Πειραιάς, 24.3.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τέσσερεις επιπλέον υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι συντάσσονται με
τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη, στις
δημοτικές εκλογές του Μαΐου.
Πρόκειται για την κα Μπαστιάνου Άννα και τους κύριους Καράβη
Αλέξανδρο και Κωνστάντιο Χιονή, υποψήφιους στην Γ΄ Δημοτική
Κοινότητα και την κα Χριστοφορίδου Ευδοκία (Εύη) υποψήφια στην
Δ΄ Δημοτική Κοινότητα.
Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων
Η κα Μπαστιάνου Άννα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νέο Φάληρο.
Ξεκίνησε την καριέρα της ως επιχειρηματίας, διατηρώντας κατάστημα
έτοιμων ενδυμάτων στο κέντρο του Πειραιά.
Δραστηριοποιείται με τα κοινά από το 1994 ως υποψήφια Κοινοτική
Σύμβουλος. Το 1998 διετέλεσε βοηθός ταμία στο 1ο Σύστημα
Ναυτοπροσκόπων

Νέου Φαλήρου. Το 2001 εξελέγη μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου

του

Νέου

Φαλήρου.

Είναι

Κοινοτική

Σύμβουλος

Γ΄

Δημοτικής

Κοινότητας με τον συνδυασμό του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη.
Ο κ. Καράβης Αλέξανδρος

είναι κάτοικος Νέου Φαλήρου. Είναι

Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις. Διατελεί Κοινοτικός Σύμβουλος στην Γ΄
Δημοτική Κοινότητα με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής».
Ο κ. Χιονής Κωνστάντιος γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο Νέο
Φάληρο. Είναι θεατρολόγος, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Είναι
καθηγητής

θεατρολογίας

στο

Πανεπιστήμιο

Αθηνών

και

υπήρξε

Διευθυντής Προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ επί 29 συναπτά έτη καθώς και
ιδρυτής του Μουσείου Αρχείου ΕΡΤ. Έχει

βραβευθεί από το ίδρυμα

Μπότση για την προσφορά του στην τηλεόραση και στην ραδιοφωνία
της ΕΡΤ καθώς και για το Μουσείο Αρχείου. Έχει συνεργαστεί με τον
Δημήτρη Χορν, τον Δημήτρη Μυράτ, την Ρένα Βλαχοπούλου, την
Αντιγόνη Βαλάκου, τον Χρόνη Εξαρχάκο και τον Νίκο Χατζίσκο. Έχει
διατελέσει Κοινοτικός Σύμβουλος στην Γ΄ Δημοτική Κοινότητα.
Η κα Χριστοφορίδου Ευδοκία (Εύη) μεγάλωσε και ζει στην Παλαιά
Κοκκινιά. Έχει εργαστεί ως λογίστρια σε ιδιωτικό ταμείο υγείας. Έχει
διατελέσει Πρόεδρος και γραμματέας του Σωματείου εργαζομένων
Εκτελωνιστικών Οργανισμών και είναι μέλος στο Σώμα Εθελοντών
Κοκκινιάς

«Δράση».

Είναι

Κοινοτική

Σύμβουλος

Δ΄

Δημοτικής

Κοινότητας με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής».
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του
τόνισε:
«Ολοένα

και

περισσότεροι

Πειραιώτες

συστρατεύονται

με

τον

συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής». Οι τέσσερεις υποψήφιοι Κοινοτικοί
Σύμβουλοι που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι συμπολίτες μας με
πραγματικό ενδιαφέρον για την πόλη μας. Με την κα Μπαστιάνου, τον

κ. Καράβη και την κα Χριστοφορίδου έχουμε μια καλή συνεργασία
καθώς είναι εν ενεργεία Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ενώ ο κ. Χιονής υπήρξε
Κοινοτικός Σύμβουλος στην Γ΄ Δημοτική Κοινότητα. Με δεδομένο ότι οι
Δημοτικές Κοινότητες θα έχουν τα επόμενα χρόνια αυξημένα καθήκοντα
και αρμοδιότητες, είναι ζητούμενο για εμάς, να συμμετέχουν στα
Κοινοτικά Συμβούλια άνθρωποι με γνώση, διάθεση και κυρίως όρεξη να
ασχοληθούν με τα θέματα που απασχολούν την κάθε Δημοτική
Κοινότητα χωριστά. Συνεχίζουμε όλοι μαζί για έναν καλύτερο Πειραιά».

Η κα Μπαστιάνου Άννα, σε δήλωσή της, επεσήμανε:
«Θα είμαι υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος στην Γ΄ Δημοτική Κοινότητα
για δεύτερη φορά με τον συνδυασμό του Δημάρχου Γιάννη Μώραλη,
τον οποίο και εμπιστεύομαι. Αγαπάω την πόλη μου τον Πειραιά και το
Νέο Φάληρο όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Θέλω να συμβάλλω με
ουσία στα κοινά του τόπου μας και μπορώ να προσφέρω στους Δημότες
του το καλύτερο δυνατό».
Ο κ. Καράβης Αλέξανδρος, σε δήλωσή του επεσήμανε:
«Κατεβαίνω υποψήφιος με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον
Γιάννη Μώραλη, γιατί επιθυμώ να συνδράμω στο σημαντικό έργο που
γίνεται αυτή την περίοδο στο Νέο Φάληρο και στον Πειραιά γενικότερα.
Θέλω να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου».
Ο κ. Χιονής Κωνστάντιος, υπογράμμισε σε δήλωσή του:
«Προσδοκώ σε ακόμη περισσότερη προσφορά του εν ενεργεία
Δημάρχου κ. Γιάννη Μώραλη, διότι πιστεύω πως είναι ικανός να φέρει
εις πέρας την από εδώ πορεία του Δήμου, καθότι πήρε το πρώτο
βάπτισμα στην προηγούμενη θητεία του».

Η κα Χριστοφορίδου Ευδοκία (Εύη) σε δήλωσή της τόνισε:
«Η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα είναι μια περιοχή με αρκετά προβλήματα.
Δεδομένων των συνθηκών, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τα
τελευταία 4,5 χρόνια για τη βελτίωση της καθημερινότητας των
κατοίκων και θα γίνουν ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια.

Το

κίνητρό μου είναι η αγάπη μου για την περιοχή μου και θα συνεχίσω τις
προσπάθειες για μια πόλη πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη για όλους
μας».

