
Σίφνος 28/6/2010 
 
 

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, 
 
Θα θέλαμε να σας κάνουμε συμμέτοχους σε μία πρωτοβουλία που 
ξεκίνησε από μέλη όλων των δημοτικών παρατάξεων προκειμένου 
ν’αναδειχθεί ένας ευρύτερος και ενιαίος συνδυασμός. Ένας 
συνδυασμός με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, πέρα και πάνω 
από κόμματα και παρατάξεις.  
 
Οι κοινές συνιστώσες σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του 
Δήμου, σε θέματα χρηστής οικονομικής διοίκησης και κυρίως στις 
απόψεις περί ηθικής και δικαίου, μας επιτρέπουν να 
οραματιζόμαστε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά 
μας.  
 
Με γνώμονα τον σεβασμό στον πολίτη και τις ανάγκες του, την 
εντιμότητα, τη διαφάνεια, τη σύνεση, τη συλλογικότητα, την πίστη 
για συνεχή προσπάθεια προσαρμογής και ανανέωσης ιδεών και 
προτάσεων, θα εργασθούμε σκληρά για τη διατήρηση των 
κεκτημένων, αλλά και την εξέλιξη και την πρόοδο σε όλους τους 
τομείς που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Το σχέδιο «Καλλικράτης» θα είναι μία μεγάλη αλλαγή για την  
Αυτοδιοίκηση και απαιτεί σωστό σχεδιασμό, ενιαία στρατηγική και 
μακροπρόθεσμους στόχους. Μόνο έτσι, θα αξιοποιηθεί η ευκαιρία 
για μία νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα και μία εκ βάθρων αναδόμηση 
των Δήμων, μεσούσης μάλιστα και της πρωτόγνωρης οικονομικής 
κρίσης.  

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, καθοριστικό ρόλο θα έχουν οι πολίτες 
που με την ψήφο τους, θα εξουσιοδοτήσουν τους  νέους 
Δημάρχους και τις νέες Δημοτικές Αρχές να οδηγήσουν τις 
τοπικές κοινωνίες στο μέλλον. 
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Φίλες και φίλοι, 
 
Μετά από ώριμη και υπεύθυνη σκέψη και με μοναδικό γνώμονα, το 
συμφέρον του τόπου μας, η καθολική πλειοψηφία των μελών των 
δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, καθώς και μέλη της 
δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, αποφασίσαμε τη 
δημιουργία ενός ενιαίου συνδυασμού, του οποίου θα ηγείται ο 
Ανδρέας Μπαμπούνης.  
 
Σ’ αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάμε, στη νέα εποχή για την 
Αυτοδιοίκηση, στην πρόκληση και τις προοπτικές που ανοίγει για 
το μέλλον της Σίφνου μας ο «Καλλικράτης», σας χρειαζόμαστε 
συνοδοιπόρους, ενεργούς πολίτες που με ομόνοια και σύμπνοια θα 
ξεπεράσουμε τις διαχωριστικές γραμμές και θα δώσουμε μαζί, 
αυτό που οφείλουμε στον τόπο μας και στα παιδιά μας.    
 
• Ανδρέας Μπαμπούνης 
• Κωνσταντίνος Σούλης 
• Φραγκίσκα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου 
 
 
 
 


