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 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνήλθε 

σήμερα, Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού 

Οικονομικών και της Επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Κύπρο, προκειμένου να ενημερωθεί αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την 

αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στην κατάσταση 

της Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας, όσο και στη στάση της ΕΕ και άλλων χωρών, 

καθώς και στις επιπτώσεις των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία από την ΕΕ και 

τον αντίκτυπό τους στη ρωσική, αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο Υπουργός 

Οικονομικών ανέφερε ότι από τα μέχρι σήμερα δεδομένα διαφαίνεται ότι οι κυρώσεις 

επιφέρουν άμεσο πλήγμα στη ρωσική οικονομία, ενώ όσον αφορά την Ευρώπη, οι 

επιπτώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επεσήμανε επίσης ότι τον μεγαλύτερο κίνδυνο 

επί του παρόντος για την ευρωπαϊκή και κυπριακή οικονομία συνιστά η αύξηση του 

πληθωρισμού, απόρροια της ανόδου των τιμών των καυσίμων και των σιτηρών.  

Σε σχέση με τον αποκλεισμό των ρωσικών αεροπορικών εταιρειών και αεροσκαφών από 

τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι θα υπάρξουν απώλειες 



για τον κυπριακό τουρισμό, αφού η ρωσική και η ουκρανική αγορά αντιπροσωπεύουν 

σημαντικό ποσοστό της ετήσιας τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, όπως είπε, καταβάλλονται 

προσπάθειες για τον μετριασμό τους, με το άνοιγμα νέων αγορών και την αύξηση 

δρομολογίων.  

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη στάση που τηρεί 

η Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η τελευταία στηρίζει την ανεξαρτησία, κυριαρχία και 

εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.  Σε 

σχέση με την τουρκική στάση, ο ίδιος δήλωσε ότι θα αποστείλει επιστολή προς τον Ύπατο 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας όσον 

αφορά τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις αποφάσεις για κυρώσεις που έχουν ληφθεί, 

αναφέροντας ότι ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές από πλευράς 

υποψήφιων προς ένταξη χωρών στην ΕΕ δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή, αφού υποσκάπτει 

την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων.  Ταυτόχρονα, δε, αποκομίζονται κέρδη από την εν 

λόγω χώρα εις βάρος των ευρωπαϊκών οικονομιών που εφαρμόζουν τις κυρώσεις. 

Η επικεφαλής της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο ανέλυσε τα 

περιοριστικά μέτρα που η ΕΕ έχει επιβάλει κατά της Ρωσίας και τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η ΕΕ για άμεση αποκλιμάκωση, προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και 

για τις πρωτοβουλίες στήριξης της Ουκρανίας. 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν για την ανάγκη διατήρησης της ενότητας της ΕΕ και 

ενεργότερης συνδρομής της στις προσπάθειες για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις για 

αποκατάσταση της σταθερότητας και επικράτηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην 

Ουκρανία.  
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