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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας για την απώλεια του Στάθη Αλεξανδρή» 

 

Είναι βαθειά η θλίψη µου για την απώλεια του πολιτικού, του αγωνιστή, του 

εξαίρετου νοµικού αλλά κυρίως του φίλου και Ανθρώπου Στάθη Αλεξανδρή. 

Είναι θλιβερό να λιγοστεύουν οι άνθρωπου που µε ένα αδιόρατο αλλά αιχµηρό τρόπο 

επηρέασαν τα βήµατα της ζωής µας. 

Ο Στάθης Αλεξανδρής, ο αγωνιστής, την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης και της 

Χούντας, ο µάχιµος νοµικός, ο ανιδιοτελής άνθρωπος, ο δεινός ρήτορας, έτσι απλά 

και ήσυχα έφυγε από κοντά µας. 

Το ήθος, οι αξίες του, η συνέπεια µε τις ιδέες του, ο ορθός πολιτικός του λόγος είναι 

παρακαταθήκη για όσους θα θελήσουν να σκύψουν πάνω από το έργο και τις 

αλήθειες που µας κληρονόµησε. 

Τηρούσε απαρέγκλιτα στη ζωή του έναν κώδικα δεοντολογίας και αξιοπρέπειας που 

απουσιάζει στις µέρες µας. 

Ριζοσπαστικός, τολµηρός στον πολιτικό λόγο, διακρινόταν για τη δωρικότητα του 

χαρακτήρα του. 

Πρωτοπόρος των ιδεών την εποχή της µεταπολίτευσης, οπαδός της πολιτικής 

κοινωνίας, µια πολυσχιδής προσωπικότητα που υπερασπίστηκε µε πάθος το δηµόσιο 

συµφέρον. 

Αν γυρίσουµε τον τροχό της µνήµης, ότι πρωτοπόρο και ανανεωτικό υπήρχε εκείνη 

την εποχή είχε αναφορά στο έργο του ως Υπουργός ∆ικαιοσύνης. 



 Ο θεµελιωτής του σύγχρονου Οικογενειακού ∆ικαίου, για την ισότητα των φύλων 

που αναφέραµε µε υπερηφάνεια σε όλα τα ελληνικά και ∆ιεθνή Συνέδρια. 

- Ο Βουλευτής Φωκίδας που ίδρυσε και κατασκεύασε την Σχολή 

Εµποροπλοιάρχων στο Γαλαξίδι. Ένα έργο που ήταν εγγύηση συνέχειας της 

ναυτικής ιστορίας του Γαλαξιδίου που κατέληξε όµως σε σχολή Τουριστικών 

Επαγγελµάτων. 

- Ο Βουλευτής που πέτυχε και διαπραγµατεύτηκε το Α’ Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραµµα για τη Φωκίδα και άνοιξε το δρόµο για τα µεγάλα έργα στο Νοµό 

µας, όπως το επαρχιακό δίκτυο, σχολεία κλπ. 

- Τα δυο συγκροτήµατα των εργατικών κατοικιών Άµφισσας και Ιτέας ήταν από τα 

έργα που έχουν την προσωπική του σφραγίδα. 

Όσοι τον πικράναµε είµαστε σήµερα προβληµατισµένοι. 

Όσοι είµαστε δίπλα του σε καλές και δύσκολες στιγµές αισθανόµαστε µια ψυχική 

ισορροπία. 

Στα παιδιά του Βασίλη και Μάρθα, στην αδελφή του Τζένη, στα εγγόνια του Στάθη 

και Νικηφόρο, τα θερµά µου συλλυπητήρια. 

Όλοι θα τον θυµόµαστε µε αγάπη αλλά και θαυµασµό για την πορεία του σε αυτή τη 

ζωή. 
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