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Επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια, σημειώθηκε το απόγευμα της
Κυριακής 18 Μαρτίου στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης κ. Νόρας Κατσέλη, το οποίο βρίσκεται
στην Κεντρική Πλατεία της Ν. Σμύρνης. Την ευθύνη ανέλαβε με τηλεφώνημα στην
εφημερίδα &quot;Ελευθεροτυπία&quot; το «Λαϊκό Εξεγερτικό Μέτωπο», «ως απάντηση στη
συμφωνία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα επί της εκπαίδευσης».
Επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια, σημειώθηκε το απόγευμα της
Κυριακής 18 Μαρτίου στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης κ. Νόρας Κατσέλη, το οποίο βρίσκεται
στην Κεντρική Πλατεία της Ν. Σμύρνης. Την ευθύνη ανέλαβε με τηλεφώνημα στην
εφημερίδα &quot;Ελευθεροτυπία&quot; το «Λαϊκό Εξεγερτικό Μέτωπο», «ως απάντηση στη
συμφωνία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα επί της εκπαίδευσης».
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής άγνωστοι τοποθέτησαν
στην πόρτα του κτιρίου, όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο της κας Κατσέλη, επί της
οδού 25ης Μαρτίου 8, αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με γκαζάκια και τον πυροδότησαν.
Από την πυρκαγιά καταστράφηκε η πόρτα του γραφείου, προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο
στο γραφείο της κας Κατσέλη, όσο και στις γειτονικές επιχειρήσεις, αλλά ευτυχώς δεν
υπήρξαν θύματα. Η Πυροσβεστική παρενέβη άμεσα και έσβησε την φωτιά, πριν αυτή
επεκταθεί.
Την επόμενη μέρα συνεκλήθη εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Σμύρνης, το οποίο
εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα (δημοσιεύεται στην ίδια σελίδα) αποδοκιμάζοντας δριμύτατα
την παραπάνω ενέργεια. Την επίθεση καταδίκασαν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.
Θ. Ρουσόπουλος εκ μέρους της κυβέρνησης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος
Ευθυμίου.
Τέλος η συντονιστική επιτροπή της Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Νέας Σμύρνης εξέδωσε ανακοίνωση στην
οποία αναφέρει: «Η Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Νέας Σμύρνης, καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την
τρομοκρατική επίθεση εναντίον των γραφείων της βουλευτού β΄Αθήνας, Νόρας Κατσέλη,
κατά την οποία είναι απολύτως τυχαίο ότι δεν υπήρξαν θύματα. Η κάθε μορφής επιχείρηση
τρομοκρατίας του φρονήματος του ΠΑΣΟΚ δεν θα περάσει.»
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