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                                                                                                  Λευκωσία 16/02/2015 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΠ με τον 

Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα 
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 12/02/2015 κλιμάκιο 
της ηγεσίας της αποτελούμενο από το Πρόεδρο της κ. Παρασκευά Σαμάρα, και τον Α’ 
Λειτουργό της κ. Αργύρη Χατζηχριστοδούλου είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργο Λιλλήκα στο γραφείο του. Στη συνάντηση παρέστη επίσης 
και η κα. Νικολέτα Νικολαϊδου μέλος της Πολιτικής Συγκλήτου της Συμμαχίας Πολιτών. 
 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΠ κ. Σαμάρας έθεσε στoν κ. Λιλλήκα τα βασικά αιτήματα πολυτέκνων 
και ανέπτυξε την τραγική 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 εξέφρασε επίσης την έντονη 
διαφωνία και διαμαρτυρία της Οργάνωσης και των πολυτέκνων για την πρόθεση της 
Κυβέρνησης για νέες περικοπές στην παροχή της φοιτητικής χορηγίας, παρέθεσε τις 
αρνητικές επιπτώσεις που θα υποστούν πολύτεκνες οικογένειες σε τέτοια περίπτωση, οι 
οποίες και θα αντιμετωπίσουν περισσότερες οικονομικές δυσκολίες και το ποσοστό 
εγκατάλειψης σπουδών από τα παιδιά τους θα αυξηθεί περαιτέρω και ζήτησε την στήριξη 
του ώστε να μην εγκριθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω μειώσεις και περικοπές. Επίσης 
έθιξε το θέμα της καθυστέρησης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Οικονομικών των 
αιτήσεων του επιδόματος τέκνου για το 2015. 
Τέλος ο κ. Σαμάρας εξέφρασε στον κ. Λιλλήκα 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. Λιλλήκας αφού άκουσε την ηγεσία της ΠΟΠ εξέφρασε το αμέριστο ενδιαφέρον του 
για την τάξη των πολυτέκνων και ανάφερε ότι υποστηρίζει πλήρως τα αιτήματα των 
πολυτέκνων τα οποία θεωρεί απολύτως δικαιολογημένα. Μέσα στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων είπε θα βοηθήσουν όσο μπορούν για υιοθέτηση τους.  
 
Η ηγεσία της ΠΟΠ ευχαρίστησε τον κ. Λιλλήκα για το ειλικρινές ενδιαφέρον του.  
Επισυνάπτεται φωτογραφία της συνάντησης. 
 

Με ιδιαίτερη τιμή 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
Παρασκευάς Σαμάρας                                                                      Νίκος Βαλιαντής 
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