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Εισαγωγή
Το ηµερολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας, το 22ο στη
σειρά, είναι αφιερωµένο στα 40 χρόνια από την ίδρυση
και λειτουργία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.
Έχει καταβληθεί προσπάθεια µέσα από τις σελίδες του να
σκιαγραφηθεί η πορεία της Οργάνωσης στα 40 αυτά χρόνια και να αναδειχθούν οι κυριότερες στιγµές και οι σηµαντικότεροι σταθµοί της, τόσο για την αναγνώριση των
πολυτέκνων και την κατάκτηση των ωφεληµάτων τους
όσο και για τη συνολική δραστηριότητά της και το ρόλο
που διαδραµάτισε για καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία.
Επίσης, προσπάθεια έγινε να αναδειχθεί η σηµαντική
συµβολή της για την εξύψωση του θεσµού της οικογένειας και την καταπολέµηση του εθνικού κινδύνου της υπογεννητικότητας, καθώς και η πολύµορφη δραστηριότητά
της για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής της πολύτεκνης οικογένειας.
Το έργο που καταγράφεται είναι αποτέλεσµα της διαχρονικής συλλογικής δράσης όλων των σωµάτων της Οργάνωσης, των αξιωµατούχων της, του προσωπικού της, καθώς και της καθολικής υποστήριξης που έτυχε από τα
απλά µέλη της.
Το όραµα της Π.Ο.Π., να αναγνωριστεί από την Πολιτεία,
την Εκκλησία και την Κοινωνία η υπέρτερη προσφορά της
πολύτεκνης οικογένειας, έγινε πραγµατικότητα και η
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πολύτεκνη οικογένεια είναι σήµερα σεβαστή και χαίρει
εκτίµησης. Οι στόχοι και τα οράµατα της Π.Ο.Π. όµως δεν
σταµατούν. Η ανάδειξη του δηµογραφικού προβλήµατος
ως τον υπ’ αριθµό ένα κίνδυνο της πατρίδας µας λόγω της
συνεχούς µείωσης του δείκτη γονιµότητας µε όλες τις
συνεπακόλουθες αρνητικές συνέπειες στην οικονοµία
του τόπου, αλλά ιδιαίτερα σ’ αυτήν την επιβίωσή µας ως
κράτος, µάς επιβάλλουν να συνεχίσουµε µε υποµονή και
επιµονή τους αγώνες µας για καθιέρωση και εφαρµογή
δηµογραφικής αφενός και οικογενειακής πολιτικής αφετέρου, από πλευράς πολιτείας, καθώς και για την περαιτέρω στήριξη και υποστήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.
Συγχαίρω και ευχαριστώ: όλους τους αξιωµατούχους της
Οργάνωσης, τα Μέλη της Κεντρικής Γραµµατείας, των
Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών και άλλα στελέχη,
τόσο τα υφιστάµενα όσο και τα παλαιότερα, τα οποία µε
διορατικότητα και πάντα σε εθελοντική βάση βοήθησαν
τα µέγιστα στην θεµελίωση και την ανάπτυξη της Οργάνωσης.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ εκφράζω εκ µέρους όλων των πολυτέκνων και στο προσωπικό της Οργάνωσης, το οποίο
µε ζήλο, εντιµότητα, υποµονή και αποτελεσµατικότητα
υποστήριξε την προσπάθεια και συνέβαλε τα µέγιστα στη
µέχρι τώρα πορεία και ανάπτυξη της Οργάνωσης.
Παρασκευάς Σαµάρας
Πρόεδρος
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† ¶EPITOMH IH™OY XPI™TOY, B·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘
¶ƒ√ ∆ø¡ ºø∆ø¡. ™ÈÏ‚¤ÛÙÚÔ˘ PÒÌË˜, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ™¿ÚˆÊ
ª·Ï·¯›Ô˘ ÚÔÊ., £ˆÌ·˝‰Ô˜, °ÔÚ‰›Ô˘ Ì., ¶¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÈÔÊ.
™‡Ó·ÍÈ˜ √ã ∞ÔÛÙfiÏˆÓ, ÃÚ˘Û¿ÓıÔ˘ Ì., ∂˘ÊËÌ›·˜ Ì.
£ÂÔ¤ÌÙÔ˘ Î·È £ÂˆÓ¿ Ì., ™˘ÁÎÏËÙÈÎ‹˜ ÔÛ. (ÓËÛÙÂ›·)
† ∆∞ ∞°π∞ £∂√º∞¡∂π∞ ∆√À ™ø∆∏ƒ√™ Ãƒπ™∆√À
† ™‡Ó·ÍÈ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ & µ·ÙÈÛÙÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ÃÔ˙Â‚›ÙÔ˘, ¢ÔÌÓ›ÎË˜ ÔÛ., ∫‡ÚÔ˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜, ∂ÏÏ·‰›Ô˘
† ª∂∆∞ ∆∞ ºø∆∞. ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘ Ì., ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ÔÛ.
°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¡‡ÛÛË˜, ¢ÔÌÂÙÈ·ÓÔ‡ ÂÈÛÎ. ªÂÏÈÙÈÓ‹˜, ª·ÚÎÈ·ÓÔ‡ ÚÂÛ‚.
† £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ∫ÔÈÓÔ‚È¿Ú¯Ô˘, ∞Á·›Ô˘ Ì., µÈÙ·Ï›Ô˘ ÔÛ.
T·ÙÈ·Ó‹˜ Ì., ¶¤ÙÚÔ˘ ∞‚ÂÛ·Ï·Ì›ÙÔ˘, ∂˘ı·Û›·˜ Î·È ªÂÚÈÙ›Ô˘ Ì.
∂ÚÌ‡ÏÔ˘, ™ÙÚ·ÙÔÓ›ÎÔ˘ Ì. Î·È ª·Í›ÌÔ˘ ∫·˘ÛÔÎ·Ï˘‚›ÙÔ˘, ¶·¯ˆÌ›Ô˘ Ì.
TˆÓ ÂÓ ™ÈÓ¿ Î·È P·˚ıÒ ∞‚‚¿‰ˆÓ, ™¿‚‚· ™ÂÚ‚›·˜
¶·‡ÏÔ˘ £Ë‚·›Ô˘, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·Ï˘‚›ÙÔ˘, ¶·ÓÛÔÊ›Ô˘ Ì.
† πµã §√À∫∞ (10 §ÂÚÒÓ). ¶ÚÔÛÎ. ·Ï‡ÛÂˆ˜ ∞. ¶¤ÙÚÔ˘
† ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÓÌ., ∞¯ÈÏÏ¿ ÔÛ.
† ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜, •¤ÓË˜ Ì.
M·Î·Ú›ˆÓ AÈÁ˘. Î·È ∞ÏÂÍ·Ó‰., ª¿ÚÎÔ˘ ∂˘ÁÂÓÈÎÔ‡
† ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘, ∑·¯·Ú›Ô˘, £‡ÚÛÔ˘ Ì., ∂˘ÛÂ‚›Ô˘ ÔÛ.
¶·Ó·Á›·˜ ¶·Ú·Ì˘ı›·˜, ª·Í›ÌˆÓ ÔÌÔÏ. Î·È °Ú·ÈÎÔ‡, ¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘ ÔÛ.
∆ÈÌÔı¤Ô˘ ∞., ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¶¤ÚÛÔ˘, ª·ÓÔ˘‹Ï ÈÂÚÔÌ.
† π¢ã §√À∫∞ (∆˘ÊÏÔ‡). KÏ‹ÌÂÓÙÔ˜, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÂÓ √Ï‡Ìˆ
† ¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ EÁÎÏÂ›ÛÙÔ˘, •¤ÓË˜ ÔÛ., º›ÏˆÓÔ˜, £ÂÛÚfi‚Ô˘
† °ÚËÁÔÚ›Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜, ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘ Ì.
•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ÔÛ. Î·È ÙË˜ Û˘ÓÔ‰Â›·˜ ·˘ÙÔ‡, ™˘ÌÂÒÓ ÔÛ.
† ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ¢ËÌËÙÚÈ·ÓÔ‡ Â. ∆·Ì·ÛÔ‡
EÊÚ·›Ì ™‡ÚÔ˘, ¶·ÏÏ·‰›Ô˘ ÔÛ., Ã¿ÚÈÙÔ˜ Ì., π·ÎÒ‚Ô˘ ·ÛÎËÙÔ‡
† ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. πÁÓ·Ù›Ô˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘, ÃÚ˘Û‹˜ Ì., ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ã›Ô˘
† π∂ã §√À∫∞ (∑·Î¯·›Ô˘). ∆ø¡ ∆ƒπø¡ π∂ƒ∞ƒÃø¡
K‡ÚÔ˘ Î·È Iˆ¿ÓÓÔ˘ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, ∞ı·Ó·Û›·˜, £ÂÔ‰fiÙË˜, ∂˘‰ÔÍ›·˜
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Λουκ. β΄ 20-21,
40-52
Β΄ Τιµ. δ΄ 5-8
Μάρκ. α΄ 1-8
Τίτ. β΄11-14, γ΄ 4-7 Ματθ. γ΄ 13-17
Πράξ. ιθ΄ 1-8
Ιωάν. α΄ 29-34
Εφεσ. δ΄ 7-13
Ματθ. δ΄ 12-17
Κολ. γ΄ 4-11
Λουκ. ιζ΄ 12-19
Εβρ. ιγ΄ 17-21
Λουκ. στ΄ 17-23
Eβρ. ιγ΄ 7-16
Mατθ. ε΄ 14-19
Α΄ Τιµ. α΄ 15-17
Λουκ. ιη΄ 35-43
Εβρ. ζ΄ 26-η΄2
Ιωάν. ι΄ 9-16
Εβρ. ζ΄ 26-η΄2
Ιωάν. ι΄ 9-16
Εβρ. ιγ΄ 7-16
Λουκ. ιθ΄ 1-10

EΩΘΙΝΟΝ/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Κολασ. β΄ 8-12

Περιτ. Ι. Χριστού
―
Ι΄
βαρύς
Άγ. Θεοφάνεια
―
Προδρόµου
―
ΙΑ΄
πλ. δ΄
Α΄
α΄
Αγίου Αντωνίου
―
Αθαν. κ΄Κυρίλλου
―
Β΄ (Τυφλού)
β΄
Γρηγ. Θεολόγου
―
Ιωάν. Χρυσοστ.
―
Γ΄ (Ζακχαίου)
γ΄

28/11/2010: Ηµερίδα της Π.Ο.Π. για το ∆ηµογραφικό
«Αίτια - Προβλήµατα - Κίνδυνοι - Λύσεις».
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Η ίδρυση
Στις 4 Απριλίου 2011 κλείνουν 40 χρόνια από την Ίδρυση
της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. Το 1971, µια
ολιγοµελής οµάδα από πολύτεκνους συσκέφθηκε στο οίκηµα της Ο.Χ.Α. Στροβόλου και αφού ανταλλάχθηκαν διάφορες σκέψεις αποφασίστηκε η ίδρυση της Παγκύπριας
Οργάνωσης Πολυτέκνων. Η οµάδα άρχισε αµέσως δράση
και µε δηµοσιεύσεις στις εφηµερίδες καλούσε τους πολύτεκνους να στείλουν τα στοιχεία τους ώστε να οργανωθεί η ιδρυτική συνέλευση. Η ανταπόκριση των πολυτέκνων ήταν άµεση και έτσι στις 4 Απριλίου 1971, έγινε η
πρώτη Παγκύπρια Συνέλευση στο «σινέ Μιµόζα» στη
Λευκωσία όπου παρέστησαν πέραν των 1.000 ατόµων
από όλη την Κύπρο. Η συνέλευση ενέκρινε το Καταστατικό για την Ίδρυση της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων και εξέλεξε το πρώτο Κεντρικό Συµβούλιο και τη Γενική Γραµµατεία. Η ίδρυση της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πολυτέκνων ήταν πια γεγονός.
Κύριο µέληµα της Γενικής Γραµµατείας ήταν η προώθηση
των αιτηµάτων των πολυτέκνων, κυριότερα των οποίων
ήταν: η παροχή οικογενειακού επιδόµατος, η παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, η δωρεάν παιδεία,
η µείωση της στρατιωτικής θητείας κ.ά. Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποίησαν συναντήσεις µε τον Πρόεδρο της
Βουλής και διάφορους Υπουργούς.
6

Πέραν της προώθησης των αιτηµάτων και µε στόχο την
ένταξη όλων των πολυτέκνων στην Οργάνωση, η Γραµµατεία άρχισε µε ζήλο και ενθουσιασµό επισκέψεις σε
χωριά και σε όλες τις Επαρχίες και έκανε συνελεύσεις µε
σκοπό την εκλογή Επαρχιακών Επιτροπών και την οργάνωση των πολυτέκνων σε επαρχιακό επίπεδο. Στις επισκέψεις αυτές συνάντησαν πολλές δυσκολίες, λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων, αλλά και απογοητεύσεις λόγω της περιορισµένης προσέλευσης πολυτέκνων στις συγκεντρώσεις.
∆υστυχώς όµως αυτή η προσπάθεια έµελλε να διακοπεί.
Πριν προλάβουν να κερδίσουν οποιοδήποτε ωφέληµα ήρθε η τουρκική εισβολή του 1974. Η δραστηριότητα που είχε ξεκινήσει επηρεάσθηκε αρνητικά και σιγά-σιγά η Οργάνωση αδρανοποιήθηκε και τελικά διαλύθηκε. Η παύση
αυτή κράτησε 5 χρόνια µέχρι που η Οργάνωση επαναδραστηριοποιήθηκε στις 24/6/1979 από άλλους πολύτεκνους.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων σε ειδική τελετή
που οργάνωσε στις 22/2/1992, µε την ευκαιρία των 20
χρόνων της, τίµησε τους τρείς πρωτεργάτες και ιδρυτές
της, τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο, τον κ. Φρίξο Χριστοφίδη και τον κ. Πέτρο Χατζηκώστα.
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TÚ‡ÊˆÓÔ˜ Ì., ¶ÂÚÂÙÔ‡·˜ Ì., ºÈÏÈÎ¿ÙË˜ Ì., ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
† H À¶∞¶∞¡∆∏ ∆√À ∫Àƒπ√À ∏ªø¡ π∏™√À Ãƒπ™∆√À
™˘ÌÂÒÓ £ÂÔ‰fi¯Ô˘, ÕÓÓË˜ ÚÔÊ., ∞˙·Ú›Ô˘ Ú., ∫Ï·˘‰›Ô˘
IÛÈ‰ÒÚÔ˘ ¶ËÏÔ˘ÛÈÒÙÔ˘, £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘ Ì., ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÔÌ., πˆÛ‹Ê
AÁ¿ıË˜ Ì., ¶ÔÏ˘Â‡ÎÙÔ˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜, £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ıËÓ.
† π∑ã ª∞∆£∞π√À (Ã·Ó·Ó·›·˜). ºˆÙ›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
¶·ÚıÂÓ›Ô˘ §·Ì„¿ÎÔ˘, ∞Ú›ÔÓÔ˜ Â. ∫‡ÚÔ˘, §Ô˘Î¿ ÔÛ.
† £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘, ª·Î·Ú›Ô˘ Â. ¶¿ÊÔ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ì., ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, ºÈÏ·ÁÚ›Ô˘, ª·ÚÎ¤ÏÏÔ˘
† Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∑‹ÓˆÓÔ˜ ÔÛ. Ù·¯˘‰Ú.
BÏ·Û›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙË˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™¤Ú‚Ô˘ ÓÂÔÌ.
MÂÏÂÙ›Ô˘ AÓÙÈÔ¯Â›·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫ËÔ˘ÚÔ‡, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
† π™∆ã §√À∫∞ (∆ÂÏÒÓ. Î·È º·ÚÈÛ., ·Ú¯‹ ∆ÚÈˆ‰›Ô˘). AÎ‡Ï· ∞.
A˘ÍÂÓÙ›Ô˘, ª¿ÚˆÓÔ˜, ∞‚Ú·¿ÌÔ˘ ÔÛ., ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ °¿˙Ë˜
OÓËÛ›ÌÔ˘ ∞., ∞Óı›ÌÔ˘ Ã›Ô˘ ÔÛ., ∂˘ÛÂ‚›Ô˘ ÔÛ.
¶·ÌÊ›ÏÔ˘ Ì., ºÏ·‚È·ÓÔ‡ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜, ª·ÚÔ˘ı¿
† £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∆‹ÚˆÓÔ˜, ∞˘ÍÈ‚›Ô˘ ™fiÏˆÓ, ª·ÚÎÈ·ÓÔ‡, ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜
§¤ÔÓÙÔ˜ PÒÌË˜, AÁ·ËÙÔ‡ ÔÌÔÏ., ¶·ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∞ÁÚ›· Ì.
ºÈÏÔı¤Ë˜ AıËÓ·›·˜, AÚ¯›Ô˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ ∞., ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ ÔÌÔÏ.
† π∑ã §√À∫∞ (∞ÛÒÙÔ˘). §¤ÔÓÙÔ˜ K·Ù¿ÓË˜, ∞Á¿ıˆÓÔ˜ ƒÒÌË˜
∆ÈÌÔı¤Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓ ™˘Ì‚fiÏÔÈ˜, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞ÓÙÈÔ¯Â›·˜, ∑·¯·Ú›Ô˘ ·Ú¯ÈÂ.
AÓıÔ‡ÛË˜ Ì., AÚÈÛÙ›ˆÓÔ˜, AÚÛÈÓfiË˜, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÔÌÔÏ.
† ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ ™Ì‡ÚÓË˜, °ÔÚÁÔÓ›·˜ ÔÛ., ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘
† ∞ã & µã ∂‡ÚÂÛÈ˜ ∆ÈÌ›·˜ ∫ÂÊ·Ï‹˜ µ·ÙÈÛÙÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘
T·Ú·Û›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜, M·ÚÎ¤ÏÏÔ˘ K˘Ú›Ô˘, ƒËÁ›ÓÔ˘ Ì.
† æ˘¯/ÙÔÓ, ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ °¿˙Ë˜, ºˆÙÂÈÓ‹˜ ™·Ì·ÚÂ›ÙÈ‰Ô˜, £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘
† ∞¶√∫ƒ∂ø. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ¢ÂÎ·ÔÏ›ÙÔ˘, ™›ÌˆÓÔ˜ ∫˘ÚËÓ·›Ô˘
µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÔÌ., ∫·ÛÛÈ·ÓÔ‡ ÔÛ., ¡˘ÌÊ¿, ∂˘‚Ô‡ÏÔ˘ ÂÎ √ã
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AΠOΣTOΛOΣ

EYAΓΓEΛIO

2
6
10
13
20
26

Εβρ. ζ΄ 7-17
Β΄ Κορ. στ΄ 16-ζ΄1
Β΄ Τιµ. β΄ 1-10
Β΄ Τιµ. γ΄ 10-15
Α΄ Κορ. στ΄ 12-20
Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17

27

Α΄ Κορ. η΄ 8-θ΄2

Λουκ. β΄ 22-40
Ματθ. ιε΄ 21-28
Ιωάν. ιε΄ 17-ιστ΄ 2
Λουκ. ιη΄ 10-14
Λουκ. ιε΄ 11-32
Λουκ. κα΄ 8-9,
25-27, 35-36
Ματθ. κε΄ 31-46

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Υπαπαντή Χριστού
―
∆΄ (Χαναναίας)
δ΄
Αγ. Χαραλάµπους
―
Ε΄
πλ. α΄
Στ΄
πλ. β΄
Ψυχοσάββατον
Ζ΄

―
βαρύς

22/2/1992: Οι τρεις τιµηθέντες πρωτεργάτες της
ίδρυσης της Π.Ο.Π., Πέτρος Χατζηκώστας, Φρίξος
Χριστοφίδης και Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος.
9

Επαναδραστηριοποίηση
Το 1978 άρχισαν στην Κύπρο να προετοιµάζονται όλοι για
να γιορτάσουν το έτος παιδιού που καθορίστηκε από τα
Ηνωµένα Έθνη να γίνει µέσα στο 1979. Τη χρονιά αυτή ο
κ. Ιωάννης Φάκας απόκτησε το 5ο του παιδί και έγινε πολύτεκνος (πολύτεκνοι τότε θεωρούνταν όσοι είχαν τουλάχιστον 5 παιδιά).
Ο κ. Φάκας άρχισε να µελετά το ενδεχόµενο επαναδραστηριοποίησης της Οργάνωσης. Μάζεψε πληροφορίες,
συνάντησε τον κ. Μιχαλόπουλο και παρά τις αποθαρρυντικές συµβουλές του τον έπεισε να προσπαθήσουν για
την επαναδραστηριοποίηση. Έτσι, προκήρυξαν µαζί οργανωτική σύσκεψη των πολυτέκνων το Νοέµβριο του 1978
στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», στη Λευκωσία αλλά όπως
προέβλεψε ο κ. Μιχαλόπουλος δεν πήγε κανένας πολύτεκνος. Ο κ. Φάκας δεν τα έβαλε κάτω, τηλεφώνησε στο
φίλο του και πολύτεκνο κ. Κλείτο Πεττεµερίδη, συνάντησαν τον κ. Μιχαλόπουλο και δηµιούργησαν µαζί µια προσωρινή τριµελή Επιτροπή. Άρχισαν επαφές µε πολύτεκνους και µετά από 6 µήνες, στις 24/6/1979, πραγµατοποίησαν Γενική Συνέλευση όπου αποφασίστηκε η επαναδραστηριοποίηση της Οργάνωσης και εξελέγη η πρώτη
ηγεσία της. Στην πρώτη ηγεσία, πέραν των τριών, εξελέγησαν και άλλοι πολύτεκνοι µε κύρος και ικανότητες
όπως ο πάτερ Κωνσταντίνος Κούκος, ο Ανδρέας Χρυσάνθου, Ανδρέας Αδάµου, Ανδρέας Ιγνατίου και Ανδρέας
Λουντίδης. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Φάκας και Αντιπρόεδρος ο κ. Μιχαλόπουλος.
10

Όλοι εργάστηκαν σκληρά και µε ζήλο για την προώθηση
των στόχων της Οργάνωσης. Καταρτίστηκε το υπόµνηµα
αιτηµάτων και άρχισαν τις επαφές για την προώθησή τους.
Το Μάρτη του 1980 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Κύπρου παραχώρησε το πρώτο ωφέληµα για τις πολύτεκνες οικογένειες, τη δωρεάν τέλεση Μυστηρίων και έκδοση πιστοποιητικών.
Τον Ιανουάριο του 1981 κερδήθηκε και το πρώτο ευεργέτηµα από την Κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε να µειώνεται η στρατιωτική θητεία σε µερικά παιδιά πολυτέκνων οικογενειών.
Τον Απρίλιο του ίδιου έτους ήταν η σειρά της Βουλής να
στηρίξει τις πολύτεκνες οικογένειες. Ψήφισε τον πρώτο
νόµο υπέρ των πολυτέκνων, µειώνοντας το Φόρο Εισοδήµατος.
Το Σεπτέµβριο παραχωρήθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο η δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Την ίδια χρονιά η Ιερά Μονή Κύκκου παραχώρησε δωρεάν ένα µικρό κατάστηµα (στην οδό Αριάδνης) για να στεγαστεί το γραφείο της Π.Ο.Π.
Η Οργάνωση δηµιουργεί Ταµείο Βοηθηµάτων για οικονοµική στήριξη απόρων πολυτέκνων και προσλαβάνει την
πρώτη υπάλληλο, κα Κίκα Παπασωζοµένου - ∆ηµητρίου.
Η αρχή είχε γίνει και άρχισαν πλέον να παραχωρούνται
από την Κυβέρνηση, τη Βουλή, την Εκκλησία και τις Τοπικές αρχές τα ευεργετήµατα για τους πολύτεκνους.
Η προεδρία του κ. Φάκα διήρκησε 17 χρόνια, µέχρι το
1995. Στις 24/11/1996, σε ειδική εκδήλωση για τα 25χρονα, τιµήθηκε από την Π.Ο.Π. και ανακηρύχτηκε επίτιµος
Πρόεδρός της.
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∂˘‰ÔÎ›·˜ ÔÛ., ∞ÓÙˆÓ›ÓË˜ Ì., ™˘ÓÂÛ›Ô˘ (ÂÓ §‡ÛË), ¶·Ú·ÛÎÂ˘¿˜ ÔÛ.
£ÂÔ‰fiÙÔ˘ K˘ÚËÓÂ›·˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶Ï·Ó¿, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & ∞ı·Ó·Û›·˜
B·ÛÈÏ›ÛÎÔ˘, ∂˘ÙÚÔ›Ô˘ Î·È ∫ÏÂÔÓ›ÎÔ˘ Ì., ∑‹ÓˆÓÔ˜, ∑ˆ˝ÏÔ˘
°ÂÚ·Û›ÌÔ˘ πÔÚ‰·Ó›ÙÔ˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘, πÔ˘ÏÈ·Ó‹˜, ∫fiÓˆÓÔ˜
∫fiÓˆÓÔ˜ ÔÛ., ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞¯Ú›‰Ô˜, ∂˘ÏÔÁ›Ô˘, ∂˘Ï·Ì›Ô˘
† ∆Àƒπ¡∏™. TˆÓ ÂÓ AÌÔÚ›ˆ 42 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ∂˘ı˘‚Ô‡ÏÔ˘
∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞, ∞ÚÎ·‰›Ô˘ Î·È ¡¤ÛÙÔÚÔ˜ Â. ∆ÚÈÌ˘ı.
£ÂÔÊ˘Ï¿ÎÙÔ˘ ÔÌÔÏ., ¢ÔÌÂÙ›Ô˘ ÔÛ., ∂ÚÌÔ‡ ·., ¶·‡ÏÔ˘ ÔÌÔÏ.
∆ˆÓ ÂÓ ™Â‚·ÛÙÂ›· 40 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ∫·ÈÛ·Ú›Ô˘, √˘Ú·ÛÈÓÔ‡
KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ ÂÓ ∫ÔÚ›Óıˆ, ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ·ÙÚÈÎ›·˜, ªÈ¯·‹Ï ª·˘ÚÔ˘‰‹
† ∞ã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, ∆ÚÔÊ›ÌÔ˘
™˘ÌÂÒÓ Ó¤Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¢È·ÏfiÁÔ˘, £·‡Ì· ∫ÔÏÏ‡‚ˆÓ
† ∞ã ¡∏™∆∂πø¡ (√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜). NÈÎËÊfiÚÔ˘ KˆÓ/fiÏÂˆ˜
BÂÓÂ‰›ÎÙÔ˘ ÔÛ., ∂˘Û¯‹ÌÔÓÔ˜ §·Ì„¿ÎÔ˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ì.
∞ÚÈÛÙÔ‚Ô‡ÏÔ˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ ∞., ∆ÈÌÔÏ¿Ô˘, ∞Á·›Ô˘, ¡ÈÎ¿Ó‰ÚÔ˘
XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÔÛ. ÂÓ ¶¿ÙÌˆ, ™·‚‚›ÓÔ˘ Ì., ƒˆÌ·ÓÔ‡, πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡
AÏÂÍ›Ô˘ ÔÛ., £ÂÔÛÙËÚ›ÎÙÔ˘ ÔÛ., ¶·‡ÏÔ˘ Ì.
† µã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. K˘Ú›ÏÏÔ˘ IÂÚÔÛÔÏ., ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ, ∂˘Î·Ú›ˆÓÔ˜
XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ Î·È ¢·ÚÂ›·˜, ∫Ï·˘‰›Ô˘ Ì., πÏ·Ú›·˜, ¶·Á¯·Ú›Ô˘ Ì.
† µã ¡∏™∆∂πø¡ (°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿). ∆ˆÓ ∞Á. ∞‚‚¿‰ˆÓ
I·ÎÒ‚Ô˘ ÔÌ., ™ÂÚ·›ˆÓÔ˜ ÔÛ., ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, £ˆÌ¿ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., K·ÏÏÈÓ›ÎË˜ Ì., ¢ÚÔÛ›‰Ô˜, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ÓÂÔÌ.
N›ÎˆÓÔ˜ Î·È199 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ¢ÔÌÂÙ›Ô˘ Ì., §Ô˘Î¿ ÓÂÔÌ.
AÚÙ¤ÌÔÓÔ˜ Â., ∞ÚÙ¤ÌÔÓÔ˜ ÚÂÛ‚., ¶·ÚıÂÓ›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
† ∂À∞°°∂§π™ª√™ À¶∂ƒ∞°π∞™ £∂√∆√∫√À, °ã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π
† ™‡Ó·ÍÈ˜ ∞Ú¯ÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÔÌ., ª·ÓÔ˘‹Ï Ì.
† °ã ¡∏™∆∂πø¡ (™Ù·˘ÚÔÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂˆ˜). M·ÙÚÒÓË˜ Ì.
IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ¡¤Ô˘, ∏Û˘¯›Ô˘ πÂÚÔÛÔÏ., ∏Úˆ‰›ˆÓÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ √ã
πˆÓ¿, µ·Ú·¯ËÛ›Ô˘ Ì., ª¿ÚÎÔ˘ ∞ÚÂıÔ˘Û›ˆÓ, ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ‰È·Î.
πˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘ ÔÛ., πˆ‹Ï ÚÔÊ‹ÙÔ˘, πˆ¿ÓÓÔ˘ πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
À·Ù›Ô˘ °·ÁÁÚÒÓ ÈÂÚÔÌ., ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, ∞Î·Î›Ô˘, µÏ·Û›Ô˘, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
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6
9
13
20
25
27

AΠOΣTOΛOΣ
Ρωµ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4
Εβρ. ιβ΄1-10
Εβρ. ια΄ 24-26,
32-40
Εβρ. α΄ 10-β΄3
Εβρ. β΄ 11-18
Εβρ. δ΄ 14-ε΄ 6

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Ματθ. στ΄ 14-21
Ματθ. κ΄ 1-16

Η΄
40 Μαρτύρων

πλ. δ΄
―

Ιωάν. α΄ 44-52
Μάρκ. β΄ 1-12
Λουκ. α΄ 24-38
Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1

Θ΄
Ι΄
Ευαγγελισµού
ΙΑ΄

α΄
β΄
―
γ΄

EYAΓΓEΛIO

24/11/1996:
Η Παγκύπρια
Οργάνωση
Πολυτέκνων
αναγνωρίζοντας τη
µεγάλη προσφορά
του κ. Ιωάννη Φάκα
τον τίµησε και τον
ανακήρυξε επίτιµο
Πρόεδρό της.
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∆ιεύρυνση
Η δραστηριότητα της Οργάνωσης συνεχίζεται και επεκτείνεται. Πραγµατοποιεί για πρώτη φορά συνάντηση µε
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας (25/11/1982), διεκδικεί και
µε δυναµικά µέσα τα δίκαια αιτήµατά της, και εκδίδει το
πρώτο ενηµερωτικό της ∆ελτίο. Οργανώνει για πρώτη
φορά στις 9/5/1982 τη Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας κατά την οποία τιµά τις υπερπολύτεκνες µάνες, που γέννησαν και είχαν εκείνη τη στιγµή στη ζωή 16, 17 και 18 παιδιά. Τιµήθηκαν 6 µάνες: Μαρία Π. Κότα, 18 παιδιά, Αντιγόνη Μαυρόσπυρου 17 παιδιά, Λουκία Μάνι Μάνι, Παναγιώτα Παπά Μιχαήλ, Αντριανή Θεοχάρους και Ελλού Γεωργίου από 16 παιδιά (µέχρι σήµερα τιµήθηκαν συνολικά
4.710 µάνες που γέννησαν από 7 µέχρι 18 παιδιά ή πρόσφεραν 4 µέχρι 11 στρατιώτες µε συνολικό ποσό €1,9 εκ.,
χορηγία της πολιτείας).
Νέος σηµαντικός σταθµός της πορείας της Παγκύπριας
Οργάνωσης Πολυτέκνων µπορεί να χαρακτηριστεί η δεύτερη συνάντηση που είχε η ηγεσία της µε τον Πρόεδρο
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Σπύρο Κυπριανού στις
8/1/1983. Ο κ. Κυπριανού εξαγγέλλει νέα ωφελήµατα
υπέρ των πολυτέκνων τα οποία και επεκτείνονται έτσι
ώστε να καλύπτουν και τις οικογένειες µε 4 παιδιά. Άµεσο επακόλουθο η καθιέρωση πλέον και επίσηµα, να θεωρούνται πολύτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες µε 4
παιδιά και άνω. Επίσης κατά τη συνάντηση εκείνη, παρέστη και η εξ Υπουργών Επιτροπή για την υπογεννητικό14

τητα και µαζί µε την ηγεσία της Π.Ο.Π. συζητήθηκαν µέτρα για την αντιµετώπισή της.
Τον Απρίλιο του 1983 ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραµµατέας της
Π.Ο.Π. επισκέπτονται την Αθήνα και αναπτύσσουν επίσηµες επαφές µε την αδελφή Οργάνωση των Πολυτέκνων
της Ελλάδας, την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) καθώς και µε την Πανελλήνια Ένωση
Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.). Οι δύο οργανώσεις
της Ελλάδας ανταποδίδουν την επίσκεψη τον Μάιο, οπότε έρχονται στην Κύπρο για συνοµιλίες, αλλά και για να
παραστούν στη Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας.
Το 1984 η Π.Ο.Π. γίνεται µέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Οικογενειών (I.U.F.O.) εγκαινιάζοντας έτσι τη διεθνή της
δράση.
Το 1985 η Οργάνωση µεταστεγάζεται σε τουρκοκυπριακό
οίκηµα που παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση στην οδό
Αµµοχώστου και προσλαµβάνεται νέος υπάλληλος, ο κ.
Αργύρης Χατζηχριστοδούλου. Αρχίζει ο εκσυγχρονισµός
της Οργάνωσης και αγοράζεται ο πρώτος της ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Το 1986 γίνονται τα εγκαίνια του οικήµατός της, από τη
σύζυγο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κα Μιµή Κυπριανού και καθιερώνεται ο θεσµός της Αιµοδοσίας.
Την ίδια χρονιά επίσης οργανώνεται η πρώτη χριστουγεννιάτικη γιορτή, θεσµός που καθιερώνεται, και τον Αύγουστο του 1987 λειτουργεί η πρώτη κατασκήνωση πολυτέκνων.
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¢ã Ã∞πƒ∂∆π™ª√π. ª·Ú›·˜ ∞ÈÁ˘Ù›·˜ ÔÛ., °ÂÚÔÓÙ›Ô˘, µ·ÛÈÏÂ›‰Ô˘ Ì.
∆›ÙÔ˘ ÔÛ., £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ·Úı., ∞È‰ÂÛ›Ô˘, ∞ÌÊÈ·ÓÔ‡, ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘
† ¢ã ¡∏™∆∂πø¡ (πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙË˜ ∫Ï›Ì·ÎÔ˜). ¡ÈÎ‹Ù· ÔÌÔÏ.
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ÂÓ ª·ÏÂÒ, ∑ˆÛÈÌ¿, £ÂˆÓ¿ £ÂÛ/Ó›ÎË˜, ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜
£ÂÔ‰ÒÚ·˜ £ÂÛ/Ó›ÎË˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ πÂÚÔÛÔÏ., ∫Ï·˘‰›Ô˘, ¢ÈÔ‰ÒÚÔ˘
∂˘Ù˘¯›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘, ¶Ï·ÙˆÓ›‰Ô˜
™¿‚‚· ÙÔ˘ ÂÓ ∫·Ï‡ÌÓˆ ÔÛ., ∞Î˘Ï›ÓË˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª˘ÙÈÏ.
† ∞∫∞£π™∆√™ Àª¡√™. ∏Úˆ‰›ˆÓÔ˜, ƒÔ‡ÊÔ˘ ∞.
∂˘„˘¯›Ô˘ Ì., ÀÔÌÔÓ‹˜ Ì., ƒ·Ê·‹Ï, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂ÈÚ‹ÓË˜ ÂÓ §¤Û‚ˆ
† ∂ã ¡∏™∆∂πø¡ (ª·Ú›·˜ ∞ÈÁ˘Ù›·˜). °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∂ã ∫/fiÏÂˆ˜
∞ÓÙ›· ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘, ∆Ú˘Ê·›ÓË˜ ÔÛ., º·ÚÌÔ˘ı›Ô˘ ÔÛ.
µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ÔÌ., ∞Î·Î›Ô˘ Î·˘ÛÔÎ·Ï˘‚›ÙÔ˘, ∞ÓıÔ‡ÛË˜, ªËÓ¿, ¢·˘›‰
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÓÂÔÌ. ÂÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰È, ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ƒÒÌË˜
∞ÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘, ∆ÚÔÊ›ÌÔ˘, £ˆÌ·˝‰Ô˜ Ì., ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ πÂÚÔÛÔÏ.
∫Ú‹ÛÎÂÓÙÔ˜ Ì., §ÂˆÓ›‰Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, µ·ÛÈÏ›ÛÛË˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜
† ∆√À §∞∑∞ƒ√À. ∞Á¿Ë˜, ∂ÈÚ‹ÓË˜, ÃÈÔÓ›·˜ Ì., º‹ÏÈÎÔ˜
† ∫Àƒπ∞∫∏ ∆ø¡ µ∞´ø¡. ª·Î·Ú›Ô˘ Ã›Ô˘, ™˘ÌÂÒÓ, ∞Á·ËÙÔ‡
† ª∂°∞§∏ ¢∂À∆∂ƒ∞. πˆÛ‹Ê ÙÔ˘ ¶·ÁÎ¿ÏÔ˘
† ª∂°∞§∏ ∆ƒπ∆∏. ∆ˆÓ ¢¤Î· ¶·Úı¤ÓˆÓ
† ª∂°∞§∏ ∆∂∆∞ƒ∆∏. ∆Ë˜ ·ÏÂÈ„¿ÛË˜ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ Ì‡Úˆ
† ª∂°∞§∏ ¶∂ª¶∆∏. ∆Ô˘ È. ¡ÈÙ‹ÚÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ª˘ÛÙ. ¢Â›ÓÔ˘
† ª∂°∞§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ∆· ÕÁÈ· ¶¿ıË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
† ª∂°∞§√¡ ™∞µµ∞∆√¡. ∏ ÂÈ˜ Õ‰Ô˘ ∫¿ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
† ∆√ ∞°π√¡ ¶∞™Ã∞, ∏ ∞¡∞™∆∞™π™ ∆√À ™ø∆∏ƒ√™
† ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∆ÚÔ., ª¿ÚÎÔ˘ ∂˘·ÁÁ.
† ¢È·Î·ÈÓËÛ›ÌÔ˘. ƒ·Ê·‹Ï, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË˜ ÓÂÔÌ.
™˘ÌÂÒÓ ÈÂÚÔÌ. IÂÚÔÛÔÏ., ∂˘ÏÔÁ›Ô˘ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘, πˆ¿ÓÓÔ˘ (∫·ı·ÚÒÓ)
ª¤ÌÓÔÓÔ˜ ÔÛ., ∆ˆÓ ÂÓ ∫˘˙›Îˆ Ì·ÚÙ., ª¤ÌÓÔÓÔ˜ & ∞˘ÍÈ‚›Ô˘ (∫˘Ú.)
† ∆Ë˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, I¿ÛˆÓÔ˜ Î·È ™ˆÛÈ¿ÙÚÔ˘ ∞ÔÛÙ.
π·ÎÒ‚Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞ÚÁ˘Ú‹˜ ÓÂÔÌ., ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ¢ÔÓ¿ÙÔ˘ ∂.
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3
10
16
17
24
25
26
29

AΠOΣTOΛOΣ

EYAΓΓEΛIO

Εβρ. στ΄ 13-20
Εβρ. θ΄ 11-14
Εβρ. ιβ΄ 28-ιγ΄ 8
Φιλιπ. δ΄ 4-9
Πράξ. α΄ 1-8
Πράξ. ιβ΄ 1-11
Α΄ Πέτρ. ε΄ 6-14
Πράξ. γ΄ 1-8

Μάρκ. θ΄ 17-31
Μάρκ. ι΄ 32-45
Ιωάν. ια΄1-45
Ιωάν. ιβ΄ 1-18
Ιωάν. α΄1-17
Ιωάν. α΄18-28
Λουκ. κδ΄ 12-35
Ιωάν. β΄ 12-22

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Α΄
δ΄
Β΄
πλ. α΄
Λαζάρου
―
ΒΑΪΩΝ
―
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
―
Αγ. Γεωργίου
―
Αγ. Μάρκου
―
Ζωοδόχου Πηγής
―

9/5/1982: Οι έξι υπερπολύτεκνες µάνες που τιµήθηκαν
στην πρώτη Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας.
17

Καθιέρωση
Η Γραµµατεία της Π.Ο.Π. ως πρώτο και κύριο αίτηµα από
την ίδρυσή της πρόβαλλε την παραχώρηση Επιδόµατος
Τέκνου για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σε κάθε συνεδρίαση όλων των συλλογικών της σωµάτων πρώτο θέµα
συζήτησης ήταν το Επίδοµα Τέκνου. Με κάθε ευκαιρία, σε
κάθε επαφή και συνάντηση πρότασσε το αίτηµα αυτό που
είχε διττή διάσταση. Από τη µία την οικονοµική ενίσχυση
των πολυτέκνων και την ανακούφισή τους από τα πολλαπλά οικονοµικά βάρη που σηκώνουν και από την άλλη τη
σηµαντική επίδραση που θα είχε στην αύξηση των γεννήσεων και στην καταπολέµηση της υπογεννητικότητας.
Εκδόθηκαν δεκάδες ανακοινώσεις και ψηφίσµατα.
Ο επίµονος και µακρύς αγώνας για κατάκτηση του επιδόµατος τέκνου έµελλε να έχει θετική κατάληξη. Ο τότε
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού ανακοινώνει στη Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας 18/5/1986, ότι το
Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε και δόθηκαν οδηγίες να
αρχίσει η διαδικασία για την έµπρακτη εφαρµογή του θεσµού της καταβολής του Επιδόµατος Τέκνου στις πολύτεκνες οικογένειες. Αρχίζουν οι συζητήσεις και οι διεργασίες της ηγεσίας της Π.Ο.Π. µε τους αρµόδιους Υπουργούς για την ετοιµασία του σχετικού νοµοσχεδίου και των
προνοιών του και µέσα από διαφωνίες και διαβουλεύσεις
που διήρκησαν 18 µήνες, γίνεται τελικά πραγµατικότητα η
θεσµοθέτηση της παραχώρησής του µε την ψήφιση του σε
νόµο από τη Βουλή την Πέµπτη 17/12/1987. Ήταν µια
πραγµατική ιστορική µέρα για τους πολύτεκνους. Σύµφωνα µε το νόµο που ψηφίστηκε (314 του 1987) παρεχόταν
µηνιαίο επίδοµα ύψους επτά λιρών σε οικογένειες που
18

είχαν τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώµενα τέκνα από το τρίτο παιδί και άνω, καθώς και 13ο επίδοµα, αφορολόγητο.
Όταν όµως ένα παιδί της οικογένειας ενηλικιωνόταν, το
επίδοµα διακοπτόταν τελείως.
Η αρχή είχε γίνει. Η κατάκτηση και θεσµοθέτηση της παραχώρησης του επιδόµατος τέκνου επιτεύχθηκε. Ήταν
φανερό όµως πως το επίδοµα δεν ήταν ικανοποιητικό.
Έτσι, συνεχίστηκαν οι διεκδικήσεις και τα υποµνήµατα για
την επέκτασή του, ώστε να καλύπτει όλα τα παιδιά των
πολυτέκνων καθώς και για την αύξηση του παρεχόµενου
ποσού. Οι επαφές, συναντήσεις, συζητήσεις κράτησαν
δύο χρόνια, µέχρι τη Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας στις
6/5/1990, όπου ο τότε Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ.
Γιώργος Βασιλείου ανακοινώνει επίσηµα την απόφαση
για αύξηση του ύψους του επιδόµατος από επτά σε είκοσι λίρες, τη διεύρυνση του όρου «εξαρτώµενο τέκνο»,
την επέκτασή του για όλα τα εξαρτώµενα παιδιά και τη
συνέχιση της καταβολής του για κάθε εξαρτώµενο παιδί
και µετά τη µείωση (λόγω ενηλικίωσης) του αριθµού των
εξαρτωµένων παιδιών κάτω από τέσσερα.
Το Μάρτιο του 1991 η Βουλή ψηφίζει οµόφωνα σε Νόµο
τις πιο πάνω βελτιώσεις στο επίδοµα, µε ισχύ από
1/7/1991 (Νόµος 75/91).
Οι σηµαντικότατες βελτιώσεις στο επίδοµα το οποίο κατέστησαν ουσιαστικό, είχαν απτά αποτελέσµατα. Αφενός
οι πολύτεκνες οικογένειες ενισχύθηκαν οικονοµικά και
αφετέρου αυξήθηκαν οι γεννήσεις (έρευνα Π.Ο.Π. 2006).
Η Π.Ο.Π. αναγνωρίζοντας τη συµβολή των δύο Προέδρων
(Σπύρου Κυπριανού και Γιώργου Βασιλείου) στην αναγνώριση των δικαίων των πολυτέκνων, τους τίµησε µε την
Ανώτατη Τιµητική της ∆ιάκριση.
19
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† ∆√À £øª∞. IÂÚÂÌ›Ô˘ ÚÔÊ., ¶·Ó·Ú¤ÙÔ˘ ¶¿ÊÔ˘
† ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜, ∑ˆ‹˜
† TÈÌÔı¤Ô˘ & M·‡Ú·˜ Ì., ¶¤ÙÚÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜, √ÈÎÔ˘ÌÂÓ›Ô˘
¶ÂÏ·Á›·˜ Ì., ªfiÓÈÎ·˜ ÔÛ., ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ·Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘
† EÈÚ‹ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∂ÊÚ·›Ì ÂÓ ¡¤· ª¿ÎÚË ÔÛ.
IÒ‚ ÚÔÊ., µ·Ú‚¿ÚÔ˘ Ì., ¢¿Ó·ÎÙÔ˜, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘
KÔ‰Ú¿ÙÔ˘ Ì., ¶·¯ˆÌ›Ô˘ ÓÂÔÌ., M·Í›ÌÔ˘ Ì.
† ∆ø¡ ªÀƒ√º√ƒø¡. πˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ªÂÁ.
† ∏Û·˝Ô˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ∫·ÏÏÈÓ›ÎË˜
™›ÌˆÓÔ˜ ∑ËÏˆÙÔ‡ ∞., √ÓËÛ›ÌÔ˘, ∏Û˘¯›Ô˘, §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ∞ÏÊÂÈÔ‡
† K˘Ú›ÏÏÔ˘ & MÂıÔ‰›Ô˘ ÈÛ·., ªˆÎ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ ÓÂÔÌ.
† EÈÊ·Ó›Ô˘ Â. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ K‡ÚÔ˘, £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ™ÔÏ¤·˜
°Ï˘ÎÂÚ›·˜ Ì., ™ÂÚÁ›Ô˘ ÔÌ., ¶·˘ÛÈÎ¿ÎÔ˘ ™˘Ó¿‰ˆÓ, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÈÂÚ.
† £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ ÈÂÚÔÌ., IÛÈ‰ÒÚÔ˘ Ì., §ÂÔÓÙ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ.
† ∆√À ¶∞ƒ∞§À∆√À. ¶·¯ˆÌ›Ô˘ MÂÁ¿ÏÔ˘, ∞¯ÈÏÏÂ›Ô˘ §·Ú.
† £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∏ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ªÂÙÛfi‚Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ πÂÚÔÛ.
£ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ª˘ÚÔ‚Ï‡ÙÔ˘ Â. ™ÔÏ¤·˜, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, πÔ˘Ó›·˜
† ªÂÛÔÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜. ¶¤ÙÚÔ˘, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, µÂÓÂ‰›ÎÙÔ˘ Ì.
13 √ÛÈÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ ∫·ÓÙ¿Ú·˜, ¶·ÙÚÈÎ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., £ÂÔÁÓˆÛ›·˜
∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ §˘‰›·˜, £·ÏÏÂÏ·›Ô˘ Ì., ¡ÈÎ‹Ù·
† ∞Á›ˆÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È EÏ¤ÓË˜ ÙˆÓ IÛ·ÔÛÙfiÏˆÓ
† ∆∏™ ™∞ª∞ƒ∂π∆π¢√™. µ·ÛÈÏ›ÛÎÔ˘ Ì., ª·ÚÎ¤ÏÏÔ˘ Ì.
MÈ¯·‹Ï ™˘Ó¿‰ˆÓ, ª·Ú›·˜ ∫Ïˆ¿, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË˜
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÔÛ. ÂÓ ∂˘Ú‡¯Ô˘, ™˘ÌÂÒÓ ÔÛ., ªÂÏÂÙ›Ô˘ ™ÙÚ·ÙËÏ.
† °ã Â‡ÚÂÛÈ˜ ÙÈÌ›·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ µ·ÙÈÛÙÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘
™˘ÓÂÛ›Ô˘ Â. K·Ú·Û›·˜, AÏÊ·›Ô˘ Î·È K¿ÚÔ˘ ∞.
† Iˆ¿ÓÓÔ˘ PÒÛÛÔ˘, £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ Â. ∫‡ÚÔ˘, ∂ÏÏ·‰›Ô˘ ÈÂÚÔÌ.
∞Ó‰Ú¤Ô˘ ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔ‡ ÔÛ., ∂˘Ù˘¯Ô‡˜ ÈÂÚ., ªÂÏÈÙ›ÓË˜
† ∆√À ∆Àº§√À. £ÂÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÚıÂÓÔÌ., £ÂÔ‰ÔÛ›·˜ ÔÛÈÔÌ.
IÛ··Î›Ô˘ ÔÌÔÏ., ∂ÌÌÂÏÂ›·˜ ÌËÙÚ. ª. µ·ÛÈÏÂ›Ô˘, ¡·Ù·Ï›Ô˘
∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜, ∂ÚÌÂ›Ô˘, Ã·Ú·Ï¿ÌË, ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÃÚÈÛÙ›ÓË˜
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AΠOΣTOΛOΣ

EYAΓΓEΛIO

1
2
8
15
18
21
22
29

Πράξ. ε΄12-20
Εβρ. ιγ΄7-16
Α΄ Ιωάν. α΄ 1-7
Πράξ. θ΄ 32-42
Πράξ. ιδ΄ 6-18
Πράξ. κς΄ 1, 12-20
Πράξ. ια΄19-30
Πράξ. ιστ΄ 16-34

Ιωάν. κ΄19-31
Ματθ. ε΄ 14-19
Μάρκ. ιε΄ 43-ιστ΄8
Ιωάν. ε΄ 1-15
Ιωάν. ζ΄ 14-30
Ιωάν. ι΄1-9
Ιωάν. δ΄ 5-42
Ιωάν. θ΄ 1-38

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Α΄
―
Αγ. Αθανασίου
―
∆΄
β΄
Ε΄
γ΄
Μεσοπεντηκοστής ―
Κων/ίνου - Ελένης ―
Ζ΄
δ΄
Η΄
πλ. α΄

10/5/1987
12/5/1991
Η Ανώτατη Τιµητική ∆ιάκριση της Π.Ο.Π.
απονεµήθηκε στους Προέδρους της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας Σπύρο Κυπριανού και Γιώργο Βασιλείου.
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Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη και η δράση της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων εντείνεται και διευρύνεται συνεχώς.
Το ∆εκέµβριο του 1990 αποκτά το δικό της ιδιόκτητο οίκηµα στη Λευκωσία και στεγάζεται εκεί, στο κέντρο της
πόλης, Στασάνδρου 7. Τα εγκαίνια τέλεσε η σύζυγος του
τότε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κα Ανδρούλα Βασιλείου.
Το 1991, σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Οικογενειών (I.U.F.O.) οργανώνει στην Κύπρο το πρώτο από
τέσσερα παγκόσµια συνέδρια Οικογενειακών Οργανώσεων, στο πλαίσιο του έτους οικογένειας που ορίσθηκε από
τα Ηνωµένα Έθνη για το 1994, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από 35 χώρες.
Οι σηµαντικές βελτιώσεις στο επίδοµα τέκνου που το κατέστησαν ουσιαστικό είχαν µεγάλη θετική επίδραση στην
αύξηση των γεννήσεων. Οι γεννήσεις 4ου, 5ου κ.λπ. παιδιού αυξάνονται ραγδαία και συνεπώς αυξάνονται τα µέλη
και της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. Η ανάγκη
εξυπηρέτησης των πολυτέκνων σε όλα τα επίπεδα ωθεί
την Οργάνωση να κινηθεί στην πρόσληψη νέου προσωπικού, την απόκτηση γραφείων και στις Επαρχίες και στην
επέκταση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τις πολύτεκνες οικογένειες.
Αποκτώνται έτσι ιδιόκτητα γραφεία σ’ όλες τις Επαρχίες
και προσλαµβάνεται προσωπικό για τη στελέχωσή τους.
Οι πολύτεκνοι πλέον έχουν τη δική τους στέγη, το δικό
τους γραφείο σε κάθε Επαρχία µε το αναγκαίο προσωπικό για να τους εξυπηρετεί.
22

Πέραν τούτου αποφασίζεται και η Ίδρυση Συνεργατικού
Ταµιευτηρίου Πολυτέκνων. Τον Ιούνιο του 1994 γίνεται
και αυτός ο στόχος πραγµατικότητα και οι πολύτεκνοι
αποκτούν το δικό τους τραπεζικό ίδρυµα. Το ίδιο έτος
(30/9/1994) οργανώθηκε εκδήλωση κατά την οποία τιµήθηκαν όλοι οι ζώντες γονείς και πολύτεκνες σύζυγοι των
ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959.
Η ποικιλόµορφη δράση της Οργάνωσης συνεχώς επεκτείνεται. Εκδίδεται η εφηµερίδα των Πολυτέκνων και συνεχίζονται ανελλιπώς οι θεσµοθετηµένες και καθιερωµένες
εκδηλώσεις της. Εκτός από τη Γιορτή της Πολύτεκνης
Μάνας κατά την οποία τιµούνται πολύτεκνες Μάνες που
γέννησαν πολλά παιδιά ή πρόσφεραν πολλούς στρατιώτες στην Εθνική Φρουρά, από το 1985 οργανώνεται η
Γιορτή Τιµής και Προσφοράς. Σ’ αυτήν αφενός τιµούνται
πρόσωπα και οργανισµοί που βοηθούν και στηρίζουν την
Οργάνωση και τους πολύτεκνους και αφετέρου γίνεται
αιµοδοσία των πολύτεκνων για προσφορά στους συνανθρώπους µας. Από το 1986 πραγµατοποιούνται οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές, µε τις οποίες ψυχαγωγούνται οι
πολύτεκνες οικογένειες και ιδιαίτερα τα µικρά παιδιά
τους, στα οποία προσφέρονται και δώρα, καθώς και πληθώρα άλλων εκδηλώσεων τόσο σε επαρχιακό όσο και σε
τοπικό επίπεδο.
Οι αγώνες για αύξηση και βελτίωση των ωφεληµάτων
προς όφελος των πολύτεκνων οικογενειών συνεχίστηκαν
και εντάθηκαν. Συνεχώς, όλο και κάποιο νέο ωφέληµα κατακτάται.
23
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† ∞¶√¢√™π™ ∆√À ¶∞™Ã∞. πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, Ã·Ú›ÙˆÓÔ˜
† ∞¡∞§∏æ∂ø™. NÈÎËÊfiÚÔ˘ KˆÓ/fiÏÂˆ˜, ∂Ú¿ÛÌÔ˘, ª·Ú›ÓÔ˘
§Ô˘ÎÈÏÏÈ·ÓÔ‡ Ì., ¶¿Ô˘ ∫˘ıÚ¤·˜, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ £·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡
ªËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ªÔÓ·ÁÚ›Ô˘, M¿Úı·˜ Î·È M·Ú›·˜
† ∆ø¡ ∞°πø¡ 318 ¶∞∆∂ƒø¡. ¢ˆÚÔı¤Ô˘ T‡ÚÔ˘, ∞fiÏÏˆÓÔ˜
IÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ., AÙÙ¿ÏÔ˘ ÔÛ., ∞ÓÓÔ‡‚ ÔÛ., µ·Ï¤ÚÈ·˜
£ÂÔ‰fiÙÔ˘ ÈÂÚÔÌ., ¶·Ó·Á‹ ª·ÛÈ¿ ÔÛ., ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ∞Óı›ÌÔ˘
† £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÏ¿ÙÔ˘, K·ÏÏÈfiË˜ Ì., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÂÓ §‡ÛË
K˘Ú›ÏÏÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ AÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜, ¶ÂÏ·Á›·˜ ÂÓ Ã›ˆ
AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ∞ÓÙˆÓ›ÓË˜, ¡Â·Ó›ÛÎÔ˘ Ì., ∆ÈÌÔı¤Ô˘ ¶ÚÔ‡ÛË˜
† æ˘¯ÔÛ¿‚‚·ÙÔÓ. ∞ÔÛÙ. µ·ÚÓ¿‚· Î·È µ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘
† ∆∏™ ¶∂¡∆∏∫√™∆∏™. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, ∞Á. ∑‹ÓˆÓÔ˜ & ∞ÓıÂÌ›Ô˘
† ∆√À ∞°π√À ¶¡∂Àª∞∆√™. TÚÈÊ˘ÏÏ›Ô˘ §‹‰Ú·˜, ∞Î˘Ï›ÓË˜
EÏÈÛÛ·›Ô˘ ÚÔÊ., MÂıÔ‰›Ô˘ KˆÓ/fiÏÂˆ˜, ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, °ÔÚÙ‡ÓË˜ ÈÂÚ.
IÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ ÔÛ., ∞ÌÒ˜ ÚÔÊ., ∞¯·˚ÎÔ‡, ™ÙÂÊ·Ó¿ ·., ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘
† ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È T‡¯ˆÓÔ˜ ÂÈÛÎfiˆÓ AÌ·ıÔ‡ÓÙÔ˜
† ºÈÏˆÓ›‰Ô˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ∫Ô˘Ú›Ô˘, ª·ÓÔ˘‹Ï, ™·‚¤Ï & πÛÌ·‹Ï
† §ÂÔÓÙ›Ô˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ NÂ·fiÏÂˆ˜, §ÂÔÓÙ›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜
† ∆ø¡ ∞°πø¡ ¶∞¡∆ø¡. IÔ‡‰· ·ÔÛÙ., ¶·˚Û›Ô˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘
NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·‚¿ÛÈÏ· ÔÛ›Ô˘, ªÂıÔ‰›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., (∞Ú¯‹ ÓËÛÙÂ›·˜)
IÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ Ì., NÈÎ‹Ù· NÈÛ˘Ú›Ô˘, ∞ÊÚÔ‰ÈÛ›Ô˘, ∆ÂÚÂÓÙ›Ô˘ ∂. πÎÔÓ›Ô˘
E˘ÛÂ‚›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., Z‹ÓˆÓÔ˜ Î·È ZËÓ¿ Ì., πÔ˘ÏÈ·Ó‹˜
AÚÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ¢ËÌËÙÚÈ·ÓÔ‡ ‰È·Î., Aı·Ó·Û›Ô˘ Ì., ∞ÁÚÈ›ÓË˜
† °ÂÓ¤ÛÈÔÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÓÂÔÌ.
ºÂ‚ÚˆÓ›·˜ ÔÛÈÔÌ., √ÚÂÓÙ›Ô˘ Î·È 6 ·‰ÂÏÊÒÓ, §ÔÁÁ›ÓÔ˘, §È‚‡Ë˜
† µã ª∞∆£∞π√À. ¢·˘›‰ ÔÛ. ÂÓ £ÂÛ/Ó›ÎË, Iˆ¿ÓÓÔ˘ °ÔÙı›·˜
™·Ì„ÒÓ •ÂÓÔ‰fi¯Ô˘, Iˆ¿ÓÓ·˜ ÔÛ., ∞Ó¤ÎÙÔ˘
AÓ·Î. ÏÂÈ„. K‡ÚÔ˘ Î·È Iˆ¿ÓÓÔ˘ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, ¶·›Ô˘, ª·ÎÂ‰ÔÓ›Ô˘
† ¶∂∆ƒ√À Î·È ¶∞À§√À ¶ÚˆÙÔÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ AÔÛÙfiÏˆÓ
† ™‡Ó·ÍÈ˜ ÙˆÓ ¢Ò‰ÂÎ· AÔÛÙfiÏˆÓ, ª·Ú›·˜ ·‰ÂÏÊ. ∞. µ·ÚÓ¿‚·
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EYAΓΓEΛIO

Πραξ. ιη΄ 22-28
Πράξ. ια΄ 1-12
Πράξ. κ΄ 16-18,
28-36
Α΄ Θεσ. δ΄13-17
Πράξ. β΄ 1-11
Εφεσ. ε΄ 8-19
Εβρ. ια΄33-ιβ΄ 2

Ιωάν. ιβ΄ 36-47
Λουκ. κδ΄ 36-53

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Απόδοσις Πάσχα
Αναλήψεως

―
―

Ιωάν. ιζ΄ 1-13
Ι΄
πλ. β΄
Ιωάν. κα΄ 14-25
Ψυχοσάββατον
―
Ιωάν. ζ΄ 37-52, η΄12 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
―
Ματθ. ιη΄ 10-20
Αγ. Πνεύµατος
―
Ματθ. ι΄ 32-33,
37-38, ιθ΄ 27-30
Α΄
πλ. δ΄
Ρωµ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4
Λουκ. α΄ 1-25,
57-68, 76, 80
Γεν. Προδρόµου
―
Ρωµ. β΄ 10-16
Ματθ. δ΄18-23
Β΄
α΄
Β΄ Κορ. ια΄ 21-ιβ΄ 9 Ματθ. ιστ΄ 13-19
Πέτρου κ΄Παύλου ―
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16
Ματθ. θ΄ 36, ι΄1-8 Των 12 Αποστόλων ―

1991: Το Προεδρείο του 1ου Παγκοσµίου Συνεδρίου
Οικογενειακών Οργανώσεων που οργάνωσε η Π.Ο.Π.
25

Επέκταση
Το 1995 ανοίγει µια νέα περίοδος για την Οργάνωση. Μετά από 17 χρόνια προεδρίας του κ. Φάκα αναλαµβάνει
Πρόεδρος της Π.Ο.Π. ο κ. ∆ήµος Πισσούριος. Νέοι στόχοι
και οράµατα τίθενται, νέα αιτήµατα δηµιουργούνται και
γίνονται αντικείµενο διεκδίκησης. Η δράση της νέας ηγεσίας είναι πια πολυσύνθετη.
Η λειτουργική και οργανωτική αναβάθµιση της Οργάνωσης, η προβολή του ∆ηµογραφικού Προβλήµατος, η περαιτέρω διεκδίκηση ωφεληµάτων για τους πολύτεκνους
κ.α. είναι από τις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας. Τα
ωφελήµατα για τους πολύτεκνους συνεχώς διευρύνονται.
Το 1996 αυξάνεται το επίδοµα τέκνου (από 20 σε 24 λίρες) και προνοείται και η τιµαριθµική αναπροσαρµογή του.
Το ίδιο έτος παραχωρείται ειδική χορηγία 40 λιρών το
χρόνο για κάθε εξαρτώµενο τέκνο, ως αντικατάσταση της
φορολογικής έκπτωσης (η χορηγία παραχωρείται µέσω
του επιδόµατος τέκνου κάθε τέλος του χρόνου).
Το Νοέµβριο του 1997 διοργανώνεται από την Π.Ο.Π. σε
συνεργασία µε την Α.Σ.Π.Ε. ∆ηµογραφικό Συνέδριο στην
Κύπρο.
Το 1998 καθιερώνεται η Γιορτή της Πολύτεκνης Οικογένειας κατά την οποία παραδίδονται σχολικές τσάντες σ’
όλα τα παιδιά των πολυτέκνων που θα φοιτήσουν στην Α΄
τάξη του ∆ηµοτικού.
Τα ωφελήµατα που εξασφαλίζονται καλύπτουν κυρίως τις
οικογένειες µε εξαρτώµενα παιδιά. Οι οικογένειες που
µεγάλωσαν τα παιδιά τους, παρά τις αυξηµένες ανάγκες
26

τους, δεν ευεργετούνταν από τα ωφελήµατα που επιτυγχάνονταν και δεν είχαν την αναγκαία στήριξη της πολιτείας. Η Οργάνωση αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή άρχισε να προτάσσει πλέον την παραχώρηση Επιδόµατος
Μάνας για τις πολύτεκνες Οικογένειες που µεγάλωσαν
τα παιδιά τους, ως το κυριότερό της αίτηµα. Έτσι, άρχισε
νέος αγώνας και κύκλος επαφών για προώθηση και του
αιτήµατος αυτού.
Σε συνάντηση το 1997 µε τον τότε Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη εξασφαλίστηκαν υποσχέσεις για
την παραχώρηση του επιδόµατος Μάνας (αίτηµα που χρονολογείται από το 1988) καθώς επίσης και για λύση άλλων
αιτηµάτων, όπως το αφορολόγητο αυτοκίνητο, φορολογικές ελαφρύνσεις και βελτιώσεις των στεγαστικών σχεδίων.
Έτσι, το 2000 θεσµοθετείται µε νόµο (νόµος 129/1 του
2000) η παραχώρηση του Επιδόµατος µάνας στις πολύτεκνες µάνες (µε αναδροµική ισχύ από 1/10/1999) από την
ενηλικίωση των παιδιών µέχρι την έναρξη της Κοινωνικής
Σύνταξης ή άλλης σύνταξης, η οποία και είναι πάνω από
τη βασική. Το ύψος του είναι ίσο µε το ύψος του επιδόµατος τέκνου για ένα παιδί.
Επιπλέον, εφαρµόζεται η εφ’ άπαξ χορηγία ύψους £2000
για την αγορά αυτοκινήτου (εφαρµογή αναδροµικά από
24/11/1999). Παραχωρείται επίσης αυξηµένη φοιτητική
χορηγία κατά 500 λίρες σε φοιτητές παιδιά πολυτέκνων.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων εκτιµώντας την
στήριξη του Προέδρου κ. Γλαύκου Κληρίδη τον τίµησε
στη Γιορτή της Πολυτέκνης Μάνας (1/5/1997) µε την Ανώτατη Τιµητική της ∆ιάκριση.
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† KÔÛÌ¿ Î·È ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ÙˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ, KˆÓ/ÓÔ˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˘
† K·Ù¿ıÂÛÈ˜ ∆ÈÌ›·˜ ∂Ûı‹ÙÔ˜ YÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘
† °ã ª∞∆£∞π√À. À·Î›ÓıÔ˘, ∞Ó·ÙÔÏ›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
AÓ‰Ú¤Ô˘ KÚ‹ÙË˜ ˘ÌÓ., §Ô˘Î›·˜, £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÈÂÚ., ªÈ¯·‹Ï ÃˆÓÈ¿ÙË
Aı·Ó·Û›Ô˘ ∞ıˆÓ›ÙÔ˘, §·Ì·‰Ô‡ ÔÛ., K˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÓÂÔÌ.
™ÈÛÒË ªÂÁ¿ÏÔ˘, §Ô˘Î›·˜ Ì., ∞Ú¯›Ô˘, ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, √ÓËÛ›ÌÔ˘
† K˘ÚÈ·Î‹˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, £ˆÌ¿ ÂÓ ª·ÏÂÒ ÔÛ., ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘
† ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ & £ÂÔ‰ÔÛ›·˜ ÌËÙÚfi˜, £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÔÛ.
¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ & ªÂıÔ‰›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., ∞Ó‰Ú¤· & ¶Úfi‚Ô˘ & ªËÙÚÔÊ¿Ó.
† ¢ã ª∞∆£∞π√À. ∆ˆÓ ÂÓ ¡ÈÎÔfiÏÂÈ 45 Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ™ÈÏÔ˘·ÓÔ‡
† E˘ÊËÌ›·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ŸÏÁ·˜ ÈÛ·ÔÛÙ., ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘
† ¶·Ó·Á›·˜ TÚÈ¯ÂÚÔ‡ÛË˜, µÂÚÔÓ›ÎË˜, ¶ÚfiÎÏÔ˘ & πÏ·Ú›Ô˘
† ™‡Ó·ÍÈ˜ AÚ¯. °·‚ÚÈ‹Ï, ∞Á. HÏÈÔÊÒÙˆÓ ∫˘Ú., ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÔÛ.
AÎ‡Ï· ∞., NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ AÁÈÔÚÂ›ÙÔ˘, πˆÛ‹Ê ∞Ú¯ÈÂ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
KËÚ‡ÎÔ˘ & IÔ˘Ï›ÙÙË˜ Ì., BÏ·‰ÈÌ‹ÚÔ˘ ÈÛ·., §ÔÏÏÈ·ÓÔ‡ & ∞‚Ô˘‰›ÌÔ˘
AıËÓÔÁ¤ÓÔ˘˜ ¶Ë‰·¯ıfiË˜ ÈÂÚÔÌ., º·‡ÛÙÔ˘, ∞ÓÙÈfi¯Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ
† ∞°. ¶∞∆∂ƒø¡ ¢ã √π∫. ™À¡√¢√À. M·Ú›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ.
∞ÈÌÈÏÈ·ÓÔ‡ Ì., À·Î›ÓıÔ˘ Ì., √ÓËÛÈÊfiÚÔ˘ ÂÓ ∞Ó·Ú›Ù·, ºˆÙ›Ô˘
ª·ÎÚ›ÓË˜ ÔÛ., ∂‡Ú. ÏÂÈ„. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ™¿ÚˆÊ, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∂‰¤ÛÛË˜
† HÏÈÔ‡ ¶ÚÔÊ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÛ‚›ÙÔ˘
™˘ÌÂÒÓ ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔ‡ ÔÛ., πˆ¿ÓÓÔ˘ ÔÛ., ∞Î·Î›Ô˘, £ÂÔÊ›ÏÔ˘
M·Ú›·˜ M·Á‰·ÏËÓ‹˜ ª˘ÚÔÊfiÚÔ˘, M·ÚÎ¤ÏÏË˜ ·ÚıÂÓÔÌ.
πÂ˙ÂÎÈ‹Ï ÚÔÊ., £‡ÚÛÔ˘ Â. ∫·Ú·Û›·˜, ºˆÎ¿ ™ÈÓÒË˜
† ™∆ã ª∞∆£∞π√À. XÚÈÛÙ›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ∂ÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜ Ì.
† KÔ›ÌËÛÈ˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓË˜, E˘Ú·Í›·˜ ÔÛ., √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜
† ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ÔÛÈÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, EÚÌÔÏ¿Ô˘ ÈÂÚÔÌ.
† ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌÔÓÔ˜ È·Ì·ÙÈÎÔ‡, AÓıÔ‡ÛË˜ ÔÛ., ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÓÂÔÌ.
† ∂ÈÚ‹ÓË˜ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘, ¡ÈÎ¿ÓˆÚÔ˜ ‰È·Î., ¶ÚÔ¯fiÚÔ˘
£ÂÔ‰fiÙË˜, ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ Ì., £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ µã, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞ã ∫/¶
∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, ∂·ÈÓÂÙÔ‡, ∫Ú‹ÛÎÂÓÙÔ˜, ™›Ï·, ™ÈÏÔ˘·ÓÔ‡ ∞.
† ∑ã ª∞∆£∞π√À. πˆÛ‹Ê ∞ÚÈÌ·ı·›·˜, ∂˘‰ÔÎ›ÌÔ˘
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1
3
10
11
17
20
24
25
26
27
31

Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄8
Ρωµ. ε΄1-10
Ρωµ. στ΄ 18-23
Β΄ Κορ. στ΄ 1-10
Τίτ. γ΄ 8-15
Ιακ. ε΄ 10-20
Ρωµ. ιβ΄ 6-14
Γαλ. δ΄ 22-27
Γαλ. γ΄ 23- δ΄ 5
Β΄ Τιµ. β΄ 1-10
Ρωµ. ιε΄ 1-7

EYAΓΓEΛIO
Ματθ. ι΄ 1, 5-8
Ματθ. στ΄ 22-33
Ματθ. η΄ 5-13
Λουκ. ζ΄ 36-50
Ματθ. ε΄ 14-19
Λουκ. δ΄ 22-30
Ματθ. θ΄ 1-8
Λουκ. η΄ 16-21
Μάρκ. ε΄ 24-34
Λουκ. κα΄12-19
Ματθ. θ΄ 27-35

1/5/1997:
Η Ανώτατη
Τιµητική
∆ιάκριση
της Π.Ο.Π.
παραχωρείται
στον
Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας
Γλαύκο
Κληρίδη.
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EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Αγ. Αναργύρων
―
Γ΄
β΄
∆΄
γ΄
Αγ. Ευφηµίας
―
Ε΄
δ΄
Προφ. Ηλιού
―
ΣΤ΄
πλ. α΄
Αγ. Άννης
―
Αγ. Παρασκευής
―
Αγ. Παντελεήµονος ―
Ζ΄
πλ. β΄

Αγώνες - ∆ιεκδικήσεις
Τα ωφελήµατα συνήθως δεν παραχωρούνται, αλλά κατακτώνται. Οι επιτυχίες έρχονται µε σωστή τεκµηρίωση, συνετή τακτική, στρατηγική διεκδίκησης και συστηµατική
προβολή του δίκαιου. Έτσι, στην πορεία κατάκτησης των
δίκαιων ωφεληµάτων προς τους πολύτεκνους υπήρξαν
και οι περιπτώσεις της δυναµικής κινητοποίησης και διεκδίκησης.
Από µια τέτοια σηµαντική δυναµική κινητοποίηση των πολυτέκνων προήλθε και η εν µέρει δικαίωση τους από τη
Φορολογική Μεταρρύθµιση του 2002-2003. Η Φορολογική
Μεταρρύθµιση είχε ως συνέπεια αφενός τη ριζική διαφοροποίηση και απλοποίηση του Φόρου Εισοδήµατος µε την
κατάργηση των εκπτώσεων που παραχωρούνταν (για τέκνα, τόκους κ.ά.) και αφετέρου την επέκταση της καθολικής παραχώρησης επιδόµατος τέκνου, στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων, για όλες της οικογένειες (το επίδοµα
τέκνου παραχωρείται πλέον και για τις οικογένειες µε
ένα, δύο κ.λπ. παιδιά).
Κατά τις συζητήσεις και διεργασίες που γίνονταν για τη
Φορολογική Μεταρρύθµιση, δηλωνόταν επισήµως και από
όλους, ότι καµιά οικογένεια δεν θα ζηµιωθεί, αντίθετα µάλιστα θα προέκυπτε σηµαντικό αντισταθµιστικό όφελος
για όλες, ένεκα της κατάργησης των εκπτώσεων από το
Φόρο Εισοδήµατος και της αύξησης του Φ.Π.Α. από 10%
σε 15%. Η ηγεσία της Π.Ο.Π. είχε τοποθετηθεί και επισηµάνει σε όλους τους αρµοδίους της Φορολογικής Μεταρρύθµισης, ότι βασικές πρόνοιές της αδικούσαν εµφανώς
τις πολύτεκνες οικογένειες, που όχι µόνο δεν θα είχαν
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όφελος, αλλά αντίθετα θα είχαν και απώλεια εισοδήµατος
µερικών δεκάδων χιλιάδων λιρών (σχεδόν όλες). Παρόλα
αυτά, η Φορολογική Μεταρρύθµιση ψηφίστηκε µε όλες τις
αρνητικές πρόνοιες για τις πολύτεκνες οικογένειες (κατάργηση του επιδόµατος τέκνου για τους στρατιώτες και
φοιτητές, την αλλαγή κατηγορίας όταν ένα παιδί ενηλικιωνόταν µε αποτέλεσµα την αισθητή µείωση των επιδοµάτων τέκνου που λάµβαναν, µη αναγνώριση των οικογενειών που θα αποκτούσαν 4ο παιδί, από το 2003 και µετά,
ως πολύτεκνες για σκοπούς επιδόµατος τέκνου, κατάργηση της ειδικής χορηγίας των 60 λιρών και του 13ου επιδόµατος χωρίς την πλήρη ενσωµάτωσή τους στο επίδοµα, µη
ικανοποιητικό ύψος επιδόµατος κ.ά.). Η Φορολογική Μεταρρύθµιση ήταν πλήγµα για την πολύτεκνη οικογένεια.
Η Π.Ο.Π. δεν είχε πλέον άλλη επιλογή από τη δυναµική
κινητοποίηση των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι, στις
20/6/2002 οργάνωσε παγκύπρια εκδήλωση διαµαρτυρίας
έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών και τη Βουλή, µε τη
συµµετοχή χιλιάδων πολυτέκνων. Παράλληλα, τεκµηρίωνε τις θέσεις της µε οικονοµικές αναλύσεις και αποδείκνυε τις απώλειες του εισοδήµατος των πολυτέκνων από
τη Φορολογική Μεταρρύθµιση.
Η δυναµική κινητοποίηση των πολυτέκνων και η επιµονή
για το δίκαιό τους και την άρση των αδικιών σε βάρος
τους που συνεχίστηκε και εντάθηκε τους επόµενους µήνες, καθώς και της νέας συγκέντρωσης στη Λευκωσία
στις 7/2/2003, έφερε τις δεσµεύσεις για την τροποποίηση
προνοιών της Φορολογικής Μεταρρύθµισης µε τις αναγκαίες βελτιώσεις. Αυτό επιτεύχθηκε τελικά τον Ιούνιο
του 2003 µε αναδροµική ισχύ από 1/1/2003, µε βάση σχε31

τικό νοµοσχέδιο που απέστειλε στη Βουλή ο Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος. Με τις τροποποιήσεις αυτές, επανήλθε το επίδοµα και για τους
στρατιώτες και φοιτητές, όχι µόνο για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά για όλες τις οικογένειες, κατοχυρώθηκαν οι υφιστάµενοι πολύτεκνοι, επανήλθε η αναγνώριση
ως πολυτέκνων των οικογενειών που θα αποκτούσαν 4ο
παιδί µετά την 1/1/2003 και απλοποιήθηκε η εφαρµογή
των εισοδηµατικών κριτηρίων προς όφελος όλων των οικογενειών. Για την πλειοψηφία των πολυτέκνων οι µεγάλες αδικίες αποκαταστάθηκαν. Παρέµεινε όµως η µη αναπλήρωση της κατάργησης των εκπτώσεων από το φόρο
εισοδήµατος και του αντισταθµίσµατος από την αύξηση
του Φ.Π.Α. για τις πολύτεκνες οικογένειες που λάµβαναν
το βασικό επίδοµα στο επίπεδο που έγινε για τις άλλες οικογένειες (µε ένα, δύο ή τρία παιδιά).
Στη συνέχεια, τέθηκαν νέοι στόχοι και επιδιώξεις για τα
αιτήµατα και αφορούσαν την αύξηση του Επιδόµατος Μάνας, ώστε να επανέλθει στο ύψος του βασικού επιδόµατος τέκνου, όπως ίσχυε πριν τη Φορολογική Μεταρρύθµιση, και την επέκτασή του ώστε να το δικαιούνται όλες οι
πολύτεκνες µάνες, την επαναφορά του 50% του αυξηµένου επιδόµατος του εθνοφρουρού, το οποίο επίσης διαφοροποιήθηκε αρνητικά από τη Φορολογική Μεταρρύθµιση, την αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου, την
άρση των αδικιών στο ρεύµα και στο νερό κ.ά.
Η δράση της Οργάνωσης δεν περιορίζεται µόνο στη διεκδίκηση ωφεληµάτων για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων.
Τον Ιούλιο του 2002 αξιοποίησε για δεύτερη φορά το πρόγραµµα της Ε.Ε. «Νεολαία για την Ευρώπη» και έδωσε
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την ευκαιρία σε παιδιά πολυτέκνων οικογενειών να λάβουν µέρος σε αποστολή στο Βέλγιο µε θέµα «η Πολυπολιτισµική Κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Το 2003 η Π.Ο.Π. διεξάγει έρευνα σε συνεργασία µε το
Intercollege µε θέµα «Τα προβλήµατα των πολυτέκνων οικογενειών στην Κύπρο». Τον Οκτώβριο οργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Οικογενειακή Πολιτική-∆ηµογραφικό».
Το Μάρτιο του 2004, αναγνωρίζοντας τη συµβολή των δύο
πρώην Προέδρων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Γλαύκου
Κληρίδη και Γιώργου Βασιλείου) στην επιτυχία του µεγάλου στόχου της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οργανώνει ειδική εκδήλωση και τους απονέµει τιµητικές διακρίσεις. Πρωτοστατεί, επίσης, µαζί µε άλλες 10
οργανώσεις πολυτέκνων Ευρωπαϊκών χωρών στην ίδρυση
της Συνοµοσπονδίας Πολυτεκνικών Οργανώσεων της Ευρώπης (E.L.F.A.C.) στην Πορτογαλία.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Π.Ο.Π. γίνεται µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Οικογενειών (CO.FA.CE.) διευρύνοντας τη διεθνή της δραστηριότητα. Την ίδια χρονιά ιδρύει Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας στη Λεµεσό και προσλαµβάνει Κοινωνική Λειτουργό για τη στελέχωσή του.
Εκτιµώντας το ρόλο και την προσφορά της δηµοσιογραφικής Οικογένειας στα γενικότερα πολιτικά, κοινωνικά
και πολιτισµικά πράγµατα του τόπου διοργανώνει, το
Μάρτιο του 2005, ειδική εκδήλωση προς τιµή των δηµοσιογράφων και απονέµει τιµητική διάκριση στην Ένωση
Συντακτών Κύπρου.
Το 2005, επίσης, ανακήρυξε τη σύζυγο του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας και πολύτεκνη µητέρα κα Φωτεινή Παπαδοπούλου ως υψηλή προστάτιδα της Οργάνωσης.
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Κοσµά του Αιτωλού
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Αγ. Ζώνης

―

2003: Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος αποκατέστησε
αρνητικές πρόνοιες για τους πολύτεκνους που
έγιναν µε τη Φορολογική Μεταρρύθµιση.
35

―

Τιµή στη Μάνα από την Π.Ο.Π., την Πολ

λιτεία, την Εκκλησία και άλλους φορείς.

Νέα Φιλοσοφία
Τον Ιούνιο του 2005, µε την ανάληψη της Προεδρία της
από τον κ. Παρασκευά Σαµάρα, µια νέα σελίδα ανοίγει για
την Π.Ο.Π. Καθιερώνεται νέα φιλοσοφία και στρατηγική
διεκδίκησης ενάντια στις οικονοµικές δυσκολίες, στις νοµότυπες δυσµενείς διακρίσεις και στον αδιόρατο κοινωνικό αποκλεισµό, καθώς και στα πολλαπλάσια βάρη που
αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες. Από την άλλη, προτάσσεται πια η πολλαπλή προσφορά της πολύτεκνης οικογένειας προς το κράτος. Παράλληλα, προβάλλεται ότι πολλά από τα θέµατα που θίγει και διεκδικεί η
Π.Ο.Π. µπορεί να αποτελέσουν και µέρος µιας ∆ηµογραφικής αφενός και Οικογενειακής Πολιτικής αφετέρου εν’
όψει της αδήριτης ανάγκης για αύξηση του δείκτη γονιµότητας, που έχει διολισθήσει στο 1.4, ποσοστό που βρίσκεται πολύ κάτω από τα όρια αναπλήρωσης του πληθυσµού (2.1) µε ανησυχητικές συνέπειες στην οικονοµία
του τόπου.
Τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα διεκδίκησης τα αιτήµατα
που αφορούν την επέκταση του επιδόµατος µάνας, ώστε
να το λαµβάνουν όλες οι πολύτεκνες µητέρες, την αύξηση
του επιδόµατος τέκνου, ώστε να αναπληρώνεται η αγοραστική του δύναµη, την επαναφορά του 13ου επιδόµατος,
την αύξηση του χορηγήµατος για αγορά αυτοκινήτου, την
επαναφορά του 50% στο χορήγηµα του εθνοφρουρού και
την άρση των αδικιών στο ρεύµα και στο νερό.
Συνεχίζεται επίσης η οργανωτική και λειτουργική βελτίωση και αναβάθµιση της οργανωτικής δοµής της Οργάνωσης, για να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Ανανεώνεται όλο το µηχανογραφικό σύστηµα
και γίνεται η ηλεκτρονική σύνδεση όλων των γραφείων
της Οργάνωσης για ενηµέρωση Κεντρικού Αρχείου Με38

λών. Ετοιµάζεται νέο λογιστικό πρόγραµµα για καλύτερη
διαχείριση των οικονοµικών της πόρων. Καθιερώνεται η
άµεση επικοινωνία µε τα µέλη µέσω µηνυµάτων SMS και
δηµιουργείται η ιστοσελίδα της Π.Ο.Π. (www.pop.org.cy)
Από το έτος 2007, επιτυγχάνεται η αυτόµατη αποκοπή
της συνδροµής και ασφάλισης των µελών, η οποία και είναι ένα από τα σηµαντικά επιτεύγµατα της Οργάνωσης. Η
εφαρµογή του τρόπου αυτού έχει ευεργετικά αποτελέσµατα για την Οργάνωση, αλλά περισσότερο για τις ίδιες
τις πολύτεκνες οικογένειες µε αποτέλεσµα την αύξηση
των εσόδων της Π.Ο.Π. και της δυνατότητας εφαρµογής
προγραµµάτων και άλλων δραστηριοτήτων προς στήριξη
των µελών. Τα µέλη της δεν χρειάζεται πια να προσέρχονται στα γραφεία για να ανανεώσουν την ταυτότητα τους,
εξοικονοµώντας έτσι χρόνο και χρήµα. Μειώνεται στο µισό η συνδροµή που καταβάλλουν οι πολύτεκνοι που
έχουν µεγαλώσει τα παιδιά τους.
Το ∆ηµογραφικό απασχολεί συνεχώς την Οργάνωση και
προβάλλεται διαρκώς µέσα από τα Μ.Μ.Ε. µε ανακοινώσεις και δηλώσεις. Επιδιώκεται η σύσταση ∆ηµογραφικού
Φορέα. Τον Ιούνιο – ∆εκέµβριο του 2006 η Π.Ο.Π. διενεργεί έρευνα µε θέµα: «Τα Οικονοµικά κίνητρα µπορούν να
λύσουν το δηµογραφικό πρόβληµα – η πολυτεκνική πτυχή». Με αυτή, από τη µια αποδεικνύεται η θετική επίδραση στην αύξηση των γεννήσεων που είχε η αύξηση του
επιδόµατος τέκνου το 1991 και από την άλλη οι απώλειες
που έχει το επίδοµα, αφού η αγοραστική του δύναµη δεν
αναπληρώνεται πραγµατικά µε το τιµαριθµικό.
Μέσα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και επαφών της
η Π.Ο.Π. συµµετέχει ως εταίρος σε project που οργανώθηκε από την CO.FA.CE. µε θέµα «Ο ρόλος του Άνδρα
στην Οικογένεια» και το οποίο διήρκησε περίπου 18 µήνες.
39

™E¶TEMBPIO™

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

¶
¶
™
∫
¢
∆
∆
¶
¶
™
∫
¢
∆
∆
¶
¶
™
∫
¢
∆
∆
¶
¶
™
∫
¢
∆
∆
¶
¶

∞Ú¯‹ πÓ‰›ÎÙÔ˘, 40 ¶·ÚıÂÓÔÌ., E‡Ú. Î¿Ú·˜ AÁ. M·‡ÚË˜, ∞ıËÓ¿˜
† M¿Ì·ÓÙÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, Iˆ. ¡ËÛÙÂ˘ÙÔ‡, ∏Û˘¯›Ô˘
† ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ ÓÂÔÌ., ºÔ›‚Ë˜ ‰È·Î., ∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ∞ÈÁ.
† πµã ª∞∆£∞π√À. Mˆ˘Û¤ˆ˜ ÚÔÊ., EÚÌÈfiÓË˜, Ã·ÚÈÙ›ÓË˜
∑·¯·Ú›Ô˘ ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ∞‚‰·›Ô˘, √˘Ú‚·ÓÔ‡, ƒ·˝‰Ô˜
† ∞Ó¿ÌÓ. ÙÔ˘ ÂÓ ÃÒÓ·È˜ ı·‡Ì·ÙÔ˜ AÚ¯. MÈ¯·‹Ï
™Ò˙ÔÓÙÔ˜ Ì., ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ ˘ÌÓ. ÔÛ., √ÓËÛÈÊfiÚÔ˘ ∞.
† °∂¡∂™π√¡ À¶∂ƒ∞°π∞™ ¢∂™¶√π¡∏™ ∏ªø¡ £∂√∆√∫√À
£ÂÔ·ÙfiÚˆÓ πˆ·ÎÂ›Ì Î·È ÕÓÓË˜, £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÔÌ.,
ªËÓÔ‰ÒÚ·˜, ªËÙÚÔ‰ÒÚ·˜ Î·È ¡˘ÌÊÔ‰ÒÚ·˜ Ì., ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ ‚·Û.
† ¶PO TH™ Yæø™Eø™. £ÂÔ‰ÒÚ·˜, ∂˘·Óı›·˜, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓÔ˘
KÔ˘ÚÓÔ‡ÙÔ˘ ÈÂÚÔÌ., ∞˘ÙÔÓfiÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ., £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ÏÂÍ.
KÔÚÓËÏ›Ô˘ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿Ú¯Ô˘, AÚÈÛÙÂ›‰Ô˘, §ÂÔÓÙ›Ô˘, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ Ì.
† ∏ Àæø™π™ ∆√À ∆πªπ√À ∫∞π ∑ø√¶√π√À ™∆∞Àƒ√À
NÈÎ‹Ù· ÌÂÁ·ÏÔÌ., BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫ÚÔÓÛÙ¿Ó‰Ë˜
† E˘ÊËÌ›·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ªÂÏÈÙ›ÓË˜, ∫·ÛÛÈ·ÓÔ‡ ÔÛ. ∞Ï¤ÎÙÔÚÔ˜
† HÚ·ÎÏÂÈ‰›Ô˘ Â. ∆·Ì·ÛÔ‡, ™ÔÊ›·˜, ¶›ÛÙÂˆ˜, ∂Ï›‰Ô˜, ∞Á¿Ë˜
† ª∂∆∞ ∆∏¡ Àæø™π¡. AÚÈ¿‰ÓË˜, ∂˘ÌÂÓ›Ô˘ ı·˘Ì.
¢ÔÚ˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜, ™·‚‚·Ù›Ô˘, ∆ÚÔÊ›ÌÔ˘ Ì., ¢ÔÚ˘Ì¤‰ÔÓÙÔ˜ Ì·ÚÙ.
† ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, MÂÏÂÙ›Ô˘ K‡ÚÔ˘
πˆÓ¿ ÚÔÊ., ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È IÛ··Î›Ô˘ Â. ∫‡ÚÔ˘
ºˆÎ¿ ÈÂÚÔÌ., ºˆÎ¿ ∫ËÔ˘ÚÔ‡, §Ô˝˙Ô˘ ÔÛÈÔÌ.
† ™‡ÏÏË„È˜ µ·ÙÈÛÙÔ‡ πˆ¿ÓÓÔ˘, •·Óı›Ë˜ ÔÛ.
† ¶·Ó·Á›·˜ ª˘ÚÙÈ‰ÈˆÙ., £¤ÎÏË˜ ÈÛ·., ™ÈÏÔ˘·ÓÔ‡ ∞ıˆÓ.
† ∞ã §√À∫∞. ¶·ÊÓÔ˘Ù›Ô˘ Î·È ı˘Á. ·˘ÙÔ‡ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË˜
† M∂∆∞™∆∞™π™ πø∞¡¡√À ∆√À £∂√§√°√À
AÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘, ∑ËÓ¿ Î·È ª¿ÚÎÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ √ã, ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ì.
† ∂‡ÚÂÛÈ˜ ÏÂÈ„. ¡ÂÔÊ‡ÙÔ˘ ∂ÁÎÏÂ›ÛÙÔ˘, πÛ·¿Î ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘
† K˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·Ó·¯ˆÚËÙÔ‡ ÔÛ., ¶ÂÙÚˆÓ›·˜, °Ô˘‰ÂÏ›·˜
°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ºˆÙÈÛÙÔ‡ AÚÌÂÓ›·˜, ƒÈ„›ÌË˜ ¶·Úı¤ÓÔ˘, ™ÙÚ·ÙÔÓ›ÎÔ˘
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AΠOΣTOΛOΣ

1
4
8

Α΄ Τιµ. β΄ 1-7
Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11
Φιλιπ. β΄ 5-11

11
14

Γαλ. στ΄ 11-18
Α΄ Κορ. α΄ 18-24

18
23
25
26

Γαλ. β΄ 16-20
Γαλ. δ΄ 22-27
Β΄ Κορ. δ΄ 6-15
Α΄ Ιωάν. δ΄ 12-19

EYAΓΓEΛIO

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Λουκ. δ΄ 16-22
Της Ινδίκτου
―
Ματθ. ιθ΄ 16-26
Α΄
γ΄
Λουκ. ι΄38-42,
ια΄27-28
Γεν. Θεοτόκου
―
Ιωάν. γ΄ 13-17
Β΄
δ΄
Ιωάν. ιθ΄6-11, 13-20,
25-28, 30
Ύψ. Τιµ. Σταυρού
―
Μάρκ. η΄34-θ΄1
Γ΄
πλ. α΄
Λουκ. α΄ 5-25
Συλ. Ιω. Προδρόµου ―
Λουκ. ε΄1-11
∆΄
πλ. β΄
Ιωάν. ιθ΄25-27,
κα΄24-25
Μετ. Ιω. Θεολόγου ―

5/6/2005:
Η Φωτεινή
Παπαδοπούλου
ανακηρύσσεται
υψηλή
προστάτιδα της
Οργάνωσης.
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Σύγχρονη παρουσία
Η νέα ηγεσία της Π.Ο.Π. ξεκινά νέο κύκλο επαφών και συναντήσεων, µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Τάσσο
Παπαδόπουλο, Υπουργούς, Αρχηγούς Κοµµάτων, και άλλους φορείς, προβάλλοντας τη νέα φιλοσοφία της και
διεκδικώντας τα δίκαια των πολυτέκνων. Τα θετικά αποτελέσµατα για τους πολύτεκνους δεν αργούν να έρθουν.
Το 2006 σε πρώτη φάση επιτυγχάνεται η µερική επέκταση του επιδόµατος µάνας και το 2007 σε δεύτερη φάση
ψηφίζεται από τη Βουλή η πλήρης επέκτασή του από
1/1/2008 ώστε να το λαµβάνουν όλες οι πολύτεκνες µάνες. Έτσι, γίνεται καθολική η παραχώρησή του από τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο. Με
όπλο την έρευνα της Π.Ο.Π., «Τα Οικονοµικά κίνητρα µπορούν να λύσουν το δηµογραφικό πρόβληµα – η πολυτεκνική πτυχή», επιτυγχάνεται και η αύξηση του επιδόµατος
τέκνου κατά 10% από 1/1/2008. Επίσης, από 1/1/2008
εφαρµόζεται και η αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκίνητου από ΛΚ2000 σε ΛΚ3000 για όσους πολύτεκνους
λαµβάνουν πρόσθετο επίδοµα τέκνου. Μερική αύξηση κατά ΛΚ10 γίνεται και στο χορήγηµα των στρατιωτών καθώς
και επέκταση της µείωσης της στρατιωτικής θητείας σε
14µήνες σε περισσότερα παιδιά πολυτέκνων. Επιπλέον
κερδίζονται και άλλα παρεµφερή ωφελήµατα.
Βασικό όµως αίτηµα που παραµένει ανικανοποίητο είναι η
επαναφορά του 13ου επιδόµατος τέκνου. Η οικονοµική
κρίση που διέρχεται η Κύπρος κατά τα έτη 2008 και 2009
καθιστούν δύσκολη την ικανοποίησή του παρά τις σχετι42

κές προεκλογικές υποσχέσεις που εξασφαλίστηκαν από
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια. Παρόλα αυτά διεκδικείται µε συχνές και έντονες παρεµβάσεις στα Μ.Μ.Ε. που κάνουν αισθητή την παρουσία των
πολυτέκνων καθώς και µε δυναµικές κινητοποιήσεις. Εν
τέλει, επιτυγχάνεται η παραχώρησή του κατά 50% τον
∆εκέµβριο του 2009 και εξασφαλίζεται η δέσµευση του
για παραχώρηση όχι λιγότερο του 50% και για το 2010.
Στόχος όµως παραµένει η θεσµοθετηµένη παραχώρηση
ολόκληρου του 13ου επιδόµατος.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται βελτίωση και άλλων ωφεληµάτων. Τον Ιούλιο του 2008 αναθεωρείται το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο και γίνονται βελτιώσεις προς όφελος των
πολυτέκνων, τον Σεπτέµβριο του 2008 διευρύνονται οι δικαιούχοι πολύτεκνοι που µπορούν να ενταχθούν στην ειδική διατίµηση ηλεκτρικού ρεύµατος και το ίδιο έτος συστήνεται Εθνικός Φορέας ∆ηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.
Πέραν των αιτηµάτων διευρύνεται και η γενικότερη προσφορά της Οργάνωσης προς τις πολύτεκνες οικογένειες.
Ενισχύεται η εξυπηρέτηση µελών, αυξάνεται η παρέµβαση της Π.Ο.Π. και η οικονοµική βοήθεια που παρέχει για
στήριξη των πολυτέκνων, παρέχονται βραβεία στους
πρωτεύσαντες τελειόφοιτους µαθητές, τίθεται σε πλήρη
λειτουργία το Κέντρο Στήριξης Πολύτεκνης Οικογένειας
που λειτουργεί στην Επαρχία Λεµεσού και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, ενηµέρωσης, συµβουλευτικής βοήθειας, ψυχολογικής στήριξης και κατ’ οίκον φροντίδας.
Επίσης, αναπτύσσονται προγράµµατα ψυχαγωγίας των
συνέχεια στη σελ. 59
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† ∞Á›·˜ ™Î¤Ë˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ƒˆÌ·ÓÔ‡ ªÂÏˆ‰., ∞Ó·Ó›Ô˘
† µã §√À∫∞. ¶¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÓ ∫‡Úˆ ∞Á›ˆÓ, K˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ.
¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ¢·Ì¿ÚÈ‰Ô˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¯Ô˙Â‚¿, £ÂÔÁ¤ÓÔ˘˜
† Iˆ¿ÓÓÔ˘ §·Ì·‰ÈÛÙÔ‡, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∆·Ì·Û¤ˆ˜, πÂÚÔı¤Ô˘
† EÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜ ÈÂÚÔÌ., X·ÚÈÙ›ÓË˜ Ì., ªÂıÔ‰›·˜, ∂˘‰ÔÎ›ÌÔ˘
† £ˆÌ¿ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, KÂÓ‰¤Ô˘ ÔÛ. ∫˘Ú., ∂ÚˆÙË›‰Ô˜
¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ., ™ÂÚÁ›Ô˘ Î·È µ¿Î¯Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ.
¶ÂÏ·Á›·˜ ÔÛ., ∞ÚÙ¤ÌÔÓÔ˜ ÈÂÚÔÌ., T·˚Û›·˜
† °ã §√À∫∞. AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Î·È Aı·Ó·Û›·˜, π·ÎÒ‚Ô˘ ∞ÏÊ·›Ô˘
E˘Ï·Ì›Ô˘ Î·È E˘Ï·Ì›·˜ Ì., £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÔÛ. ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡
IˆÓ¿ ÔÛ. ∫˘Ú., ºÈÏ›Ô˘ ‰È·Î., £ÂÔÊ¿ÓÔ˘˜ ¡ÈÎ·›·˜
† EÈÎÙ‹ÙÔ˘ ÔÛ. K˘Ú., ™˘ÌÂÒÓ ¡¤Ô˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘
K¿ÚÔ˘, ¶·‡ÏÔ˘, ∞Á·ıÔÓ›ÎË˜, XÚ˘Û‹˜ ÓÂÔÌ., ºÏˆÚÂÓÙ›Ô˘
† £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ Â. K‡ÚÔ˘, °ÂÚ‚·Û›Ô˘, ∫ÂÏÛ›Ô˘, ¡·˙·Ú›Ô˘
™·‚›ÓÔ˘ Â. ∫‡ÚÔ˘, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ., ∂˘ı˘Ì›Ô˘ Ó¤Ô˘
† ¢ã §√À∫∞. (∞Á. ¶·Ù¤ÚˆÓ ∑ã √ÈÎ. ™˘Ófi‰Ô˘), §ÔÁÁ›ÓÔ˘ ÂÎ·Ù.
∞Ó·Î. ÏÂÈ„. ∞Á. §·˙¿ÚÔ˘, øÛË¤ ÚÔÊ., ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓ ÎÚ›ÛÂÈ
† §Ô˘Î¿ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡, ™˘ÌÂÒÓ, °·‚ÚÈ‹Ï
MÓ¿ÛˆÓÔ˜ Â. T·Ì·ÛÔ‡, Iˆ‹Ï ÚÔÊ., ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜ ÔÛ.
† AÚÙÂÌ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ., ª·ÙÚÒÓË˜, °ÂÚ·Û›ÌÔ˘ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜
µ·ÚÓ¿‚· Î·È πÏ·Ú›ˆÓÔ˜ ÔÛ., ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÂÓ ¶¿ÙÌˆ, ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜
E˘Ï·Ï›Ô˘ Â. §·ÌÔ‡ÛË˜ K‡ÚÔ˘, ∞‚ÂÚÎ›Ô˘ ÈÛ·ÔÛÙ.
† ™∆ã §√À∫∞. I·ÎÒ‚Ô˘ A‰ÂÏÊÔı¤Ô˘, πÁÓ·Ù›Ô˘ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
AÚ¤ı·, ™Â‚·ÛÙÈ·Ó‹˜ Ì., ™·‚›ÓÔ˘, ¶¿Ô˘ Ã‡ÙÚˆÓ
T·‚Èı¿˜ ÊÈÏ·ÓıÚÒÔ˘, M·ÚÎÈ·ÓÔ‡, M·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Ì., ÃÚ˘Û¿ÓıË˜
† ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ M˘ÚÔ‚Ï‡ÙÔ˘
N¤ÛÙÔÚÔ˜ Ì., ¶ÚfiÎÏË˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘, ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
† ¶·Ó·Á›·˜ ∂ÏÂ˘ıÂÚÒÙÚÈ·˜, ¢ÈÔÌ‹‰Ô˘˜ ∫˘Ú›Ô˘
AÓ·ÛÙ·Û›·˜ ƒˆÌ·›·˜ ÔÛÈÔÌ., ∞‚Ú·Ì›Ô˘, ∞ı·Ó·Û›Ô˘ πÂÚ.
† ∂ã §√À∫∞. ∫ÏÂfi·, ZËÓÔ‚›Ô˘ Î·È ZËÓÔ‚›·˜, £ÂÚ¿ÔÓÙÔ˜
∞ÌÏ›Ô˘, AÂÏÏÔ‡, ¡·ÚÎ›ÛÛÔ˘, √˘Ú‚·ÓÔ‡, ™Ù¿¯˘Ô˜ ∞.
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AΠOΣTOΛOΣ

EYAΓΓEΛIO

2
3
9
16
18
23
26
28

Β΄ Κορ. στ΄ 1-10
Πράξ. ιζ΄ 16-34
Β΄ Κορ. στ΄ 16-ζ΄ 1
Τίτ. γ΄8-15
Κολ. δ΄5-11, 14-18
Γαλ. α΄ 11-19
Β΄ Τιµ. β΄ 1-10
Εβρ. θ΄ 1-7

30

Γαλ. α΄11-19

Λουκ. στ΄ 31-36
Λουκ. στ΄ 24-30
Λουκ. ζ΄ 11-16
Λουκ. η΄ 5-15
Λουκ. ι΄ 16-21
Λουκ. η΄ 26-39
Ιωάν. ιε΄ 17-ιστ΄ 2
Λουκ. ι΄38-42,
ια΄ 27-28
Λουκ. ιστ΄ 19-31

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Ε΄
βαρύς
∆ιονυσίου Αρεοπ. ―
ΣΤ΄
πλ. δ΄
Ζ΄
α΄
Ευαγγελ. Λουκά
―
Η΄
β΄
Αγ. ∆ηµητρίου
―
Αγ. Σκέπης
Θ΄

―
γ΄

14/12/2009: Στιγµιότυπο από δυναµικές διεκδικήσεις.
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Το µέλλον
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων επιδιώκει πάντοτε
να έχει καλές σχέσεις µε την Πολιτεία γιατί πιστεύει στη
συνεργασία, στο διάλογο µε επιχειρήµατα, αλλά κυρίως
γιατί πιστεύει ότι είναι προς το συµφέρον της Πολιτείας
και της κοινωνίας η στήριξη και υποστήριξη της οικογένειας και περισσότερο της Πολύτεκνης Οικογένειας.
Η διεκδίκηση ικανοποίησης αιτηµάτων δεν είναι δραστηριότητα εχθρική προς την Πολιτεία. Είναι δικαίωµα κάθε
Οργάνωσης να διεκδικεί µε νόµιµα, ειρηνικά και δυναµικά
µέτρα την ικανοποίηση των αιτηµάτων της.
Με αυτό το πνεύµα η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων
θα συνεχίσει να διεκδικεί τη διαµόρφωση της κοινωνικής
πολιτικής που επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα την πολύτεκνη
οικογένεια.
Η Π.Ο.Π. θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίτευξη των
δύο πιο κάτω βασικών στόχων της:
- Ικανοποίηση αιτηµάτων για πραγµατικά ισότιµη µεταχείριση.
- Εφαρµογή ολοκληρωµένου και ουσιαστικού προγράµµατος ∆ηµογραφικής – Οικογενειακής Πολιτικής.
Πέραν των πιο πάνω η Π.Ο.Π. θα αναβαθµίζει και θα εντείνει διαρκώς την προσφορά υπηρεσιών προς τα µέλη της.
Η προσφορά υπηρεσιών προς αυτά είναι ένας από τους
βασικούς λόγους της δηµιουργίας και ύπαρξής της. Στρατηγικός στόχος είναι να επιτύχει η Οργάνωση µε κάθε δυ46

νατό τρόπο να δηµιουργήσει και να αναπτύξει τους µηχανισµούς εκείνους, που θα της επιτρέπουν να αξιοποιήσει
όλες τις δυνατότητές της και να προσφέρει ουσιαστικές
και αποτελεσµατικές υπηρεσίες στα µέλη της και να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τα δικαιώµατα για την οικογένεια που εκπηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεθοδεύεται η εγγραφή της Οργάνωσης στη FEFAF που
είναι πανευρωπαϊκός Οργανισµός για την αναγνώριση
της προσφοράς της µητέρας και οικοκυράς στο σπίτι, ως
εργασίας µε επίδοµα από το κράτος.
Ως µη κυβερνητική οργάνωση, η Π.Ο.Π. αντλεί τη δύναµή
της από τα µέλη της. Η συσπείρωση των πολυτέκνων γύρω της, η κριτική φωνή τους και η ενεργητική παρουσία
τους στα καλέσµατά της, είναι απόλυτη προϋπόθεση για
να εξακολουθήσει να δρα και να προσφέρει αποτελεσµατικά. Μια τέτοια ποιοτική σχέση είναι εγγύηση για το µέλλον, είναι το ίδιο το µέλλον.

14/11/2009: Το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Πολυτέκνων
ενισχύει την Οργάνωση Πολυτέκνων.
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† KÔÛÌ¿ Î·È ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ¢·˘›‰ ∂˘‚Ô›·˜
AÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘ÙÒ, ¢fiÌÓ·˜ Ì., ∂ÏÈ‰ÔÊfiÚÔ˘, ∞ÊıÔÓ›Ô˘
† AÓ·Î. ÏÂÈ„. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∆ÚÔ·ÈÔÊfiÚÔ˘
Iˆ·ÓÓÈÎ›Ô˘ ÔÛ., NÈÎ¿Ó‰ÚÔ˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÛÏ›‰Ë, ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘
°·Ï·ÎÙ›ˆÓÔ˜ & ∂ÈÛÙ‹ÌË˜, §›ÓÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ √ã
† ∑ã §√À∫∞. ¶¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÓ §ÂÌÂÛÒ ∞Á›ˆÓ, ¢ËÌËÙÚÈ·ÓÔ‡
π¤ÚˆÓÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘ÙÒ, ∞ıËÓÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘
† ™‡Ó·ÍÈ˜ ∞Ú¯. MÈ¯·‹Ï, °·‚ÚÈ‹Ï Î·È ÏÔÈÒÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ
† NÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¶ÂÓÙ·fiÏÂˆ˜, √ÓËÛÈÊfiÚÔ˘, ¶ÔÚÊ˘Ú›Ô˘
† ∞ÚÛÂÓ›Ô˘ ∫··‰fiÎÔ˘, √Ï˘Ì¿, ƒÔ‰›ˆÓÔ˜, ∆ÂÚÙ›Ô˘
† MËÓ¿ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, B›ÎÙˆÚÔ˜, µÈÎÂÓÙ›Ô˘ Ì.
† Iˆ¿ÓÓÔ˘ ∂ÏÂ‹ÌÔÓÔ˜ ·ÙÚ. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ ∫˘Ú›Ô˘
† Hã §√À∫∞. Iˆ¿ÓÓÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ·ÙÚ. ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜
† ºÈÏ›Ô˘ ∞ÔÛÙ., °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿, E˘ÊËÌÈ·ÓÔ‡
°Ô˘Ú›Ô˘, ™·ÌˆÓ¿, ∞‚›‚Ô˘ ÔÌÔÏÔÁ. (∞Ú¯‹ ÓËÛÙÂ›·˜ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ)
† M·Ùı·›Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡, IÊÈÁÂÓÂ›·˜ Ì.
°ÂÓÓ·‰›Ô˘ ∞Ú¯ÈÂ. ∫ˆÓ/fiÏÂˆ˜, °ÚËÁÔÚ›Ô˘ NÂÔÎ·ÈÛ·ÚÂ›·˜
¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., PˆÌ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ., ∑·Î¯·›Ô˘ Ì.
O‚‰ÈÔ‡ ÚÔÊ., µ·ÚÏ·¿Ì Ì., £·ÏÏÂÏ·›Ô˘, ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘
† £ã §√À∫∞. ™ˆ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ Â. ∫·Ú., °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¢ÂÎ·ÔÏ›ÙÔ˘
† ∂π™√¢π∞ À¶∂ƒ∞°π∞™ £∂√∆√∫√À, ™ˆ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ ÔÛ.
ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, ∞Ú¯›Ô˘, √ÓËÛ›ÌÔ˘ ∞., ∞Á·›Ô˘
AÌÊÈÏÔ¯›Ô˘ πÎÔÓ›Ô˘, ™ÈÛÈÓ›Ô˘ ÔÛ., °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∞ÎÚ.
KÏ‹ÌÂÓÙÔ˜ ÂÈÛÎ. PÒÌË˜, ¶¤ÙÚÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜
† AÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, MÂÚÎÔ˘Ú›Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÌ.
† ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ ¶·ÊÏ·ÁfiÓÔ˜, ¡›ÎˆÓÔ˜ ÙÔ˘ «ªÂÙ·ÓÔÂ›ÙÂ» ÔÛ.
† I°ã §√À∫∞. I·ÎÒ‚Ô˘ ¶¤ÚÛÔ˘, N·ı·Ó·‹Ï ÔÛ.
£ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∆ÈÌÔı¤Ô˘, EÈÚËÓ¿Ú¯Ô˘, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
ºÈÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÈÂÚÔÌ. ∫˘Ú›Ô˘, º·›‰ÚÔ˘ Ì., ¶·Ú·ÌfiÓÔ˘ Ì.
† ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ AÓ‰Ú¤Ô˘ ¶ÚˆÙÔÎÏ‹ÙÔ˘, ºÚÔ˘ÌÂÓÙ›Ô˘ Â. πÓ‰›·˜
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AΠOΣTOΛOΣ

1
6
8
9
11
13
14
16
20
21

Α΄ Κορ. ιβ΄27-ιγ΄ 8
Γαλ. β΄ 16-20
Εβρ. β΄2-10
Κολ. γ΄ 17-25, δ΄ 1
Κολασ. δ΄ 10-18
Εβρ. ζ΄ 26-η΄ 2
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16
Ρωµ. ι΄ 11-ια΄ 2
Εφεσ. β΄ 4-10
Εβρ. θ΄ 1-7

25
27
30

Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5
Εφεσ. β΄ 14-22
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

EYAΓΓEΛIO
Ματθ. ι΄ 1, 5-8
Λουκ. η΄ 41-56
Λουκ. ι΄16-21
Λουκ. ιβ΄48-59
Λουκ. ιγ΄31-35
Λουκ. ι΄ 25-37
Ιωάν. α΄ 44-52
Ματθ. θ΄ 9-13
Λουκ. ιβ΄ 16-21
Λουκ. ι΄ 38-42,
ια΄ 27-28
Μάρκ. ε΄ 24-34
Λουκ. ιη΄18-27
Ιωάν. α΄ 35-52

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Κοσµά κ΄∆αµιανού ―
Ι΄
δ΄
Μιχαήλ κ΄Γαβριήλ
―
Αγ. Νεκταρίου
―
Αγ. Μηνά
―
ΙΑ΄
πλ. α΄
Φιλίππου αποστ.
―
Ματθαίου Ευαγγελ. ―
Α΄
πλ. β΄
Εισ. Θεοτόκου
Αγ. Αικατερίνης
Β΄
Απ. Ανδρέου

―
―
βαρύς
―

13/12/2009: Στιγµιότυπο από δυναµικές διεκδικήσεις.
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Ηµερολόγιο Π.Ο.Π.
Το παρόν ηµερολόγιο είναι το 22ο στη σειρά. Εκδόθηκε
για πρώτη φορά το 1990 και τα τελευταία χρόνια, αποστέλλεται και ταχυδροµικώς στις πολύτεκνες οικογένειες. Μέσω του ηµερολογίου οι πολύτεκνοι ενηµερώνονται
για τα κυριότερα θέµατα που τους απασχολούν, τα αιτήµατα και τους αγώνες, τα ευεργετήµατα και δικαιώµατά
τους και στέλνονται τα ανάλογα µηνύµατα της Π.Ο.Π.
προς όλες τις κατευθύνσεις. Η θεµατολογία της έκδοσης
του ηµερολογίου δεν περιορίζεται όµως µόνο στα πιο πάνω, αλλά επεκτείνεται και σε γενικότερα θέµατα κοινού
ενδιαφέροντος. Ανά έτος είναι η εξής:
1990 – Η Πολύτεκνη Οικογένεια
1991 – 20 χρόνια Π.Ο.Π.
1992 – Γενικά Θέµατα Πολυτέκνων
1993 – Αιτήµατα και Ωφελήµατα Πολυτέκνων
1994 – ∆ιεθνές Έτος Οικογένειας
1995 – ∆ηµογραφικό Πρόβληµα
1996 – Κατεχόµενες Εκκλησίες και Μοναστήρια
1997 – 25 χρόνια Π.Ο.Π.
1998 – ∆ηµογραφικό Πρόβληµα
1999 – Ο θεσµός της Οικογένειας
2000 – Το παιδί
2001 – ∆ηµογραφικό Πρόβληµα
2002 – Η Ελληνική Γλώσσα
2003 – Φορολογική Μεταρρύθµιση
50

2004 – Ευρωπαϊκή Ένωση
2005 – Ολυµπιακοί Αγώνες
2006 – ∆ηµογραφικό πρόβληµα
2007 – Οικογένεια και ∆ηµογραφικό
2008 – Αιτήµατα και Προσφορά Πολυτέκνων
2009 – Ωφελήµατα και διεκδικήσεις Πολυτέκνων
2010 – Προσφορά Πολυτέκνων
2011 – 40 χρόνια Π.Ο.Π.

Το εξώφυλλο του πρώτου ηµερολογίου της Π.Ο.Π.
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N·Ô‡Ì ÚÔÊ., ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ∂ÏÂ‹ÌÔÓÔ˜, £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘, ∞Ó·Ó›Ô˘
A‚‚·ÎÔ‡Ì ÚÔÊ., ∞‚‚·ÎÔ‡Ì ÔÛ. ∫˘Ú›Ô˘, Õ‚‚Ô˘, ª˘ÚfiË˜
™ÔÊÔÓ›Ô˘ ÚÔÊ., £ÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ‰È¿ ÃÚÈÛÙfiÓ Û·ÏÔ‡, ∞ÁÁÂÏ‹ Ã›Ô˘
† πã §√À∫∞. B·Ú‚¿Ú·˜ ÌÂÁ·ÏÔÌ., πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡
† ™¿‚‚· HÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˘, ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜
† NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ M‡ÚˆÓ §˘Î›·˜, ¡Â›ÏÔ˘
† AÌ‚ÚÔÛ›Ô˘ MÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ, ∞ÌÌÔ‡Ó ÔÛ., ∞ıËÓÔ‰ÒÚÔ˘, πÁÓ·Ù›Ô˘
† T˘¯ÈÎÔ‡ ∞ã ÂÈÛÎfiÔ˘ ¡Â·fiÏÂˆ˜ §ÂÌÂÛÔ‡, ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘
† ™‡ÏÏË„È˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ˘fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓË˜, ∂ÛÛ›Ô˘, ¡·ÚÛ‹
MËÓ¿ ∫·ÏÏÈÎÂÏ¿‰Ô˘, ∂˘ÁÚ¿ÊÔ˘ Ì., ∂ÚÌÔÁ¤ÓÔ˘˜, £ˆÌ¿ ÔÛ.
† πAã §√À∫∞ (¶ÚÔ·ÙfiÚˆÓ). ¡fiÌˆÓÔ˜ Î·È µË¯È·ÓÔ‡ ∫˘Ú.
† ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ Â. TÚÈÌ˘ıÔ‡ÓÙÔ˜ ı·˘Ì., ™˘ÓÂÙÔ‡ Ì.
A˘ÍÂÓÙ›Ô˘, E˘ÁÂÓ›Ô˘, ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘, ª·Ú‰·Ú›Ô˘, √Ú¤ÛÙÔ˘ Ì.
£‡ÚÛÔ˘, K·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘, §Â˘Î›Ô˘ Ì., ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜, ∞ÔÏÏˆÓ›Ô˘, À·Ù›Ô˘
† EÏÂ˘ıÂÚ›Ô˘ ÈÂÚÔÌ. Î·È ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡ AÓı›·˜, ™ˆÛ¿ÓÓË˜ ÔÛ.
AÁÁ·›Ô˘ ÚÔÊ., ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, £ÂÔÊ·ÓÔ‡˜ ‚·ÛÈÏ›ÛÛË˜
† ¢·ÓÈ‹Ï ÚÔÊ‹ÙÔ˘ Î·È ∆ÚÈÒÓ ¶·›‰ˆÓ, ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÈÁ›ÓË˜ ÂÈÛÎ.
† ¶ƒ√ Ãƒπ™∆√À °∂¡¡∏™∂ø™. ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔ‡, Zˆ‹˜ Ì.
AÁÏ·˝‰Ô˜, BÔÓÈÊ·Ù›Ô˘ Ì., ÕÚÂˆ˜, ∆ÈÌÔı¤Ô˘, ∂˘Ù˘¯›Ô˘, ∞ÁÏ·˝·˜
† IÁÓ·Ù›Ô˘ £ÂÔÊfiÚÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ £¿ÛÛÈÔ˘
† IÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ Ì. Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘Ù‹, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Ì.
† AÓ·ÛÙ·Û›·˜ º·ÚÌ·ÎÔÏ˘ÙÚ›·˜, ÃÚ˘ÛÔÁfiÓÔ˘, £ÂÔ‰fiÙË˜ Ì.
TˆÓ ÂÓ KÚ‹ÙË ¢¤Î· Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ¡‹ÊˆÓÔ˜ ÔÛ., ¡·Ô‡Ì µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜
E˘ÁÂÓ›·˜ ÔÛÈÔ·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜ & ºÈÏ›Ô˘ ·ÙÚfi˜
† H °ENNH™I™ TOY ∫Àƒπ√À ∏ªø¡ π∏™√À XPI™TOY
† ™‡Ó·ÍÈ˜ YÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ∂˘ı˘ÌÈÔ‡, ∫ˆÓ/Ù›ÓÔ˘ ƒÒÛÛÔ˘
† ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∞Ú¯È‰È·ÎfiÓÔ˘ ¶ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ºˆÙÂÈÓÔ‡
TˆÓ ÂÓ NÈÎÔÌË‰Â›· ‰ÈÛÌ˘Ú›ˆÓ Ì·ÚÙ‡Ú, ¢fiÌÓË˜, ∑‹ÓˆÓÔ˜, £ÂÔÊ›ÏÔ˘
TˆÓ ·Á. 14.000 ˘fi ∏ÚÒ‰Ô˘ ·Ó·ÈÚÂı¤ÓÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ª·ÚÎ¤ÏÏÔ˘
AÓ˘Û›·˜ ÔÛÈÔÌ., °Â‰ÂÒÓ ∫·Ú·Î·ÏÏËÓÔ‡, ºÈÏÂÙ·›ÚÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚ·˜
ªÂÏ·Ó‹˜ ƒˆÌ·›·˜ ÔÛ., °ÂˆÚÁ›Ô˘ K˘Ú›Ô˘, ∑ˆÙÈÎÔ‡ ÈÂÚ. ÔÚÊ·ÓÔÙÚ.
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4
5
6
9
11
12
15
18
25
26
27

AΠOΣTOΛOΣ
Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5
Γαλ. ε΄ 22-στ΄ 2
Εβρ. ιγ΄ 17-21
Γαλ. δ΄ 22-27
Κολ. γ΄ 4-11
Εφεσ. ε΄ 8-19
B΄ Tιµ. α΄ 8-18
Εβρ. ια΄9-10, 32-40
Γαλ. δ΄ 4-7
Γαλ. α΄ 11-19
Πράξ. στ΄ 8- ζ΄5,
47-60

EYAΓΓEΛIO
Λουκ. ιγ΄ 10-17
Ματθ. ια΄ 27-30
Λουκ. στ΄ 17-23
Λουκ. η΄ 16-21
Λουκ. ιδ΄16-24
Ιωάν. ι΄ 9-16
Μάρκ. β΄23-γ΄ 5
Ματθ. α΄ 1-25
Ματθ. β΄ 1-12
Ματθ. β΄ 13-23
Ματθ. κα΄ 33-42

EΩΘINON/
ΕΟΡΤΗ

ΗΧΟΣ

Γ΄
πλ. δ΄
Σάββα ηγιασµένου ―
Αγίου Νικολάου
―
Αγίας Άννης
―
∆΄
α΄
Αγ. Σπυρίδωνος
―
Αγ. Ελευθερίου
―
Ε΄
β΄
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
―
Σύναξη Θεοτόκου
―
Αγ. Στεφάνου

―

28/11/2010: Ηµερίδα της Π.Ο.Π. για το ∆ηµογραφικό.
53

4/4/1971: Από την Ιδρυτική Συνέλευση της Π.Ο.Π.

24/6/1979: Από τη Συνέλευση επαναδραστηριοποίησης
της Π.Ο.Π.
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19/3/1995: Εκλέγεται Πρόεδρος της Π.Ο.Π.
ο ∆ήµος Πισσούριος (κέντρο, µαζί µε τα νέα µέλη
της Κεντρικής Γραµµατείας).

5/6/2005: Την Προεδρία της Π.Ο.Π. αναλαµβάνει
ο Παρασκευάς Σαµάρας (κέντρο, µαζί µε τα νέα µέλη
της Κεντρικής Γραµµατείας).
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Η Οργάνωση σήµερα

Η Κεντρική Γραµµατεία

Επαρχιακή Γραµµατεία Λευκωσίας
56

Η Οργάνωση σήµερα

Επαρχιακή Γραµµατεία Λεµεσού

Επαρχιακή Γραµµατεία Λάρνακας
57

Η Οργάνωση σήµερα

Επαρχιακή Γραµµατεία Πάφου

Επαρχιακή Γραµµατεία Αµµοχώστου
58

συνέχεια από τη σελ. 43

µελών µέσω εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων, εκδροµών, κατασκηνώσεων κ.ά.
Στις 28 Νοεµβρίου 2010 οργανώθηκε ηµερίδα για το ∆ηµογραφικό µε θέµα «Αίτια – Προβλήµατα – Κίνδυνοι – Λύσεις», µε στόχο την ένταση εργασιών προς αυτήν την κατεύθυνση στο µέλλον.
∆ιευρύνοντας τη διεθνή της δράση η Οργάνωση συµµετέχει ως εταίρος µαζί µε άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, στο
πλαίσιο του προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης, Εκπαιδευτικές Συµπράξεις Grundtving, σε νέο project διάρκειας δύο
χρόνων (2010-2012) µε θέµα την Εκπαίδευση Carers, δηλαδή ατόµων τα οποία φροντίζουν επί εθελοντικής βάσεως άτοµα του οικογενειακού ή φιλικού τους περιβάλλοντος που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες (κινητικές
ή πνευµατικές). Στόχος να οργανωθεί στην Κύπρο, στο
πλαίσιο της Π.Ο.Π., ένας επίσηµος θεσµός σχετικά µε
τους Carers.

Επιτροπή Συνεργατικού Ταµιευτηρίου Πολυτέκνων
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Πολυτέκνων ιδρύθηκε στις
25/6/1994 µε σκοπό την αλληλοβοήθεια των πολυτέκνων.
Aπό την 27ην Mαΐου 2008 έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και µεταξύ των τρίτεκνων οικογενειών, µε τη σύµφωνη γνώµη της Παγκύπριας Oργάνωσης Πολυτέκνων
(Π.Ο.Π.) και της Παγκύπριας Oργάνωσης Πενταµελών Oικογενειών (Π.Ο.Π.Ο).
ΜΕΛΗ / ΜΕΤΟΧΟΙ
Μέλη και Μέτοχοι στο Ταµιευτήριο µπορούν να γίνουν όλοι οι
πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, τόσο ο πατέρας όσο και η µητέρα.
Για να γίνει κάποιος µέλος καταβάλλει ποσό €15,83 για δικαίωµα εγγραφής και €34,17 για την αγορά µιας τουλάχιστον
µετοχής.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4 Καταθέσεις
4 Τρεχούµενοι
4 Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες
4 Στεγαστικά και Καταναλωτικά ∆άνεια κ.λ.π.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις στο Ταµιευτήριο µπορούν να κάνουν όλοι, πολύτεκνοι ή µη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους.
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∆ΑΝΕΙΑ
Το Tαµιευτήριο παρέχει δάνεια στα µέλη του µε ευνοϊκούς
όρους και για οποιοδήποτε σκοπό επιθυµούν. Για την εξασφάλιση του δανείου τα µέλη πρέπει να υποβάλουν αίτηση
σε ειδικό έντυπο που υπάρχει και το οποίο µπορούν να προµηθευτούν από το γραφείο του Ταµιευτηρίου ή τα γραφεία
της Π.Ο.Π. ή της Π.Ο.Π.Ο. σ’ όλες τις πόλεις.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Το Ταµιευτήριο προσδοκεί να προσφέρει πολλά ωφελήµατα
στα µέλη του όπως:
4 Ψηλά επιτόκια στις καταθέσεις.
4 ∆άνεια µε ευνοϊκούς όρους.
4 Ψηλά µερίσµατα.
4 Υποτροφίες, Ταµείο Σπουδών και άλλα ειδικά σχέδια για
τα παιδιά των µελών του.
4 Ίδρυση Ταµείου Ευηµερίας για βοήθεια των µελών του
που έχουν ανάγκη.
4 Εργοδότηση των παιδιών των µελών του.
4 Ασφάλιση των µελών του.
ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Σας καλούµε να δηλώσετε για αυτόµατη κατάθεση στο Ταµιευτήριο (σε δικό σας προσωπικό λογαριασµό που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό) το Επίδοµα Τέκνου που παίρνετε.
Για την εγγραφή σας, για τη δήλωση κατάθεσης του επιδόµατος τέκνου ή για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε µη διστάζετε να επικοινωνείτε µαζί µας στα τηλέφωνα
22758622 ή 22758885.
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ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
(Συνοπτικά)
4 Επίδοµα τέκνου.
4 Επίδοµα µάνας.
4 Χορηγίες:
= Φοιτητική Χορηγία (επιπλέον €854).
= Χορηγίες στρατιωτών.
= Χορηγία αγοράς αυτοκινήτου (€3414 ή €5126).
4 Εθνική Φρουρά - (Μείωση στρατιωτικής θητείας).
4 Στέγαση (ειδικές πρόνοιες).
4 Παιδεία (50% έκπτωση στα Κ.Ι.Ε., κ.ά.).
4 Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
4 Εκκλησία της Κύπρου (Τέλεση µυστηρίων και
έκδοση πιστοποιητικών).
4 Τοπική Αυτοδιοίκηση
= Εκπτώσεις Φορολογίας Σκυβάλων
= Εκπτώσεις Φορολογίας Κοινοτικών Υπηρεσιών
= Εκπτώσεις Τελών Νερού.
4 ∆ωρεάν Είσοδος
= ∆ιεθνή Κρατική Έκθεση
= Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία
= ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αγλαντζιάς
= ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Λευκωσίας και
Λακατάµιας (εκπτώσεις)
= Γιορτή Κρασιού και Ζωολογικό Κήπο Λεµεσού
= Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ∆ηµαρχείου
Λάρνακας.
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4 Ανεξάρτητοι Οργανισµοί
= Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου (µειωµένη
διατίµηση ηλεκτρικού ρεύµατος)
= Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου (δωρεάν
προσκλήσεις)
= Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (παραχώρηση
πρόσθετων µονάδων)
= ΚΟΑ - παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων
ποδοσφαιρικών αγώνων
= ΑΓΟ - εκπτώσεις
4 Εκπτώσεις στα µεταφορικά πολυτέκνων
φοιτητών στην Ελλάδα
4 Εκπτώσεις από άλλους φορείς (καταστήµατα,
υπεραγορές, Φούρνοι, Ιδιωτικά Πανεπιστήµια,
Φροντιστήρια κλπ)
Σηµ.: Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά µε τα ωφελήµατα των πολυτέκνων, παρακαλούµε επικοινωνείτε µε τα Κεντρικά ή Επαρχιακά
Γραφεία της Π.Ο.Π. (Λευκωσία 22758622, Λεµεσός
25341111, Λάρνακα 24642399, Πάφος 26945531,
Αµµόχωστος 23740333).

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕ,
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΕΙΣ ΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
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ΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4 Νοσοκοµείο
4 ∆ήµοι

4 Κοινοτικά Συµβούλια

4 Σχολεία και Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης
4 Εκκλησία

4 ∆ιεθνής Κρατική Έκθεση

4 ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Λευκωσίας, Aγλαντζιάς
και Λακατάµιας
4 Γιορτή Κρασιού

4 Ζωολογικός Κήπος Λεµεσού

4 Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσεία
4 Ελλάδα:
= Φοιτητική Εστία
= ∆ιορισµοί
= Μεταφορικά Μέσα

4 Καταστήµατα – Υπεραγορές – Αρτοποιεία –
Βιβλιοπωλεία κ.ά.
4 Ιδιωτικά Πανεπιστήµια, Ιδιωτικά Σχολεία και
Φροντιστήρια
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Σας πληροφορούµε ότι θα συνεχιστεί και για τη νέα χρονιά το πρόγραµµα Oµαδικής Ασφάλειας που εφαρµόστηκε
κατά το 2010 σε συνεργασία µε την Ασφαλιστική Εταιρεία
Universal Life Insurance Public Co. Ltd (Tηλ. 22882173 - Tµήµα Οµαδικών Ασφαλίσεων). Το πρόγραµµα, όπως γνωρίζετε,
καλύπτει τους πολύτεκνους ηλικίας µέχρι 70 ΧΡΟΝΩΝ που
θα πληρώσουν το σχετικό ασφάλιστρο.
Το χρονιαίο ασφάλιστρο είναι 10 ευρώ και θα παρέχει
ασφαλιστική κάλυψη για την περίοδο 1.3.2011 µέχρι
28.2.2012.
Η κάλυψη είναι €17.086 και αφορά τις πιο κάτω περιπτώσεις.

1. Απώλεια ζωής από ατύχηµα.
2. Μόνιµη ολική ή µόνιµη µερική ανικανότητα από
ατύχηµα.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
1. Θάνατος από ατύχηµα

€17.086

2. Μόνιµη Ολική ανικανότητα
από ατύχηµα

€17.086

3. Μόνιµη Μερική ανικανότητα από ατύχηµα
(% βάσει κλίµακας Ανικανότητας)

€17.086
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
%
1. Ολική και µόνιµη ανικανότητα άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλµατος ή απασχόλησης µε οποιαδήποτε εργασία.
2. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση και στα δύο
µάτια
3. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση στο ένα µάτι και
απώλεια µιας παλάµης ή ενός ποδιού από τον
αστράγαλο και κάτω
4. Ολική και ανεπανόρθωτη τύφλωση στο ένα µάτι
5. Απώλεια και των δύο παλαµών ή ποδιών από τον
αστράγαλο και κάτω ή της µίας παλάµης και του
ενός ποδιού από τον αστράγαλο και κάτω
6. Απώλεια της µιας παλάµης ή του ποδιού από τον
αστράγαλο και κάτω
7. Απώλεια της ακοής ή της οµιλίας
8. Απώλεια της ακοής στο ένα αυτί
9. Απώλεια βραχίονα από τον ώµο
10. Απώλεια βραχίονα κάτω από τον ώµο
11. Απώλεια σκέλους από το ισχίον
12. Απώλεια σκέλους κάτω από τον ισχίον
13. Απώλεια δύο φάλαγγων του αντίχειρα
14. Απώλεια µίας φάλαγγας του αντίχειρα
15. Απώλεια τριών φάλαγγων του δείκτη
16. Απώλεια δύο φάλαγγων του δείκτη
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100
100
100
50
100
50
50
15
75
65
75
65
25
10
10
8

17. Απώλεια µίας φάλαγγας του δείκτη
18. Απώλεια δακτύλου άλλου από τον αντίχειρα ή το
δείκτη
19. Απώλεια µεγάλου δακτύλου των ποδιών
20. Απώλεια οποιουδήποτε άλλου δακτύλου των
ποδιών
21. Οποιαδήποτε µόνιµη ή µερική ανικανότητα που δεν
καθορίζεται ανωτέρω εκτός από την απώλεια της
αίσθησης της γεύσης ή της όσφρησης

4
5
5
1
*

* Τέτοιο ποσοστό που θα υπολογίζεται από την Εταιρεία και
το οποίο σύµφωνα µε τη γνώµη των ιατρικών συµβούλων
της Εταιρείας δεν είναι ασυµβίβαστο µε τα ανωτέρω, χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη το επάγγελµα του Καλυπτόµενου
Προσώπου.
Όλα τα πιο πάνω υπόκεινται στους όρους και εξαιρέσεις του
σχετικού συµβολαίου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Παρασκευάς Σαµάρας

Πρόεδρος

99644966

Αργύρης Αργυρού

Αντιπρόεδρος

99493273

Νίκος Βαλιαντής

Γενικός Γραµµατέας

99606682

Μιχάλης Μελής

Γενικός Ταµίας

99482010

Κυριάκος Βύρας

Οργανωτικ. Γραµµατέας 99648725

Ανδρέας Αλεξάνδρου

Έφορος Μελών

Παναγιώτης Παπακων/τίνου Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων

99442113
99801091

Νίκος Γιατρού

Έφορος Εκδόσεων

99781600

Χρίστος Πιτταράς

Έφορος Βοηθηµάτων

99571222

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Βιβή Βαλιαντή
Κλεάνθης ∆ηµητρίου
Μιχάλης Καµπούρης
Πανίκος Λυσάνδρου
Μαρία Κύρου
Αντώνης Στόκκος
∆ηµήτρης Κωνσταντίνου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας
Έφορος Μελών
Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων
Έφορος Βοηθηµάτων
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99200297
99533975
99698780
99410857
99490459
99663195
99800242

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛEMEΣOY
Παναγιώτης Μανώλης
Μιχαλάκης Χατζηγιάννης
Καίτη Μιχαηλίδου
Κωνσταντίνα Σ. Μωϋσέως
Αριστοφάνης ∆ηµοσθένους
Γιαννάκης Χρήστου
Κώστας Φελλάς

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας
Έφορος Μελών
Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων
Έφορος Βοηθηµάτων

99843200
99520097
99645255
99530392
99335404
99440860
99645386

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ντίνος Ολύµπιος
Πανίκος Αλαµπρίτης
Κώστας ∆εσπότης
Αυξέντης Ευαγγέλου
Τάκης Μεσαρίτης
Ανδρούλλα Κων/νίδου
Αναστάσιος Σαµουήλ

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας
Έφορος Μελών
Έφορος ∆ηµ. Σχέσεων
Έφορος Βοηθηµάτων

99365405
99530742
99765888
99682803
99317288
99966566
99410435

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
Λεόντιος Τσιέλεπος
Χρίστος Ρουσουνίδης
Παύλος Σωτηρίου
Τρισήλιος Φουαρτάς
Χαράλαµπος Κούλουµος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραµµατέας
Ταµίας
Έφορος Μελών
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99373403
99655303
99547491
99675359
99683281

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Σταύρος Πασχάλη

Πρόεδρος

97630831

Αντώνης Αδάµου

Αντιπρόεδρος

99204650

Κάλια Κάρυου

Γραµµατέας

99545606

Αντώνης Γεωργίου

Ταµίας

99534698

Ευτυχία Παναγιώτου

Έφορος Μελών

99402712

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κυριάκος Χριστοδούλου
Μιχαλάκης Γεωργίου
Γεώργιος Mιχαήλ

Πρόεδρος
Γραµµατέας
Tαµίας

99640789
99545436
99095895

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ανδρέας Χρυσάνθου

Πρόεδρος

99176839

Κλείτος Πεττεµερίδης

Μέλος

99326956

Νίκος Ανθίµου

Μέλος

99482138

Hλίας Πατσαλίδης

Μέλος

99553363

Kώστας Mιχαήλ

Mέλος

99324884
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ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΠ
Ιωάννης Φάκας

22432219

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΠ
Γραφείο Λευκωσίας
Αργύρης Χατζηχριστοδούλου
Κίκα Π/Σωζοµένου ∆ηµητρίου
Ελπίδα Κλεάνθους

Πρώτος Λειτουργός
Ανώτερη Λειτουργός
Επαρχιακή Λειτουργός

Γραφείο Λεµεσού
Παναγιώτα Αλεξάνδρου
Πραξούλλα Χριστοδούλου

Επαρχιακή Λειτουργός
Κοινωνική Λειτουργός

Γραφείο Λάρνακας
Ελένη Χριστοδούλου

Επαρχιακή Λειτουργός

Γραφείο Πάφου
Νίτσα Ευαγόρου

Επαρχιακή Λειτουργός

Γραφείο Αµµοχώστου
Χρίστα Αντωνίου

Επαρχιακή Λειτουργός

Γραφείο Ταµιευτηρίου Λευκωσίας
Σωτηρούλα Παπαεπιφανίου
Γραφέας Α΄
Ειρήνη Γεωργίου
Γραφέας
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Π.
1. ΛΕΥΚΩΣΙΑ:
1. (Τ.Κ. 1060)

Στασάνδρου 7, 3ος όροφος
Τηλ. 22758622 ή 22758653
Φαξ: 22758903

2. ΛΕΜΕΣΟΣ:
1. (Τ.Κ. 3030)

Θέκλας Λυσιώτη 29
Κασσάνδρα Σέντερ
1ος όροφος, ∆ιαµ. 101
Τηλ. 25341111, 25342986
Φαξ: 25344997

3. ΛΑΡΝΑΚΑ:
1. (Τ.Κ. 6052)

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 86
Nicolaides Shopping City
Joanna Court, ∆ιαµ. 304
Τηλ. 24642399
Φαξ: 24642477

4. ΠΑΦΟΣ:
1. (Τ.Κ. 8021)

Ελευθερίου Βενιζέλου 54
Τsepa Tatiana
1ος όροφος, Γραφ. 101
Tηλ.: 26945531, 26221371
Φαξ: 26945563

5. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:
1. (Τ.Κ. 5281)

1ης Απριλίου 39
Μέγαρο Πολυξένια
∆ιαµ. 105-106, Παραλίµνι
Τηλ.: 23740333, 23741315
Φαξ: 23741332
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