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Η πόλη μας έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία για τις δημοτικές εκλογές της 7ης Οκτωβρίου.
Όλα δείχνουν ότι ο ανεξάρτητος συνδυασμός του νυν Δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη, θα
είναι, εκτός απροόπτου ο νικητής του πρώτου γύρου των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου...

ΦΑΒΟΡΙ Ο ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
Ο ανεξάρτητος συνδυασμός του κ. Σταύρου Τζουλάκη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις,
φαίνεται ότι όχι μόνο εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στο Β’ γύρο, αλλά έρχεται πρώτος και
με αρκετή διαφορά από τους υπολοίπους. Η πρωτιά αυτή του νυν Δημάρχου αποτυπώνει
την αποδοχή του έργου της παράταξής του, η οποία διοικεί το δήμο μας τα τελευαία 12
χρόνια, αλλά και τη διεισδυτικότητά του σε όλους τους πολιτικούς χώρους.

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΘΕΣΗ
Ο συνδυασμός του κ. Κούπα «Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα», ο οποίος είναι σύμφωνα με τις
τελευταίες μετρήσεις ο πιθανότερος αντίπαλος του Δημάρχου στο δεύτερο γύρο,
προσπαθεί να συσπειρώσει τις δυνάμεις της ΝΔ, αλλά και να πετύχει ευρύτερη στήριξη για
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Β’ γύρο. Στόχος του είναι να διατηρήσει την
απόσταση που τον χωρίζει από τους συνυποψηφίους του κ.κ. Ανδρέα Νεφελούδη και Νίκο
Στέφο, οι οποίοι είναι οι πιο επικίνδυνοι αντίπαλοί του. Οι δύο κύριοι είναι οι τελευταίοι
που μπήκαν στον αγώνα και παρά τον ελάχιστο χρόνο που είχαν για να οργανωθούν
προσπαθούν και κερδίζουν έδαφος.
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Η μάχη φαίνεται, πάντως, ότι θα κριθεί στο δεύτερο γύρο. Αν η διαφορά μεταξύ του κ.
Τζουλάκη και του δεύτερου υποψήφιου στον πρώτο γύρο είναι τόσο μεγάλη όσο
κατέγραφαν οι τελευταίες μετρήσεις (άνω του 20%), θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Τζουλάκης
θα είναι και ο τελικός νικητής των εκλογών.
Αν, όμως, η ψαλίδα κλείσει μέχρι τις εκλογές στο 5-10% τότε τη νίκη θα κρίνουν οι
συμμαχίες του Β’ γύρου, οι οποίες έχουν, ήδη, αρχίσει να συζητιούνται μεταξύ των
παρατάξεων. Κάποιοι από τους υποψήφιους δημάρχους, παρόλο που τους χωρίζει
ιδεολογικό χάσμα φαίνονται διατεθειμένοι να συνεργαστούν τη δεύτερη Κυριακή
προκειμένου να καταφέρουν να απαλλαγούν από τον κοινό τους «εχθρό» το νυν Δήμαρχο
Σταύρο Τζουλάκη και την παράταξη «Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής». Μεγάλο ερωτηματικό,
όμως, παραμένει όχι το αν και ποιοί θα καταφέρουν να συνεργαστούν σε επίπεδο
συνδυασμών, αλλά το αν θα μπορέσουν να κατευθύνουν τους ψηφοφόρους τους και αν αυτοί
θα πειθαρχήσουν.

Η προεκλογική περίοδος, πάντως, κλείνει, ως είθισται, την Παρασκευή προ των εκλογών με
την κεντρική ομιλία του Δημάρχου στην Κεντρική Πλατεία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε
όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και σε όλους τους υποψήφιους δημάρχους.

Ευχή όλων και ανάγκη για την πόλη μας είναι να κερδίσει ο καλύτερος...
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