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Συνάντηση Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με
Συμμαχία Πολιτών
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020, συνάντηση κλιμακίου της Παγκύπριας
Οργάνωσης Πολυτέκνων με τη Συμμαχία Πολιτών, στα γραφεία του Κινήματος. Εκ μέρους της
Συμμαχίας Πολιτών παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος κ. Αχιλλέας Μαλαχουρίδης και ο Πρόεδρος
του Επαρχιακού Συμβουλίου Λευκωσίας κ. Λάκης Ζάγανος. Εκ μέρους της Π.Ο.Π. παρευρέθηκε
ο Πρόεδρος κ. Ντίνος Ολύμπιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αργύρης Αργυρού, ο Έφορος Βοηθημάτων
κ. Γιώργος Θεμιστοκλέους, καθώς και ο πρώτος Λειτουργός του γραφείου κ. Αργύρης
Χατζηχριστοδούλου.
Στη διάρκεια της Συνάντησης ο κ. Μαλαχουρίδης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, το Δημογραφικό Πρόβλημα, καθώς
και για τα αιτήματα της Οργάνωσης. Μέσα στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού διαλόγου
συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της πολυτεκνίας και εξεύρεσης μέτρων για επίλυση του
Δημογραφικού προβλήματος, που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Συζητήθηκαν, επίσης, πολιτικές
άρσης των αδικιών, που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες στον τόπο μας, καθώς και η
αναγκαιότητα επαναφοράς όλων όσων άδικα έχουν αφαιρεθεί από τις πολύτεκνες οικογένειες,
ένεκα της οικονομικής κρίσης.
Ο κ. Μαλαχουρίδης από την πλευρά του εξέφρασε την στήριξή της Συμμαχίας Πολιτών προς την
Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων και κατ’ επέκταση τις πολύτεκνες οικογένειες του τόπου και
ανέφερε ότι πρέπει να ασκούνται πιέσεις προς το Κράτος που στόχο να έχουν την έγκριση και
υποβολή νομοσχεδίων υπέρ των πολυτέκνων. Αναγνώρισε, επίσης, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα
για αύξηση της πολυτεκνίας, καθώς, επίσης, και να στηριχθούν οι υφιστάμενες πολύτεκνες
οικογένειες του τόπου μας.
Η Κεντρική Γραμματείας της Π.Ο.Π. θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Συμμαχία Πολιτών για την
ευκαιρία, που είχαμε, να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους για τα θέματα που
αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για τη στήριξή τους προς την Οργάνωση και τις
πολύτεκνες οικογένειες.
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