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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
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Θέμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχα,
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου αριθμεί 9,500 οικογένειες μέλη και
είναι από τους μεγαλύτερους της Χώρας μας.
Σκοπός του είναι: Η προβολή της σημασίας και της αποστολής της πολύτεκνης
οικογένειας για την Ελληνική κοινωνία και την παραγωγικότητα.
Ειδικότερα η ανάδειξη της ως κορυφαίου και πρωταρχικού παράγοντα στην
παραγωγική διαδικασία της χώρας και η αποφασιστικής σημασίας συμβολή της στη
δημιουργία του Εθνικού προϊόντος, επίσης η προαγωγή της ευαισθησίας των
κοινωνικών και κυβερνητικών φορέων, αλλά και γενικότερα των ομάδων του
πληθυσμού, στα θέματα που σχετίζονται με την πολύτεκνη οικογένεια, με ειδικότερη
έμφαση στο ρόλο και την αναγκαιότητα της απέναντι στο μεγάλο και πρωταρχικό
πρόβλημα της υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η Χώρα μας .
Καθημερινά όλοι μας γινόμαστε μάρτυρες των παρενεργειών σ΄όλα τα επίπεδα που
δημιουργεί η Δημογραφική κατάρρευση της χώρας μας.
΄Ηδη με τα στοιχεία του 2017 οι γεννήσεις ήταν λιγότερες των θανάτων κατά 38.000.
Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε πολλαπλά επίπεδα (εγκατάλειψη υπαίθρου,
πολιτισμός, οικονομία, ασφαλιστικό κλπ) γι αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι μαζί
να βρούμε τρόπους ανάδειξης του μεγαλύτερου προβλήματος της χώρας μας αυτό
του ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.

Το σοβαρό αυτό θέμα δυστυχώς έχει αφεθεί μέχρι τώρα από τις προοδευτικές
δυνάμεις για να μην κατηγορηθούν για εθνικισμό. Η δημογραφική καταστροφή που
βρίσκεται σε εξέλιξη σε λίγο θα είναι μη αναστρέψιμη γι’ αυτό όλοι οι φορείς του
τόπου πρέπει να δράσουν συντονισμένα άμεσα.
Ο σχεδιασμός μέτρων, πολιτικών και συμμαχιών στο αμέσως επόμενο διάστημα
πρέπει να φέρει στο επίκεντρο τόσο την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών και
κυρίως την αύξηση των γεννήσεων.
Ελπίζοντας λοιπόν ότι στην επικείμενη συνάντησή μας θα μπουν τα θεμέλια για μια
ολοκληρωμένη θεώρηση των πραγμάτων στην αντιμετώπιση του Δημογραφικού, σας
παραθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αρχικά την
βάση του διαλόγου μας.



Σχεδιασμός και ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας των φορέων μας μαζί με άλλους, για
ανάπτυξη πολιτικών αύξησης της γεννητικότητας.



Ολοκλήρωση κτιρίου για την ανάπτυξη δράσεων & δεξιοτήτων που πιστεύουμε πως θα
ανακουφίσει και θα ακουμπήσει τα πολλά και μεγάλα προβλήματα πολυτέκνων όπως :
κοινωνικό φροντιστήριο, μαθήματα χειροτεχνίας , υπολογιστών, παραδοσιακών χορών
& οργάνων, ξένες γλώσσες, διαλέξεις, εορτές φιλοξενία απόρων πολυτέκνων από άλλα
διαμερίσματα της χώρας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, οργάνωση
συσσιτίων, διανομές προϊόντων κ.α
Αγορά ξενοδοχειακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και εγκατάσταση
ανελκυστήρα στο υπάρχον καινούργιο κτίριο.
Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκδηλώσεων , συνεδρίων κ.α




ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ

Κοιν. ΑΣΠΕ
Υ.Γ. Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου είναι επιμελητηριακού χαρακτήρα,
πιστοποιημένος, αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα για την δραστηριότητα και την συμβολή του
στην Κοινωνική συνοχή και υποστήριξη της ευπαθούς ομάδας των Πολυτέκνων.

