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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, για τη συζήτηση του θέματος 

«Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους» (αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από 

εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Νίκου Γεωργίου, 

Γιώργου Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Χρίστου Σενέκη, 

Ζαχαρία Κουλία, Μιχάλη Γιακουμή και Κυριάκου Χατζηγιάννη).   

 Η επιτροπή εξέτασε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι των 

μαρωνίτικων χωριών, παρουσία του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των 

Μαρωνιτών κ. Γιαννάκη Μούσα, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης, ώστε 

οι Μαρωνίτες να παραμείνουν στα χωριά τους και ταυτόχρονα, μέσω των σχεδίων που 

εξήγγειλε το κράτος, να δοθούν κίνητρα επιστροφής σε όσους εξ αυτών εγκατέλειψαν τις 

πατρογονικές τους εστίες. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην αποζημίωση που πρέπει να 

λαμβάνουν από το κράτος οι γεωργοκτηνοτρόφοι, σε περιπτώσεις θεομηνιών, πυργκαγιών 

και άλλων καταστροφών, και  ζήτησε όπως εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας σε όσους διατηρούν 

οικίσκους στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και όπως επιδιορθωθεί το συντομότερο δυνατό 

το σχολείο στον Κορμακίτη, έτσι ώστε να μπορούν το συντομότερο να φοιτήσουν παιδιά σε 

αυτό. 



 Ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα σχέδια 

επανεγκατάστασης στα κατεχόμενα και παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους 

νέους γεωργούς. Αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο στον 

Κορμακίτη και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για επιδιόρθωσή του, ανακοινώνοντας 

πως θα τεθεί σε λειτουργία το 2023-24, καθώς και στα γενικότερα προβλήματα που 

υπάρχουν. 

 Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του θέματος.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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