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Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ΔΗΣΥ
κ. Νίκο Τορναρίτη
Κλιμάκιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων συναντήθηκε την Τετάρτη, 09
Δεκεμβρίου 2020, με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού,
βουλευτή Λευκωσίας, κ. Νίκο Τορναρίτη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Τορναρίτη και εκ μέρους της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο Γενικός
Γραμματέας κ. Λουκάς Παναγιώτου, ο Οργανωτικός Γραμματέας κ. Κλεάνθης Συμεωνίδης, η
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολυτέκνων Λευκωσίας κα Βιβή Βαλιαντή, καθώς και ο
Πρώτος Λειτουργός του γραφείου κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου. Στη συνάντηση συμμετείχε
και η κα. Άντρια Θωϊδη, κοινοβουλευτική συνεργάτης του κ. Τορναρίτη.
Κατά την εν λόγω συνάντηση ο κ. Τορναρίτης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις αδικίες τις οποίες υφίστανται οι πολύτεκνες
οικογένειες, καθώς και για τα κυριότερα αιτήματα της Οργάνωσης. Ανάμεσα στα θέματα τα
οποία συζητήθηκαν και αντηλλάγησαν απόψεις ήταν η επιτακτική ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης
των πολυτέκνων οικογενειών, οι αδικίες και ανισότητες που υφίστανται οι πολύτεκνες
οικογένειες κ.ά.
Επιπλέον του τέθηκε και συζητήθηκε το δημογραφικό πρόβλημα και η
υπογεννητικότητα, η οποία μαστίζει τον τόπο μας, γεγονός που προοιωνίζει αλυσιδωτά
προβλήματα και κινδύνους στην κυπριακή κοινωνία και στο μέλλον της πατρίδας μας. Όπως
αναλύσαμε στον κ. Τορναρίτη το θέμα αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό μας
από την γη των πατέρων και προγόνων. Το μόνο ορατό ανάχωμα στην ανομβρία των γεννήσεων
είναι η πολυτεκνία, η οποία θα πρέπει πάση θυσία να προφυλαχθεί και δεόντως να ενισχυθεί.
Ο κ. Τορναρίτης διαβεβαίωσε για τη στήριξή τόσο του ιδίου όσο και του κόμματος του
προς την Π.Ο.Π., τονίζοντας ότι στόχος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι η συνεχής

ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, που αφορά και τις πολύτεκνες οικογένειες και η
αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος, για το οποίο συμφώνησε ότι αποτελεί ιδιαίτερο
κίνδυνο για την πατρίδα μας. Έντονο, μάλιστα, ενδιαφέρον επέδειξε και στο θέμα της άμεσης
ενίσχυσης φοιτητικής χορηγίας προς τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και την αναγκαιότητα
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διατήρησης της πολυτεκνικής ιδιότητας και όταν μια πολύτεκνη οικογένεια απομείνει με 1 ή 2
εξαρτώμενα.
Η Κεντρική Γραμματεία της ΠΟΠ θα ήθελε να ευχαριστήσει το κ. Τορναρίτη για το
ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τα θέματα που αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και
για τη στήριξή του προς την Οργάνωσή μας. Ιδιαίτερα τον ευχαριστεί και για την πρωτοβουλία
του για προώθηση και ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, που αφορούσε την τροποποίηση της
ημερομηνίας εκτίμησης της αξίας των ακινήτων σε σχέση με τα περιουσιακά κριτήρια που
εφαρμόζονται για τη φοιτητική χορηγία.
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