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Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

κ. Αδάμου Αδάμου, 

 προς τα Μέλη της Παράλληλης Βουλής 

-------- 

 

Αγαπητά Μέλη της Παράλληλης Βουλής, 

Διά του παρόντος χαιρετισμού, απευθύνω το δικό μου μήνυμα για τον 

θεσμό και την υπόσταση της Παράλληλης Βουλής, άμα τη αναλήψει των 

καθηκόντων μου στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

Ο νεοσυσταθείς θεσμός της Παράλληλης Βουλής -μετρώντας βεβαίως 

ήδη έναν χρόνο λειτουργίας- έχει αποδειχθεί αντάξιος των στόχων του, με 

πρώτιστο μέλημά του τη διαδραστική σχέση με τους πολίτες και την 

κοινωνία εν γένει. Εκ της ιδρύσεώς του, ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής 

έθεσε ως σκοπό του τη δημιουργία μιας στέρεης και διαχρονικής διόδου 

επικοινωνίας και διαλόγου με τον πολίτη, πάνω σε μια οργανωμένη βάση, 

συνδράμοντας σε έναν μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση του 

δημοκρατικού ελλείμματος.  

Παρακολουθώντας την πορεία των εργασιών των βουλών και των 

επιτροπών της Παράλληλης Βουλής, διαφαίνεται ότι έχει παραχθεί 

αξιόλογο έργο, με σημαντικά και καίρια θέματα να συζητούνται και να 

προωθούνται σε αρμόδιους φορείς -τόσο στο κοινοβουλευτικό σώμα, όσο 

και στην εκτελεστική εξουσία. Λειτουργεί στην ουσία η Παράλληλη Βουλή, 

ως ένας παροχέας μηνυμάτων, ιδεών, θέσεων και απόψεων κατευθείαν 

από τους ίδιους τους πολίτες στα όργανα εξουσίας.   

Οι υφιστάμενες έξι βουλές -ειδικότερα, η Βουλή για την Έρευνα, 

Καινοτομία και Ψηφιακή Διακυβέρνηση, η Βουλή για το Περιβάλλον, την 

Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία, η Βουλή για τον Πολιτισμό, η Βουλή για 
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την Κοινωνία των Πολιτών, η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων και η 

Κυπριακή Παιδοβουλή- μαζί με τη νέα έβδομη βουλή για την 

Επιχειρηματικότητα, της οποίας η ιδρυτική σύνοδος συγκλήθηκε την 

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, αποτελούν έναν ολοκληρωμένο κορμό και 

ένα καλά δομημένο corpus, για τον χειρισμό των κυριότερων ζητημάτων 

που απασχολούν την πολιτεία μας.   

Κρίνεται, λοιπόν, σημαντική η συνέχιση του έργου της Παράλληλης 

Βουλής, καθώς και η συνεχής ενίσχυση και προώθησή του. 

Εύχομαι εσείς -ως μέλη και απαραίτητα στοιχεία αυτού του σώματος- να 

συνεχίσετε να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο για τις εργασίες της Παράλληλης 

Βουλής και με τη δική μας αρωγή από μέρους του κοινοβουλίου να 

φθάσουμε σε βέλτιστα αποτελέσματα για την κοινωνία μας στην ολότητά 

της.  

Καλή συνέχεια στο έργο σας.  

 

 

 


