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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H κυρία Ασπασία (Σίσσυ)

Αλιγιζάκη θα είναι υποψήφια Δημοτική

Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη
Μώραλη στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.
H κυρία Ασπασία (Σίσσυ) Αλιγιζάκη είναι καθηγήτρια, διδάκτωρ στο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Δικηγόρος Πειραιά.
Σπούδασε στην Ελληνική φιλολογία Αθηνών και στη Νομική Αθηνών.
Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη
Γλωσσολογία του ΕΚΠΑ και στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, από όπου έλαβε το διδακτορικό της τίτλο σε
ζητήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Έχει ασχοληθεί με τα κοινά από τα φοιτητικά της χρόνια και έχει
διατελέσει

για

πολλά

χρόνια

δημοτική

σύμβουλος

καθώς

και

αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο
Πειραιώς.

Στο παρελθόν απασχολήθηκε ως δημοσιογράφος σε τηλεοπτικούς
σταθμούς,

ενώ

παράλληλα

αρθρογραφούσε

σε

περιοδικά

και

εφημερίδες.
Ασχολήθηκε, επίσης με τη φιλολογική επεξεργασία εβδομαδιαίου
περιοδικού Τύπου. Έχει, ακόμη, συμμετάσχει στην συγγραφή λημμάτων
λεξικού

της

Νεοελληνικής

Γλώσσας,

σχολικών

βοηθημάτων,

μυθιστορημάτων και επιστημονικών συγγραμμάτων για το Ευρωπαϊκό
Δίκαιο και τις Διεθνείς Σχέσεις.
Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Κανελλάκη, υποψήφιο Δήμαρχο Φιλοθέης
- Ψυχικού και έχουν δυο παιδιά.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τόνισε σε δήλωσή
του:
«Καλωσορίζω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» την καθηγήτρια και
Δικηγόρο

Σίσσυ

Αλιγιζάκη,

μια

νέα

γυναίκα

με

εμπειρία

στα

αυτοδιοικητικά κοινά του Δήμου, καθώς έχει διατελέσει δημοτική
σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Πειραιά. Χαίρομαι για την υποψηφιότητα
της Σίσσυς Αλιγιζάκη με τον συνδυασμό μας, καθώς πιστεύω πως με τις
γνώσεις της από τη θητεία της στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τις
σύγχρονες ιδέες της, μπορεί να προσφέρει στην πόλη μας. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από καταρτισμένους και αξιόλογους νέους
ανθρώπους».
Η κα Ασπασία (Σίσσυ) Αλιγιζάκη σε δήλωσή της υπογράμμισε:
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συμμετοχή μου στις δημοτικές
εκλογές με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη.
Ο Πειραιάς είναι ο τόπος μου, είναι μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για
εμένα, καθώς εδώ μεγάλωσα, σπούδασα, ξεκίνησα την επαγγελματική
μου δραστηριότητα και υπήρξα δημοτική σύμβουλος και Αντιδήμαρχος

επί σειρά ετών. Προτεραιότητά μου αποτελεί η ανάπτυξη της πόλης μας,
μέσα από έργα και παρεμβάσεις ουσίας. Συμμετέχω ως υποψήφια
Δημοτική Σύμβουλος με τον «Πειραιά Νικητή», γιατί πιστεύω ότι τα
τελευταία χρόνια έχει υλοποιηθεί σημαντικό έργο στην πόλη μας κι
επιθυμώ να συμβάλω και εγώ, όσο μπορώ, προκειμένου να είναι ο
Πειραιάς πόλη-πρότυπο».

