
Χρειαζόταν, δυστυχώς, μια τόσο αρνητι-
κή εξέλιξη, όσο η απόφαση των Βρετανών για 
το Brexit, για να αποδείξει η Ευρώπη ότι έχει 
τη δυνατότητα να αντιδράσει άμεσα και αποφα-
σιστικά απέναντι σε έναν θεμελιώδη κίνδυνο 
για το μέλλον της. Κι αυτό γιατί το Brexit είναι 
ιστορικά η πρώτη απείλη αποχώρησης μέλους 
από την Ενωμένη Ευρώπη. 

Η καθε είδους φοβική αντιμετώπιση της 
απειλής αυτής θα μπορούσε να ανοίξει τους 
ασκούς του Αιόλου με ανάλογες κινήσεις χω-
ρών-μιμητών, που θα σήμαινε και τον ουσια-
στικό ενταφιασμό του οράματος της Ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης. 

Τό αδιεξόδό στο οποίο έχει περιέλθει η πο-
λιτική ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και οι 
συνεχείς παρατάσεις που ζητούνται, με στό-
χο την αποφυγή της, χωρίς συμφωνία αποχώ-
ρησης αποδεικνύουν ότι η λύση στα υπαρκτά 
προβλήματα δεν είναι η διάλυση του Ευρωπα-
ϊκού οικοδομήματος, αλλά η ανακαίνισή του με 
νέες ιδέες και νέες πολιτικές. 

αυτό είναι και το διακύβευμα της επικείμενης 
ευρωεκλογικής μάχης του Μαίου. Θα φυσήξει 
ένας νέος άνεμος στις Βρυξέλλες, θα συγκρο-
τηθεί μια νέα, δυναμική πλειοψηφική συμμα-
χία προοδευτικών δυνάμεων, που θα επιδιώξει 
να αλλάξει τις οικονομικές και κοινωνικές πο-
λιτικές που απογοητεύουν τους πολίτες και πε-
ριθωριοποιούν μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊ-
κής κοινωνίας; 

Μπόρει η νέα ηγεσία που θα εκλεγεί μαζί με 
τα νέα Ευρωπαϊκά όργανα να βάλουν φρένο 
στο ορμητικό τσουνάμι του ευρωσκεπτικισμού, 
που εξαπλώνεται με ταχύτητα; 

Μπόρει να αποτρέψει την άνοδο εθνικιστι-
κών, ρατσιστικών και λαϊκιστικών κινημάτων, 
που βλέπουν τις δυνάμεις τους να καταγρά-
φουν ανοδική πορεία, κατακτώντας ακόμα και 
την κυβερνητική εξουσία;

τό ευρωπαϊκό σπίτι που ονειρεύτηκαν οι 
αληθινοί προοδευτικοί ηγέτες πριν χρόνια, 
οδήγησε, ευτυχώς, στην Ευρώπη της ασφά-
λειας και της ευημερίας, βασισμένο στις αξίες 
της ισότητας και της ελευθερίας. Οι συνθήκες 
των τελευταίων χρόνων όμως, έχουν οδηγήσει 
πολλές χώρες, και κατ’ επέκταση πολλούς πο-
λίτες, να μιλούν για την Ευρώπη, όπου ευημε-
ρούν μόνο οι δυνατοί, ενώ οι αδύναμοι μένουν 
στο περιθώριο.

Η ευρωπΗ της ειρήνης, της ασφάλειας και της 
ευημερίας των πολιτών της παραμένει ο από-
λυτος στόχος. Είναι η μόνη ασφαλής προοπτική 
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η 
ισχυρή αυτή πολιτική ταυτότητα μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με την αλλαγή του συσχετισμού 
των δυνάμεων στις εκλογές που έρχονται.  

από αυτΗν ακριβώς τη σκοπιά, αντιμετωπί-
ζει τη μάχη των ευρωεκλογών το «Κίνημα Αλ-
λαγής», όπως και όλα τα κόμματα της ομάδας 
σοσιαλιστών και δημοκρατών. Η αποφασιστική 
του ενίσχυση θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα κα-
τά της πόλωσης και του διχαστικού δικομματι-
κού κλίματος στη χώρα μας αλλά, ταυτόχρονα, 
και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής που ακο-
λουθεί σταθερά η ηγεσία του πλειοψηφούντος 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. 

* Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι υποψήφιος ευ-
ρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής. 

Η Ευρώπη 
παίρνει
τ’ όπλο της!

Του ΜιΧαΛΗ ΒαΣιΛακΗ
vasilak@pelop.gr

Κ
ατάπληξη προκάλεσε στους 
κόλπους της διοίκησης 
και των εργαζομένων της 
ΔΕΥΑΠ η αποκάλυψη ότι 

συνάδελφός τους υπεξαίρεσε 
περισσότερα από 21.000 ευρώ. 
Το γεγονός ότι υπήρξε «κενό» 
στο λογισμικό του συστήματος 
και το εκμεταλλεύτηκε ο εργαζό-
μενος υποχρεώνει τη διοίκηση 
της δημοτικής επιχείρησης να 
λάβει μέτρα, ώστε να μην επα-
ναληφθεί. 
Ο εμπλεκόμενος υπάλληλος πα-
ρουσιάστηκε με τη θέλησή του 
στην προϊσταμένη αρχή. Στις 3 
Απριλίου ενημερώθηκε ο πρόε-
δρος της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Πα-
πανικήτας, και την επόμενη μέ-
ρα ο εργαζόμενος κλήθηκε σε 
απολογία στο πλαίσιο της πει-
θαρχικής διαδικασίας που προ-
βλέπεται. 
Το σοκ προκλήθηκε στην ΔΕΥ-
ΑΠ αφενός επειδή πρόκειται 
για εργαζόμενο που υπηρετεί 
επί πολλά χρόνια στο ευαίσθητο 
πόστο του γκισέ της δημοτικής 
επιχείρησης και αφετέρου για-
τί δεν έδειχνε στους συναδέλ-
φους του άτομο με τέτοια ρο-
πή. Απολάμβανε της εμπιστο-
σύνης των προϊσταμένων του 
και δεν είχε δώσει ποτέ δικαι-
ώματα στους υπόλοιπους συ-
ναδέλφους του. 
Εκμεταλλευόμενος τη θέση 
του, εισέπραττε χρήματα από 
τους καταναλωτές που πλήρω-
ναν τους λογαριασμούς τους, 
χωρίς να τα πιστώνει, στο δι-

άστημα από  7/3/2019 έως 
29/03/2019.

δεν ΜπόρόυΣε
να τό κρατΗΣει
Η «Π» απηύθυνε στον πρόεδρο 
της ΔΕΥΑΠ το ερώτημα εάν θα 
μπορούσε να είχε εξακριβωθεί 
η υπεξαίρεση προτού την ομο-
λογήσει ο εργαζόμενος. Ο Α. 
Παπανικήτας μας απάντησε ότι 
δεν ήταν εφικτό. Παρόλα αυ-
τά ο εργαζόμενος δεν θα μπο-
ρούσε να κρατήσει άλλο το μυ-
στικό του και για αυτό υποχρε-
ώθηκε να το ομολογήσει στους 
προϊσταμένους του. 
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ πρό-
σθεσε ότι η ύπαρξη του κενού 
που διαπιστώθηκε στο λογισμι-
κό επιβάλλει στη δημοτική επι-
χείρηση να βρει τρόπους, από 
κοινού με την εταιρεία που συ-
νεργάζεται, για να το καλύψει. 
«Θέλουμε να διασφαλίσουμε 
την αξιοπιστία του συστήματος 

γιατί δεν υπήρξε κανένα κρού-
σμα (σ.σ. στην τρέχουσα δημο-
τική περίοδο)» μας είπε ο Α. 
Παπανικήτας και τόνισε ότι η 
συγκεκριμένη πράξη είναι με-
μονωμένη και δεν αντιπροσω-
πεύει τη συντριπτική πλειοψη-
φία των εργαζομένων του Δή-
μου και της ΔΕΥΑΠ.

καΛυΦθΗκαν
όι ΣυνδρόΜΗτεΣ
Από την πλευρά της διοίκησης 
δόθηκε εντολή να πιστωθούν 
άμεσα οι λογαριασμοί των κα-
ταναλωτών με τα αντίστοιχα πο-
σά που είχαν πληρωθεί ώστε 
να μην υπάρξει πρόβλημα δη-
λαδή να φαίνονται ανεξόφλη-
τα και να ζητούνται επιπλέον 
ποσά. Επίσης, απομακρύνθη-
κε άμεσα ο εργαζόμενος από 
τη θέση εργασίας του και ξεκί-
νησε η πειθαρχική διαδικασία 
που προβλέπεται από τον ορ-
γανισμό εσωτερικής υπηρεσί-

ας, καλώντας σε απολογία τον 
εργαζόμενο. Τα παραπτώμα-
τα που του καταλογίζονται εί-
ναι: Υπεξαίρεση και ιδιοποί-
ηση περιουσιακών στοιχείων 
της ΔΕΥΑΠ και δυσφήμιση της 
επιχείρησης και των εργαζόμε-
νων σε αυτή.
Επίσης, στη συνεδρίαση του δι-
οικητικού συμβουλίου της ΔΕΥ-
ΑΠ, μετά από την ενημέρωση 
που έκανε ο Α. Παπανικήτας, 
αποφασίστηκε ομόφωνα να επι-
βληθεί αργία 45 ημερών στον 
εργαζόμενο ώστε να ολοκληρω-
θεί η πειθαρχική διαδικασία 
σε βάρος του, να του ασκηθεί 
ποινική δίωξη και να κατατεθεί 
αγωγή ώστε να υποχρεωθεί να 
επιστρέψει στη ΔΕΥΑΠ το πο-
σό των 21.774 ευρώ.  
Ο εργαζόμενος που εμπλέκεται 
στην υπόθεση δεν έχει εξηγή-
σει ακόμα στο πειθαρχικό τους 
λόγους για τους οποίους οδη-
γήθηκε στην υπεξαίρεση. Κάτι 
που αναμένεται να κάνει στην 
απολογία του (ενδεχομένως και 
σήμερα).
«Η δημοτική αρχή έχει δεσμευ-
τεί και κάνει πράξη το ότι ούτε 
1€ του λαού μας δεν θα σπα-
ταληθεί ή θα «χαθεί», αντίθετα 
θα το σεβαστεί και θα το αξιο-
ποιήσει προς όφελος του ίδιου 
του λαού. Το ίδιο ισχύει και 
για το ζήτημα της υπεξαίρεσης 
χρήματος από εργαζόμενους 
όπου οφείλουμε και θα πάρου-
με τα προβλεπόμενα μέτρα για 
την υπεράσπιση του Δήμου και 
των καταναλωτών» αναφέρεται 
σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
ο Δήμος. 

Ο υπάλληλος της ΔΕΥΑΠ παραδέχθηκε αυτοβούλως την υπεξαίρεση, όταν δεν ήταν πλέον σε θέση να κρατήσει το μυστικό.

Αδυναμία της επιχείρησης ότι μπορεί να υπεξαιρεθεί τέτοιο ποσό χωρίς 
να γίνει αντιληπτή η πράξη πιο έγκαιρα

-Καλημέρα σας, 
«έφαγα» 21.000€

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος 
Καμίνης και οι Μένη Μαλλιώρη 

και Γιάννης Μεϊμάρογλου, υποψή-
φιοι ευρωβουλευτές με το Κίνημα 
Αλλαγής, θα βρεθούν αύριο στην 
Πάτρα σε πολιτική εκδήλωση που 
διοργανώνει η νομαρχιακή επι-
τροπή Αχαΐας του Κινήματος. Η 

εκδήλωση διοργανώνεται αύριο 
Παρασκευή 12 Απριλίου και ώρα 
19:30 το απόγευμα στο ξενοδο-
χείο Αστήρ, στην Αγ. Ανδρέου 16, 
στην Πάτρα.
Ο δήμαρχος και οι δύο συνυπο-
ψήφιοί του με το ΚΙΝΑΛ για την 
Ευρωβουλή, στις εκλογές της 26ης 

Μαΐου, θα αναλύσουν τις θέσεις 
του κόμματος για την πολιτική επι-
καιρότητα, τις ευρωεκλογές και βέ-
βαια τις αποφάσεις του προσφάτου 
2ου Συνεδρίου του Κινήματος.
Στο μεταξύ αυτή την Τρίτη 16 Απρι-
λίου και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο 
Αστήρ, θα βρεθεί και ο ευρωβου-

λευτής του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρου-
λάκης, προκειμένου να μιλήσει 
σε εκδήλωση για την κλιματική 
αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές 
και τους τρόπους αντιμετώπισης 
του προβλήματος με τη συμβολή 
του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας (rescEU). 

Ερχονται Καμίνης, Μαλλιώρη, Μεϊμάρογλου 
και  επεται ανδρόυΛακΗΣ
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Τα φοιτητικά της χρόνια, στα 
οποία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είχε 

πρωταγωνιστικό ρόλο, θυμή-
θηκε και φέτος η Χριστίνα Αλε-
ξοπούλου. Μετά την αποφοί-
τησή της από την Πολυτεχνι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου 
Πατρών με το δίπλωμα της πο-
λιτικού μηχανικού, παρά τις 
διαρκώς αυξανόμενες οικογε-
νειακές και επαγγελματικές της 
υποχρεώσεις, ποτέ δεν ξέχασε 
τον φοιτητικό της ακτιβισμό, ο 
οποίος άλλωστε ήταν προπο-
μπός της ανερχόμενης πορεί-

ας της στη μεγάλη κεντροδεξιά 
παράταξη. Ετσι, αμέσως μετά 
τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, συνέχισε τη 
δράση της στην ΟΝΝΕΔ Αχα-
ΐας, ως πρόεδρος για 2 θητείες 
(2004-2010) και ως μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝ-
ΝΕΔ (2004-2010), διακρίθη-
κε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
ως πρώτη νομαρχιακή σύμβου-
λος Αχαΐας (2007-2010), πέ-
ρασε από διάφορες θέσεις στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας (ΤΕΕ) όπου παραμένει 
εκλεγμένη ως Μέλος της Κε-

ντρικής Αντιπροσωπείας με τη 
νεοδημοκρατική ΔΚΜ και πλέ-
ον διεκδικεί δυναμικά μια θέση 
στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας της ΝΔ 
για τις επόμενες βουλευτικές 
εκλογές. Για άλλη μια χρονιά, 
λοιπόν, βρέθηκε στο Παράρτη-
μα του Πανεπιστημίου Πατρών, 
στην Κορίνθου, όπου συζήτη-
σε με τα σημερινά παιδιά της 
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τις πολιτικές εξε-
λίξεις και φυσικά τις φοιτητι-
κές εκλογές. Συνεχίζει να πρω-
ταγωνιστεί και στη νεολαία η 
Χριστίνα...

Και φέτος με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
αΛεξόπόυΛόυ

επικαιροτητα

Του ΓιαννΗ ΜεϊΜαρόΓΛόυ*

> Ο εμπλεκόμενος 
υπάλληλος 
παρουσιάστηκε 
με τη θέλησή του 
στην προϊσταμένη 
αρχή

αποψη


