
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επέκταση του κρατικού σχεδίου επανεγκατάστασης στα χωριά μας με την 
συμπερίληψη των νεαρών οικογενειών με τα παιδιά τους, αποτελεί 
αναμφίβολα το μεγαλύτερο επίτευγμα στον συνεχή μας αγώνα για επιστροφή 
και αναζωογόνηση των χωριών μας μέχρι την ευλογημένη ώρα της 
επανένωσης της πατρίδας μας. Τιτάνιες και ανεξάντλητες οι προσπάθειες που 
έγιναν από τον εκπρόσωπο μας κ. Γιαννάκη Μούσα, για να καταφέρει την 
ολοκλήρωση του σχεδίου με το αρμόδιο υπουργείο, όπως και οι ενημερώσεις 
των ενδιαφερόμενων οικογενειών, οι οποίες ήταν έτοιμες  να εγκατασταθούν 
στα χωριά μας. Δυσκολότερο όλων ήταν, η κατάρτιση της πρότασης, των 
επιχειρημάτων αλλά και των κινήτρων στην προσπάθεια του να ελκύσει και να 
πείσει τις νεαρές οικογένειες να αξιολογήσουν μια τέτοια πρόταση.  

Η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό το εγχείρημα ήταν, και παραμένει, η  
κάλυψη της εκπαιδευτικής ανάγκης των παιδιών, ειδικά της δημοτικής 
εκπαίδευσης. Ως γνωστό το δημοτικό μας σχολείο έπαψε να λειτουργεί από 
το 1997, όταν αποφοίτησε και ο τελευταίος μαθητής του, ενώ οι υφιστάμενες 
κτιριακές εγκαταστάσεις δεν προσφέρονται επ’ ουδενή λόγο για το σκοπό 
αυτό. Ως εκ τούτου, τα παιδιά των πρώτων επανεγκατασταθέντων 
οικογενειών πηγαινοέρχονται καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές 
συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.  

Οι συνεχείς σκέψεις και προβληματισμοί λοιπόν, γύρω από αυτής της ζωτικής 
σημασίας ανάγκη, με επίκεντρο τη σημερινή εικόνα του υφιστάμενου 
σχολικού κτιρίου που οδεύει προς κατάρρευση,  βρήκαν κατανόηση και 
ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δια μέσου του ζεύγους, και πρώην 
ευρωβουλευτή,   Reimer & Maria Boege, γνωστοί για τις κοινοτικές και 
ανθρωπιστικές τους ευαισθησίες, για την μακρόχρονη εμπειρία τους στις 
εσωτερικές διαδικασίες της ΕΕ και για τη μεγάλη εκτίμηση, αναγνώριση και 
εμπιστοσύνη που χαίρουν στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Οι συζητήσεις  με την ΕΕ 
και τους εδώ αντιπροσώπους της προς εξεύρεση πιθανών δυνατοτήτων να 
στηριχθεί η προσπάθεια επανεγκατάστασης, αλλά και των αναγκαίων 
υποδομών που θα την ενθαρρύνουν, εξελίχθηκε σε μια από κοινού πρόταση,  
όπως εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αναγάγουμε τις σχολικές κτιριακές 
ανάγκες των παιδιών σε μια διευρυμένη πρόταση δημιουργίας και 
λειτουργείας ενός πολυδύναμου κέντρου όπου το δημοτικό σχολείο 
Κορμακίτη θα κατέχει μεν την δεσπόζουσα θέση, αλλά ταυτόχρονα το κέντρο 
να μεταδίδει και την ιδέα της Συνεργασίας των λαών της Κύπρου, και όχι 



μόνο, με μοναδικό σκοπό και στόχο, την αλληλοκατανόηση, συμφιλίωση, 
συνύπαρξη και ειρήνη. Μόνο έτσι θα μπορούσε η ΕΕ να εξετάσει σοβαρά την 
πιθανή στήριξη του σχεδίου μας, αφού είναι ξεκάθαρο πως την ενδιαφέρουν 
μόνο τα ευρύτερης κοινοτικής φύσης έργα. Εξάλλου ήταν γνωστές οι πολλές 
προσπάθειες για αναστήλωση του σχολείου μας, από το 1997 μέχρι το 2008 
με αρκετές χιλιάδες ευρώ να αναλώνονται που δεν έφεραν κανένα απολύτως 
αποτέλεσμα. Τουναντίον, το σχολείο αφέθηκε να καταστραφεί και οδεύει 
προς κατάρρευση.  Δεν μας πήρε, λοιπόν,  πολύ να κατανοήσουμε το πνεύμα 
των ευρωπαίων συνομιλητών μας και μια ομάδα έμπειρων τεχνοκρατών 
συγκροτηθήκαμε γύρω από τον εκπρόσωπο σε μια προσπάθεια να 
καταρτήσουμε μια πρόταση που να εκπέμπει ακριβώς την μεγάλη ιδέα της 
ευρωπαϊκής προοπτικής για τα χωριά μας. Ακολουθήσαμε ρητά τις οδηγίες 
και τους κανόνες της ΕΕ για τέτοιες περίπλοκες προτάσεις. Ανταποκριθήκαμε 
σε όλες τις απαιτήσεις και αιτήματά τους. Τροποποιήσαμε, διορθώσαμε,, 
αλλάξαμε και ενσωματώσαμε ότι, κατά διαστήματα, απαιτείτο από τους 
αρμόδιους της ΕΕ, εισπράττοντας την εντύπωση ότι …..μας πήραν στα σοβαρά 
!!!   Δεν αποκρύψαμε τίποτα απολύτως. Δεν παραβλέψαμε, δεν παραλείψαμε 
αλλά και ούτε διαστρεβλώσαμε γεγονότα και ιστορικές αλήθειες. Αφού 
εξάλλου μας ήταν ξεκάθαρο ότι η ΕΕ θα ζητούσε να τα διαπιστώσει κατ’ ιδίαν 
και επι τόπου, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης και υλοποίησης. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 

Έχουμε καταπιαστεί από  μεγάλο ενθουσιασμό και μεράκι στην ετοιμασία της 
πρότασης, αψηφώντας χρόνους και διαθεσιμότητα, αφού βλέπαμε να έχουμε 
την ευκαιρία να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο μας διαχρονικό όνειρο, την 
Ανάσταση του Δημοτικού μας Σχολείου και συνάμα την ανεπανάληπτη 
ευκαιρία να φέρουμε την ΕΕ στα χωριά μας, σκέπη και βοήθεια μας στον 
μεγάλο αγώνα επιβίωσης και διατήρησης της κουλτούρας και ταυτότητας μας.  

Ταυτόχρονα, όμως, θα δινόταν η ευκαιρία, του πάλε ποτέ Δημοτικού Σχολείου 
Κορμακίτη να αναδυθεί σαν τον φοίνικα μέσα από τη στάχτη, να σκεπάσει και 
να αγκαλιάσει τα νέα μαθητόπαιδα και  δυναμικά να μετατρέπεται σε ένα 
Διεθνές Κέντρο Συνεργασίας μεταλαμπαδεύοντας τα ευρωπαϊκά ιδανικά της 
Ειρήνης, της Αγάπης, της Συμφιλίωσης και της Συνύπαρξης σε αυτή την κοινή 
πατρίδα Κύπρο. Στην εμπεριστατωμένη μας πρόταση που στηρίζετε στους 
τρεις πυλώνες, Εκπαίδευση, Κουλτούρα και Φιλοξενία, περιγράψαμε τα εξής: 
1. Τους στόχους και τους σκοπούς 2. Την τοποθεσία και την γεωγραφική 
κάλυψη 3. Τους εταίρους στο έργο 4. Το Μοντέλο διακυβέρνησης και 



Διοίκησης 5. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιτυχίας του 6. Τους πιθανούς 
συνεργάτες του κέντρου 7. Τις βασικές υπηρεσίες που θα προσφέρει 8. 
Προϋπολογισμοί και βιωσιμότητα. Ανταλλάξαμε αναρίθμητα emails. 
Συναντηθήκαμε πολλές φορές. Δώσαμε διευκρινήσεις, επιλύσαμε απορίες και 
ο Εκπρόσωπος μετέβηκε προσωπικά στις Βρυξέλλες όπου τον φιλοξένησαν και 
εξέτασαν περαιτέρω την πρότασή μας.  

Μέρος της αξιολόγησης απαιτείτο η επι τόπου επίσκεψη εκπροσώπων της ΕΕ 
και έτσι, επισκέφθηκε δύο φορές τον Κορμακίτη διευρυμένη ομάδα 
τεχνοκρατών ηγούμενη από τον Kjartan Bjornsson, Deputy Director & Head of 
Unit Cyprus Settlement of Support at European Commission, για να 
διαπιστώσουν από κοντά τα λεγόμενα και γραφόμενά μας. Επισκεφθήκαμε 
μαζί τους στους χώρους και ξεναγήθηκαν στο χωρίο για να αφουγκραστούν 
όλα αυτά που τους περιγράφαμε. Αφού είδαν και αντιλήφθηκαν το εύρος του 
έργου, λίγο αργότερα από τις Βρυξέλλες, και αφού η πρόταση μας 
αξιολογήθηκε θετικά από όλα τα αρμόδια σώματα της ΕΕ, μας ανακοίνωσαν 
την θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 16/9/2019 όχι 
μόνο για να το στηρίξουν αλλά και για να το υιοθετήσουν ως μοντέλο προς 
μίμηση και σε άλλα κράτη μέλη με παρόμοιες κοινωνικές ανάγκες.  

Το ολικό κόστος, γύρω στο  €1εκ,  θα εκταμιευθεί απευθείας από τη ΕΕ στον 
οργανισμό LIF/UNDP ο οποίος αναλάμβανε την κατάρτιση, προκήρυξη, 
αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών και την επιτήρηση της 
υλοποίησης του έργου. Καμία απολύτως οικονομική εμπλοκή της κοινότητας, 
η οποία θα είχε την υποχρέωση και καθήκον, να το παραλάβει και να το 
λειτουργήσει βάσει του σχεδιασμού διακυβέρνησης που κατέθεσε. 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Ζητήθηκε, από τους ευρωπαίους αξιολογητές, όπως καταθέσουμε μεταξύ 
άλλων, τα πρώτα προσχέδια του έργου που αντικατοπτρίζουν τα όσα 
περιγράφουμε στην πρότασή μας. Με πρωτοβουλίες του Εκπροσώπου 
συμβουλευτήκαμε έγκριτους αρχιτέκτονες και μηχανικούς και αφού 
αφουγκράστηκαν τις σκέψεις, απόψεις και προβληματισμούς μας , ετοίμασαν 
το πρώτο πακέτο εισηγήσεων απεικονίζοντας τις προτεινόμενες κτηριακές 
εγκαταστάσεις. Ήταν σαφείς οι οδηγίες του εκπροσώπου απαιτώντας, όσο 
καλύτερα γίνεται και που τεχνικά να επιτρέπεται, όπως η κατασκευή του 
κτιρίου να ομοιάζει του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου. Το αποτέλεσμα 
μας ικανοποίησε πλήρως. 



Νέες σχολικές κτιριακές υποδομές και αίθουσες διδασκαλίας με όλες τις 
μοντέρνες προδιαγραφές και ανέσεις, που ανταποκρίνονται στις 
περιβαλλοντικές και ενεργειακές απαιτήσεις. Χώροι φιλοξενίας με 72 κλίνες 
και δωμάτια για τους συνοδούς/εκπαιδευτικούς. Χώροι πολλαπλής χρήσης 
για σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και εργαστήρια. Αλλά κυρίως, και πάνω 
από όλα, το κτίριο εκπέμπει τον χαρακτήρα, την φινέτσα, την απλότητα, την 
ηρεμία και την ιστορία που κουβαλάει το σχολείο μας από το 1961. Ο 
καινούργιος , αναβαθμισμένος χαρακτήρας που απαιτούν οι σημερινές 
συνθήκες μάθησης, τα σημερινά παιδιά και γενικά η σημερινή νέα γενιά, 
προϋποθέτει τον ανασχεδιασμό ολόκληρου του τεμαχίου 
συμπεριλαμβανομένου των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που ο 
χρόνος ο αδυσώπητος μερίμνησε να μην μας επιτρέψει πλέον την 
συμφέρουσα ανοικοδόμηση τους. Σε καμία περίπτωση, και με πλήρη 
επίγνωση της προσφοράς και των αγώνων, τόσο των αποφοίτων του, όσο και 
των εκπαιδευτικών του, θα επιτρέψουμε την παραγραφή τους από τους νέους 
αυτούς χώρους. Στόχος μας είναι με την δημιουργία και διαμόρφωση του 
χώρου αυτές οι μνήμες και θύμησες να παραμείνουν Αθάνατες !!! Αυτά είναι 
και θα παραμείνουν τα θεμέλια της ανέγερσης και ανοικοδόμησης του νέου 
Δημοτικού Σχολείου Κορμακίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

Η εξασφάλιση άδειας οικοδόμησης του έργου  προϋποθέτει την απόλυτη 
συνεργασία με την εκκλησιαστική  αρχή του Κορμακίτη αφού είναι ο 
ιδιοκτήτης του τεμαχίου και ως εκ τούτου η αίτηση στις ΤΚ αρχές πρέπει να 
κατατεθεί από την εκκλησία μας. Μετά από εκτενείς συναντήσεις με τον 
Αρχιεπίσκοπο και τους συνεργάτες του και κατόπιν χρονοβόρων διαδικασιών, 
στις οποίες είχε εμπλοκή μέχρι και η Αγία Έδρα, καταλήξαμε σε μια εκτενή 
συμφωνία μεταξύ της Εκκλησίας και της Σχολικής Εφορίας Μαρωνιτών 
Κύπρου που προνοεί, μεταξύ άλλων, την μίσθωση του τεμαχίου (Leasing) για 
33 έτη. Η ουσία όμως της συμφωνίας δεν ήταν η όποια οικονομική η 
εμπορική, αλλά η συμπόρευση Εκκλησίας και Κοινότητας σε αυτό το 
μεγαλόπνοο έργο της ανοικοδόμησης του σχολείου και την προοπτική που 
άπλετα ανοίγεται μπροστά μας με την Ευρωπαϊκή εμπλοκή και συνεργασία. 
Αναλύσαμε μαζί, εξονυχιστικά και λεπτομερώς, τους στόχους, οράματα, 
αποστολή και υπηρεσίες που θα προσφέρει το Κέντρο με επίκεντρο το 
Δημοτικό Σχολείο, και συμφωνήσαμε στο μοντέλο διακυβέρνησης του που θα 
τα εξασφαλίζει.  

Επίσης, για να πεισθεί η Αγία Έδρα για τις πραγματικές προθέσεις μας στην 
επαναλειτουργία του σχολείου, θεώρησε αναγκαίο και την γραπτή 
συγκατάθεση του Υπ.ΠΠΑ&Ν. Ότι στηρίζει δηλαδή, τις εργασίες για 
ανοικοδόμηση του σχολείου και την προοπτική του Κέντρου Συνεργασίας. 
Έγγραφο που ανέλαβε προσωπικά ο εκπρόσωπος να εξασφαλίσει. Με 
επιστολή του προς τον Εκπρόσωπο ημερομηνίας 5/2/2020 ο ΓΔ κύριος Μάριος 
Παναγίδης έδωσε την συγκατάθεσή του για την επαναλειτουργία του 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στον Κορμακίτη και αποδέχεται τη 
χρήση για αυτό το σκοπό, του Κέντρου Συνεργασίας που θα ανεγερθεί σε γη 
της Αρχιεπισκοπής Μαρωνιτών Κύπρου με χρηματοδότηση της ΕΕ. Πάντα υπό 
τον όρο ότι η λειτουργία του θα δικαιολογείται από τον εκάστοτε αριθμό των 
μαθητών.  

 

 

 



ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ UNDP/EE ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Με την απόφαση της η ΕΕ να χρηματοδοτήσει πλήρως το έργο, προχώρησε 
άμεσα και ανέθεσε στον τοπικό οργανισμό LIF/UNDP την προκήρυξη των 
σχετικών δημόσιων προσφορών, την επίβλεψη της ολοκλήρωσης της 
οικοδόμησης καθώς και την πλήρη οικονομική διαχείριση της κατασκευής 
του. Παράλληλα, και με την ολοκλήρωση όλων των ενδοκοινοτικών μας 
συμφωνιών, προχωρήσαμε στην κατάθεση των αρχιτεκτονικών σχεδίων για 
απόκτηση των σχετικών άδειων οικοδομής. Εκεί είχαμε να υπερβούμε σοβαρά 
εμπόδια και προβλήματα που άπτουν διαχρονικών κτηματολογικών 
παραλήψεων και φορολογικών εκκρεμοτήτων που έθεταν το έργο σε μεγάλο 
κίνδυνο. Με απερίγραπτη ψυχραιμία, επιμονή, υπομονή, θετικότητα και 
θέληση, έχοντας πάντα το όραμα του Κέντρου ως φάρο και εμπνευστή, ο 
Εκπρόσωπος και η ομάδα εργασίας του, καλέστηκαν να πάρουν άμεσες και 
καίριες αποφάσεις που κυριολεκτικά έσωσαν το έργο. Πλήρης διευθέτηση των 
φορολογικών εκκρεμοτήτων, ανασχεδιασμός του δρόμου που οδηγεί από το 
κέντρο του χωριού προς το τεμάχιο του σχολείου μας, αλλά και πλήρης 
αναθεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων για να συνάδουν με τα νέα 
δεδομένα. Το ολικό κόστος, συνόλου €40.000, για να διευθετηθούν όλα τα πιο 
πάνω το ανέλαβε πλήρως το γραφείο του Εκπροσώπου. Και όλα αυτά καθώς 
συντρέχαν οι διαδικασίες των προσφορών, που αργότερα, και αυτές έπρεπε 
να επανακηρυχτούν για λόγους διαδικαστικούς της ΕΕ. Η πανδημία, και 
ακολούθως ο παγκύπριος εγκλεισμός, οδήγησαν σε καθυστέρηση των 
διαδικασιών. Ευτυχώς, προ μερικών εβδομάδων ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
αξιολόγηση των προσφορών  και ανατέθηκε στον επιτυχόντα προσφοροδότη 
Cysings Construction Ltd. Εκπρόσωποι της εταιρείας έχουν ήδη επισκεφθεί 
τους χώρους και προγραμματίζουν στις επόμενες μέρες την δημιουργία του 
επι τόπου συνεργείου κατασκευής. 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Αναμφίβολα, κανένα μεγαλόπνοο έργο δεν επιβιώνει χωρίς την εκπόνηση, 
κατάθεση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διακυβέρνησης και 
βιωσιμότητας.  Με την στενή παρακολούθηση και συνεχή καθοδήγηση των ΕΕ 
συμβούλων, με πλούσια εμπειρία στην δημιουργία παρόμοιων έργων σε 
άλλες ηπείρους, με έγκριτους οικονομολόγους/λογιστές, με διευθυντικά 
στελέχη μεγάλων οργανισμών, αλλά κυρίως με πάθος και μεράκι, σχεδιάσαμε, 
παρουσιάσαμε και πετύχαμε την έγκριση του μοντέλου διακυβέρνησης και 



τους προκαταρτικούς προϋπολογισμούς καθώς και μελέτη βιωσιμότητας του 
έργου. 

 

Για την διακυβέρνηση αυτού του μεγάλου έργου και κατόπιν συμβουλευτικών 
υπηρεσιών από έγκριτο δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία, ιδρύθηκε νέος 
οργανισμός υπό την ιδιοκτησία της ιδιότητας του Εκπροσώπου της 
Κοινότητας, ο οποίος διόρισε δωδεκαμελές συμβούλιο, κατόπιν συνεννόησης 
και με την εκκλησία, το οποίο απαρτίζεται από μέλη της κοινότητας, ένα 
Ε/Κύπριο και ένα Τ/Κύπριο εκπρόσωπο. Με αυτή τη σύνθεση του ΔΣ, 
διασφαλίζεται η αποστολή και ο στόχος του Κέντρου Συνεργασίας. 

 

Το Συμβούλιο: 

Αντώνης Σκούλλος – Πρόεδρος 
Αντώνης Παρτέλας – Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Λετίτσια Μούσα – Γραμματέας 
Αντουανέττα Κατσιολούδη – Μέλος 
Ιωσήφ Χατζηιωσήφ – Μέλος 
Μαρία Κοκκίνου Boege – Μέλος 
Ροβέρτος Ιουσελλής – Μέλος 
Μαριλένα Πελεκάνου – Μέλος 
Μάριος Σιμκάσσης – Μέλος 
Rania All Najar – Μέλος 
Ρίτα Σεβέρη – Μέλος 
Ozge Ozbekoglu – Μέλος 
 
Στη συνέχεια και κατόπιν διορισμού, το Συμβούλιο καταρτίστηκε σε ομάδες 
εργασίας και ειδικοτήτων για διασφάλιση της  αποτελεσματικής λειτουργίας 
του Κέντρου στα πλαίσια που έχουν τεθεί. 

 

Οικονομική βιωσιμότητα:  

Όπως έχει προαναφερθεί, σε στενή συνεργασία με τους οικονομικούς 
αναλυτές της ΕΕ καταρτίσαμε ένα προκαταρτικό προϋπολογισμό που 
συνοψίζετε στον κάτωθι πίνακα: 



Περιγραφή Ποσό€χ Σημειώσεις 
Προβλεπόμενα ετήσια έσοδα 168  
Προβλεπόμενα ετήσια έξοδα 164  

Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά) 4  
Περιγραφή λειτουργικών εσόδων   

Φιλοξενία, Εκδηλώσεις, Σεμινάρια, Εργαστήρια, 
Εκδρομές, Πωλήσεις προϊόντων κλπ.  

 Προνοείται μόνο το 25% της 
πληρότητας των 72 κλινών. 
Εξαιρούνται χορηγίες 

Περιγραφή λειτουργικών εξόδων   
Έξοδα φιλοξενίας, Μισθοί,  Αναλώσιμα, Ενοίκιο, 

Μεταφορικά, Ηλεκτρισμός/Νερό, Συντήρηση 
κτιρίων, Διαδικτυακή σύνδεση, Ασφάλεια, 

Προωθητικές ενέργειες, κ.α. 

 Αυξομείωση της πληρότητας 
θα επηρεάζει αναλόγως τα 
οικονομικά αποτελέσματα. 

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Είναι από όλους αποδεκτό, ότι η δημιουργία του Κέντρο Συνεργασίας 
Κορμακίτης με την χρηματοδότηση αλλά και υιοθέτησή του από τη ΕΕ είναι,  
το μεγαλύτερο έργο που εμπνεύστηκε και υλοποιεί η κοινότητά μας, στην 
καρδιά των χωριών μας. Ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο που με σύμβολο του το 
Δημοτικό Σχολείο του Κορμακίτη,  με καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
που από μέσα τους θα αναδύεται η διαχρονική ιστορία και προσφορά του σε 
όλους εμάς της προηγούμενης γενεάς, έρχεται να δώσει νέα πνοή, φτερά και 
ελπίδα στις νέες γενιές που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να 
μεγαλουργήσουν στα χωριά μας. Οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις δεν 
θα αντικατασταθούν αδίκως, ούτε θα γκρεμιστούν για να κτίσουμε ξένα προς 
εμάς κατασκευάσματα με άγνωστες προθέσεις και προσωπικές φιλοδοξίες. 
Θα αναστηλώσουμε το σχολείο μας, το Δημοτικό Σχολείο Κορμακίτη αλλά 
ταυτόχρονα, σαν Κέντρο Συνεργασίας, θα εκπέμπει και θα διαφωτίζει τους 
γύρω συνανθρώπους μας για μια Κύπρο ειρήνης, αγάπης και συμφιλίωσης. 
Θα επεκτείνει τις δραστηριότητές του, προς το παρόν στην Καρπάσια, και 
ακολούθως στον Ασώματο και Αγία Μαρίνα. Μπορεί να έπρεπε να 
δημιουργηθεί στον Κορμακίτη για πολλούς και ευνόητους λόγους, αλλά 
παραμένει να ανήκει και να αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινότητα, την Κύπρο 
και την ανθρωπότητα.  

Η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και η διαμόρφωση του χώρου 
που θα εξυπηρετούν το όραμα και την αποστολή του, παραμένει κύριο 



μέλημα και ευθύνη της LIF/UNDP, της ΕΕ και του Εκπροσώπου. Το ΔΣ του 
Κέντρου Συνεργασίας παραμένει πιστό στην υπηρεσία της αποστολής του 
Κέντρου και για την ομαλή λειτουργία του, εξυπηρετώντας το όραμα του, 
όπου εξέχοντα ρόλο θα έχουν να διαδραματίσουν οι νέες γενιές. Καλούμαστε 
όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και με πλήρη κατανόηση των 
σημερινών, δύσκολων, περιστάσεων να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο που  
θα δημιουργήσει συνθήκες αναβίωσης των χωριών μας αλλά και της 
ευρύτερης γύρω περιοχής με αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της 
επανεγκατάστασης, την δημιουργία θέσεων εργασίας, την έλξη τουρισμού και 
άλλων συναφή υπηρεσιών, αλλά και την παγκόσμια αναγνώριση της 
Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου έως έναν εκ των συνδρομητών της 
επανένωσης του λαού της Κύπρου. 

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη. 

Εκ μέρους του ΔΣ  
Κέντρο Συνεργασίας  
 

 


