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Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με βουλευτή ΔΗ.ΣΥ. κα Σάβια Ορφανίδου
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, συνάντηση κλιμακίου της ηγεσίας της
Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με τη βουλευτή του ΔΗ.ΣΥ. κα Σάβια Ορφανίδου,
στα γραφεία της Οργάνωσης στη Λευκωσία. Εκ μέρους της Π.Ο.Π. παρευρέθηκαν ο
Πρόεδρος, κ. Ν. Ολύμπιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Αργυρού, ο Οργαν. Γραμματέας κ. Κ.
Συμεωνίδης, ο Έφ. Βοηθημάτων κ. Γ. Θεμιστοκλέους και ο Πρώτος Λειτουργός του
γραφείου κ. Α. Χατζηχριστοδούλου. Εκ μέρους της Επαρχιακής Γραμματείας
Πολυτέκνων Λευκωσίας παρευρέθηκαν η Πρόεδρος κα Βιβή Βαλιαντή, ο Αντιπρόεδρος
κ. Δ. Κωνσταντίνου και ο Έφ. Βοηθημάτων κ. Κ. Πηγιώτης. Στη συνάντηση παρέστεκε
και ο κ. Στέφανος Καραολής, Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης της κας Σάβιας Ορφανίδου.
Η κα Σάβια Ορφανίδου, ενημέρωσε για την εισήγησή της για δημιουργία νομοθετικού
πλαισίου για παραχώρηση θεσμοθετημένης προτεραιότητας σε ορισμένες ειδικές
ομάδες του πληθυσμού, σε χώρους όπου εξυπηρετείται κοινό, καθώς και για άλλες
σκέψεις της για προτάσεις προς ενίσχυση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
γενικότερα των οικογενειών της Κύπρου. «Θα ήθελε», είπε, «να συζητήσει τα θέματα
αυτά με την Οργάνωση και να ακούσει τις απόψεις και τις σκέψεις μας». Όπως ανέφερε,
«συμμερίζεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες των πολύτεκνων οικογενειών και είναι
συμπαραστάτης της Οργάνωσης».
Η ηγεσία της ΠΟΠ εξέφρασε τις απόψεις της επί των θεμάτων που έθεσε η κα.
Ορφανίδου αναφέροντας ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της οικογένειας,
να έχουν προτεραιότητα και να στηρίζονται οι πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα με
αφορμή την συνάντηση η ηγεσία της ΠΟΠ είχε την ευκαιρία να ενημερώσει και για τα
κυριότερα αιτήματα της Οργάνωσης, τις αδικίες και ανισότητες που υφίστανται στην
τιμολόγηση του νερού, ρεύματος, καθώς, επίσης, και για το Δημογραφικό Πρόβλημα.

Η Κεντρική Γραμματεία της Π.Ο.Π. θα ήθελε να ευχαριστήσει τη βουλευτή κα Σάβια
Ορφανίδου για την ευκαιρία, που είχαμε να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί
της, καθώς και για το ενδιαφέρον της για τους πολύτεκνους.
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