
 

 

 

 

 

Αμαρυλλίς Μπαρμπάκου 

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος  

Εκλογικής Περιφέρειας Χολαργού 

 

Γεννήθηκα και ζω μόνιμα στην πόλη μας από το 1993. 

Αποφοίτησα από το 3ο λύκειο Χολαργού με σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Αποτελώ μέλος πολύτεκνης 

οικογένειας. Ο πατέρας μου, Κωνσταντίνος Μπαρμπάκος, κατάγεται από την 

Τρίπολη και είναι καθηγητής Οικονομικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Β’ 

Αθήνα και η μητέρα μου, Χαρά Παναγιωτάκη, κατάγεται από την Κρήτη και 

είναι απόστρατος αξιωματικός υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας. 

 

Πήρα την απόφαση να συμπορευθώ με τον συνδυασμό “Μαζί για την πόλη 

μας” με τον Ηλία Αποστολόπουλο επικεφαλής και νυν δήμαρχο και να μπω για 

πρώτη φορά στην διαδικασία της κρίσης των πολιτών της τοπικής κοινωνίας 

Παπάγου-Χολαργού.  

Πιστεύω πως στην κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια πρέπει να δούμε πως 

κάτι πραγματικά κρίνεται, κρίνεται ο ‘’βηματισμός’’ της πόλης μας για τα 

επόμενα χρόνια. Στο έργο και τις ημέρες της σύγχρονης δημοτικής αρχής 

οφείλουμε όλοι εμείς της νέας γενιάς να συνεχίσουμε να δρούμε και να 

αντιδρούμε. Είμαι απέναντι στη λογική του κατακρίνω, πετώ απλά 

‘’πετραδάκια’’ και φωνάζω εκ του ασφαλούς. Αυτό απλά θα διατηρήσει τα 

αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση και τα τόσα προβλήματα στην νεολαία. 

Στον συνδυασμό “Μαζί για την πόλη μας” είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, με 

διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές, με κοινές όμως αγωνίες και 



προσεγγίσεις προτάσεων και με κοινή αντίληψη προς την πόλη που μένουμε. 

Στην πόλη που μένουμε θέλουμε και να ζούμε. 

Επιθυμώ και θέλω να βάλω την προσωπική μου εμπειρία, την επιστημονική ή 

βιωματική, τις γνώσεις και δυνατότητές μου στην υπηρεσία των κοινών μας 

αξιών και αρχών. Επιθυμώ και θέλω μια πόλη, ένα δήμο αποτελεσματικό, 

ικανό και δημιουργικό.  

Συμπορεύομαι με τον Ηλία Αποστολόπουλο γιατί είναι ανοιχτός σε ιδέες, 

δημιουργικά συλλογικός, διαθέσιμος να υιοθετεί την καινοτομία. 

Συμπορεύομαι με τον Ηλία, όχι γιατί δεν είμαι με τους άλλους, αλλά γιατί θέλω 

μια πόλη ανθρώπινη, λειτουργική και σύγχρονη. 

 

Αμαρυλλίς Μπαρμπάκου 


