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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - Απάντησις του βουλευτού Μπασιάκου στον γιατρό Σίδερη

Θηβαϊκόν Ταχυδρόμον – Θήβας

Απαντών εις υπέτερον δημοσίευμα υπό τον τίτλον “Δίλημα” καταχωρηθέν εις το υπ’
αριθ. 200/19/11/33 φύλλον, έχω την τιμήν να γνωρίσω τα ακόλουθα.
Α. Ως προς υμάς.  Ο Θηβ. Ταχυδρόμος κατά τας εκλογάς της 5ης Μαρτίου 1933
υπεστήριξεν και είχε δικαίωμα μετά φανατισμού τον φιλελεύθερον Συνδιασμόν των
κ.κ. Σπηλιώτου και Μικρού, εκλεγέντων όθεν βουλευτών ουχί εκείνων αλλά του κ.
Βουρδουμπά και εμού οίτινες εξετέθημεν υπό την σημαίαν του Λαϊκού Κόμματος,
φυσικόν είνε ν’ ανέμενον έλεγχον της δράσεως ή αδρανείας μου ως Κυβερνητικού
βουλευτού εν τε τω κοινοβουλίω αλλά και αλλαχού, διά τα γενικά συμφέροντα της
χώρας  αλλά  και  τα  ιδιαίτερα  της  επαρχίας  Θηβών  ον  έλεγχον  ως  παλαιός
δημοσιογράφος  ευχαρίστως  αναμένω  παρά  του  τύπου,  ιδιαιτέρως  του
αντιπολιτευομένου  τοιούτου,  δεν  νομίζω  όμως  ότι  ούτος,  έχει  δικαίωμα  να
αναμειγνύεται  απρόσκλητος  εις  τας  σχέσεις  εμού  μετά  του  κ.  Προέδρου  της
Κυβερνήσεως και  Αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος,  διότι  αι  σχέσεις μου αύται,  οι
συμφωνίαι ή διαφωνίαι, όσον ριζικαί και αν είνε, ενδιαφέρουσι μόνον τον Λαϊκόν
κόσμον, και ουχί τους Φιλελευθέρους, οίτινες ας βεβαιωθώσι ότι δεν θα λάβωσι την
ευκαιρίαν διά μακρά έτη εισέτι να αποστείλωσιν εις το κοινοβούλιον Φιλελευθέρους
εκ Θηβών βουλευτάς.
Β. Ως προς τον κ. Σίδερην. Ομολογώ ότι η θαρραλέα αποδοκιμασία της πολιτικής
μου παρά του ιατρού κ.  Σιδέρη, μ’ εξέπληξε διά τους εξής λόγους:  ο κ.  Σίδερης
παλαιός από πεποιθήσεως Φιλελεύθερος και μάλιστα υποψήφιος τοιούτος μετά του
κ. Κυρέλλου κατά τας εκλογάς 1926 διά λόγους τους οποίους εκείνος γνωρίζει (έχει
δημοσιογραφήσει  άλλοτε)  από  των  εκλογών  του  Σεπτεμβρίου  1932  ήσκησεν
δριμυτάτην αντιπολίτευσιν κατά των τότε υποψηφίων Φιλελευθέρων κ.κ. Σπηλιώτου
και  Κυρέλλου,  υποστηρίζοντας  τον  κ.  Κουτσοπέταλον.  Κατά  τας  εκλογάς  του
Μαρτίου 1933 εξακολουθούν να ευρίσκονται εις λίαν εχθρικάς σχέσεις προς τον κ.
Σπηλιώτην, εδήλωσεν επισήμως ότι θα υποστηρίξη τον ανεξάρτητον φιλελεύθερον κ.
Στ. Παυλογιαννόπουλον ωε και εμέ τον Λαϊκόν ίσως από προσωπικήν εκτίμησιν ίσως
όμως διά να επιτύχη δι εμού την αποτυχίαν του κ. Σπηλιώτη. Διά την υποστήριξιν
ταύτην του κ. Σίδερη – προς το συμφέρον του δεν υπάρχει λόγος να μνημονεύσω
πόσα ψηφοδέλτια ευρέθησαν εν τω τμήματι Λιατάνης φέροντα το όνομα εμού και
του κ. Παυλογιαννοπούλου, έχω άλλως εις χείρας μου επίσημον βεβαίωσιν του δικ.
Γραμματέως κ. Ανδρ. Μπουρζούκου ελέγξαντος εν προς εν άπαντα τα ψηφοδέλτια –
είμαι  και  θα  είμαι  ευγνώμων  πάντοτε  προς  αυτόν  ανεξαρτήτως  του  ότι  εγώ
υπερτέρησα τον κ.  Σπηλιώτην κατά 977 ψήφους (Μπασιάκος εν συνόλω ψήφους
4784 Σπηλιώτης 3807) δηλονότι κατά διαφοράν ούσαν υπερεικοσιπενταπλασίαν της
υποστηρίξεως του κ. Σίδερη. Πλην όμως ο κ. Σίδερης και τότε αλλά και σήμερον
εξακολουθεί  να  είνε  φιλελεύθερος,  συνεπώς  έχω  το  δικαίωμα  να  φρονώ  ότι
παρατύπως  αναμειγνύεται  εις  τας  διενέξεις  εμού  μετά  του  αρχηγού  του  Λαϊκού



κόμματος  διά  το  ζήτημα της  αμνηστείας  των κινηματιών  της  6ης  Μαρτίου  1933
εκτός εάν διαφωνών μετ’ εμού συμφωνεί προς τον κ. Τσαλδάρην και προσχωρεί εις
το Λαϊκόν κόμμα, οπότε σοβαρώς θα λάβω υπ’ όψει την διαφωνίαν του ταύτην και θα
συνεκτιμήσω αυτήν  μετά  των  τυχόν αποδοκιμασιών της  πολιτικής  μου  παρά της
πλειοψηφίας των 4784 εκλογέων μου, ότε θα ευρεθή ο κ. Σίδερης εις την ευχάριστον
θέσιν να με ίδη παραιτούμενον από βουλευτήν.
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