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Κ αταρχάς εύχοµαι τόσο σε εσάς 
όσο και σε όλους τους οµογε-
νείς, καλή χρονιά µε υγεία, προ-
σωπική και οικογενειακή ευηµε-

ρία.
Ο λόγος της παρούσης επιστολής αφορά 
στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας σας (5 
Ιανουαρίου 2018, σελ. 5), µε τίτλο «Κα-
λός ο ∆ήµαρχος, αλλά... στα καυτά δεν 
απαντά!», για το οποίο δυστυχώς ο υπο-
γράφων συντάκτης κ. Τσερδάνης δεν 
έστερξε να καταγράψει την άποψη του 
∆ήµου Λέρου. Ας µου επιτραπεί λοιπόν 
να εκθέσω τη θέση του ∆ήµου Λέρου 
αναφορικά µε το θέµα.
Με µια πρώτη µατιά στο δηµοσίευµα, 
είναι προφανές ότι ο συντάκτης δεν έχει 
εµβαθύνει στο ιστορικό της υποθέσεως 
αφού αναφέρεται µεταξύ άλλων σε... 
µία εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Λέρου που έλαβε χώρα το 2013 (!) στο 
κινηµατοθέατρο Λακκίου Λέρου ενώ 

κάνει αναφορά και σε βράβευση του κ. 
Παυλή (µε φωτογραφικό υλικό) από τον 
«τότε ∆ήµαρχο Μπέργουντ» σε εκδήλω-
ση του συλλόγου Λερίων.
Όµως όλα τα παραπάνω που περιγράφει 
στο επίµαχο δηµοσίευµα ο κ. Τσερδάνης 
εν είδει «ντοκουµέντων», ∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ 
από τον ∆ήµο Λέρου ο οποίος νοµίµως 
εκπροσωπείται από εµένα, αλλά από 
άλλους φορείς και συλλόγους. Επο-
µένως δεν αντιλαµβάνοµαι ποια είναι 
τα «καυτά» ερωτήµατα που αφορούν τον 
∆ήµαρχο Λέρου και για τα οποία ερω-
τήθηκα, αλλά δεν έχω απαντήσει!
Εξάλλου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λέρου 
δεν φέρει ΟΥ∆ΕΜΙΑ ευθύνη για το πώς 
αυτοαποκαλείται ο οιοσδήποτε ή για το 
πώς τον προσφωνούν οι άλλοι. Όταν 
για πρώτη φορά ερωτηθήκαµε επίσηµα 
για το θέµα, απαντήσαµε ότι το ∆ηµοτι-
κό Συµβούλιο Λέρου ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ έλα-
βε απόφαση αναγνώρισης –τιµητικής 
ή άλλης- «πρεσβευτή της Λέρου» στην 
Αυστραλία.
Συνεπώς η θέση του ∆ήµου µας είναι 
ξεκάθαρη, σύννοµη και δεν επιδέχεται 

αµφισβήτησης από οιονδήποτε, πλην 
του επίσηµου ελεγκτικού και εποπτικού 
οργάνου που είναι η Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Αιγαίου, στην οποία ο κ. Παυ-
λής θα έπρεπε ήδη να έχει προσφύγει, 
αν θεωρεί ότι αδικείται.
Με άλλα λόγια, ΟΧΙ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΑ, αλλά το κατ’ εξοχήν ΕΠΙΣΗΜΟ 
ΟΡΓΑΝΟ του ∆ήµου, το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΡΟΥ, δεν αναγνωρίζει 
κανέναν «πρεσβευτή» της Λέρου, όχι 
µόνον επί δηµαρχίας µου, αλλά ΑΠΟ 

Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ...!
Σχετικά µε τη φερόµενη «επιστολή» του 
προκατόχου µου, καλό θα ήταν να ερω-
τηθεί ο ίδιος, αφού επισήµως στα αρχεία 
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
καθώς και στο γραφείο πρωτοκόλλου 
δεν υφίσταται σχετική αλληλογραφία, 
γεγονός που αυτοµάτως σηµαίνει ότι 
δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε κάτι 
που ακόµη και αν υποθέσουµε ότι έλαβε 
χώρα, δεν έγινε µε τις προβλεπόµενες 
και σύννοµες διαδικασίες.
Στα περί αγωγών και µηνύσεων γρα-
φόµενα, απαντώ ότι εκ πεποιθήσεως 
µέχρι σήµερα δεν έχω ποινικοποι-
ήσει την πολιτική ζωή του τόπου µου 
ως ∆ήµαρχος ΟΛΩΝ των Λερίων, και 
παρότι η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Λέρου θα µπορούσε να καταφερθεί 
εναντίον του κ. Παυλή, εξακολουθώ να 
πιστεύω ότι η πολιτική επιβάλλεται να 
ασκείται µε σοβαρά επιχειρήµατα και 
δεν πρέπει να ποινικοποιείται, ειδικότε-
ρα δε, όταν υπάρχουν αρµόδια όργανα 
της αυτοδιοίκησης για την επίλυση των 
όποιων διαφορών.
Ακόµη, όπως έχω επανειληµµένως το-
νίσει, είναι προσωπική µου πεποίθηση 
πως «πρεσβευτές» της Λέρου είναι άπα-
ντες οι οµογενείς συµπατριώτες µας σε 
όλο τον κόσµο, οι οποίοι ανιδιοτελώς 
αγαπούν, διαφηµίζουν και πρεσβεύουν 
το νησί µας και τη χώρα µας στα πέρατα 
της Γης, ανεξάρτητα από την οικονοµική 
τους επιφάνεια, και είµαι υπερήφανος 
για όλους τους και για τον κάθε έναν 
ξεχωριστά. Αναλογιστείτε όµως µε αυ-
τήν την επίσηµη δήλωση, γιατί όλοι οι 
οµογενείς ανά τον κόσµο δεν ξεκινούν 
να εκτυπώνουν κάρτες µε τον τίτλο του 
«πρεσβευτή της Λέρου»;
Εν κατακλείδι θεωρώ ήσσονος σηµα-
σίας το όλο θέµα, όταν υπάρχουν πολύ 
πιο σοβαρά προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει το νησί και οι συµπατριώτες 
µου. Γι’ αυτόν τον λόγο θα προτιµούσα 
να µου απευθύνετε ερωτήµατα για την 
σύσφιξη των σχέσεων µε την οµογένεια, 
για την ανάπτυξη και την πρόοδο της 
Λέρου, και για το πώς θα ξεπεράσου-
µε όλοι µαζί την οικονοµική κρίση που 
πλήττει το νησί µας και την πατρίδα µας, 
και η οποία δεν θα επιτρέψω να µετεξε-
λιχτεί σε κρίση ηθικών αξιών.

               
Αυτά είναι τα «ΚΑΥΤΑ» θέµατα κ. Τσερ-
δάνη, αυτοί είναι οι ύψιστοι στόχοι ενός 
∆ηµάρχου, σε αυτούς ορκίστηκα, και 
τους ίδιους στόχους επιδιώκω να υπη-
ρετώ όλα αυτά τα χρόνια.
Τέλος κύριε ∆ιευθυντά, σας παρακαλώ 
όπως δηµοσιευτεί η παρούσα επιστολή 
ως απάντηση στο επίµαχο δηµοσίευ-
µα, ώστε οι αναγνώστες σας να έχουν 
σφαιρική άποψη για το θέµα. Επίσης 
σας απευθύνω επίσηµη πρόσκληση στο 
νησί της Λέρου ώστε «ιδίοις όµµασι» να 
απολαύσετε τις οµορφιές του τόπου µας 
και να «γευτείτε» την ξακουστή φιλοξε-
νία των κατοίκων του νησιού µας.

Με εκτίµηση,
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Κόλιας Μιχαήλ

Η επιστολή του Δημάρχου ...και το εξώδικο του Γιώργου Παυλή

Το εξώδικο του ∆ηµάρχου...
ΕNΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ\ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΜΕ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Τoυ Ο.Τ.Α. – Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ»

Όπως εκπροσωπείται νόµιµα υπό του ∆ηµάρχου του.

Κ Α Τ Α

Του Γεωργίου Παυλή, δηµοτικού συµβούλου, κατοίκου Σίδνεϋ Αυστραλίας και Πλατάνου Λέρου, ΤΚ. 85400.

Σε απάντηση της από 21.12.2017 «εξωδίκου διαµαρτυρίας δηλώσεως και προσκλήσεώς» σας απευθυνθείσας προς 
ηµάς δια των τοπικών ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης προ πάσης in natura κοινοποιήσεως προς ηµάς, 
(και µη κοινοποιηθείσης προσηκόντως µέχρι στιγµής), σας ενηµερώνουµε, γνωστοποιούµε και δηλοποιούµε ότι: 

1.  Στην µη κοινοποιηθείσα προσηκόντως µέχρι στιγµής εξώδικη διαµαρτυρία – δήλωση – πρόσκλησή σας, αναφέ-
ρετε µεταξύ των άλλων ότι έχετε «…από τον προκάτοχο του πρώτου εξ ηµών (προφανώς θέλατε να γράψετε “του 
πρώτου εξ ΥΜΩΝ” αφού απευθύνεστε στον ∆ήµαρχο Λέρου και στον Πρόεδρο του ∆.Σ. Λέρου) την τιµητική 
ιδιότητα του πρεσβευτή του νησιού µας για την προώθηση του τουρισµού και των ζητηµάτων της Λέρου και για 
διαφήµιση του νησιού στην Αυστραλία», ενώ µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου Λέρου και ως νόµιµος εκπρόσωπος 
του ∆ήµου Λέρου, σας έχω καταστήσει σαφές σε όλους τους τόνους ότι σε καµία περίπτωση ∆ΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩ-
ΠΕΙΤΕ επισήµως το νησί µας στην Αυστραλία ή οπουδήποτε αλλού, παρά µόνο τον εαυτό σας, και δεν κατέχετε 
ΟΥ∆ΕΜΙΑ τιµητική ιδιότητα «πρεσβευτή». Γι’ αυτή σας τη δήλωση διαµαρτύροµαι εντόνως και σας καλώ όπως 
καταθέσετε, σε προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λέρου, τα επίσηµα εκείνα έγγραφα που αποδει-
κνύουν «την τιµητική ιδιότητα του πρεσβευτή του νησιού µας» που µε σθένος υπερασπίζεστε και διατείνεστε ότι 
κατέχετε από τον προκάτοχό µου, ώστε να προβούµε αρµοδίως στις νόµιµες ενέργειες.  

2.  Στην µη κοινοποιηθείσα προσηκόντως µέχρι στιγµής εξώδικη διαµαρτυρία – δήλωση – πρόσκλησή σας, απευ-
θύνεστε στον κ. Νεκτάριο Μπίλλη ως Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λέρου. Προφανώς δεν είστε µόνο 
εκτός τόπου, ως µόνιµος κάτοικος Αυστραλίας, αλλά και εκτός χρόνου, αφού ως εν ενεργεία δηµοτικός σύµ-
βουλος θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι µε την απόφαση ∆.Σ. Λέρου υπ.αριθ. 38/2017, καθήκοντα Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λέρου διατελεί η κα Παπαφώτη Μαρία.

3.  Ο ∆ήµος Λέρου όπως εκπροσωπείται νόµιµα υπό του ∆ηµάρχου του κ. Κόλια Μιχαήλ ουδέποτε έλαβε γνώ-
ση περί αιτήµατός σας αναφορικά µε την επιστολή που απηύθηνε το σωµατείο «Lerian Association of NSW 
Australia». Συνεπώς δεν αντιλαµβανόµεθα πλήρως το σκεπτικό της αποστολής εξωδίκου διαµαρτυρίας – δηλώ-
σεως και προσκλήσεως που κοινοποιήσατε δια των τοπικών ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Εποµέ-
νως, οφείλατε απλά -όπως άλλωστε και όλοι οι δηµότες της Λέρου- να καταθέσετε σχετική αίτηση στο γραφείο 
πρωτοκόλλου του ∆ήµου Λέρου ώστε να λάβετε γνώση του εγγράφου.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µας, αρµόδιος υπάλληλος του ∆ήµου Λέρου εντέλλεται α) να 
επιδώσει νόµιµα την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες, β) να 
την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει. 

ΛΕΡΟΣ, 23 ∆εκεµβρίου 2017 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

Κόλιας Μιχαήλ




