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Φίλε κ, Διευθυντά. Ο εκ Λιατάνη, ιατρός κ. Σίδερης εις βάναυσον διατριβήν του, ην
λίαν ατυχώς εφιλοξένησεν εις τας στήλας του ο μετριοπαθής Κάδμος, αγωνιζόμενος
να αποσείση την βαρείαν ευθύνην την οποίαν άρθρον του  Θηβαϊκού Ταχυδρόμου
καταλογίζει  εις  τους  ψηφίσαντας  ξένους  προς  την  επαρχίαν  Θηβών  Πολιτευτάς
επιτίθεται με αχαρακτήριστον αμετροέπειαν κατά των τέως Βουλευτών Θηβών. Θα
ήτο ανάξιον εμού να απαντήσω εις χυδαίας ύβρεις, εμπρεπούσας μόνον εις τα χείλη
αξέστου χωρικού, θα απετέλει δε εξ άλλου ανάρμοστον τιμήν διά τον υβριστήν η
πρός  τον  κ.κ.  Εισαγγελέα  παραπομπή  του,  ήτις  προϋποθέτει  ισοτιμίαν  και
ισοπέδωσιν μηνυτού και μηνυμένου.
Οφείλω  όμως,  χάριν  της  δημοσίας  γνώμης  της  Επαρχίας  Θηβών,  ην  βαθύτατα
δηλητηριάζει  η  αχαλίνωτος  εμπάθεια  της  ανικανοποιήτου  φιλοδοξίας  ανθρώπων
τινών να τονίσω, ότι απαιτείται έλλειψις στοιχειώδους εντροπής διά να χαρακτηρίζη
εις την πολιτικήν των τέως Βουλευτών Θηβών καθ’ ον αυθάδη τη αληθεία τρόπο την
χαρακτηρίζει  η  διατριβή  εκείνη.  Διότι  η  κατασκευή  των  οδών  Ξηρονομής,
Αμπελοχωρίου, Μαυρομματίου, Παλαιοπαναγιάς, Καρδίτσης, Θηβών – Λουτουφίου,
Μπαλτσίων,  Θηβών –  Νεοχωρίου  –  Μουσταφάδων,  η  εκπόνησις  Μελετών και  η
δημοπράτηση  των  Τεχνικών  έργων  των  Κοιντικών  οδών  Κλειδίου  –  Λιατάνης  –
Σταθμού, Βαθέος – Ρετσώνης, Δριτσίων – Σταθμού και Λεύκτρων – Μπαλτσίων, η
επιχορήγησις  χάριν  έργων  Κοινοτικών,  χρηματικών  αρωγών  εις  τας  Κοινότητας
Πύλης,  Σκούρτων,  Στεφάνης,  Παραλίας,  Γεραλή,  Βαθέως,  Βαγίων,  Νεοχωρίου
Θεσπιών,  Πλαταιών,  η εκτέλεσις  έργων αντιπλημυρικών εν Πυρίω και  Βαγίοις  η
ίδρυσις  τριάκοντα  και  πλέον  Τηλεφωνείων  της  Επαρχίας  Θηβών η  εκ  θεμελείων
κατασκευή ως και η επισκευή πλείστων όσων σχολείων αυτής, διά να περιορισθώ εις
ταύτα  και  μόνον,  όχι  μόνο  δεν  αποδεικνύουν  κακοήθη  αδιαφορίαν  και  ψευδείς
επαγγελίας, ως ισχυρίζεται ο λιβελογράφος αλλ’ αποτελούν έργα αλησμόντα, διά τα
οποία δύνανται να είναι υπερήφανοι οι εργάται αυτών τέως βουλευταί Θηβών και οι
εκλογείς των, των οποίων πάσα εύλογος προσδοκία ικανοποιήθη υπέρ το μέτρον του
ανθρωπίνως δυνατού. Ψευδή υπόσχεσιν αντιθέτως έδωκεν προς τους συγχωρίους του
ο λιβελογράφος ιατρός όταν, διά να τους παρασύρη εις την εκλογικήν του παγίδα,
επηγγέλλετο  προς  αυτούς  ότι  διά  του  Υπουργού  της  Συγκοινωνίας,  εις  ον
προσεχώρησεν  τότε  θα  επιτύγχανε  την  μέχρι  των  εκλογών  αποπεράτωσιν  της
Κοινοτικής  οδού  Κλειδίου  –  Λιατάνης  –  Σταθμού.  Διότι  αντί  της  πλήρους
αποπερατώσεως αυτής εγένετο μόνον έναρξις της κατασκευής των τεχνικών έργων,
άτινα εν τούτοις είχον δημοπρατηθή και χρηματοδοτηθή ενεργεία των Βουλευτών
Θηβών, επί της Υπουργείας του κ. Δίγκα, ο διάδοχος του οποίου δεν έκαμε άλλο τι
παρά να αναστείλη επί τινά χρόνον την εκτέλεσίν των, διά αλιεύση εν τω μεταξύ
τους μάλλον απλοϊκούς εκ των κατοίκων των Κοινοτήτων Κλειδίου Λιατάνης. Διά
τον  Κοινοτικόν  δε  τούτον  δρόμον  της  ιδιαιτέρας  πατρίδος  του  λιβελογράφου  ου
μόνον επί τετραετίαν ηγωνίσθησαν οι Βουλευταί Θηβών ίνα επιτύχουν και επέτυχον
την εκτέλεσιν των Τεχνικών του έργων υπό του Ταμείου της Εθνικής οδοποιίας, αλλ’



ιδιαιτέρως  ο  υπογραφόμενος  επέτυχεν,  ως  Πρόεδρος  της  επί  της  Συγκοινωνίας
Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής  και  Εισηγητής  του  περί  οδοποιίας  Νομοσχεδίου  να
περιληφθή εις  τον οικείον Νόμον 5527 η διάταξις του άρθρου 8 καθ’ ην εις την
αρμοδιότητα  των  επαρχιακών  ταμείων  οδοποιίας  περιλαμβάνεται  εφεξής  “και  η
συντήρησις  ή  κατασκευή  Δημοτικών  ή  Κοινοτικών  οδών,  ως  και  μεμονομένων
Τεχνικών έργων κ.λ.π.” και χάρις εις την οποίαν θα είναι δυνατόν εις το μέλλον το
επαρχιακόν ταμείον Αττικοβοιωτίας να αναλάβη και της κοινοτικής ταύτης οδού της
επαρχίας Θηβών την κατασκευήν και συμπλήρωσιν.
Λυπούμαι κ.  Διευθυντά αν υπήρξα σκληρός εις  τον χαρακτηρισμόν του κατ΄εμού
βαναύσου  λιβέλλου   και  του  συντάκτου  αυτού.  Αλλ’  έπραξα  τούτο,  διότι  αι
βαρύταται ύβρεις και οι ιταμώς άναδροι και συκοφαντικοί υπαινιγμοί της διατριβής
ταύτης,  οι  άξιοι  της  μάλλον  δεινής  τιμωρίας,  είναι  ανώτεροι  της  ανθρωπίνης
υπομονής. Κανείς δε δεν ανέχεται αδιαμαρτηρήτως τα πλήγματα των δολοφόνων.
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