Βερβερίδου- Μάμαλη Συμέλα(Μελίνα)
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος για τον Δήμο
Καλαμαριάς

Γεννήθηκα το 1959 στην Ελευθερούπολη Καβάλας και ήρθα στην Καλαμαριά το 1961, όπου
ζω μέχρι σήμερα. Είμαι παντρεμένη με τον Στέφανο Μάμαλη και έχουμε τρία παιδιά την
Θεοδώρα, 24 ετών, τον Κων/νο, 23 ετών και τον Γιώργο, 21 ετών. Σήμερα είμαι
συνταξιούχος και ταυτόχρονα παρακολουθώ έντονα τα τοπικά προβλήματα και όλες τις
πρωτοβουλίες.

Υπήρξα ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1978 ως μέλος συντονιστικής επιτροπής,
γραμματέας ΠΑΣΟΚ Καλαμαριάς, μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’
Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα βρίσκομαι στην Κεντρική
Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής.

Διετέλεσα μέλος και Πρόεδρος σε σχολεία της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμαριάς, όπου φοιτούσαν τα παιδιά μου. Επίσης συνέβαλα στην
εκπαίδευση ως μέλος των τέως σχολικών επιτροπών και της σημερινής επιτροπής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Αυτό που θα ήθελα να αναφερθεί πιο πολύ από όλα
είναι ότι υπήρξα Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο 1ο ΕΠΑΛ
Καλαμαριάς-το οποίο αγάπησα πολύ μέσα από την πορεία των ετών.

Αγωνίζομαι με όραμα και ελπίδα για το μέλλον του τόπου μας. Πιστεύω :
◦
◦
◦
◦

◦

στην μη υποταγμένη αυτοδιοίκηση που σήμερα ετεροδιαχειρίζεται και στην
αυτενέργεια των θεσμών
και θεωρώ τομή την ανάδειξη των δημοτικών αρχών από την τοπική κοινωνία και όχι
από το κέντρο
στην εξάλειψη των τοπικισμών και των στείρων αντιπαραθέσεων και είμαι αντίθετη
στις διακρίσεις σε βάρος των πολιτών.
ότι οι ελλιπείς "δημοκρατικοί θεσμοί" απαξιώθηκαν, θεσμοί και πρόσωπα που τους
υπηρέτησαν βελτιώθηκαν προς "το χειρότερο" με αποτέλεσμα τα σημερινά αδιέξοδα
και την κρίση της κοινωνίας που έγινε ένα με αυτούς και οι ευθύνες διαχέονται
έντεχνα εκεί όπου δεν υπάρχουν
στο εγχείρημα του «Σύγχρονου Δήμου» που υπερβαίνει τις πολιτικές διαφορές και οι
δημότες που το στηρίζουν επιτρέπουν να περάσει κάποια αισιοδοξία για την
αντιμετώπιση

Θεωρώ τιμή μου που επιλέχθηκα να στηρίξω τον Θεοδόση Μπακογλίδη, επειδή πιστεύω
πως λειτουργεί με γνώμονα την ακεραιότητα και την ευθύτητα επιδιώκοντας να οδηγήσει την
Καλαμαριά σε μια πορεία ανάπτυξης και δημιουργίας.

