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ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Σπύρου 

 
Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1966 και είναι παντρεµένη µε τον Θωµά Υφαντή. 
Σπούδασε φαρµακευτική στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης µε 
µεταπτυχιακά στην Ψυχοφαρµακολογία. Είναι λέκτορας Φαρµακολογίας 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. ∆ραστηριοποιείται στο 
πανεπιστηµιακό κίνηµα και είναι µέλος της Συσπείρωσης στο Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων. Είναι ανένταχτη, συµµετέχει στην Επιτροπή Αγώνα Πολιτών και 
στο Κοινωνικό Φόρουµ Ιωαννίνων και ήταν µέλος της Γραµµατείας της 
νοµαρχιακής κίνησης «Κόκκινη - Πράσινη Παρέµβαση». 
 

 
 
 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ του Κωνσταντίνου 

 
Γεννήθηκε στην Κόνιτσα το 1976, όπου και εργάζεται σήµερα ως τραπεζικός 
υπάλληλος. Σπούδασε µαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο Πατρών και 
δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνηµα µέσα από τις γραµµές των 
Αριστερών Σχηµάτων φοιτητών. Είναι µέλος της Κοµµουνιστικής Οργάνωσης 
Ελλάδας (ΚΟΕ). Συµµετέχει στο Κοινωνικό Φόρουµ Ιωαννίνων, στην 
Επιτροπή Αγώνα Πολιτών, στη δηµοτική κίνηση ∆.Ρ.Α.ΣΥ. και στη 
νοµαρχιακή κίνηση ΝΟ.Ρ.Α.ΣΥ. 
 
 

 
 



ΚΑΣΤΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ του Αποστόλη 
 
Γεννήθηκε το 1955 στην Πρέβεζα. Ο σύντροφός της είναι ο Τάκης 
Νικολόπουλος και έχουν δύο παιδιά. Σπούδασε φυσικοθεραπεία στην Αθήνα 
και εργάζεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων. Συµµετείχε στο αντιδικτατορικό και µεταπολιτευτικό 
φοιτητικό κίνηµα και στη συνέχεια στο συνδικαλιστικό κίνηµα των 
υγειονοµικών και στην Α∆Ε∆Υ. ∆ιατέλεσε µέλος του ΚΚΕ και ήδη του ΣΥΝ 
και πήρε µέρος στις νοµαρχιακές εκλογές του 2006 µε τη «Νοµαρχιακή 
Πρωτοβουλία για τα Γιάννενα το Περιβάλλον και την Αλληλεγγύη».   
 

 
 
 
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου 

 
Γεννήθηκε στη Ζίτσα το 1957, είναι παντρεµένος µε την Σίσσυ 
Αργυροπούλου και έχει δυο κόρες. Είναι ψυχίατρος και εργάζεται στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. Η πολιτική του δράση 
ξεκίνησε από τα µαθητικά του χρόνια, την εποχή του Πολυτεχνείου, 
και συνεχίστηκε µέσα στις γραµµές του ΚΚΕ και στη συνέχεια του 
ΣΥΝ, όπου σήµερα είναι Γραµµατέας της Ν.Ε. Ιωαννίνων. 
Συµµετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και το 2004. Στις 
νοµαρχιακές εκλογές του 2006 ηγήθηκε της παράταξης «Νοµαρχιακή 
Πρωτοβουλία για τα Γιάννενα το Περιβάλλον και την Αλληλεγγύη» 
και εκλέχθηκε στο νοµαρχιακό συµβούλιο Ιωαννίνων ενώ το 2002 
συµµετείχε µε την «Κόκκινη – Πράσινη Παρέµβαση». 

 
 
 
 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη 
 
Γεννήθηκε το 1976, αρτεργάτης από το Κρυφοβό. Στα χρόνια των σπουδών 
του,στο Τµ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας, 
δραστηριοποιήθηκε σε πολιτιστικούς συλλόγους, αντιρατσιστικές 
πρωτοβουλίες και στην καµπάνια αλληλεγγύης «ένα σχολείο για την Τσιάπας». 
Είναι µέλος της ΑΚΟΑ και του Πανελλαδικού Συντονιστικού της οργάνου ενώ 
συµµετέχει ενεργά στο Κοινωνικό Φόρουµ Ιωαννίνων, την Επιτροπή Αγώνα 
Πολιτών, τη δηµοτική κίνηση ∆.Ρ.Α.ΣΥ. και τη νοµαρχιακή κίνηση 
ΝΟ.Ρ.Α.ΣΥ.. 
 

 
 



 
ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αναστασίου 
 

Γεννήθηκε το 1951, κατάγεται από τον Ελαφότοπο Ζαγορίου, είναι 
παντρεµένος µε την Κατερίνα Γιαννάκη και έχει ένα παιδί. Στα χρόνια της 
δικτατορίας διέφυγε στη Ρώµη, όπου σπούδασε στην Ιατρική Σχολή και 
ενεργοποιήθηκε στο αντιδικτατορικό κίνηµα. Για τη δράση του συνελήφθη από 
τη χούντα. Στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε στην Ιταλία, όπου συµµετείχε 
στο φοιτητικό και συνδικαλιστικό κίνηµα. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος 
της ΚΝΕ, του ΚΚΕ και στη συνέχεια του ΣΥΝ. Είναι µέλος της Κ.Π.Ε. του 
ΣΥΝ και υπεύθυνος του Τµήµατος Απόδηµου Ελληνισµού. Συµµετέχει στο 
κίνηµα της Ηπειρωτικής αποδηµίας και στην Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία. 
∆ηµοσιογραφεί σε ελληνικά και ξένα έντυπα. 
 

 
 
 
ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Νικολάου 

 
Γεννήθηκε το 1956 στα Γιάννενα. Γιός του γιατρού και αγωνιστή Νίκου 
Σκοπούλη. Πατέρας 4 παιδιών. Σύντροφός του η Ζωή Παναγιωτάρα. 
Σπούδασε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε µεταπτυχιακά στην Πληροφορική και τα 
∆ίκτυα Επικοινωνιών. Εργάζεται ως τεχνικός υπεύθυνος του Κέντρου 
∆ιαχείρισης ∆ικτύων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. ∆ραστηριοποιήθηκε 
πολιτικά στην Ανανεωτική Αριστερά. Μέλος του Ρήγα Φεραίο, του ΚΚΕ 
Εσωτερικού, της ΕΑΡ και του Συνασπισµού. Είναι µέλος της Κ.Π.Ε. του 
ΣΥΝ. Συµµετείχε στα ψηφοδέλτιο του «ΣΥΡΙΖΑ» το 2004 και της 

«Νοµαρχιακής Πρωτοβουλίας για τα Γιάννενα το Περιβάλλον και την Αλληλεγγύη» το 2006. 


