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Ο Αντώνης Κρητικάκης 
ευχαριστεί τους φίλους
την ΑΧΕΠΑ και µε πιό
θερµά του ευχαριστώ ,
τον  ∆ρα  Β.  Αδραχτά

Μετά την συγκινητική παρουσίαση της ποιητι-
κής µου συλλόγης “∆υό Πατρίδες, δυό αγάπες”
επιθυµώ και δηµοσίως να ευχαριστήσω το ∆/Σ
της ΑΧΕΠΑ  που τόσο πρόθυµα δέχτηκε να φι-
λοξενήσει την παρουσίαση, όπως και όλους
εσάς που ήρθατε εκεί και µε τιµήσατε µε την
παρουσία σας. Ιδιαίτερα όµως θέλω να ευχαρι-
στήσω από τα βάθη της καρδιάς µου τον ∆ρα
Βασίλη Αδραχτά που µε τόση φροντίδα µελέ-
τησε τα ποιήµατά µου, είδε µέσα από τα λόγια
µου την ίδια την ψυχή µου, και «διάβασε» όλα
τα συναισθήµατά µου,  παρουσιάζοντας τόσο
συγκλονιστικά την συλλογή µου και αναλύοντας
τόσο παραστατικά  κάποιους από τους στίχους
µου. Και πάλι τον ευχαριστώ θερµά και παρα-
θέτω το ποίηµα που γράφτηκε µετά την έκδοση
της συλλογής µου, για όσους την έχουν απο-
κτήσει και θα ήθελαν να προσθέσουν κι αυτό.

Εµείς Πατρίδα µου, ΕΜΕΙΣ!
Εµείς σταθήκαµε Ελλάδα στο πλευρό σου
εµείς ποτίσαµε µε δάκρυα τη γη
εµείς φωνάξαµε αέρα στον εχθρό σου
να σε θαυµάζουν τώρα όλοι οι λαοί.
Εµείς αντέξαµε στο κρύο και στο χιόνι
χωρίς κουβέρτα και ζεστό φαΐ
εµείς αφήσαµε τα πάντα δίχως σκέψη
να πολεµήσουµε στην πρώτη τη γραµµή.
Εµείς που πήραµε τα όπλα δίχως φόβο
δεν λογαριάσαµε ποτέ µας, τον εχθρό
Εµείς δοξάσαµε Ελλάδα, τ’ όνοµά σου
για να σε βλέπουν τώρα όλοι σαν θεό.
Σ’εµάς στηρίχτηκες στις δύσκολες 
στιγµές σου  -  και πράξαµε πατρίδα το σωστό
εµείς παλέβαµε µε θάρρος και µε πίστη
δεν φοβηθήκαµε κανένα σου εχθρό.
Εµείς ποτίσαµε µε δάκρυα το χώµα
και τα κορµιά µας τα θάψαµε στη γη
χωρίς σταυρό, λουλούδι από κανένα
και ούτε κλάµα απ’ ένα συγγενή.
Μα σήµερα αλλάξανε Ελλάδα τα παιδιά σου
και ήρωες σου από τον τάφο ανησυχούν
την ιστορία σου που γράφτηκε µε αίµα
µ’ ευκολία στα Σκόπια τώρα ξεπουλούν.
Μολών λαβέ να πείτε στους εχθρούς µας
το “Οχι” να πείτε για δεύτερη φορά
να δώσετε σ’ όλους καλά να καταλάβουν
πως η Μακεδονία ήταν και θάναι πάντα µία.

Η Μακεδονία είναι µιά, πάρτε το όλοι χαµπάρι
και µην ακούτε τα χαζά του δήµαρχου Μπουτάρη

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ

Όχι µόνο συνεχίζεται αλλά και µεγεθύνεται τόσον εδώ, όσο και στην Ελλάδα όπου
θα καταλήξει στα δικαστήρια, το σήριαλ της διαµάχης του οµογενούς Γιώργου
Παυλή και αξιωµατούχων της Λέρου που τον συκοφαντούν, µε την συνδροµή και
ντόπιων Λερίων. Χαρακτηρίζοντάς τον εµµέσως ως απατεώνα που αυθαιρέτως κα-
τέχει τον τίτλο του πρεσβευτή της Λέρου στην Αυστραλία, επί 14 χρόνια συνεχώς!
Ο κ. Παυλής, που τυγχάνει εκλεγµένος Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Νήσων Αι-
γαίου ΝΝΟ και µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Λέρου δηλώνει ότι η εκ-
στρατεία σπίλωσης του ονόµατός του άρχισε όταν γνωστοποίησε ότι θα
διεκδικήσει το αξίωµα του ∆ηµάρχου, στο νησί της καταγωγής του το οποίο λα-
τρεύει κυριολεκτικά και το έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη µε µεγάλες  δωρεές.
Θα δώσουµε όµως τον λόγο, ή µάλλον τον χώρο στον ίδιο προκειµένου να εκθέσει τις
απόψεις του και µε την ίδια προθυµία θα δηµοσιεύσουµε και απόψεις από αντίθετες
πλευρές όπως ήδη κάναµε. Το κείµενο της επιστολής του κ. Παυλή αναφέρει τα εξής:

Επιστολή του κ. Παυλή για τις αναπάντητες 
ερωτήσεις που έθεσε στους συκοφάντες του

Προς την ∆ιεύθυνση και την Σύνταξη
της εφηµερίδας Ο ΚΟΣΜΟΣ

Αξιότιµοι κύριοι
Στις 2 Μαρτίου στην εφηµερίδα σας δηµοσι-
εύτηκε άρθρο για µία επιστολή του πρώην ∆η-
µάρχου της Λέρου κ. Τιµόθεου Κωττάκη µε
Α.Π. 900/21-02-2018 που είχε διαβαστεί στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο Λέρου στις 25-02-18.

Η µεγάλη έκπληξη είναι πως αυτή η επιστολή
στάλθηκε στην εφηµερίδα «Ο ΚΟΣΜΟΣ»
από το προσωπικό εµαιλ του νυν ∆ήµαρχου
Λέρου κ. Μιχάλη Κόλια και όχι από τον ίδιο
τον κ. Κωττάκη. Και ερωτώ: Γιατί δεν την
έστειλε ο κ. Κωττάκης όπως ο ίδιος αναφέρει
στην επιστολή του;
Επι πλέον ο Λεριακός Σύλλογος του Σύδνεϋ,
Lerian Association of Sydney and New South
Wales, και ο Tony Salvartzis η Salvatyzis ,
όπως φαίνεται να υπογράφει δεν έχουν απαν-
τήσει στο δικηγόρο µου για την ταλαιπωρη-
µένη και µουτζουρωµένη επιστολή, που δήθεν
έστειλαν στην Λέρο. Κι ενώ η προθεσµία
απαντήσεως έχει λήξει κι εγώ και άλλοι ανα-
ρωτιόµαστε γιατί δεν έχουν απαντήσει; Τι µε-
θοδεύουν και τι κρύβουν πίσω από αυτή την
επιστολή;
Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Λερου στης 28-
01-18 ο κ. Κόλιας για αυτή την ταλαιπωρη-
µένη και µουτζουρωµένη επιστολή, στην
ραδιοφωνική µετάδοση της της Συνεδρίασης
του ∆/Σ  ακούστηκε να λέει α εξής:

«Μου κινεί την περιέργεια.. εεε… πως τί-
θεται ερώτηµα αν είναι πλαστό αυτό (το
γράµµα) η όχι. Και εάν δεν είναι πλαστό
αυτό. ∆ηλαδή αυτό δεν σας ενδιαφέρει.»

Μ’ αυτά τα µπερδεµένα λόγια, µόνο µπερδε-
µένα συµπεράσµατα µπορεί να βγάλει κανείς
µε την βεβαιότητα δυσκολίας του κ. Κόλλια
να δώσει µια καθαρή απάντηση!

Στην επιστολή µου στις 22-01-18 στο ∆ή-
µαρχο Λέρου   µε Α.Π. 346/22-01-2018 που
διαβάστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις
28-01-18, αλλά και προφορικά, είχα ενηµέ-
ρωση τον ∆ήµαρχο πως αυτή η ταλαιπωρη-
µένη και µουτζουρωµένη επιστολή σύµφω-
να µε τον νόµο της Αυστραλίας δεν είναι νό-
µιµη και αποτελεί σοβαρότατη παράβαση
του νόµου. Γιατί ο ∆ήµαρχος κ. Κόλιας δεν
έκανε έρευνα για την γνησιότητα αυτής της
επιστολής και είπε «δεν σας ενδιαφέρει»;
Όπως δήλωσα και στο προηγούµενο δελτίο
τύπου, από την στιγµή που ανακοίνωσα υπο-
ψήφιος ∆ήµαρχος της Λέρου, ο ∆ήµαρχος κ.
Κόλλιας, ο πρώην ∆ήµαρχος κ. Κωττάκης,
το Lerian Association of Sydney and NSW
και ο Tony Salvartzis η Salvatyzis, έχουν
φρενιάσει και διασύρουν την αξιοπιστία µου
δηµοσίως. ∆υστυχώς γι’ αυτούς δεν θα τους
περάσει. Είµαι ένας αυτοδηµιούργητος επι-
χειρηµατίας µε υπόληψη, αληθινός πατριώ-
της και αρκετά δηµοφιλής για τους συµπα-
τριώτες µου. Παρ’ όλα αυτά έγινα στόχος
σκευωρίας και κατασυκοφάντησης. Η αλή-
θεια όµως θα λάµψει τελικά  θα φανεί ποιος
είναι ο Παυλής και ποιος ο κάθε άλλος.
Ευχαριστώ τους συµπατριώτες που µου τη-
λεφωνούν και µου δηλώνουν µε αγάπη ότι
«είσαι ο Πρεσβευτής της καρδίας µας».
Αυτό είναι αρκετό για µένα. Εκτός των
άλλων µε ενηµέρωσαν ότι εφέτος στην Λέρο
ο ∆ήµος δεν πραγµατοποίησε καµιά εκδή-
λωση για τον εορτασµό της Αποκριάς/Καρ-
ναβάλι. Τι άραγε απασχολούσε τον ∆ήµαρχο
φέτος και δεν είχε χρόνο γι’ αυτή την καθιε-
ρωµένη διοργάνωση;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

Πρόεδρος Οµοσπονδίας Νήσων Αιγαίου
στην N.N.O. Πρεσβευτής της Λέρου στην
Αυστραλία ∆ηµοτικός Σύµβουλος και
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Λέρου

Την επιστολή του ο κ. Παυλής
συνοδεύει µε την παραπλεύρως
φωτογραφία, από τον ετήσιο
χορό του Λεριακού Συλλόγου
Σύδνεϋ (23/3/2013) µε τον ίδιο
πρώτον αριστερά να οµιλεί ως
επίτιµος Πρεσβευτής ΛέρουΠρεσβευτής Λέρου
στην Αυστραλία στην Αυστραλία και πίσω του ο
τότε Προξ. Εµπορικός Ακόλου-
θος Βάϊος Ωραιόπουλος , ο Πρό-
εδρος του Λεριακού Σ. Καρα-
ντάνης, κι ο σύµβουλος  Κ. Ελίας

Υπάρχουν λίγα ακόµη αντίτυπα του βιβλίου “∆υό
Πατρίδες, ∆υό Αγάπες” κι όσοι επιθυµούν να το
αποκτήσουν ας τηλεφωνήσουν στο 0411080341


