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Λευκωσία 27/08/2013
Πρόεδρο και Μέλη
Υπουργικού Συµβουλίου
Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
Έντιµα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου,
Επικοινωνούµε µαζί σας επειδή ανησυχούµε έντονα για το µέλλον της πατρίδας µας, όχι
µόνο ένεκα της οικονοµικής κρίσης αλλά και λόγω των διεθνών γεγονότων και
αναταραχών έτσι όπως προµηνύονται στην ανατολική µεσόγειο και τις γύρω από αυτή
χώρες. Η σοβαρότητα των γεγονότων και οι κίνδυνοι δεν θα είναι µόνον άµεσοι και
πρόσκαιροι, αλλά θα διαρκούν σε βάθος χρόνου πράγµα που ενισχύει τη θέση µας ότι
για να επιβιώσουµε χρειάζεται περισσότερους νέους ανθρώπους για να στηρίξουν την
πατρίδα την οικονοµία και την κοινωνία.
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ανησυχεί ιδιαίτερα µε την καθοδική πορεία των
γεννήσεων και ένεκα τούτου τις δυσοίωνες προβλέψεις για το µέλλον της πατρίδας µας,
διότι λιγότερες γεννήσεις προοιωνίζουν καταστροφικές συνέπειες εντός της επόµενης
εικοσαετίας για τα ταµεία συντάξεων αφενός και την ανάγκη εργατικού δυναµικού
δυστυχώς αφετέρου.
Παράλληλα οι ολοένα αυξανόµενοι αριθµοί ανέργων, οδηγούν τους νέους µας σε
εκπατρισµό, πράγµα που δυστυχώς επιφέρει πιο γρήγορα σοβαρή δηµογραφική
αλλοίωση (µε δεδοµένη µάλιστα την ογκώδη παρουσία εποίκων στην κατεχόµενη γή
µας).
Με βάση τα δεδοµένα της στατιστικής Υπηρεσίας κατά τα έτη 1991-2 που
παραχωρήθηκαν αυξηµένα επιδόµατα, υπήρχε αύξηση των γεννήσεων, ενώ στα έτη που
αφαιρούνταν κάποια επιδόµατα είχαµε µειώσεις των γεννήσεων. Κατά την αύξηση του
1992 και εξής τα επίπεδα του δείκτη γονιµότητας ξέφυγαν από τη πτωτική τάση που είχαν
οι ευρωπαϊκοί δείκτες, παρουσίασαν άνοδο και στη συνέχεια άρχισαν πάλι να πέφτουν,
αλλά επειδή τα επίπεδα έφτασαν αρκετά ψηλά, πέρασαν 8 χρόνια (το 2000) µέχρι η
πτώση να ταυτιστεί ξανά µε την πορεία και τη πτώση του ∆ηµογραφικού δείκτη των
άλλων χωρών. Υπήρξαν λοιπόν µέχρι το 2000, περίπου 12.000 περεταίρω γεννήσεις
ένεκα των επιδοµάτων. Η δε πτώση που παρατηρήθηκε, οφείλεται στην απώλεια της
αγοραστικής αξίας τους.
Με βάση τα πιο πάνω σας καλούµε να ανακόψετε την άσοφη περικοπή δηµογραφικών
επιδοµάτων τέκνου, φοιτητικής χορηγίας, µάνας και άλλα, να τα επαναφέρετε για να
σταµατήσει η καθοδική πτώση των γεννήσεων και του δείκτη γονιµότητας και εποµένως
και της κατολίσθησης του πληθυσµού και την φανερή για µας δηµογραφική αλλοίωση.
Η περικοπή των επιδοµάτων που ήταν το µόνο δηµογραφικό µέτρο που υπήρχε στην
Κύπρο, ακυρώθηκε για λόγους οικονοµίας και χρεών χωρίς να αντικατασταθεί από άλλα
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κοινωνικά µέτρα, χωρίς να προβλεφθεί η µείωση του πληθυσµού και η µεγαλύτερη
οικονοµική καταστροφή που αυτό θα επιφέρει.
Το να προσπαθεί κάποιος να επουλώσει πληγές ανοίγοντας άλλες µεγαλύτερες είναι
τουλάχιστον άσοφο.
Έντιµοι Κύριοι,
Η ευθύνη των συλλογικών αποφάσεων βαρύνει σοβαρά και τον καθένα από εσάς. Έχετε
καθήκον να ενισχύσετε τον τοµέα της αύξησης του πληθυσµού, της ανόδου των
γεννήσεων, της πρόβλεψης και της προστασίας της προοπτικής του µέλλοντος της
πατρίδας µας.
Η πολιτική του εδώ και τώρα και η κοντή θεώρηση των πραγµάτων ουδέποτε βοήθησε
λαούς και κοινωνίες . Έχετε καθήκον να σώσετε την πατρίδα µας και αυτό οφείλετε να
πράξετε για τις επερχόµενες γενεές γηγενών Ελληνοκυπρίων.
Με εκτίµηση
Για την Κεντρική Γραµµατεία της ΠΟΠ

Παρασκευάς Σαµάρας
Πρόεδρος
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