Μετά από άνιςθ μάχθ που ζδωςε με το εγκεφαλικό ανεφρυςμα, ζφυγε από τθ
ηωι το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014, ο αγαπθτόσ μασ ςυνεργάτθσ, ο εξαίρετοσ
άνκρωποσ και εξαίρετοσ πολιτικόσ, μακαριςτόσ Υπουργόσ Αμφνθσ Τάςοσ
Μθτςόπουλοσ.

Πάντα αντικειμενικόσ και ανιδιοτελισ, ευγενζςτατοσ και ςωςτόσ πολιτικόσ
ξεχϊριηε για τον ιπιο πολιτικό του λόγο και τον πράο χαρακτιρα του.

Ευχόμαςτε όπωσ ο και νεκρϊν και ηϊντων τθν εξουςίαν ζχων ωσ ακάνατοσ
Βαςιλεφσ και αναςτάσ εκ νεκρϊν Χριςτόσ ο αλθκινόσ Θεόσ θμϊν, κατατάξει τον
μακαριςτό Υπουργό Τάςο εν ςκθναίσ

δικαίων, εν κόλποισ Αβραάμ

αναπαφςαι και μετά δικαίων ςυναρικμιςαι.

Ο Τάςοσ Μθτςόπουλοσ γεννικθκε ςτθ Λάρνακα ςτισ 30 Μαΐου 1965. Γονείσ του
ιταν ο Άρθσ Μθτςόπουλοσ από τα Ιωάννινα και θ Ελζγκω Μοφςκου από τθν
Λάρνακα.
Αποφοίτθςε από το Παγκφπριο Λφκειο Λάρνακασ και το 1983 ειςιχκθ ςτθ
Νομικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με υποτροφία του Ιδρφματοσ
Κρατικϊν Υποτροφιϊν. Ήταν γνϊςτθσ τθσ αγγλικισ και γαλλικισ γλϊςςασ.

Ήταν ζγγαμοσ με τθν Κατερίνα Βάτθ, και είχε δφο παιδιά, τθ Χαρά και τον Άρθ

Επαγγελματική Δραςτηριότητα
Τθν περίοδο 1988 - 1990 εργάςτθκε ςτον τομζα επικοινωνίασ και
πολιτικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και υπιρξε ςτενόσ
ςυνεργάτθσ του Κωνςταντίνου Μθτςοτάκθ.

Από το 1990 μζχρι το 1993 εργάςτθκε ςτο ελλθνικό Υπουργείο
Εξωτερικϊν ωσ Ειδικόσ Σφμβουλοσ και Διευκυντισ του Γραφείου τθσ
Υφυπουργοφ Εξωτερικϊν Βιργινίασ Τςουδεροφ και χειρίςτθκε κρίςιμα
ηθτιματα όπωσ το μειονοτικό κζμα τθσ Θράκθσ, το κζμα του
επαναπατριςμοφ των Ποντίων, το βορειοθπειρωτικό και τα ηθτιματα των
Βαλκανίων.
Το 1993 είχε αναλάβει Διευκυντισ του Πολιτικοφ Γραφείου του Δθμιτρθ
Αβραμόπουλου κζςθ ςτθν οποία παρζμεινε μζχρι τθν εκλογι του κ.
Αβραμόπουλου ςτθ Δθμαρχία Ακθνϊν.
Στθ ςυνζχεια για περίοδο τριϊν ετϊν, εργάςτθκε ςτο Ευρωπαϊκό
Κοινοβοφλιο και ανζπτυξε επαφζσ με τα κεςμικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
Τθν περίοδο 1989 – 1993 διετζλεςε Γενικόσ Γραμματζασ τθσ νεολαίασ του
Ευρωπαϊκοφ Λαϊκοφ Κόμματοσ.
Τον Αφγουςτο του 1997 αναλαμβάνει Διευκυντισ του Πολιτικοφ Γραφείου
του Προζδρου του Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ (ΔΗ.ΣΥ) (μζχρι το 2005).
Στθ ςυνζχεια (1999) αναλαμβάνει κακικοντα Εκπροςϊπου Τφπου του
κόμματοσ, κζςθ ςτθν οποία παρζμεινε μζχρι το 2008.
Ήταν μζλοσ του Εκτελεςτικοφ Γραφείου και του Πολιτικοφ Γραφείου του
Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ.
Συνεργάςτθκε

επαγγελματικά

με

ραδιοφωνικοφσ,

τθλεοπτικοφσ

ςτακμοφσ, εφθμερίδεσ και περιοδικά.
Παρζδιδε διαλζξεισ ςε ιδιωτικό κολζγιο ςτθν Ακινα για κζματα
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Στισ βουλευτικζσ εκλογζσ 2006 εξελζγθ βουλευτισ ςτθν εκλογικι
περιφζρεια Λάρνακασ. Συμμετείχε ςτισ κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ
Νομικϊν

(αναπλθρωτισ

πρόεδροσ),

εγκλθματικότθτασ

και

καταπολζμθςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, ςυγκοινωνιϊν και ζργων και
ευρωπαϊκϊν υποκζςεων.
Επανεκλζγθκε πρϊτοσ βουλευτισ ςτθν ίδια επαρχία ςτισ 22 Μαΐου 2011.
Εκπροςωποφςε τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων ςτθ Διάςκεψθ των
Επιτροπϊν Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων τθσ ΕΕ (COSAC).
Ήταν Γραμματζασ Πολιτικοφ Σχεδιαςμοφ και επίτροποσ Ευρωπαϊκϊν
Υποκζςεων του ΔΗ.ΣΥ. και επικεφαλισ του Παρατθρθτθρίου Μζςθσ
Ανατολισ του Ευρωπαϊκοφ Λαϊκοφ Κόμματοσ.
Από τον Ιοφνιο του 2011 μζχρι το Μάρτιο του 2013 εκτελοφςε χρζθ ωσ
Κοινοβουλευτικόσ Εκπρόςωποσ του Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ.
Διετζλεςε Υπουργόσ Συγκοινωνιϊν και Ζργων από τθν 1θ Μαρτίου 2013
μζχρι τθ 14θ Μαρτίου 2014, μετά τθν εκλογι του 7ου Προζδρου τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, Νίκου Αναςταςτιάδθ.
Ανζλαβε κακικοντα ωσ Υπουργόσ Άμυνασ τθ 14θ Μαρτίου 2014, αφότου
ο πρόεδροσ Αναςταςιάδθσ προζβθ ςε αναςχθματιςμό του Υπουργικοφ
του Συμβουλίου.

Άλλεσ δραςτηριότητεσ
Ζλαβε μζροσ ςε ςωρεία επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων που οργανϊκθκαν από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, το ΝΑΤΟ, το American
Council for International Leadership, το Υπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Γαλλίασ
και άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ.
Ζχει ςυγγράψει πλθκϊρα άρκρων και εργαςιϊν, που δθμοςιεφκθκαν ςε
ζντυπα τθσ Κφπρου, τθσ Ελλάδασ και άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν.
Συμμετείχε ενεργά ςτισ ετιςιεσ ςυνδιαςκζψεισ του Διορκοδόξου Δικτφου
Μελζτθσ Θρθςκειϊν και Καταςτροφικϊν Λατρειϊν, που ζλαβαν χϊρα από το

2008 μζχρι το 2012, ςτθν Κφπρο, Αγία Πετροφπολθ, Βουλγαρία,
Θεςςαλονίκθ, και Σερβία.
Ήταν μζλοσ τθσ Συνοδικισ Επιτροπισ επί των Αιρζςεων τθν Εκκλθςίασ τθσ
Κφπρου.

Αιωνία του η μνήμη!

