
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

σήμερα. Γονείς του είναι ο πρώην Δήμαρχος – Αρτοποιός Αλέκος Λάλος – Αναγνώστου και η 

καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Ελένη. Μαθήτευσε σε τοπικά σχολεία και αποφοίτησε το 

1996 από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας  «Μίλτος  Κουντουράς». 

Κατόπιν σπούδασε στο τμήμα «Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης» του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. Κατά τα φοιτητικά του χρόνια 

εργάστηκε σε καταστήματα εστίασης  της περιοχής και μετά την αποφοίτηση του στις 

εταιρείες «Millennium Bank», «Global Refund» και «Alico AIG». Υπήρξε αθλητής  βόλεϊ των 

σωματείων ΑΕΚ και Α.Ο.Δ.Μ. με αρκετές διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα και 

Πανεπιστημιάδες. Από το 2008 είναι τακτικό μέλος του εργαστηρίου κινηματογράφου LabA 

και εισηγητής σεμιναρίων κινηματογραφικών τεχνικών. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Στους δύσκολους καιρούς μας ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, παρά τις όποιες μεθοδευμένες προσπάθειες υποβάθμισης του, προκύπτει 

ενισχυμένος καθώς είναι πλέον διπλός. Η νέα Δημοτική Αρχή εκτός από τον συνήθη ρόλο 

της ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου θα κληθεί να 

ανταπεξέλθει και σ’ εκείνο, τον ανθρωπιστικό, της αντίστασης κατά της γενικευμένης 

επίθεσης της σημερινής κεντρικής εξουσίας εναντίον των ασθενών λαϊκών στρωμάτων και 
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της  προστασίας αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός τέτοιου μετώπου 

αντίστασης είναι η παρουσία  νέων ανθρώπων με σαφείς ιδεολογικούς προσανατολισμούς  

στην πρώτη γραμμή, που δίχως να έχουν κάτι να χάσουν και χωρίς δεύτερες σκέψεις  θα 

δώσουν τη μεγάλη μάχη για τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Οφείλουμε να 

μετατρέψουμε τις  γειτονιές της  προσφυγικής Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας σε χώρους 

διακίνησης ιδεών, πολιτιστικής έκφρασης και αντίστασης. Να πατάξουμε το φάντασμα του 

φασισμού που πλανιέται πάνω από τις γειτονιές μας και μέσω «ελαφροδεξιών» Δούρειων 

ίππων διεκδικεί και το χρίσμα της Δημοτικής Αρχής. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που προστάζει  

από μόνη της η ιδιοσυγκρασία  των προσφύγων και η αισθητική του γραφικού μας  

προαστίου. Υπόθεση όλων μας είναι επίσης η αναγέννηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού 

μέσω της συνεργασίας με τα ιστορικά σωματεία που εδώ και δεκαετίες τιμούν την πόλη 

μας και στην οποία σπουδαίο ρόλο ευελπιστούμε να παίξει και η επιστροφή της ομάδας 

συμβόλου της Φιλαδέλφειας ,της ΑΕΚ, στη φυσική της έδρα. Η πολιτική και κοινωνική 

ανατροπή μπορεί να επέλθει σε εθνικό επίπεδο μόνο με την κατάληψη των τοπικών 

εξουσιών από υγιείς, προοδευτικές, αντιμνημονιακές δυνάμεις . Κάθε δήμος  κι ένα οχυρό 

αντίστασης. 


