Χαιρετισμός Προέδρου της ΠΟΠ
Φέτος η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων γιορτάζει 50 χρόνια από την ίδρυση και
λειτουργία της.
Θα γίνει μια προσπάθεια μέσα από το κείμενο αυτό να σκιαγραφηθεί η πορεία της
Οργάνωσης στα 50 αυτά χρόνια και να αναδειχθούν οι κυριότερες στιγμές και οι
σημαντικότεροι σταθμοί της, τόσο για την αναγνώριση των πολυτέκνων και την
κατάκτηση των ωφελημάτων τους όσο και για τη συνολική δραστηριότητά της και το
ρόλο που διαδραμάτισε για καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Επίσης, θα γίνει
προσπάθεια να αναδειχθεί η σημαντική συμβολή της για την εξύψωση του θεσμού
της οικογένειας και την καταπολέμηση του εθνικού κινδύνου της υπογεννητικότητας,
καθώς και η πολύμορφη δραστηριότητά της για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και της ποιότητας ζωής της πολύτεκνης οικογένειας.
Το έργο που έγινε όλα αυτά τα χρόνια είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής συλλογικής
δράσης όλων των σωμάτων της Οργάνωσης, των αξιωματούχων της, του
προσωπικού της, καθώς και της καθολικής υποστήριξης που έτυχε από τα απλά
μέλη της.
Το όραμα της Π.Ο.Π., να αναγνωριστεί από την Πολιτεία, την Εκκλησία και την
Κοινωνία η υπέρτερη προσφορά της πολύτεκνης οικογένειας, έγινε πραγματικότητα
και η πολύτεκνη οικογένεια είναι σήμερα σεβαστή και χαίρει εκτίμησης. Οι στόχοι και
τα οράματα της Π.Ο.Π. όμως δεν σταματούν. Η ανάδειξη του δημογραφικού
προβλήματος ως τον υπ’ αριθμό ένα κίνδυνο της πατρίδας μας λόγω της συνεχούς
μείωσης του δείκτη γονιμότητας με όλες τις συνεπακόλουθες αρνητικές συνέπειες
στην οικονομία του τόπου, αλλά ιδιαίτερα σ’ αυτήν της επιβίωσής μας ως κράτος,
μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε με υπομονή και επιμονή τους αγώνες μας για
καθιέρωση και εφαρμογή δημογραφικής αφενός και οικογενειακής πολιτικής αφετέρου, από πλευράς πολιτείας, καθώς και για την περαιτέρω στήριξη και υποστήριξη
της πολύτεκνης οικογένειας.
Η ποικιλόμορφη δράση της Οργάνωσης συνεχώς επεκτείνεται. Εκτός από τη Γιορτή
της Πολύτεκνης Μάνας κατά την οποία τιμώνται πολύτεκνες Μάνες που γέννησαν
πολλά παιδιά ή πρόσφεραν πολλούς στρατιώτες στην Εθνική Φρουρά, από το 1985
οργανώνεται η Γιορτή Τιμής και Προσφοράς. Σ’ αυτήν αφενός τιμώνται πρόσωπα και
οργανισμοί που βοηθούν και στηρίζουν την Οργάνωση και τους πολύτεκνους.
Από το 1986 πραγματοποιούνται οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές, με τις οποίες
ψυχαγωγούνται οι πολύτεκνες οικογένειες και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά τους, στα
οποία προσφέρονται και δώρα, καθώς και πληθώρα άλλων εκδηλώσεων τόσο σε
Επαρχιακό όσο και σε Τοπικό επίπεδο.
Οι αγώνες για αύξηση και βελτίωση των ωφελημάτων προς όφελος των πολύτεκνων
οικογενειών συνεχίζονται.
Σταθμός στην όλη πορεία της Οργάνωσης για βελτίωση των ωφελημάτων ήταν η
οικονομική κρίση του 2011 – 2012 που σε μια νύχτα χάνονται όλοι αυτοί οι κόποι και
μόχθοι οπότε από το 2016 ξεκινήσαμε πάλι αγώνες για την ανάκτηση όσων χάθηκαν
τόσο άδικα.
Κερδίσαμε κάποια πράγματα αλλά πόρρω απέχουμε ακόμα για επίλυση των
ωφελημάτων μας με απώτερο σκοπό την επίλυση του δημογραφικού.

«Το δημογραφικό πρόβλημα της Χώρας καθίσταται εκ των πραγμάτων το υπ’
αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα, μείζον κάθε άλλου προβλήματος, το οποίο
κυριολεκτικά απειλεί να δυναμιτίσει τα θεμέλια και αυτής ακόμη της ύπαρξης και
υπόστασής μας σε συνθήκες ελευθερίας και κοινωνικής ευημερίας» Τονίζουμε δε ότι
χρειάζεται περίσκεψη, ώστε να εντοπισθούν οι αντικειμενικά πραγματικές αιτίες του
προβλήματος και να αναζητηθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις.
Το δημογραφικό είναι ο πιο ύπουλος εχθρός μιας χώρας, κι ενώ συντελείται, πολύ
δύσκολα γίνεται αντιληπτό. Το τρίπτυχο του δημογραφικού θανάτου μιας χώρας
είναι:
 η υπογεννητικότητα.
 η γήρανση του πληθυσμού και,
 η μετανάστευση.
Ας ελπίσουμε ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζι συμβάλει με τον τρόπο του στην
ανάλογη πίεση προς στην εκτελεστική, νομοθετική, θρησκευτική εξουσία κλπ. για να
δουν με σοβαρότητα το δημογραφικό πρόβλημα γιατί «Λαοί που δεν γεννούν είναι
καταδικασμένοι σε αφανισμό»
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