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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριµένες θέσεις 

των Ιερών Μητροπόλεων και γενικότερα στο χώρο της εκκλησιαστικής διακονίας. 

Συγκεκριµένα οι κυριότεροι τοµείς απασχόλησης του ειδικευµένου της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και 

Πολιτιστική Κατάρτιση (του προγράµµατος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. 3432/2006)» είναι: 

• Εφηµεριακός κλήρος 

• Εκκλησιαστική διακονία στις Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες 

• Οργανισµοί και φορείς κοινωνικής µέριµνας 

 

1.1   Τοµέας δραστηριοτήτων: 

• Ιερές Μητροπόλεις, Ενορίες, Νεανικές κατασκηνώσεις 

• Κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύµατα 

• Ποιµαντικό έργο 

• Τηλεόραση – Ραδιόφωνο 

 

1.2   Επαγγελµατικά Καθήκοντα: 

• Ένταξη στον εφηµεριακό κλήρο 

• Οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών 

• Οργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών 

• Στελέχωση του ποιµαντικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών 

• Στελέχωση χορού ιεροψαλτών 
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2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 

2.1. Περιγραφή  Γενικών  Γνώσεων  και  ∆εξιοτήτων: 
 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας « Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (του προγράµµατος 

εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. 3432/2006)» γνωρίζει θέµατα που αφορούν στη θεολογική και 

εκκλησιαστική κατάρτιση αλλά και στην οργάνωση του λατρευτικού χώρου και της ενοριακής ζωής, 

συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση µε τις σύγχρονες τεχνολογίες. 

 

2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων: 

- Η  εξοικείωση µε το ιερατικό λειτούργηµα 

- Η  απόκτηση βασικών θεολογικών γνώσεων 

- Η  απόκτηση βασικών ιεροψαλτικών γνώσεων 

- Η κατανόηση της εκκλησιαστικής τελετουργικής 

- Η εξοικείωση µε τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας 

 

2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων: 
 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (του προγράµµατος 

εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. 3432/2006)» γνωρίζει τα βασικά καθήκοντα και κατέχει τις 

απαραίτητες γνώσεις για την επιτέλεση του ιερατικού λειτουργήµατος. 

Προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παραπάνω δεξιοτήτων και προσόντων πρέπει να 

έχει:  

• Γνώση των ιδιαιτεροτήτων του ιερατικού λειτουργήµατος 

• Εξοικείωση µε τις λατρευτικές πράξεις 
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• Το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας 

• Το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την άσκηση ποιµαντικού έργου 

• Εξοικείωση µε την ποιµαντική και τις διαπροσωπικές σχέσεις 

• Ενηµέρωση για θέµατα αρχιτεκτονικής, εικονογραφίας και εκκλησιαστικής διακοσµητικής 

• Επάρκεια δεξιοτήτων στην εκκλησιαστική µουσική 

• Πρακτική εξάσκηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

• Πρακτική εξάσκηση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας 

 

2.4. Τοµείς απασχόλησης των αποφοίτων της ειδικότητας: 

• Ιερές Μητροπόλεις και Ιεροί Ναοί Ενοριών 

• Εκκλησιαστικά ιδρύµατα και ιδρύµατα κοινωνικής µέριµνας (υπερηλίκων, χρονίως πασχόντων, 

προσφύγων και µεταναστών κλπ) 

• Νεανικά εντευκτήρια και κατασκηνώσεις 

• Κατηχητικό έργο µέσω των εντύπων, του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως και του διαδικτύου  
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Εκκλησιαστική και Πολιτιστική 
Κατάρτιση πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 
επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 7 από 24 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

3.1 Το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

    α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 

απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 

Το σύνολο των βασικών µαθηµάτων, πέρα από τα µαθήµατα των αγγλικών και της χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαµβάνει µαθήµατα που αφορούν στην εξοικείωση των 
καταρτιζοµένων µε το ιερατικό λειτούργηµα αλλά και στην απόκτηση βασικών θεολογικών και 
ποιµαντικών γνώσεων. Μια πρώτη δέσµη µαθηµάτων περιλαµβάνει µαθήµατα λειτουργικής και 
εκκλησιαστικής κατάρτισης. Έτσι, διδάσκονται µαθήµατα σχετικά µε τη λατρεία, την οµιλητική, την 
εκκλησιαστική µουσική, τις εκκλησιαστικές τέχνες, την οργάνωση και οικονοµική διαχείριση των 
Μητροπόλεων και των Ενοριών αλλά και την ποιµαντική επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η 
πρακτική αυτή κατάρτιση των εκπαιδευοµένων πλαισιώνεται από µια δεύτερη δέσµη θεολογικών 
µαθηµάτων, η οποία παρέχει τη θεωρητική πληρότητα της κατάρτισης µε µαθήµατα όπως η ∆οµή και 
Οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Εισαγωγή στην Αγία Γραφή, η ∆ογµατική Θεολογία, ο 
∆ιαχριστιανικός και ∆ιαθρησκειακός ∆ιάλογος και η Αγιολογία. Και οι δύο δέσµες µαθηµάτων από κοινού 
στοχεύουν στην προετοιµασία καταρτισµένων στελεχών που µπορούν να ενταχθούν στον εφηµεριακό 
κλήρο ή να στελεχώσουν το διοικητικό και ποιµαντικό έργο των Ιερών Μητροπόλεων και των Ενοριών. 

 

Γενικές και ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες 

1. Εργαστήριο Λειτουργικής Κατάρτισης 

2. Εισαγωγή στην Οµιλητική 

3. Άσκηση στην Οµιλητική 

4. Εκκλησιαστική Μουσική 

5. Εκκλησιαστικές Τέχνες (Αρχιτεκτονική - Εικονογραφία - ∆ιακοσµητική) 

6. Οργάνωση και οικονοµική διαχείριση Ι. Μητροπόλεων και Ενοριών 

7. Ποιµαντική επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 

8. ∆οµή και οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
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9. Εισαγωγή στην Αγία Γραφή 

10. Εισαγωγή στην Πατερική γραµµατεία 

11. ∆ογµατική Θεολογία- Ερµηνεία ∆ογµάτων 

12. ∆ιαχριστιανικός και ∆ιαθρησκειακός ∆ιάλογος 
13. Οι Άγιοι στη ζωή της Εκκλησίας                          

3.2 Το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
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ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 

η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 

 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 
Το σύνολο των µαθηµάτων εξειδίκευσης έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε οι σπουδαστές να 

εφοδιάζονται µε συγκεκριµένες και απαραίτητες πρακτικές γνώσεις του ιερατικού λειτουργήµατος αλλά 
και του στελέχους του διοικητικού και ποιµαντικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων και των Ενοριών. Με 
αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξουν σταδιακά τις ενδεδειγµένες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν 
έτοιµους και ικανούς για την ένταξη στον εφηµεριακό κλήρο και τη στελέχωση του διοικητικού και 
ποιµαντικού έργου των Ιερών Μητροπόλεων.  

 

Γενικές και ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες 

1.  Εργαστήριο Λειτουργικής Κατάρτισης 
2. Εισαγωγή στην Οµιλητική 

3. Άσκηση στην Οµιλητική 

4. Εκκλησιαστική Μουσική 

5. Εκκλησιαστικές Τέχνες (Αρχιτεκτονική – Εικονογραφία - ∆ιακοσµητική) 

6. Οργάνωση και οικονοµική διαχείριση Ι. Μητροπόλεων και Ενοριών 

7. Ποιµαντική επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
 

1.Ποια µουσική αποκαλούµε Βυζαντινή και γιατί έχει αυτό το όνοµα;  

2.Ποια εποχή χαρακτηρίζεται ως «ο Χρυσός Αιώνας της Βυζαντινής µουσικής» και ποιος ήταν ο 

σπουδαιότερος εκπρόσωπός της;  

3.Πώς καθιερώθηκε η τάξη των ιεροψαλτών;  

4.Ποια είναι τα κύρια προσόντα του ψάλτου;  

5.Ποιοι παράγοντες επιδρούν βλαβερά στην υγιή κατάσταση της φωνής;  

6.Πώς επέδρασε η εµφάνιση των αιρέσεων στην εξέλιξη του εκκλησιαστικού µέλους;  

7.Ποια ήταν η συµβολή του Αγίου Ιωάννου του ∆αµασκηνού στη διαµόρφωση της Βυζαντινής µουσικής;  

8.Σε ποιους τοµείς βοηθούν οι σωστές αναπνοές κατά τη διάρκεια της ψαλµωδίας;  

9.Για ποιους λόγους πρέπει ο ψάλτης να ελέγχει διαρκώς την ένταση της φωνής του κατά την 

ψαλµωδία;  

10. Τι εννοούµε όταν λέµε «καλλιέργεια της φωνής» και πώς επιτυγχάνεται;  

11. Ποια ήταν η προσφορά των τριών διδασκάλων Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χουρµουζίου στην 

Εκκλησιαστική Μουσική;  

12. Με τι ασχολήθηκε κυρίως η Μεγάλη µουσική Επιτροπή του Οικουµενικού Πατριαρχείου το 1881;  
13. Η Εκκλησία είναι το «Σώµα του Χριστού». Ποια είναι η σηµασία αυτής της φράσης για την ταυτότητα 

της Εκκλησίας;  

14. Ποια είναι τα λειτουργήµατα που αφορούν στη δοµή της Εκκλησίας;  

15. Ποια είναι η σχέση της τοπικής µε την κατά την οικουµένην Εκκλησία;  

16. Τι είναι ο «συνοδικός θεσµός» και ποιος ο ρόλος του στην ορθόδοξη Εκκλησιολογία;  

17. Ποιες είναι οι δοµικές αρχές της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας; Περιγράψτε συνοπτικά τα κύρια 

γνωρίσµατα καθεµίας τέτοιας αρχής.  
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18. Τι ονοµάζουµε «Κανόνα της Παλαιάς ∆ιαθήκης»;  

19. Τι είναι η Καινή ∆ιαθήκη;  

20. Από ποιες επιµέρους συλλογές απαρτίζεται η διάταξη των βιβλίων της Παλαιάς ∆ιαθήκης σύµφωνα 

µε τον ελληνικό ή αλεξανδρινό κώδικα; (Μετάφραση των εβδοµήκοντα) 

21. Τι είναι ο «Κανόνας της Καινής ∆ιαθήκης» και πώς συγκροτήθηκε;  

22. Ποιος υπήρξε ο σκοπός συγγραφής των Ευαγγελίων;  
23. Ποιοι και γιατί ονοµάσθηκαν «Πατέρες» στην ιστορία της Εκκλησίας;  

24. Να αναφέρετε τις βασικές θέσεις της ανθρωπολογίας του αγίου Ειρηναίου Λυώνος.  

25. Περιγράψτε τις βασικές θέσεις του Γνωστικισµού κατά τη χριστιανική αρχαιότητα. 

26. Να αναφέρετε συνοπτικά τη διδασκαλία του αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας για την ενότητα της 

Εκκλησίας.  

27. Να αναφέρετε τον τρόπο µε τον οποίο οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας προσέλαβαν και 

χρησιµοποίησαν την ελληνική σκέψη στη θεολογική τους έκφραση.  
28. Τι είναι «∆ογµατική» και από πού αντλεί το περιεχόµενό της;  

29. Ποια είναι η σχέση δογµάτων και Αγίας Γραφής κατά την ορθόδοξη θεολογία;  

30. Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύµατος στη διατύπωση των δογµάτων της Εκκλησίας;  

31. Ποια είναι τα γνωρίσµατα της πίστης σύµφωνα µε το χωρίο 11,1 της «Προς Εβραίους» Επιστολής;  

32. Τι σηµαίνει «γνώση του Θεού δια του Υιού και Λόγου»;  

33. Ποια βασικά στοιχεία της Παλαιάς ∆ιαθήκης αποτελούν προϋποθέσεις για «τη γνώση του Θεού» 

σύµφωνα µε την πίστη της Εκκλησίας;  

34. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που εισάγει ο Ιησούς Χριστός στην περί Θεού αντίληψη της Παλαιάς 

∆ιαθήκης;  

35. Σε τι συνίσταται το «κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν» Θεού στοιχείο της δηµιουργίας του ανθρώπου;  

36. Ποια υπήρξε η συµβολή των Καππαδοκών Πατέρων στο περί Αγίας Τριάδος δόγµα;  

37. Ποιο είναι το περί δηµιουργίας δόγµα της Εκκλησίας;  
38. Ποια είναι η ποιµαντική αναγκαιότητα των θεολογικών διαλόγων;  

39. Να αναφέρετε ποια στοιχεία πρέπει να προσδιορίζουν το ήθος του διαλόγου µεταξύ των χριστιανών.   

40. Στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης ποια µπορεί να είναι η ευθύνη, η µαρτυρία και η αποστολή της 

Ορθοδοξίας;  

41. Πώς τοποθετείται η ορθόδοξη θεολογία απέναντι στις άλλες θρησκείες;  
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42. Περιγράψτε συνοπτικά τις προϋποθέσεις για έναν αποτελεσµατικό οικουµενικό διάλογο µεταξύ των 

Εκκλησιών.  
43. Τι εξετάζει η βυζαντινή αρχαιολογία και ποιος είναι ο σκοπός της;  

44. Τι είναι το Κιβώριο, ποια είναι η χρήση του και πότε εµφανίζεται χρονικά;  

45. Τι είναι η τεχνική του Ψηφιδωτού, πώς προήλθε και πότε εµφανίζεται;  

46. Ποιες είναι οι πηγές των γνώσεων της εκκλησιαστικής τέχνης; Να αναπτύξετε µια από αυτές. 

47. Tι ήταν τα κοινοτικά υπόγεια κοιµητήρια – Κατακόµβες; Περιγράψτε τη δοµή τους.  

48. Πόσων ειδών ξυλόστεγες βασιλικές υπάρχουν; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους;  

49. Σε ποιες µεγάλες περιόδους και υποπεριόδους χωρίζεται η εκκλησιαστική τέχνη; Να αναφέρετε τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά της καθεµίας.  

50. Ποιες είναι οι κυριότερες συµβολικές εικόνες-παραστάσεις των χριστιανικών κοιµητηρίων που 

αναφέρονται στο Χριστό και τους Πιστούς; Να εξηγήσετε σύντοµα το συµβολισµό  της καθεµίας.  

51. Τι είναι το Μητροπολιτικό Συµβούλιο και από ποιους συγκροτείται;  

52. Πώς ορίζονται οι σχέσεις µεταξύ Εκκλησίας και κράτους σήµερα στη χώρα µας κατά το ισχύον 

Σύνταγµα;  

53. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Μητροπολιτικού συµβουλίου;  

54. Να παρουσιάσετε σχηµατικά σε µια σελίδα το οργανόγραµµα λειτουργίας µιας Ιεράς Μητροπόλεως. 
55. Τι είναι η Αγιολογία και µε ποιους ειδικότερους τοµείς ασχολείται;  

56. Σε ποια τµήµατα διακρίνεται η Αγιολογία;  

57. Πόσες και ποιες είναι οι πηγές της Αγιολογίας;  
58. Ποια είναι η σηµασία και η αξία του µαθήµατος της αγιολογίας; 

59. Να αναφέρετε ονοµαστικά και να αναπτύξετε σύντοµα τις γραµµατολογικές και λειτουργικές πηγές 

της Αγιολογίας. 
60. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κηρύγµατος. 

61. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποια είναι τα είδη των θεµάτων του κηρύγµατος. 

62. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του εσπερινού κηρύγµατος; 

63. Τι είναι το «λειτουργικό κήρυγµα; 

64. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποια είναι τα ρητορικά σχήµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα 

κήρυγµα. 

65. Ποια είναι η σχέση του κηρύγµατος µε την Αγία Γραφή; 
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66. Για ποιους βασικούς λόγους επιβάλλεται η χρήση αγιολογικών πηγών στο κήρυγµα; 

67. Ποια είναι τα σπουδαιότερα συναισθήµατα που µπορεί να προκαλέσει στους ακροατές το κήρυγµα; 
68. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποια είναι τα ιερά σκεύη που χρησιµοποιούνται στη Θεία Ευχαριστία  

69. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποια είναι τα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

70. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποια είναι τα άµφια της Αγίας Τραπέζης.    

71. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποιες είναι οι Ασµατικές ακολουθίες. 
72. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποιες ήταν οι επιδράσεις της εβραϊκής επί της χριστιανικής λατρείας. 

73. Ποια είναι τα κοινά σηµεία των τεσσάρων ευαγγελικών διηγήσεων σχετικά µε το Μυστικό ∆είπνο; 

74. Πώς επέδρασε η εβραϊκή λατρεία επί της χριστιανικής στο θέµα των βιβλικών αναγνωσµάτων;  

75. Ποιος είναι ο ρόλος της «Αγίας Αναφοράς» στο συγκεκριµένο σηµείο της Θείας Λειτουργίας; 

76. Τι είναι η «Προσκοµιδή» και πώς τελείται; 

77. Ποιο είναι το σχεδιάγραµµα της ακολουθίας του Εσπερινού;     
78. Ποια είναι τα ιερά άµφια των κληρικών και τι συµβολίζουν; 

79. Να αναλύσετε το χριστολογικό περιεχόµενο του ύµνου της προς Κολοσσαείς επιστολής (1, 12-20). 

80. Ποιες είναι οι µαρτυρίες της Καινής ∆ιαθήκης περί του Μυστηρίου του Χρίσµατος; 
81. Τι  είναι  «επικοινωνιακή  Θεολογíα» στη σύγχρονη κοινωνία; 

82. Ποια  είναι η  πρόταση  του  Λάσγουελ;  

83. Σε τι αναφέρεται το  έργο  « Κοινωνία  των  Οµοιωµάτων» και ποιος είναι ο συγγραφέας του; 

84. Τι  είναι  «οµοίωµα»  σύµφωνα  µε  τον    Perniola; 

85. Ποιο  είναι  το  τέταρτο  επικοινωνιακό  κύµα;  

86. Ποια  είναι  η  ύψιστη  θεολογική  επικοινωνία  πριν  τη  δηµιουργία  του  κόσµου;  

87. Ποιο είναι το  κυριότερο  έργο  του  Πόστµαν  και τι προσφέρει στην ποιµαντική επικοινωνία; 

88. Πώς  ερµηνεύει  επικοινωνιακά  ο  Άγιος  Σιλουανός  το  Άγιο  Πνεύµα;  

89. Τι εννοούµε  θεολογικά λέγοντας «Κοινωνία προσώπου προς  πρόσωπο»;  

90. Ποια  θέµατα θίγονται στη  συνοµιλία  του  Μοτοβίλωφ µε  τον  Σεραφείµ  του  Σάρωφ; 
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ΟΜΑ∆Α Β 
1.Ποια είναι η κύρια διαφορά µεταξύ Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής µουσικής στον τοµέα της εκτέλεσης 

µουσικών κοµµατιών από χορωδίες;  

2.Να γράψετε µε ανιούσα σειρά τους φθόγγους της κλίµακας της Βυζαντινής µουσικής.  

3.Έστω ότι εκτελώντας ένα µουσικό κοµµάτι βρισκόµαστε στον φθόγγο ∆ι. Να βρείτε σε ποιο φθόγγο θα 

καταλήξουµε σε καθεµιά από τις παρακάτω ενέργειες: α) Αν ανεβούµε πέντε φωνές. β) Αν κατεβούµε 

επτά φωνές.  

4.Να αναφέρετε τις τρεις µεγάλες κατηγορίες των χαρακτήρων της Βυζαντινής µουσικής.  

5.Ποια λέµε «συνεχή» και ποια «υπερβατή» ανάγνωση; ∆ώστε από ένα παράδειγµα.  

6.Να αναφέρετε τις τρεις µεγάλες κατηγορίες των χαρακτήρων χρόνου.  

7.Τι εννοούµε όταν λέµε ότι εκτελούµε ένα κοµµάτι «παραλλαγή» και τι όταν λέµε ότι εκτελούµε ένα 

κοµµάτι «µέλος»;  

8.Πώς λειτουργεί η δίεση στο φθόγγο που τίθεται και πώς η ύφεση;  

9.Ποιους φθόγγους ονοµάζουµε «δεσπόζοντες» σε έναν ήχο;  

10. Ποια είναι τα γένη και ποιους ήχους περιλαµβάνει το κάθε γένος;  

11. Να γράψετε τους χαρακτήρες αναβάσεως µε το όνοµα, το σύµβολο και τον αριθµό φωνών που 

ανεβαίνει καθένας.  

12. Να γράψετε τους χαρακτήρες καταβάσεως µε το όνοµα, το σύµβολο και τον αριθµό φωνών που 

κατεβαίνει καθένας.  

13. Ποιοι χαρακτήρες αυξάνουν το χρόνο και ποιοι τον διαιρούν;  

14. Ποια είναι τα τρία είδη των διατονικών τόνων και σε πόσα µόρια διαιρείται ο καθένας;  

15. Ποια είναι τα είδη των καταλήξεων στην εκκλησιαστική µουσική;  

16. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ειρµολογικών µελών και γιατί ονοµάζονται έτσι;  

17. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των στιχηραρικών µελών και γιατί ονοµάζονται έτσι;  

18. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των παπαδικών µελών και γιατί ονοµάζονται έτσι;  

19. Τι περιέχει το βιβλίο «Οκτώηχος» και ποιος συνέταξε και µελοποίησε το περιεχόµενό του;  
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20. Να αναφέρετε ονοµαστικά ποιοι είναι οι χαρακτήρες ποιότητος. Γιατί ονοµάστηκαν έτσι και  σε ποιες 

κατηγορίες υποδιαιρούνται;  

21. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι στη Βυζαντινή µουσική ο ρυθµός είναι «τονικός», ενώ στην Ευρωπαϊκή 

µουσική ότι είναι «προσωδιακός»;  

22. Να αναγράψετε τις διατονικές µαρτυρίες των φθόγγων κατ’ ανιούσα σειρά.  

23. Ποια είναι τα συστατικά των ήχων;  

24. Κατά πόσους φθόγγους διαφέρει συνήθως η γυναικεία από την ανδρική φωνή και πώς εξηγείται 

αυτό;  
25. Ποια είναι η θέση και ο ρόλος του πρώτου στην Εκκλησία;   

26. Πώς οφείλουν να σχετίζονται Εκκλησία και Πολιτεία σύµφωνα µε την ορθόδοξη Εκκλησιολογία;  

27. Ποια είναι η θέση των λαϊκών στην Εκκλησία κατά την ορθόδοξη Εκκλησιολογία;  

28. Τι σηµαίνει η φράση ότι στην ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας ο επίσκοπος είναι «εις τόπον ή 

τύπον Χριστού ή Θεού»;  

29. Ποια είναι η σχέση επισκόπου και Θείας Ευχαριστίας;  

30. Ποια είναι η σχέση ενορίας και επισκόπου;  

31. Ποιος µπορεί να είναι ο νέος ρόλος της εκκλησιαστικής ενορίας στις σύγχρονες κοινωνίες;  

32. Με ποιο τρόπο η Θεία Ευχαριστία συνδυάζει ιστορία και έσχατα κατά την ορθόδοξη Παράδοση;  

33. Να περιγράψετε τους παράγοντες που εκφράζουν και πραγµατώνουν την ενότητα της Εκκλησίας 

κατά την ορθόδοξη Εκκλησιολογία.  

34. Περιγράψτε συνοπτικά την ευχαριστιακή συγκρότηση της Εκκλησίας.  

35. Πώς αντιλαµβάνεται τον επίσκοπο Ρώµης η ορθόδοξη και η ρωµαιοκαθολική Εκκλησιολογία 

αντίστοιχα;  
36. Τι είναι και πώς προέκυψε η µετάφραση των Εβδοµήκοντα (Ο΄);  

37. Ποια είναι τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης και γιατί ονοµάζονται έτσι;  

38. Ποια ήταν η «Γραφή» της πρώτης Εκκλησίας και γιατί;  

39. Ποιοι είναι συνοπτικά οι κύριοι θεολογικοί άξονες του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου;  

40. Να αναφέρετε το συγγραφέα, τον παραλήπτη και το σκοπό των «Πράξεων» της Καινής ∆ιαθήκης. 

41. Ποια είναι η χρήση του βιβλίου «Ψαλµοί» της Παλαιάς ∆ιαθήκης στην Εκκλησία;  

42. Ποια είναι η θέση και η χρήση του βιβλίου «Ησαΐας» της Παλαιάς ∆ιαθήκης στην Καινή ∆ιαθήκη και 

την Εκκλησία;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 17 από 24 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

43. Ποιοι είναι οι κεντρικοί θεολογικοί άξονες του «Κατά Ματθαίον» Ευαγγελίου;  

44. Ποιο είναι συνοπτικά το περιεχόµενο της «Α΄ Προς Κορινθίους» Επιστολής;  

45. Ποιες είναι οι βασικές εκκλησιολογικές θέσεις της «Προς Εφεσίους» Επιστολής;  

46. Πώς εµφανίζεται η εικόνα του Μεσσία στη διδασκαλίας του Προφήτη Ησαΐα;  

47. Αναφερθείτε συνοπτικά στη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του Αποστόλου Παύλου.  

48. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη συγγραφή των λεγόµενων Απόκρυφων βιβλίων της Καινής 

∆ιαθήκης;  
49. Ποια είναι συνοπτικά η περί ενανθρωπήσεως του Λόγου διδασκαλία του Μ. Αθανασίου; 

50. Να αναφέρετε τους κύριους άξονες της περί δηµιουργίας του κόσµου διδασκαλίας του Μ. Βασιλείου 

51. Να αναφέρετε τις βασικές θεολογικές θέσεις του Μ. Βασιλείου για τη συγκρότηση της κοινωνίας των 

ανθρώπων.  

52. Ποια είναι η περί Εκκλησίας διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου;  

53. Ποιες ήταν οι χριστολογικές απόψεις του Νεστορίου;  

54. Ποιες ήταν οι θέσεις του Ωριγένη για την «αποκατάσταση των πάντων»;  

55. Τι είναι το «γνωµικόν θέληµα» στη Χριστολογία και την ανθρωπολογία του αγίου Μαξίµου του 

Οµολογητή;  

56. Να εκθέσετε τις βασικές γραµµές της περί εικόνων διδασκαλίας του αγίου Ιωάννη ∆αµασκηνού.  

57. Να αναφέρετε τα κύρια σηµεία της περί θεώσεως διδασκαλίας των αγίων Γρηγορίου Νύσσης και 

Μαξίµου Οµολογητή.  

58. Περιγράψτε τα στοιχεία του µυστηριακού ρεαλισµού στη διδασκαλία του αγίου Συµεών του Νέου 

Θεολόγου.  

59. Ποια είναι η σηµασία της φράσης «επόµενοι τοις πατράσιν» για το φρόνηµα της Εκκλησίας και τον 

υπαρξιακό χαρακτήρα της θεολογίας της;  

60. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους η περί θεώσεως διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου Παλαµά 

εκφράζει τον υπαρξιακό χαρακτήρα της ορθόδοξης θεολογίας.  

61. Περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά της ευχαριστιακής θεολογίας του αγίου Νικολάου Καβάσιλα.  
62. Να αναφέρετε τις συνέπειες της πτώσης για τον  άνθρωπο και τον κόσµο.  

63. Ποια υπήρξε η ιδιαίτερη συµβολή του Αγίου Πνεύµατος στο έργο της ενανθρωπήσεως του Υιού και 

Λόγου του Θεού;  
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64. Ποια είναι η ιδιάζουσα συµβολή κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος στην πραγµάτωση της 

Εκκλησίας;  

65. Τι είναι «Χριστοµονισµός» και τι «Πνευµατοµονισµός»;  

66. Σε ποιες φάσεις διακρίνεται η προΰπαρξη και σταδιακή φανέρωση της Εκκλησίας;  

67. Περιγράψτε συνοπτικά τις κυριότερες χριστολογικές αιρέσεις.  

68. Τι ονοµάζεται «Θεία Οικονοµία» στη δογµατική θεολογία;  

69. Γιατί η ορθόδοξη Παράδοση εκλαµβάνει τη Θεία Ευχαριστία ως «αναφορά» του κόσµου;  

70. Σε τι συνίσταται η διάκριση «θεολογίας» και «οικονοµίας» στην ορθόδοξη θεολογική Παράδοση;  

71. Περιγράψτε συνοπτικά την ορθόδοξη διδασκαλία για το πρόσωπο και το έργο της Θεοτόκου.  

72. Περιγράψτε τους παράγοντες που καθορίζουν την Εκκλησιολογία στην ορθόδοξη Παράδοση. 

73. Περιγράψτε τα  στοιχεία που συνθέτουν την εσχατολογική ταυτότητα της Εκκλησίας. 

74. Τι είναι το «γνωµικό θέληµα» κατά την ορθόδοξη δογµατική θεολογία;  

75. Περιγράψτε τη σχέση δόγµατος και ήθους στην ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας.  

76. Τι ονοµάζεται «εκκοσµίκευση» της Εκκλησίας και ποιες είναι οι ιστορικές καταβολές του φαινοµένου 

αυτού;  

77. Με ποιο τρόπο είναι δυνατός ένας διάλογος µεταξύ του ορθόδοξου ήθους και του σύγχρονου 

πολιτισµού;  

78. Γιατί ο άνθρωπος ως «ιερέας» της κτίσης έχει ευθύνη και αποστολή έναντι του κόσµου ολόκληρου;  

79. Τι ονοµάζουµε «ευχαριστιακό ήθος» στην ορθόδοξη Παράδοση της Εκκλησίας;  

80. Ποιο είναι το περιεχόµενο του ασκητικού ήθους της Εκκλησίας;  

81. Να αναφέρετε συνοπτικά τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στην ορθόδοξη και τη σχολαστική 

προσέγγιση των Μυστηρίων της Εκκλησίας.  

82. Να σχολιάσετε τις υπαρξιακές συνέπειες του δόγµατος της Χαλκηδόνας για τον άνθρωπο και την 

κτίση ολόκληρη.  

83. Πώς σχετίζεται η Χριστολογία µε την Πνευµατολογία;  

84. Ποια είναι η σχέση ιδρύµατος και χαρίσµατος στην ορθόδοξη και τη δυτική Εκκλησιολογία αντίστοιχα;  

85. Ποια είναι η σχέση της εν Χριστώ ζωής µε τα µυστήρια της Εκκλησίας, ιδιαίτερα µε το Βάπτισµα και 

τη Θεία Ευχαριστία;  

86. Ποια είναι η ευθύνη της θεολογίας της Εκκλησίας έναντι του οικολογικού προβλήµατος;  
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87. Να αναφέρετε τα γενικά και επιµέρους θέµατα της σύγχρονης φάσης του χριστιανο-ισλαµικού 

διαλόγου.  

88. Υπάρχει προοπτική στο σύγχρονο διαθρησκειακό διάλογο; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

89. Ποιες υπήρξαν ιστορικά οι πρώτες επαφές της Μεταρρύθµισης µε την Ορθόδοξη Εκκλησία;  

90. Περιγράψτε µε συντοµία τα  πρόσφατα θεολογικά ρεύµατα της χριστιανικής ∆ύσης.  

91. Τι είναι ο κλάδος «Πίστη και Τάξη» στο πλαίσιο του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών;  

92. Περιγράψτε συνοπτικά τις πνευµατικές διαφοροποιήσεις στην εκκλησιαστική ζωή µεταξύ Ανατολής 

και ∆ύσης.  

93. Να αναφέρετε µε σύντοµο τρόπο τις γενικές αρχές του Προτεσταντισµού.  

94. Να εκθέσετε συνοπτικά τη συµβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Οικουµενική Κίνηση κατά τον 

20ο αιώνα.  

95. Πώς εκφράζεται η ενότητα και ο διάλογος µεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών;  

96. Ποια υπήρξε η συµβολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην ίδρυση και πορεία του Παγκοσµίου 

Συµβουλίου Εκκλησιών;  

97. Τι είναι η «µυστηριακή επικοινωνία» (intercommunio) και ποια στάση λαµβάνουν οι χριστιανικές 

Εκκλησίες στο πλαίσιο της Οικουµενικής Κίνησης;  

98. Περιγράψτε  τα βασικά θέµατα που απασχόλησαν το θεολογικό διάλογο ορθοδόξων και 

ρωµαιοκαθολικών. 
99. Τι είναι το Αίθριο;  

100. Τι είναι το Τέµπλο-εικονοστάσιο, ποια µέρη του ναού χωρίζει και από ποια ύλη κατασκευαζόταν 

συνήθως; Ποια µορφή παίρνει από τη µεταβυζαντινή περίοδο µέχρι σήµερα;  

101. Τι ήταν τα κυκλικά κτίσµατα (Ροτόντες); Να αναφέρετε το πιο γνωστό στην Ελλάδα. 

102. Ποια αιτία οδήγησε στην ανάγκη δηµιουργίας του Μωσαϊκού ∆απέδου;  

103. Να περιγράψετε το είδος των κτισµάτων της βασιλικής µετά τρούλου και να αναφέρετε συνοπτικά τα 

ιστορικά στοιχεία της εξέλιξής της. 

104. Τι είναι ο οκταγωνικός τύπος κτισµάτων και πού τον συναντούµε κυρίως;  

105. Τι είναι η βυζαντινή µικροτεχνία και ποιες επιµέρους τέχνες περιλαµβάνει;  

106. Να αναφέρετε σε πόσες και ποιες περιόδους διαιρείται η χριστιανική ζωγραφική. Να τις 

προσδιορίσετε χρονολογικά και ονοµαστικά. 

107. Ποιες είναι οι κυριότερες σωζόµενες Κατακόµβες;  
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108. Τι είναι τα Μαρτύρια και πόσων ειδών Μαρτύρια υπάρχουν;  

109. Ποιοι τύποι χριστιανικής βασιλικής υπάρχουν;  

110. Σε ποιο ναό της Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι σπουδαιότερες παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες; Να 

περιγράψετε τη σπουδαιότερη εξ αυτών.  

111. Ποια είναι η εξέλιξη της τέχνης των φορητών εικόνων το 13ο αιώνα και χάρη σε ποιους συντελείται; 

112. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Παλαιολόγειας τέχνης;  

113. Να περιγράψετε τη ∆έηση των Παλαιολόγων στην Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως.  

114. Ποιος ήταν ο Μανουήλ Πανσέληνος, ποια ήταν η σχέση του µε τη Μακεδονική σχολή και ποιο είναι 

το πιο σπουδαίο από τα διασωθέντα έργα του στην Ελλάδα;  

115. Να περιγράψετε τα ψηφιδωτά του κυρίως ναού της µονής της Χώρας Καχριέ Τζαµί στην 

Κωνσταντινούπολη. 

116. Να περιγράψετε τον ψηφιδωτό διάκοσµο της µονής ∆αφνίου.  

117. Να περιγράψετε τον ψηφιδωτό διάκοσµο της Αψίδας του ιερού βήµατος της µονής αγίας 

Αικατερίνης Σινά. 

118. Να περιγράψετε τον ψηφιδωτό διάκοσµο του αγίου Λουκά Φωκίδος.  
119. Ποια είναι η αρµοδιότητα των Εκκλησιαστικών συµβουλίων και από ποιον διορίζονται τα µέλη τους;  

120. Ποια είναι τα απαραίτητα βιβλία που πρέπει να τηρούνται σε κάθε ιερό ναό;  

121. Τι εννοούµε µε τον όρο Κωλύµατα Γάµου και πόσων ειδών είναι;  

122. Τι είναι το Φιλόπτωχο ταµείο του ιερού ναού, ποιος είναι ο σκοπός του και ποια είναι τα απαραίτητα 

βιβλία για τη διαχείρισή του;  

123. Από ποιον συντάσσεται ο προϋπολογισµός του Ενοριακού Ναού, σε ποιον υποβάλλεται και πότε το 

αργότερο; 

124. Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να διοριστεί µέλος του εκκλησιαστικού Συµβουλίου;  

125. Να περιγράψετε τα Απόλυτα – Ανατρεπτικά Κωλύµατα γάµου.  

126. Ποιες Μητροπόλεις ανήκουν στο κλίµα των Νέων Χωρών και πού ανήκουν πνευµατικά και 

κανονικά; 

127. Τι είναι ο Απολογισµός, από ποιον συντάσσεται, πού κατατίθεται και ποιος τον εγκρίνει;  

128. Ποιοι είναι οι πόροι των Ενοριακών Ι. Ναών; 

129. Να αναφέρετε το ιστορικό της Συνοδικής και Πατριαρχικής πράξης του 1928 και να γράψετε τους 10 

όρους της που έγιναν δεκτοί από την Ελληνική πολιτεία και Εκκλησία. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 21 από 24 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

130. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ερανικής Επιτροπής ενός Ι. Ναού; 
131. Τι είναι οι πράξεις και τα επίσηµα πρωτόκολλα (acta gesta);  

132. Τι είναι τα µαρτύρια ή πάθη (Passiones);  

133. Ποιοι ονοµάζονται άγιοι στην Καινή ∆ιαθήκη;  

134. Ποιοι ονοµάζονται άγιοι από τον απόστολο Παύλο;  

135. Τι είναι οι βίοι των αγίων;  

136. Τι περιλαµβάνουν τα Συναξάρια και τα Μηνολόγια;  

137. Τι είναι το Λειµωνάριο και η Φιλόθεος Ιστορία, πότε γράφτηκαν και από ποιον;  

138. Ποια είναι η σχέση του Συµεών του Μεταφραστού µε την Αγιολογία και ποιο το έργο του; 

139. Ποιο είναι  το αγιολογικό έργο του Αστερίου Αµασείας;  

140. Ποιο είναι το αγιολογικό έργο του Κυρίλλου Σκυθοπολίτη και ποιον αιώνα γράφτηκε;  

141. Ποιο είναι το αγιολογικό έργο του Φιλόθεου Κόκκινου το 14ο αιώνα;  

142. Ποιοι ονοµάζονται νεοµάρτυρες;  

143. Τι είναι τα µαρτυρολόγια, πότε εµφανίζονται και ποιος έγραψε πρώτος Μαρτυρολόγια;  

144. Για ποιο σπουδαίο αγιολογικό έργο είναι γνωστός ο Παλλάδιος; Να περιγράψετε το περιεχόµενό 

του.  

145. Ποιο είναι το αγιολογικό έργο του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου;  

146. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης ενός αγίου στην ορθόδοξη εκκλησία; 

147. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι γιορτές που θεσπίστηκαν από την εκκλησία για τους αγίους; 

148. Ποιο είναι το «πιστεύω» της εκκλησίας µας σχετικά µε την τιµή των αγίων; 

149. Ποιες είναι οι «προτυπώσεις» της Θεοτόκου στην Παλαιά ∆ιαθήκη;  

150. Τι είναι το «µαρτύριο της συνειδήσεως» για τους µοναχούς;  

151. Τι είναι οι άγιοι άγγελοι και ποιο είναι το έργο τους;  

152. Ποιος είναι ο σκοπός της ασκήσεως στην εκκλησία; 

153. Ποιοι ονοµάζονται άγιοι απόστολοι από την εκκλησία και γιατί θεωρούνται πάνω από όλους τους 

αγίους; 

154. Πώς τιµά η εκκλησία κάποιον που αναγνωρίζεται ως άγιος; Ποια είναι η πίστη της εκκλησίας µας για 

τη µεσιτεία των αγίων;  

155. Η προσκύνηση των ιερών λειψάνων είναι τιµητική ή λατρευτική και γιατί; 

156. Ποια είναι η θέση και η τιµή της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ορθόδοξη εκκλησία; 
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157. Τι σηµαίνει «προσωπικός χαρακτήρας» του κηρύγµατος;    

158. Τι είναι το «χριστοκεντρικό» κήρυγµα;   

159. Τι είναι το «εκκλησιολογικό» κήρυγµα;   

160. Τι είναι το «πνευµατικό» κήρυγµα;   

161. Πότε ένα κήρυγµα ονοµάζεται «πατερικό»;   

162. Πότε ένα κήρυγµα ονοµάζεται «µυσταγωγικό»;   

163. Τι είναι το «ανεπιτήδευτο» κήρυγµα;   

164. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιεροκήρυκας όταν αρχίζει το κήρυγµά του µε βιβλικό ρητό;     

165. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του χρυσού αιώνα του κηρύγµατος. 

166. Ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι ιεροκήρυκες από το Σχίσµα έως την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως;   

167. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κηρύγµατος όταν αυτό είναι «λόγος παρακλήσεως»; 

168. Πότε ένα κήρυγµα ονοµάζεται «συγχρονισµένο»;   

169. Γιατί τα Κυριακοδρόµια ή Εορτοδρόµια βοηθούν στη σύνταξη ενός κηρύγµατος;   

170. Ποια είναι η σχέση των Αποστολικών Πατέρων µε την Οµιλητική;   

171. Με ποιο τρόπο η  Θεία Λατρεία αποτελεί πηγή του κηρύγµατος;    

172. Με ποιο τρόπο η χριστιανική Κατήχηση αποτελεί πηγή του κηρύγµατος; 

173. Πότε το κήρυγµα έχει εσχατολογικό χαρακτήρα;   

174. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του πρακτικού και εποπτικού κηρύγµατος; 
175. Τι είναι οι «περιστατικές ευχές»;   

176. Ποιο είναι το σχεδιάγραµµα της ακολουθίας του Γάµου;   

177. Tι είναι το άγιο Ποτήριο;   

178. Tι είναι η λόγχη και η λαβίδα;   

179. Tι είναι η µούσα και το ζέον;   

180. Τι είναι το στιχάριο και τα επιµανίκια;   

181. Τι σηµαίνει ο όρος «ασµατική ακολουθία»;   

182. Ποιες είναι οι διάφορες ονοµασίες για το χριστιανικό ναό;   

183. Τι είναι τα εξαπτέρυγα ως ιερά αντικείµενα;   

184. Τι ήταν το κοσµικό ή ασµατικό τυπικό;   

185. Τι είναι το «Αρχιερατικό» ως λειτουργικό βιβλίο;     

186. Tι είναι το κατασάρκιο και η ενδυτή;  Ποιο είναι το θεολογικό τους νόηµα και πώς χρησιµοποιούνται; 
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187. Τι είναι η Παρακλητική και πώς χρησιµοποιείται; 

188. Τι εννοούµε µε τον όρο «Τυπικό» ως λειτουργικό βιβλίο και ποια είναι η χρησιµότητά του; 

189. Πώς καθιερώθηκε η  Κυριακή ως εορτή της Εκκλησίας;   

190. Πώς οι χριστιανοί εκπλήρωναν τα λατρευτικά τους καθήκοντα στην εποχή των διωγµών;   

191. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα τµήµατα του κυρίως ναού.   

192. Ποια είναι η τάξη του Μικρού Αποδείπνου;   

193. Ποια είναι η τάξη του Μεγάλου Εσπερινού;   

194. Τι είναι το «Ανθολόγιο» και πώς χρησιµοποιείται ως λειτουργικό βιβλίο; 

195. Τι είναι το Τριώδιο; Πότε και πώς χρησιµοποιείται;   

196. Τι ήταν τα ηλιακά ηµερολόγια και γιατί ενδιαφέρουν τη χριστιανική εορτολογία;   

197. Ποια είναι η λειτουργική χρησιµοποίηση του θυµιάµατος;   

198. Να αναφέρετε τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των εβραϊκών δείπνων στην πρώτη 

χριστιανική Εκκλησία των Ιεροσολύµων και του «∆είπνου του Κυρίου». 
199. Ποιος  έγραψε  το  έργο  «Τεχνοπώλιο» και ποιο είναι το κεντρικό του νόηµα; 

200. Ποιο είδος επικοινωνίας υπήρχε πριν τη δηµιουργία του κόσµου; 

201. Ποιος  είπε  τη  φράση  «Το  µέσο  είναι  το  µήνυµα» και ποια είναι η σηµασία της; 

202. Τι  είναι  «διάδραση»  στην  επικοινωνία;  

203. Σε  τι  διαφέρει  η  κοσµική  από τη  θεολογική  επικοινωνία; 

204. Τι  συµβολίζει  ο  πύργος  της  Βαβέλ;  

205. Τι  συµβολίζει  ο  Κάιν  και  ο  Άβελ  επικοινωνιακά;  

206. Ποια είναι η άποψη του Πόστµαν  για  την  πληροφορία; 

207. Ποια  είναι  η  έννοια  της  αγάπης  ως  επικοινωνία; 

208. Τι  συµβολίζει  η  συνοµιλία  των  αγίων  µε  τα  ζώα; 

209. Πώς ερµηνεύεται η διαφήµιση από την ορθόδοξη Θεολογία; 

210. Ποια  είναι  τα βασικά στοιχεία της  κουλτούρας   της  µάζας; 

211. Ποια είναι η  θεωρία  του  Ντε  Μπωρ  για  το  θέαµα; 

212. Ποια είναι η επίδραση του καταιγισµού των εικόνων στο σύγχρονο άνθρωπο, όταν απουσιάζει η 

πνευµατική επεξεργασία; 

213. Τι  συµβολίζει  επικοινωνιακά  το  Θαβώρρειο  Φως; 

214. Πώς  η  επικοινωνία  θα  εκφραστεί  ως  εσχατολογία; 
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215. Ποια  είναι η  τέλεια  επικοινωνία  Γέροντος και Υποτακτικού; 

216. Ποια επικοινωνιακά προβλήµατα αναδεικνύονται στο έργο «∆ιασκέδαση µέχρι θανάτου»; 
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