
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  22.2.2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα με τον 

συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη στις δημοτικές 

εκλογές του Μαΐου, θα είναι ο κ.  Κωνσταντίνος Κανελλίδης.  

Ο κ. Κανελλίδης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει με την οικογένειά του 

στον Πειραιά. Εργάζεται ως εκπρόσωπος πωλήσεων σε μια 

φαρμακευτική εταιρεία.   

Διατελεί μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού 

Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Πειραιά. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, 

τόνισε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου 

Κανελλίδη στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. Πρόκειται για  ένα γνώριμο 

πρόσωπο, καθώς διατελεί μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού Νεολαίας, ενώ είχε συμμετάσχει με τον συνδυασμό μας στις 

δημοτικές εκλογές του 2014.  Ο Κωνσταντίνος είναι ένας δραστήριος 



νέος άνθρωπος, ενεργό μέλος της κοινωνίας μας, που συστρατεύεται γι΄ 

ακόμα μια φορά μαζί μας, προκειμένου να προσφέρει στον Πειραιά και 

ειδικότερα στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει γειτονιές 

του Πειραιά στις οποίες επιθυμούμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση. 

Στόχος μας είναι να στελεχωθούν οι Δημοτικές Κοινότητες από 

Πειραιώτες που θέλουν να συμβάλουν στην επίλυση των τοπικών 

προβλημάτων. Για εμάς οι Δημοτικές Κοινότητες έχουν βαρύνουσα 

σημασία, καθώς  είναι πιο κοντά στον πολίτη και στα αιτήματά του. 

Είμαι βέβαιος ότι ο Κωνσταντίνος Κανελλίδης έχει πολλά να προσφέρει 

στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Κανελλίδης, σε δήλωσή του επεσήμανε:  

«Είναι μεγάλη μου τιμή που για δεύτερη φορά με επιλέγει ο Δήμαρχος 

της πόλης μας Γιάννης Μώραλης να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο 

του «Πειραιά Νικητή» και να μου δώσει τη στήριξή του για να είμαι 

υποψήφιος στη Ε' Δημοτική Κοινότητα. Η Ε' Δημοτική Κοινότητα για 

εμένα είναι το σπίτι μου, η οικογένεια μου, οι φίλοι μου, είναι η γειτονιά 

που επέλεξα να ζήσω και να μεγαλώσω το γιο μου. Αισθάνομαι ηθική 

υποχρέωση να καταβάλω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου, ώστε να 

συμβάλω στη βελτίωση της καθημερινότητας μας. Μέσα από αυτή μου 

την ενασχόληση με τα κοινά και ειδικότερα με τη γειτονιά μας, θέλω να 

συμβάλω στο να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες, να βάλουμε όλοι το 

λιθαράκι μας στη πόλη, στη γειτονιά που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, 

στην Ε' Δημοτική Κοινότητα». 


