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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης κ. Δημήτρης Μαμώλης με ανακοίνωσή
του δηλώνει ότι
αποχωρεί από την ενεργό πολιτική δράση και εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη
και στήριξη του στην παράταξη «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Νέα
Σμύρνη-Ποιότητα Ζωής»
και στο σημερινό Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη. Ο κ. Μαμώλης ασχολήθηκε με τα κοινά πολλές
δεκαετίες και υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση από πολλές διαφορετικές θέσεις του Νομάρχη,
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ά. δηλώνει ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση για
να διευκολύνει την ανανέωση του ψηφοδελτίου και τη συμμετοχή νέων ανθρώπων....

Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο κ. Μαμώλης αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Φίλες και φίλοι Νεοσμυρνιώτες, Αγαπητοί συνδημότες,

Είναι νόμος απαράβατος της φύσης κάτι που αρχίζει κάποια στιγμή να τελειώνει. Μάλιστα,
όπως προσωπικά πιστεύω, για ορισμένα πράγματα που μας αφορούν, στο πλήρωμα του
χρόνου θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να επιφέρουμε το τέλος τους.

Στα περισσότερα χρόνια της ζωής μου ασχολήθηκα με την πολιτική που, θεωρώ, την
υπηρέτησα με ήθος και εντιμότητα. Έτσι υπηρέτησα και την όμορφη πόλη μας, την όμορφη
Ν. Σμύρνη, για δώδεκα χρόνια μέσα από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πάντα
πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αποτελεί τον πιο γνήσιο, δημιουργικό και
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ουσιαστικό μοχλό της άμεσης δημοκρατίας, της προσφοράς και της ανάπτυξης.

Σε λίγες μέρες έχουμε τις δημοτικές εκλογές σε συνθήκες πολύ δύσκολες για τον Λαό και
τη Χώρα μας, που απαιτούν την μαζικότερη δυνατή συμμετοχή και την εκλογή των πιο
άξιων που να μπορούν να αμβλύνουν όσο γίνεται περισσότερο τις σημερινές δύσκολες
στιγμές που βιώνουμε.

Προσωπικά, αποφάσισα να μην είμαι ξανά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος διευκολύνοντας
όσο μου αναλογεί στην ανανέωση του Δημοτικού Συμβουλίου τόσο σε νέα άτομα όσο και σε
νέες ιδέες και δυναμικές.

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης, τιμής και υποχρέωσης θέλω πρώτα απ’ όλα να πω ένα
μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους εσάς τους δημότες που με την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση
σας με επιλέξατε ως Δημοτικό σύμβουλο και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που ήμουν
υποψήφιος και ελπίζω να μην σας απογοήτευσα.

Ένα, επίσης μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ οφείλω στον τέως Δήμαρχο Γιώργο Κουτελάκη και τον
σημερινό Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη για την εκτίμηση που πάντα είχαν για μένα καθώς
επίσης, και σε όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους με τους οποίους
συνεργάστηκα στα Δημοτικά Συμβούλια.

Κλείνοντας την επιστολή μου, θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη
μου στην παράταξη «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Νέα Σμύρνη-Ποιότητα Ζωής» της οποίας
επικεφαλής είναι ένας πραγματικά άξιος, έντιμος, μεθοδικός και εργατικός άνθρωπος, ο
σημερινός Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης που αξίζει την εμπιστοσύνη σας.

Φιλικότατα,
Δημήτρης Θ. Μαμώλης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

2/2

