
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 

Γεννικθκε ςτθν Ερμιόνθ το 1951. Είναι Μικραςιατικισ καταγωγισ. 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΕΜΠ(1975) με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ 

Γαλλία: 1) DEA ςτθν Οικονομία και Χωροταξία ςτο Paris ΧΙ-Dauphine, 2) 

Diplôme του 

Πανεπιςτθμιακοφ Κζντρου πουδϊν Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

Οικονομικό Σμιμα ςτο Paris I, Sorbonne-Panthéon. 

 

υμμετείχε ςτο φοιτθτικό αντιδικτατορικό κίνθμα ενταγμζνοσ ςτον 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ. Μζλοσ   τθσ Γραμματείασ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ  

κατάλθψθσ του Πολυτεχνείου το ’73. Διετζλεςε διευκυντισ του 

«ΘΟΤΡΙΟΤ» και ιταν μζλοσ του Γραφείου του Κεντρικοφ υμβουλίου 

του Ριγα Φεραίου. Από το 1984 εκλζχτθκε μζλοσ του Εκτελεςτικοφ 

Γραφείου του ΚΚΕ Εςωτερικοφ,  τθσ ΕΑΡ, τθσ Πολιτικισ Γραμματείασ του 

ΤΝΑΠΙΜΟΤ.   

Διευκυντισ τθσ ΑΤΓΗ (1999-2000) 

ιμερα είναι  μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ 

ΑΡΙΣΕΡΑ, υπεφκυνοσ για τθν Οικονομικι και  Κοινωνικι πολιτικι. 

 

Από το 22ο υνζδριο τθσ ΓΕΕ (1983) ιταν  μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ και των 

Εκτελεςτικϊν Οργάνων τθσ ΓΕΕ για μια 12ετία. Ωσ Γραμματζασ 

Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων τθσ ΓΕΕ ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθ ςφνδεςθ 

και κοινζσ δράςεισ τθσ ΓΕΕ με τθν υνομοςπονδία Ευρωπαϊκϊν 

υνδικάτων(ETUC).  Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ και Κοινωνικισ 

Επιτροπισ τθν πρϊτθ τριετία τθσ λειτουργίασ τθσ (1995-1998).  

Εργάςτθκε ςτο ΤΠΕΧΩΔΕ(YΠEKA) και ςτο ΕΛΚΕ(InvestinGreece). Μζλοσ 

τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ εκπόνθςθσ του Ρυκμιςτικοφ χεδίου Ακθνϊν 

(1983), υπεφκυνοσ για τθν Βιομθχανία-Βιοτεχνία.  



Ζχει ςυμμετάςχει ςε μεγάλο αρικμό ςυνεδρίων και ςε fora κακϊσ και 

αρκρογραφεί ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά για τθν ευρωπαϊκι 

ενοποίθςθ. 

 

Σιμικθκε με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίασ/Χρονικό-Μαρτυρία (2005) 

για το βιβλίο: «Πολυτεχνείο ’73. Αναςτοχαςμόσ μιασ πραγματικότητασ». 

 

Γλϊςςεσ: Γαλλικά, Αγγλικά  

 

Email: dchatzisok@gmail.com 

Σθλ: 6972329458 

Αυτές οι ευρωεκλογές μας αφοροφν όλους 

Για εμάσ τουσ Ζλλθνεσ, που βιϊνουμε τα τζςςερα τελευταία χρόνια τθ 

μεγαλφτερθ μεταπολεμικι οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςμικι κρίςθ 

οι ευρωεκλογζσ τθσ 25θσ Μαΐου ζχουν εκ των πραγμάτων μια 

μεγαλφτερθ ςθμαςία.  

Η αντίλθψθ πωσ τα δικά μασ προβλιματα μασ φκάνουν, με τθν Ευρϊπθ 

ασ αςχολθκοφν άλλοι, παραβλζπει ότι όλα τα προβλιματά μασ είναι 

απόλυτα ευρωπαϊκά. Και θ πάλθ για το δικό  μασ μζλλον είναι 

αλλθλζνδετθ με τθν πάλθ για μια άλλθ Ευρϊπθ. 

Οφείλουμε γιαυτό, προςερχόμενοι μαηικά ςτισ κάλπεσ, να δϊςουμε τθ 

δικι μασ απάντθςθ.  

Σο κόμμα μου, θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ, κατζρχεται ςτισ εκλογζσ 

αυτζσ με το ψθφοδζλτιο "ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ- Προοδευτικι 

υνεργαςία". 

Είμαςτε μζροσ τθσ πανευρωπαϊκισ προςπάκειασ για τθν μετατροπι τθσ 

Ευρϊπθσ από ιπειρο τθσ λιτότθτασ και των ανιςοτιτων, ςε ιπειρο τθσ 

βιϊςιμθσ, ςυνεκτικισ και ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ, τθσ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ, των ίςων ευκαιριϊν, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ 
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ολόπλευρθσ Δθμοκρατίασ. 

 

τισ εκλογζσ αυτζσ κα είμαι υποψιφιοσ.  

Ανικω ςτθν πολιτικι οικογζνεια τθσ ανανεωτικισ αριςτεράσ, που 

μετά τθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ επεξεργάςτθκε και παρουςίαςε ςτον 

ελλθνικό λαό το πρόςωπο και το όραμα μιασ Ευρϊπθσ των 

εργαηομζνων και των λαϊν, το όραμα τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ τθσ 

χϊρασ μασ ςτθν τότε ΕΟΚ. ε αντίκεςθ και ςε πολεμικι με όλεσ τισ  

άλλεσ δυνάμεισ τθσ κεντροαριςτεράσ και αριςτεράσ.  

Από τότε επί 40 χρόνια, ζχω ςυνδζςει τθν πολιτικι και κοινωνικι 

μου παρουςία τόςο με τθν ςυμμετοχι μου ςτθ διεκδίκθςθ και 

διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ Ευρϊπθσ, μζςα από τα ευρωπαϊκά 

ςυνδικάτα, όςο και με τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ τθσ Ευρϊπθσ των 

περιφερειϊν.  

Σθν τελευταία μάλιςτα περίοδο των τεςςάρων χρόνων, ζχοντασ και  

τθν ευκφνθ του κόμματόσ μου  για τθν Οικονομικι και Κοινωνικι 

πολιτικι, ζχω αςχολθκεί ςυςτθματικά και ιδιαιτζρωσ με τα δθμόςια 

οικονομικά και τα προγράμματα προςαρμογισ. 

Θεωρϊ, λοιπόν,  ότι ςτθν κρίςιμθ αυτι περίοδο ευρωπαϊκϊν 

μεταςχθματιςμϊν και επαναπροςανατολιςμοφ, αλλά και τθσ χϊρασ μασ 

εντόσ ΕΕ, κα μποροφςα να ςυμβάλω από τθ κζςθ του Ευρωβουλευτι. 

Αυτό φυςικά εναπόκειται ςτθν κρίςθ ςασ και …τον ςταυρό ςασ.  


