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Φεύγει με σύνταξη ο «άνθρωπος των ΠΕΠ» για την Ήπειρο...

Μιλώ για την Ελένη Ρόκκου, την προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνταξιοδοτείται με το νέο χρόνο.

Ένα από τα υπηρεσιακά στελέχη του κράτους που θεωρούνται υπόδειγμα
δημοσιοϋπαλληλικής αντίληψης και συμπεριφοράς, αφού είναι χαρακτηριστικό πως παρ' ότι
θα μπορούσε να προφασιστεί άδειες, και άλλες δικαιολογίες, συνήθεις για τους δημοσίους
υπαλλήλους, επέλεξε να προσφέρει μέχρι την τελευταία ώρα του προηγούμενου χρόνου,
προκειμένου να γίνουν και οι τελευταίες πληρωμές που είχαν προγραμματιστεί από την
Περιφέρεια Ηπείρου.

Η κ. Ρόκκου εργάστηκε τα τελευταία χρόνια πλάι σε πολιτικούς προϊσταμένους είτε
διορισμένους, όπως ο Δημήτρης Πανοζάχος και η Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπάστα είτε
αιρετούς όπως το τελευταίο, πολιτικό της «αφεντικό», ο Αλέκος Καχριμάνης και άπαντες
ήταν τυχεροί που την είχαν, γιατί από τα χρόνια του Θεσσαλονικιού, η Ήπειρος άρχισε να
καταγράφει σπουδαίες επιδόσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Και παρ' ότι λάτρης των νόμων και των τύπων, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις την
έφερε σε σύγκρουση με πολιτικούς άρχοντες, οι οποίοι μετρούν σαφώς περισσότερο από
εκείνη το λεγόμενο πολιτικό κόστος, η κ. Ρόκκου φεύγει αφήνοντας την Ήπειρο πρώτη στην
απορρόφηση του ΠΕΠ.

Καλή ξεκούραση και καλή ζωή, της εύχεται η στήλη!

«Ενότητα» όπως ΠΑΣΟΚ το 2007

Κάτι από σκηνικό 2007 στο ΠΑΣΟΚ, όταν είχαν βγει τα μαχαίρια ανάμεσα στους
υποστηρικτές του Βενιζέλου και του Γ. Παπανδρέου, μου θυμίζει εσχάτως η εικόνα της
δημοτικής παράταξης «Ενότητα - λέμε τώρα - Πολιτών».
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Δε λέω ότι δεν πρέπει - το αντίθετο μάλιστα - ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να έχει άποψη
για τον καλύτερο επικεφαλής της παράταξης και τον ικανότερο να την οδηγήσει σε μια νέα
νίκη στις εκλογές του Μαΐου - αλλά αυτό δε σημαίνει πως είναι καλό να βγάζει δημόσια ο
άλλος τα εσώψυχά του, όταν δεν πάει και πολύς καιρός που όλοι ορκίζονταν στην ενότητα
της παράταξης. Το ξεκατίνιασμα δεν είναι επίσης καλό, για μια παράταξη που έχει ως
στόχο να εξακολουθήσει να υπάρχει, ασχέτως του ποιος θα επικρατήσει στην εσωτερική
αναμέτρηση.

Με ποιο μέτρο συγκρίνεις το διαφορετικό έργο των αντιδημάρχων; Έχει το δικαίωμα να
μιλά αυτός που πληρώνεται από το Δήμο ως μετακλητός; Ή αυτός που τα παίρνει ως
επιχειρηματίας από το Δήμο για να κάνει δουλειές μαζί του; Και τέλος, επειδή και οι
κρίνοντες κρίνονται, σε αυτή την πόλη που είναι μια «κουτσουλιά» σε μέγεθος - τυχαία η
σύγκριση που παραπέμπει σε σκ...τά - μετρά και το ηθικό μπόι εκείνων που κρίνουν. Και δεν
έχουν όλοι την ίδια κοινωνική, καλή μαρτυρία...

Σατανική σύμπτωση

Τον καθιερωμένο απολογισμό της ανακοίνωσε χθες, πως θα κάνει η δημοτική αρχή του
Δήμου Ιωαννιτών στις 20 Γενάρη, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Οφείλω να αναγνωρίσω πως την υποχρέωση - «Καλλικρατική» όσο και «Καποδιστριακή»
όμως - που τιμά ο σημερινός Δήμαρχος της πόλης, είχε γράψει στα παλιά του τα
«παπούτσια», όσο διάστημα ήταν Δήμαρχος ο Νίκος Γκόντας.

Αλλά αναρωτιέμαι αν άραγε, στον απολογισμό του ο Φίλιππας Φίλιος θα μνημονεύσει και
το... «θεάρεστο» έργο της κατασκευής του στίβου θαλασσίου σκι, το οποίο
παρεμπιπτόντως, την ίδια ημέρα, 20 Ιανουαρίου, θα αναγκάσει το Δήμαρχο να ανέβει τα
σκαλιά του δικαστικού μεγάρου γιατί είναι κατηγορούμενος ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, για την πράξη της «υποβάθμισης περιβάλλοντος κατ'
εξακολούθηση»...

Ρισκάρω την πρόβλεψη πάντως, ότι από την πλευρά του εναγόμενου θα ζητηθεί αναβολή.
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Γιατί, φαντάζεται κανείς υποψήφιο Δήμαρχο με καταδίκη στην πλάτη για περιβαλλοντικό
θέμα; Αν είναι σίγουρος από την άλλη για τις πράξεις του ο Δήμαρχος, ας εμφανιστεί στο
δικαστήριο και ας κλείσει στόματα!

Πίτα με την... Όλγα

Αυτά είναι τα τυχερά μιας γυναίκας προέδρου. Αναφέρομαι στην Μαρία Κεφάλα, της ΝΟΔΕ
Ιωαννίνων της Ν.Δ.

Μαθαίνω πως η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της οργάνωσης θα γίνει από τα
χέρια της καλλιπύγου Υπουργού μας, του Τουρισμού, Όλγας - «σόκαρα τον Πατριάρχη με το
ντεκολτέ μου» - Κεφαλογιάννη.

Ανατρέποντας τα ήθη των περασμένων ετών, κατά τα οποία η πίτα της ΝΟΔΕ κόβονταν...
λίγο πριν το Πάσχα, η νέα πρόεδρο ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Υπουργό την άλλη
Παρασκευή, εκτός απροόπτου.
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