Τόσκας Γρηγόρης του Νικολάου
Υποψήφιος Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας (Πάρεδρος)
Αγίας Παρασκευής του Δήμου Καλαμπάκας
με το ψηφοδέλτιο «Δημοτική Ανασυγκρότηση - Ελπίδα
όλων» του Δημήτρη Σακελλαρίου.

Διακήρυξη
Αγαπητοί συμπατριώτες
με απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση θα μου επιτρέψετε να σας απευθύνω έναν
εγκάρδιο χαιρετισμό και στη συνέχεια για όσους δεν με γνωρίζετε να σας παραθέσω
το βιογραφικό μου και την απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα ως Σύμβουλος
Τοπικής Κοινότητας (Πάρεδρος) Αγίας Παρασκευής στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο
της Καλαμπάκας όπου θα ανήκει στο εξής το χωριό μας.
Ονομάζομαι Τόσκας Γρηγόρης του Νικολάου, γεννήθηκα στα Τρίκαλα το
1982, ασχολήθηκα επί σειρά ετών ως χειριστής βαρέων μηχανημάτων οδοποιίας και
ως ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και από το 2008 υπηρετώ στην Αστυνομία πόλεων και
στη μάχιμη ομάδα Δίας. Αυτονόητο είναι αγαπητοί μου ότι αν με τιμήσετε με την
ψήφο σας θα μετατεθώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων όπου θα ασκήσω τα
καθήκοντά μου κοντά στο όμορφο χωριό μας Τζούρτζια.
Γνωρίζω ότι ο δρόμος του υποψήφιου συμβούλου της Τζούρτζιας στο νέο
Δήμο
Καλαμπάκας
είναι
δύσκολος και ανηφορικός. Σας
δηλώνω ότι έχω τη δύναμη, την
τόλμη, τη θέληση και τον ζήλο
να εργαστώ με όλες τις δυνάμεις
μου
προκειμένου
να
ανταποκριθώ στις προσδοκίες
σας. Η μεγάλη διάρκεια
παραμονής μου στο χωριό επί
σειρά ετών μου έχει δώσει τη
δυνατότητα να γνωρίζω από
κοντά όλα τα βασικά και μεγάλα
θέματα και προβλήματα που
αντιμετωπίζει
σήμερα
η
Τζούρτζια.
Πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι όλα τα αυτοδιοικητικά αξιώματα της Τζούρτζιας τα
κατείχαν επί σειρά δεκαετιών τα ίδια σχεδόν πρόσωπα. Γνωρίζετε επίσης ότι στο
διάλειμμα της πετυχημένης οκταετούς θητείας του Στέργιου Ράπτη έγιναν πολλά και
σημαντικά έργα στο χωριό μας αλλά και σε όλη την Περιφέρεια Ασπροποτάμου. Η
τελευταία τετραετία δυστυχώς ήταν η πιο αποτυχημένη στην ιστορία της Τζούρτζιας.
Το απερχόμενο συμβούλιο ήταν κατώτερο των προσδοκιών σας, ανύπαρκτο, τα
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προβλήματα διογκώθηκαν και το χωριό μας όπως και τα άλλα επτά χωριά της Δ.
Κοινότητας Ασπροποτάμου βυθίστηκαν στο τέλμα. Το Συμβούλιο αυτό δεν μπόρεσε
να φτιάξει ούτε το αυλάκι για να φέρει το νερό στο νεόκτιστο νερόμυλο - νεροτριβή
για να λειτουργήσει. Η στέγη του νερόμυλου είναι έτοιμη να καταρρεύσει όπως
κατέρρευσε και μέρος της στέγης του Διοικητηρίου στα Τρία Ποτάμια.
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο για την αδράνεια όλων των αιρετών
οργάνων του απερχόμενου Κοινοτικού Συμβουλίου. Προτιμώ να αναφερθώ στις
μελλοντικές μου δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτύξω αν με τιμήσετε με την
ψήφο σας στο αξίωμα του Συμβούλου (Πάρεδρου) της Αγίας Παρασκευής στον Δήμο
Καλαμπάκας.
Σας καλώ να σταματήσουμε κάθε αυθαιρεσία και αδιαφάνεια όπως αυτή
εκφράζεται σήμερα στα θέματα της διαχείρισης των προβλημάτων του Δήμου. Ο
τόπος μας δεν χρειάζεται ψευδοσωτήρες, χρειάζεται δουλειά, λύσεις, πλήρη
διαφάνεια σε όλους τους τομείς. Χρειάζεται μια σωστή επιλογή για το αύριο και αυτή
την επιλογή σας την υπόσχομαι και την εκπροσωπεί ο συνδυασμός μας όσο και αν
δυσαρεστούνται οι βολεμένοι με το χθες.
Μέλημά μου μεταξύ άλλων θα είναι η συντήρηση και η καθαριότητα όλων
των κοινόχρηστων χώρων, των μνημείων και των χώρων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Θα φροντίσω την πλακόστρωση και τον ηλεκτροφωτισμό όλων των εσωτερικών
μονοπατιών του χωριού. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας χειμώνα – καλοκαίρι και θα
ακούω με προσοχή κάθε θέμα και πρόβλημα που θα σας απασχολεί.
Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 δεν ζητώ μόνο την ψήφο σας, ζητώ τις
ιδέες σας, τις προτάσεις σας, τα οράματά σας. Η «Δημοτική Ανασυγκρότηση Ελπίδα όλων» του υποψήφιου Δημάρχου Δημήτρη Σακελλαρίου θα είναι ο μεγάλος
νικητής σε αυτές τις εκλογές.
Περιμένω να σας σφίξω το χέρι τις επόμενες ημέρες που θα βρίσκομαι στα
Τρίκαλα.
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