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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Οι εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας και η τουρκική 

εξωτερική πολιτική. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χάρη Γεωργιάδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1149-2021) 

Η επιτροπή, παρουσία των διεθνολόγων κ. Κωνσταντίνου Αδαμίδη, Ζήνωνα Τζιάρρα 

και Άννας Κουκκίδη-Προκοπίου, συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος σε ό,τι 

αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική κατάσταση της Τουρκίας και 

στην εξωτερική της πολιτική. Ειδικότερα, ο κ. Αδαμίδης αναφέρθηκε στον αντίκτυπο 

της στρατιωτικής αυτονομίας της Τουρκίας στην εξωτερική της πολιτική, η οποία 

χαρακτηρίζεται από επεκτατισμό και αναθεωρητισμό, καθώς και στις επιδιώξεις της 

Τουρκίας από τις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Περαιτέρω, ο ίδιος ενημέρωσε τα μέλη 

της επιτροπής αναφορικά με τις πληροφοριακές επιχειρήσεις της Τουρκίας και τις 

συντονισμένες ενέργειες που γίνονται για χειραγώγηση της κοινής γνώμης στο 

εσωτερικό, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τουρκίας να προσδώσει στις πράξεις της 
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μια επίφαση νομιμότητας και μέσω της δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος 

που θα της επιτρέψει να επιτύχει τις στρατηγικές της επιδιώξεις.  

Η κ. Κουκκίδη-Προκοπίου παρουσίασε συνοπτικά μέρος των ευρημάτων της υπό 

εξέλιξη έρευνας που διεξάγει  το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το Κυπριακό και τις 

μορφές λύσεις του από την πλευρά της τουρκοκυπριακής κοινότητας.  Η ίδια τόνισε ότι 

η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, αλλά να μας 

ανησυχεί, όπως και το γεγονός ότι η τάξη πραγμάτων μεταβάλλεται συνεχώς. Στη 

συνέχεια διασαφήνισε ότι η επιμονή σε δύο κράτη, από πλευράς Τουρκοκυπρίων, 

μπορεί να ερμηνευθεί και υπό το πρίσμα της συνομοσπονδίας. Επιπρόσθετα, η ίδια 

σημείωσε ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει  η τάση συμφιλίωσης της Τουρκίας με 

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και η γενικότερη στάση επαναπροσέγγισης που 

επιδιώκεται με τα άλλα κράτη της περιοχής και που μεταβάλλει εκ νέου διπλωματικά τα 

δεδομένα. Υπογραμμίστηκε επιπλέον ότι η ενσωμάτωση των Τουρκοκυπρίων στην 

Τουρκία είναι ένα υπαρκτό γεγονός κι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, ακόμη και αν η 

νομική προσάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία εμποδίζεται για διάφορους 

λόγους. Τέλος, η ίδια ανέφερε πως το θέμα του ανοίγματος των Βαρωσίων αποτελεί 

ένα από τα πιο σημαντικά διαπραγματευτικά χαρτιά της τουρκικής πλευράς και ως εκ 

τούτου χρειάζεται να δοθεί η δέουσα προσοχή στις επόμενες κινήσεις από πλευράς 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κ. Τζιάρρας, αφού ανέλυσε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος 

στη γείτονα χώρα, προέβη σε εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις για τις γεωπολιτικές 

εξελίξεις και τις πιθανές μελλοντικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις 

επερχόμενες προεδρικές εκλογές και ενημέρωσε την επιτροπή για τις δυναμικές που 

αναμένεται να αναπτυχθούν από την εν λόγω εκλογική διαδικασία, καθώς και την 

επιρροή των πιθανών εκλογικών αποτελεσμάτων τόσο στον τομέα των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων όσον και στην τουρκική αδιαλλαξία που παρατηρείται επί 

του παρόντος σε κάθε προσπάθεια για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.  

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, αφού εξήραν την εμπειρογνωμοσύνη και τον 

ρόλο που διαδραματίζουν τα έγκριτα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στους τομείς 

των διεθνών σχέσεων και της αποκρυπτογράφησης των αιτιών της τουρκικής 

προκλητικότητας, συμφώνησαν ότι αυτού του είδους οι συζητήσεις ενώπιον της 
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επιτροπής θα πρέπει να έχουν συνέχεια, καθότι ο διάλογος, σε επίπεδο ανταλλαγής 

απόψεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχει να αποφέρει πολλά. 

 

2. Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής επί των 

απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο για την 38η εξαμηνιαία έκθεση της Διάσκεψης 

των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 

Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). 

        (Aρ. Φακ. 23.07.029.001) 

 Η επιτροπή, αφού μελέτησε το προσχέδιο των απαντήσεων επί του ερωτηματολόγιου  

για την 38η εξαμηνιαία έκθεση της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), 

προχώρησε στη συζήτηση του θέματος.   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  

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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