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  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε έκτακτη 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο 

κ. Ó Fearghail και μέλη του του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής 

τους στην Κύπρο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου. 

 Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ιστορικοί δεσμοί και οι εξαίρετες 

σχέσεις ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ιρλανδία και ειδικότερα η διαχρονική 

στήριξη της τελευταίας όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στη συνεισφορά της στην 

UNFICYP. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που άπτονται των διμερών σχέσεων, όπως η 

βούληση για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, ως των πλέον επηρεαζόμενων 

από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit), τόσο σε 

διακρατικό όσον και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η διαφύλαξη της Συμφωνίας της Μεγάλης 

Παρασκευής όσον αφορά στην εμπορική δραστηριότητα στη μετά Brexit εποχή, καθώς και 

η προοπτική για στενότερη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, γεωργίας, τουρισμού, του 

μεταναστευτικού προβλήματος και της κλιματικής αλλαγής.  

 Τα μέλη της επιτροπής ενημέρωσαν τον κ. Ó Fearghail και την αντιπροσωπία του του 

Ιρλανδικού Κοινοβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις συνεχιζόμενες 

τουρκικές προκλήσεις τόσο επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον και στη 

θάλασσα, με ιδιαίτερη αναφορά στις παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. 

Τόνισαν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει συλλογικά και αποφασιστικά για την 

αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασης και να συνδράμει στην προσπάθεια που 



καταβάλλει η πλευρά μας για δημιουργία προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών 

προς επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, που θα επανενώνει την Κύπρο σε συνθήκες 

ειρήνης και ασφάλειας προς όφελος του κυπριακού λαού στο σύνολό του. 

 Ο κ. Ó Fearghail επαναβεβαίωσε τη στάση αρχών που τηρεί η χώρα του στις 

προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη 

της Ιρλανδίας προς την Κύπρο, αφού η Ιρλανδία, όπως και η Κύπρος, είναι ένα νησί που 

έχει βιώσει διαμάχες και τις τραγικές συνέπειες της αναγκαστικής διχοτόμησης. Εξήρε τις 

παραδοσιακά στενές μεταξύ των δύο χωρών  και την κοινή βούληση  για περαιτέρω ενίσχυση 

της μεταξύ τους συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων των προσπάθειών για 

προώθηση των δημοκρατικών αρχών και αξιών που συμβάλλουν στην ειρήνη και τη 

σταθερότητα.  

     

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών  

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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