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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022, συνάντηση με τον Πρόεδρο της 

Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Lindsay Hoyle, στο πλαίσιο επίσημης 

επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κύπρο, κατόπιν 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 στο Ηνωμένο Βασίλειο και συζητήθηκαν 

διάφορα ζητήματα που άπτονται των διμερών σχέσεων, όπως η εκπαίδευση και ζητήματα 

που αφορούν τη διασπορά.  Έμφαση δόθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης και, ειδικότερα, 

στην αύξηση των διδάκτρων στα βρετανικά πανεπιστήμια, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά 

την επιλογή των Κυπρίων φοιτητών για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Τα μέλη της επιτροπής ενημέρωσαν τον Sir Hoyle για τις τελευταίες εξελίξεις στο 

Κυπριακό και τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις τόσο επί του εδάφους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας όσο και στη θάλασσα, με ιδιαίτερη αναφορά στις παραβιάσεις των ψηφισμάτων 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την περίκλειστη πόλη της 

Αμμοχώστου, και ζήτησαν όπως καταβληθούν προσπάθειες από πλευράς Ηνωμένου 



Βασιλείου, ώστε να ασκηθούν πιέσεις προς την τουρκική πλευρά για έναρξη ενός 

εποικοδομητικού και με καλή πίστη διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού. Τα μέλη της 

Επιτροπής έθεσαν επίσης το ζήτημα του καθεστώτος των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο 

και της κατάργησης της αναχρονιστικής Συνθήκης Εγγυήσεως σε μια ενδεχόμενη επίλυση 

του Κυπριακού και τόνισαν την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινοπολιτείας, να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των 

σχέσεων ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων επαναβεβαίωσε τη στάση αρχών που τηρεί 

η χώρα του στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και διαβεβαίωσε ότι 

ο ίδιος, ως εκ της θέσεώς του, θα  ευρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου. Εξήρε τις 

παραδοσιακά στενές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Κυπριακής Δημοκρατίας και την κοινή 

βούληση των δύο χωρών και των κοινοβουλίων τους 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 μεταξύ 

των κρατών. Υποσχέθηκε, τέλος, ότι θα καταβάλει προσπάθειες εντός του κοινοβουλίου της 

χώρας του, για να εξευρεθούν τρόποι, ενδεχομένως με τα κράτη της Κοινοπολιτείας, ώστε 

οι οικονομικοί λόγοι να μην είναι εμπόδιο για όλους όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο 

Ηνωμένο Βασίλειο.  
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