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• Ιδρυτικό Μέλος και Οργανωτικός Γραμματέας κrvnσnς Mn καπνιστών <1987 -
Σήμερa> 

• Διευθυντής Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού <1991 - 2002 και Ιανουάριος- Οκτώ

βριος 2006> 

• Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής Παιδικού Αναρρωτηρίου, Κιιnριακού Ερυ

θρού Σταυρού <1991 - 2002> 

• Μέλος Συμβουλίου Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (1991 ·Σήμερα> 

• Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Κυπριακού Εθνικού Συνασπισμού για Απο

τροπή του Καπνίσματος - ΚΕΣΑΚ <2004 - Σήμερα> 

• Εθνικός Εκπρόσωπος Κύπρου στο ASPECT Consortium τnς Ευρωπαϊκής Ένω
σnς για τn συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το κάπνισμα στnν Κύπρο για 

τnν έκδοση «Tobacco on Health in the Eυropean Union - 2004». 

• Εθνικός Εκπρόσωπος Κύπρου στο European Network for Smoking Prevention 
· ENSP (2005 - Σήμερα) 

• Μέλος τnς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του European Cancer League <ECL> 
για το Κάπνισμα 

• Μέλος τnς Διεθνούς Επιτροπής για τnν οργάνωση τnς 4nς Πανευρωπαϊκής 

Διάσκεψης για το Κάπνισμα ιΒασιλεfα Ελβετίας 2006 - 2007) 

• Μέλος τnς Ad Hoc Επιτροπής Υnουργεfου Υγείας για τn σύσταση Εθνικού 
Φορέα για το Κάπνισμα <Φεβροuόριος 2007 ·· Σnμεpα> 

• Μέλος τnς Εππ:pοrηiς για τον Εκσυγχρονισμό τnς Δομής και Λειτουργίας του 

ENSP (Οκτώβριος 2007 - Σnμερα). 

Γεώργιος κοκής 

rεννnθnκε το 1927 στn Χρuσίδσ- Κυθρέας, όποu έμαθε τα 

πρώτα γράμματα. Μετά τnν anoΦofτnσn του από το Παγκύ

nριο Γυμνάσιο και επΙτυχείς διδασκαλικές εξετάσεις, unn
ρέτnσε για ένα χρόνο σαν βοnθός υπό δοκιμασία δάσκαλος 

στn γενέτειρά του Κυθρέα και μόνο με ένα χρόνο φοrτnσn 

στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου διορίστηκε το 1947 
δάσκαλος στο nαραλfμνι Ακολούθως uπnρέτnσε στο 

Λάnαθος, στnν Κuθρέα και στη Νεάnολn Λευκωσίας, όπου 

nροήχθn σε Διευθυντή. 

Ωc; διεuθuντrΊς διnύθuνε τα σχολεία Πέτρας, Αγκαστfνας 
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και Χαρδακιώτισσας 

Κυθρέας, όπου διέκο

ψε τπν uππρεσία του 

εξαιτίας της τουρκικnς 

εισβολής και κατοχnς. 

Εκτοπισμένος διηύθυ

νε το σχολείο Ψnμο

λόΦου, με τους πολ

λούς εκτοπισμένους. 

Λειτούργησε Νυχτε

ρινό Σχολείο και Παιδι

κή Λέσχη και τέλος το 

Δημοτικό Σχολείο Δευ

τεράς, απ' όπου και 

αφυπnρέτnσε. 
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Πέραν από το διδακτικό του έργο ασχολήθηκε με τn Λογοτεχνία, έγραψε άρθρα, 

μελέτες και ποιήματα και εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές. τnν παιδική «ΚεΦα

λόβρuσος» και τn «Ζωοδότρα Κυθρέο τnς ζωής νερομάνα» καθώς επfσnς κι ένα 

ποιητικό έργο σε διαλογικrΊ μορφή με τίτλο ({ο Απόστολος και Ευαγγελιστής 

Μάρκοςιι. Έχει ακόμn προς έκδοση δυο ποιητικό έργα, το ένα για τ:n ζωή του 

Αγίου Δnμnτριανού επισκόπου Κυθρέας και το άλλο για τn ζωn τnς Αγίας Μαρί

νας. 'Εχει προς έκδοση ακόμη μια συλλογή με τίτλο «Ύμνοι ταιριάζουν στο Θεό. 

πικρός Θρήνος στο χωριό». Συνέβαλε στην nολιτιστικn σvάnτuξn των κοινοτήτων 

όπου ΙJπnρέτnσε με διαλέξεις, ομιλίες, διδασκαλίες δραμάτων, ετοιμασία θρη

σκευτικών και εθνικών εκδηλώσεων. Συνεργάζεται τώρα με τα περιοδικά «Ελεύ

θερη Κυθρέαι>, «Ελει1θερο Παλαfκυθρο>) και το εξαμnvιοfο περιοδικό «Φτερουγf

σματα», με tn σταθερή στήλη του rεροπαππού. 

Διετέλεσε πρόεδρος τnς Ο.Χ.Ε.Ν. Κυθρέας από τnν fδρυσn τ:nς μέχρι το 1974 και 
πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χρυσfδας. rια δεκαετία υπήρξε 

Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Κuθρέας και στn 

συνέχεια για πέντε χρόνια Πρόεδρος αυτnς. 

Το 1956 νυμφεύτηκε την επίσnς από τnν Κuθρέα Κωνσταντίνα Δήμου ΝικολαΤδn. 
Έχει τέσσερα παιδιά και οκτώ εγγόνια. Διαμένει με τn σύζυγό του στnν ενορία 

του Αποστόλου Μάρκου στον Στρόβολο. Ασχολείται με τον κnno του, τn λογο

τεχνία και τnν εκκλησία, όπου ψάλλει κατά τις εορταστικές λειτουργίες. 

Ζει και αναπνέει με τnν ελπίδα τnς επιστροφής. 


