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Μια επίσκεψη στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

Πριν από μερικές βδομάδες, επισκεφθήκαμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όταν 

φτάσαμε, το είχα καταλάβει, διότι είχε πολλούς αστυνομικούς έξω από ένα μεγάλο 

επιβλητικό κτήριο. Είχε μια μεγάλη γυάλινη είσοδο και το κτήριο είχε πολλούς 

ορόφους. 

Μόλις μπήκαμε μέσα, είδαμε ένα μηχάνημα που βάζεις τα πράγματά σου για έλεγχο. 

Αλλά εμένα, το πρώτο πράγμα που μου τράβηξε την προσοχή ήταν μια μεγάλη 

κεραμική σύνθεση, που απεικονίζει το έμβλημα της Βουλής, τον ήλιο, και από πάνω 

έγραφε στα λατινικά «CYPRUS AETERNA»,  που σημαίνει «ΑΙΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ». 

Στην καρδιά της Βουλής βρίσκεται η αίθουσα ολομέλειας όπου κάθε Παρασκευή 

πρωί συνεδριάζουν όλα τα κόμματα. Επίσης, τα έδρανα βρίσκονται σε πεταλοειδή 

διάταξη. Πάνω στον τοίχο της αίθουσας βρίσκεται το έμβλημα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και κάτω από αυτό οι τρεις υπερυψωμένες θέσεις. Στη μέση κάθεται ο 

πρόεδρος της Βουλής. Στα δεξιά κάθεται ο Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος, που δεν 

έχουμε πια, έτσι αυτή η θέση φυλάσσεται για κάποιον ξένο, που θα επισκεφθεί τη 

Βουλή, ενώ στα αριστερά κάθεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Υπάρχουν άλλες τρεις υπερυψωμένες θέσεις πιο κάτω, που είναι για δύο γραμματείς 

και ένα βοηθό, που κρατά την τάξη στην αίθουσα. Δίπλα από τις υπερυψωμένες 

θέσεις, υπάρχουν μερικές πράσινες καρέκλες για τους Υπουργούς, που θα 

παρακολουθήσουν τη συνεδρία. Γύρω από τις 56 θέσεις των βουλευτών, υπάρχουν 

άλλες μπλε θέσεις, που κάθονται οι γραμματείς και οι βοηθοί των βουλευτών. Κάπου 

στο κέντρο της αίθουσας, βρίσκονται οι δυο στενογράφοι, που γράφουν γρήγορα το 

διάλογο των βουλευτών. Ακόμη, πίσω από ένα γυάλινο διαχωριστικό υπάρχουν 

θέσεις για τους δημοσιογράφους και από πάνω υπάρχουν θέσεις για τους πολίτες 

που θα παρακολουθήσουν τη συνομιλία των βουλευτών.  

Στο κτήριο υπάρχουν κι άλλες αίθουσες συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών. Επίσης, το αίθριο είναι χώρος για ένα διάλειμμα των ανθρώπων, που 

δουλεύουν εκεί για ένα καφέ ή ένα σνακ. 

Η αίθουσα που μου άρεσε πιο πολύ ήταν η αίθουσα της ολομέλειας με τις 

υπερυψωμένες θέσεις και τις θέσεις για τους βουλευτές. Αυτή η μέρα ήταν αξέχαστη 

για μένα. 

Ε. Α., Στ’2 
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Η μεγαλοπρεπής Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

Πριν από ένα μήνα επισκεφθήκαμε το επιβλητικό και πολυώροφο κτήριο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας, απέναντι από το 

παλιό Γενικό Νοσοκομείο. Πήγαμε για να μάθουμε πώς λειτουργεί η βουλή. 

Στην είσοδο είχε πολλούς αστυνομικούς. Όταν μπήκαμε από τη μεγάλη  γυάλινη 

πόρτα, αυτό που μας τράβηξε την προσοχή ήταν η κεραμική σύνθεση. Απεικονίζει 

στη μέση τον ήλιο, δεξιά κι αριστερά τον άγιο Μάμα, ειδώλια, αραβικά γράμματα 

και λατινικά που σημαίνουν «Αιώνια Κύπρος». Το σύμβολο της Βουλής είναι ο ήλιος. 

Αφού περάσαμε από πολλούς διαδρόμους και γραφεία, φτάσαμε στο αίθριο. Το 

πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν το γκράφιτι, που δείχνει τον Περικλή και τον 

Σόλωνα, αρχαίες προσωπικότητες της Δημοκρατίας. Γύρω γύρω φαίνονται διάφορες 

αίθουσες συνεδριάσεων για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. 

Η αίθουσα της Ολομέλειας είναι η καρδιά της Βουλής. Εκεί γίνονται οι συνεδριάσεις 

κάθε Παρασκευή πρωί. Στο υπερυψωμένο πάτωμα κάθεται ο πρόεδρος της Βουλής, 

δεξιά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αριστερά ο Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος που 

τώρα δεν έχουμε. Πίσω από τον πρόεδρο έχει δύο σημαίες: την Κυπριακή και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και το έμβλημα του κράτους. Πιο κάτω κάθονται οι βοηθοί 

του προέδρου της βουλής και ακόμα πιο κάτω οι στενογράφοι. Δεξιά κι αριστερά 

κάθονται οι υπουργοί. Τα έδρανα είναι τοποθετημένα σε πεταλοειδή διάταξη και 

χωρίζονται στα διάφορα κόμματα. Υπάρχουν θέσεις ακόμα για τους Μαρωνίτες, τους 

Λατίνους και τους Αρμένιους. Γύρω γύρω κάθονται οι γραμματείς και άλλοι 

υπάλληλοι. Το δωμάτιο με γυάλινο διαχωριστικό είναι για τους δημοσιογράφους. 

Στον εξώστη κάθονται άνθρωποι που έρχονται να δουν τη συνεδρίαση. Οι 

τηλεοράσεις που υπάρχουν στον χώρο είναι για να δείχνουν την ψηφοφορία. 

Περάσαμε φανταστικά! Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ένα μέρος όπου μπορεί να 

το επισκεφθεί ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Αξίζει! 

Λ. Φλ., Στ’2 
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Ένα ξεχωριστό κτήριο 

 

Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε επισκεφθεί ένα ξεχωριστό κτήριο: τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Η Βουλή βρίσκεται στην καρδιά της Λευκωσίας. 

Είναι ένα μεγάλο κτήριο∙ εντυπωσιακό θα έλεγα. Είναι πολυώροφο, δηλαδή έχει 

πολλούς ορόφους. Η είσοδός του είναι μεγάλη και επίσης ήταν πλημμυρισμένη με 

αστυνομικούς. 

Μόλις μπήκαμε μέσα, ένα πράγμα μού τράβηξε την προσοχή: η μεγάλη κεραμική 

σύνθεση. Η κεραμική σύνθεση απεικονίζει ένα μεγάλο ήλιο και από πάνω είναι 

γραμμένο στα λατινικά «Αιώνια Κύπρος». Ήταν πολύ εντυπωσιακό. 

Προχωρώντας και περνώντας από τους διαδρόμους φτάσαμε στην αίθουσα της 

ολομέλειας, όπου εκεί κάνουν συνεδριάσεις οι βουλευτές κάθε Παρασκευή πρωί. 

Εκεί υπάρχουν έδρανα σε πεταλοειδή διάταξη. Μπροστά από τα έδρανα ήταν 

υπερυψωμένες οι θέσεις όπου κάθονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της βουλής, 

πιο κάτω ο γραμματέας και ακόμα πιο κάτω οι κοπέλες, που δακτυλογραφούν τη 

συζήτηση των βουλευτών. Στα πλάγια υπάρχουν δώδεκα θέσεις για τους έντεκα 

υπουργούς όταν θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Πίσω από τα έδρανα 

υπάρχει μια αίθουσα με ένα γυάλινο διαχωριστικό για τους δημοσιογράφους. 

Φεύγοντας από αυτή την αίθουσα περάσαμε γι’ ακόμα μια φορά από πολλούς 

διαδρόμους, είδαμε κι άλλες αίθουσες, ώσπου φτάσαμε στο αίθριο. Αυτό που μου 

έκανε εντύπωση ήταν τα εντυπωσιακά γκράφιτι. Τα γκράφιτι απεικόνιζαν αρχαίους 

Έλληνες, όπως ο Περικλής. 

Ανεβήκαμε, κατεβήκαμε σκαλιά, ώσπου φθάσαμε από εκεί που ξεκινήσαμε: στην 

είσοδο. Ευχαριστήσαμε την ξεναγό μας και φύγαμε. Ήταν η καλύτερη επίσκεψη! 

Αν θα με ρώταγε κανείς αν θέλω να ξαναπάω, θα του έλεγα «ναι» χωρίς καν να το 

σκεφτώ! 

Ν. Κ., Στ’2 

  



Οκτώβρης 2017 
 

Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

Την περασμένη εβδομάδα επισκεφθήκαμε ένα πολύ ξεχωριστό κτίριο στην καρδιά 

της Λευκωσίας, τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Όταν φθάσαμε εκεί, όλοι θαυμάσαμε το μεγάλο επιβλητικό κτίριο που στεκόταν 

μπροστά μας. Είχε μια μεγάλη μοντέρνα γυάλινη πόρτα, που έμοιαζε με είσοδο 

εμπορικού κέντρου. Ήταν κάτασπρο με πολλά τετράγωνα παράθυρα. 

Μόλις μπήκαμε μέσα, μια κυρία μάς πλησίασε με ευγένεια και μάς καλωσόρισε αλλά 

εμείς δεν της δώσαμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί όλοι θαυμάζαμε τη μεγάλη κεραμική 

σύνθεση που στεκόταν μπροστά μας. Στη μέση είχε έναν ήλιο και γύρω πολλά 

στοιχεία από την «ΑΙΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟ», όπως έγραφε στα λατινικά επάνω. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μια άλλη αίθουσα, που ονομαζόταν η «αίθουσα της 

ολομέλειας». Ήταν η αίθουσα στην οποία συνεδριάζουν κάθε Παρασκευή τα μέλη 

της Βουλής. Τα έδρανα ήταν μεγάλα σε πεταλοειδή διάταξη και χωρίζονταν ανάλογα 

με τα κόμματα. Εκεί κάθονται οι βουλευτές σε αναπαυτικές καρέκλες. Μπροστά τους 

υπάρχει ένα μικρόφωνο και γύρω γύρω πολλές τηλεοράσεις για τη ψηφοφορία. 

Επίσης, υπήρχαν στη βόρεια πλευρά κάποιες υπερυψωμένες θέσεις στις οποίες 

κάθεται ο πρόεδρος της βουλής, οι βοηθοί του, οι στενογράφοι και μια τιμητική θέση 

για τον πρόεδρο της δημοκρατίας. Πίσω από τις υπερυψωμένες θέσεις δεσπόζουν οι 

σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου. Ανάμεσά τους είναι και το έμβλημα 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα πλάγια υπάρχουν θέσεις για τους υπουργούς όταν 

θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρία. Υπάρχει ακόμα ένα γυάλινο δωμάτιο για 

τους δημοσιογράφους κι ένας εξώστης για τους θεατές. 

Όταν φύγαμε από την αίθουσα της ολομέλειας, προχωρήσαμε σε στενούς και 

μακριούς διαδρόμους και προσπεράσαμε κάποια γραφεία και άλλες αίθουσες 

συνεδριάσεων μέχρι που φτάσαμε σε ένα αίθριο με γκράφιτι στους τοίχους. Το ένα 

από τα γκράφιτι απεικόνιζε τον Περικλή και τον Κλεισθένη. Μάλιστα στο χώρο 

υπήρχαν και 2-3 τραπεζάκια για όσους κάνουν διάλειμμα. 

Μου άρεσε πολύ εκεί και εύχομαι μια μέρα να ξαναβρεθώ στους χώρους της 

νομοθετικής εξουσίας. 

Αθ. Α., Στ’2 
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Στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

Το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων βρίσκεται στην καρδιά της Λευκωσίας, 

κοντά στο παλιό νοσοκομείο. Βρεθήκαμε εκεί για να μάθουμε πώς δουλεύει η Βουλή 

κι εκείνη τη μέρα γίναμε μικροί «βουλευτές». 

Είναι ένα μεγάλο, επιβλητικό, πολυώροφο, άσπρο κτήριο με μια γαλαζοπράσινη 

γυάλινη είσοδο. Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν η κεραμική σύνθεση, που 

απεικονίζει το μεγάλο έμβλημα της Βουλής, τον Ήλιο. Από πάνω του γράφει στα 

λατινικά «ΑΙΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ» και στα δεξιά γράφει στα αραβικά το ίδιο. 

Στη Βουλή υπάρχουν πολλά γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, πολλοί διάδρομοι και 

ένας αίθριος χώρος, που έχει ζωγραφισμένο ένα γκράφιτι, που απεικονίζει τον 

Σόλωνα και τον Περικλή. Επίσης, έχει μια κατασκευή ρομπότ, φτιαγμένο από 

μεταλλικά αντικείμενα. 

Αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν η αίθουσα της ολομέλειας, που έχει μέσα 

τα έδρανα τοποθετημένα σε πεταλοειδή διάταξη. Ακόμα έχει ειδικές θέσεις για τους 

επισκέπτες. Οι συνεδριάσεις των βουλευτών γίνονται κάθε Παρασκευή πρωί. Επίσης, 

έχει ένα γυάλινο διαχωριστικό στη νότια πλευρά, όπου εκεί κάθονται οι 

δημοσιογράφοι και στις υπερυψωμένες θέσεις στη βόρεια πλευρά κάθεται στη μέση 

ο Πρόεδρος της Βουλής, στα δεξιά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στα 

αριστερά του κάθεται ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, που δεν έχουμε τώρα. Από κάτω 

κάθονται τρεις βοηθοί και πιο κάτω οι στενογράφοι. Στα πλάγια έχει θέσεις και για 

τους Υπουργούς. 

Αυτό είναι το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Α. Α., Στ’2 

 

 

 


