
Μασονία 

• Μασονισμός ή τεκτονισμός 

• Ελευθεροτεκτονισμός 

       Free mansory 

 

 

 

• Παγκόσμια οργάνωση 

 

 

 

 

 

 

 
• Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική 

Ευρώπη 



masson 

• Τεχνίτης ή τέκτονας 

• Σωματεία οικοδόμων  

 

 

• Συνθηματική γλώσσα  

• Μυστικά Σύμβολα  

• Στοές 



Εμφάνιση και πορεία 

• 1717 Αγγλία  

Διείσδυση στην πολιτική και κοινωνική ζωή 

• 1811 Ελλάδα 

• Μεγάλη Στοά Ελλάδας  



«Γενικός Κανονισμός της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος» 

 



Θεμελιώδεις αρχές του Τεκτονισμού 

• ( Κεφ. Ζ΄ άρθρο 227, 1)  

1. «Η μεγάλη Στοά της Ελλάδος 
ενεργεί εις την αμύητον κοινωνίαν 
ως φιλανθρωπικός Οργανισμός, 
υπό τον τίτλον "Τεκτονικόν 
Ίδρυμα", και λειτουργεί 
συμφώνως προς τα ιδρυτικά 
Αυτού Διατάγματα, τους νόμους 
της Ελληνικής Πολιτείας και τα 
άρθρα 37 και 45 του 
Καταστατικού Χάρτου της 
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος». 

 



• (κεφ. A', II) 

 

2. «η πίστις εις τον Θεόν, υπό 
την προσωνυμίαν του 
Μεγάλου Αρχιτέκτονος του 
Σύμπαντος και εις την 
αποκεκαλυμμένην  θέλησιν  
Αυτού» 

 



• (κεφ. A', II) 

 

3. «τα μέλη των Μεγάλων και των επί 
μέρους Στοών δέον να απαρτίζωνται 
μόνον από άνδρας και αι Μεγάλαι 
Στοαί να μη διατηρούν δεσμούς με 
μεικτάς Στοάς ή Δυνάμεις αι οποίαι 
έχουν γυναίκας ως μέλη», 

 



Ο σκοπός…..  

4. «φιλοσοφικός, προοδευτικός και 
φιλανθρωπικός» οργανισμός, ο 
οποίος «αποσκοπεί την ηθικήν και 
πνευματικήν βελτίωσιν των μελών 
του δια της αυτογνωσίας, της 
ερεύνης της Αληθείας, της 
Αλληλεγγύης και της εφαρμογής των 
αρχών της Τεκτονικής Ηθικής». 

 

(κεφ. Β', άρθρο 2,1)  



Ισχυρίζονται…… 

• (Καταστατικός Χάρτης, 
Κεφ. Β', άρθρο 2, III). 

 

• «ο Ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι 
θρησκεία ούτε πολιτικός 
οργανισμός, διό και αυστηρώς 
αποκλείει πάσαν εν ταις Στοαίς 
συζήτησιν επί θρησκευτικών ή 
πολιτικών ζητημάτων... σέβεται 
την εις ην έκαστος Τέκτων ανήκει 
θρησκείαν, την αθανασίαν της 
ψυχής και τηρεί απόλυτον ανοχήν 
προς πάσαν θρησκευτικήν 
δοξασίαν» 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1


Στοές 

(Καταστ. Χάρτης, κεφ. 2, άρθρο 2, VIII).  

 

……..ένθα ούτοι συνερχόμενοι, εργάζονται 
προς βελτίωσιν αυτών, δια της 
κατανοήσεως και εφαρμογής των 
Τεκτονικών Αρχών, ων η βαθυτέρα έννοια, 
δια συμβόλων εικονιζομένη και δι' 
αλληγοριών εκτιθεμένη, αποκαλύπτεται 
αυτοίς βαθμηδόν, δια προοδευτικής εις 
ωρισμένους ιεραρχικούς Τεκτ. βαθμούς 
μυήσεως» 



Μύηση 

• 33 μασονικοί βαθμοί 

• Οι τρεις πρώτοι βαθμοί είναι 
«μαθητής», «εταίρος», 
«διδάσκαλος». Ο μασόνος του 
33ου βαθμού ονομάζεται 
«ύπατος, μέγας, γενικός 
επιθεωρητής».  

 



• (Καταστ. Χάρτης, κεφ. 2, άρθρο 
2. IX). 

 

• Η εχεμύθεια και 

• η μυστικότητα αποτελούν βασικά 

στοιχεία της συμπεριφοράς των 

Ελευθεροτεκτόνων.  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1


• Καταστατικός Χάρτης 

 (άρθρα 119-121 Και 197) 
• Για την είσοδο στον 

Ελευθεροτεκτονισμό υπάρχει ειδική 
τελετή «υιοθεσίας» λυκιδέως. Τα 
παιδιά των Ελευθεροτεκτόνων (μόνο 
τα αγόρια) εισέρχονται σε ηλικία 12-
15 ετών. 

 

• υπό την «προστασία» της Στοάς 
«συνισταμένην εις την επίβλεψιν της 
αγωγής του ανήβου παιδός, εις την 
ποδηγέτησιν αυτού εις την αρετήν 
και εις παροχήν προς αυτόν πάσης 
βοηθείας»  

 



    (Γενικός Κανονισμός, άρθρο 196). 

 
• «τελείται επιμνημόσυνος τελετή, 

εις μνήμην των αποβιωσάντων 
μελών αυτών, συμφώνως προς το 
υπό της Μεγάλης Στοάς 
εγκεκριμένον Τυπικόν» 



κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Μασονισμός είναι θρησκεία.  

• Η άποψη αυτή εκφράστηκε:  

 

 

• από τη Διορθόδοξη Επιτροπή, (Άγιο Ορος 
1930),  

• τη γνωμάτευση της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, (Αθήνα 1933),  

• και τις αποφάσεις της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, (Αθήνα 1933,1972 
και 1996). 



1. Οι μασονικές Στοές έχουν έντονο  θρησκευτικό χαρακτήρα.  
 
2. Δέχονται την πίστη σε Θεό, που τον ονομάζουν Μ.Α.Τ.Σ. (Μέγας 
Αρχιτέκτων του Σύμπαντος).  
 
3. Τελούν μύηση, πράξη εισόδου και γίνεται σταδιακά για κάθε ένα από 
τους 33 βαθμούς 

 
4. Υπάρχουν ακόμη τελετές αντίστοιχες με αγιαστικές πράξεις της 
Εκκλησίας, και ειδικό τελετουργικό τυπικό για τη λειτουργία της Στοάς και 
τη ζωή των μελών της (γάμος, εγκαίνια ναού, κηδεία κ.λπ.). 
  
5. Η μασονική λατρεία μιμείται τα αρχαία ειδωλολατρικά μυστήρια και 
γίνεται από ειδικούς λειτουργούς. 

 
6. Η μυστικότητα και η υπακοή που τους επιβάλλονται, είναι κατά την 
Εκκλησία τελείως αντίθετες με την εν Χριστώ ελευθερία. 

 



 Εκκλησία και  Μασονία 

• Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος (1933, 1972 και σε ειδικό φυλλάδιο προς τον λαό το 1982 
και το 1996), είναι αδύνατη η συνύπαρξη της ιδιότητας του 
χριστιανού με εκείνη του μασόνου. 



1. Διαθέτει δική του ηθική,  

2.  Διαθέτει μύηση και τελετουργία με ειδικό τυπικό  

3. Είναι μια μυστική και κρυφή θρησκευτική οργάνωση.  

4. Με την αλληλοϋποστήριξη των μασόνων καταργείται η αξιοκρατία 

5. Με τη λογοκρισία δημοσιευμάτων ή ομιλιών των οπαδών του, 
περιορίζεται η ελευθερία σκέψης και δράσης 

6. Η ζωή του χριστιανού είναι κρυστάλλινη και δε συμβιβάζεται με τον 
αποκρυφισμό. 

 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1


Μασονία και ελληνική Δικαιοσύνη  
 

• Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
με την υπ' αριθμ. 2060/6.12.1969 
απόφασή του θεωρεί τη Μασονία 
«μυστικήν οργάνωσιν άγνωστον 
κατά το περιεχόμενον ου μόνον εις 
τους πολλούς, αλλά και εις αυτούς 
ακόμη του τέκτονας...». 

• Η ελληνική Πολιτεία θεωρεί γι' 
αυτό «σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα 
τη συμμετοχή Δικαστή σε 
οργάνωση που επιβάλλει τη 
μυστικότητα»  

 

Η φράση αυτή αυτούσια πέρασε στο 
Νόμο 1756/1988, άρθρ. 40, § 7. 



` 


