
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου κατοικεί μέχρι και 

σήμερα. Γονείς του είναι ο φυσικός - εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Γρηγόρης Πανταζόπουλος και η δασκάλα Μάρθα Μυλωνά. Μαθήτευσε σε τοπικά σχολεία 

και αποφοίτησε το 2009 από το 2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας. Σήμερα είναι φοιτητής 

στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Γνωρίζει Αγγλικά σε άριστο επίπεδο και Γαλλικά. Υπήρξε αθλητής μπάσκετ, αρχικά στον 

αθλητικό σύλλογο Άτταλος και στη συνέχεια, για το μεγαλύτερο διάστημα, στον αθλητικό 

σύλλογο Φιλαθλητική Ένωση Αθλοπαιδιών Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. 

Πολιτικοποιήθηκε μέσα από το Δεκέμβρη του 2008, τις απεργίες του 2010-2012, τις 

φοιτητικές καταλήψεις, τα κινήματα των πλατειών και τη Λαϊκή Συνέλευση Ν. 

Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Συμμετέχει ενεργά στο φοιτητικό κίνημα ενάντια στη 

νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική αναδιάρθρωση μέσα από το Φοιτητικό Σύλλογο Ναυπηγών 

και την αντικαπιταλιστική και ριζοσπαστική Αριστερά, καθώς και σε πολύμορφα κινήματα 

αμφισβήτησης. Είναι μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την Οργάνωση Μελών Ν. 

Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Στον καιρό των Μνημονίων και της λιτότητας, 

μοιάζει, συχνά, να κυριαρχεί η αποδοχή της τωρινής κατάστασης, δηλαδή η υπόκλιση στο 

νεοφιλελεύθερο και ανιστόρητο δόγμα της Θάτσερ: «Δεν υπάρχει εναλλακτική». Η 

ριζοσπαστική Αριστερά είναι (ή οφείλει να είναι) δύναμη ρήξης και ανατροπής της τωρινής 

κατάστασης, διότι στρατεύεται με την πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία. Επιδιώκει τη 
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δημιουργία ενός πλατιού ανατρεπτικού μετώπου όλων των εκμεταλλευόμενων και 

καταπιεζόμενων ενάντια στην καταστροφική επέλαση του κεφαλαίου. Ο αγώνας στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Είναι απαραίτητο, πιο πολύ από ποτέ, 

να παλέψουμε για μία διαφορετική, αριστερή κατεύθυνση στην Τ.Α. και ένα αναγεννησιακό 

αυτοδιοικητικό κίνημα. Κεντρικός στόχος μας δεν πρέπει να είναι απλά το να πάρουμε τους 

Δήμους και τις Περιφέρειες, αλλά κάτι πολύ πιο δύσκολο, που είναι, όμως, μονόδρομος: να 

αλλάξουμε καθεστώς, τρόπο ζωής και νοοτροπία στην Τ.Α., ερχόμενοι σε ρήξη με το 

σημερινό κυρίαρχο μοντέλο. 

Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Αρχικά, συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της 

εποχής που ζούμε. Η εξέλιξη της πολιτικής διαμάχης σε τοπικό επίπεδο θα είναι κομβικής 

σημασίας όχι μόνο για την ανατροπή της κυβέρνησης, αλλά, κυρίαρχα, για το μέλλον μίας 

κυβέρνησης της Αριστεράς, για το μέλλον του κόσμου της εργασίας. Προκειμένου να 

παλέψουμε για μία άλλη Τ.Α., για μία Τ.Α. που δε θα είναι ιμάντας μεταβίβασης των 

κυβερνητικών πολιτικών στις τοπικές κοινωνίες και δε θα βασίζεται στην απάθεια και στον 

αποκλεισμό των πολιτών από τα κοινά, οφείλουμε να έχουμε ένα συνεκτικό πολιτικό 

σχέδιο, το οποίο θα μεροληπτεί υπέρ της κοινωνίας και όχι υπέρ αυτών που λυμαίνονται 

τον τόπο εις βάρος των πολλών. Ο πυρήνας αυτού του σχεδίου θα πρέπει να αποτελείται 

από τους εξής άξονες: 

 Σύγκρουση με τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές 
 Ανατροπή του «Καλλικράτη» 
 Διεύρυνση της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και διαρκής έλεγχος και συμμετοχή 

των πολιτών 
 Οικοδόμηση κοινωνικών δικτύων αλληλεγγύης, αυτοοργάνωση και σταμάτημα της 

ανθρωπιστικής κρίσης 
 Πολιτιστική και αθλητική αναγέννηση της περιοχής 
 Υπεράσπιση των δημόσιων χώρων και προστασία του περιβάλλοντος 
 
Στη βάση των παραπάνω, χρειαζόμαστε μία ευρεία πολιτική συμμαχία, η οποία να 

συσπειρώνει ριζοσπαστικές δυνάμεις αμφισβήτησης του παλιού και να είναι μπολιασμένη 

με τις ιδέες και τις αξίες της Αριστεράς και των κοινωνικών αγώνων. Η Δύναμη Πολιτών 

μπορεί να διαδραματίσει έναν τέτοιο ρόλο. Η δημοτική παράταξη αυτή σε καμία 

περίπτωση δεν έχει απαντήσεις για όλα. Δε θα μπορούσε, άλλωστε, γιατί απαραίτητη 

προϋπόθεση για μία ριζική αλλαγή είναι η σύνδεση με την κοινωνία, ώστε να 

αφουγκραστούμε τα προβλήματά της και να δημιουργήσουμε ένα πλατύ, ριζοσπαστικό, 

δημοκρατικό και ανατρεπτικό ρεύμα. Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε τους πολίτες της Ν. 

Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας να αγωνιστούν με τη Δύναμη Πολιτών, ώστε να 

συνδιαμορφώσουμε τους στόχους, τις θέσεις και τη φυσιογνωμία μας, τους τρόπους 

δράσης και τη λειτουργία μας, τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες μας, την όλη πολιτική 

μας. Ας αγωνιστούμε όλοι και όλες μαζί για την πολιτική και κοινωνική ανατροπή, 

αρχίζοντας από το Δήμο μας! Ας αγωνιστούμε όλοι και όλες μαζί για τον κοινωνικό 

μετασχηματισμό και ένα καλύτερο αύριο! 

 


