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ΤΙ ΜΑΣ ΕΜΑΘΕ Η ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΜΑΡΙ 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ:  11-7-11 ΑΙΤΙΑ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
   

Το Καλοκαίρι του 2011 επεφύλαξε  για τη χώρα μία μεγάλη 
καταστροφή. Η φονική έκρηξη στο Μαρί, την 11 Ιουλίου 
2011, συνιστά τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή καταστροφή 
που έπληξε την Κύπρο από το 1974 και μετά.  Το ζητούμενο  
δεν είναι να αιτιώμεθα για τα λάθη μας την «τραγική μοίρα 
του νησιού», αλλά να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις 
αιτίες, να μελετήσουμε τις επιπτώσεις, και να μάθουμε από 
το ατύχημα προκειμένου να αποφύγουμε παρόμοια στο 

μέλλον. Στο μέτρο που τα οργανωσιακά ατυχήματα λαμβάνουν χώρα σε διοικητικά 
περιβάλλοντα, είναι σημαντικό να ανατάμουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση και 
η ηγεσία, σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα,  για να δούμε τι πήγε λάθος, και πως να 
αποτραπούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.  
 
Αυτός ήταν ο στόχος της εκδήλωσης με θέμα «11-7-11: Αίτια – Επιπτώσεις – Μαθήματα» που 
διοργάνωσε  το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2011, στο πλαίσιο της σειράς 
εκδηλώσεων  Λόγος και Αντίλογος. 
 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, στο χαιρετισμό του επικεντρώ 

θηκε στην αναγκαιότητα τερματισμού των πελατειακών 
σχέσεων και επιλογής των αρίστων για να ξεφύγουμε από 
τον οικονομικό χειμώνα που πλήττει την Κύπρο. Ανέφερε δε 
ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει τη μάχη του και στην 
Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσει 
αδιάλειπτα την δημιουργική του πορεία που προκύπτει 

μέσα από την επένδυση στην δημιουργία, την καινοτομία και την έρευνα.   
 
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ Η ΕΚΡΗΞΗ 
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 Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, στις 23 Νοεμβρίου, οι ομιλητές εστίασαν στα αίτια που 
οδήγησαν στην έκρηξη και στις κρίσεις του πολιτικού συστήματος. Ο Χαρίδημος Τσούκας, 
κάτοχος της Έδρας Columbia Shipmanagement στη Στρατηγική Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ανέλυσε τα οργανωσιακά και διοικητικά αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός, 
αναφέροντας ότι το ατύχημα λειτούργησε σαν ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ κατανόησης των λανθασμένων 
πρακτικών, της ολιγωρίας και της αναποφασιστικότητας που χαρακτήριζε τους εμπλεκόμενους 
και την ηγεσία.  
 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
 
Ο Γιώργος Σιαμμάς, Πρόεδρος της ΡΑΕΚ, αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση που προέκυψε 
καθώς ο τόπος απώλεσε το 53% της παραγωγικής του ικανότητας. Εστίασε δε στις τρέχουσες 
και μελλοντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ΡΑΕΚ, καθώς σκοπός της είναι να 
διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού.  
 
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
 
Η Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάτοχος της 
ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet (2001), Καλλιόπη Αγαπίου – Ιωσηφίδου εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι τα πορίσματα πρέπει να δημοσιεύονται γιατί η διαφάνεια είναι, σε κάθε 
περίπτωση, πιο επωφελής για τον τόπο. Τόνισε ακόμα ότι οι προσδοκίες των πολιτών και οι 
απαιτήσεις τους είναι αυξημένες και το σύστημα οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
αυτές.  
 
ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
Στις 24 Νοεμβρίου τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα των ουσιωδών μεταρρυθμίσεων για ένα 
σύγχρονο κράτος. Η Ηλιάνα Νικολάου, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και τέως Επίτροπος Διοικήσεως, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός 
ευφυούς κράτους μέσα από τη διαμόρφωση αξιόπιστων, αντικειμενικών και αποδοτικών δομών 
διοίκησης, καθώς η διοίκηση πρέπει να αφουγκράζεται και να ακούει τις ανάγκες του πολίτη 
ξεφεύγοντας από γραφειοκρατικά στεγανά. Τόνισε ότι αν και η δημόσια διοίκηση είναι 
τεχνολογικά εξελιγμένη, παρεμποδίζεται από τη γραφειοκρατική κουλτούρα. Εστίασε ακόμα 
στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς ο 
εκσυγχρονισμός προϋποθέτει αξιοκρατική επιλογή και εκπαίδευση των υπαλλήλων.  
 
ΖΗΤΗΜΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Ο Μιχάλης Σαρρής, πρώην Υπουργός Οικονομικών, χαρακτήρισε κοινωνικό κράτος το κράτος 
που δημιουργεί συνθήκες ανέλιξης και πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και δημόσια 
αγαθά. Αναφερόμενος σε λάθη του πολιτικού βίου στην Κύπρο χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα 
την ανεπάρκεια των συμβουλίων που επιλέγονται για χειρισμό σημαντικών θεμάτων. Τόνισε ότι 
το κράτος δεν είναι επιχειρηματίας και ότι η βελτίωση της διοίκησης θα επιτευχθεί μέσα από 
την αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η 
επιβράβευση του πιο αποδοτικού θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
υπηρεσίας.  
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ 
 



Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων 
των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, Σταύρος Ζένιος, τόνισε ότι χρειάζονται βαθιές τομές και 
μεταρρυθμίσεις στην πολιτικο – διοικητική ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ομιλία του 
επικεντρώθηκε στην ανάγκη ριζοσπαστικών τομών, ανάγκη την οποία αποκάλυψε με τον πλέον 
τρανταχτό τρόπο η έκρηξη στο Μαρί που ήταν και η καμπάνα αφύπνισης: «Δεν αρκεί να 
είμαστε αγανακτισμένοι, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά για να 
την ανοικοδόμηση μίας  δημιουργικής Κύπρου. Συστατικά της δημιουργικής Κύπρου πρέπει να 
είναι η ικανότητα, η πρόταξη του συλλογικού συμφέροντος, ο ορθολογισμός, και ο 
εκσυγχρονισμός των θεσμών. Η ύπαρξη φιλόδοξου οράματος, σαφήνειας προθέσεων, 
αυτοπεποίθησης για την λειτουργικότητα και τα αξιοκρατικά κριτήρια του κράτους, 
υπευθυνότητας και μεθοδικότητας συμπληρώνουν τα συστατικά του σύγχρονου κράτους που 
περιέγραψε. Πρόταση του καθ. Σταύρου Ζένιου για την ανανέωση του πολιτικού λόγου: η 
οριζόντια ψηφοφορία. Εναπόθεσε δε τις ελπίδες του στην δράση της κοινωνίας των Πολιτών και 
των νέων.  
 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 

 


