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Απάντηση του Γ. Τσερδάνη 
στον Δήμαρχο Λέρου
M ε κάθε εκτίµηση στο πρό-

σωπο και σεβασµό στο 
αξίωµα του ∆ηµάρχου 
Λέρου κ. Κόλια κι έχοντας 

διαβάσει τα µακροσκελή διαφωτι-
στικά κείµενα που µας απέστειλε, 
ως προς το θέµα του κ. Παυλή, 
εξακολουθώ να βρίσκω αναπάντη-
τα τα καυτά, όσον αφορά την υπό-
θεση αυτή, ερωτήµατα.
Τα οποία συνοψίζονται σ’ ένα 
και µοναδικό: Γιατί τόσοι και τό-
σοι επίσηµοι και µη, στην Ελλά-
δα και στην Αυστραλία, συµπερι-
λαµβανοµένου και του ιδίου, επί 
13 ολόκληρα χρόνια συνευρίσκο-
νταν, αποκαλούσαν, ή άκουγαν ν’ 
αποκαλούν τον κ. Παυλή µε τον, 
περιβόητο πλέον, τίτλο του Επίτι-
µου Πρεσβευτή Λέρου χωρίς την 
παραµικρή ένσταση, διαµαρτυρία, 
ή έστω παρατήρηση; Τι κρύβεται 
πίσω από την τόσο καθυστερηµέ-
νη και αµφίπλευρα συντονισµένη 
εκστρατεία… εξ’ υγείανσης ;
Γιατί κι εσείς κ. ∆ήµαρχε γνωρίζο-
ντας ότι ο κ. Παυλής αυθαιρέτως, 
ή κακώς κατέχει αυτό τον τίτλο 
αφήσατε να περάσουν τόσα έτη… 
εµπαιγµού τόσων συνανθρώπων 
µας εκ µέρους του;  Εµπαιγµό ακό-
µη και του ιδίου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σας, µέλος του οποίου 
είναι  κ. Παυλής. Και, ως εκ τού-
του, πλειστάκις τον είχατε δίπλα 
σας, ή απέναντί σας ως σύνεδρο; 
Επιπλέον τον είχατε δίπλα σας ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ στην επίσηµη 
εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως 
του Νησιού σας προ τετραετίας και 
ούτε τότε  αντιδράσατε, επί τόπου, 
ή αργότερα. Την συγκεκριµένη σι-
ωπή την δικαιολογείτε γράφοντας 
ότι η εκδήλωση εκείνη δεν είχε 
γίνει από τον ∆ήµο. ∆ηλαδή ο κ. 
Παυλής µπορεί να κατέχει και να 
επιδεικνύεται, σ’ οποιαδήποτε εκ-
δήλωση, ακόµη και µπροστά σας, 
µε τον τίτλο του Πρεσβευτή Λέρου 
ισχυριζόµενος ότι τον έλαβε από 
τον ∆ήµο Λέρου. Φτάνει η εκδή-
λωση αυτή να µην έχει διοργανω-
θεί από την ∆ηµαρχία σας (!!)

Στο σηµείο αυτό ας µου επιτραπεί 
να δηλώσω ότι ο κ.  Παυλής, πέ-
ραν τού ότι κατ’  επανάληψη έχει 
γνωστοποιήσει την λατρεία του 
για το νησί της καταγωγής του επι-
σφραγίζοντας, ή επιδεικνύοντας 
αν θέλετε, την λατρεία αυτή µε το 
γεγονός ότι του δόθηκε κι ο τίτλος 
του Επίτιµου Πρεσβευτή της Λέ-
ρου, ουδέποτε τον ακούσαµε να  
ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί οποια-
δήποτε Αρχή ή Υπηρεσία λειτουρ-

γεί του νησιού. 
Θα προσθέσω ακόµη  κ. ∆ήµαρχε 
ότι  χαρακτηρίζοντας το θέµα Παυ-
λή ήσσονος σηµασίας µπροστά 
στα «πολύ πιο σοβαρά προβλή-
µατα που αντιµετωπίζει το νησί 
και οι συµπατριώτες µου» κατά 
την ταπεινή µου γνώµη πετάτε την 
µπάλα στην εξέδρα αποφεύγοντας 
το µαρκάρισµα. ∆ιότι, αν το πάµε 
έτσι, τότε και τα προβλήµατα της 
Λέρου που,  κατά τη γνώµη σας, 
δικαιούνται µόνον να χαρακτηρι-
στούν καυτά, σ’ αντίθεση µε τα… 
µάλλον χλιαρά που έθεσα και πα-
ραθέτω εκ νέου, ωχριούν µπροστά 
στα όντως καυτά διεθνή θέµατα και 
ερωτήµατα: Όπως την δηµιουργία 
και διατήρηση του Συριακού, του 
Παλαιστινιακού, του Βορειοκορε-
ατικού και του Μακεδονικού µας! 
Πετάµε δηλαδή την µπάλα πιο 
ψηλά κι από την κερκίδα, αποφεύ-
γοντας µια απλή απάντηση σ’ ένα 
απλό «γιατί;». 
Την αναφορά σας στην αποφυγή 
ποινικοποίησης των πολιτικών 
θεµάτων δεν θα την σχολιάσω 
σηµειώνοντας µόνο ότι άλλο η 
πολιτική αντιπαράθεση κι’ άλλο 
η προσωπική συκοφάντηση ενός 
καταξιωµένου οικογενειάρχη κι 
επιχειρηµατία για απάτη. ∆εν θα 
σχολιάσω ούτε το σχόλιό σας για 
έλλειψη εµβάθυνσης εκ µέρους 
µου στις λεπτοµέρειες του θέµατος, 
διότι πέραν της µακράς  δηµοσιο-
γραφικής ενασχόλησής µου µε θέ-
µατα κάθε λογής είχα, είχα σειρά 
διακρίσεων υγρό στίβο, αλλά και 
πολύ καλές επιδόσεις τόσο στις 
καταδύσεις, όσο και στο υποβρύ-
χιο ψάρεµα. Καθότι νησιώτης, 
όπως κι εσείς.
Τέλος κ. ∆ήµαρχε θέλω να ση-
µειώσω ότι µε βρίσκει απόλυτα 
σύµφωνο η προτροπή σας για την 
σύσφιξη των σχέσεων µε την οµο-
γένεια, προκειµένου να βοηθηθεί η 

ανάπτυξη και πρόοδος της Λέρου. 
Καθώς και το πώς θα ξεπεράσουµε 
όλοι µαζί την οικονοµική κρίση… 
∆εν µπορώ όµως και να χειροκρο-
τήσω την, πλάγια έστω, συµµετοχή 
σας στην εκστρατεία εξευτελισµού 
ενός οµογενούς που, αν µη τι άλλο, 
αγαπά παθολογικά την Λέρο και το 
έχει αποδείξει µε πλήθος προσφο-
ρών και ενεργειών του.

Φυσικά όλα αυτά που υποστηρίζω 
και το έχω ξεκαθαρίσει από την 
αρχή, στέκουν µόνο ΕΑΝ υπάρ-
χει και παρουσιαστεί η έγγραφη 
απόδειξη της απονοµής του τίτλου 
Επίτιµου Πρεσβευτή Λέρου προς 
τον κ. Παυλή, εκ µέρους του ∆η-
µάρχου Λέρου κ. Κωττάκη.
Εάν είχε το δικαίωµα απονοµής 
αυτού του τίτλου ο κ. Κωττάκης, ή 
αν υπήρξε τόσον ανεύθυνος (για 
να µη πώ κάτι χειρότερο) ώστε να 
προβεί σ’ αυτή την ενέργεια παρα-
νόµως, δεν νοµίζω ότι αφορά άλ-
λον παρά µόνον τον ίδιο. Ίσως και 
τους ψηφοφόρους της Λέρου που, 
εν τοιαύτη περιπτώση, µπορεί να 
πεί κανείς ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη 
σηµασία στην επιλογή των δηµάρ-
χων τους.

Γιώργος Τσερδάνης




