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Η επίσημη εγκαθίδρυση της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου έγινε στη Λευκωσία την 8η
Οκτωβρίου 2006. Επιτακτικοί λόγοι που άπτονταν της κρατικής οντότητας και εθνικής
μας κυριαρχίας, οδήγησαν τους Ελευθεροτέκτονες της Κύπρου στην απόφαση να
ανεξαρτητοποιηθούν, μετά από δεκάδες χρόνια λειτουργίας υπό την αιγίδα της
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Ανάδοχοι της νεοσύστατης Μ.Σ.Τ.Κ. ήταν η Μεγάλη Στοά
της Ελλάδος με αντιπρόσωπο το Μεγάλο Διδάσκαλο Αδ. Σπυρίδωνα Παΐζη, η Μεγάλη
Στοά της Πενσυλβάνιας Αμερικής με αντιπρόσωπο το Μεγάλο Διδάσκαλο Αδ. Ronald
Aungst Sr. και η Μεγάλη Στοά της Αυστρίας με αντιπρόσωπο το Μεγάλο Διδάσκαλο
Αδ. Michael Klaus.

Παρά το γεγονός ότι η Μ.Σ.Τ.Κ. είναι από τις πιο πρόσφατα εγκαθιδρυμένες Μεγάλες
Στοές παγκόσμια, διεκδικεί τις ρίζες της από την αρχή της ύπαρξης του Τεκτονισμού
στην Κύπρο που χρονολογείται με αποδεικτικά στοιχεία από τα τέλη του 19ου αιώνα.
Ήδη η Στοά «Κίμων» η οποία  λειτουργεί υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της
Κύπρου, γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας της ενώ 3 άλλες ακόμη Στοές ετοιμάζονται
σύντομα να πράξουν το ίδιο. 

Σήμερα, τη Μεγάλη Στοά της Κύπρου αναγνωρίζουν πέραν των 160 Μεγάλων Στοών
σε όλο τον κόσμο ως τη Νόμιμη Αρχή του Ελευθεροτεκτονισμού στην  Κυπριακή
Επικράτεια, η οποία συνεχίζει την πορεία της διαφυλάσσοντας πάντα τις Παγκόσμιες
Αρχές του Τεκτονισμού με Πίστη στο Θεό, Αγάπη προς την οικογένεια και Aλληλεγγύη
στον συνάνθρωπο

GRAND LODGE OF CYPRUS
BRIEF HISTORY

The formal consecration of the Grand Lodge of Cyprus took place in Nicosia on October
8th, 2006 with co-founders, the Grand Master of the Grand Lodge of Greece, Most
Worshipful, Bro. Spyridon Paizis, the Grand Master of the Grand Lodge of
Pennsylvania, USA, Most Worshipful, Bro. Ronald Aungst Sr. and the Grand Master
of the Grand Lodge of Austria, Most Worshipful, Bro. Michael Krauss.

Despite its short 13-year period since its consecration, the Grand Lodge of Cyprus has
been able to document evidence that places its Masonic presence as far back as the latter
part of the 19th century – which is also attested by the 100th Anniversary celebrations
of Kimon Lodge No.1. Three more Lodges operating under the jurisdiction of the Grand
Lodge of Cyprus are also preparing for their centenary celebrations. 

The Grand Lodge of Cyprus is recognized by more than 160 Grand Lodges world-wide
and is acknowledged as the legal entity of freemasonry in its jurisdiction, that of the
Republic of Cyprus, forever safeguarding the world principals of masonry with faith
in God, hope in immortality and charity to all mankind.
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Είσοδος Προέδρου του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου
μαζί με Προέδρους Τεκτονικών Στοών ξένων χωρών

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από μαθητές του Παγκυπρίου Ωδείου Λευκωσίας

στο πιάνο συνοδεύει η κ. Χλόη Μαυρονικόλα  

Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου κ. Ανδρέα Χαραλάμπους

Παρουσίαση της ιστορίας του Τεκτονισμού στην Κύπρο
από τον Δρα. Ιωσήφ Χατζηκυριάκο

Επίδοση χορηγιών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα

Χαιρετισμός από τον Ευρωβουλευτή και 
Πρόεδρο του MEPs Against Cancer 

κ. Λουκά Φουρλά

Δείπνο

Καλλιτεχνικό Μουσικό Πρόγραμμα 
με τη σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη, 

τον τενόρο Μάριο Ανδρέου και 
κλιμάκιο της ορχήστρας «Orpheus Orchestra Wien» 

υπό την επιμέλεια του μαέστρου Κωνσταντίνου Δημηνάκη. 
Στην ορχήστρα η Αγγελίνα Γεωργιάδη (βιολί), 

Χριστιάνα Θαλασσινού (κλαρινέτο) και 
Darya Volkova (πιάνο)

Το «Hope For Children» CRC Policy Center
(HFC) είναι ένας Διεθνής, Ανθρωπιστικός και
Ανεξάρτητος Οργανισμός με έδρα την Λευκω-
σία στην Κύπρο και με εκπροσώπηση στην
Πορτογαλία, Ρουμανία, Δανία, Ιταλία, ΗΠΑ,
Νιγηρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην

Ουγγαρία. Το “Hope For Children” CRC Policy Center υλοποιεί πο-
λυεπίπεδα ανθρωπιστικά προγράμματα που αφορούν στην προώθηση
των δικαιωμάτων όλων των παιδιών με προτεραιότητα την ευημερία
τους, την εκπαίδευση και την πρόληψη κάθε είδους βίας ενάντια στα
παιδιά καθώς και στην ψυχοκοινωνική και νομική τους στήριξη.
Εστιάζει παράλληλα και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
τα οποία περιλαμβάνουν έρευνα, εκπαίδευση επαγγελματιών και αλ-
λαγή πολιτικών που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών. 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμός Σπάνιων Γενετικών Παθή-
σεων «ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ», είναι μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε την πορεία του  το
2014, όταν μια ομάδα γονιών, φίλων και επαγγελμα-
τιών υγείας μοιράστηκαν ο κάθε ένας από τη δική του

σκοπιά, τις ανησυχίες τους για τις τεράστιες ανάγκες που αντιμετωπί-
ζουν τα άτομα με σπάνιες παθήσεις. Ανάγκες που περιλαμβάνουν την
έγκαιρη διάγνωση, την εξειδίκευση, τη σφαιρική αντιμετώπιση από
μία ομάδα επαγγελματιών υγείας, τη στήριξη και την πληροφόρηση.

Το ίδρυμα «Η Κιβωτός» δημιουργήθηκε στη Πάφο το
2007 με πρωτοβουλία γονιών παιδιών με αναπηρίες.
Στόχος του ιδρύματος είναι η ψυχολογική στήριξη, η
συνεχής και σωστή πληροφόρηση στην οικογένεια
και η παροχή εξειδικευμένων θεραπευτικών παρεμ-
βάσεων προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες
ανάγκες κάθε παιδιού. 

Οι «Μικροί Ήρωες» είναι μια πρωτοβουλία του ευ-
ρωβουλευτή Λουκά Φουρλά που στόχο έχει την οικο-
νομική στήριξη των οικογενειών των παιδιών που
νοσηλεύονται στην Παιδογκολογική Κλινική του
Μακάρειου Νοσοκομείου.
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