
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  11.4.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 

Μαΐου με τον Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», 

θα είναι ο κ. Μακρής Χρήστος και ο κ. Ατζεμιάν Παναγιώτης (Β΄ 

Δημοτική Κοινότητα) καθώς και ο κ. Μπουλιέρης Γεράσιμος 

(Μάκης) (Δ΄ Δημοτική Κοινότητα). 

Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων 

Ο κ. Μακρής Χρήστος γεννήθηκε στον Πειραιά και είναι 

εκπαιδευτικός. Είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας  Λαμίας και 

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Διευθυντής του 

3ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και Υποδιευθυντής του 40ου 

Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. Από το 2014 είναι Κοινοτικός Σύμβουλος 

στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής»,  

και Αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Πειραιά. 

Ο κ. Ατζεμιάν Παναγιώτης μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. Είναι 

πτυχιούχος στοματολόγος, χειρούργος οδοντίατρος και εργάζεται στο 



οδοντιατρικό ιατρείο της οικογένειάς του στον Πειραιά. Είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού από την Ιατρική Αθηνών. Είναι Διευθυντής του τμήματος 

Υγείας στην Unesco Πειραιώς & Νήσων.  

Ο κ. Μπουλιέρης Γεράσιμος (Μάκης) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 

Π. Κοκκινιά και αποφοίτησε από το Λύκειο Π. Κοκκινιάς. Είναι Ελεύθερος 

Επαγγελματίας. Συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

άλλους φορείς από τη δεκαετία του 1980 για την ανάδειξη των 

προβλημάτων της περιοχής του. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Δ’ 

Διαμέρισμα, Αντιπρόεδρος επιτροπής παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δ΄ Δημοτικού 

Διαμερίσματος και Αντιπρόεδρος στο Δ2 ΚΑΠΗ.  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του, 

τόνισε: 

«Καλωσορίζω στον «Πειραιά Νικητή» τον Παναγιώτη Ατζεμιάν, έναν νέο 

Πειραιώτη επιστήμονα, με όρεξη και διάθεση να προσφέρει στην Β΄ 

Δημοτική Κοινότητα. Υποψήφιος εκ νέου θα είναι και ο εν ενεργεία 

Κοινοτικός μας Σύμβουλος Χρήστος Μακρής, ο οποίος τα τελευταία 4,5 

χρόνια συνέβαλε με εποικοδομητικές προτάσεις στην Β΄ Δημοτική 

Κοινότητα, ενώ με τον «Πειραιά Νικητή» συντάσσεται και ο Γεράσιμος 

Μπουλιέρης, ένας ενεργός πολίτης με εμπειρία στο Κοινοτικό Συμβούλιο 

της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας. Ο «Πειραιάς Νικητής» είναι ένας 

συνδυασμός που έχει ως στόχο τη συμμετοχή δραστήριων Πειραιωτών 

στα Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς τα επόμενα χρόνια θα δώσουμε ακόμα 

μεγαλύτερη έμφαση στις Κοινότητες, όπου θα υλοποιηθούν έργα και 

παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας  των δημοτών μας».  

 

 

 



Ο κ. Μακρής Χρήστος, σε δήλωσή του τόνισε:  

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα που ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης 

Μώραλης με εμπιστεύθηκε ξανά, σε έναν ακόμα αγώνα για τη βελτίωση 

της καθημερινότητας και της ζωής της πόλης που αγαπάμε. 

Προσηλωμένος στις αρχές και τις αξίες του οράματος και του έργου του 

Δημάρχου, συνοδοιπορώ μαζί του και πάλι στην προσπάθεια που 

ξεκίνησε πριν 5 χρόνια για έναν καλύτερο Πειραιά, κάνοντας καίριες 

παρεμβάσεις όπου χρειάστηκε, με προγραμματισμό και στρατηγικό 

σχεδιασμό, έχοντας ως γνώμονα την αγάπη, τη γνώση και την 

αυτοκριτική. Στην πόλη του Πειραιά και στις γειτονιές που γεννηθήκαμε, 

ζούμε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Οφείλουμε να 

συνεχίσουμε το έργο που έχει ξεκινήσει ο Γιάννης Μώραλης για να 

είμαστε νικητές στην ζωή, σε μια πόλη αντάξια της ιστορίας της».  

Ο κ. Ατζεμιάν Παναγιώτης ανέφερε σε δήλωσή του: 

«Όραμά μου είναι να συμβάλλω στην αναβάθμιση του Δήμου όπου 

μεγάλωσα εργάζομαι και αγαπώ, ώστε ο Πειραιάς μας να γίνει μια 

πρότυπη και αξιοζήλευτη πόλη. Επιδίωξή μου είναι να βοηθήσω όσο 

μπορώ τον Δήμαρχο κύριο Μώραλη, ώστε να συνεχίσει το δύσκολο 

αυτό έργο. Ας δώσουμε λοιπόν όλοι μαζί στον Πειραιά μας, τον σεβασμό 

που του αξίζει». 

Ο κ. Μπουλιέρης Γεράσιμος (Μάκης), υπογράμμισε σε δήλωσή 

του: 

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για την 

εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, με το να με συμπεριλάβει 

στο ψηφοδέλτιο νίκης «Πειραιάς Νικητής». Ήμουν, είμαι και θα 

συνεχίσω να είμαι στο πλευρό της δημοτικής μας αρχής στις 



προσπάθειες που κάνουμε για έναν καλύτερο Πειραιά. Συνεχίζουμε 

δυναμικά!» 


