
Γεννήθη-
κα στον 
Καταρ-

ράκτη Άρτας, 
όπου τελείω-

σα το Δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια απ��οίτη���οίτη��οίτη-
σα από το Εξατάξιο Γυμνάσιο στην Αθήνα.
Σπούδασα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και κατά την διάρκεια των σπουδών μου εργάστηκα 
στον ΟΠΑΠ, σε διά�ορα γρα�εία και καταστήματα. 

Είμαι σύζυγος του Διευθυντή του Λυκείου Αναβύσσου  

Γιάννη  Σπέ-
ντζου  με τον 
οποίο απο-
κτήσαμε δύο 
κόρες  που 
σπούδασαν  
Ιατρική και 
Αρχιτεκτονι-

κή αντίστοιχα.
Από το 1981 ξεκίνησα να εργάζομαι σαν καθηγήτρια 
Μαθηματικών σε σχολεία της Αττικής. Διορίστηκα το 
1990 στην Ορεστιάδα, και από το 1993 είμαι κάτοικος 
Αναβύσσου όπου δίδαξα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 
Αναβύσσου  στο  οποίο  υπηρετώ  ακόμη. 
Ασχολήθηκα με προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτι-
στικά και ευρωπαϊκά. 
Την τελευταία τετραετία είμαι μέλος της Δημοτικής 
Επιχείρησης του Δήμου Αναβύσσου και  έτσι είχα την 

ευκαιρία να έρθω σε επα�ή με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Έχοντας έντονους προβλημα-
τισμούς και ανησυχίες  για το 
μέλλον του τόπου στον οποίο ζω 
και εργάζομαι, επιθυμώ να προ-
σ�έρω με συνέπεια, ανιδιοτέλεια, 
αξιοπρέπεια και σοβαρότητα στο 
νέο Δήμο Σαρωνικού σε τομείς 
όπως είναι τα σχολεία, η νεολαία, 

το περιβάλλον κ.ά.
Επιθυμώ επίσης να συνεισ�έρω στους τομείς της 
αξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης του πολίτη και της 
σχέσης εμπιστοσύνης με τη Διοίκηση καθώς και στη 
χρηστή και στοχευόμενη  διαχείριση των χρηματικών 
πόρων προς ό�ελος της τοπικής κοινωνίας.
Έτσι, πιστεύοντας στην ειλικρίνεια, στη διάθεση προ-
σ�οράς και στο πρόγραμμα της κ. Χριστίνας Χριστο-
�άκη, απο�άσισα να συστρατευθώ μαζί της ώστε να 
συνεχιστεί το όραμα και η ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο στην τοπική κοινωνία.Συνέντευξη της κας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 

Χριστίνα Σπύρου
Υποψήφια  Δημοτική  Σύμβουλος   

«ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ

Κυρία Σπύρου, μια καθηγήτρια 
των μαθηματικών που έχει 
προσφέρει σημαντικό έργο 
στην εκπαίδευση επί 30 σχε-
δόν χρόνια, τι προσδοκά από 
την εμπλοκή της στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και γενικότερα 
την πολιτική;

Είναι γεγονός πως ο εκπαιδευτι-
κός δεν αποβλέπει μόνο στην 
παροχή πληρο�οριών στους 

μαθητές πάνω στα διά�ορα γνω-
στικά αντικείμενα, αλλά παράλληλα 
προσπαθεί να διαπλάσει χαρακτή-
ρες και να τους εμ�υσήσει αρχές, 
ώστε όλα αυτά τα ε�όδια να τους 
βοηθήσουν στη μετέπειτα ενήλικη 
ζωή τους. Επειδή λοιπόν έχω προ-
σπαθήσει πολύ, χαίρομαι πραγματι-
κά όταν οι μαθητές που απο�οιτούν 
το αναγνωρίζουν, έτσι βλέπω την 
ενασχόληση μου με την τοπική αυτο-
διοίκηση καθαρά ως μία συνέχεια 
της προσ�οράς μου αυτής.
Τα κίνητρά μου λοιπόν είναι η διάθε-
ση προσ�οράς στην τοπική κοινω-
νία. Όσον α�ορά τον όρο «πολιτική» 
σας διαβεβαιώνω ότι δεν αισθάνο-
μαι πολιτικός, αλλά ένας ενεργός 
πολίτης που έχει ανησυχίες για το 
μέλλον του τόπου του. Τα σχολεία, η 
νεολαία, το �υσικό περιβάλλον είναι 
τομείς για τους οποίους αγωνιώ και 
προβληματίζομαι.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση, 
στο επίπεδο της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στο Λύκειο της Ανα-
βύσσου; Είναι ικανοποιητική;

Η μορ�ή της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στα δημόσια 
σχολεία είναι ενιαία για όλη 

τη χώρα. Όσον α�ορά το Λύκειό 
μας, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε 
πολύ πέραν του τομέα της διδακτι-
κής, σε θέματα συμβουλευτικής, 
παροχής πληρο�οριών και ενημέ-
ρωσης στους μαθητές σε ζητήματα 
που τους απασχολούν.

Γενικά επιδιώκουμε να είμαστε κοντά 
τους ώστε να μας εμπιστεύονται και 

να μπορούμε να συμβάλλουμε στην 
ομαλή μετάβασή τους από τη δύσκολη 
ηλικία της ε�ηβείας στην ενηλικίωση. 
Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνου-
με ένα πλήθος εκπαιδευτικών επισκέ-
ψεων και υλοποιούμε περιβαλλοντικά 
και πολιτιστικά προγράμματα καθώς 
και ευρωπαϊκά με παράλληλες επισκέ-
ψεις σε άλλες χώρες.
Έτσι θεωρούμε ότι το επίπεδο της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι ικανο-
ποιητικό, αλλά ποτέ στην εκπαίδευση 
δεν πρέπει να ε�ησυχάζουμε αλλά 
διαρκώς να επιζητούμε τη βελτίωσή 
της.

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
στην χώρα μας είναι κατά γενική 
ομολογία ζητούμενο στις ημέρες 
μας. Ποια θα μπορούσε να είναι η 
συμβολή σας στην προσπάθεια 
αναβάθμισής της στο δήμο Σαρω-
νικού, σε μια εποχή οικονομικής 
κρίσης;

Ο νέος Δήμος Σαρωνικού θα 
έχει την ευθύνη για ένα πλή-
θος σχολείων που λόγω της 

οικονομικής κρίσης πρέπει οι πόροι 
να διατίθενται και να κατανέμονται με 
τρόπο που να εξυπηρετεί τις πραγ-
ματικές ανάγκες. Σε κάποιες περιοχές 
χρειάζεται να ιδρυθούν νέα σχολεία, 
σε άλλες χρειάζεται ανακαίνιση των 
ήδη υπαρχόντων ώστε να γίνουν πιο 
λειτουργικά και να προδιαθέτουν όσο 
το δυνατό πιο ευχάριστα τους μαθη-
τές.
Οι Δημοτικές αρχές πρέπει να είναι 
κοντά στους εκπαιδευτικούς και στα 
σχολεία, προσπαθώντας να ικανοποι-
ήσουν τις ανάγκες και ενισχύοντας την 
υλικοτεχνική υποδομή. Θεωρώ ότι η 
καλή κατάσταση των σχολείων αντα-
νακλά το ‘νοικοκύρεμα’ που πρέπει να 
επικρατεί στο Δήμο. Επίσης, ο Δήμος 
μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση 
διοργανώνοντας στις αίθουσες πολ-
λαπλών χρήσεων ημερίδες με ομιλίες 
ειδικών σε θέματα που ενδια�έρουν 
τους μαθητές, καθώς και με καλλιτε-
χνικές παραστάσεις.

Ως εκπαιδευτικός θεωρώ ότι μπορώ 
να συμβάλω, γιατί συχνά δεν είναι τα 
πολλά χρήματα που διαθέτουμε, όσο 
το μεράκι, η διάθεση και η επιμονή 
που έχουμε για την επίτευξη των 
στόχων.

Το μεγάλο πρόβλημα των νέων που 
αποφοιτούν από όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης είναι η απασχόληση. 
Ποιες θα ήταν οι συμβουλές σας 
προς τους νέους για τον επαγγελ-
ματικό τους προσανατολισμό , αλλά 
και οι προτάσεις σας στον νέο δη-
μοτικό συμβούλιο, για την  δημιουρ-
γία νέων θέσεων απασχόλησης;

Η απασχόληση των νέων είναι 
ένα μεγάλο ζήτημα. Εύκολα θα 
μπορούσα να πω ότι πρέπει 

να πάρουν όσα ε�όδια μπορούν για 
να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Από 
την άλλη μεριά βλέπουμε την μεγάλη 
ανεργία των πτυχιούχων. Θα πρέ-
πει να γνωρίζουν πάντως ότι στον 
επαγγελματικό τους βίο μπορεί να 
χρειαστεί να αλλάξουν πολλές �ορές 
αντικείμενο απασχόλησης και γι’αυτό 
πρέπει να δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που υπάρχει ευελιξία. Επίσης 
να γνωρίζουν πως οι σπουδές είναι 
μόρ�ωση αλλά δεν συνεπάγονται πά-
ντοτε επαγγελματική αποκατάσταση. 
Μπορούν επίσης να στρέ�ονται σε 
σπουδές που �αίνεται να μην προσ-
δίδουν ‘κύρος’ αλλά διαθέτουν επαγ-
γελματική διέξοδο σε τεχνικά κυρίως 
επαγγέλματα.

Στο νέο Δήμο πρέπει να γίνουν 
μεγάλες τομές. Να μπουν 
περιοχές στο σχέδιο πόλης, 

να υπάρχει εύκολη πρόσβαση ειδικά 
από την περιοχή των Μεσογείων, 
π.χ. να διαπλατυνθεί η Λεω�όρος 
Καλυβίων – Λαγονησίου και να 
ιδρυθεί δημοτική συγκοινωνία. Ένας 
όμορ�ος και προσβάσημος Δήμος 
είναι πόλος έλξης για τους επισκέ-
πτες λόγω της εγγύτητάς μας με την 
Αθήνα. Όλα αυτά θα βελτιώσουν 
την απασχόληση και την επιχειρη-
ματικότητα. 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές 
του δήμου Σαρωνικού, σύμφω-
να με την δική μας αντίληψη, 
είναι ελάχιστες και κυρίως 
στην οικιστική ανάπτυξη, είναι 
αρκετό αυτό για να δώσει προ-
οπτική στους νέους μας; 

Ο Δήμος Σαρωνικού λόγω τις 
θέσης που κατέχει στην Ατ-
τική ίσως και να διπλασιάσει 

τους κατοίκους του σε μία δεκαετία. 
Δε θα είναι λοιπόν ένας Δήμος που 
χάνει το ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι 
οι νέοι κάτοικοι πρέπει να εξυπηρε-
τηθούν από το εργατικό δυναμικό 
της περιοχής μας. Η ένταξη στο 
σχέδιο πόλης πολλών περιοχών θα 
δώσει ώθηση στην απασχόληση. 
Επίσης θα συμβάλει η αξιοποίηση 
της παραλιακής ζώνης, όπως μια 
ήπιας μορ�ής αξιοποίησης των 
αλυκών και οι καθαρές και προσβά-
σημες από το κοινό παραλίες.

Η πιθανή εκλογή σας δεν θα σας 
αποσπάσει από τα καθήκοντα 
της καθηγήτριας; Οι σχέσεις σας 
με τους μαθητές και τους γονείς 
θα παραμείνει ίδια;
Η διδασκαλία για μένα είναι τρό-
πος ζωής, έτσι δεν μπορώ να την 
παραμελήσω και να αλλάξω νο-
οτροπία σε περίπτωση εκλογής 
μου. Οπωσδήποτε οι υποχρεώσεις 
μου θα αυξηθούν αλλά, όταν έχεις 
διάθεση να προσ�έρεις στο κοινω-
νικό σύνολο, δεν το θεωρείς απλή 
υποχρέωση αλλά μια μορ�ή δημι-
ουργίας. Άλλωστε επειδή τα παιδιά 
μου μεγάλωσαν, οι οικογενειακές 
μου υποχρεώσεις μειώθηκαν και ο 
ελεύθερος χρόνος μου αυξήθηκε. 
Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά, 
ξέρουν για την ενεργητικότητά μου 
την οποία ελπίζω να δείξω σε ακόμα 
περισσότερους συντοπίτες μας, ε�ό-
σον με τιμήσουν με την ψή�ο τους 
και εκλεγώ στον Δήμο Σαρωνικού.


