
ΜΑΘΗΜΑ 33Ο  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη 

διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» 

ή «λάθος»: 

1. Η γυναίκα μαζί με τον άνδρα πλάστηκε «κατ’ εικόνα» Θεού. 

2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει θετικά το θέμα της ειδικής ιεροσύνης των γυναικών. 

3. Τα δύο φύλα έχουν ισότιμο ρόλο στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. 

4. Η Ορθόδοξη παράδοση επιτρέπει στις γυναίκες να ψάλλουν στον ναό. 

5. Η μόνη που έλαβε κατ’ εξαίρεση την ειδική ιεροσύνη ήταν η Παναγία. 

 

 1. Η Εκκλησία είναι σταθερά προσανατολισμένη στη θέση για την ισοτιμία άνδρα και 

γυναίκας. 

2. Στην ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας, δεν έλειψαν περιπτώσεις υποβάθμισης της 

συμμετοχής της γυναίκας στη λατρεία. 

3. Στην ιστορία της Εκκλησίας, αναφέρονται γυναίκες ισαπόστολοι όπως η αγία Φωτεινή η 

Σαμαρείτιδα. 

4. Κατά την Εκκλησία, η γυναίκα αποκλείεται από κάθε εκκλησιαστικό έργο ή διακόνημα. 

5. Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί και θεολόγοι θεωρούν ότι μπορεί να επανασυσταθεί ο 

θεσμός των διακονισσών στην Εκκλησία. 

 

 Να συμπληρώσετε την πρόταση 1 με τη σωστή φράση, από τις επιλογές α, β, γ. Να 

σχολιάσετε με συντομία την πρόταση που θα δημιουργηθεί.  

1. Στην εποχή μας πολλοί χριστιανοί προτείνουν… 

α. την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στη λατρεία και το ενοριακό έργο της Εκκλησίας 

β. την απαγόρευση ανάθεσης στη γυναίκα οποιασδήποτε εκκλησιαστικής ευθύνης 

γ. να αναλάβουν γυναίκες όλα τα διακονήματα που ασκούν μέχρι σήμερα μόνο άνδρες 

 

  Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες  

λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση. 

 



«Στην ……………. διαδρομή της Εκκλησίας, η γυναίκα άλλοτε αναδεικνύεται ισαπόστολος και 

…………….. όπως η αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα και άλλοτε γίνεται …………….. και 

προϊσταμένη στο έργο της φιλανθρωπίας όπως η αγία Θέκλα και η Ολυμπιάδα. Και σήμερα  

υπάρχουν δυνατότητες για τη μεγαλύτερη …………….. της γυναίκας στη ζωή της Εκκλησίας 

και κυρίως στο ενοριακό έργο, στη διακονία της ……………..». 

(διακόνισσα / ιστορική / ανάμιξη / έμπρακτης αγάπης / ιεραπόστολος) 

 

 Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή 

απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 

1. Η Αγία Γραφή και η πατερική παράδοση υποστηρίζουν… 

α. τη σαφή ανωτερότητα του ανδρικού φύλου 

β. την ισότητα και ισοτιμία των δύο φύλων 

γ. τη διαφορετική θέση της γυναίκας στο θέμα της σωτηρίας 

2. Με το Βάπτισμα και το Χρίσμα η γυναίκα… 

α. μετέχει στη γενική ιεροσύνη                                                                       

β. μετέχει στην ειδική ιεροσύνη 

γ. μπορεί απλά να παρακολουθεί τη λατρεία 

3. Την ημέρα της Πεντηκοστής… 

α. αποκλείστηκαν οι γυναίκες 

β. έλαβε μέρος μόνο η Θεοτόκος 

γ. δέχθηκαν το Άγιο Πνεύμα άνδρες και γυναίκες 

4. Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία πολλές γυναίκες… 

α. ασκούσαν σπουδαίο ιεραποστολικό έργο 

β. χειροτονήθηκαν ιερείς και επίσκοποι 

γ. ακολούθησαν το παράδειγμα της Παναγίας και έγιναν ιερείς 

5. Καθήκον και των δύο φύλων, κατά την Εκκλησία, είναι… 

α. να συμβάλλουν στο πνευματικό και ποιμαντικό της έργο 

β. να υπακούουν στις εντολές του ανώτερου κλήρου 

γ. να εργάζονται προς όφελος των ισχυρών της γης 



 

ΘΕΜΑ Β1 

«Η Ιεροσύνη στην Ορθοδοξία δεν είναι ένα εκκλησιαστικό επάγγελμα, ούτε έχει τυπικό ή 

εθιμικό χαρακτήρα, αλλά είναι Μυστήριο θεσμοθετημένο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και 

δοσμένο από Εκείνον στους Αποστόλους. … Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση της Γυναίκας. Η 

δυνατότητα άλλωστε της αγιότητας, της σωτηρίας, παρέχεται ελεύθερα και στα δύο φύλα. 

Άνδρας και γυναίκα συλλειτουργούν, παρακαλώντας τον Τριαδικό Θεό για την σωτηρία του 

κόσμου. Αλληλοεξαρτώνται και συνυπάρχουν, όπως τα κύτταρα και οι διάφορες λειτουργίες 

στο σώμα, στο "σώμα" της Εκκλησίας. Μετέχει επομένως και η γυναίκα στο τριπλό "αξίωμα" 

του Κυρίου» (Βαρβάρα Μεταλληνού). 

Να σχολιάσετε το παραπάνω κείμενο σε σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την 

Ιεροσύνη και τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία. 

 

 


