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Λευκωσία 28/04/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ με τον
Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Τρίτη 26/04/2016 κλιμάκιο της ηγεσίας της
αποτελούμενο από το Πρόεδρο της κ. Ντίνο Ολύμπιο, τον Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη Αργυρού, τον Γενικό
Γραμματέα κ. Στέλιο Στυλιανού, τον Γενικό Ταμία κ. Μιχάλη Μιχαηλά, τον Έφορο Εκδόσεων κ. Λουκά
Παναγιώτου, τον Έφορο Μελών κ. Κλεάνθη Συμεωνίδη, την Πρόεδρο της Επαρχιακής Λευκωσίας κ. Βιβή
Βαλιαντή, τον Γραμματέα της Ε.Ε. Ελέγχου κ. Μιχαλάκη Γεωργίου και τον Α’ Λειτουργό της Οργάνωσης κ.
Αργύρη Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ
Νεοφύτου στο γραφείο του. Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης εκ μέρους του ΔΗΣΥ, η κ. Στέλλα
Κυριακίδου, Αντιπρόεδρος και υπεύθυνη κοινωνικών θεμάτων, η κ. Τόνια Μουσκή, υπεύθυνη κοινωνικής
πολιτικής, ο κ. Γιώργος Γεωργίου, διευθυντής γραφείου Προέδρου και Παναγιώτης Τσαγγάρης, διευθυντής
γραφείου τύπου και ΜΜΕ.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Π. κ. Ολύμπιος ανέπτυξε στoν κ. Νεοφύτου την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η πολύτεκνη οικογένεια λόγω της οικονομικής κρίσης, των μέτρων λιτότητας, της μείωσης των
επιδομάτων και των αδικιών που υφίστανται σε διάφορα επίπεδα. Του έθεσε τα βασικά αιτήματα πολυτέκνων
που αφορούν κυρίως την επαναφορά του επιδόματος μάνας, την άρση των αδικιών στο επίδομα τέκνου και
φοιτητική χορηγία και επαναφορά των όπως ίσχυαν πριν το 2011 ή και την επιστροφή των φορολογικών
εκπτώσεων για τα παιδιά καθώς και το δικαίωμα για δωρεάν Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Επίσης οι εκπρόσωποι της ΠΟΠ εξέφρασαν στον κ. Νεοφύτου την αγωνία και ανησυχία της Οργάνωσης για το
Δημογραφικό πρόβλημα και τους τεράστιους κινδύνους που περικλείει για την πατρίδα μας. Η συνεχιζόμενη
μείωση των γεννήσεων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην δημογραφική ανανέωση της πατρίδας μας τα επόμενα
χρόνια και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. Γι’ αυτό, πρόσθεσαν, πρέπει να δοθούν κίνητρα για αύξηση των
γεννήσεων και στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.
Ο κ. Νεοφύτου αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ συμφώνησε με όσα του έχουν λεχθεί και ότι οι πολύτεκνες
οικογένειες έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ανάφερε ότι, όταν το επιτρέψουν οι
οικονομικές συνθήκες, πρέπει να υπάρξουν μέτρα στήριξης από το κράτος και θα πρέπει να αποφασιστούν
κατόπιν ιεράρχησης και καθορισμό προτεραιοτήτων. Πρώτη προτεραιότητα τους, τόνισε, είναι η στήριξη των
ευάλωτων ομάδων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πολύτεκνες οικογένειες. Θέση τους, επίσης, είναι ότι
χρειάζεται η ίδρυση ενός κεντρικού φορέα κοινωνικής πολιτικής ο οποίος να χειρίζεται τα θέματα στήριξης των
ευάλωτων ομάδων. Αναφερόμενος στο Δημογραφικό, τόνισε ότι η γέννηση του κάθε παιδιού αποτελεί πλούτο
και επένδυση για τον τόπο και πρέπει να στηρίζεται με κίνητρα. Τέλος εξέφρασε το αμέριστο ενδιαφέρον του για
την τάξη των πολυτέκνων και ότι στηρίζει τα δίκαια αιτήματα πολυτέκνων.
Η ηγεσία της ΠΟΠ εκφράζει την ικανοποίηση της για τις θέσεις και απόψεις του Προέδρου του
Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νεοφύτου και τον ευχαριστεί για το ειλικρινές ενδιαφέρον του.
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης.
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