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Oι αγώνες που έχουµε
µπροστά µας,
µας χρειάζονται όλους µαζί!

Καστάνη ∆ήµητρα

Γεννήθηκε το 1955 στην Πρέβεζα. Ο σύντροφός της είναι ο γιατρός 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 κίνηµα των υγειονοµικών και
στην Α∆Ε∆Υ. ∆ιετέλεσε µέλος του ΚΚΕ και ήδη του ΣΥΝ. Ήταν υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2007 και υποψήφια νοµαρχιακή σύµβουλος το 2006 µε την παράταξη «Νοµαρχιακή
Πρωτοβουλία για τα Γιάννινα, το Περιβάλλον και την Αλληλεγγύη».

Λούκας Κώστας

Γεννήθηκε στα Γιάννενα και µεγάλωσε στο Γυαλί - Καφενέ. Είναι κάτοχος πτυχίων ∆ασολογίας
και Γεωπονίας. Εργάστηκε ως δασολόγος στο Μέτσοβο, στη Βυτίνα Αρκαδίας, στην Κόνιτσα
και σήµερα στα Γιάννενα. ∆ιατέλεσε µέλος ∆ιοικητικών Συµβουλίων διαφόρων φορέων, µέλος
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων και Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ / τµ. Ηπείρου. Συµµετείχε ενεργά στα κινήµατα για θέµατα εργασίας, προστασίας περιβάλλοντος και ανάπτυξης. ∆ραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο ΚΚΕ εσωτερικού, το ΚΚΕ εσ. - ΑΑ και σήµερα είναι µέλος
της Γραµµατείας της ΑΚΟΑ.

Μαντάς Χρήστος

Γεννήθηκε στη Ζίτσα το 1957, είναι παντρεµένος µε την Σίσσυ Αργυροπούλου και έχουν δύο
κόρες. Είναι Λέκτορας Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Παν/µίου Ιωαννίνων. Η πολιτική του
δράση άρχισε από τα µαθητικά του χρόνια, την εποχή του Πολυτεχνείου, και συνεχίστηκε στην
ΚΝΕ, στο ΚΚΕ και στη συνέχεια στον ΣΥΝ, όπου διατέλεσε Γραµµατέας της Ν.Ε. Ιωαννίνων, και
του ΣΥΡΙΖΑ µε βουλευτικές υποψηφιότητες το 2004 και το 2007. Υπήρξε Πρόεδρος των Νοσοκοµειακών Γιατρών Ηπείρου και µέλος του ∆.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Από το
2006 είναι Νοµαρχιακός Σύµβουλος, επικεφαλής της «Νοµαρχιακής Πρωτοβουλίας για τα Γιάννενα, το Περιβάλλον και την Αλληλεγγύη», ενώ το 2002 ήταν υποψήφιος µε την «Κόκκινη-Πράσινη Παρέµβαση».

Μπασιούκας Κώστας

Γεννήθηκε στο Αθαµάνιο Άρτας το 1948. Σύντροφός του είναι η Όλγα Πολυχρονιάδου, πολιτικός µηχανικός ΠΕΧΩ. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ερµατολογίας στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ΕΠ και µέλος της ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Η συνδικαλιστική του δράση άρχισε το 1978 µε συµµετοχή σε διάφορες θέσεις οργάνων στον
ιατρικό χώρο (ΕΙΝ∆Ε, ΕΙΝΑΠ, ΕΙΝΗ, Ιατρικοί Σύλλογοι), στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (στο Αθαµάνιο) και σε πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους (Σύλλογος «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ», Εταιρεία Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων κ.α.). Είναι ανένταχτος του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν πρόσφατα
υποψήφιος Ευρωβουλευτής.

Σιβροπούλου Ειρήνη

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952 από γονείς πρόσφυγες Πόντιους. Από το 1982 ζει στα
Γιάννενα και είναι παντρεµένη µε τον πανεπιστηµιακό ∆ηµόκριτο Τσουκάτο. Είναι αρχιτέκτονας µηχανικός και αρχαιολόγος και έχει δηµιουργήσει τον Χώρο σύγχρονης τέχνης «Αµυµώνη».
Συµµετείχε στο αντιδικτατορικό κίνηµα στην Ιταλία και εντάχθηκε στην ΕΑΡ και τον Συνασπισµό. Συµµετέχει στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Ιωαννίνων (Αντιπρόεδρος), στον Σύλλογο Προστασίας Αράχθου και στον Όµιλο Αγωνιστικού Μπριτζ Ιωαννίνων. Έχει συµµετάσχει στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος του ΤΕΕ / Τµ. Ηπείρου και το έχει εκπροσωπήσει σε συλλογικά όργανα (Ν.Ε.
Ισότητας, ΝΕΛΕ).

Σκοπούλης Γιάννης

Γεννήθηκε το 1956 στα Γιάννενα. Κατάγεται από την Πεδινή. Είναι γυιός του γιατρού και αγωνιστή Νίκου Σκοπούλη και πατέρας 4 παιδιών. Σπούδασε στο τµήµα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ µε µεταπτυχιακά στην πληροφορική και τα δίκτυα επικοινωνιών. Εργάζεται
ως τεχνικός υπεύθυνος στο κέντρο διαχείρισης δικτύων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. ∆ραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο Ρήγα Φεραίο, το ΚΚΕ Εσωτερικού, την ΕΑΡ και το Συνασπισµό.
Συµµετείχε στο ψηφοδέλτιο Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2004 και 2007 καθώς και
στο ψηφοδέλτιο της «Νοµαρχιακής Πρωτοβουλίας για τα Γιάννινα, το Περιβάλλον και την Αλληλεγγύη» το 2006.

Φίλιος Φίλιππας

Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας, ειδικεύτηκε στο Οφθαλµιατρείο Αθηνών και είναι
µέλος της Ελληνικής Οφθαλµολογικής Εταιρείας. Έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ των Νοσοκοµειακών Γιατρών Αθήνας-Πειραιά. και του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Μετέχει ενεργά
στο κίνηµα της Αριστεράς από το 1969. Μέλος της Κ.Ν.Ε και ύστερα του Κ.Κ.Ε έως το 1993.
Από το 2004 µετέχει στην Κίνηση για την Ενότητα ∆ράσης της Αριστεράς (ΚΕ∆Α), συνιστώσας
του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέγεται συνεχώς από το 1982 ∆ηµοτικός Σύµβουλος και από το 1987 µέχρι το
1994 υπήρξε ∆ήµαρχος στο ∆ήµο Ιωαννιτών. Έχει θητεύσει µέλος του Προεδρείου του Ελληνικού Κινήµατος Ειρήνης.

