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Εξελίξεις στο σκάνδαλο της άδικης 
συκοφάντησης του Γιώργου Παυλή 
Σ υνταρακτικές εξελίξεις σηµει-

ώθηκαν στο, γνωστό στους 
αναγνώστες µας, σκάνδαλο 
κατασυκοφάντησης του συ-

µπαροίκου Γιώργου Παυλή, ο οποί-
ος κατηγορήθηκε ότι αυθαιρέτως 
κατέχει τον τίτλο του Πρεσβευτή της 
Λέρου στην Αυστραλία, όχι µόνον 
αδίκως και ψευδώς, αλλά και βλα-
κωδώς! Αφού στους συκοφάντες 
του περιλαµβάνονταν τόσο ο πρώην 
∆ήµαρχος Λέρου που επισήµως τού 
απένειµε τον τίτλο, όσο και άλλοι 
αξιωµατούχοι και µη, που για χρόνια 
τον ΓΝΩΡΙΖΑΝ, τον χειροκροτούσαν 
και τον επαινούσαν ως πρεσβευτή 
της Λέρου.
Η αλήθεια έλαµψε τελικά, και τα στοι-
χεία που την αποδεικνύουν παρουσι-
άστηκαν και τηλεοπτικά, δίνοντας ένα 
γερό χαστούκι σ’ όσους κακόβουλα 
και αδιάντροπα βάλθηκαν ν’ αµαυ-
ρώσουν την υπόληψη ενός ανθρώ-
που - που µόνο επαίνους άξιζε για τις 
προσφορές του στην Λέρο - προκει-
µένου να ικανοποιήσουν απωθηµένα 
τους, ή να εξυπηρετήσουν πολιτικά 
τους συµφέροντα, .
Το χαστούκι όµως που δέχτηκαν δεν 
απαλλάσσει τους κύριους συκοφά-
ντες από τις ποινικές ευθύνες τους. 
Γι’ αυτό και ορισµένοι θα κληθούν ν’ 
απολογηθούν ενώπιον της Ελληνι-
κής – και όχι µόνον – ∆ικαιοσύνης. 
Ωστόσο η όλη υπόθεση αποτελεί εν-
διαφέρον ανάγνωσµα προς γνώσιν 
διαφόρων ελληνικών και παροικι-
ακών καταστάσεων που πρέπει να 
γνωστοποιηθούν. Αλλά ας πάρoυµε 
τα πράγµατα από την αρχή:

Ο ΚΟΣΜΟΣ είχει ασχοληθεί κατ’ επα-

νάληψη, πριν λίγο  καιρό, µε το θέµα 
της αµφισβήτησης του τίτλου «Πρε-
σβευτής της Λέρου στην Αυστραλία», 
που κατέχει ΕΠΙΣΗΜΩΣ από το 2004 
ο συµπάροικος Γιώργος Παυλής και 
που προσφάτως (στον 13ο χρόνο της 
κατοχής του!!!) κάποιοι Λέριοι συµπα-
τριώτες του, βάλθηκαν να τον καταστή-
σουν ανύπαρκτο και ψευδή, χαρακτη-
ρίζοντας τον κάτοχό του, εµµέσως πλην 
σαφώς, ως απατεώνα και διάφορα άλλα 
που µπορεί να σκεφθεί κανείς για κά-
ποιον που ισχυρίζεται ότι κατέχει έναν 
τίτλο ο οποίος ουδέποτε του δόθηκε!

Εκ µέρους µας και µετά από διασταυ-
ρωµένες πληροφορίες που λάβαµε 
τόσο από τον ίδιο τον αδίκως κατη-
γορούµενο,  όσο και από άλλους σο-
βαρούς παράγοντες που γνώριζαν το 
θέµα εις βάθος, είχαν τεθεί ορισµένα 
ερωτήµατα προς τους κατηγόρους του 
κ. Παυλή, τα οποία όµως ουδέπο-
τε απαντήθηκαν. Προφανώς επειδή 
ήταν πολύ δύσκολο ν’ απαντηθούν.

Εχουν περάσει αρκετές εβδοµάδες 
από την ηµέρα που µεταδόθηκε πα-
νελληνίως κι εξακολουθεί να µεταδί-
δεται µέσω του ίντερνετ, η 90λεπτη 
εκποµπή του τηλεοπτικού σταθµού 
ΑΙΓΑΙΟ TV την οποία όσοι παρα-
κολούθησαν έµειναν µ’ ανοιχτό το 

στόµα! ∆ιότι είδαν και άκουσαν µε-
γάλους επαίνους αναγνώρισης της 
αξίας, της φιλοπατρίας και γενναιο-
δωρίας του συµπαροίκου µας Γιώρ-
γου Παυλή και προπάντων την επί-
σηµη αναγνώρισή του ως πρεσβευτή 
της Λέρου στην Αυστραλία, από τον 
ίδιο τον κ. Κωττάκη! 
Όλα αυτά και πολλά άλλα ακούστη-
καν από τα στόµατα αυτών που προ-
σφάτως βάλθηκαν να χαρακτηρίσουν 
ψεύδος και απάτη το γεγονός της 
ΕΠΙΣΗΜΗΣ, αδιαµφισβήτητης, αλλά 
και ∆ΙΚΑΙΑΣ απονοµής αυτού του 
τίτλου στον κ. Παυλή. Ο οποίος τον 
ΚΑΤΕΧΕΙ 14 ΧΡΟΝΙΑ και στην τηλε-
όραση, συν τοις άλλοις, παρουσίασε 
και το ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, 
που οι συκοφάντες του ισχυρίζονταν 
ότι δεν υπήρχε! ∆ηλαδή το ΕΓΓΡΑΦΟ 
της επίσηµης απονοµής τους τίτλου 
από τον τον τότε ∆ήµαρχο και σηµε-
ρινό κατήγορό του Τιµόθεο Κωττάκη, 
µε το επιστολόχαρτο και την σφραγί-
δα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας!!

(ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ∆ΕΙΤΕ ΜΠΑΙ-

ΝΟΝΤΑΣ – ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ 3 STO 
IGAIO (27.04.2018) - PART 2
https://www.youtube.com/watch?v=QcMzm
dxigR4&index=3&list=PLUjt1afAZnmzxnP
hN_kSj-Ms9thnnK6N-&t=0s

3 STO IGAIO (27.04.2018) - PART 3
https://www.youtube.com/watch?v=BpBFf
yVun9M&index=2&list=PLUjt1afAZnmzxnP
hN_kSj-Ms9thnnK6N-&t=0s

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ την άδεια από τον 
κ. Παυλή να παρουσιάσουµε το όλον 
θέµα και τις λεπτοµέρειές του ζητή-
σαµε στην συνέχεια να εκθέσει και ο 
ίδιος τις απόψεις του και τις υποψίες 

του για τα κίνητρα αυτής της άδικης 
επίθεσης που δέχτηκε.

Η απάντηση που λάβαµε ήταν µακρά, 
αλλά και διαφωτιστική:

Γ. ΠΑΥΛΗΣ: Από το ∆εκέµβριο 2017 
που ανακοίνωσα ότι θα θέσω υποψη-
φιότητα για ∆ήµαρχος της Λέρου ξε-
κίνησε ένας πόλεµος εναντίον µου και 
όπως αποδείχτηκε µεθοδευµένα, µε 
συκοφαντικά ψέµατα και δυσφήµηση 
του προσώπου µου. Ο Γιώργος Παυ-
λής, έπρεπε να εξευτελιστεί κι επειδή 
δεν υπήρχαν αλήθειες εναντίον µου, 
επιστρατεύτηκαν ψέµατα! ∆υστυχώς 
µεγάλη ευθύνη γι’ αυτή την επίθεση 
εναντίον µου έχουν τόσο ο αντιπρόε-
δρος Τόνυ Σαλβατζής όσο και ο πρόε-
δρος Στ. Καραντάνης του Λεριακού µας 
Συλλόγου. Και νοµίζω ότι θα έπρεπε να 
αντιληφθουν τι γίνεται και ν’ αλλάξουν 
στάση.

Το κυριότερο και πιο καταγέλαστο 
ήταν ότι µετά από 14 σχεδόν χρόνια 
που τιµήθηκα µε τον τίτλο Πρεσβευτή 
της Λέρου για την Αυστραλία, οι κύρι-
οι: Tony Salvaytsis, ή  Salvartzis, τον 
οποίοοι δικηγόροι αποκαλούν και 
Talvastis, κάτοχο της θέσης αντιπρο-
έδρου του Λεριακού Συλλόγου, Σταύ-
ρος Καραντάνης πρόεδρος, Μιχάλης 

ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ 
ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Επέµβαση του 
Άδωνη Γεωργιάδη 
µε υπόσχεση 
παρουσίας στη δίκη

ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
Αριστερά, µια σκηνή από 
την 90λεπτη εκποµπή του 
Αiγαίου TV, µε τον Γ. Παυλή 
ν’ απαντά στα ερωτήµατα 
τριών δηµοσιογράφων, 
κατακεραυνώνοντας τους 
συκοφάντες του. Στην άλλη 
σελίδα, στιγµιότυπο από 
σοβαρή συνοµιλία του αντι-
προέδρου της Ν.∆. Άδωνη 
Γεωργιάδη µε τον Γ. Παυλή 
και κάτω η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ-
∆ΕΙΞΗ, της απονοµής του 
τιµητικού τίτλου Πρεσβευτής 
της Λέρου στην Αυστραλία, 
µε την σφραγίδα της Ελλη-
νικής ∆ηµοκρατίας και την 
υπογραφή του αυτοδιαψευ-
δόµενου κ. Κωττάκη!




