Επιστολή Διάψευσης

του Προέδρου του Συλλόγου ‘‘ΜΑΖΙ για τη Σίφνο μας’’ κ. Μέμου

Λιβιεράτου

Κυρίες και Κύριοι,
διανύοντας την εβδομάδα του Πάσχα, θα ήθελα να σταθώ στην επικαιρότητα και το θέμα των επερχόμενων
εκλογών που θα διεξαχθούν σε λιγότερο από ένα μήνα. Μέχρι τώρα, πολλά έχουν ακουστεί, πολλά
συζητήθηκαν, ανάμεσά τους αλήθειες, ψέματα, υπερβολές, φημολογίες...
Σε ότι αφορά το πρόσωπό μου και με διάθεση να δώσω τέλος στις συζητήσεις για πιθανή εμπλοκή μου στις
δημοτικές εκλογές του νησιού μας, ενημερώθηκα τις ημέρες των εορτών πως κυκλοφορεί σαν είδηση ότι
πρόκειται να συνεργαστώ και να συμμετέχω με την παράταξη του κ. Αντώνη Ζαμπέλη. Διαψεύδοντας την
είδηση, θα σταθώ μόνο στο γεγονός πως όντως μου μεταφέρθηκε μέσω τρίτου, μήνυμά του να ενταχθώ
μαζί με συνεργάτες μου στο συνδυασμό του!!! Η απάντησή μου βέβαια χωρίς δεύτερη σκέψη ήταν
αρνητική.
Και αναρωτιέμαι... Ο εν λόγω κύριος που διεκδικεί τώρα τη δημαρχία του νησιού, ξέχασε την απρόκλητη και
αναίτια επίθεση προς το πρόσωπό μου μερικούς μήνες πριν; Ή μήπως η ανάγκη για την κατάρτιση
ψηφοδελτίου, τον κάνει να τα παραβλέπει όλα και του στενεύει τη μνήμη. Να του θυμίσω όμως πως ξέχασε
να μου ζητήσει δημόσια συγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Άλλωστε με βάση την καταχώρισή
του που έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Σιφναϊκό Φως", ο κ. Αντώνης Ζαμπέλης έχει ήδη
έτοιμο ο ψηφοδέλτιό του και απαρτίζεται από προσωπικότητες που "θα κατέβουν από τα ουράνια" για να
υποστηρίξουν τον αγώνα του. Εγώ σίγουρα δεν ανήκω σε αυτές!!! Πέρα από τη χιουμοριστική διάθεση,
προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ να ταυτιστώ και να συμμετέχω σε κοινό αγώνα με κάποιον που προβάλει
τις θέσεις του με τόσο εγωκεντρικό τρόπο. Με κάποιον που επιτίθεται στην εκκλησία και τους ιερείς με
τρόπο που είναι εντελώς απαράδεκτος κι αντίθετος για τα δικά μου ιδανικά και τη δική μου πίστη. Όσοι με
γνωρίζουν καλά, ξέρουν πως οι θέσεις μου ήταν και είναι πάντα με το μέρος της εκκλησίας και πότε
απέναντι. Τις ίδιες θέσεις έχει κι ο σύλλογος "Μαζί για τη Σίφνο μας" του οποίου έχω την τιμή να είμαι
πρόεδρος.
Θα κλείσω την τοποθέτησή μου με μια παλαιότερη δήλωσή μου: "Θέλω να σταθώ εδώ και να ξεκαθαρίσω
σε όλους τους τόνους, ότι ο στόχος μου όπως αποτυπώθηκε από την ίδρυση του συλλόγου, είναι η αγάπη
για το νησί μου και η ανιδιοτελής προσφορά μου σε αυτό"...
Χρόνια πολλά στις οικογένειές σας, Χριστός Ανέστη.

Μέμος Λιβιεράτος
πρόεδρος συλλόγου "Μαζί για τη Σίφνο μας"

