
 

 

 

Πειραιάς,  22.3.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα με τον 

Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις δημοτικές 

εκλογές του Μαΐου, θα είναι οι κυρίες Σοφία Δαλμυρά, Ελένη 

Γιοσμά-Φασόλη και ο κ. Γιάννης Πιερακέας. 

Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων 

Η κα Σοφία Δαλμυρά έχει γεννηθεί, μεγαλώσει και ζει στον Πειραιά. 

Εργάζεται στην Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά «Κανάλι Ένα 90,4 fm». 

Σπουδάζει Ελληνικό Πολιτισμό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και είναι μέλος 

της Αδελφότητας Ολυμπιτών Καρπάθου «Η Δήμητρα».  

Η κα Ελένη Γιοσμά-Φασόλη μεγάλωσε στον Πειραιά όπου 

ολοκλήρωσε τις ακαδημαϊκές σπουδές της. Σπούδασε αισθητική και 

κοσμετολογία. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται  με τη ζωγραφική 

έχοντας μαθητεύσει δίπλα στον Πειραιώτη ζωγράφο Ν. Πισσά. 

Δραστηριοποιείται σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε φιλανθρωπικές 

δράσεις. 



 

Ο κ. Γιάννης Πιερακέας ζει στον Πειραιά. Είναι συνταξιούχος και 

διατελεί γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 50ου 

Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.  

O Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του 

επεσήμανε: «Καλωσορίζω τρεις νέους υποψήφιους Κοινοτικούς 

Συμβούλους στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα με τον συνδυασμό «Πειραιάς 

Νικητής», τη Σοφία Δαλμυρά, την Ελένη Γιοσμά-Φασόλη και τον Γιάννη 

Πιερακέα. Πιστεύω πως στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές, με δεδομένο 

τον αυξημένο σε αρμοδιότητες ρόλο που θα διαδραματίσουν οι 

Δημοτικές Κοινότητες, οφείλουμε να συμπεριλάβουμε στο ψηφοδέλτιο 

μας, συμπολίτες μας με ουσιαστικό ενδιαφέρον για την περιοχή τους. 

Όλοι μαζί συνεχίζουμε για έναν καλύτερο Πειραιά». 

Η κα Σοφία Δαλμυρά σε δήλωσή της, επεσήμανε: 

«Είμαι ευτυχής που ανήκω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και θα 

προσπαθήσω να συμβάλω, προκειμένου να καλυτερεύσει ο Πειραιάς και 

ειδικότερα η Α΄ Δημοτική Κοινότητα».  

Η κα Ελένη Γιοσμά-Φασόλη, σε δήλωσή της, τόνισε: 

«Ως δημότης που ζω με την οικογένεια μου στην Α' Δημοτική Κοινότητα 

με ενδιαφέρει το μέλλον της περιοχής μου και επιθυμώ να βοηθήσω και 

να  αγωνιστώ για το καλό όλων μας. Γι' αυτό χωρίς δεύτερη σκέψη 

αποδέχτηκα με χαρά την πρόσκληση του Δημάρχου μας κ. Γιάννη 

Μώραλη να είμαι υποψήφια της Α' Δημοτικής Κοινότητας, καθώς μου 

δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα του 

συνδυασμού μας «Πειραιάς Νικητής» και για να βοηθήσω στην 

ολοκλήρωση του έργου που έχει ξεκινήσει εδώ και 4,5 χρόνια. Στόχος 



μας η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα που θα μετριέται με 

έργα και πράξεις. Επιθυμώ τη στήριξη των Πειραιωτών,  γιατί οι 

πεποιθήσεις αλλά και ο έντιμος αγώνας μου θα είναι οι κατευθυντήριες 

γραμμές για μια πιο αισιόδοξη και εξωστρεφή κοινωνία που θα δίνει 

χαρά, υπερηφάνεια και ευκαιρίες στα παιδιά της».  

Ο κ. Γιάννης Πιερακέας, σε δήλωσή του σημείωσε: 

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό «Πειραιάς 

Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη, γιατί θέλω να βοηθήσω στην επιτυχία 

του έργου του Δημάρχου και στην βελτίωση της καθημερινότητας στην  

Α΄ Δημοτική Κοινότητα με όλες μου τις δυνάμεις».  

 


