Τρίκαλα, 16 Νοεμβρίου 2010

Ευχαριστήριο
Τόσκας Γρηγόρης
του Νικολάου
Αγαπητοί μου συμπατριώτες
απευθύνω έναν εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο σας
στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Υπόσχομαι ότι
θα είμαι παρών στις επάλξεις για να δώσουμε στην Τζούρτζια τη σύγχρονη μορφή που της αξίζει.
Ο νέος δυναμικός Δήμαρχος Καλαμπάκας Δημήτρης Σακελλαρίου δήλωσε ότι όλοι όσοι
συμμετείχαν στο συνδυασμό του, έστω κι αν δεν ευτύχησαν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση,
θα έχουν σημαντικό ρόλο και λόγο στις αποφάσεις που θα αφορούν τον τόπο τους.
Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε, την λαίλαπα της
αδιαφάνειας και της συγγενοκρατίας. Πλησιάζει η εποχή που όλα αυτά θα είναι παρελθόν. Η
ιδιοτέλεια, η λασπολογία, το προσωπικό συμφέρον, ο αγώνας για την «καρέκλα» αρχίζει να
ξεφτίζει σιγά-σιγά. Οι συμπατριώτες μας έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα. Άρχισε ήδη το ξήλωμα της
παλιάς φρουράς το οποίο θα ολοκληρωθεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν
το 2014 μαζί με τις Ευρωεκλογές, σε τρεισήμισι χρόνια από σήμερα.
Η απρέπεια και η συκοφαντική δυσφήμιση των αντιπάλων μου ότι δέχτηκα να θέσω
υποψηφιότητα δήθεν και μόνο για να μετατεθώ στα Τρίκαλα ήταν κακόβουλη, προσβλητική και
απαράδεκτη. Είναι αυτονόητο και θεμιτό κάθε δημόσιος λειτουργός (ένστολος και μη) να
προσπαθεί με νόμιμα και ηθικά μέσα να πετύχει να ασκεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα κοντά
στην οικογένειά του και στον τόπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει. Αντίθετα, οι αντίπαλοί μου,
είχαν μέχρι πρότινος ανύπαρκτη παρουσία στο χωριό ενώ πολλοί από αυτούς είχαν μόνιμη
κατοικία εκτός του Νομού Τρικάλων.
Κλείνοντας αυτή τη δυσάρεστη αλλά απαραίτητη παρένθεση, εκφράζω και πάλι την
ευγνωμοσύνη μου για την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου. Ατενίζω το μέλλον με αισιοδοξία
και υπόσχομαι να είμαι πάντα κοντά στο χωριό, δίπλα στους Τζουρτζιώτες είτε των Τρικάλων
είτε της διασποράς γιατί αρχή μου είναι ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και αγαπούν και
προσφέρουν εξίσου στον τόπο της καταγωγής τους. Τέλος στέλνω έναν χαιρετισμό στους
εναπομείναντες κτηνοτρόφους μας που μοχθούν στα
Τζουρτζιώτικα αλπικά λιβάδια–βοσκότοπους και
παλεύουν μόνοι τους χωρίς καμιά βοήθεια, συμπαράσταση και προστασία στις αντίξοες καιρικές και λοιπές
δυσμενείς συνθήκες. Τους αξίζει μια καλύτερη τύχη.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Τόσκας Γρηγόρης του Νικολάου
(τηλ. 6971-885534)
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