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«Συναγωνιστές και στελέχη της δημοκρατικής παράταξης πρότειναν στα αρμόδια
περιφερειακά και κεντρικά όργανα του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής την υποψηφιότητα
μου στη Β΄ εκλογική περιφέρεια του Πειραιά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Η πρόταση τους αυτή με τιμά ιδιαιτέρως και τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους.
Επεξεργάζομαι τα δεδομένα που θα επέτρεπαν την ένθερμη ανταπόκριση μου.

Τους διαβεβαιώνω δε, όπως και όλους τους συμπολίτες μου των δήμων της Περιφέρειας
του Πειραιά, ότι σε κάθε περίπτωση είτε με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη είτε με αυτήν
του αιρετού εκπροσώπου, θα συνεχίσω με την ίδια συνέπεια και ένταση να αγωνίζομαι για
τα ιδεώδη του πατριωτισμού, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για την
προάσπιση και προαγωγή της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας και του κράτους δικαίου ως
ισχυρού υπερασπιστή των δικαιωμάτων της αξιοπρέπειας, της ευημερίας των πολιτών, του
κύρους και της ανεξαρτησίας των θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για μια Ελλάδα που θα αγαπά, θα σέβεται και θα τιμά η
διεθνής κοινότητα όχι μόνο για τη συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό αλλά και για την
ισχύ που με τη δική μας ενότητα, τον αγώνα και την συμμετοχή επιβάλλεται να
επανακτήσει.

Με δύο λόγια. Ο Στέφανος Χρήστου θα συνεχίσει να πράττει, ό,τι ακριβώς έπραξε από
έφηβος στα σαράντα χρόνια της διαρκούς συνεισφοράς του για δημοκρατικές και εθνικές
κατακτήσεις, για την αναβάθμιση – με δημιουργία έργου ουσίας – όλων των όρων που
διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών στις τοπικές
κοινωνίες των δήμων της περιφέρειας του Πειραιά. Έργο με το οποίο τίμησα την
εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου που με εξέλεξαν σε θέσεις θεσμικής ευθύνης.
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Σε αυτούς τους πολίτες απευθύνω πρόσκληση συμμετοχής σε συνάντηση ενημέρωσης και
διαλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στο δημαρχείο Κορυδαλλού (Γρ.
Λαμπράκη 240) και ώρα 19:00.

Σε αυτή τη συνάντηση θα θέσω στην κρίση τους την πρόταση μου και την απόφαση μου ως
προς τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την θετική για την πατρίδα και
τον λαό, συνεισφορά του αγώνα μας.»

Στέφανος Γ. Χρήστου

Δικηγόρος

π. Δήμαρχος Κορυδαλλού

π. Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά
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