Πειραιάς, 15.4.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποψήφιες Κοινοτικοί Σύμβουλοι με τον Γιάννη Μώραλη και τον
συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι η
κα Διολέτη -Αλαφροπάτη Δήμητρα (Β΄ Δημοτική Κοινότητα) και
οι κυρίες Μπελιμπασάκη Αθηνά και Αγγελοπούλου Αναστασία (Δ΄
Δημοτική Κοινότητα).
Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων
Η κα Αλαφροπάτη-Διολέτη Δήμητρα γεννήθηκε και ζει στον
Πειραιά. Υπήρξε υπάλληλος του Δήμου Πειραιά επί 25 έτη. Έχει
ασχοληθεί με την δημοσιογραφία σε τοπικές και πανελλήνιας εμβέλειας
εφημερίδες. Υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του 28ου Δημοτικού Σχολείου.
Η κα Μπελιμπασάκη Αθηνά μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. Είναι
πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταπτυχιακές σπουδές στη
χρηματοοικονομική και τραπεζική διοικητική. Απασχολείται επί σειρά
ετών σε θέση ευθύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Η κα Αγγελοπούλου Αναστασία γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά.
Είναι συνταξιούχος.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του,
επεσήμανε:
«Θα ήθελα να καλωσορίσω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» τις
νέες μας υποψήφιες Δήμητρα Αλαφροπάτη-Διολέτη στην Β΄ Δημοτική
Κοινότητα και Αναστασία Αγγελοπούλου και Αθηνά Μπελιμπασάκη στην
Δ΄ Δημοτική Κοινότητα. Πρόκειται για τρεις δυναμικές γυναίκες με
όρεξη για δουλειά και διάθεση προσφοράς, οι οποίες γνωρίζουν τα
ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους στις Κοινότητες που είναι
υποψήφιες. Οι Δημοτικές Κοινότητες είναι σημαντικές για εμάς, καθώς
είναι πιο κοντά στους δημότες και επιλύουν άμεσα τα θέματα που
προκύπτουν. Προχωράμε λοιπόν όλοι μαζί, προκειμένου να συνεχίσουμε
την προσπάθεια μας για έναν καλύτερο Πειραιά σε όλα τα επίπεδα».
Η κα Δήμητρα Αλαφροπάτη-Διολέτη σε δήλωσή της επεσήμανε:
«Είμαι γέννημα θρέμμα Πειραιώτισσα, με 25ετή επαγγελματική θητεία
στον Δήμο. Πονάω αυτή την πόλη και στόχος μου είναι να βοηθήσω με
όλες μου τις δυνάμεις, προκειμένου ο Πειραιάς να

αποκτήσει πιο

ανθρώπινο πρόσωπο, να γίνει πιο ασφαλής για εμάς και τα παιδιά μας
γιατί τους το οφείλουμε. Με τον Γιάννη Μώραλη μπροστά συμμέτοχοι
όλοι, θα βοηθήσουμε ο Πειραιάς να βγει νικητής για άλλη μια φορά».
Η κα Αγγελοπούλου Αναστασία, σε δήλωσή της επεσήμανε:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου,
με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη. Στόχος
μου είναι να βοηθήσω τις γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας και
ειδικότερα την Παλαιά Κοκκινιά. Θα ήθελα να με εμπιστευθούν οι
κάτοικοι της περιοχής μου για να τους εκπροσωπώ στο Κοινοτικό
Συμβούλιο».

Η κα Μπελιμπασάκη Αθηνά, τόνισε σε δήλωσή της:
«Έχοντας ζήσει όλη μου τη ζωή και αρνούμενη να αποχωριστώ την Δ’
Δημοτική Κοινότητα αναγνωρίζω τόσο τα καθημερινά προβλήματα των
γειτονιών μας, μα κυρίως τις προοπτικές που ανοίγονται για την
αξιοποίηση της δυναμικής της περιοχής. Συμπαρατάσσομαι με τον
συνδυασμό του Γιάννη Μώραλη «Πειραιάς Νικητής», καθώς πιστεύω
στο αληθινό ενδιαφέρον του Δημάρχου να επιλύσει τα προβλήματα που
επί δεκαετίες μαστίζουν την περιοχή και είμαι βέβαιη πως μπορώ να
συνεισφέρω για να πραγματοποιήσουμε μαζί την πολυπόθητη αλλαγή. Η
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τεχνοκρατικό προσανατολισμό μου, ενώ η ιδιότητα μου ως μητέρα,
ενισχύει τα κίνητρά μου για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί τις
προϋποθέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τη νέα γενιά».

