
∆.Ε ΣΤΗΛΗ Α ΛΥΣΗ ΣΤΗΛΗ Β
α. Θεία Κοινωνία α2 1. Μαθητές
β. Μυστικός ∆είπνος β1 2. Άφεση αµαρτιών
γ. Φαρισαίοι γ3 3. Υποκρισία
δ. Πάσχα δ5 4. Αµνός
ε. Θυσία ε4 5. Ανάσταση Χριστού

6. Μωυσής
7. ∆αβίδ

α. Πνευματικός θάνατος α3 1. Θάνατος του ανθρώπου

β. Ειδωλολατρία
β5

2. Προσπάθεια του ανθρώπου να απαλλαγεί από το κακό με δικές του 

δυνάμεις και να ευτυχήσει

γ. Υποδούλωση στη φθορά γ1 3. Διακοπή κοινωνίας με τον Θεό

δ. Αυτοθεοποίηση του 

ανθρώπου δ7
4. Θλίψη για τον χαμένο παράδεισο

ε. Ατομισμός ε2 5. Έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για αναζήτηση θεών

6. Ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο

7. Πίστη ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στη θέωση χωρίς Θεό

α. Θεοφάνια α6 1. Σάρκωση

β. Ηρώδης β3 2. Ιησούς Χριστός

γ. Λόγος του Θεού γ2 3. Βασιλιάς των Ιουδαίων

δ. Σαρανταήμερο δ5 4. Αυτοκράτορας

ε. Ενανθρώπηση ε1 5. Περίοδος νηστείας

6. Βάπτιση

7. Αδάμ

α. Χριστούγεννα α4 1. Βάπτιση του Ιησού

β. Θεοφάνια β1 2. Πάθος και θάνατος του Ιησού

γ. Πεντηκοστή γ5 3. Θέα ακτίστου φωτός

δ. Μυστικός Δείπνος δ7 4. Σάρκωση του Υιού του Θεού

ε. Σταύρωση ε2 5. Ίδρυση της Εκκλησίας

6. Ανάληψη της Θεοτόκου

7. Τελευταίο δείπνο Ιησού και μαθητών

α. Βάπτιση του Χριστού α7 1. Περίοδος νηστείας πριν τα Χριστούγεννα

β. Χριστούγεννα β4 2. Ανάσταση του Χριστού

γ. Επιφάνια γ5 3. Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας

δ. Χριστιανικό Πάσχα δ2 4. Γενέθλια ημέρα του Χριστού

ε. Σαρανταήμερο ε1 5. Συνεορτασμός Γέννησης και Βάπτισης του Χριστού

6. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

7. Φανέρωση της Αγίας Τριάδας

α. Μεγάλη Δευτέρα α7 1. Πάθη και Σταύρωση του Χριστού

β. Μεγάλη Τρίτη β5 2. Μυστικός Δείπνος

γ. Μεγάλη Τετάρτη γ3 3. Γυναίκα που άλειψε τα πόδια του Χριστού με μύρο

δ. Μεγάλη Πέμπτη δ2 4. Απιστία του Θωμά

ε. Μεγάλη Παρασκευή ε1 5. Παραβολή των δέκα παρθένων

6. Ανάληψη του Χριστού

7. Πάγκαλος Ιωσήφ και περιστατικό με την άκαρπη συκιά

α. Μεγάλη Δευτέρα
α3

1. Πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού, Μυστικός Δείπνος, 

προσευχή του Κυρίου και προδοσία του Ιούδα

β. Μεγάλη Τρίτη β6 2. Ανάληψη του Κυρίου

γ. Μεγάλη Τετάρτη γ4 3. Η ζωή του πάγκαλου Ιωσήφ και το περιστατικό με την άκαρπη συκιά

δ. Μεγάλη Πέμπτη
δ1

4. Η αμαρτωλή γυναίκα μετανοεί και αλείφει τα πόδια του Ιησού με μύρο

ε. Μεγάλη Παρασκευή ε7 5. Η Μεταμόρφωση του Χριστού

6. Παραβολή δέκα παρθένων και των ταλάντων

7. Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου Ιησού
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∆.Ε ΣΤΗΛΗ Α ΛΥΣΗ ΣΤΗΛΗ Β
α. Κυριακή των Βαΐων α4 1. Εμφάνιση του αναστημένου Ιησού

β. Μυστικός Δείπνος β6 2. Σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού

γ. Κυριακή του Θωμά γ1 3. Ανάληψη του Κυρίου

δ. Πάθη του Ιησού δ7 4. Πανηγυρική είσοδος στα Ιεροσόλυμα

ε. Χριστούγεννα ε2 5. Περιτομή του Ιησού

6. Τελευταίο δείπνο Χριστού και μαθητών

7. Σύλληψη, σταύρωση και ταφή του Χριστού

α. Ουσία του Θεού α3 1. Υπερφυσικό και αιώνιο, τελείως διαφορετικό από το φυσικό

β. Ενέργειες του Θεού β5 2. Ένωση του ανθρώπου με τον Θεό

γ. Άκτιστο φως του Θεού γ1 3. Άγνωστη στον άνθρωπο ως «απρόσιτη»  και «αμέθεκτη»

δ. «Θεοπτία » δ7 4. Πίστη στην Αγία Τριάδα ως δόγμα της Εκκλησίας

ε. «Θέωση» ε2 5. Δυνατότητα γνώσης του Θεού, αφού είναι «μεθεκτές»

6. Περιεχόμενο πρώτου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως

7. Η θέα του ακτίστου φωτός από τον άνθρωπο

α. Άγιο Πνεύμα α6 1. Ίδρυση της Εκκλησίας, βάπτισμα των πρώτων πιστών

β. Ανάληψη του Χριστού
β4

2. Απόστολοι, άλλοι μαθητές, Θεοτόκος και γυναίκες που υπηρέτησαν τον 

Κύριο

γ. Αγία Τριάδα γ7 3. Αγάπη του Κυρίου για τον κόσμο με την κυριαρχία του σ' αυτόν

δ. Πεντηκοστή
δ1

4. Επισφράγιση του έργου του Χριστού και ολοκλήρωση της επίγειας δράσης 

Του

ε. Η πρώτη Εκκλησία
ε2

5. Οι απόστολοι αποφάσισαν να ολοκληρώσουν το ημιτελές έργο του Χριστού

6. Ο νέος Παράκλητος που θα παραμείνει στην Εκκλησία και θα την εμπνέει με 

τη χάρη Του

7. Ο Θεός, μία ουσία αλλά τρία θεία Πρόσωπα

α. Παράκλητος α5 1. Ίδρυση της Εκκλησίας

β. Πεντηκοστή β1 2. Αγιασμός των υλικών στοιχείων

γ. Αγία Τριάδα γ6 3. Φωτισμός των μαθητών

δ. Κάθοδος του Αγίου 

Πνεύματος δ3

4. Ανάληψη του Χριστού

ε. Μυστήρια της Εκκλησίας ε2 5. Το Άγιο Πνεύμα

6. Τρισυπόστατος Θεός

7. Μυστικός Δείπνος

α. Απόστολοι α3 1. Παρουσίασαν, εξήγησαν και ξεκαθάρισαν την πίστη της Εκκλησίας

β. Μάρτυρες
β5

2. Εντυπωσίασαν με τη λογοτεχνική τους ευφυΐα και αναδείχτηκαν σε 

πνευματικούς ανθρώπους

γ. Απολογητές
γ7

3. Κηρύττουν, βαπτίζουν και χειροτονούν διαδόχους, ιδρύουν τοπικές 

Εκκλησίες

δ. Αποστολικοί Πατέρες
δ1

4. Αυτός που σπάει τους φυλετικούς φραγμούς και προσφέρει τη σωτηρία σε 

όλους

ε. Χριστός
ε4

5. Υπέστησαν τους διωγμούς, το μαρτύριο και τον θάνατο για την πίστη τους 

στον Χριστό

6. Αυτοί που άλλαξαν την πίστη τους για να κάνουν θαύματα

7. Υπερασπίστηκαν την πίστη της Εκκλησίας, όταν αυτή πολεμήθηκε

α. Απόστολοι α4 1. Ασκητές που αγωνίστηκαν για τα πάθη τους και την αγιότητα

β. Μάρτυρες β6 2. Ποίμαναν με αυταπάρνηση και αγιότητα το ποίμνιό τους

γ. Όσιοι γ1 3. Άσκησαν τη διαχείριση σε οικονομικά ζητήματα της Εκκλησίας

δ. Προφήτες δ7 4. Μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη

ε. Ιεράρχες ε2 5. Έγραψαν ιστορικά κείμενα

6. Έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού

7. Προετοίμασαν τον δρόμο του Μεσσία
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∆.Ε ΣΤΗΛΗ Α ΛΥΣΗ ΣΤΗΛΗ Β
α. Ρωμανός ο Μελωδός α6 1. Επωνυμία της Παναγίας, τύπος εικονογράφησής της

β. Δεκαπενταύγουστος β3 2. Βιβλίο της Καινής Διαθήκης

γ. Θεοτοκία γ4 3. Εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου

δ. Ευαγγελισμός δ6 4. Ύμνοι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο

ε. Γλυκοφιλούσα ε1 5. Θεομητορική γιορτή, αναγγελία της σάρκωσης του Χριστού

6. Ποιητής, θεωρείται συγγραφέας του Ακάθιστου Ύμνου

7. Ακολουθία της Εκκλησίας

α. Μανουήλ Πανσέληνος α1 1. Μεγάλος ζωγράφος, εκπρόσωπος της Μακεδονικής σχολής

β. Ειρήνη η Αθηναία β5 2. Σπουδαίος Ορθόδοξος αγιογράφος του 20ού αιώνα

γ. Θεοφάνης ο Κρητικός

γ6

3. Πατέρας της Εκκλησίας που υπερασπίστηκε τις εικόνες κατά την 

Εικονομαχία

δ. Ιωάννης Δαμασκηνός δ3 4. Ο σπουδαιότερος από τους εικονομάχους

ε. Φώτης Κόντογλου ε2 5. Συγκάλεσε την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο

6. Κυριότερος εκπρόσωπος της Κρητικής σχολής αγιογραφίας

7. Καταδικάστηκε από την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο

Άρειος

ναι Θεόδωρος ο Στουδίτης

Λέων Ε' ο Αρμένιος

ναι Ιωάννης ο Δαμασκηνός

ναι Αυτοκράτειρα Θεοδώρα

Νεστόριος

Λέων Γ' ο Ίσαυρος

Αυτοκράτορας Ιουλιανός

ναι Ειρήνη η Αθηναία

ναι Μανουήλ Πανσέληνος

α. Ομολογητές α3 1. Αυτοί που έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού

β. Προφήτες

β6 2. Όσοι αγωνίστηκαν εναντίον των παθών και των επιθυμιών του σώματος

γ. Μάρτυρες

γ1

3. Όσοι ομολόγησαν θαρραλέα την πίστη τους στον Χριστό μπροστά στις 

ανθρώπινες εξουσίες

δ. Ιεράρχες δ7 4. Εκείνοι που οδηγούσαν τους πιστούς στο μαρτύριο στο Κολοσσαίο

ε. Όσιοι και ασκητές ε2 5. Όσοι πολέμησαν τους ιουδαιοχριστιανούς στην αρχή της Εκκλησίας

6. Αυτοί που προετοίμασαν τον ερχομό του Κυρίου

7. Αυτοί που στήριξαν την ορθή πίστη και αγωνίστηκαν για το ποίμνιό τους

α. Άγιο Μύρο α3 1. Όσοι μόλις βαπτίστηκαν

β. Νηπιοβαπτισμός β6 2. Ακροώμενοι, κυρίως κατηχούμενοι, φωτιζόμενοι

γ. Ομάδες κατηχουμένων
γ2

3. Χρίεται ο νεοφώτιστος σε όλα τα μέρη του σώματός του με το σημείο του 

σταυρού

δ. Νεοφώτιστοι δ1 4. Οι ευχές της Εκκλησίας κατά το Βάπτισμα

ε. Ανάδοχος ε7 5. Αποκοπή τριχών από το κεφάλι του νηπίου

6. Βάπτισμα σε νηπιακή ηλικία με ανάθεση της κατήχησης στον ανάδοχο και 

στους γονείς

7. Ομολογία πίστεως για λογαριασμό του βαπτιζόμενου

α. Ντύσιμο με λευκά ρούχα α7 1. Βεβαιώνει τη δωρεά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος

β. Επάλειψη με λάδι
β6

2. Συμβολίζει μια μικρή θυσία για τον Χριστό με την οποία ο νεοφώτιστος 

αναγνωρίζεται ως δούλος του Χριστού

γ. Επάλειψη με Άγιο Μύρο
γ1

3. Συμβολική πράξη που δηλώνει την ευχή της Εκκλησίας για να γίνει ο 

νεοφώτιστος κληρικός

δ. Τριπλή κατάδυση στο νερό 

και ανάδυση δ4
4. Συμμετοχή στην τριήμερη ταφή και Ανάσταση του Χριστού

ε. Κόψιμο λίγων τριχών από τα 

μαλλιά ε2

5. Τιμητική αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου γίνεται ο 

καθαγιασμός του Αγίου Μύρου

6. Σύμβολο του αγώνα του χριστιανού, αφού έτσι έκαναν και οι αθλητές πριν 

τους αγώνες

7. Συμβολική αναφορά στη φωτεινή ζωή του χριστιανού

16

Βρείτε πέντε ονόματα που 

ανήκουν σε Ορθόδοξους οι 

οποίοι σε διαφορετικές εποχές 

και με τον τρόπο του ο καθένας 

υπερασπίστηκαν ή βοήθησαν 

στη διάδοση των εικόνων.
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∆.Ε ΣΤΗΛΗ Α ΛΥΣΗ ΣΤΗΛΗ Β

α. Δείπνο αγάπης
α3

1. Ιερού Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου, Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

β. Λόγια του Χριστού στο 

Μυστικό Δείπνο β5
2. Μετάληψη του Σώματος και του Αίματος Χριστού

γ. Πατέρες της Εκκλησίας 

συγγραφείς Θείων 

Λειτουργιών γ1

3. Μίμηση του Μυστικού Δείπνου κατά την αποστολική εποχή

δ. Ολοκλήρωση Θείας 

Ευχαριστίας δ2
4. Κήρυγμα προς τους πιστούς σε φυλλάδια

ε. Τάφοι μαρτύρων
ε7

5. «Λάβετε φάγετε τούτο εστίν το Σώμα μου... Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο 

εστί το Αίμα μου»

6. Κοσμάς Αιτωλός, Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'

7. Τέλεση Θείας Ευχαριστίας επί των μνημάτων κατά την περίοδο των 

διωγμών

α. Μυστικός Δείπνος α6 1. Απόστολος Παύλος, ο απόστολος των εθνών

β. Άρτος και Οίνος β3 2. Επίκληση και καθαγιασμός Τιμίων Δώρων

γ. «Λάβετε φάγετε..» και. γ5 3. Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία

δ. Άγιο Πνεύμα δ2 4. Ιουστίνος, φιλόσοφος και μάρτυρας

ε. Θεία Λειτουργία
ε7

5. «Πίετε εξ αυτού πάντες». Συστατικοί λόγοι του μυστηρίου της Θείας 

Ευχαριστίας

6. Συνεχίζεται ως Δείπνο Αγάπης στην πρώτη Εκκλησία

7. Η πιο γνωστή είναι έργο του Ιωάννου Χρυσοστόμου

α. Λειτουργία των 

κατηχουμένων α5
1. Περικοπές από τα Ευαγγέλια

β. Μικρή Είσοδος β4 2. Τέλος της Θείας Λειτουργίας

γ. Μεγάλη Είσοδος γ7 3. «Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος.»

δ. Ευαγγελικό ανάγνωσμα
δ1

4. Μεταφορά του Ευαγγελίου από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του ναού

ε. Τρισάγιος ύμνος ε3 5. Συμμετείχαν και οι μη βαπτισμένοι

6. Ανάγνωση προσευχών

7. μεταφορά του άρτου και του οίνου από την Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα

α. «Λειτουργία των πιστών» α5 1. Περικοπή από τη ζωή των αποστόλων και της πρώτης Εκκλησίας

β. Απαγγελία του Συμβόλου 

της Πίστεως β6
2. Αγιασμός του οίνου και του άρτου από τον ιερέα

γ. Μικρή Είσοδος γ7 3. Παρέμεναν στον ναό και οι κατηχούμενοι

δ. Αποστολικό ανάγνωσμα ε1 4. Θεία Κοινωνία προς όλους τους πιστούς

ε. «Λειτουργία 

Κατηχουμένων» ε3

5. Το μέρος της Θείας Λειτουργίας που παραβρίσκονται μόνον όσοι έχουν 

βαπτιστεί

6. Ομολογία κοινής πίστης

7. Μεταφορά του Ευαγγελίου από την Αγία Τράπεζα στο μέσον του ναού

α. Μεγάλη Είσοδος α3 1. Ανάγνωση αποσπάσματος από την Καινή Διαθήκη

β. Ευαγγελικό ανάγνωσμα
β1

2. Η φάση του καθαγιασμού των Τιμίων Δώρων, δηλ. της μεταβολής τους σε 

Σώμα και Αίμα Χριστού

γ. Μικρή Είσοδος γ6 3. Μεταφορά των Τιμίων Δώρων στην Αγία Τράπεζα

δ. Θεία Κοινωνία δ5 4. Ανάγνωση του Ψαλτηρίου

ε. Αγία Αναφορά ε2 5. Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού

6. Μεταφορά του Ευαγγελίου στο κέντρο του ναού

7. Είσοδος των πιστών στο Ιερό Βήμα
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∆.Ε ΣΤΗΛΗ Α ΛΥΣΗ ΣΤΗΛΗ Β
α. Μετάνοια είναι. α3 1. μεσίτης και μέσω αυτού έρχεται η συγχώρεση των αμαρτιών

β. Τις αμαρτίες συγχωρεί...
β6

2. σαμάνος που πέφτει σε καταληψία και έτσι λυτρώνει τους ανθρώπους από 

το μίασμα

γ. Όσα αναφέρει κάποιος στην 

εξομολόγηση. γ7

3. η συμφιλίωση του άνθρωπου με τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του 

και τον Θεό

δ. Ο ιερέας στην εξομολόγηση 

είναι. δ1
4. η ντροπή, που αισθάνεται ο εξομολογούμενος

ε. Εμπόδιο στη Μετάνοια είναι
ε4

5. η μεγάλη απόσταση Εκκλησίας και πόλεως

6. ο Θεός που είναι και αποδέκτης της εξομολόγησης

7. δεν κοινολογούνται, υπάρχει το απόρρητο που κατοχυρώνεται από την 

Εκκλησία και την Πολιτεία

α. «Κατ' οίκον εκκλησία» α5 1. Γάμος στη Κανά

β. «Ησαΐα χόρευε.» β6 2. Ένωση άνδρα-γυναίκας

γ. «Εις σάρκαν μίαν» γ2 3. Σφραγίδα ένωσης

δ. Δακτυλίδια δ3 4. Επίσημο συμβόλαιο

ε. Πολιτικός Γάμος ε4 5. Οικογένεια

6. Πανηγυρικό αίσθημα

7. Αβραάμ

α. Δακτυλίδια α4 1. Ένωση του άνδρα και της γυναίκας

β. Στέφανα β7 2. Χαρά και πανηγυρικό αίσθημα

γ. Κοινό ποτήριο γ6 3. Κοινωνική αναγκαιότητα και απόδειξη γονιμότητας

δ. Χορός του «Ησαΐα» δ2 4. Σφραγίδα ένωσης και σταθερότητα της σχέσης,

ε. Σάρκα μία ε1 5. Ανάμνηση αρχαίων τελετών προς τιμήν του Διονύσου

6. Κοινή συμμετοχή των συζύγων σε χαρά και σε λύπη

7. Επιβράβευση των συζύγων

α. Δαχτυλίδια

α4

1. Υπενθύμιση της αναφοράς στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός οδήγησε την 

Εύα στον Αδάμ, αλλά και την αδιάσπαστη ένωση των νυμφευόμενων

β. Στεφάνια
β2

2. Οι νεόνυμφοι επιβραβεύονται ως αθλητές-μάρτυρες, αλλά και ως άρχοντες, 

αναδεικνύονται συνδημιουργοί

γ. Συμμετοχή στο κοινό ποτήριο
γ6

3. Σύμβολο της εξουσίας του άνδρα πάνω στη γυναίκα

δ. «Ησαΐα χόρευε.»
δ7

4. Σφραγίδα της ένωσης, έκφραση σταθερότητας της σχέσης και αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης

ε. Ένωση των χεριών ε1 5. Απόκτηση πλούτου και παιδιών

6. Αρχικά το μυστήριο γινόταν μαζί με τη Θεία Ευχαριστία, οι σύζυγοι στο εξής 

θα έχουν κοινή πορεία

7. Έκφραση της χαράς που συνοδεύει τον Γάμο

α. Βαθμοί ιεροσύνης α3 1. Κριτήριο γνησιότητας της Εκκλησίας

β. Γενική ιεροσύνη β6 2. Πατριάρχης, Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτης, βοηθός Επίσκοπος

γ. Ειδική ιεροσύνη γ5 3. Διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος

δ. Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δ7 4. Διατήρηση της αρχαίας παράδοσης για τη χειροτονία γυναικών

ε. Αποστολική διαδοχή
ε1

5. Οι κληρικοί αναλαμβάνουν με τη χάρη του Αγίου πνεύματος τη διδαχή, 

διοίκηση και λατρεία της Εκκλησίας

6. Όλοι οι χριστιανοί έχουν λάβει ιερατικό χάρισμα με το Βάπτισμά τους

7. Κυριαρχία του Παπικού θεσμού

α. Επίσκοπος α7 1. «Ειδική ιεροσύνη»

β. Κληρικοί β1 2. Ιησούς Χριστός

γ. Ιεροσύνη γ4 3. Αναδείχθηκαν «αλιείς ανθρώπων»

δ. Απόστολοι δ3 4. Χειροτονία

ε. Ο Μέγας Αρχιερέας ε2 5. Ιερός Χρυστόστομος

6. Όσιομάρτυρας

7. Ο ανώτερος βαθμός Ιεροσύνης
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∆.Ε ΣΤΗΛΗ Α ΛΥΣΗ ΣΤΗΛΗ Β

α. Πνευματισμός
α3

1. Μεσάζοντας ανάμεσα στα πνεύματα και τους ανθρώπους που βοηθάει 

στην επικοινωνία μεταξύ τους

β. Εσωτερισμός
β6

2. Παράλογος φόβος προς το θείο που δεν έχει καμία σχέση με την 

ευσέβεια, με στοιχεία ειδωλολατρικά και προλήψεις

γ. Μετενσάρκωση
γ7

3. Πίστη κατά την οποία υπάρχουν πνεύματα που μπορεί ο άνθρωπος να 

επικοινωνήσει κάτω από ορισμένες συνθήκες

δ. «Μέντιουμ» δ1 4. Πίστη στον Τριαδικό Θεό με όχημα τα φυσικά φαινόμενα

ε. Δεισιδαιμονία ε2 5. Τήρηση αρχαίων και σαμανικών τελετών στην εποχή μας

6. Πίστη ότι στις θρησκείες υπάρχει μια εσωτερική διάσταση, που είναι 

αντιληπτή μόνο από κάποιους μυημένους

7. Θεωρία ότι η ανθρώπινη ψυχή εξαγνίζεται γνωρίζοντας διαδοχικές 

γεννήσεις και θανάτους

α. Μασονία α5 1. Τελετή για παιδιά μασόνων

β. Μύηση β4 2. Ο Θεός κατά τον Μασονισμό

γ. Στοά γ7 3. Προτεσταντισμός

δ. Μ.Α.Τ.Σ δ2 4. Μυστική τελετή

ε. Υιοθεσία λυκιδέως ε1 5. Τεκτονισμός

6. Ελλάδα

7. Τόπος συγκεντρώσεων των μασόνων
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