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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022, τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο και τα μέλη 

της Ομάδας Φιλίας του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας (Verkhovna Rada). 

 Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τα αισθήματα 

σεβασμού, θαυμασμού, αμέριστης αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον ουκρανικό λαό, 

αλλά και τον αποτροπιασμό τους για τις εγκληματικές πράξεις δολοφονίας αμάχων σε αυτές 

τις κρίσιμες ώρες για τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι 

υπερασπίζονται σθεναρά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ως αδιαπραγμάτευτα και αδιαμφισβήτητα. 

 Σημειώνεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα καταδίκης 

της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο οποίο καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός 

και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη 

στήριξή της στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των 

διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη επιστροφής 

στον διάλογο ως τη μόνη δυνατή οδό επίλυσης διαφορών. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η 

Κύπρος, όπως ακριβώς και η υπόλοιπη ΕΕ, παραμένει ακλόνητα προσηλωμένη στην 

υλοποίηση των κυρώσεων που η ΕΕ έχει επιβάλει στη Ρωσία, με στόχο την αλλαγή της 

συμπεριφοράς της και τον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία. Η ανθρωπιστική βοήθεια 

από την Κύπρο προς την Ουκρανία συνεχίζεται και είναι η μεγαλύτερη που προσφέρθηκε 

ποτέ από τη χώρα. Η Κύπρος έχει αγκαλιάσει τους προσωρινά εκτοπισμένους από την 

Ουκρανία, παρέχοντάς τους καθεστώς προσωρινής προστασίας και όλα τα συναφή 

δικαιώματα,  παρά τις προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 



στο καθεστώς προστασίας των Ουκρανών παιδιών, τα ζητήματα που αφορούν την 

εκπαίδευση, καθώς και την εξεύρεση των οικείων προσώπων τους. 

 Περαιτέρω, συζητήθηκε η  επίσπευση της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας στην ΕΕ, 

για την οποία η Κύπρος τάσσεται υπέρ, καθώς και το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων 

κυρώσεων κατά της Ρωσίας.  

 Τονίζεται ότι τα μέλη της ουκρανικής Ομάδας Φιλίας εξέφρασαν ανοικτά για πρώτη 

φορά την ευθυγράμμισή τους με τις θέσεις της ΕΕ όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα, 

καταδικάζοντας κάθε παράνομη εισβολή και κατοχή κυρίαρχου κράτους και 

επιβεβαιώνοντας την απαράμιλλη στήριξη της ΚΔ σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.  

 Τέλος, η επιτροπή και η Ομάδα Φιλίας επιβεβαίωσαν την αφοσίωσή τους στις πάγιες 

αρχές του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως στο 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του λαού, ούτως ώστε το κάθε κράτος να επιλέγει το μέλλον που 

επιθυμεί προς όφελος του λαού του χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις τρίτων χωρών.  

 Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την ευχή της άμεσης αποκατάστασης της ειρήνης, 

της δικαιοσύνης και της σταθερότητας για ένα ευοίωνο και δημιουργικό μέλλον και για τους 

δύο λαούς.   
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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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