
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Συχνά ακούμε από τις κυβερνήσεις αυτής τη χώρας να μιλούν για «μεταρρύθμιση» 
και για «αποτελεσματικότητα» σε σχέση με την άσκηση εξουσίας, τη διαχείριση 
δημόσιου χρήματος, αλλά και τη λήψη αποφάσεων από διάφορα όργανα του 
δημόσιου και ημικρατικού τομέα. Ακούμε υποσχέσεις, βλέπουμε ιθύνοντες να 
κομπιάζουν στις επιτυχίες, αλλά απουσιάζει η ανάληψη ευθύνης στις αποτυχίες, που 
είναι πάντα «ορφανές».  

Θέλετε παραδείγματα; Το χρηματιστήριο, οι Κυπριακές Αερογραμμές, η Λαϊκή 
Τράπεζα, το «κούρεμα καταθέσεων», ο Συνεργατισμός, το χαλούμι, τα 
κακοφτιαγμένα κτίρια και γήπεδα, οι αργοπορημένες πλατείες, τα Ευρωπαϊκά 
πρόστιμα για το περιβάλλον και πάει λέγοντας. Δεν συζητώ καν τη δημόσια 
απολογία, που έτσι και αλλιώς από μόνη της δεν αρκεί, αφού δυστυχώς απουσιάζει 
από το δημόσιο διάλογο τούτης της χώρας η ευθιξία και η πολιτική ωριμότητα.  

Το Κίνημα Συμμαχίας Πολιτών, πιστό στις διαχρονικές του εξαγγελίες και πολιτικές 
θέσεις, κατέθεσε πρόσφατα πρόταση Νόμου για τη θέσπιση της προσωπικής 
αστικής ευθύνης για κρατικούς αξιωματούχους και συγκεκριμένα όλους όσους 
ασκούν οποιαδήποτε μορφής εξουσία ή/και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.  

Στόχος της πρότασης Νόμου είναι, επιτέλους, ο καθένας ο οποίος ασκεί εξουσία και 
παίρνει αποφάσεις ή διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, από όποιο πόστο και εάν 
υπηρετεί, να γνωρίζει ότι έχει προσωπική ευθύνη για τις όποιες εγκληματικές 
αμέλειές του, ή για τα όποια λάθη του τα οποία δεν οφείλονται σε ανθρώπινο 
παράγοντα, αλλά οφείλονται σε εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων ή διευκολύνσεων. Αυτός 
ο Νόμος ευελπιστούμε να καταστεί το «εργαλείο» για να τιμωρούνται όσοι, με 
πράξεις ή παραλήψεις ή λανθασμένες αποφάσεις, οδηγούν τη χώρα σε καταστροφή 
ή ζημιώνουν τη χώρα οικονομικά ή βλάπτουν τη χώρα πολιτικά. Αυτοί που έχουν την 
ευθύνη, πρέπει να πληρώνουν και τον λογαριασμό και φτάνει πλέον το λογαριασμό 
να τον χρεώνονται οι πολίτες.    

Στα πλαίσια αυτής της πολυπόθητης αποτελεσματικότητας του κράτους, οφείλουμε 
να διορθώσουμε τα θέματα απονομής δικαιοσύνης και να εμπεδώσουμε τις αρχές 
της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, καταπολεμώντας τη διαφθορά με κάθε κόστος και 
εφαρμόζοντας την έννοια της λογοδοσίας προς τους πολίτες, με δραστική μείωση της 
γραφειοκρατίας. Όλα αυτά μπορούν να ενισχυθούν και να υλοποιηθούν μέσα από 
την πρόταση Νόμου της Συμμαχίας Πολιτών για θέσπιση της αρχής της προσωπικής 
αστικής ευθύνης.    

Εμείς, ως ενεργοί πολίτες, φέρουμε ευθύνη να απαιτούμε κάθαρση, διαφάνεια και 
αποστροφή του κατεστημένου. Εμείς, ως ενεργοί πολίτες, έχουμε τη δύναμη της 
αξίωσης μιας καλύτερης Κύπρου του μέλλοντος και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε.  
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