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Ο Αλέξανδρος Σζαζόπουλος ( Κωνςταντινοφπολθ 1896 - Ακινα 30.08.1975 )  
Σποφδαςε ςτθν Νομικι τοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών και άςκθςε τθν δικθγορία μζχρι 
το 1963, οπότε εξελζγθ Μεγάλοσ Διδάςκαλοσ. Ειςιλκε ςτον Τεκτονιςμό το 1924 
ςτθν Στοά Όμθροσ υπ’ αρ. 61, ενώ τον Ιανουάριο τοφ 1928 θ Στοά Μζλθσ με ενζρ-
γειζσ του υπιχκθ ςτθν Μεγάλθ Ανατολι τισ Ελλάδοσ με τον αρ. 76. Διετζλεςε Σεβά-
ςμιοσ τισ Στοάσ Μζλθσ ( 1932-1941 και 1945-1950 ) και μζλοσ τοφ Συμβουλίου τισ 
Μεγάλθσ Στοάσ ( 1953-1963 ). Διετζλεςε Μζγασ Διδάςκαλοσ τισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ 
Ελλάδοσ από τθν 22/02/1963 ζωσ τθν 04/02/1975. Ανεκθρφχκθ ιςόβιοσ Επίτιμοσ 
Μεγάλοσ Διδάςκαλοσ. Στον Αρχαίο και Αποδεδεγμζνο Σκωτικό Τφπο ειςιλκε τθν 
29.11.1930 ςτο Εργαςτιριο “Μυςταγωγία”, ιδρυτικό μζλοσ τοφ Περιςτυλίου “Φώσ” 
(1934), το 1955 ανιλκε ςτον 33ο βακμό και το 1962 ζγινε ενεργό μζλοσ τοφ Υπάτου 
Συμβουλίου. Αρκρογραφοφςε ςτθν εφθμερίδα “Κακθμερινι”, ςτο φιλοςοφικό περι-
οδικό “ Ιλιςςόσ ” και εξζδωςε πολλζσ μελζτεσ. Το 1934 ίδρυςε τισ αναμορφωτικζσ 
ςχολζσ “ Μζλθσ ”, νυχτερινά ςχολεία για τουσ αναλφάβθτουσ νζουσ, που λειτουρ-
γοφςαν αποκλειςτικά από χορθγίεσ ιδιωτών, κυρίωσ τεκτόνων. Οι απόφοιτοί τουσ 
ξεπζραςαν τουσ 200.000 νζουσ και νζεσ, που δεχόταν τθν αρωγι και τθν φροντίδα 
τών τεκτόνων για τθν μόρφωςθ και τθν μετζπειτα ηωι τουσ. Ο Αλζξανδροσ Τηαηό-
πουλοσ και ο αδ. Γ. Κατςαφάδοσ οργάνωςαν τθν ανζγερςθ τοφ Νοςοκομείου Καρκι-
νοπακών “ Άγιοι Ανάργυροι ”, ζργο για το οποίο τιμικθκαν από τα Υπουργεία Υγείασ 
και Παιδείασ ( Ελλθνικι Αντικαρκινικι Εταιρεία ► ). Το 1965 απεφάςιε να κατε-
δαφίςει το ανεπαρκζσ για τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τεκτονικό μζγαρο Ακθνών και να 
ανεγείρει ςφγχρονο οικοδόμθμα. Με πολλζσ προςπάκειεσ ςυνεκζντρωςε χριματα 
από το εξωτερικό και τθν Ελλάδα ζτςι ώςτε να εγκαινιαςτεί το 1967 ζνα άρτιο και 
λειτουργικό κτίριο. Η Μεγάλθ Στοά τισ Ελλάδοσ το 2005 ωσ ελάχιςτο χρζοσ τιμισ 
αποφάςιςε να δώςει μια ςειρά υποτροφιών ςτο όνομά του, τιμώντασ τθν μνιμθ 
του.  
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