
 

 

 

Πειραιάς,  23.3.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πέντε ακόμα Πειραιώτες συντάσσονται με τον συνδυασμό «Πειραιάς 

Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη ως υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι 

στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Πρόκειται για την κυρία Βαθειά Χριστίνα και τον κύριο Σταθακάκη 

Γιώργο, υποψήφιους στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα την κυρία 

Αντωνιάδου Μαρία υποψήφια στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα και 

τους κυρίους Τσαγκράκο Γιώργο και Μπλιόκα Τηλέμαχο (Tέλη), 

υποψήφιους στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. 

Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων 

Η κα Βαθειά Χριστίνα έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στον Πειραιά. Είναι 

Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην 

πόλη μας. Είναι επιστημονική έφορος του Ομίλου Γυναικών Πειραιά 

«Εξάλειπτρον».  



Ο κ. Σταθακάκης Γιώργος έχει μεγαλώσει και ζει στον Πειραιά. Είναι 

ιδιωτικός υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται σε 

κατασκευές yacht. 

Η κα Αντωνιάδου Μαρία γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Παλαιά 

Κοκκινιά. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. 

Ο κ. Τσαγκράκος Γιώργος γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. 

Είναι Ομοσπονδιακός προπονητής Πυγμαχίας και προπονητής του 

Γυμναστικού Συλλόγου Πειραιά «Λεωνίδας». 

Ο κ. Μπλιόκας Τηλέμαχος (Τέλης)  γεννήθηκε στον Πειραιά και είναι 

32 χρονών. Φοίτησε στο 8ο Γυμνάσιο και Λύκειο Πειραιά. Σπούδασε σε 

Δημόσια Σχολή Κομμωτικής του Πειραιά, ενώ διατηρεί επιχείρηση 

ανδρικής κόμμωσης που εδρεύει στην πόλη μας.  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του 

ανέφερε: «Ο συνδυασμός «Πειραιάς Νικητής» ενισχύει  ακόμη 

περισσότερο το δυναμικό του στις Δημοτικές Κοινότητες για τις 

δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Καλωσορίζω με χαρά πέντε υποψήφιους 

Κοινοτικούς Σύμβουλους: την Χριστίνα Βαθειά και τον Γιώργο 

Σταθακάκη, υποψήφιους στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα, την Μαρία 

Αντωνιάδου υποψήφια στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα και τους Γιώργο 

Τσαγκράκο και Τηλέμαχο Μπλιόκα, υποψήφιους στην Ε΄ Δημοτική 

Κοινότητα. Πρόκειται για Πειραιώτες, οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα που 

απασχολούν τις Κοινότητες στις οποίες είναι υποψήφιοι και πιστεύω πως 

θα συμβάλουν στο έργο που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε τα επόμενα 

χρόνια σε κάθε γειτονιά της πόλης».  

 

 



Η κυρία Βαθειά Χριστίνα, ανέφερε σε δήλωσή της: 

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» με 

την προσδοκία ότι ο Πειραιάς μπορεί και θα είναι νικητής. Είμαι 

υποψήφια στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα και στόχος μου είναι η 

καθημερινή επαφή με τη βάση του εκλογικού Σώματος, καθώς αυτό που 

με ενδιαφέρει είναι η επαφή μου με τους κατοίκους της Β΄ Δημοτικής 

Κοινότητας, προκειμένου να επιλύσουμε άμεσα τα θέματα που τους 

απασχολούν».  

Ο κ. Σταθακάκης Γιώργος, σε δήλωσή του, επεσήμανε: 

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου  με τον κ. Μώραλη 

καθώς επιθυμώ να συμβάλω στην προσπάθεια του Δημάρχου να αλλάξει 

προς το καλύτερο τον Πειραιά, σε όλα τα επίπεδα. Στην Β΄ Δημοτική 

Κοινότητα έχω δει τα τελευταία χρόνια να υλοποιούνται σημαντικές 

παρεμβάσεις και θέλω να συνεισφέρω στο έργο που θα γίνει τα επόμενα 

χρόνια στην Κοινότητα μας». 

Η κα Αντωνιάδου Μαρία σε δήλωσή της, υπογράμμισε: 

«Είμαι υποψήφια στις αυτοδιοικητικές εκλογές με τον συνδυασμό του κ. 

Μώραλη, θεωρώντας ότι είναι η πλέον ενδεδειγμένη πρόταση και λύση 

για τον Πειραιά μας. Ο συνδυασμός του κ. Μώραλη, όντας 

υπερκομματικός με διάθεση συνεργασίας με το σύνολο των πολιτών του 

Πειραιά, πέρα από κομματικά ή άλλα κριτήρια, μπορεί να θέσει τις 

βάσεις για μια πόλη-πρότυπο. Θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την ανάδειξη και επίλυση των  προβλημάτων της Δ΄ Δημοτικής 

Κοινότητας, περιοχή στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα».  

Ο κ. Τσαγκράκος  Γιώργος σε δήλωσή του υπογράμμισε: 



«Είναι τιμή μου που θα είμαι υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος στην Ε΄ 

Δημοτική Κοινότητα με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον 

Γιάννη Μώραλη. Στόχος μου είναι να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις 

στην προσπάθεια του Δημάρχου Πειραιά, προκειμένου να αλλάξει προς 

το καλύτερο η πόλη μας και ειδικότερα η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα».  

Ο κ. Μπλιόκας Τηλέμαχος (Τέλης) σε δήλωσή του ανέφερε: 

«Μεγαλώνοντας στον Πειραιά και γνωρίζοντας καλά την πόλη, επιθυμώ 

να συμβάλλω ενεργά στη συνέχιση του έργου του Δημάρχου μας Γιάννη 

Μώραλη, καθώς και να ενισχύσω με την παρουσία μου τη συμμετοχή 

νέων ανθρώπων στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής». Με ευαισθησία 

στα κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους συνανθρώπους μας και με 

νέες ιδέες και όρεξη για την πραγματοποίησή τους».    


