
ΜΑΘΗΜΑ 38Ο   Η ΜΑΣΟΝΙΑ 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα 

στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»: 

1. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν συμβαδίζει με τις θέσεις του Μασονισμού για 

μυστικότητα και υπακοή χωρίς όρους. 

2. Τα μέλη του Μασονισμού έχουν μεταξύ τους απόλυτη ισότητα χωρίς ιεράρχηση, 

βαθμούς και τάξεις. 

3. Για την Εκκλησία, η ζωή του χριστιανού δεν συμβιβάζεται με τον Αποκρυφισμό. 

4. Για την είσοδο νέων μελών στον Μασονισμό προβλέπεται μια διαδικασία μύησης. 

5. Η «υιοθεσία λυκιδέως» είναι μια τελετή υποδοχής παιδιών στον Μασονισμό. 

 

 1. Η Μασονία είναι μια παγκόσμια οργάνωση που εμφανίστηκε κατά τον Μεσαίωνα στη 

Δυτική Ευρώπη. 

2. Ο Τεκτονισμός ξεκίνησε ως μια αίρεση στους κόλπους της Εκκλησίας και κατόπιν 

αυτονομήθηκε. 

3. Ο Μασονισμός χρησιμοποιεί συνθηματική γλώσσα και λεξιλόγιο, αλλά και μυστικά 

σύμβολα. 

4. Ο Ελευθεροτεκτονισμός εκφράζει το παγκόσμιο φιλανθρωπικό κίνημα από τότε που 

αναγνωρίστηκε ως θρησκεία. 

5. Η πρώτη επίσημη αναγνώριση της Μασονίας έγινε στην Αγγλία, οπότε άρχισε να 

αναπτύσσει και πολιτική δράση. 

 

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη 

διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Να τεκμηριώσετε με 

συντομία την επιλογή σας.. 

1. Η Μασονία… 

α. ονομάζεται και Μασονισμός, ή Τεκτονισμός ή Ελευθεροτεκτονισμός 

β. είναι παγκόσμια οργάνωση 

γ. εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Ευρώπη 

δ. όλα τα παραπάνω 



 

 1. Ο Μασονισμός προβάλλει ως θεμελιώδεις αρχές… 

α. την πίστη στον Θεό, τον οποίο ονομάζει Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος 

β. τα μέλη των Στοών να είναι άνδρες 

γ. την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

Αντιστοιχήστε  κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης 

στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). 

ΣΤΗΛΗ Α                                   ΣΤΗΛΗ Β 

α. Μασονία                                   1. Τελετή για παιδιά μασόνων 

β. Μύηση                                       2. Ο Θεός κατά τον Μασονισμό 

γ. Στοά                                            3. Προτεσταντισμός 

δ. Μ.Α.Τ.Σ                                      4. Μυστική τελετή 

ε. Υιοθεσία λυκιδέως                  5. Τεκτονισμός 

                                                        6. Ελλάδα 

                                                        7. Τόπος συγκεντρώσεων των μασόνων 

 

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

απάντηση, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. 

1. Κάθε νέο μέλος της Μασονικής Στοάς δεσμεύεται με όρκους μυστικότητας… 

α. για όλη του τη ζωή 

β. μόνο όσο είναι μέλος 

γ. εφόσον είναι έως 80 ετών 

2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνιστά στους πιστούς της… 

α. να συμμετέχουν στις ελληνικές μασονικές στοές 

β. να απέχουν από τη Μασονία 

γ. να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη Μασονία 



3. Κατά τον Καταστατικό Χάρτη της Μασονίας ο μασόνος… 

α. οφείλει να είναι χριστιανός Ορθόδοξος 

β. απαιτείται να έχει εξειδικευμένες θεολογικές γνώσεις 

γ. τηρεί απόλυτη ανοχή προς κάθε θρησκευτική δοξασία 

4. Η ονομασία της Μασονίας οφείλεται στην οργάνωση των μεσαιωνικών σωματείων… 

α. των οικοδόμων 

β. των κληρικών 

γ. των ιατρών 

5. Τα μέλη των μασονικών Στοών απαρτίζονται … 

α. μόνον από άνδρες 

β. και από τα δύο φύλα 

γ. μόνον από γυναίκες 

                                                                                  

         

1. Η οργάνωση του Μασονισμού μιμήθηκε… 

α. τα μοναχικά ιπποτικά τάγματα του 13ου αιώνα 

β. τις σχολές ζωγραφικής της Αναγέννησης 

γ. τα μεσαιωνικά σωματεία των τεκτόνων 

2. Ο χώρος συγκέντρωσης των Μασόνων ονομάζεται… 

α. Λαβύρινθος 

β. Στοά 

γ. Κρύπτη 

3.Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Μασονισμός είναι… 

α. μια περιβαλλοντική οργάνωση 

β. θρησκεία 

γ. φιλανθρωπικό σωματείο 

 



4. Ο Μασονισμός ονομάζει τον Θεό… 

α. Μέγα Αρχηγό της Σοφίας 

β. Μέγα Αρχιερέα της Στοάς 

γ. Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος 

5. Κάθε νέο μέλος της Μασονικής Στοάς δεσμεύεται με όρκους μυστικότητας…. 

α. για όλη του τη ζωή 

β. μόνο όσο είναι μέλος 

γ. εφόσον είναι έως 80 ετών 


