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Την προϋπόθεση να ενωθούν όλες οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, για να
είναι ξανά υποψήφια δήμαρχος Ν. Σμύρνης, έθεσε η κα Νόρα Κατσέλη σε πρόσφατη
συγκέντρωση της παράταξής της. Όπως είναι γνωστό, όμως, εδώ και 3 τετραετίες, οι
δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ παραμένουν διασπασμένες μεταξύ του συνδυασμού της κας Κατσέλη
και της παράταξης της Δημοτικής Αρχής «Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής», επειδή, λοιπόν, η
περίπτωση συνεργασίας μεταξύ τους θεωρείται σχεδόν απίθανη, η κα Κατσέλη εκτός
απροόπτου δεν θα είναι ξανά Υποψήφια Δήμαρχος της πόλης μας. Ενδεικτικό μάλιστα της
δυσκολίας του εγχειρήματος είναι το γεγονός, ότι σε πρόσφατη συγκέντρωση της
παράταξης της κας Κατσέλη που συζητήθηκε το θέμα δεν παραβρέθηκαν εκπρόσωποι ούτε
της Τοπικής, ούτε της Νομαρχιακής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ....
Συγκέντρωση 100 περίπου μελών και φίλων της παράταξης «Νέα Σμύρνη –Πόλη με
πρόσωπο» προσκείμενων στο ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ν. Σμύρνης. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
ενημέρωση των μελών για τις πολιτικές εξελίξεις στην πόλη μας, οι επικείμενες δημοτικές
εκλογές και η έκδοση ψηφίσματος το οποίο υποστηρίζει την ενιαία κάθοδο όλων των
στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε μια ενωμένη παράταξη στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Η κα Νόρα Κατσέλη αρχηγός της παράταξης «Νέα Σμύρνη – Πόλη με πρόσωπο»
πραγματοποιεί προσπάθεια για τη συσπείρωση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ σε ένα ενιαίο
ψηφοδέλτιο. Η κα Κατσέλη πρόκειται σύντομα να στείλει στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ
το σχετικό ψήφισμα που εκδόθηκε στις 10/3 και υπογράφεται από 100 περίπου φίλους της
παράταξής της, με το οποίο ζητείται η παρέμβαση της Κεντρικής Διοίκησης για να ενωθούν
οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στην πόλη μας.
«Πέρα από χρίσματα αυτό που έχει σημασία είναι η νικηφόρα πορεία προς τις εκλογές, σ’
αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι με την ενιαία κάθοδο. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να κατέβει
ενιαίο...» δήλωσε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα &quot;ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ&quot; της Ν.
Σμύρνης η κα Κατσέλη. Η οποία διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που η προσπάθεια αυτή
αποτύχει και οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ παραμείνουν διασπασμένες, όπως συμβαίνει εδώ και 3
τετραετίες, δεν προτίθεται να είναι ξανά Υποψήφια Δήμαρχος Ν. Σμύρνης.
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