Πειραιάς, 1.4.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής»
και τον Γιάννη Μώραλη στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, θα είναι
η κα Λάγγουρα Μαρία (Α΄ Δημοτική Κοινότητα) και ο κ. Φερμάνης
Δημήτρης (Ε΄ Δημοτική Κοινότητα).
Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων
Η κα Λάγγουρα Μαρία γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά. Εργάστηκε ως
σύμβουλος φαρμακευτικής εταιρείας στην πόλη μας επί σειρά ετών. Τα
τελευταία πέντε χρόνια διατηρεί εμπορικό κατάστημα στην πλατεία
Πηγάδας.
Είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 33ου
Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ. του
Συλλόγου Γονέων του 33ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και του 1ου
Γυμνασίου Πειραιά.

Ο κ. Φερμάνης Δημήτρης γεννήθηκε μεγάλωσε και ζει στα Μανιάτικα.
Εργάζεται από το 1980 μέχρι σήμερα στην ΕΥΔΑΠ με έντονη
συνδικαλιστική δράση. Από την εφηβική του ηλικία αγωνίστηκε μέσω
επιτροπών και συλλόγων, προσπαθώντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη
του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του
τόνισε:
«Καλωσορίζω στον συνδυασμό μας την Μαρία Λάγγουρα και τον
Δημήτρη Φερμάνη υποψήφιους Κοινοτικούς Συμβούλους στην Α΄ και
στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα αντίστοιχα, με τον «Πειραιά Νικητή».
Πιστεύω πως είναι σημαντική η πρόθεσή τους να αναδείξουν στα
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προκειμένου αυτά να επιλύονται. Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία της
συμμετοχής στα κοινά: να έχεις διάθεση προσφοράς και κυρίως αγάπη
για την περιοχή και τη γειτονιά σου. Πρόκειται για δυο συμπολίτες μας
που ενδιαφέρονται για την πόλη μας και χαίρομαι που συμπορεύονται
με τον «Πειραιά Νικητή».
Η κα Μαρία Λάγγουρα ανέφερε σε δήλωσή της:
«Έχω την τιμή να θεωρούμαι τέταρτης γενιάς Πειραιώτισσα. Μεγάλωσα
ακούγοντας ιστορίες για τους παλιούς Πειραιώτες και τον τόπο μου, οι
οποίες με έκαναν να νιώθω περήφανη για την καταγωγή μου. Χρόνο με
το χρόνο αγάπησα όλο και περισσότερο την πόλη μου και τους
ανθρώπους της. Ως ενεργό μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των
Συλλόγων Γονέων αλλά και ως κάτοικος της Α΄ Κοινότητας, εντοπίζω
καθημερινά προβλήματα τα οποία θέλω να βοηθήσω να λυθούν.
Έχοντας όνειρα, όρεξη για δουλειά και έντονους προβληματισμούς για
τη γειτονιά μας, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα ως Κοινοτική

Σύμβουλος στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα στις εκλογές της 26ης Μαϊου
2019, με το συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη».
Ο κ. Φερμάνης Δημήτρης σε δήλωσή του υπογράμμισε:
«Ο Γιάννης Μώραλης είναι ο Δήμαρχος που πραγματοποίησε πολλά έργα
και άλλαξε ριζικά τον Πειραιά. Το σημαντικότερο είναι πως μετέδωσε σε
εμάς τους Πειραιώτες το όραμα να αγωνιστούμε για τον Πειραιά που
ονειρευόμαστε και μας αξίζει. Μέσα από τον «Πειραιά Νικητή» και δίπλα
στον Δήμαρχο, θέλω να συνεχίσω να προσφέρω για να γίνει το όραμά
μας πραγματικότητα».

