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Τηλεδιάσκεψη Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
με Πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
Την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης,
αντιπροσωπείας της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με τον Πρόεδρο και
βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ.
Ντίνος Ολύμπιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αργύρης Αργυρού, ο Οργανωτικός Γραμματέας κ.
Κλεάνθης Συμεωνίδης, ο Έφορος Βοηθημάτων κ. Γιώργος Θεμιστοκλέους, η Πρόεδρος
της Επαρχιακής Γραμματείας Πολυτέκνων Λευκωσίας κα Βιβή Βαλιαντή, καθώς και ο
Πρώτος Λειτουργός του γραφείου κ. Αργύρης Χατζηχριστοδούλου.
Από το ΔΗΣΥ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος κ. Νίκος Τορναρίτης, καθώς και οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής
Εργασίας κ.κ. Αντρέας Κυπριανού και Μάριος Μαυρίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Νεοφύτου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, το Δημογραφικό
πρόβλημα, αλλά και για τα αιτήματα της Οργάνωσης, τα κυριότερα των οποίων
εστιάζονται στη φοιτητική χορηγία, το επίδομα τέκνου και στην άρση αδικιών. Μέσα στα
πλαίσια ενός εποικοδομητικού διαλόγου συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της
πολυτεκνίας και εξεύρεσης μέτρων προς 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 εκείνων των ωφελημάτων, που έχουν άδικα αφαιρεθεί από τις
πολύτεκνες οικογένειες, ένεκα της οικονομικής κρίσης.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαβεβαίωσε για τη στήριξή του κόμματός του προς την ΠΟΠ,
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. Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανάφερε, τέλος, ότι θα γίνουν
περαιτέρω διαβουλεύσεις, βουλευτών του κόμματος του με την ηγεσία της ΠΟΠ για
αξιολόγηση και κοστολόγηση των αιτημάτων μας με στόχο την προώθησή τους.
Η Κεντρική Γραμματεία της ΠΟΠ θα ήθελε να ευχαριστήσει το Δημοκρατικό Συναγερμό
και τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου προσωπικά, για το συνεχές ενδιαφέρον τους, για τα
θέματα που αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για τη στήριξή τους προς
την Οργάνωσή μας.
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