
 

Τηλεοπτικό Διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας  

κ. Νίκου Αναστασιάδη για το θέμα της πανδημίας του κορωνοϊού 

  

Φίλες και Φίλοι, 

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες, 

  

Τις τελευταίες εβδομάδες οι χώρες της Ευρώπης αλλά και των άλλων Ηπείρων, 

δέχονται μια νέα ακόμη πιο εξοντωτική επέλαση του λεγομένου αόρατου εχθρού. 

  

Η Κύπρος, με όση επιτυχία και αν διαχειρίστηκε το πρώτο κύμα, δεν θα μπορούσε να 

αποτελέσει εξαίρεση από τη νέα έξαρση της πανδημίας. 

  

Η άρση των περισσοτέρων από τα περιοριστικά μέτρα, οδήγησε, δυστυχώς, στον 

εφησυχασμό, και την ψευδαίσθηση ότι ξεπεράσαμε οριστικά τους κινδύνους. 

  

Οι προειδοποιήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αλλά και των δικών μας επιστημόνων, πως ο ιός 

παραμένει ανάμεσά μας, εκλαμβάνετο ως μια αφ’ υψηλού συμβουλή ή ακόμη από 

κάποιους ως πρόθεση αποστέρησης βασικών ελευθεριών των πολιτών. 

  

Φίλες και Φίλοι, 

  

Κατανοώ απόλυτα την ψυχολογική και φυσική κόπωση που προκάλεσε η αιφνίδια 

αλλαγή τρόπου ζωής, αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι να πας ενάντια στους 

νόμους της φύσης όταν ζητάς από τους πολίτες, πολύ περισσότερο από τους νέους, 

να στερηθούν αυτά που δικαιούνται να χαρούν και να απολαύσουν. 

  

Γι’ αυτό και η σημερινή μου παρέμβαση δεν στοχεύει στην ενοχοποίηση 

οποιουδήποτε αλλά είναι αποτέλεσμα της αγωνίας μου για την προστασία του 

δικαιώματος όλων στη ζωή. 

  



Σήμερα δεν παρεμβαίνω μόνο ως Πρόεδρος, αλλά πολύ περισσότερο ως πατέρας, 

ως παππούς, ως ένας γονιός που ανησυχεί για την τύχη των αγαπημένων του, αλλά 

και για την τύχη των συμπολιτών του. 

  

Η καθ’ ημέραν αύξηση των κρουσμάτων τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, 

διαστάσεις που, πέραν της ζωής, απειλούν το σύστημα υγείας, τις θέσεις εργασίας, 

την ευημερία του καθενός αλλά και της χώρας ευρύτερα. 

  

Οι επιστήμονες, σύμβουλοι της Κυβέρνησης, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου πως 

εάν δεν υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τα υφιστάμενα μέτρα και εάν δεν 

αντιδράσουμε αμέσως με περαιτέρω περιορισμούς, ασύμμετρες θα είναι οι συνέπειες 

για το σύνολο.  

  

Με βάση τα πιο πάνω, η Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, είναι 

υποχρεωμένη να πάρει πρόσθετα μέτρα με την ελπίδα πως αν και οι πολίτες 

ανταποκριθούν, για να αποφύγουμε τους αυστηρότερους περιορισμούς τους 

οποίους, η μια μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες, επιβάλλουν. 

  

Κατά τη σημερινή Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε μια σειρά 

μέτρων που αμέσως μετά την παρέμβαση μου θα ανακοινωθούν από τον Υπουργό 

Υγείας. 

  

Παρά ταύτα, θέλω να επαναλάβω αυτό που στο διάγγελμα μου της 29ης  Απριλίου 

είχα αναφέρει: «Κανένας Κυβερνητικός σχεδιασμός, κανένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα είτε αντιμετώπισης της πανδημίας είτε των οικονομικών επιπτώσεων, δεν 

μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα αν δεν γίνει συνείδηση όλων πως θα 

πρέπει με αυστηρότητα να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα ατομικής υγιεινής και των όρων 

υγειονομικής ασφάλειας στους χώρους εργασίας».  

  

Φίλες και Φίλοι,  

  

Ζητώ ειδικά από τις νέες και νέους μας να αναλογιστούν πόσο πόνο θα τους 

προκαλέσει αν από δική τους αλόγιστη συμπεριφορά ή αμέλεια χάσει τη ζωή του ο 



πατέρας, η μάνα, ένα από τα αδέλφια ή ένας από τους αγαπημένους παππούς ή 

γιαγιά.  

  

Τους καλώ να μην αγνοούν πόσο ανασφαλείς θα νιώθουν αν ένας εκ των γονιών 

περάσει στην ανεργία.  

  

Την ίδια ώρα, ζητώ οι γονείς να αντιληφθούν πως εάν αυτήν την περίοδο αποφύγουν 

μαζικές κοινωνικές και εορταστικές εκδηλώσεις  για τα παιδιά τους, θα είναι η 

ελάχιστη θυσία μπροστά στο γενικότερο καλό.  

  

Θέλω να επιμείνω πως είναι η ώρα όλοι να αναλάβουν την ατομική και κοινωνική 

ευθύνη απέναντι στους συγγενείς, τους φίλους και τους συμπολίτες μας.   

  

Φίλες και Φίλοι,   

  

Θέλω να σας βεβαιώσω πως η Κυβέρνηση, πέραν των περιοριστικών μέτρων 

προστασίας και την περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, 

μερίμνησε να προμηθευτεί σημαντικό αριθμό ταχείας διάγνωσης αντιγόνων, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης σε δημόσια σχολεία, στρατόπεδα, 

κοινότητες κ.τ.λ.  

  

Ταυτόχρονα, θέλω να σας μεταφέρω την ελπίδα της επιστημονικής κοινότητας πως 

ευρισκόμαστε κοντά στην αντιμετώπιση της πανδημίας με αποτελεσματικά εμβόλια 

που ευρίσκονται στο τελικό στάδιο δοκιμασίας.  

  

Η Κύπρος, μέσω των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη προαγοράσει 

εμβόλια που καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού.  

  

Φίλες και Φίλοι,  

  

Την ίδια στιγμή, σαν αποτέλεσμα της ορθής οικονομικής διαχείρισης, θα 

αντιμετωπίσουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις και κινδύνους που προκάλεσε και 

προκαλεί η πανδημία στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους.  

  



Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων,  θα εξαγγείλει αύριο δέσμη μέτρων περαιτέρω προστασίας των 

εργαζομένων και επιχειρήσεων, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών εντός των επόμενων 

των ημερών θα εξαγγείλει σχέδια για κάλυψη λειτουργικών εξόδων επιχειρήσεων 

που επηρεάζονται. 

  

Φίλες και Φίλοι,  

  

Ζητώ την κατανόηση σας, για αυτό και επικαλούμαι την υπομονή σας με την πίστη 

πως σύντομα θα ξεπεραστεί η δοκιμασία που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει.  

  

Αν όλοι συμπεριφερθούμε με αίσθημα ευθύνης τις κρίσιμες ώρες που περνούμε, αν 

όλοι επιδείξουμε συνέπεια και σύνεση, δεν έχω αμφιβολία πως θα τα καταφέρουμε 

και πάλι.  

  

Σας ευχαριστώ. 

 

--------------------------- 

 

 


