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Αξιότιμε κ. Διευθυντά. Εάν δεν επρόκειτο περί ζητημάτων άτινα δέον να γνωσθώσιν
παρά του λαού της επαρχίας μας διά να φανή υπέρ τίνων διαθέτει την ψήφον του και
υπό τίνων και πως αντιπροσωπεύεται θα απαξιούσα να απαντήσω ως ανάξιον εμού
εις τοιούτον ελεεινόν λίβελλον οίον εκστομίζει εναντίον μου από των στηλών της
εγκρίτου  υμών  εφημερίδος  της  27ης  παρελθόντος  μηνός  Νοεμβρίου,  ο  υβριστής
πρώην βουλευτής  κ.  Σπηλιώτης  επιβεβαιών  πλήρως  τα  υπ’ εμού  εν  τη  προς  τον
Κάδμον της 13ης ιδίου μηνός διαλαμβανώμενα περί αχαλινώτου τοτέστιν γλώσσης
και  άνευ  όμοιων  εμπαθειας  ένιων  πολιτικών  της  επαρχίας  μας.  Κατήλθεν  ο
αλλοπρόσαλλος πολιτικός ο άλλοτε μεν καλών με πολύτιμον του φίλον, άλλοτε δε
άξεστον  χωρικόν  αναλόγως  των  πολιτικών  μου  εκδουλεύσεων  ας  του  παρέσχον,
λησμονήσας τελείως ότι κατά τας εκλογάς της παρελθούσης τετραετίας συμβατικώς
και μόνον τον υποστήριξα αφ’ ενός μεν διότι εξεπροσώπει την ιεράν αυτήν δι’ εμέ
ιδεολογίαν ην επί τόσα έτη ασπάζομαι αφ’ ετέρου όμως  δι’ ορισμένον αντάλαγμα
υπέρ  των  δύο Κοινοτήτων μας  Λιατάνης  Κλειδετίου και  ούτινος  μετά  την  τότε
επιτυχίαν  του  τοσούτον  εγένετο  επιλήσμον.  Ομιλεί  περί  αυθαδείας,  τοιαύτην
κατέχων  γλώσσαν,  διασπάσας  και  διαλύσας  το  κόμμα  των  Φιλελευθέρων  εν  τη
επαρχία  μας.  Παρατάσσει  σωρείαν  των  πολυθρυλήτων δήθεν  έργων του  ο  μέγας
ένοχος της μεγαλυτέρας αδιαφορίας μετά τοιαύτου θράσους δε ως  εάν ομιλεί προς
κάφρους  στερούμενος  τελείως  της  διαισθήσεως  του  ανθρωπισμού  μη  τολμών  να
ομολογήσει ότι η μόνη και πραγματική υπηρεσία ην πρόσφερεν εις την περιφέρειάν
μας, τουλάχιστον υπήρξεν η ακύρωσις της εκλογής του ως πρέδρου της Κοινότητος
μας κατά το  παρελθόν έτος εκλεγέντος  Δημ.  Παπαδημητρίου ικανοποιήσας ούτω
επίμονον απαίτησιν φίλου του Κοινοτικού συμβούλου υστεροβούλως απαιτήσαντος
λησμονών τελείως εισέτι τα οδοφράγματα άτινα του έγειραν οι καταγανακτισμένοι
αλλ’ άξεστοι  χωρικοί  των  Δερβενοχωρίων  “ως αρέσκεται  τοσούτον  επιχαρίτως  ν’
αποκαλή  και  προς  ους  τον  παραπέμπω διά  το  μέλλον”  και  ας  ηργάσθη επί  ώρας
ολόκληρον  συνεργείον  να  τον  απαλλάξη  και  άτινα  μετά  του  αποτελέσματος  της
εκλογής υπήρξαν η μόνη, αλλά και η δικαιοτέρα αμοιβή δι αυτόν. Άφρισε με τους
υπαινιγμούς μου δήθεν (ως λέγει) περί ιδιοτέλειας, αλλά τον ερωτώ και εάν έχει το
σθένος ας απαντήση εις τα εξής μου ερωτήσεις.
1. Πως δύναται να χαρακτηρισθεί η πράξις του η διά της υπ’ αριθ.327 της 12 Ιουλίου
του  έτους  1925  εν  τω  πίνακί  του  προς  το  Υπουργείον  των  Οικονομικών  περί
δικηγορικής  αμοιβής  αξιούμενα  δι’ ης  δια  την  πενιχρότητα  της  παρασχεθείσης
επιστημονικής εργασίας (ως επί λέξη αναφέρει ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου
των Οικονομικών) διά το Κωπαϊδικόν ζήτημα ητήσατο ως αμοιβήν το όλον δραχ.
Εξακοσίας εβδομήντα οκτώ χιλιάδας τρακοσίας δώδεκα (678312) λαβών δε παρά του
Κράτους  μόνον  είκοσι  χιλιάδας(20000)  και  ην  πράξιν  του  ο  αυτός  νομικός
σύμβουλος χαρακτηρίζει μετ’ αγανακτήσεως ως παράλογον αξίωσιν και πρωτοφανή
εις  τα δικαστικά χρονικά εν αντιθέσει  προς τον πατριωτικότατα ενεργήσαντα και
πλήρη επίγνωσιν των υποχρεώσεών του προς το καθήκον του έχοντα ως πολιτευτήν



κ. Κουτσοπέταλον δι’ ον ο ίδιος νομικός σύμβουλος αντικρούων τον κ. τέως επάγεται
επί λέξη ότι “συμπράξας και αυτός εις την σύνταξιν της συμβάσεως της διαιτησίας
προσέφερεν  τελείως  δωρεάν  την  συμβολήν  του  και  άνευ  ουδεμιάς  αξιώσεως
αποζημιώσεως” και ως ο ίδιος κ. Κουτσοπέταλος αναφέρει εις την από 12 Αυγούστου
ιδίου έτους προς τον τότε υπουργόν των Οικονομικών επιστολήν του; και
2.  Πως  δύναται  να  χαρακτηρισθεί  η  συζήτησις  του  κατά  τον  Χειμώνα  του
παρελθόντος έτους 1931 εν τω αυτόθι καφενείω του κ.  Αθανάσαινα γενομένη εις
επήκοον πολλών και καθ’ ην εζητούσε την υποστήριξιν του λαού της επαρχίας μας
μόνον και μόνον ίνα συμπληρώση τα έτη της βουλευτικής συντάξεως, αδιαφορών
τελείως διά τας ανάγκας της επαρχίας μας;  Και εμέ τουλάχιστον ο επιεικέστερος
χαρακτηρισμός είναι, εγκληματική αδιαφορία, θρασύτης και ιδιοτέλεια. Όσον αφορά
δε  τον  χαρακτηρισμόν  του ως  άναδρον,  ον  μου  καταλογίζει,  τον  πληροφορώ ότι
αφ΄ενός μεν, εγώ ουδέποτε εφυγομάχησα, τους δε πολιτικούς μου αγώνας διεξήγαγο,
πάντοτε κατά μέτωπον, αφ’ ετέρου όμως και επαφίεμαι εις την συνείδησιν του λαού
της επαρχίας μας, ίνα μας κρίνει ποιοτικώς, διότι δεν θέλω λεπτομερέστερα επί του
σημείου τούτου να εκτεθώ, κηδόμενος της αξιοπρέπειάς μου.
Ως  προς  δε  την  λύπην  κ.  Διευθυντά,  ην  αισθάνεται  ο  κ.  τέως  όσον  αφορά  τας
ελεεινάς του πράγματι  ύβρεις,  ας εξεκτόξευσεν εναντίον μου,  τον συγχωρώ διότι
αντιλαμβάνομαι πλήρως την έκρυθμον ψυχικήν του κατάστασιν λόγω της πολιτικής
του αποστρατεύσεως, δυστυχώς όμως ομολογώ ότι αδυνατώ να του φανώ χρήσιμος,
διότι το νόσημα υφ’ ού πάσχει είναι ανίατον, ως πάσχων από πολιτικήν φθίσιν. Ως
προς τας απειλάς του δε προς τον κ. Εισαγγελέα, ας δεν τολμά να εκπληρώση λόγω
ανισοτιμίας  ας  μου  επιτραπή  μόνον  να  αναφέρω  το  σοφόν  εκείνο  ρητό  του
Ηρακλείτου “ τα πάντα καλά ρει”.
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