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Με συγκίνηση και σεβασμό, το Ίλιον αποχαιρετά σήμερα τον Θανάση
Οικονόμου, έναν άξιο Δήμαρχο, μια φωτεινή παρουσία, που για πολλά χρόνια
υπηρέτησε την πόλη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με όραμα, συνέπεια και
αγωνιστικό πνεύμα.
Είναι πικρό και δύσκολο το χρέος που μας φέρνει σήμερα εδώ. Ο Θανάσης
Οικονόμου ήταν ένας άνθρωπος με ισχυρή την αίσθηση του καθήκοντος, της
προσφοράς και της κοινωνικής συμμετοχής.
Γεννήθηκε στο Μαυρίλο Φθιώτιδας το 1935 και έζησε τα παιδικά του χρόνια
κατά τη διάρκεια της κατοχής. Πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, σπούδασε μετέπειτα, Μαθηματικά στη Φυσικομαθηματική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπηρέτησε την πατρίδα ως έφεδρος Αξιωματικός του Μηχανικού και βοήθησε
την πόλη μας σε πολύ δύσκολα χρόνια, όταν τα Νέα Λιόσια ήταν ακόμη
ανοχύρωτα και δοκιμάζονταν σκληρά από τις θεομηνίες. Στην πλημμύρα του
Νοέμβρη του 1961, με την στρατιωτική του ιδιότητα, συνέβαλλε στην
τοποθέτηση της μικρής μεταλλικής γέφυρας, πάνω από το Ρέμα της Φλέβας.
Ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής που φανέρωνε το ισχυρό ενδιαφέρον και την
αγάπη του για το σημερινό Ίλιον.
Το 1964 εξελέγη πρώτος Δήμαρχος του νεοσύστατου τότε, Δήμου Νέων
Λιοσίων, ενώ παύθηκε το 1967 από το Δικτατορικό καθεστώς, για να
επανέλθει το 1974.
Το 1975 επανεξελέγη με βασικό σύνθημα του προεκλογικού του αγώνα «Όχι
άλλοι φόροι στις πλάτες του λαού», επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Με
προτεραιότητα στην αναβάθμιση της πόλης, συνέβαλλε στην ανάπτυξη
υποδομών, με περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία.
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Βρεφονηπιακών Σταθμών, κόντρα στη νοοτροπία της εποχής, προκειμένου να
ανακουφίσει την εργαζόμενη μητέρα και διεκδίκησε, ανάμεσα στα άλλα, την
ασφάλεια των πολιτών στους δρόμους του Δήμου, επενδύοντας πάνω στο
τρίπτυχο Περιβάλλον - Υγεία - Πρόνοια, αφήνοντας τη δική του ανεξίτηλη
σφραγίδα.
Ο πρωτοπόρος Θανάσης Οικονόμου, μας κληροδότησε και αξιόλογα στελέχη
τόσο στον τεχνικό, όσο και στον οικονομικό τομέα, τα οποία συνέβαλλαν στη
μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία της πόλης, θέτοντας παράλληλα, γερά
οικονομικά θεμέλια, τα οποία βοήθησαν στην οικονομική ευημερία του Δήμου
μας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Περίλυποι, αλλά υπερήφανοι αποχαιρετάμε σήμερα ένα δικό μας άνθρωπο,
που υπηρέτησε την πόλη μας με ήθος, υψηλό φρόνημα και πίστη στις αξίες
της δημοκρατίας και της ελευθερίας, ακολουθώντας το ανήσυχο πνεύμα του
πατέρα του, άξιου εκπαιδευτικού.
Στην αγαπημένη σύζυγό του Αικατερίνη, που στάθηκε δίπλα του όλα αυτά τα
χρόνια της δημιουργικής παρουσίας του, στηρίζοντάς τον και στα δύσκολα
χρόνια της κλονισμένης του υγείας, και στα παιδιά του, την Ντόρα, τον Μιχάλη
και τον Πάνο, καθώς και στα πέντε εγγόνια του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας
συλλυπητήρια.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Θανάση θα σε θυμόμαστε για πάντα.
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