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                                                                                                  Λευκωσία  28/03/2013 
Πρόεδρο  
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη 
 
Εξοχότατε, 
 
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων παρακολουθεί µε αγωνία τις δύσκολες ώρες που 
περνά ο τόπος µας και τα όσα διαδραµατίζονται και εκφράζει την συµπαράσταση της στις 
υπερπροσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από εσάς προσωπικά όσο και από την 
Κυβέρνηση , τη Βουλή και τα Κόµµατα για διάσωση της πατρίδας µας από τη κατάρρευση 
και τη χρεοκοπία µε όλες τις τραγικές συνέπειες στην οικονοµία και στην κοινωνία. 
 
Η ΠΟΠ θεωρεί επάναγκες, να ληφθούν τέτοια µέτρα προστασίας τα οποία να βοηθήσουν  
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. 
 
Για την επιβίωση της µεγάλης πλειονότητας των οικογενειών είναι αδήριτη ανάγκη να    
µειωθούν δραστικά οι τιµές κατανάλωσης στο ρεύµα, στο νερό στα καύσιµα καθώς και 
άλλων καταναλωτικών αγαθών ειδών πρώτης ανάγκης (διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, 
σπουδών και άλλα) 
Θεωρούµε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξουν χαλαρώσεις σε αναγκαίες δραστηριότητες 
που θα µπορούσαν να είναι ενισχυτικές ως µέσο επιβίωσης των οικογενειών.  
 
Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να ληφθούν πρόνοιες για σµίκρυνση των δόσεων και 
χρονική επιµήκυνση στεγαστικών και φοιτητικών δανείων, Ή ακόµα σε έσχατη περίπτωση 
και παγοποίηση χρεών.   
 
Τέλος πιστεύουµε ότι οι καταθέσεις σε τράπεζες εθελοντικών οργανώσεων που 
λειτουργούν ενισχυτικά σε δυσπραγούσες οικογένειες, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις 
όποιες περικοπές αποφασισθούν. 
 
Εναποθέτουµε τις ελπίδες µας σε σας για στήριξη 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. 
 
Τέλος θεωρούµε ότι είναι επάναγκες να εντοπιστούν και να αποδοθούν άµεσα οι ευθύνες 
και τιµωρίες  όπου δη. 
 
Ευχόµαστε καλή δύναµη και κουράγιο.  

Με εκτίµηση 
Για την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων 

 
 
Παρασκευάς Σαµάρας                                                                        Νίκος Βαλιαντής 
Πρόεδρος                                                                                            Γενικός Γραµµατέας 


