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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Αρκετές ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των ψηφοδελτίων τα
κόμματα ανακοίνωσαν επίσημα τους υποψηφίους. Μάλιστα ορισμένα δεν το έκαναν ακόμα,
κάτι που πιθανά να γίνει άμεσα, αν και το τοπίο σε μεγάλο βαθμό είναι διαμορφωμένο.

Στα Γιάννενα έχουμε αλλαγές, αλλού μικρές κι αλλού μεγάλες, πάντως σε όλα τα
ψηφοδέλτια των κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές του Ιανουαρίου, ενώ φυσικά
έχουμε και νέους σχηματισμούς που διεκδικούν την ψήφο μας, όπως η Λαϊκή Ενότητα του
Παναγιώτη Λαφαζάνη αλλά και η Δημοκρατική Συμπαράταξη των ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα ψηφοδέλτια που ανακοίνωσαν ή αναμένεται να ανακοινώσουν
τα κόμματα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώθηκε το σενάριο που ήθελε τον Άρη Σπέγγο να μένει εκτός λίστας
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λόγω της τοποθέτησής του στη Μεταλλουργική.

Έτσι στο ψηφοδέλτιο του κόμματος που παραλίγο να κερδίσει αυτοδυναμία στις εκλογές
του Ιανουαρίου θα μετέχουν οι εξής υποψήφιοι: Μαντάς Χρήστος, Στέφος Ιωάννης, Τζούφη
Μερόπη, Καραγιάννης Ιωάννης, Κολοκούρη Ελένη, Παλάσχας Πέτρος, Μπασιούκας Κων/νος.

Στη Νέα Δημοκρατία δεν είχαμε κάποια επίσημη ανακοίνωση- τουλάχιστον μέχρι την ώρα
που γραφόταν το κείμενο- ωστόσο τα πράγματα στο κόμμα του Β. Μεϊμαράκη, που
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, διεκδικεί επί ίσοις όροις την πρώτη θέση στις εκλογές, θα
μετέχουν οι εξής υποψήφιοι με την εξής σειρά: Κ. Τασούλας, Στ. Καλογιάννης, Γ.
Καραμπίνας, Ν. Τύρου – Ούζα, Χ. Λαζάνης, Μ. Τσολάκη και Γ. Νταλαμάγκας

Στο Ποτάμι έχουμε μια αλλαγή με τον Παναγιώτη Κάπο να βρίσκεται σίγουρα εκτός
ψηφοδελτίου. Οι υπόλοιποι έξι που ήταν υποψήφιοι τον Ιανουάριο, δηλαδή οι :Αθηνά
Κολιονάσιου, επιχειρηματίας, Αλέξανδρος Κρομμύδας, Κτηνίατρος, Βίκυ Κώστα,
Δημοσιογράφος, Πέτρος Μπούγιας, Τοπογράφος Μηχανικός, Δημήτρης Πάνου, Γιατρός και
Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής Ψυχιατρικής, βρίσκονται εκ νέου στο ψηφοδέλτιο ενώ στην
έβδομη θέση θα βρεθεί ο Ευθύμιος Κυρτζόγλου.

Στη Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση των υποψήφιων,
έχουμε όμως την επισημοποίηση της συμμετοχής του γραμματέα της ΔΗΜΑΡ, Βασίλη
Μασαλά στο ψηφοδέλτιο των Ιωαννίνων.

Έτσι κι ενώ η Ν.Ε. της ΔΗΜΑΡ θόλωσε τα νερά με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή
σχετικά με τη συμμετοχή της στο νέο αυτό κομματικό σχηματισμό το ψηφοδέλτιο της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα είναι το εξής: Επικεφαλής θα είναι ο Μιχάλης Κασσής και
θα συμπληρώνεται από τους Άρη Τσουκάλη, Τάσο Γκάρτζιο, Ευάγγελο Ζήνδρο, Σωτήρη
Ζαρπαλά και Βανέσα Γαρδίκου, η οποία ήταν υποψήφια στο Κίνημα του Γ. Παπανδρέου στις
εκλογές του Ιανουαρίου.

Άξιο αναφοράς η απουσία του Δημήτρη Παπαγεωργίου ο οποίος είχε έρθει δεύτερος σε
σταυρούς πίσω από τον Μ. Κασσή στις προηγούμενες εκλογές.
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Το ΚΚΕ το οποίο παρουσίασε τους υποψηφίους του στα Γιάννενα με δύο αλλαγές ως προς
τις εκλογές του Ιανουαρίου. Η πρώτη αφορά την αντικατάσταση της Γεωργίας Γεωργιάδου,
με την Χριστίνα Τουλκιαρίδου, και η δεύτερη την τοποθέτηση στην πρώτη θέση της λίστας
του Νίκου Έξαρχου αντί της Όλυς Τσουμάνη που ήταν πρώτη σε ψήφους τον Ιανουάριο.
Υποψήφιοι του ΚΚΕ στο Νομό Ιωαννίνων είναι οι:

Νίκος Έξαρχος, Όλυ Τσουμάνη, Γιώργος Πρέντζας, Δημήτρης Τασιούλας, Δημήτρης
Σδούκος, Λουκία Κίτσου, Χριστίνα Τουλκιαρίδου.

Μεγάλες αλλαγές έχουμε στους Ανεξάρτητους Έλληνες, το ψηφοδέλτιο των οποίων στο
νομό έχει οριστικοποιηθεί. Αναλυτικά σε αυτό συμμετέχουν οι: Βασιλείου Αντώνιος, Λιάκου
Παρασκευή, Σπύρος Σιδέρης, Μάλλιου Μαρία, Χαράλαμπος Καψοκαβάδης,
Παπαχρηστοδήμας Δημήτριος, Γιωτάκης Γρηγόριος.

Μάλιστα σήμερα το πρωί ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης
Σγουρίδης, με την ιδιότητά του ως επικεφαλής της επιτροπής προεκλογικού αγώνα των
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στα Ιωάννινα για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου.

Επίσημες ανακοινώσεις έκανε και η Λαϊκή Ενότητα η οποία κατεβάζει πλήρες ψηφοδέλτιο
στα Γιάννενα.

Οι υποψήφιοι στο Ν. Ιωαννίνων είναι:

Καφαράκης Βασίλης: Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου (ΕΙΝΗ), μέλος
του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων, Βρυώνη Βασιλική, ιδιωτική υπάλληλος, Γοδέβενος Πέτρος,
συνταξιούχος Ο.Α.Ε., Γρηγορίου Πέτρος, εκπαιδευτικός, Κώστας Μιχάλης, άνεργος
υδραυλικός, Νουτσόπουλος Κώστας, συνταξιούχος, Σταματιάδου Ερασμία, ιδιωτική
εκπαιδευτικός

«Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που θα δώσουν την εκλογική μάχη από τη θέση του
υποψηφίου, μαζί με τα μέλη της ''Λαϊκής Ενότητας'' που καθημερινά πυκνώνουν τις τάξεις
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της, θα τιμήσουν το ΟΧΙ του λαού, αντιπαλεύοντας μέσα και έξω από τη Βουλή τις
πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας, ενάντια στο δήθεν μονόδρομο της υποταγής
και της ήττας», σημειώνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το νεοσυσταθέν κόμμα.

Τέλος, επίσημες ανακοινώσεις έκανε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ –ΕΕ.

Στο ψηφοδέλτιό της συμμετέχουν οι: Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου - Περιφερειακός
σύμβουλος Ηπείρου με την Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο,

Αργυρός Δημήτριος - Eργαζόμενος στη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, Αντιπρόσωπος
συνελεύσεως του Εργατικού κέντρου Ιωαννίνων, οργανωτικός γραμματέας του σωματείου
αναπήρων νόμου Ιωαννίνων. Γενικός γραμματέας στο Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ ΑΜΕΑ, Ηλίας Νίκος του
Κωσταντίνου - Γραμματέας σωματείου Μετάλλου Ιωαννίνων, Συνδρεβέλη
Παρασκευή(Βούλα) του Γεωργίου - Μέλος διοικήσεως του Εργατικού κέντρου Ιωαννίνων,
Μπακόλας Δημήτριος του Γεωργίου - Γεωπόνος ,Ταμίας σωματείου Γεωπόνων και Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, Καραγιαννάκου Στυλιανή του Τριανταφύλλου Άνεργη-Εκπαιδευτικός, και Πασσιάς Χρήστος του Παναγιώτη - Πρόεδρος σωματείου
Praktiker Ιωαννίνων.

4/4

