
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

  ΕΤΟΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗ 

 

«Τή γλώσσα μοῦ ἒδωσαν ἑλληνική…» 
 
Γλωσσικό βοήθημα που στοχεύει στην ορθή χρήση της ελληνικής 
γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται 
βασικοί κανόνες γραμματικής και σύνταξης, καθώς και σημασιολογικές 
και ορθογραφικές διευκρινίσεις λέξεων. 

2002 €10 

 

Ο λαϊκός πολιτισμός και η έκφρασή του στη σύγχρονη δημιουργία 
 
Περιλαμβάνει διαλέξεις ακαδημαϊκών, ιστορικών τέχνης, λογοτεχνών και 
άλλων ειδημόνων για διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού και της 
παράδοσής μας, καθώς και στοιχεία από τις συναυλίες, τις παραστάσεις 
θεάτρου σκιών και τις μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η 
Βουλή από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 2003. 

2006 €15 

 

Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος [Ν. 
158(Ι)/1999] και η μεταγενέστερη νομολογία του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
Έκδοση του πρώην βουλευτή Ανδρέα Αγγελίδη στην οποία παρατίθενται 
κατ’ άρθρο αποσπάσματα αποφάσεων πρωτόδικης ή αναθεωρητικής 
δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατ’ εφαρμογή του περί των 
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου [Ν. 158(Ι)/1999]. 
 
 

2008 €12 

 

Πενήντα χρόνια κυπριακού κοινοβουλίου: Οι αντιπρόσωποι του 
λαού 
Kıbrıs Meclisi’nin Elli Yıllı: Halkin Temsilcileri 
Fifty Years of Cyprus Parliament: The Representatives of the 
People 
 
Τρίγλωσση έκδοση (στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική) στην οποία 
σκιαγραφούνται συνοπτικά όλα τα πρόσωπα, Ελληνοκύπριοι, 
Τουρκοκύπριοι και μέλη των θρησκευτικών ομάδων των Μαρωνιτών, 
των Αρμενίων και των Λατίνων, που διετέλεσαν μέλη της Βουλής των 
Αντιπροσώπων από το 1960 έως το 2010. 

2010 €20 

 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
10 χρόνια φρίκης   
81 εκατομμύρια χαμένες ζωές 
 
Περιλαμβάνει τις ομιλίες και μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν από 
εγνωσμένου κύρους ανθρώπους της επιστήμης και της τέχνης και από 
επιζήσαντες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην ομότιτλη ημερίδα, που 
πραγματοποίησε η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2012, καθώς και τη 
συζήτηση που ακολούθησε. 

2016 €12 



 

Όταν ο πολιτισμός αντιστέκεται στην κρίση 
 
Περιλαμβάνει τις ομιλίες που παρουσιάστηκαν από καταξιωμένους 
ακαδημαϊκούς και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών στην 
ομότιτλη ημερίδα, που πραγματοποίησε η Βουλή των Αντιπροσώπων το 
2015, καθώς και τη συζήτηση που ακολούθησε. 

2016 €12 

 

Το Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο (1878-1931) 
 
Αναθεωρημένη εκδοχή της διδακτορικής διατριβής του Χρίστου 
Κυριακίδη, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία στηρίζεται κυρίως σε αρχειακή έρευνα 
και σε μελέτη του Τύπου της εποχής και αφορά το αντιπροσωπευτικό 
σώμα της πρώτης πεντηκονταετίας της βρετανικής κατοχής, το 
Νομοθετικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Τούρκοι 
αιρετοί βουλευτές, καθώς και Βρετανοί διορισμένοι βουλευτές.  

2016 €20 

 

Πολιτική και γελοιογραφία 1960-2000 
Politika ve karikatür 1960-2000 
Politics and caricature 1960-2000 
 
Τρίγλωσση έκδοση (στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική) που διατρέχει 
ιστορικά μια περίοδο σαράντα χρόνων, από το 1960 μέχρι το 2000, 
αναδεικνύοντας μέσα από την καυστική ματιά τριάντα τριών 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων γελοιογράφων πολιτικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δρώμενα κυρίως από την κυπριακή πραγματικότητα, 
αλλά και τον διεθνή στίβο. 

2016 €25 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φάκελος Κύπρου 
 
Πολύτομο έργο που υλοποιείται σταδιακά, κοινή έκδοση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και της Βουλής των Ελλήνων, που περιλαμβάνει το υλικό 
που συνέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία 
λειτούργησε κατά τα έτη 1986 μέχρι 1988, με στόχο την έρευνα, 
συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων αναφορικά με το πραξικόπημα 
του 1974 και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε.   
Ο Τόμος Α΄ περιλαμβάνει το Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον 
Φάκελο της Κύπρου της Βουλής των Ελλήνων του 1988 και το Πόρισμα 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων του 2011, ο Τόμος Β΄ διαδικαστικά ζητήματα που 
απασχόλησαν την Εξεταστική Επιτροπή αναφορικά με τον τρόπο 
λειτουργίας της, σχετικό με τα υπό διερεύνηση γεγονότα υλικό που 
ζητήθηκε εγγράφως από υπηρεσίες, καθώς και αλληλογραφία με 
πρόσωπα που απέστειλαν αυτοβούλως έγγραφα με πληροφορίες για την 
περίοδο 1964-1974 και, τέλος, οι Τόμοι Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ και Θ΄ τις 
καταθέσεις των μαρτύρων με τη σειρά που κλήθηκαν ενώπιον της 
Επιτροπής. 
 

2018 €8,60 



 

Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας 
 
Περιλαμβάνει τα πρακτικά του ομότιτλου συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν 
το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Δημοκρατία και η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο οποίο παρουσιάστηκαν 
από έγκριτους ακαδημαϊκούς και νομικούς οι δύο κυριότερες μορφές της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όπως πραγματώνονται στην Κύπρο και 
την Ελλάδα, ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων στο κάθε πολιτειακό 
σύστημα, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους υπό το 
πρίσμα διάφορων παραμέτρων. Περιλαμβάνει επίσης τη συζήτηση που 
ακολούθησε σε κάθε μέρος εκ των τριών μερών του συνεδρίου. 
 

2020 €10 

 

Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος:  Οι κυπριακής 
καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα 
 
Περιλαμβάνει χρονολόγια για τη ζωή και το έργο των δύο Σαριπόλων και 
τις εισηγήσεις των ακαδημαϊκών και επιστημόνων που συμμετείχαν στην 
ομότιτλη εσπερίδα που συνδιοργάνωσαν η Βουλή των Αντιπροσώπων 
και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, οι οποίες επικεντρώθηκαν στη νομική 
διάσταση της προσωπικότητας των Σαριπόλων, στην πολιτική διάσταση 
της προσωπικότητας του Νικόλαου Ι. Σαριπόλου και στην παρουσίαση 
του πατέρα Σαριπόλου ως λογοτέχνη. Περιλαμβάνει επίσης τη συζήτηση 
που διεξήχθη μεταξύ των ομιλητών και των παρευρισκομένων.  

2020 €10 

 

Λατίνοι της Κύπρου 
 
Τρίγλωσση έκδοση (στην Ελληνική, Αγγλική και Ιταλική) που αποτελεί  
έντυπη μεταφορά της έκθεσης φωτογραφιών, εγγράφων και 
αντικειμένων με θέμα «Οι Λατίνοι της Κύπρου», που παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2019 στη Λευκωσία και από τον Ιούλιο 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 στη Λεμεσό. Καλύπτει τη μακραίωνη 
παρουσία των Λατίνων στην Κύπρο μέσα από την προβολή της 
κοινωνικής, πολιτιστικής και φιλανθρωπικής συνεισφοράς τους. 

2020 €10 

 

Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας: 
Ψηφίσματα 1960-2020 
 
Έκδοση η οποία κυκλοφόρησε στα πλαίσια των εορτασμών για τα 
εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει ταξινομημένα 
θεματικά και χρονολογικά τα διακόσια δεκαεπτά ψηφίσματα που 
εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα εξήντα χρόνια από τη 
σύσταση και λειτουργία της.  Μέσω των ψηφισμάτων η Βουλή εκφράζει 
διαχρονικά τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των μελών της και 
κατ’ επέκταση του συνόλου της κυπριακής κοινωνίας για διάφορα θέματα 
που αφορούν την κυπριακή και τη διεθνή πραγματικότητα.  

 

2021 €15 
€10 



 

Εξήντα χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα παράθυρα στην 
κοινοβουλευτική μας ιστορία  
 
Έντυπη παρουσίαση της ομότιτλης πολυθεματικής έκθεσης της Βουλής 
των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του νομοθετικού σώματος. Αποτελείται από 
τα εξήντα «παράθυρα», στα οποία παρουσιάζονται κυρίως ανά έτος τα 
σημαντικότερα γεγονότα της εξηντάχρονης ιστορίας της Βουλής μέσα 
από κείμενα, φωτογραφικό υλικό, πρωτοσέλιδα και άρθρα εφημερίδων. 
Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης τη σύνθεση των έντεκα βουλευτικών 
περιόδων από το 1960 μέχρι σήμερα. 

2021 €20 

 

Ο Θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων 
 
Περιλαμβάνει περισσότερες από τριάντα παρεμβάσεις 
βουλευτών/βουλευτριών, πανεπιστημιακών και ερευνητών που 
συμμετείχαν στο ομότιτλο συνέδριο, που συνδιοργάνωσαν η Βουλή των 
Αντιπροσώπων και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στα 
πλαίσια της συμπλήρωσης εξήντα χρόνων λειτουργίας του κυπριακού 
κοινοβουλίου, οι οποίες αφορούν τις θεσμικές, κανονιστικές, νομικές και 
άλλες πτυχές της νομοθετικής εξουσίας, καλύπτοντας ένα ευρύτατο 
φάσμα θεμάτων που άπτονται της θεσμικής της λειτουργίας. Η έκδοση 
φιλοδοξεί να συμβάλει τόσο στην προώθηση των κοινοβουλευτικών 
σπουδών στην Κύπρο όσο και στην ανάπτυξη της σύμπραξης μεταξύ 
πολιτικού και επιστημονικού λόγου. 
 

2022 €15   

 


