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Ο πολίτης θέλει
υποψήφιο που να

γεμίζει την καρέκλα
Πρόωρο να μιλούμε για εξασφαλισμένα εισιτήρια στον β' γύρο
των εκλογών και για φαβορί λέει ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος
Όσοι πολίτες δεν θα αρκεστούν στο
«τι θα πει το κόμμα» θα δουν noios
υποψήφιοε γεμίζει την καρέκλα και
Tioios μπορεί να διαχειριστεί καλύ
τερα τα δύο μεγάλα ζητήματα που
είναι το Κυπριακό και η οικονομία,
λέει σε συνέντευξη του στην «Κ» ο

σΰμβουλοε επικοινωνίαε του Νίκου
Αναστασιάδη Ανδρέαε Χατζήκυρια
kos. Όπωε επισημαίνει, είναι πολύ
πρόωρο να μιλούμε για εξασφαλι
σμένα εισιτήρια και επισημαίνει
πωε οι προβλέψειε περί φαβορί και
ο εφησυχασμόε, μπορεί να αποτε
λέσουν το κύριο εμπόδιο επανεκλο
Yns του Νίκου Αναστασιάδη.
Το 2013, το προεκλογικό αποτέ
λεσμα καθόρισε η οργή και ο φό
βος. Σήμερα;
Ο φόβοε και η οργή ras περιόδου
20122013 έχει εκτονωθεί σε ση

μαντικό βαθμό, αν και σε συγκεκρι
μένεε ομάδεε του πληθυσμού υπάρ
χει ακόμη θυμό$ και μια διάθεση
διαμαρτυρίαε ή και τιμωρίαε. Η Κύ
npos του 20172018 είναι όμοκ πολύ
διαφορετική και σε πολύ καλύτερη
κατάσταση από την Κύπρο πριν από
πέντε χρόνια. Την ψήφο μιαε μεγά
ληε μερίδα3 ψηφοφόρων θα καθο
ρίσει είτε η κομματική προέλευση
του κάθε υποψηφίου, είτε η κομμα
τική στήριξη tos onoias τυγχάνει.
Για όσουε δεν θα αρκεσθούν στο
παραδοσιακό κριτήριο, που είναι
«τι θα πει το κόμμα», ένα δεύτερο,
κρίσιμο, ειδικά σε προεδρικέε εκλο
γέε κριτήριο είναι η προσωπικότητα
των υποψηφίων. Ο λιγότερο κομ
ματικοποιημένοΒ ψηφοφόροε, συ
νειδητά ή μη, θα επιλέξει με βάση
¦us απαντήσει που ο ίδιοε θα δώσει

στα ερωτήματα: noios υποψήφιοε
γεμίζει την καρέκλα, noios μπορεί
να διαχειριστεί καλύτερα τα δύο με
γάλα θέματα, το Κυπριακό και την
οικονομία, noios, δηλαδή, μπορεί
να κουμάνταρα το καράβι καλύτερα,
πιο σταθερά ή noios του δημιουργεί
τη λιγότερη ανασφάλεια και αβε
βαιότητα.

Δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν
πως το 59% των ερωτηθέντων
θα ψηφίσουν το «λιγότερο κακό».
Να υποθέσουμε πως αυτό θα ενι
σχύσει την αποχή;
Δεν θα συνέδεα απαραίτητα τα
δύο. Η αποχή είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο, το οποίο, με κάποιεε
εξαιρέσει, οξύνεται, ανεξαρτήτου
των επιλογών που έχει ενώπιον του
το κάθε εκλογικό σώμα. Για παρά
δειγμα, τα ΜΜΕ εγκωμιάζουν τον
Εμανουέλ Μακρόν ms Γαλλίαε os
το νέο είδοε πολιτικού ηγέτη, άρα
όχι (us τον «λιγότερο κακό». Κι όμωε,
η αποχή eras τελευταίεε γαλλικέΒ
προεδρικέε εκλογέε ήταν η ψηλότερη
απότο1969.Συνεπώ3, η αποχή δεν
συνδέεται απαραίτητα με tous υπο
ψήφιουε που καλούνται να επιλέξουν
οι ψηφοφόροι. Η κοινή γνώμη έχει
υιοθετήσει μια πραγματιστική προ
σέγγιση η οποία έχει πάψα προ πολ
λού να εξιδανικεύει και να εξυμνεί
tous πολιτικού3 τηε ηγέτεε. Tous
αντιμετωπίζει με ρεαλισμό, ενίοτε
και με κυνισμό. Η αλήθεια όμωε
είναι ότι ανέκαθεν ο ψηφοφόροε
επέλεγε τον καλύτερο από outous
που είχε ενώπιον του, απλά έπαψε
να tous εξιδανικεύει. Κι αυτό δεν
είναι κυπριακό φαινόμενο.
Το 2013, στην προεκλογική ατζέν
τα επικράτησε η οικονομία. Σή
μερα;

Το τι περιλαμβάνει η προεκλο
γική ατζέντα δεν συνάδει πάντα με
το τι απασχολεί την κοινωνία. Για

παράδειγμα, η προεκλογική όξυνση
που επικρατεί σήμερα, δεν απασχο
λεί την κοινωνία. Tous πολίτεε δεν

tous απασχολούν οι καβγάδεε για
ζητήματα του παρελθόντοε ή για
θέ]ΐατα πολιτικού γοήτρου, αλλά
noios υποψήφιοε μπορεί να αντι
μετωπίσει τα υπαρκτά καθημερινά
προβλήματα που tous απασχολούν
και επηρεάζουν άμεσα. Για μια μερίδα
του κόσμου το Κυπριακό, η απο
γοήτευση από τη μη εξεύρεση λύσηε,
είναι ένα σημαντικό κριτήριο, είτε
για τιμωρία είτε για επιβράβευση

κάποιου υποψήφιου. Η οικονομική
κρίση και τα παρελκόμενά zns, από
την άλλη, έχουν επηρεάσει σημαν
τικά την καθημερινότητα uias με
γάλα ομάδαε πολιτών συνεπώε οι
θέσειβ των υποψηφίων, αλλά πολύ
περισσότερο η σιγουριά και η ασφά

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

υποτιμώ, αλλά ούτε και θεοποιώ τη
σημασία των μέσων κοινωνικήβ δι
κτυωσηε.

Τα fake news έπαιξαν καίριο
ρόλο στις αμερικανικές προεδρι
κές εκλογές. Μπαίνουν πλέον και
στο κυπριακό προεκλογικό σκη
νικό;
Μπαίνουν, αλλά μέχρι στιγμή
με μια ουσιαστική διαφορά. Τα fake
news azis αμερικανικέε εκλογέ$
ήταν κατασκευασμένε$ ειδήσειε,
που διαδόθηκαν κατά έναν οργα
νωμένο και μαζικό τρόπο στα μέσα
KoivoviKns δικτύωσα για να πλή
ξουν κάποιον υποψήφιο. Στην Κύπρο
χρησιμοποιούμε τον όρο για να επι
σημάνουμε μια ανακρίβαα που έχει
ακουστεί από κάποιο πολιτικό πρό
σωπο, επιτελείο υποψηφίου ή κόμμα.

λεια που tous εμπνέουν θα επηρε
άσει την ψήφο tous.
Σε αυτή την εκλογική αναμέτρη
ση τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης
κυριαρχούν και οι παραδοσιακοί
τρόποι προσέγγισης όπως το από
πόρτα σε πόρτα και τα τηλεοπτικά
σποτ περιορίζονται. Είναι πιο
αποτελεσματικά;
Όλοι γνωρίζουμε ότι το ίντερνετ
αλλάζει τον κόσμο. Αυτό που ακόμη
δεν είναι ξεκάθαρο είναι npos ποια
κατεύθυνση. Δεν θα υποτιμούσα
τον παραδοσιακό τρόπο προεκλο Εύχομαι να μην γίνουμε μάρτυρε5
Yiicns απο πόρτα σε πόρτα, για πα των fake news, the American way
ράδειγμα 'Evas vtos υποψήφιοε με στην Κύπρο.
ζεστή, φιλική προσωπικότητα έχει Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επί
πολύ περισσότερα να κερδίσει μέσα του παρόντος τον Νικόλα Παπα
από τη διαπροσωπική επαφή, παρά δόπουλο να παίρνει το εισιτήριο
μέσα από την απρόσωπη επικοινω για τον β' γύρο. Ένα τέτοιο σε
νία του διαδικτύου. Από την άλλη, νάριο θα αλλάξει το κυπριακό
ναι, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσηε κομματικό σκηνικό;
διαμορφώνουν ή επηρεάζουν την
Είναι πολύ πρόωρο να συζητούμε
κοινή γνώμη σε σημαντικό βαθμό. σήμερα, είτε για εξασφαλισμένα ει
Δεν είμαι όμωε ακόμα πεπεισμένοε σιτήρια και προκρίσεΐΒ είτε για με
ότι το facebook ή το twitter θα επη τεκλογικέε διαφοροποιήσει του
ρεάσουν κάποιον αναποφάσιστο κομματικού σκηνικού. Το βράδυ τηε
ψηφοφόρο περισσότερο απ' όσο θα KupidKns 28 Ιανουαρίου, θα έχουμε
τον επηρεάσει η οικογένεια ή ο φι όλο τον χρόνο και όλα τα πραγματικά
λικόε του περίγυροε eras εορταστικέε δεδομένα, για να αξιολογήσουμε τα
συναθροίσει, που θα προηγηθούν ευρήματα δημοσκοπήσεων και, μετά
των εκλογών. Δεν είμαστε Αμερική, την 4η Φεβρουαρίου, να εκτιμήσουμε
πιθανέε μετεκλογικέε αναταράξει.
Αγγλία ή Γαλλία. Είμαστε μια μικρή
Ο Νίκος Αναστασιάδης αποτελεί
κοινωνία, όπου ακόμα ο οικογενει
okos και κοινωνικόε κύκλοε ασκούν σύμφωνα με δημοσκοπήσεις το
σημαντική επιρροή. Από την άλλη, μεγάλο φαβορί των προεδρικών.
Τι θεωρείτε το μεγαλύτερο εμ
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πιο συ
πόδιο στην επανεκλογή του;
στηματικοί, ή και φανατικοί, χρήστεε
Ισχύει κι εδώ η προηγούμενη
των μέσων κοινωνικήε δικτύωσηε
απάντηση.
Προσωπικά θεωρώ cos
είναι οι νέοι που όπωε φαίνεται και
πολύ μεγάλο εμπόδιο, αυτού του εί
από το εξαιρετικά μειωμένο ενδια
6ous τιβ προβλέψει, περί φαβορί
φέρον εγγραφήε στουε εκλογικούε
κτλ. Ο εφησυχασμό3 και η υπερβο
καταλόγου8, μάλλον επιλέγουν τον
δρόμο xns anoxns. ΣυνεπώΒ, δεν λική σιγουριά είναι οι μεγαλύτεροι
κίνδυνοι.

