
 

 

 

 

 

Ιωάννης Κρασσάς 

Υποψήφιος Σύμβουλος  

Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου 

 

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1956 και διαμένω στον Δήμο Παπάγου από 

το 1969. 

Αποφοίτησα: 

α. Το 1974 από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή.  

β. Το 1978 από την Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων και ορκίσθηκα 

Ανθυπολοχαγός Πεζικού. 

γ. Απ’ όλα τα σχολεία του Πεζικού, των Ειδικών Δυνάμεων, της Σχολής 

Αλεξιπτωτιστών, της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού 

Ναυτικού (ΟΥΚ), την Ανώτατη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ) και την Σχολή Επιτελών 

Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ). Το Προκεχωρημένο Σχολείο Χημικού Πολέμου και το 

Σχολείο Στρατηγικών Πληροφοριών (ΗΠΑ). Το Σχολείο Περιπόλων Μακράς 

Ακτίνος Δράσεως του ΝΑΤΟ (Γερμανία). 

Είμαι άριστος γνώστης της Αγγλικής γλώσσας. 

Υπηρέτησα:   

α. Σε επιτελικές θέσεις στο ΓΕΕΘΑ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης), σε 

Στρατηγεία Σχηματισμών του Ελληνικού Στρατού και σε Στρατηγεία του ΝΑΤΟ 

στη Γερμανία και στην Ιταλία.  

β.  Σε μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων: Αλεξιπτωτιστών, Καταδρομών, 

Αμφιβίων Καταδρομών. 

γ. Σέ αποστολή του ΟΗΕ στα σύνορα Κουβέιτ-Ιράκ, ως Στρατιωτικός 

Παρατηρητής. 



Διετέλεσα Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της Ενώσεως Αποστράτων 

Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), την περίοδο από 2011 έως 2014. 

Ασκώ τα καθήκοντα :  

α. Του Γραμματέα  της Κοσμητείας του Ι.Ν του «Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου» του κοιμητηρίου Παπάγου από το 2015. 

β. Του Αντιπρόεδρου του Αρχείου-Μουσείου «Παλαιών Χαρτών και 

Χαρακτικών Αττικής» του Δήμου Παπάγου.  

Έγραψα τα βιβλία: «100+1 Ιστορικά Άρθρα» (2016) και το «100+2 Ιστορικά 

Άρθρα» (2018) 

Οικογενειακή Κατάσταση : 

Νυμφευμένος με την ψυχίατρο παιδιών και εφήβων Μαρία Χρηστάκη, με την 

οποία απέκτησα δύο υιούς (Μελέτης και Ανδρέας). 

 

 

Αγαπητες/οί Συνδημότισσες και Συνδημότες 

 

Η επιδίωξή μου είναι  να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, για την 

βελτίωση των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών. Πιστεύω ότι για την 

πραγματοποίηση αυτού του στόχου, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 

ομαδική, επίπονη και συστηματική εργασία, την λεπτομερή προετοιμασία, την 

συνέπεια, την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια, και τέλος την χαρά της προσφοράς, 

όταν αγαπάς αυτό που κάνεις.  

Οι πλέον καινοτόμες ιδέες είναι άχρηστες χωρίς την ύπαρξη αυτών των 

χαρακτηριστικών. Σε όλους τους τομείς λειτουργίας του Δήμου υπάρχουν 

περιθώρια βελτιώσεως.  

Έχω την άποψη ότι η ασφάλεια, η καθαριότητα και η βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των δημοτών είναι θέματα πρωταρχικής σημασίας. 

Πιστεύω στην δύναμη των σωστών αποφάσεων και θα φανώ αντάξιος της 

εμπιστοσύνης σας. 

 


