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Σ τις 27-8-2019 στο κινηµατο-
θέατρο του Λακκίου της Λέ-
ρου οροστατούντος του Μη-
τροπολίτη Λέρου, Καλύµνου 

και Αστυπαλαίας κ.κ. Παισίου µετά 
του κλήρου της τοπικής εκκλησίας, 
µετά παρουσίας επίσηµων, Αρχών 
της νήσου και πλήθος κόσµου, το 
οποίο κατέκλυσε την αίθουσα του 
κινηµατοθεάτρου, τελέσθηκε η ορ-
κωµοσία της νέας ∆ηµοτικής Αρχής 
που προέκυψε από τις ∆ηµοτικές 
εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019. Κα-
ταχειροκροτήθηκαν όλοι οι επιτυ-
χόντες και ειδικά ο οµογενής επι-
χειρηµατίας από το Σύδνεϋ Γιώργος 
Παυλής, Επίτηµος Πρεσβευτής της 
Λέρου στην Αυστραλία και Επικε-
φαλής της µείζονος αντιπολιτεύσεως 
του ∆ήµου Λερού!
Ο κ. Παυλής αποτέλεσε την έκπλη-
ξη στις ∆ηµοτικές εκλογές που έλα-

βαν χώρα στην Λέρο στις 26 Μαΐου 
2019 και στις επαναληπτικές στις 
2 Ιουνίου 2019 όπου κατάφερε 
να εκλεγεί δεύτερος µε τα από ένα 
πολύ δύσκολο πολιτικό αγώνα ως 
επικεφαλής του συνδυασµού «Νέα 
Πορεία για την Λέρο» λαµβάνοντας 
το εκπληκτικό ποσοστό του 43%, 
και ανατρέποντας προγνωστικά και 
Κασσάνδρες. Αφήνοντας πίσω του 
µεγάλα και ηχηρά ονόµατα του πο-
λιτικού κόσµου της Λέρου. Θερµά 
συγχαρητήρια στον οµογενή µας 
Γιώργο Παυλή. Τον ευχαριστούµε 
που µας κάνει υπερήφανους µε τις 
επιτυχίες του και του ευχόµενα ολό-
ψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο 
αντιπολιτευτικό έργο του που τιµά 
ιδιαίτερα την Λέρο και την Ελληνική 
Παροικία µας.

Ευθύµιος Χρυσούλης
Αξιωµατικός Ε.Α.

Με εντυπωσιακή συµµετοχή του συµπαροίκου Γιώργου Παυλή
η ορκωµοσία του Νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Λέρου

Την Τρίτη, 27 Αυγούστου, τελέστηκε στο νησί της Λέρου η Ορκωµοσία του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου της, που 
εξελέγη στις φετεινές δηµοτικές εκλογές, µε εντυπωσιακή την επιτυχία που σηµείωσε σ’αυτές ο συµπάροικος 
Γιώργος Παυλής, επίσηµος εκπρόσωπος της Λέρου στην Αυστραλία, ως Επίτιµος Πρεσβευτής της! Στην Ορκω-
µοσία µεγάλο ήταν το πλήθος των προσελθόντων και ο αριθµός των επισήµων ανάµεσά τους. Η περιγραφή που 
ακολουθεί είναι του Αξιωµατικού Ε.Α και τοπικού παράγοντος Ευθύµιου Χρυσούλη:

Ο κ. Γιώργος Παυλής κατά την υπογραφή στην τελετή της Ορκωµοσίας 

∆εύτερος από αριστερά σ’ αναµνηστική φωτογραφία µε τον Μητροπολίτη, τον ιερέα και άλλα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λέρου µε υπέροχα φαγητά και τέλειο σέρβις




