιοι της Εκκλησίας: 

α. ασκούν τη νόμιμη  εξουσία που τους  δόθηκε από τον Θεό 

β. συμπαραστέκονται  με στοργή στους αγωνιζόμενους  πιστούς 

γ. απολαμβάνουν τον  παράδεισο, επειδή  θαυματουργούν 

 

7) Αληθινή χριστιανική ζωή είναι : 

α. Η νηστεία 

β. Η μίμηση της ζωής των αγίων 

γ. Ο αγώνας απελευθέρωσης από την ύλη 

 

8) Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις σωστές Σ ή λάθος Λ  

α. Κατά τον απόστολο Παύλο, η μίμηση των  αγίων είναι μίμηση του 

Χριστού. 

 

β. Ο άγιος αποδέχεται πλήρως τον συνάνθρωπό  του.  

γ. Οι άγιοι επιδίωξαν να σώσουν μόνο τον εαυτό  τους και το πέτυχαν.  

δ. Η κοινή γιορτή όλων των αγίων μας υπενθυμίζει ότι όλοι 

αγωνίστηκαν για τον ίδιο σκοπό, την ένωση τους με τον Θεό. 

 

ε. Οι άγιοι θαυματουργούν επειδή έχουν τη χάρη  του Θεού.  

στ. Οι ασκητές είναι άγιοι που αγωνίστηκαν κατά  των παθών.  

ζ.  Με την εορτή των Αγίων Πάντων κλείνει η περίοδος του Τριωδίου.  

η. Η μνήμη των Αγίων Πάντων τιμάται μετά την Κυριακή της 

Πεντηκοστής για να τονιστεί ο ενεργός ρόλος του Αγίου Πνεύματος 

στην επίτευξη της αγιότητας. 

 

 

9) Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τους αγίους: 

_______ Ιωάννης ο Πρόδρομος 

_______ Μάρτυρες 

_______ Προφήτες 

_______ Ομολογητές 

_______ Ιεράρχες και Διδάσκαλοι 

_______ Απόστολοι 

 

10) Να γράψετε λίγα λόγια για τον πολιούχο άγιο του χωριού σας. 

 

 

 

 
        Οι διδάσκουσες  
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