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5 Φεβρουαρίου 2021 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ UNESCO 

 
Κύπρος και UNESCO – 60 χρόνια κοινής πορείας 

 
Επέτειος ένταξης της Κύπρου στην UNESCO, 6 Φεβρουαρίου 1961-2021 

 
 
60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην UNESCO, 
τον παγκόσμιο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 
Πολιτισμό.  
 
Μέσα από τις δράσεις της, η UNESCO αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών που θα 
διευκολύνουν το διάλογο μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών και των λαών του κόσμου, στη 
βάση του αμοιβαίου σεβασμού για τις αξίες και την κληρονομιά του καθενός. Μόνο μέσα από το 
διάλογο και την ειρηνική συμβίωση θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του παγκόσμιου οράματος για 
αειφόρο ανάπτυξη, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιορισμό της φτώχειας, που 
βρίσκονται στο επίκεντρο της αποστολής του Οργανισμού.  
 
 
Το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, Παύλου 
Παρασκευά, αναφέρει: 
 

«Με αισθήματα ιδιαίτερης συγκίνησης και σεβασμού προς το ανεκτίμητο έργο 
της UNESCO, χαιρετίζω την επέτειο ένταξης της Κύπρου στον διεθνή 
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 
Πολιτισμό (6 Φεβρουαρίου 1961-2021). 
 
Στην περίοδο που έχει μεσολαβήσει από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, η UNESCO έχει καλλιεργήσει και αναπτύξει, όσο κανένας άλλος 
παγκόσμιος οργανισμός, την αλληλοκατανόηση, τη φιλία και την ειρήνη μεταξύ 
των λαών της υφηλίου, μέσα από τους βασικούς άξονες δράσης της: την 
Εκπαίδευση, τις Φυσικές Επιστήμες, τον Πολιτισμό, τις Κοινωνικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και, τέλος, την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση. 
 
Η Κύπρος έχει ωφεληθεί ποικιλοτρόπως από την UNESCO στα εξήντα χρόνια 
που είναι μέλος του εν λόγω Οργανισμού. Έλαβε ενίσχυση σε τεχνοκρατικό 
και σε οικονομικό επίπεδο και συμμετείχε ενεργά στις δράσεις του 
Οργανισμού. Εκτιμάται ότι η εικόνα στους τομείς της Εκπαίδευσης και του 
Πολιτισμού θα ήταν πολύ διαφορετική στον τόπο μας αν δεν υπήρχε η 
συστηματική και ενεργός στήριξη της UNESCO.  
 

                 
 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
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H χώρα μας διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, φυσικές ομορφιές και 
περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, ένα δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα, άριστα 
καταρτισμένο επιστημονικό και διοικητικό δυναμικό και μια ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένη κοινωνία πολιτών. Ως εκ τούτου, έχει πολλά να προσφέρει 
διεθνώς, όπως και το να επωφελείται συν τω χρόνω από τη συμμετοχή της 
στην UNESCO.  
 
Εύχομαι και ελπίζω και στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν η UNESCO να 
αναπτύξει ακόμα μεγαλύτερη δραστηριότητα, ώστε τα πανανθρώπινα ιδανικά 
και αξίες που πρεσβεύει να γίνουν κτήμα της καθημερινότητας ολόκληρου του 
κόσμου.  
 
Αφορμώμενος από την προσωπική μου εμπειρία στα δώδεκα σχεδόν χρόνια 
που είχα την τιμή να υπηρετήσω την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO 
από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, θα ήθελα τώρα που ο κύκλος της 
παρουσίας μου κλείνει, να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους 
συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους Λειτουργούς και τους 
συνεργάτες μας γιατί η αγάπη και η αφοσίωση τους στα ιδανικά που 
πρεσβεύει η UNESCO βοήθησαν ώστε η μικρή μας χώρα να συμβάλει 
ουσιαστικά – ακόμα και πέρα από το μέτρο των δυνατοτήτων της – στην 
επίτευξη των στόχων της UNESCO. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, όμως 
τα ιδανικά του ανθρωπισμού αποτελούν τη στέρεα βάση για το μέλλον της 
Ανθρωπότητας.» 

 
Παύλος Παρασκευάς 

Γενικός Γραμματέας Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO 
 
 
 
Στο δικό της μήνυμα, η Πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, Λουκία Λοΐζου 
Χατζηγαβριήλ, αναφέρει: 
 

«Αφού οι πόλεμοι γεννιούνται πρώτα στο μυαλό των ανθρώπων – εκεί, στον 
ανθρώπινο νου πρέπει να χτίσουμε τις βάσεις για την ειρήνη.  
 
Αυτό πρεσβεύει η UNESCO, και γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικός ο φετινός 
εορτασμός των 60 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στον διεθνή 
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 
Πολιτισμό. Από την ένταξη σε έναν οργανισμό που στόχο έχει να λειτουργεί 
ως ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών. Να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στην 
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας. Να θέτει πρότυπα σύναψης διεθνών 
συμφωνιών για ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες - 
προάγοντας, μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τον διάλογο, την 
αλληλοκατανόηση, την πρόοδο, την ελπίδα. 
 
Ως Κυπριακή επιτροπή της UNESCO, γιορτάζουμε τα 60 χρόνια συνεχούς 
συνεργασίας με την UNESCO. Μετράμε σήμερα πάνω από μισό αιώνα από 
το 1961, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, με πρώτο Πρέσβη τον Αναστάσιο Γ. 
Λεβέντη, έγινε μέλος του διεθνούς αυτού οργανισμού. Έκτοτε, η Κυπριακή 
Αντιπροσωπία και η Εθνική Επιτροπή  στα πλαίσια των δικών τους στόχων 
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και προγραμμάτων, συμβάλλουν, συνεργάζονται και προβάλλουν τους 
στόχους της UNESCO.  Εργαστήκαμε για την προώθηση της εκπαίδευσης, 
των κοινωνικών και φυσικών επιστημών. Αναγνωρίσαμε την δύναμη του 
πολιτισμού να λειτουργεί ως εφαλτήριο για αξίες πανανθρώπινες. 
Συμμετείχαμε στο κοινό όραμα που εστιάζει στην ευημερία του ανθρώπου σε 
έναν ειρηνικό κόσμο. Δεσμευτήκαμε, μέσω των στρατηγικών και των 
δράσεών της UNESCO, να συμβάλουμε και εμείς ως Κύπρος, 
δημιουργώντας τις συνθήκες για έναν ειλικρινή διάλογο που να βασίζεται 
στον σεβασμό των κοινών αξιών και των ιδεωδών όλων των πολιτισμών.   
 
Ανάμεσα σε άλλες δράσεις η Εθνική Επιτροπή συμβάλλει κυρίως σε ό,τι 
αφορά στη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και 
Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1972, στη 
Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2003 
και στη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της 
Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων, στον τομέα του περιβάλλοντος, 
όπως το πρόγραμμα για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη - ένα 
ιδιαίτερα φιλόδοξο, πολύπλοκο και ευρύ πεδίο μεταρρυθμίσεων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, που συνιστά, στην ουσία, τη μετεξέλιξη της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη βάση των νέων δεδομένων και 
απαιτήσεων της εποχής μας. 
 
Αν μας έμαθε κάτι η χρονιά που έφυγε, είναι πως ζούμε σε μια εποχή γεμάτη 
αβεβαιότητες, όπου αυτά που νομίζουμε πως ελέγχουμε για την ζωή και το 
μέλλον, το δικό μας και του κόσμου μας, διαρκώς μεταβάλλονται. Μέσα σε 
αυτό το κλίμα ανασφάλειας έχουμε διπλά ανάγκη από σταθερές. Αξίες και 
παγκόσμια οράματα που μας θυμίζουν ότι μπορούμε και οφείλουμε να 
κοιτάζουμε μπροστά. Να στοχεύουμε ψηλά, οραματιζόμενοι έναν κόσμο 
προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης, που βασίζεται στην προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, τον αμοιβαίο σεβασμό, στην εξάλειψη της 
φτώχειας και της άγνοιας, στην εξασφάλιση, για όλους, ίσων ευκαιριών. Με 
το σκεπτικό αυτό, η UNESCO αποτελεί φάρο φωτεινό σε δύσκολους 
καιρούς. Και είμαστε περήφανοι, που 60 χρόνια τώρα, κρατάμε στα μάτια 
μας, ακοίμητο οδηγό, αυτό το φως.»   

 
Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ  

Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO 
 
 
 
Συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ: https://fil.email/zIYgcjDW 
 
 
Λεζάντες φωτογραφιών: 
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Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος 
τηλ:+357 22809845  - φαξ: 22809873 -  Email: apolyniki@culture.moec.gov.cy  

04β 7 Μαΐου 2015, Παρίσι, Γαλλία. 
Στιγμιότυπο από τη μουσική συναυλία που 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών 
της UNESCO με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης εκατό χρόνων από τη 
γέννηση του Κύπριου ποιητή Κώστα 
Μόντη.  Στη συναυλία συμμετείχαν οι 
μουσικοί Αλκίνοος Ιωαννίδης και Γιώργος 
Καλούδης και η χορωδία του σχολείου 
Notre Dame de France. 

© 2015, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Κύπρου στην UNESCO / Cyril Bailleul 
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18 Απριλίου 1986, Νικητάρι, Κύπρος. Ο 
τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. 
Ρόης Νικολαΐδης, πραγματοποιεί τα 
αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας 
στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας της 
Παναγίας της Ασίνου με την ευκαιρία της 
εγγραφής το 1985 εννέα τοιχογραφημένων 
εκκλησιών της οροσειράς του Τροόδους 
της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 
Περιόδου στον Κατάλογο Μνημείων και 
Χώρων Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. 

©1986, Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών  
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5 Οκτωβρίου 2010, Παρίσι, Γαλλία.  
Στιγμιότυπο από την παράσταση “Party 
animals” σε χορογραφία της Λίας Χαράκη που 
παρουσιάστηκε στην κεντρική αίθουσα τελετών 
της UNESCO.  Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, η πρώην Πρώτη Κυρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κα Φωτεινή 
Παπαδοπούλου, η πρώην Μόνιμη 
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην UNESCO κα 
Εντμέ Λεβέντη, η νυν Αναπληρώτρια Μόνιμη 
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην UNESCO κα 
Φωτεινή Παναγή, η Πρόεδρος της Κυπριακής 
Εθνικής Επιτροπής UNESCO κα Λουκία 
Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ και ο Γενικός Γραμματέας 
της Επιτροπής κ. Παύλος Παρασκευάς. 

© 2010, Μόνιμη Αντιπροσωπεία της 
Κύπρου στην UNESCO / Cyril Bailleul 

 


