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                                                                                                        Λευκωσία  05/06/2014 
Πρόεδρο  
Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη 
 
Εξοχότατε, 

Θέμα: Συνάντηση - Προστασία Πολυτέκνων Οικογενειών  
 
Με την παρούσα επιστολή μας, και σε συνέχεια της επιστολής μας ημερ. 30.10.2013, 
επιθυμούμε να επαναλάβουμε το αίτημά μας για διευθέτηση συνάντησης μαζί σας, 
αφενός για συζήτηση των αιτημάτων (με βάση και το έγγραφο που σας στείλαμε με την 
επιστολή μας 30/10/2013 - επισυνάπτεται) και επειγόντων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες και επηρεάζουν άμεσα το βιοτικό τους επίπεδο 
και αφετέρου για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την καθυστέρηση εφαρμογής 
μέτρων για τη βελτίωση του δείκτη γονιμότητας του Κυπριακού πληθυσμού για 
αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος.  
  
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ο αρνητικός αντίκτυπος και οι συνέπειες (όπως 
σας είχαμε αναφέρει και στην επιστολή μας ημερ. 28/03/2013) έχουν πλήξει σε μεγάλο 
βαθμό και καίρια τις πολύτεκνες οικογένειες, που ένεκα και του μεγάλου μεγέθους της 
οικογένειας τους, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό και στο πολλαπλάσιο πληγείσες σε σχέση με 
άλλες.  Πέραν τούτου παρατηρούμε τρομερές αδικίες και ανισότητες και υπάρχει 
δυσμενής μεταχείριση σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, σε διάφορους τομείς.   
     
Θεωρούμε επάναγκες λοιπόν, αφενός να ληφθούν τέτοια μέτρα προστασίας τα οποία να 
βοηθήσουν και στηρίξουν τους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού που επωμίζονται τις οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης ώστε να αντέξουν και 
ξεπεράσουν την δύσκολη οικονομική θέση που βρέθηκαν ή και θα βρεθούν, να εξέλθουν 
από την φτώχεια και την ανέχεια και να τους δώσουν ελπίδα και δύναμη για το μέλλον και 
αφετέρου την άρση των αδικιών και ανισοτήτων που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες 
σε διάφορους τομείς, νόμους, θεσμούς και αποφάσεις. 
 
Θεωρούμε επιπλέον πως όποιες νέες ιδέες και σκέψεις για στήριξη των οικογενειών που 
έχουν πραγματική ανάγκη (π.χ. η πρόθεση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κλπ) δεν θα 
πρέπει να επηρεάσουν αρνητικά υφιστάμενες κοινωνικές παροχές και επιδόματα των 
οικογενειών αλλά να είναι πρόσθετα και συμπληρωματικά του εισοδήματος τους.  
 
Αντιλαμβανόμαστε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης και του μνημονίου, αλλά επιβάλλεται η στήριξη και προστασία των 
οικογενειών.  
 
Ευελπιστούμε σε μια στενή συνεργασία για επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, για στήριξη της πολυτεκνίας και κατ’ επέκταση 
του Δημογραφικού και των γεννήσεων που, ένεκα της διακοπής των οικογενειακών 
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επιδομάτων, μειώνονται στον γηγενή πληθυσμό δραματικά με πολλαπλούς κινδύνους για 
το μέλλον της πατρίδας μας εφόσον δίπλα μας αυξάνεται ο Τουρκικός πληθυσμός 
(έποικοι).  
 
Επαναλαμβάνουμε την παράκληση μας για διευθέτηση της συνάντησης το συντομότερο 
δυνατό.  Ευχόμαστε καλή δύναμη και κουράγιο.  
 

Με εκτίμηση 
Για την Κεντρική Γραμματεία της ΠΟΠ 

 
 
Παρασκευάς Σαμάρας                                                                        Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                            Γενικός Γραμματέας 

 
 
 
 


