
Δημήτρης Παπαδημούλης 

 

 Ο Δημήτρης Παπαδημούλης γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. 

 Κατάγεται από την Ήπειρο. Τελείωσε τη Βαρβάκειο και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο 

Ε.Μ.Π. 

 Διετέλεσε μέλος του Προεδρείου του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ (1976-79). 

 Εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός και στέλεχος επιχειρήσεων (1980-2004). 

 Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. 

 Οργανώθηκε στην Αριστερά από τα 18 του. Μέλος του Κ.Σ. ΕΦΕΕ (1976-1979), της ηγεσίας του 

«Ρήγα» και μετά του ΚΚΕ εσωτερικού και της Ε.ΑΡ. 

 Από τους συντάκτες του «Κοινού Πορίσματος» Ε.ΑΡ-ΚΚΕ το 1988. 

 Εκλέχτηκε Ευρωβουλευτής το 2004. Το 2009 διακρίθηκε ως ένας από τους τρεις πιο δραστήριους 

ευρωβουλευτές , στο σύνολο της Ευρωβουλής. 

 Εκλέχτηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το 2009 και το 2012. 

 Είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

 Παραιτήθηκε από βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, για να μετέχει ως 

Υποψήφιος στη μάχη των Ευρωεκλογών. 

 

Γραφείο Δ. Παπαδημούλη 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 105 53 ΑΘΗΝΑ, 

ΤΗΛ.: 210 3378614 και 16, FAX 210 3378615 

e-mail: papadimoulis@syn.gr 

http://www.papadimoulis.gr 

http://www.facebook.com/papadimoulis 

twitter: @papadimoulis 

 

 

 

 

 



Δήλωση Υποψηφιότητας 

 

Αποδέχθηκα τη συλλογική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να είμαι στην πρώτη γραμμή της μάχης των 

Ευρωεκλογών για να συμβάλω, όσο μπορώ, μέσα από το ισχυρό μας Ευρωψηφοδέλτιο, σε 

μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και στην προώθηση των συλλογικών μας στόχων, και για την 

Ελλάδα και για την Ευρώπη. 

Ως Ευρωβουλευτής, από το 2004 ως το 2009, προσπάθησα να εκπροσωπήσω επάξια τον 

ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα. 

Τώρα χρειαζόμαστε και μπορούμε να πετύχουμε, ακόμη πιο ισχυρή εκπροσώπηση, ως 

ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και ως χώρα.  

Το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία χρόνια, παρουσίασαν ένα 

πλούσιο «φύλλο αγώνα», είναι ένα σημαντικό πρόσθετο πλεονέκτημά μας, που πρέπει να 

αναδείξουμε.  

Μετά από 4,5 χρόνια θητείας, παραιτούμαι από βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 

του ΣΥΡΙΖΑ και ευχαριστώ όσες και όσους με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. 

Πάμε με συσπείρωση, αισιοδοξία, σοβαρότητα και πολλή δουλειά για μια μεγάλη νίκη στις 25 

Μαΐου που θα επιταχύνει θετικές εξελίξεις. 

 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής 

 


