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                                                                                                  Λευκωσία 26/02/2015 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ με τον 

Γενικό Γραμματέα ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού 
 

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 16/02/2015 κλιμάκιο 
της ηγεσίας της αποτελούμενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαμάρα, τον 
Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη Αργυρού και τον Α’ Λειτουργό της κ. Αργύρη Χατζηχριστοδούλου 
είχαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ κ. Άντρο Κυπριανού στο γραφείο 
του. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης από το ΑΚΕΛ, ο κ. Χρίστος Χριστοφίδης, μέλος 
πολιτικού γραφείου και η κα. Μαρίνα Σάββα, διευθύντρια γραφείου Α. Κυπριανού. 
 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαμάρας έθεσε στον κ. Κυπριανού τα βασικά αιτήματα 
πολυτέκνων και ανέπτυξε την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πολύτεκνη 
οικογένεια λόγω της οικονομικής κρίσης, της μείωσης των επιδομάτων και εισοδημάτων 
τους καθώς και των αδικιών που υφίστανται σε διάφορα επίπεδα. Του εξέφρασε τις 
ανησυχίες της Οργάνωσης για το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των κριτηρίων που 
παρέχονται τα φοιτητικά επιδόματα και το επίδομα τέκνου, με περισσότερες αρνητικές 
συνέπειες για τους πολύτεκνους και έθιξε την καθυστέρηση που παρατηρείται στην 
κυκλοφορία των αιτήσεων για το έτος 2015. Ο κ. Σαμάρας έθεσε επίσης στο κ. 
Κυπριανού το θέμα των εκποιήσεων και την αναγκαιότητα προστασίας της πολύτεκνης 
οικογένειας και πως πρέπει να αποφευχθούν οι πωλήσεις δανείων σε ξένους οίκους. 
Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στα προβλήματα στην παραχώρηση του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και στην κατάργηση του επιδόματος Μάνας. 
Τέλος ο κ. Σαμάρας εξέφρασε στον κ. Κυπριανού την αγωνία και ανησυχία της 
Οργάνωσης για το Δημογραφικό πρόβλημα και τους τεράστιους κινδύνους που περικλείει 
για την πατρίδα μας. Ο αρνητικός αντίκτυπος στην Δημογραφική ανανέωση της μικρής 
μας πατρίδας, από τα συνεχιζόμενα μέτρα μειώσεων και περικοπών των κοινωνικών 
παροχών και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων θα είναι τρομερός για τα επόμενα χρόνια 
και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. 
 
Ο κ. Κυπριανού αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ εξέφρασε το αμέριστο ενδιαφέρον και 
την στήριξη του για την τάξη των πολυτέκνων. Συμφώνησε ότι οι πολύτεκνες οικογένειες 
έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που έχουν ληφθεί και διαβεβαίωσε ότι θα 
μελετήσουν όλα τα αιτήματα που του τέθηκαν με επιδίωξη να βρεθούν λύσεις οι οποίες 
και να τα αντιμετωπίζουν.  
 
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Κυπριανού για το ειλικρινές ενδιαφέρον του.  
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης. 
 

Με ιδιαίτερη τιμή 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 
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Πρόεδρος                                                                                          Γενικός Γραμματέας                                             


