
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ??? 

Η έλευση της νέας χρονιάς σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας αρχής με καινούριες ιδέες 

και πάνω από όλα με διάθεση αυτοκριτικής και αυτοκάθαρσης . Από την άλλη δυστυχώς 

για κάποιους που μόνο καιροσκοπικά αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα, δεν είναι παρά 

μόνο μια ευκαιρία για πρόσκαιρες αλλαγές χωρίς ουσία. Παρά μόνον την εξυπηρέτηση 

μικροπολιτικής και ανούσιων συμφερόντων. Και αυτό γιατί οι πιέσεις κυρίως έξωθεν είναι 

πολλές. 

Πρόσφατα σε εκδήλωση κοπής πίτας είδαμε και ακούσαμε τον Κο Οικονομάκο εκτός από 

ευχές να μοιράζει και «εκατομμύρια» σε ευρώ . Είναι χαρακτηριστική η ευκολία χειρισμού 

των «εκατομμυρίων», που εύκολα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι επιτέλους ο 

Ωρωπός κέρδισε το πρώτο λαχνό στο Κρατικό, στο  Πρωτοχρονιάτικο , στο ΛΟΤΤΟ και στο 

ΤΖΟΚΕΡ μαζί. Ομως δυστυχώς δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι 

σκληρή όπως και η καθημερινότητα εξάλλου. Απαιτείται συνεπώς , προγραμματισμός , 

μεθοδικότητα και δουλειά για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Ο κος Οικονομάκος 

αρνείται να συμβιβαστεί με αυτά . Διαχειρίζεται τον Δήμο Ωρωπού σαν να μην 

αντιλαμβάνεται ακόμα που βρίσκεται και τι έχει να αντιμετωπίσει. Το  γεγονός ότι έχουμε 

μείνει πίσω στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας γιατί πλέον δεν έχουμε τα 

χρυσοπληρωμένα δεκανίκια των εργολάβων και των απευθείας αναθέσεων αποδεικνύει ότι 

ο Κος Οικονομάκος απέτυχε και εκεί. Το ότι στα έργα υποδομής και ανάπτυξης δεν έχουμε 

καμία θέση και κανένα σχεδιασμό και προοπτικές, αποδεικνύει ότι ο Κος Οικονομάκος 

απέτυχε και εκεί επίσης.  

Εύκολα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς που βρίσκονται όλα αυτά τα «εκατομμύρια» 

ευρώ. Τα ταμεία του Δήμου Ωρωπού άδειασαν από τις απευθείας αναθέσεις και τη 

κακοδιαχείριση του Κου Οικονομάκου που με τον τρόπο διαχείρισης του Δήμου που 

ακολούθησε , απέδειξε ότι θα αποτελέσει σύντομα μια κακή παρένθεση για τον τόπο μας 

που ευτυχώς είναι φτιαγμένος για άλλα πράγματα και οι Δημότες του επίσης,  ευτυχώς δεν 

περιμένουν τα «εκατομμύρια» του κου Οικονομάκου για να προκόψουν και να 

εξασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους. 

Τουλάχιστον στο λίγο χρόνο που πλέον απομένει μέχρι ο Ωρωπός να ξαναβρεί το 

βηματισμό του ας ευχηθούμε το αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης του Κου Οικονομάκου να 

προκαλέσει τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση στις προσδοκίες και στα όνειρα των Δημοτών 

του Ωρωπού.  
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