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Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ) ανησυχεί για την πανδημία 
του κορωνοϊού, αφού αναπόφευκτα έχει 
επηρεάσει και τον τομέα των υπηρεσιών. 
Με την αβεβαιότητα που επικρατεί, οι 
επιχειρήσεις μπαίνουν σε στάση αναμονής, 
μέχρι να νιώσουν ασφάλεια. Ο κ. Δημήτρης 
Βάκης, πρόεδρος του ΣΕΛΚ, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στο περιοδικό Economy 
Today, αναφέρεται στις προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει το επάγγελμα του 
λογιστή. Κάνει επίσης έναν απολογισμό του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, 
δηλώνοντας ότι αυτό δεν έχει κλείσει τον 
κύκλο του. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΕΛΚ 

ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ 24 

ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ

Τα ανΤανακλασΤικα μασ 
σΤη σημερινη κριση 
ανοιγουν δρομο για Το μελλον

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ 
δείχνει αισιόδοξος 
για το μέλλον του 
λογιστικού επαγγέλ-
ματος. Υπογραμμίζει 

ότι το επάγγελμα αυτό υπάρχει εδώ 
και χιλιάδες χρόνια. Από τα αρχαία 
χρόνια, ο άνθρωπος βασιζόταν 
στη λογιστική για να τηρεί στοιχεία 
για την παραγωγή προϊόντων και 
ζώων. Σήμερα, όπως εξηγεί, «το 
επάγγελμα είναι πολύ διαφορετικό 
και πολυδιάστατο, οδηγώντας τις 
επιχειρήσεις να το εμπιστεύονται για 
παροχή εξειδικευμένων συμβουλών. 
Οι επαγγελματίες λογιστές, μεταξύ 

άλλων, προσφέρουν ανεξάρτητη και 
αντικειμενική διαβεβαίωση για στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται ως βάση για συ-
νομολόγηση συναλλαγών. Επίσης, λόγω 
της συνεχούς κατάρτισης και της τριβής 
τους με επιχειρηματικά θέματα, είναι 
μπροστά στις εξελίξεις της εκάστοτε 
εποχής και μπορούν να προσφέρουν 
αποτελεσματικές λύσεις».

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Το λογιστικό επάγγελμα είναι 
αντιμέτωπο με δύο προκλήσεις. Η 
πρώτη αφορά την τεχνολογία. Σε πε-
ρίπτωση που δεν υιοθετηθούν νέες 
τεχνολογίες και νέοι τρόποι παροχής 
υπηρεσιών, υπάρχει ο κίνδυνος 
κάποιες εργασίες να χαθούν. Για πα-
ράδειγμα, όταν τα ευφυή συστήματα 
του ελεγκτή θα αναλύουν το 100% 
των συναλλαγών μιας επιχείρησης σε 
δευτερόλεπτα, αντιλαμβανόμαστε ότι 
πολύς χρόνος που σήμερα διατίθεται 
από τους λογιστές δεν θα χρειάζεται. 
Προφανώς, θα χρειαστεί να αποκτή-
σουν νέες δεξιότητες – ή θα μείνουν 
χωρίς εργασία. Η δεύτερη πρόκληση 
αφορά το ελεγκτικό επάγγελμα και 
έχει να κάνει με τη διαφορά ανάμεσα 
στην αντίληψη που υπάρχει για τον 
ρόλο του ελεγκτή και στον πραγ-
ματικό του ρόλο όπως καθορίζεται 
από τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 
Σήμερα, οι επενδυτές αναμένουν 
από τον ελεγκτή να αξιολογήσει κατά 
πόσον μια εταιρεία είναι οικονομικά 
εύρωστη και βιώσιμη. Αυτή όμως 
είναι πρωτίστως ευθύνη της διεύ-
θυνσής της. Ο ελεγκτής ουσιαστικά 

προσφέρει διαβεβαίωση για 
τα οικονομικά αποτελέσματα 
και την οικονομική θέση για 
μια περίοδο και μια στιγμή 
στο παρελθόν. Αυτή η μεγάλη 
απόκλιση στην αντίληψη για 
τον ρόλο του ελεγκτή αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης διεθνώς 
και αναμένονται εξελίξεις. Η πι-
θανή διεύρυνση του ρόλου του 
είναι μείζονος σημασίας, τόσο 
αναφορικά με τις δεξιότητες 
και γνώσεις που θα πρέπει να 
έχει, όσο και για τη μελλοντική 
εξέλιξη του επαγγέλματος.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο λογιστής του μέλλοντος θα 
έχει όλα τα δεδομένα στη διά-
θεσή του για να διακρίνει τάσεις 
και να μπορεί να αξιολογεί ορθά. 
Ο ελεγκτής δεν θα χρειάζεται να 
κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο – 
τα συστήματα ανάλυσης που θα 
διαθέτει θα μπορούν να ελέγ-
ξουν το 100% των συναλλα-
γών. Η αντιπαραβολή με άλλες 
πληροφορίες, όπως άρθρα ή 
ανακοινώσεις, θα γίνεται αυτό-
ματα, ώστε ο λογιστής να μπορεί 
να εξαγάγει συμπεράσματα. Συ-
στήματα τεχνητής νοημοσύνης, 
μηχανικής μάθησης και ανάλυ-
σης δεδομένων θα είναι στην 
πρώτη γραμμή. Ο λογιστής του 
μέλλοντος θα έχει περισσότερες 
γνώσεις και δεξιότητες σε θέ-
ματα τεχνολογίας και επιστήμης 
πληροφοριών.
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Γεννήθηκε στην Πάφο 
και ζει στη Λευκωσία. 
Σπούδασε Computer 
Science & Accounting 
(Joint Honours) 
στο Πανεπιστήμιο 
του Μάντσεστερ 
και εργάστηκε στο 
Λονδίνο στην Touche 
Ross για τρία χρόνια, 
αποκτώντας τον επαγ-
γελματικό τίτλο του 
Chartered Accountant 
από το ICAEW. Ήρθε 
στην Κύπρο το 1987 
και έκτοτε εργάζεται 
στην KPMG. Έγινε 
συνέταιρος το 1991 
και ασχολήθηκε με τον 
έλεγχο, την παροχή 
συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών, την εισαγωγή 
τεχνολογίας στην 
KPMG και άλλες επιχει-
ρήσεις, το μάρκετινγκ 
και την ανάπτυξη 
αγορών. Είναι μέλος 
της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της KPMG 
και μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της 
ΟΕΒ, καθώς και ένας 
εκ των αντιπροέδρων 
της. Είναι πρόεδρος 
του ΣΕΛΚ (δεύτερη θη-
τεία). Διετέλεσε μέλος 
του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας 
(σήμερα ΙΔΕΚ) και 
του Δ.Σ. της Αρχής 
Κρατικών Εκθέσεων. 
Είναι επίσης μέλος του 
συμβουλίου του Tech 
Faculty του ICAEW. 
Είναι νυμφευμένος και 
έχει τρία παιδιά.

Who 
is 
Who

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ
Ερωτηθείς εάν πρέπει να γίνουν φο-
ρολογικές μεταρρυθμίσεις, ο κ. Βάκης 
τονίζει ότι «έφτασε η ώρα για μια 
ολιστική φορολογική μεταρρύθμιση. 
Το υφιστάμενο φορολογικό μοντέλο 
εφαρμόστηκε προτού η Κύπρος προ-
σχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 2004». Συμπληρώνει πως «τα 
σημερινά διεθνή και τοπικά δεδομένα 
έχουν διαφοροποιηθεί άρδην. Δύο 
παραδείγματα είναι η δυνατότητα 
για επιχειρείν σε παγκόσμια κλίμακα 
από μια βάση μέσω διαδικτύου και οι 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το 
κοινωνικό επιχειρείν. Κατ’ επέκταση, 
το φορολογικό μας πλαίσιο χρειάζεται 
να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, τόσο 
σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα όσο 
και με την προσπάθεια που γίνεται 
για να ενδυναμωθεί η χώρα μας ως 
περιφερειακό διεθνές χρηματοοικο-
νομικό κέντρο. Ένα κέντρο που θα 
έχει ένα απλό, σταθερό και ελκυστικό 
φορολογικό σύστημα και που θα χαί-
ρει άριστης φήμης παγκόσμια. Βασικά 
του χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι 
οι χαμηλοί φορολογικοί συντελε-
στές, οι μειωμένοι σε αριθμό φόροι 
(για παράδειγμα Φ.Π.Α. και φόρος 
εισοδήματος μόνο) και η εύκολη και 
αυτοματοποιημένη διαχείριση και 
εξέταση δηλώσεων. Το σύστημα θα 
πρέπει να ελκύει ξένους και Κύπριους 
της διασποράς ώστε να δραστηριοποι-
ηθούν στο νησί μας. Η Κύπρος είναι 
ήδη ένα διεθνές κέντρο και επιδίωξη 
όλων μας είναι να μεγαλώσει. Αυτό 
προϋποθέτει μεγαλύτερο αριθμό αν-
θρώπων και ενεργών επιχειρήσεων 

που να δραστηριοποιούνται διεθνώς». 
Κατά τη γνώμη του, οι φορολογίες 
που επιβάλλεται να αλλάξουν είναι τα 
τέλη χαρτοσήμανσης, γιατί, όπως μας 
εξηγεί, «σε μια ψηφιακή οικονομία, 
όπου σχεδόν όλες οι συμφωνίες 
και συναλλαγές γίνονται άυλα, είναι 
πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί απο-
τελεσματικά και ισόνομα. Η έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα, επίσης, μπορεί 
να απαλειφθεί. Είμαι υπέρ της αμυντι-
κής θωράκισης της χώρας μας. Όμως, 
τα έσοδα που προκύπτουν από αυτή 
τη φορολογία εδώ και πολλά χρόνια 
δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γι’ 
αυτό τον σκοπό. Μέρος των εσόδων 
μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές. 
Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρξει 
σαφές και ελκυστικό πλαίσιο για 
φορολόγηση των εσόδων εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά 
μέσω του διαδικτύου».

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγω-
νιστικότητας έχει αρχίσει μια μελέτη, η 
οποία θα καταλήξει στην εθνική στρα-
τηγική για την οικονομία. Η ίδια μελέτη 
φιλοδοξεί να θέσει το περίγραμμα 
όσων χρειάζεται να γίνουν σε βάθος 
15ετίας. Σε ερώτηση για το πώς 
βλέπει αυτό το εγχείρημα, απαντά ότι 
«είναι μια εργασία που έπρεπε να είχε 
γίνει πριν από χρόνια. Συγχαίρουμε 
τον πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Τάκη 
Κληρίδη, και τα υπόλοιπα μέλη για την 
πρωτοβουλία αυτή. Το σημαντικό είναι 
να υπάρχει στρατηγικός στόχος που 
να συντάσσει όλες τις παραγωγικές 
ομάδες προς μια κοινή κατεύθυνση. 
Αν το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας 
κινηθούν από κοινού, η δυναμική θα 
είναι τέτοια, που τα αποτελέσματα θα 
είναι πολλαπλάσια απ’ ό,τι σήμερα».

ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ 
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Όσον αφορά τον τομέα των υπηρε-
σιών και τις προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει, ο κ. Βάκης αναφέρει 
ότι «αυτή τη στιγμή προέχει η υγεία 
των ανθρώπων και η αντιμετώπιση 
των αλυσιδωτών επιπτώσεων που 
προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού. 

«Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΑ ΕχΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΕξΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» 4:30

ξύπνημα, πρώτος καφές και 
ασκήσεις.
5:30
Τρέξιμο για μια ώρα.
7:00
Περίπατος σκύλων.
8:00
Γραφείο, επισκόπηση εφη-
μερίδων και ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων.
9:00-19:30
Συναντήσεις, τηλεφωνή-
ματα, παρακολούθηση 
ομάδων που εργάζονται 
σε έργα, συμμετοχή σε 
συνεδρίες, συνέδρια κλπ., 
σχεδιασμός για μελλοντικές 
ενέργειες.
13:00-14:30
Γεύμα είτε στο σπίτι είτε με 
συνεργάτες.
19:30-23:00
Δείπνο στο σπίτι ή 
επαγγελματικά δείπνα ή 
εκδηλώσεις. Σπάνια, λίγη 
τηλεόραση. Λίγο διάβασμα. 
Αξιολόγηση των γεγονότων 
της μέρας.
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Ποιο ειναι το 
αγαΠημενο 
σασ βιβλιο; 
«Thinking, Fast 
and Slow», του 
Daniel Kahneman, 
ψυχολόγου που 
κέρδισε το βραβείο Νό-
μπελ για την οικονομία το 
2002. Επίσης, η «Ασκητική» 
του Νίκου Καζαντζάκη.

Ποιο ειναι το μοτο 
σασ; 
Σήμερα μπορώ να γίνω 
καλύτερος από χθες.

Ποιοσ ειναι 
ο αγαΠημενοσ σασ 
Προορισμοσ;
Η Πάφος.

Ποια ειναι τα χομΠι 
σασ;
Τρέξιμο, καταδύσεις.

Ποιο ειναι 
το ΠροτυΠο σασ;

Ο Νίκος Καζαντζά-
κης, για τη φιλοσο-
φία του σχετικά με 
τη ζωή και τη δύνα-

μη του ανθρώπου.

αγαΠημενη μουσικη;
Κλασικό ροκ, κλασική 
μουσική.

τι θα αλλαζατε 
στον κοσμο;
Θα ήθελα να υπήρχε περισ-
σότερη διαφάνεια. Αν όλοι 
ξέρουν ποιος κάνει τι και 
πότε, η αυτο-παρακίνηση 
και η παρακολούθηση 
θα παρήγαν μεγαλύτερα 
αποτελέσματα και γρηγορό-
τερα. Επίσης, θα ήθελα να 
υπήρχαν ηγέτες-πρότυπα 
που να λειτουργούν με βάση 
τις αξίες τους και να κάνουν 
τους πολίτες να νιώθουν πε-
ρήφανοι για την καταγωγή 
και την πατρίδα τους, αλλά 
και για το ότι πρωτίστως 
είναι άνθρωποι.

Αναπόφευκτα, ο τομέας των υπη-
ρεσιών επηρεάζεται όχι μόνο λόγω 
της καθυστέρησης στη διεκπεραίωση 
των εργασιών, αλλά και λόγω της 
αναστολής ή ακόμα και ακύρωσης 
έργων. Οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε 
στάση αναμονής, σε μια προσπάθεια 
να περιορίσουν τα έξοδα, μέχρι να 
νιώσουν ασφάλεια αναφορικά με 
την ικανότητά τους να διαχειριστούν 
επαρκώς τους χρηματοοικονομι-
κούς πόρους τους». Συμπληρώνει 
πως «χρειάζεται να συνειδητοποι-
ηθεί ότι ο σημερινός κόσμος είναι 
διαφορετικός από αυτόν που ζήσαμε 
τις τελευταίες δεκαετίες. Το διεθνές 
περιβάλλον άλλαξε ουσιαστικά. Για 
να μπορέσει η Κύπρος να αποτελεί 
ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιχει-
ρηματικό κέντρο, χρειάζεται να πα-
ρέχονται υπηρεσίες που να είναι όχι 
μόνο εφάμιλλες, αλλά καλύτερες από 
αυτές των άλλων ανταγωνιστικών 
κέντρων. Έχουμε την υποχρέωση 
να αναβαθμίσουμε την ποιότητα για 
να προσελκύσουμε οργανισμούς 
που επιζητούν άψογη εξυπηρέτηση 
με συγκριτικά χαμηλό κόστος και 
που επιθυμούν να σχετίζονται με μια 
χώρα που τους προσδίδει θετική 
αξία». 
Την αναγκαιότητα να αλλάξει η 
σημερινή εικόνα που έχει η Κύπρος 
και που σχετίζεται με κάποια αρνη-
τικά δεδομένα του παρελθόντος, 
υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ. 
Αναφέρει ότι «χρειάζεται αποτελε-
σματική εφαρμογή των νόμων που 
έχουμε θεσπίσει τα τελευταία χρόνια 
και πλήρης κατανόηση από τους 
επαγγελματίες, το Δημόσιο και τους 
επιχειρηματίες ότι η επιτυχία εξαρ-
τάται από τη συνειδητή απόφαση να 
γίνουμε η καλύτερη, η “καθαρότερη” 
χώρα, η χώρα-πρότυπο, έστω κι αν 
χρειαστεί να περάσουμε μια δύσκολη 
μεταβατική περίοδο, διαχειριζόμε-
νοι τους κινδύνους. Παρ’ όλα αυτά, 
χρειάζεται τόλμη και μακρόπνοη 
στρατηγική, προσβλέποντας θετικά 
στο μέλλον».

o koΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΕ ΛΕξΕΙΣ...

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυ-
τικό Πρόγραμμα, ο κ. Βάκης ισχυρί-
ζεται πως δεν έχει κλείσει ο κύκλος 
του, αντιθέτως, εάν το εκμεταλλευ-
τούμε σωστά, έχει να αποδώσει 
πολλά οφέλη στην Κύπρο. Όπως 
αναφέρει, «το Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα εξυπηρέτησε την Κύπρο 
και μπορεί να την εξυπηρετήσει 
και στο μέλλον. Ανεξαρτήτως των 
όποιων προβλημάτων του παρελθό-
ντος, σε βάθος χρόνου μπορεί να 
ενισχύει και να συμπληρώνει τις 
προσπάθειες της χώρας να προσελ-
κύει τους κατάλληλους ανθρώπους 
από τους οποίους η χώρα θα ωφε-
λείται. Διανύουμε μια περίοδο όπου 
προβάλλεται αρνητική εικόνα, αλλά 
ο θεσμός δεν πρέπει να ιδωθεί ευ-
καιριακά. Εκείνο που χρειάζεται είναι 
να μη χρησιμοποιείται καταχρηστικά, 
αλλά προσεκτικά και ενισχυτικά».

ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ο κ. Βάκης, με αφορμή την έκθεση 
της Moneyval, επισημαίνει πως, αν 
και είναι ισορροπημένη, υπάρχουν 
πολλά πράγματα που πρέπει να 
γίνουν. Ο ΣΕΛΚ συμμετείχε στην 
όλη διαδικασία αξιολόγησης και τα 
σχόλια για τον ίδιο ήταν κυρίως θε-
τικά. Γενικότερα, πιστεύει ότι η χώρα 
πρέπει να βελτιώσει την αξιολόγηση 
κινδύνων σε σχέση με κάποιους το-
μείς, όπως τον τομέα των ακινήτων, 

«Η ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ 

ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΙΩξΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ»

13 χιλιόμετρα. Όταν προπονείται για 
μαραθώνιο, τρέχει κυρίως σε ανήφορα 
και μια φορά την εβδομάδα διανύει ση-
μαντικά μεγαλύτερες αποστάσεις, μέχρι 
και 32 χιλιόμετρα.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ
Ερωτηθείς ποιον θεωρεί ως τον κορυ-
φαίο μαραθωνοδρόμο όλων των επο-
χών, ο κ. Βάκης απαντά: «Αναμφίβολα 
τον Ελιούντ Κιπτσόγκε, που ανεπίσημα 
έσπασε το φράγμα των δύο ωρών τον 
περασμένο Οκτώβριο στην Αυστρία, 
διανύοντας 42.195 μέτρα σε 1:59:40, 
δηλαδή με μέση ταχύτητα πάνω από 
21 χιλιόμετρα την ώρα». Συμπληρώνει 
επίσης ότι «ο κορυφαίος ήρωας ήταν ο 
Στέλιος Κυριακίδης από την Πάφο. Το 
1946 έτρεξε στον Μαραθώνιο της Βο-
στώνης, καταφέρνοντας να τερματίσει 
πρώτος, γιατί “αυτός αγωνιζόταν για μια 
ολόκληρη πατρίδα”, όπως είχε πει τότε 
ο Αμερικανός πρωταθλητής δρομέας 
Τζόνι Κέλι. Με τη νίκη του πέτυχε τον 
μοναδικό του σκοπό, που ήταν να 
συγκεντρώσει σημαντική βοήθεια για τη 
μεταπολεμική φτωχή Ελλάδα».

να αυξηθεί η γνώση σε σχέση με 
αυτό και σε θέματα χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, να αναβαθμιστεί 
ο συντονισμός και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ εποπτών και 
να καταστούν αποτελεσματικότεροι 
οι μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων. 
Από την άλλη, τα συμπεράσματα 
αποδεικνύουν ότι η χώρα μας 
έκανε μεγάλα άλματα τα τελευταία 
χρόνια και μας δίνεται η ευκαιρία να 
προβάλουμε αυτή τη θετική πτυχή 
και να αναιρέσουμε την υφιστάμενη 
σχετικά αρνητική εικόνα.

ΕΥ ΖΗΝ
Γνωρίζοντας κανείς τον κ. Βάκη, 
μπορεί εύκολα να αντιληφθεί την 
αγάπη του για τον αθλητισμό. Στην 
καθημερινότητά του, σηκώνεται 
πολύ πρωί για άσκηση και τρέξιμο 
για περίπου μία ώρα. Ετοιμάζεται 
και βγάζει βόλτα ξεχωριστά τους 
τρεις υιοθετημένους σκύλους της 
οικογένειας. Η υπόλοιπη μέρα είναι 
αφιερωμένη στη δουλειά. Όπως 
αναφέρει, «έχω την τύχη να συμ-
μετέχω, εκτός από την kPMG, τόσο 
στον ΣΕΛΚ όσο και στην ΟΕΒ, έτσι η 
κάθε μέρα είναι υπερπλήρης με θέ-
ματα, συναντήσεις και προκλήσεις». 
Ερωτηθείς για το πώς προέκυψε η 
ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, 
αναφέρει ότι «όσο ήμουν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, τα βράδια έτρεχα και 
τα Σαββατοκύριακα έπαιζα σκουός. 
Με την επιστροφή μου στην Κύπρο, 
πρόσθεσα το γυμναστήριο. Με την 
απόκτηση παιδιών και την ανάληψη 
περισσότερων επαγγελματικών 
ευθυνών, αυτές οι δραστηριότητες 
σταμάτησαν. Ένα βράδυ πριν από 
περίπου δέκα χρόνια, είδα τον 
εαυτό μου στον καθρέφτη, με 6-7 
επιπλέον κιλά. Εκείνη τη στιγμή 
πήρα την απόφαση να ξαναρχίσω το 
τρέξιμο και να διατηρούμαι συνεχώς 
σε καλή φυσική κατάσταση». Μια 
τυπική εβδομάδα του περιλαμβάνει 
4-5 φορές τρέξιμο. Οι αποστάσεις 
συνήθως κυμαίνονται από 10 μέχρι 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, 
στιγμή κομβικής σημασίας ήταν μια στιγμή 
στο σχολείο, στη διάρκεια ενός μικρού 
διαλείμματος, όταν γνωρίστηκε με μια 
μαθήτρια στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως, δίπλα 
ακριβώς από τις βρύσες στο κέντρο της 
αυλής. Η τότε μαθήτρια είναι σήμερα η σύ-
ζυγός του και μητέρα των τριών υπέροχων 
παιδιών του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του είναι ότι προσπαθεί να είναι δίκαιος. 
Οι φίλοι του λένε ότι είναι υπερβολικά 
καλός. Αποφάσισε ότι το να είναι κάποτε 
υπερβολικά καλός είναι καλύτερο από το 
να είναι κάποτε υπερβολικά κακός. Αυτό 
τον κάνει να αισθάνεται ψυχικά πιο ήρεμο. 
Η καλύτερη συμβουλή που του έχουν 
δώσει είναι ότι «ο καλύτερος δρόμος είναι 
ο κακοτράχαλος ανήφορος». Κλείνοντας, 
μας εκμυστηρεύεται ότι τα επόμενα 10 
χρόνια θέλει να έχει περισσότερο χρόνο με 
την οικογένειά του, να τρέχει, να πηγαίνει 
στο γυμναστήριο, να ταξιδεύει, να διαβάζει 
βιβλία αυτοβελτίωσης, να προσφέρει στην 
οικονομία και την κοινωνία. Περίπου αυτά 
που κάνει σήμερα, αλλά με διαφορετικές 
προτεραιότητες. Να νιώθει το ίδιο νέος 
όπως νιώθει σήμερα. ET
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