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ΛΙΑΤΑΝΗ,  (του  ανταποκριτού  μας)  Όσοι  επισκέφθησαν  ποτέ  το  χωριό  μας
αντελήφθησαν την ελεεινήν και αξιοθρήνητον κατάστασιν, εις ην ευρίσκεται τούτο
ένεκα της ελλείψεως συγκοινωνίας. Ο δρόμος από Λιάτανης μέχρι σταθμού Οινόης
είνε  εντελώς  αδιάβατος  ιδίως  τον  χειμώνα,  οπότε  διακόπτεται  πάσα  κίνησις  των
κατοίκων, οίτινες διάγουν βίον εξορίστων ή φυλακισμένων.
Και  οι  μεν  κάτοικοι  διά  προσωπικής  εργασίας  10  ημερών  ετελείωσαν  την
επιχωμάτωσιν του δρόμου τούτου, υπολείπονται όμως εισέτι η σκυρρόστωσις και η
κατασκευή γεφυρών, άτινα μόνον με την επέμβασιν του κράτους δύνανται να γίνουν.
Ο επαρχιακός μηχανικός κ. Μαρούδας κατά το παρελθόν έτος μας υπεσχέθη ότι θα
εζήτει από το δημόσιον ανάλογον πίστωσιν. Δυστυχώς όμως μέχρις τούδε όχι μόνον
πίστωσιν δεν εζήτησεν αλλ’ ούτε και σχετικήν μελέτην έχει κάμει.
Επιπλέον δε οι δε κ.κ. αντιπρόσωποι της επαρχίας μας διά των πρό καιρού γενομένων
ανακοινώσεών των εις τον Θηβαϊκόν Ταχυδρόμον μας επληροφόρησαν, ότι ο δρόμος
μας  αυτός  θεωρείται  Κοινοτικός  και  συνεπώς  η  δαπάνη  κατασκευής  βαρύνει  εξ’
ολοκλήρου τα μέλη της Κοινότητος. Εάν λοιπόν επικρατήσει η άποψις αύτη, τότε ο
δρόμος ουδέποτε θα τελειώσει λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το Κοινοτικόν Ταμείον
μας  στερείται  παντελώς  πόρων,  οι  δε  κάτοικοι  κατατρυχόμενοι  υπό  δεινών
οικονομικών  συνθηκών  λόγω  της  σημερινής  απελπιστικής  καταστάσεως  της
γεωργίας δεν είνε εις θέσιν ούτε οβολόν να διαθέσουν διά τον περί ου πρόκειται
σκοπόν. Και γεννώνται ήδη τα εξής ερωτήματα:
Η  μέχρι  τούδε  γενομένη  υπό  των  κατοίκων  εργασία  θα  μείνη  ημιτελής  διά  να
καταστραφεί με την πάροδον του χρόνου.  Είναι ορθόν η μεγαλυτέρα Κοινότης του
δήμου Τανάγρας η κατ’ εξοχήν γεωργική και  κτηνοτροφική να μείνη επ’ άπειρον
καταδικασμένη εις την απομόνωσιν και εις το σκότος;
Δια  τίνα  λόγον  να  μην  χαρακτηρισθεί  και  ο  δρόμος  μας  επαρχιακός;  Μήπως  οι
κάτοικοι Λιάτανης δεν φορολογούνται υπό του κράτους όπως και οι κάτοικοι άλλων
Κοινοτήτων; Η απάντησις είναι απλούστατη.  Πολύ δικαίως λοιπόν οι κάτοικοι της
Κοινότητός μας με απελπισίαν βλέποντες να χάνεται η προσφερθείσα εργασία των,
μου  ανέθεσαν  να  διαμαρτυρηθώ  εντονώτατα  δια  την  τοιαύτην  εγκατάλειψιν  του
χωρίου μας.
Παραλλήλως οι κ.κ. βουλευταί και γερουσιασταί της επαρχίας μας δια τελευταίαν
φοράν  παρακαλούνται  να  δείξουν  εν  κειμένω  το  απαιτούμενον  ενδιαφέρον,
πατάσσοντας αμειλίκτως πάσαν αντίδρασιν ή αμέλειαν οθενδήποτε προερχομένην,
ίνα κατορθωθή η αποπεράτωσις του πολυθρυλήτου καταστάντος δρόμου μας,  εάν
επιθυμούν κατά την προσεχή προεκλογικήν περιοδείαν των ανέτως να ταξειδεύσωσι
και θερμής υποδοχής εκ μέρους των κατοίκων να τύχωσι.
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