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                                                                                                  Λευκωσία 22/05/2014 
 
Διοικητή  
Κεντρικής Τράπεζας 
κα. Χρυστάλλα Γιωρκάτζιη 
 
Αξιότιμη Κυρία, 
 

Θέμα: Οικονομική κρίση και επιπτώσεις στις πολύτεκνες  
οικογένειες – δάνεια πολυτέκνων  

- Συνάντηση 
 
Η Κεντρική Γραμματεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων με την ευκαιρία της 
ανάληψης των νέων καθηκόντων σας ως Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
σας εκφράζει τα ειλικρινή συγχαρητήρια της και σας εύχεται υγεία και δύναμη για να 
μπορέσετε να φέρετε σε αίσιο πέρας το δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. 
 
Με την επιστολή μας αυτή, παρακαλούμε επίσης να έχουμε συνάντηση μαζί σας, το 
συντομότερο δυνατό, για να σας εκθέσουμε τα προβλήματα πολυτέκνων (δανειακές 
υποχρεώσεις) τα οποία και έχουν ενταθεί με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και να 
εισηγηθούμε μέτρα που είναι αναγκαία να ληφθούν, ώστε να καταστεί δυνατό να 
αντεπεξέλθουν των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και να επιβιώσουν. 
 
Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να παράσχει τα μέσα και τις διευκολύνσεις στις 
οικογένειες που έχουν πληγεί από την κρίση για να τις βοηθήσει να επιβιώσουν. 
 
Παρακολουθούμε με αγωνία τα όσα διαδραματίζονται σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες των 
οικογενειών για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και εκφράζουμε την 
συμπαράσταση μας στις υπερπροσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από εσάς 
προσωπικά όσο και από την Κυβέρνηση , τη Βουλή και τα Κόμματα για επίλυση του 
θέματος και διάσωση των οικογενειών και της πατρίδας μας από τη κατάρρευση και τη 
χρεοκοπία με όλες τις τραγικές συνέπειες στην οικονομία και στην κοινωνία. 
 
Θεωρούμε λοιπόν επάναγκες, να ληφθούν τέτοια μέτρα προστασίας τα οποία να 
βοηθήσουν  και στηρίξουν τους συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού (όπως είναι και οι πολύτεκνες οικογένειες) 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. 
 
Θεωρούμε επίσης αδήριτη ανάγκη να ληφθούν άμεσα πρόνοιες, για προστασία της 
πρώτης κατοικίας, για διευκολύνσεις στις αποπληρωμές των δανείων, σμίκρυνση των 
δόσεων και χρονική επιμήκυνση στεγαστικών και φοιτητικών δανείων, Ή ακόμα σε έσχατη 
περίπτωση και παγοποίηση χρεών.   
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Σημειώνουμε ότι αρκετές πολύτεκνες οικογένειες, πέραν των αρνητικών επιπτώσεων που 
υπέστησαν με μείωση μισθού, απώλεια θέσης εργασίας, μη εξεύρεση εργασίας από τα 
παιδιά τους κ.ά  έχουν υποστεί και μειώσεις ή και αποκοπές από τα επιδόματα που 
λάμβαναν (τέκνου, μάνας, φοιτητική χορηγία κ.ά). Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα σε 
πολλές περιπτώσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε δανειακές τους υποχρεώσεις 
τις οποίες εξασφάλισαν βασιζόμενοι στο επίδομα τέκνου και μάνας, με απρόβλεπτους 
κινδύνους. 
 
Οι επιπτώσεις που επήλθαν στις πολύτεκνες οικογένειες είναι αλυσιδωτές με αποτέλεσμα 
να προκύψουν τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα και γενικότερα 
πλήγηκε το βιοτικό τους επίπεδο. Πολύτεκνες οικογένειες ήδη αναγκάζονται να διακόψουν 
σπουδές των παιδιών τους, ήδη δυσκολεύονται στην αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, και 
όπως προαναφέραμε αδυνατούν να ανταποκριθούν σε δανειακές υποχρεώσεις τους. 
 
Ευελπιστούμε και στη δική σας παρέμβαση υπέρ των δικαίων των πολυτέκνων 
οικογενειών για τις οποίες, ο αρνητικός αντίκτυπος και οι επιπτώσεις της κρίσης, ένεκα και 
του μεγέθους της οικογένειας τους, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό και στο πολλαπλάσιο. 
 
Ευχόμαστε καλή δύναμη και κουράγιο.  
 

Με εκτίμηση 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
 
Παρασκευάς Σαμάρας                                                                        Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                            Γενικός Γραμματέας 
 


