
 

Δ.Ε..18.Οι άγιες εικόνες : έκφραση της πίστης 

                                                          

Ονοματεπώνυμο μαθητή /τριας  :  ............................................................................. 

Τμήμα : …Α1-Α2…….. 

Καθηγητής : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

 

1. Η Εκκλησία μας την Κυριακή της Ορθοδοξίας γιορτάζει : 

Α. τη συμβολή των εικόνων στην ενίσχυση της πίστης των ανθρώπων  

Β. την οριστική αναστήλωση των εικόνων στις 11 Μαρτίου του 843 μ.Χ. από την τοπική Σύνοδο 

στην Κωνσταντινούπολη. 

Γ. την αναστήλωση των εικόνων από την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο το 787 μ.Χ. . 

Δ. τη προσφορά των εικόνων στον καλλωπισμό των ναών. 

 

2. Η εικονομαχία κατά κύριο λόγο οφείλεται:  

Α. στις υπερβολές των χριστιανών, που προσκυνούσαν το ξύλο και το χρώμα των εικόνων. 

Β. στις ανεικονικές αντιλήψεις του Ιουδαϊσμού και του Ισλαμισμού, που επηρέασαν τους Ισαύρους. 

Γ. σε πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους. 

Δ. σε  εθνικές διαφορές 

 

3. Όταν πηγαίνουμε μπροστά σε μια εικόνα :  

Α. η λατρεία και η τιμή ανήκει στο εικονιζόμενο πρόσωπο. 

Β. η λατρεία ανήκει στο Θεό, ενώ η τιμητική προσκύνηση στο πρόσωπο που εικονίζει. 

Γ. Προσκυνάμε την ίδια την εικόνα, που πολλές φορές  μάλιστα από μόνη της είναι θαυματουργή.  

Δ.. δεν τιμούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο  παρά μόνο το Θεό. 

 

Β. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις παρακάτω λέξεις 

 

φύσεις,  Ιωάννης Δαμασκηνός,  διαφοροποιεί,  Θεόδωρος Στουδίτης, φωτογραφίες,  Λόγο,  

μεταμορφωμένα,  θεία χάρη, Θεός, ανθρώπινη, αγίου. 

 

Οι εικονολάτρες από την πλευρά τους υποστήριζαν ότι στην εικόνα του Χριστού αναπαριστούμε το 

σαρκωμένο  ................................. και προσκυνάμε το Πρόσωπό Του, στο οποίο οι δύο .................... 

είναι ενωμένες. Αυτό φαίνεται από τα ονόματα που υπάρχουν στην εικόνα.  

Οι υπέρμαχοι των εικόνων  ........................    ........................... και  .........................  ......................... 

ορθά  επισήμαναν ότι τα παλιά χρόνια ο  ....................... δεν εικονιζόταν  επειδή δεν είχε εμφανιστεί  

στην  ............................... ιστορία. 

Οι εικόνες λοιπόν, δεν είναι ................................. για να απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο τα  

πρόσωπα, γι’ αυτό οι εικόνες του ίδιου ...............   διαφέρουν μεταξύ τους. Τα πρόσωπα στις 

εικόνες είναι .......................  . Ο ζωγράφος  ..................................., τα χαρακτηριστικά, για να δείξει 

ότι το εικονιζόμενο πρόσωπο έχει υπερβεί τις φυσικές αναλογίες και μετέχει στη  ................... 

................  και στην ουράνια πραγματικότητα.  

 



 Γ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά που ταιριάζουν στη στήλη Β. (κάποια 

στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. 

 

                                  Α                                                                           Β 

1.Τοπική Σύνοδος 843 μ.Χ. Α. Ειρήνη η Αθηναία 

2. Κυριακή της Ορθοδοξίας Β. ανεικονική θρησκεία 

3. Μανουήλ Πανσέληνος Γ. οριστική αναστήλωση των εικόνων 

4. Κρητική Σχολή  Δ. Φώτης Κόντογλου 

5. Ιωάννης ο Δαμασκηνός Ε. Θεσσαλονίκη 

6. Ιουδαϊσμός ΣΤ. μονή του Σινά – μονή Βατοπεδίου 

7. Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος Ζ. ασκητικά πρόσωπα 

 Η. φωτεινά χρώματα 

 Θ. Συνοδικό της Ορθοδοξίας 

 Ι. Υπερασπιστής των εικόνων 

 

 

1= 3= 5= 7= 

2= 4= 6  

 

 

Δ. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

 

1.Η Εκκλησία μας γιορτάζει το γεγονός της αναστήλωσης των εικόνων την πρώτη Κυριακή της 

Μεγάλης Σαρακοστής, που ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στο τέλος της Θ.Λειτουργίας 

διαβάζεται απόσπασμα από το «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» και γίνεται λιτάνευση των εικόνων 

στους ναούς.  ........................ 

 

2. Η Εικονομαχία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολιτικοκοινωνικό κίνημα, που οφειλόταν 

στην αντίδραση των ανατολικών επαρχιών στο μεταρρυθμιστικό έργο των Ισαύρων.  ................ 

 

3. Οι εικονοκλάστες υποστήριζαν ότι ο Χριστός, όντας Θεός, δε ζωγραφίζεται, καθώς η θεότητά 

του  είναι αθέατη. Αντίθετα, αποδέχονταν τις εικόνες της Θεοτόκου και των αγίων που 

υποστήριζαν  ότι, εφόσον οι παραστάσεις τους είναι γήινες, μπορούν να απεικονιστούν.  ........... 

 

 

Ε. Να τοποθετήσετε σε σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα και τα πρόσωπα της στήλης Α  

στη στήλη Β΄.  

 

                         Α                                                                                           Β 

1. Φώτης Κόντογλου  

2. Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος  

3. Μανουήλ Πανσέληνος  

4. Λέων Γ΄ο Ίσαυρός  

5. Tοπική Σύνοδος  του 843 μ.Χ.  

6. Θεοφάνης από την Κρήτη  

7. Λέοντας  Ε’ ο Αρμένιος  

 

 

 
 


