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Περίληψη: Η οικονοµική κρίση στις µέρες µας διαχέεται σταδιακά στην Ευρωζώνη, καθώς όλο και
περισσότερα κράτη-µέλη, ακόµα και εκείνα µε εξαιρετική ανάπτυξη τα προηγούµενα χρόνια,
αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και αυξανόµενη αστάθεια που κανείς δεν είχε προβλέψει. Σε αυτό το
κλίµα η Κύπρος, ένα µικρό κράτος στην Ανατ. Μεσόγειο και ένα βασικό παράδειγµα της παραπάνω
κατάστασης, επρόκειτο να βιώσει µια καθοριστική εκλογική διαδικασία για να ανακηρύξει τον νέο Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας, αφού έληξε η πενταετής θητεία του προηγούµενου προέδρου.
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Εισαγωγή
Οι κυπριακές προεδρικές εκλογές του 2013 και το αποτέλεσµά τους αποτέλεσαν γεγονός µείζονος
σηµασίας στην ΕΕ, ενώ πολλά άλλα κράτη ανά τον κόσµο έδειξαν ενδιαφέρον στην έκβαση της διαδικασίας.
Σε άλλους καιρούς, τόση προσοχή θα ήταν ανήκουστη, ωστόσο έχουµε µάθει τελευταία µε τον δύσκολο
τρόπο ότι ακόµα και ένα µικρό τµήµα του οικοδοµήµατος της παγκόσµιας οικονοµίας µπορεί να διαλύσει τα
υπόλοιπα µεγαλύτερα και ισχυρότερα τµήµατα, αν δεν υποστηριχθεί. Για αυτόν τον λόγο µεγάλο µέρος του
διεθνούς τύπου, µέχρι και τις ΗΠΑ, παρακολούθησε και εξέτασε προσεκτικά τις εκλογές. Για τον τοπικό
τύπο, δηλαδή τις κυπριακές και ελληνικές εφηµερίδες, η εκλογική διαδικασία είχε ακόµα µεγαλύτερη
σηµασία, όχι µόνο σε οικονοµικό αλλά κυρίως σε πολιτικό επίπεδο.
Το 1974 η Κύπρος υπέστη µια βίαια εισβολή από την Τουρκία, που κατέλαβε το βόρειο τµήµα του
νησιού, κόβοντάς το ουσιαστικά στα δύο και εµποδίζοντας την επικοινωνία µεταξύ των δύο περιοχών.
Πολλοί Κύπριοι έχασαν δικούς τους και υπάρχοντα κατά την εισβολή, ενώ η Ελλάδα, καθώς τελούσε τότε
υπό στρατιωτική χούντα, δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει. Μέχρι σήµερα αυτό το θέµα δεν έχει επιλυθεί σε
οποιοδήποτε επίπεδο. Από τη µία έχουµε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στο νότιο τµήµα του νησιού, που
περιλαµβάνει τον ελληνοκυπριακό πληθυσµό και είναι σήµερα µέλος της ΕΕ και διεθνώς αποδεκτή ως
κρατική οντότητα, και από την άλλη υπάρχει το βόρειο τµήµα, που ακόµα ανήκει στην Τουρκία, αν και
υπάρχει θέληση να αναγνωριστεί ως καθαυτού κράτος, όπου κατοικούν οι Τουρκοκύπριοι. Η αδυναµία
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επίτευξης συµφωνίας επί του θέµατος έγκειται σε πολλούς λόγους, µεταξύ των οποίων είναι οι συνεχώς
τεταµένες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, η άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
(µόλις πριν λίγες µέρες η τουρκική πλευρά αναφέρθηκε στο νέο πρόεδρο ως «ηγέτη κοινότητας»), καθώς
και ο εθνικισµός που είναι πάντα τουλάχιστον εν µέρει παρών στην Κύπρο. Αυτοί και άλλοι παράγοντες
οδήγησαν στην απόρριψη του Σχεδίου Ανάν το 2004 µε δηµοψήφισµα και στις δύο πλευρές, που αφορούσε
στην ενοποίηση του νησιού ως οµοσπονδία. Από το 1974, αυτό το µείζον πολιτικό θέµα είχε παραµείνει
σταθερά στο επίκεντρο κάθε εκλογικής διαδικασίας, επηρεάζοντας ριζικά τα αποτελέσµατα. Τουλάχιστον
µέχρι σήµερα.
∆ιότι ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των εκλογών του 2013 ήταν ότι το Κυπριακό ζήτηµα
για πρώτη φορά δεν ήταν το κύριο θέµα στο οποίο οι Κύπριοι πολίτες θα βάσιζαν τις αποφάσεις τους. Ο
κίνδυνος της επικείµενης χρεοκοπίας αν δεν λαµβανόταν οικονοµική βοήθεια από την Ευρωζώνη ήταν
αρκετός για να µετατοπίσει το ενδιαφέρον των Κυπρίων από τα εθνικά θέµατα στην οικονοµική πολιτική.
Όπως επεσήµανε η ελληνική εφηµερίδα Καθηµερινή σ' ένα σχετικό άρθρο: «Η συρρίκνωση της άλλοτε
ανθούσας οικονοµίας έθεσε το Κυπριακό σε δεύτερη µοίρα».1 Η εφηµερίδα Τα Νέα έδειξε αυτή την αλλαγή
µε αριθµούς: «Την ώρα που η πλειονότητα της κοινωνίας τάσσεται υπέρ του Μνηµονίου, το 70% δηλώνει
ότι την ψήφο του θα καθορίσει η οικονοµία, ενώ το 48% θα ψηφίσει µε γνώµονα τις θέσεις για το
Κυπριακό».2 ∆εν ήταν ζήτηµα ικανότητας του Προέδρου να διαπραγµατευτεί για το εθνικό θέµα. Αφορούσε
στην ικανότητά του να αντιµετωπίσει τις µεγάλες ευρωπαϊκές δυνάµεις και την ΕΕ και να πετύχει τους
καλύτερους δυνατούς όρους για το µνηµόνιο που θα ακολουθούσε. Αποτελεί ακόµα µεγάλη έκπληξη το ότι
στο τέλος οι πολίτες ψήφισαν τον υποψήφιο που σίγουρα θα υπάκουε περισσότερο στις αποφάσεις του
µνηµονίου από ό,τι οι άλλοι, κάτι που δεν είχαµε ξαναδεί και ίσως ποτέ να µην ξαναδούµε. Οι παράγοντες
που πιθανώς οδήγησαν σ' αυτό το αποτέλεσµα θα εξεταστούν λεπτοµερέστερα παρακάτω.
Ενότητα I: Ο πρώτος γύρος
Σύµφωνα µε το πολίτευµα της Κύπρου (προεδρική δηµοκρατία) οι προεδρικές εκλογές διενεργούνται
κάθε πέντε χρόνια σε έναν ή δύο γύρους ψηφοφορίας. Στον πρώτο γύρο συµµετέχουν όλοι οι υποψήφιοι. Αν
ο πρώτος υποψήφιος κερδίσει το 50% των ψήφων συν µία εκλέγεται Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Αν αυτό
δεν συµβεί, οι δύο υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων έρχονται αντιµέτωποι σ' έναν δεύτερο γύρο
εκλογών. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εκλογικού γύρου ο υποψήφιος µε το υψηλότερο ποσοστό
ανακηρύσσεται νικητής και ο νέος Πρόεδρος.
Ο πρώτος γύρος επρόκειτο να λάβει χώρα τη 17η Φεβρουαρίου. Αν και όλα τα κόµµατα είχαν πολύ
ενεργό ρόλο στις εκλογές, µόνο µερικά από αυτά προώθησαν δικούς τους κοµµατικούς υποψήφιους. Ο
∆ΗΣΥ, νευραλγικό κόµµα της κεντροδεξιάς, συµµετείχε µε τον Νίκο Αναστασιάδη, τον αρχηγό του
κόµµατος και µια από τις πιο γνωστές πολιτικές µορφές στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ, το κόµµα του
προηγούµενου προέδρου ∆ηµήτρη Χριστόφια και τοπικό κοµµουνιστικό κόµµα, δεν είχε υποψήφιο από το
εσωτερικό του. Όπως αναφέρθηκε στην ελληνική εφηµερίδα Τα Νέα, «Οι κακές γλώσσες λένε ότι το κόµµα
του ∆ηµήτρη Χριστόφια δεν επέλεξε έναν αµιγώς κοµµατικό υποψήφιο (όπως για παράδειγµα ο γενικός
γραµµατέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού) για να µην χρεωθεί την αναµενόµενη ήττα».3 Αυτός ήταν ίσως
ο λόγος που το ΑΚΕΛ αποφάσισε να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στον Σταύρο Μαλά, ένα σχετικά νέο
πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, αν και είχε υπάρξει παλιότερα Υπουργός Υγείας για περίπου
έναν χρόνο. Ένας άλλος υποψήφιος που συζητήθηκε πολύ ήταν ο Γιώργος Λιλλήκας, ένας έµπειρος
πολιτικός που είχε υπάρξει παλιότερα Υπουργός Εξωτερικών.
Ο Αναστασιάδης στα 66 του χρόνια είχε κάνει µια πολυδιάστατη πολιτική σταδιοδροµία, έχοντας
µετακινηθεί από την δεξιά του εθνικισµού προς την ήπια προσέγγιση της κεντροδεξιάς στο πέρασµα των
ετών. Η υποστήριξή του του Σχεδίου Ανάν το 2004, το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικά αντι-εθνικό,
αποτέλεσε µείζονα απόδειξη αυτής της αλλαγής στάσης. Η δηµοτικότητά του υπέφερε απίστευτα λόγω
εκείνης της απόφασης, µε αποτέλεσµα να θεωρηθεί ευκολόπιστος και ότι αποφεύγει τη σύγκρουση.
Μολαταύτα, µπόρεσε να επανακτήσει τη δηµοτικότητά του σταδιακά, µέχρι τις εκλογές του 2013. Από την
αρχή της προεκλογικής περιόδου αποτέλεσε το φαβορί για τη θέση, καθώς του αποδίδονταν περίπου 43%
των ψήφων σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις που δηµοσιεύτηκαν την εβδοµάδα πριν τις εκλογές. Αυτά τα
αποτελέσµατα έκαναν πολλούς δηµοσιογράφους να πιστέψουν ότι ο Αναστασιάδης θα εκλεγόταν σ' έναν
γύρο, και ορισµένοι ήταν αρκετά ευχαριστηµένοι για αυτό. Στο αντίστοιχο άρθρο στην ελληνική εφηµερίδα
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Το Βήµα, ο δηµοσιογράφος τόνισε το εξής: «...το ευτυχέστερο σενάριο για την Κύπρο είναι η εκλογή [του
Αναστασιάδη] από τον πρώτο γύρο. Για δυο κυρίως µείζονα διακυβεύµατα, συγκεκριµένα την οικονοµία και
το κυπριακό, µια ψυχρή πολιτική εκτίµηση δείχνει τον Αναστασιάδη ως τον ηγέτη που έχει το κόκαλο όσο
και την κοινωνική στήριξη να πάρει τις κρίσιµες αποφάσεις που χρειάζεται ο τόπος και να σταθεί να τις
υλοποιήσει».4 Ο ίδιος ο Αναστασιάδης ήταν της ίδιας γνώµης και κατ' επανάληψη στη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου ζήτησε από τον λαό να τον στηρίξει για να εξοικονοµηθεί πολύτιµος χρόνος για το
έθνος. Αναφορικά µε το µνηµόνιο, ο ηγέτης του ∆ΗΣΥ υποσχέθηκε να ελαφρύνει τα βάρη των κατώτερων
στρωµάτων του πληθυσµού και να διορθώσει τα ατοπήµατα που διέπραξε η προηγούµενη αριστερή
κυβέρνηση στην οικονοµία και τη διοίκηση.
Σ' αυτήν την περίπτωση φαίνεται ότι το να κατηγορείς την παλιά κυβέρνηση δεν αποτελεί τόσο επιθετική
προεκλογική τακτική, όσο µια απλή δήλωση µιας πραγµατικότητας. Ένα προφανές παράδειγµα είναι οι
υπόνοιες για υπηρεσίες ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος που προσέφερε το κυπριακό τραπεζικό σύστηµα σε
«Ρώσους ολιγάρχες». Αν και ήταν η ΕΕ που κατηγόρησε την Κύπρο για αυτό, η κατάσταση πιθανώς δεν
ήταν παντελώς άγνωστη στο εσωτερικό της χώρας. Όπως αναφέρεται στο Βήµα, «Παρότι δεν λέγεται
δηµοσίως, δεν είναι λίγοι στην Κύπρο αυτοί που αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβληµα και ότι η Λευκωσία
έπαιξε τα τελευταία χρόνια στα όρια της νοµιµότητας, την ώρα που η Ευρώπη έκανε τα στραβά µάτια».5 Ο
πρώην Πρόεδρος Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ γενικότερα υπέστησαν τεράστιο πλήγµα εξαιτίας αυτής της
αλήθειας, το προϊόν µιας πενταετούς διακυβέρνησης που ευρέως θεωρείται βαθιά προβληµατική. Για αυτόν
τον λόγο, όπως προαναφέρθηκε, η ήττα στις εκλογές ήταν αναµενόµενη.
Σ' αυτήν τη µάλλον ανεπιθύµητη θέση ξεκίνησε ο Σταύρος Μαλάς την προεκλογική του εκστρατεία. Αν
και ο ίδιος από µόνος του δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο προηγούµενο για να κριθεί θετικά ή αρνητικά, ήταν
δεδοµένο ότι η φθορά του ΑΚΕΛ θα µεταφερόταν στον υποψήφιο που θα υποστήριζε. Ο Μαλάς κυρίως
υπογράµµισε την αναγκαιότητα µιας λύσης για το εθνικό ζήτηµα, θεωρώντας την οικονοµική κρίση πιο
διαχειρίσιµη εφόσον επιλεγόταν η σωστή πορεία. Η πορεία αυτή, αν και όχι πανοµοιότυπη, συµφωνούσε
ουσιαστικά µε τις απόψεις του ΑΚΕΛ, µε βασικό παράδειγµα την αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις
ηµικρατικών επιχειρήσεων όπως αυτές προτάθηκαν από την ΕΕ. Ο Μαλάς επίσης προώθησε τον
σχηµατισµό ενός εθνικού συνασπισµού που θα καταπολεµούσε την οικονοµική κρίση, καθώς και ο
Αναστασιάδης είχε κάνει µια παρόµοια δήλωση. Οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις πριν τις εκλογές έδειχναν τον
Μαλά στη δεύτερη θέση, αν και µε µεγάλη απόσταση από τον Αναστασιάδη, και τον Λιλλήκα ακριβώς από
πίσω του.
Ο Λιλλήκας στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επέµεινε στην αναγκαιότητα η Κύπρος να
εκµεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους (τους υδρογονάνθρακες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα) για να
ξεφύγει από την κρίση. Ο Λιλλήκας συγκεκριµένα πρότεινε την προπώληση των εν λόγω πόρων. Μολονότι
αυτό το σχέδιο δράσης παρουσιάστηκε στον Τύπο ως η καλύτερη πιθανότητα γα το νησιωτικό κράτος,
υπήρχαν κάποιοι αρθρογράφοι που είχαν αµφιβολίες. Ένας δηµοσιογράφος από το Βήµα αναρωτιέται σ' ενα
σχετικό άρθρο: «Να σωθεί [η Κύπρος] αλλά πώς; Ξεπουλώντας τον φυσικό της πλούτο;».6 Ο Λιλλήκας
έφτανε στις τελευταίες δηµοσκοπήσεις της προεκλογικής περιόδου γύρω στο 21%. Αν και ανεξάρτητος
υποψήφιος, είχε µεγάλη υποστήριξη από τα λιγότερο ισχυρά κόµµατα, όπως το ∆ΗΚΟ, που φάνηκε
διασπασµένο στη στήριξή του µεταξύ του Λιλλήκα και του Αναστασιάδη. Ενώ ο Μαλάς φαινόταν σταθερά
δεύτερος µετά τον Αναστασιάδη, ήταν προφανές από τις δηµοσκοπήσεις ότι ο τελευταίος θα δυσκολευόταν
πολύ περισσότερο να κερδίσει τον Λιλλήκα σ' έναν δεύτερο γύρο από ό,τι τον Μαλά.
Τα υπόλοιπα κυπριακά κόµµατα στήριξαν κυρίως τους τρεις βασικούς υποψηφίους. Οι ψηφοφόροι του
∆ΗΚΟ όπως προαναφέρθηκε θα υποστήριζαν είτε τον Αναστασιάδη είτε τον Λιλλήκα, η Ε∆ΕΚ φαινόταν να
είναι υπέρ του Λιλλήκα, αλλά ήταν άγνωστο πώς θα δρούσαν οι αναποφάσιστοι του κόµµατος την ηµέρα
των εκλογών. Το ίδιο ίσχυε για ορισµένους ψηφοφόρους του ∆ΗΣΥ, των οποίων η υποστήριξη µπορούσε να
µετατοπιστεί την τελευταία στιγµή. Το ΕΥΡΩΚΟ στην πλειοψηφία του θα κινούνταν προς τον Λιλλήκα,
καθώς οι απόψεις του ήταν παρεµφερείς µε αυτές του κόµµατος. Τέλος, το ΚΟΠ ζήτησε από τους
ψηφοφόρους του να ψηφίσουν κατά συνείδηση, χωρίς να τους οδηγήσει προς έναν συγκεκριµένο υποψήφιο.
Άλλοι παράγοντες που θεωρήθηκαν σηµαντικοί για το αποτέλεσµα των εκλογών ήταν το ποσοστό των
µεµονωµένων υποψηφίων (το ∆ΗΣΥ ήλπιζε σε νούµερο της τάξεως του 3%) και το µέγεθος της αποχής που
αναµενόταν σηµαντικά υψηλότερο από προηγούµενες εκλογές.
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Κύπρος: Λήξη προεκλογικής περιόδου στη σκιά της τρόικας του Νίκου Χασαπόπουλου, Το Βήµα, 15 Φεβρουαρίου
2013, 17/03/13
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Νωρίς το απόγευµα της 17ης Φεβρουαρίου δηµοσιεύτηκαν οι πρώτες δηµοσκοπήσεις εξόδου. Εκείνη τη
στιγµή φαινόταν πολύ πιθανό ότι η επιθυµία του Αναστασιάδη για νίκη ενός γύρου θα γινόταν
πραγµατικότητα. Ταυτοχρόνως τα ποσοστά των Μαλά και Λιλλήκα παρουσιάζονταν αρκετά χαµηλά σε
σχέση µε τις προσδοκίες. Ωστόσο, µε το που ανακοινώθηκαν τα επίσηµα αποτελέσµατα, κατέστη σαφές ότι
οι δηµοσκοπήσεις εξόδου ήταν προβληµατικές. Συγκεκριµένα τα τελικά αποτελέσµατα ήταν:
Αναστασιάδης: 45,46%, Μαλάς: 26,91%, Λιλλήκας: 24,93%. Η αιτία της αποτυχίας των δηµοσκοπήσεων
εξόδου εξηγήθηκε από την κυπριακή εφηµερίδα Πολίτης: «Από το Σάββατο εφηµολογείτο ότι από το
επιτελείο Λιλλήκα είχε δοθεί γραµµή όπως οι ψηφοφόροι του να µην απαντήσουν µε ειλικρίνεια στις
δηµοσκοπήσεις εξόδου µπερδεύοντας τα αντίπαλα επιτελεία, τα οποία θα είχαν γνώση της εξέλιξης των exit
polls από το µεσηµέρι, έτσι ώστε να εφησυχάσουν εκτιµώντας ότι ο Γιώργος Λιλλήκας ήταν από νωρίς
εκτός παιχνιδιού».7 Αυτό θα εξηγούσε το αρχικό υψηλό ποσοστό του Αναστασιάδη καθώς και το χαµηλό
αποτέλεσµα του Λιλλήκα, που φερόταν να είναι κάτω του 20%, αλλά έφτασε τελικά σ' ένα εντυπωσιακό
24,93%. Εντούτοις ο Πολίτης υποδεικνύει µια άλλη πιθανότητα: «Πρέπει βεβαίως την ίδια ώρα να
προσµετρηθεί ότι η στάθµιση που χρησιµοποιείται σε δηµοσκοπήσεις στη χώρα µας από τους Ελλαδίτες
δηµοσκόπους που επιλέγονται από τα τηλεοπτικά κανάλια, γίνεται µε βάση το τι δήλωσε ο ερωτώµενος ότι
ψήφισε σε προηγούµενη εκλογική αναµέτρηση, πρακτική που, αν και λειτουργεί αξιόπιστα σε βόρειες
χώρες, είναι αποδεδειγµένα λανθασµένη για νότιες χώρες».8
Ενότητα II: Ο δεύτερος γύρος
Τα αποτελέσµατα του πρώτου γύρου κατέστησαν απαραίτητο έναν δεύτερο γύρο ψηφοφορίας µεταξύ
των δύο κορυφαίων υποψηφίων, Αναστασιάδη και Μαλά. Αν και είχε πρωτύτερα θεωρηθεί ότι θα ήταν
εύκολο για τον Αναστασιάδη να νικήσει τον Μαλά σε περίπτωση δεύτερου γύρου µεταξύ των δύο, παρέµενε
αβέβαιο ποιες νέες συµµαχίες θα σχηµατίζονταν αφού ο Λιλλήκας, που είχε στηριχθεί τουλάχιστον εν µέρει
από πληθώρα κοµµάτων, νικήθηκε από τον Μαλά.
Μολονότι η αδυναµία του Αναστασιάδη να εκλεγεί σ' έναν γύρο ήταν απογοητευτική για τον ∆ΗΣΥ,
ήταν εντούτοις σχεδόν σίγουρο ότι ο δεξιός υποψήφιος θα ήταν ο νικητής και µάλιστα µε σηµαντική
διαφορά. Ο Αναστασιάδης επέµεινε ότι θα διόρθωνε την κατάσταση της εθνικής οικονοµίας και θα
διαπραγµατευόταν µε την ΕΕ για τους καλύτερους δυνατούς όρους του επερχόµενου µνηµονίου. Όπως
δήλωσε στο τελευταίο debate εναντίον του Μαλά, θα έφερνε το τέλος της πολιτικής Χρηστόφια που είχε
αποδειχθεί καταστροφική για τη χώρα µακροπρόθεσµα και θα σχηµάτιζε µια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
Η ενισχυµένη του θέση δεν ήταν φυσικά προϊόν µόνο των δικών του πράξεων, αλλά των δεδοµένων
συνθηκών. Όπως αναφέρεται στα Νέα: «Αν [ο Αναστασιάδης] είναι φαβορί για τον δεύτερο γύρο των
εκλογών είναι γιατί εκφράζει τη στροφή της κυπριακής κοινωνίας σε έναν συντηρητικό πολιτικό ως
αντίδραση στην αποτυχία του αριστερού ΑΚΕΛ να χειριστεί την κρίση».9 ∆εν αποτελεί έκπληξη ότι «Ο
∆ηµήτρης Χριστόφιας είναι ο πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου που δεν διεκδικεί επανεκλογή».10 Με τόσο
βάρος που δίνεται στην οικονοµία, «εφόσον εκλεγεί, ο Αναστασιάδης θα είναι ο Πρόεδρος του Μνηµονίου.
Και όχι ένας ακόµη Πρόεδρος που προσδιορίζεται από τους χειρισµούς του στο Κυπριακό».11 Τη δεδοµένη
στιγµή αυτό ίσως είναι το καλύτερο για το µέλλον της χώρας.
Το ποσοστό του Μαλά, αν και αρκετά χαµηλότερο από του Αναστασιάδη, έκανε σηµαντική εντύπωση
και γέµισε την αριστερά µε ελπίδες για ένα αµφίρροπο αποτέλεσµα στον δεύτερο γύρο. Το ΑΚΕΛ ζήτησε
την υποστήριξη των ψηφοφόρων του Λιλλήκα και των αριστερών κοµµάτων γενικότερα, επισηµαίνοντας ότι
η αληθινή µάχη θα λάµβανε χώρα στον δεύτερο γύρο και προωθώντας την ιδεολογική σταθερότητα του
Μαλά (σε αντίθεση µε του Αναστασιάδη). Αυτό που ήταν ωστόσο βέβαιο ήταν πως ο Μαλάς, αν και ήταν
καθαρά το αουτσάιντερ του δεύτερου γύρου, δεν θα έβγαινε για κανέναν λόγο ηττηµένος. Όπως
παρατηρείται στην κυπριακή εφηµερίδα Πολίτης: «Ένα πρόσωπο σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, το οποίο
κουβαλούσε και το βάρος της φθοράς της διακυβέρνησης Χριστόφια, έπεσε στα βαθιά και κατάφερε να
κολυµπήσει. Αυτό το οφείλει και στο ότι ο ίδιος παρά την απειρία του κατάφερε να σηκώσει το βάρος της
προεκλογικής εκστρατείας και των τηλεοπτικών αναµετρήσεων µε τους πολύ πιο έµπειρους αντιπάλους του,
κυρίως όµως το οφείλει στο ΑΚΕΛ που για µία ακόµη φορά αποδεικνύεται πολύ σκληρό για να πεθάνει».12
7

Άλλ’ αντ’ άλλων τα exit polls, της Κάτιας Σάββα, Πολίτης, 18 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
Ibid.
9
[Αγιογραφίες] Επετηρίδα, του ∆ηµήτρη Μητρόπουλου, Τα Νέα, 19 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
10
Κρίσιµες εκλογές µε φόντο την οικονοµία, του Γιάννη Αντωνίου, Η Καθηµερινή, 17 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
11
Αγιογραφίες] Επετηρίδα, του ∆ηµήτρη Μητρόπουλου, Τα Νέα, 19 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
12
Το ΑΚΕΛ είναι εδώ, Πολίτης, 18 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
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Το ∆ΗΚΟ αποφάσισε µετά από πολλές συζητήσεις να υποστηρίξει καθαρά τον Αναστασιάδη, τονίζοντας
την ανάγκη της Κύπρου για άµεση βοήθεια για να αντιµετωπίσει την κρίση, ενώ ο Γιώργος Λιλλήκας και η
Ε∆ΕΚ δεν διάλεξαν καµία από τις δύο πλευρές, υποστηρίζοντας ότι κανενός εκ των δύο υποψηφίων οι
απόψεις δεν συνάδουν µε τις δικές τους. Η Ε∆ΕΚ κατηγόρησε επίσης το ∆ΗΚΟ επειδή δεν υποστήριξε τον
Λιλλήκα στον πρώτο γύρο και κατά συνέπεια επέφερε πρακτικά τη νίκη Αναστασιάδη και αποδυνάµωσε το
πολιτικό κέντρο της Κύπρου στο οποίο ανήκουν και τα δύο κόµµατα. Τέλος, το ΕΥΡΩΚΟ επίσης
συµφώνησε να υποστηρίξει τον Αναστασιάδη και το ΚΟΠ ζήτησε από τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν
κατά βούληση, όπως και στον πρώτο γύρο. Πρέπει να τονιστεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κυπριακών
κοµµάτων ώθησαν τους πολίτες να ψηφίσουν και να µην συνεισφέρουν στην αυξηµένη αποχή. Κατά τον
πρώτο γύρο, το ποσοστό των απόντων έφτασε το 16,86%, λίγο υψηλότερο από τα προηγούµενα έτη.
Οι πιέσεις πάνω στους Κυπρίους και τους δύο υποψηφίους αυξήθηκαν δραµατικά στον δεύτερο γύρο,
καθώς η ανάγκη για µια λύση στα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας κατέστη ακόµα πιο επείγουσα. Η
ελληνική εφηµερίδα Καθηµερινή παρουσίασε την ψηφοφορία ως «[...] την κρισιµότερη εκλογική
αναµέτρηση των τελευταίων δεκαετιών στην Κύπρο, που αναζητεί σωσίβιο έναντι της επαπειλούµενης
οικονοµικής κατάρρευσης».13 Ήταν αναµενόµενο και οι δύο υποψήφιοι να βασίσουν ένα σηµαντικό τµήµα
της εκστρατείας τους σε αυτήν την αναγκαιότητα, κάτι που επισηµάνθηκε στον κυπριακό Πολίτη, όπου η
στρατηγική και των δύο ανδρών θεωρήθηκε ότι θέλει να προκαλέσει «φοβικά σύνδροµα».14
Το βράδυ της 24ης είχαµε την ανακοίνωση των ουσιαστικά αναµενόµενων αποτελεσµάτων: Ο Νίκος
Αναστασιάδης εξελέγη 7ος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε ποσοστό 57,48%, το υψηλότερο που
είχε καταγραφεί στις προεδρικές εκλογές της χώρας. Ο Μαλάς από την άλλη συγκέντρωσε το 42,52% των
ψήφων, ιδιαίτερα εντυπωσιακό ποσοστό δεδοµένων των προαναφερθέντων παραγόντων. Μέσα στις
επόµενες µέρες και µετά από συναντήσεις µεταξύ του Αναστασιάδη και των άλλων Κυπριακών κοµµάτων,
σχηµατίστηκε µια κυβέρνηση συνασπισµού από τον ∆ΗΣΥ, το ∆ΗΚΟ και το ΕΥΡΩΚΟ.
Ενότητα III: Πρώτες εντυπώσεις και προσδοκίες
Τα αποτελέσµατα των κυπριακών εκλογών τράβηξαν το ενδιαφέρον των γερµανικών και αµερικανικών
µέσων, που επισήµαναν άµεσα το νόηµα της έκβασης και τον δύσκολο δρόµο που θα έπρεπε να
ακολουθήσει ο νέος πρόεδρος. Το γερµανικό περιοδικό ειδήσεων Der Spiegel συνόψισε αρκετά εύστοχα τη
γενική αίσθηση που επικρατούσε: «Το φαβορί κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Νίκος
Αναστασιάδης είχε εµφανές προβάδισµα στις ψήφους έναντι του Σταύρου Μαλά. Τώρα βρίσκεται µπροστά
σ' ένα καθήκον που λίγοι εκ των συναδέλφων του θα ζήλευαν».15 Το καθήκον αυτό επεξηγείται παρακάτω
στο ίδιο άρθρο: «Τώρα [ο Αναστασιάδης] θα πρέπει να δείχνει συχνότερα την αποφασιστική του πλευρά: Ο
Αναστασιάδης δεν κρύβει το γεγονός ότι η κυβέρνησή του πρέπει να δουλέψει γρήγορα. Στην τοποθέτησή
του προς τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο καθησύχασε ότι η Κύπρος θα εφαρµόσει όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την ανοικοδόµηση των οικονοµικών της».16
Οι NYT θεώρησαν την επιτυχία του δεξιού ηγέτη ουσιαστικά προβλέψιµη, δεδοµένης της ιστορίας του
ΑΚΕΛ και του υποψηφίου του: «Η κληρονοµιά [του ΑΚΕΛ] κατέστησε πολύ δύσκολο ο κ. Μαλάς να
πλησιάσει τον κ. Αναστασιάδη, ο οποίος είχε σηµαντικό προβάδισµα στις δηµοσκοπήσεις».17 Επιπλέον,
τόνισε το γεγονός ότι ο αρχηγός του ∆ΗΣΥ εξελέγη ως υποστηρικτής του µνηµονίου: «Αν και
εκνευρισµένοι, οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι µέχρι τώρα τείνουν να κάνουν υποµονή ψηφίζοντας υποψηφίους
υπέρ της διάσωσης, όπως έγινε στην Ελλάδα πέρσι όταν ο Αντώνης Σαµαράς πήρε τη νίκη έναντι του
αριστερού ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα». Ο κ. Kulish σχολιάζει επίσης το πιθανό µέλλον της κατάστασης:
«[...] οι πολιτικοί αναλυτές αναρωτιούνται για πόσο ακόµα θα κρατήσει η υποµονή [του λαού] καθώς τα
µέτρα λιτότητας τιµωρούν τις υπερχρεωµένες χώρες και οι µειωµένες τους δαπάνες βυθίζουν ακόµα και τις
υγιέστερες οικονοµίες της ηπείρου».18

13

Υπό την πίεση κατάρρευσης ο β' γύρος, Η Καθηµερινή, 19 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
Έπαιξαν ξανά µε τον φόβο, της Κατερίνας Ζορµπά, Πολίτης, 23 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
15
Zypern: Konservativer Anastasiades ist neuer Präsident (Κύπρος: Ο συντηρητικός Αναστασιάδης είναι ο νέος
Πρόεδρος), Der Spiegel, 24 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
16
Zypern: Konservativer Anastasiades ist neuer Präsident (Κύπρος: Ο συντηρητικός Αναστασιάδης είναι ο νέος
Πρόεδρος), Der Spiegel, 24 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
17
Cyprus elects conservative as President (Η Κύπρος εκλέγει τον συντηρητικό για Προέδρο), του Nicholas Kulish,
NYT, 24 Φεβρουαρίου 2013, Πρόσβαση 17/03/13
18
Ahead of Cyprus Election, Gloom and Voter Apathy (Εν όψει των κυπριακών εκλογών, κατήφεια και απάθεια των
ψηφοφόρων), του Nicholas Kulish, NYT, 23 Φεβρουαρίου 2013, 17/03/13
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Οι πρώτες πράξεις του Αναστασιάδη µετά την εκλογή του σχολιάστηκαν τόσο θετικά όσο και αρνητικά
από τον τοπικό Τύπο. Ο κ. Καλλινίκου της κυπριακής εφηµερίδας Φιλελεύθερος έπλεξε το εγκώµιο του
νέου Προέδρου, αποκαλώντας τον «έναν πολιτικό µαχητή και έναν τέτοιο µαχητή χρειάζεται αυτήν τη
στιγµή ο τόπος»19 και ταυτόχρονα τόνισε ότι «οι εκλογές τελείωσαν. Μαζί και τα πανηγύρια. Με την
οικονοµία του τόπου να βρίσκεται στον αναπνευστήρα, δεν υπάρχει η πολυτέλεια για να χαθεί ούτε και ένα
λεπτό. Ο νέος Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να σηκώσει τα µανίκια και να πιάσει αµέσως δουλειά»20 και
επέµεινε για το ότι «η µάχη αυτή την στιγµή είναι της Κύπρου και όχι του οποιουδήποτε κόµµατος. Έχει
υποχρέωση το ΑΚΕΛ να δώσει χρόνο στο νέο Πρόεδρο να δώσει τη µάχη για την Κύπρο».21 Ο
Αναστασιάδης παρουσιάστηκε επίσης θετικά από τον Έλληνα δηµοσιογράφο Ηλία Κανέλλη στο άρθρο του
στην εφηµερίδα Τα Νέα, όπου κατέκρινε όσους έκριναν τον Αναστασιάδη µόνο επειδή είναι δεξιός. Έγραψε
πως «ο κ. Αναστασιάδης έκανε κάτι που δεν το συναντά κανείς εύκολα στην πολιτική. Εξελέγη
υποσχόµενος να οδηγήσει τη χώρα του σε Μνηµόνιο, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ρευστότητα και να
µην οδηγηθεί η Κύπρος σε µια οδυνηρή χρεοκοπία. Ούτε είπε ότι ‘λεφτά υπάρχουν’, ούτε υποσχέθηκε ότι
θα τα βρει από τους Κινέζους, [...], ή από τα πετρέλαια, ούτε βγήκε να παριστάνει τον αγανακτισµένο και
τον διαµαρτυρόµενο για τα λάθη των αντιπάλων του».22 Το συγκεκριµένο άρθρο εγκωµιάζει το πολιτικό
ήθος του Αναστασιάδη, καταλήγοντας πως «κάτι τέτοιες ηµέρες λες ότι θα 'θελες να ζεις νότια - και ας µην
αντέχεις τη ζέστη»23, υπονοώντας ότι η κατάσταση στην Κύπρο είναι πολύ καλύτερη απ' ό,τι στην Ελλάδα.
Άλλοι αρθρογράφοι υιοθέτησαν µια πιο επιφυλακτική στάση και προσπάθησαν να επισηµάνουν τα
εµπόδια που θα έπρεπε να αντιµετωπίσει η Κύπρος και τα οποία θα έπρεπε να προσέξει ο Αναστασιάδης.
Ένα άλλο άρθρο στον Φιλελεύθερο απέδωσε τη νίκη του ∆ΗΣΥ πάνω από όλα στη φθορά του ΑΚΕΛ:
«στην πραγµατικότητα ο νέος πρόεδρος εκλέγηκε [...] ακριβώς επειδή ο απερχόµενος πρόεδρος και το
κόµµα του τα έκαναν µούσκεµα σε όλους τους τοµείς κατά την θρυλική πενταετία τους και του άνοιξαν
λεωφόρο για να παρελάσει»24 και πρόσθεσε ότι «Ο Αναστασιάδης υποσχέθηκε ρηξικέλευθες αποφάσεις,
ακόµα κι αν χρειαστεί να συγκρουστεί µε κατεστηµένα, αλλιώς δεν έχουµε σωτηρία. Το πρώτο κατεστηµένο
λοιπόν είναι το κοµµατικό και η πεπατηµένη των διορισµών».25 Κάποιοι δηµοσιογράφοι υπογράµµισαν
επίσης τη συµπεριφορά των ψηφοφόρων του Αναστασιάδη. Κατά τους πανηγυρισµούς για τη νίκη
Αναστασιάδη, πολλοί από τους παρευρισκοµένους γιούχαραν δυνατά όταν ανέφερε τους αντιπάλους του και
αυτός αναγκάστηκε να τους ηρεµήσει από µόνος του και να τους ζητήσει να σέβονται τους άλλους
υποψηφίους. Επιπρόσθετα υπήρχαν αρκετοί που παρατήρησαν και σχολίασαν το γεγονός ότι το πλήθος που
πανηγύριζε έφερε κυρίως ελληνικές παρά κυπριακές σηµαίες. ∆εδοµένων αυτών των ανησυχητικών
στοιχείων, η ελληνική εφηµερίδα Το Βήµα υποστήριξε ότι «ο Νίκος Αναστασιάδης τότε µόνο θα µπορέσει
να διαδραµατίσει ιστορικό ρόλο, αν διαπαιδαγωγήσει ανάλογα και τους οπαδούς του».26
Ωστόσο η σχετική αισιοδοξία των πρώτων ηµερών µετά τις εκλογές σύντοµα αντικαταστάθηκε από
αµφιβολία και ακόµα και εκνευρισµό καθώς ανακοινώθηκαν οι πρώτοι διορισµοί σε υπουργεία. Το γεγονός
ότι η κυβέρνηση αποτελούταν κυρίως από πολιτικούς των ∆ΗΣΥ και ∆ΗΚΟ παρά από τεχνοκράτες
θεωρήθηκε ασυγχώρητο από αρκετούς Κύπριους δηµοσιογράφους. Ένα καίριο παράδειγµα θα ήταν το
άρθρο του Γ. Καλλινίκου στον Φιλελεύθερο. Όντας φανερά αγανακτισµένος, ο κ. Καλλινίκου έθεσε κάποια
ερωτήµατα που δύσκολα απαντιούνται: «Ποιος µπορεί να αποδεχτεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων
υπουργών είναι κοµµατικά στελέχη; Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις των τεχνοκρατών Σαρρή,
Λακκοτρύπη και Πετρίδη. ∆εν υπήρχαν όµως άλλοι ικανοί τεχνοκράτες; Γιατί έπρεπε και οι έξι υπουργοί
[...] του ∆ΗΣΥ να είναι κοµµατικά στελέχη του σκληρού πυρήνα;»27 Η µάλλον κυνική αλλά δυστυχώς
ακριβής απάντηση έρχεται από τη Χρυστάλλα Χατζηδηµητρίου στην ίδια εφηµερίδα: «Από την άλλη, τα
πράγµατα είναι σαν σκακιέρα. Χρειάζεται προσοχή. Μετακινώντας αυτό το πιόνι από εκεί, πάει το άλλο εδώ
και έπειτα το άλλο εκεί. [...] Είναι κι οι ισορροπίες στο κόµµα. Μην σώσουµε την πατρίδα και διαλύσουµε
το κόµµα».28 Ο κ. Καλλινίκου έθεσε επίσης ένα άλλο ερώτηµα που βρισκόταν στο µυαλό πολλών σχετικά µε
19
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τη νέα κυβέρνηση: «Υπάρχει τρόπος να δικαιολογηθεί γιατί δεν βρέθηκε ούτε µία γυναίκα για να διοριστεί
σε κάποιο υπουργείο;»29 Για να είµαστε ακριβείς, τελικά διορίστηκαν τρεις γυναίκες ως Επίτροποι, αλλά η
ζηµιά είχε ήδη γίνει. Ο Κύπριος δηµοσιογράφος Σταύρος Χρηστοδούλου εξέφρασε το παράπονό του για την
ευκαιρία που κατά τον ίδιο σπατάλησε ο ηγέτης του ∆ΗΣΥ: «∆εν τόλµησε την υπέρβαση ώστε να
αξιοποιήσει τα καλύτερα µυαλά του τόπου, δεν κατάφερε να προσπεράσει τα κοµµατικά κατεστηµένα και
δεν προσπάθησε, φευ, να σπάσει στα στεγανά µιας µίζερης πολιτικής κουλτούρας που ταλαιπωρεί τον τόπο
επί δεκαετίες».30
Εν µέσω των ακόµα έντονων συζητήσεων µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα και να κάνουµε
µερικές πολιτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, το αποτέλεσµα και των δύο γύρων «επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός
διπολικού συστήµατος»31 στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Παρά την προβληµατική διακυβέρνηση
Χρηστόφια, ο Μαλάς αποδείχθηκε σοβαρός υποψήφιος και µια σηµαντική αντίθεση προς τον Αναστασιάδη
στην προεκλογική περίοδο. Οι δύο πόλοι του ∆ΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, η δεξιά και η αριστερά, θα είναι
σίγουρα σε αντιπαράθεση για πολύ καιρό ακόµα, παρά τη νίκη του ∆ΗΣΥ αυτήν τη φορά. Από την άλλη, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι οι πραγµατικοί ηττηµένοι του β' γύρου ήταν η Ε∆ΕΚ και ο Γιώργος Λιλλήκας,
καθώς οι προσπάθειές τους να αποθαρρύνουν τους Κυπρίους από την υποστήριξη των δύο υποψηφίων
αποδείχθηκε µάταιη. Το ποσοστό αποχής δεν ήταν ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο, ενώ ο Αναστασιάδης πήρε το
υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία των κυπριακών προεδρικών εκλογών. Τώρα που επετεύχθη νίκη στο
εθνικό πολιτικό επίπεδο, είναι καιρός ο Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του να δείξουν τις ικανότητές τους
σε διεθνές επίπεδο, πρόκληση που σίγουρα θα αποδειχθεί πολύ πιο απαιτητική.
Ενότητα IV: Παίρνοντας τη δύσκολη οδό – η διάσωση της Κύπρου
Αυτό το άρθρο ήταν αρχικά µια απλή επισκόπηση Τύπου για τις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο και τις
συνέπειές τους στο µέλλον της χώρας. Εντούτοις, λόγω των συµβάντων της 15ης Μαρτίου και εξής,
αποφασίστηκε να επεκταθεί το θέµα για να καλυφθούν οι πρόσφατες εξελίξεις. Όσα αναφέρονται παρακάτω
ίσχυαν κατά τη συγγραφή του άρθρου, στις 16 Μαρτίου. Τα γεγονότα µετά τις 16/17 Μαρτίου δεν έχουν
ληφθεί υπόψη.
Στις 15 Μαρτίου, περίπου δύο βδοµάδες αφού η κυβέρνηση Αναστασιάδη ανέλαβε επίσηµα τα ηνία της
χώρας, αποφασίστηκε να λάβει χώρα ένα έκτακτο Eurogroup για να συζητηθεί και να εγκριθεί το πακέτο
διάσωσης της Κύπρου. Από τους υπουργούς οικονοµικών της Ευρωζώνης θα εξετάζονταν 23 διαφορετικές
εκδοχές του πακέτου, ενώ η γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ, Christine Lagarde, θα ήταν επίσης παρούσα στη
συζήτηση. Όπως προαναφέρθηκε, το ∆ΝΤ δεν ήταν µέχρι εκείνη τη στιγµή πρόθυµο να συµµετάσχει σε
κάποιο πακέτο διάσωσης.
Μετά από δέκα ώρες διαπραγµατεύσεων, επετεύχθη τελικά συµφωνία. Το σχέδιο διάσωσης περιλάµβανε
οικονοµική βοήθεια περίπου 10 δισ. ευρώ από την ΕΕ και το ∆ΝΤ, αφού το τελευταίο ενθαρρύνθηκε να
συµµετάσχει. Η συµφωνία αφορούσε µεταξύ άλλων στην άσκηση αυστηρής επιτήρησης των κυπριακών
τραπεζών ως προς τις κατηγορίες για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος και την επιβολή από την κυπριακή
κυβέρνηση σταθεροποιητικών µέτρων ανάλογων του 4,5% του ΑΕΠ που θα οδηγούσαν στη µείωση του
αναγκαίου για τη διάσωση ποσού.
Αυτή η σειρά µέτρων έχει τραβήξει ιδιαίτερα την προσοχή, τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων.
Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε ότι θα επιβληθεί ένας εφάπαξ φόρος σε όλες τις καταθέσεις σε κυπριακό
έδαφος, δηλαδή οι θυγατρικές των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστούν. Θα επιβληθεί
φόρος 9,9% στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και ένας κλιµακωτός φόρος στις υπόλοιπες, µε
αφετηρία το 6,75%. Επιπλέον, θα επιβληθεί φόρος 20-25% στους τόκους ενώ ο εταιρικός φόρος θα αυξηθεί
στο 12,5% από το παρόν 10%. Ακόµα, είναι προφανής η πρόθεση των ηγετών της Ευρωζώνης να
σµικρύνουν τον κυπριακό τραπεζικό τοµέα, που είναι πέντε µε επτά φορές το ΑΕΠ της χώρας και συνεπώς
απίστευτα εκτεθειµένος σε ζηµιές, όπως αυτές µε προέλευση τις ελληνικές τράπεζες. Αυτή η συγκεκριµένη
σύνδεση µπορεί σύντοµα να πάψει να υπάρχει, καθώς υπάρχουν σχέδια απορρόφησης των κυπριακών
τραπεζών στην Ελλάδα από τις ελληνικές τράπεζες.
Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να περάσει τα µέτρα από τη Βουλή άµεσα, εκµεταλλευόµενη το
σαββατοκύριακο και την εθνική γιορτή από τις 16 ως τις 18 Μαρτίου, οπότε και οι τράπεζες θα παραµείνουν
κλειστές, εµποδίζοντας πρακτικά τους Κυπρίους να σηκώσουν τα χρήµατά τους. Οι καταθέσεις άνω των
29
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100.000 ευρώ δεσµεύτηκαν άµεσα. Οι καταθέσεις κάτω από αυτό το ποσό επετράπη αρχικά να κινηθούν
ελεύθερα, αλλά καθώς όλο και περισσότεροι Κύπριοι έτρεξαν στα ΑΤΜ το πρωί της 16ης για αναλήψεις, η
δέσµευση των καταθέσεων έγινε καθολική. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο φόρος παρακρατήθηκε από τις
τράπεζες, παρόλο που οι πολίτες µπορούσαν να τραβήξουν τα υπόλοιπα χρήµατά τους.
Η αναστάτωση που προκλήθηκε από αυτήν την απόφαση είναι τεράστια καθώς είναι «µια απόφαση που
δεν έχει προηγούµενο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο!»32 όπως αναφέρει η κυπριακή
εφηµερίδα Φιλελεύθερος. Πιστεύεται ότι µέσω αυτού του µέτρου η κυπριακή κυβέρνηση θα κερδίσει
περίπου 5,8 δισ. ευρώ, ωστόσο υπάρχουν πολλοί που αµφιβάλλουν για τις πιθανότητες επιτυχίας των νέων
µέτρων, φοβούµενοι ότι οι κυπριακές τράπεζες θα χάσουν την ελκυστικότητά τους και θα οδηγηθούν στην
καταστροφή. Αυτό το απόσπασµα από την κυρίως φιλοκυβερνητική εφηµερίδα Πολίτης δείχνει το παρόν
κλίµα: «Πισώπλατο χτύπηµα για την Κύπρο και το τραπεζικό της σύστηµα αποτελεί η συµφωνία που
επετεύχθη στο Eurogroup τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς εγείρονται ερωτήµατα, πλέον, για
το ποιος θα εµπιστευθεί ξανά τις κυπριακές τράπεζες».33
Πολλοί πολιτικοί όπως ο Σταύρος Μαλάς και ο Γιώργος Λιλλήκας αντιτάχθηκαν σθεναρά στην
απόφαση, κατηγορώντας τον Αναστασιάδη και την κυβέρνησή του ότι αποδέχθηκαν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαίων χωρίς να προβάλλουν αντίσταση, και ορισµένοι πρότειναν ακόµα και επιστροφή στην κυπριακή
λίρα, το προηγούµενο νόµισµα της Κύπρου. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου, ο κ. Σαρρής,
δήλωσε ότι η συµφωνία ήταν η καλύτερη επιλογή για την Κύπρο, καθώς διαφορετικά θα προκαλούταν
ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Ο κ. Στυλιανίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε παρόµοιες δηλώσεις και
κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν κατανοεί τις πολιτικές επιπτώσεις που θα είχαν οι προτάσεις τους.
Ο διεθνής Τύπος αιφνιδιάστηκε επίσης από τα νέα µέτρα. Το αντίστοιχο άρθρο της ελληνικής
εφηµερίδας Καθηµερινή έχει τίτλο: «Η πρωτοφανής απόφαση του Eurogroup»34, ενώ οι NYT τα
περιέγραψαν ως «αιφνιδιαστική πολιτική»35.
Συµπέρασµα
Οι κυπριακές εκλογές ολοκληρώθηκαν σε δύο γύρους ψηφοφορίας. Στον πρώτο γύρο, ο δεξιός ηγέτης
Αναστασιάδης ήρθε πρώτος έναντι του αριστερού Μαλά και του ανεξάρτητου Λιλλήκα, αλλά δεν κατάφερε
να συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων που χρειάζονται για άµεση νίκη στις εκλογές. Αυτός και ο Μαλάς
ήρθαν αντιµέτωποι στις 24 Φεβρουαρίου, έπειτα από µια θερµή προεκλογική περίοδο στη διάρκεια της
οποίας η εφαρµογή των νέων οικονοµικών πολιτικών και το εθνικό ζήτηµα συζητήθηκαν εξίσου, για πρώτη
φορά από την τουρκική εισβολή του 1974. Τελικά ο Αναστασιάδης ήταν αυτός που αναµενόµενα
υπερτέρησε του Μαλά, ο οποίος όµως τα πήγε αδιαµφισβήτητα αρκετά καλά δεδοµένης της φθοράς του
ΑΚΕΛ που µεταφέρθηκε στον ίδιο. Η επιτυχία του Αναστασιάδη αποτέλεσε την πρώτη φορά (και ίσως την
τελευταία) που ένας πολιτικός υπέρ του µνηµονίου στηρίχθηκε σταθερά από την πλειοψηφία των κοµµάτων
και του κυπριακού πληθυσµού. Ο πρώτος ενθουσιασµός για την εκλογή του αρχηγού του ∆ΗΣΥ ανακόπηκε
καθώς τα κυβερνητικά στελέχη που ανακοινώθηκαν δεν συµφωνούσαν µε τις προσδοκίες του λαού. Η
κατάσταση έγινε ακόµα πιο περίπλοκη όταν το έκτακτο Eurogroup της 16ης Φεβρουαρίου αποφάσισε την
επιβολή εφάπαξ φόρου σε όλες τις καταθέσεις επί κυπριακού εδάφους.
Καθώς γίνονται όλο και περισσότερες διαµαρτυρίες σχετικά µε τον φόρο καταθέσεων, έπεται να δούµε
αν αυτό το µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί στην παρούσα µορφή του ή αν θα καταστεί απαραίτητο να
αλλάξουν κάποια στοιχεία του. Είναι επίσης αµφίβολη η υποστήριξή του από τους Κύπριους βουλευτές.
Από την άλλη πλευρά, πολλοί µιλάνε για µια πιθανή συµφωνία µε τη Ρωσία, αναφορικά µε µια πιο άµεση
συνεισφορά της χώρας στη διάσωση της Κύπρου. Επιπρόσθετα, µπορούµε µόνο να φανταστούµε τις
αντιδράσεις της ΕΕ σε µια τέτοια προοπτική, ειδικά της Γερµανίας. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των διεθνών
ΜΜΕ πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη, καθώς η επιρροή τους σε περίοδο οικονοµικής κρίσης µπορεί να
είναι καθοριστική. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι, επί παραδείγµατι, µια απρόσεκτη δήλωση ενός
χαµηλόβαθµου αξιωµατούχου ή οικονοµολόγου έχει αποδειχθεί ικανή να προκαλέσει παγκόσµια ανησυχία
και αβεβαιότητα που τείνουν να παραµένουν παρά τις οποιεσδήποτε υψηλόβαθµες δηλώσεις που ίσως
ακολουθήσουν. Ένα τόσο αναπάντεχο και απροσδόκητο σχέδιο έχει ήδη και σίγουρα θα προσελκύσει και
άλλες τέτοιους είδους δηλώσεις.
32
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Πράγµατι, πληθώρα µέσων έχουν χρησιµοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για να καταπολεµηθεί µε
δηµιουργικό τρόπο η κρίση στην Ευρωζώνη, µε ποικίλα αποτελέσµατα και συνέπειες. Κάποια από αυτά
επέδρασαν στο πολιτικό σκηνικό των κρατών-µελών, ενώ άλλα επηρεάστηκαν τα ίδια από τις πολιτικές
εξελίξεις. Κατά συνέπεια, δεν µπορούµε απλά να υποστηρίξουµε µια οδό ή να καταδικάσουµε µια άλλη
χωρίς να δώσουµε και στις δύο χρόνο. Οπωσδήποτε βρισκόµαστε µακριά από το να δούµε τα αποτελέσµατα
αυτής της νέας προσέγγισης, αλλά ο δρόµος αρχίζει να ξεκαθαρίζει, και σύντοµα θα µπορούµε να τα
ερµηνεύσουµε και να τα συζητήσουµε.
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