
  

                                                                     Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 
 
                                                          
 

 

Ομιλία Χριστιάνας Καλογήρου στη Μυτιλήνη 
 

 
Κύριες και κύριοι, 

 
Φίλες και φίλοι, 

 
Σας καλωσορίζω.  

 
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. 

 
Σας ευχαριστώ, όλοι εμείς, «εμείς για το Αιγαίο», σας ευχαριστούμε 

όλες και όλους. 
 

Συναντηθήκαμε σήμερα εδώ,  
για να δηλώσουμε την κοινή μας απόφαση,  

να στηρίξουμε την κοινή μας απόφαση,  

να κάνουμε το νησί μας, τη Λέσβο, και φυσικά να κάνουμε όλα τα 
νησιά μας κάθε μέρα καλύτερα. 

 
Είμαστε εδώ.  

Με αυτοπεποίθηση. 
Με πίστη. 

 
Και με αυτοπεποίθηση και με πίστη και με τον ενθουσιασμό του καλού 

και μεγάλου σκοπού.  
 

Έχουμε την πεποίθηση,  
Έχουμε τη δύναμη,  

Έχουμε τις δυνατότητες. 
 

Χτίζουμε τις ευκαιρίες, ώστε με τη δύναμη των ανθρώπων και την ψυχή 

των νησιών μας, να γίνεται η καθημερινή ζωή, για όλες και για όλους, 
από το μικρό μέχρι το μεγάλο, από το σημαντικό μέχρι το φαινομενικά 

ασήμαντο, κάθε μέρα καλύτερη. 
 



Φίλες και φίλοι,  

Όπου υπάρχει ένα πνεύμα ενότητας,  
Όπου υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας,  

Όπου υπάρχει μια συνείδηση του κοινού παρόντος, της κοινής μοίρας, 

και του κοινού τόπου,  
Δεν υπάρχουν εμπόδια. 

 
Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την 26η Μαΐου. Την ημέρα των εκλογών. 

Όπως και τις προηγούμενες μέρες και σε αυτές που απομένουν, θα 
συνεχίσουμε την επικοινωνία, το διάλογο, τη συνομιλία, με όλες και με 

όλους, μέχρι το πιο απομακρυσμένο σημείο των νησιών μας. 
 

Όσο μπορούμε,  
Να συναντηθούμε,  

Να ανταλλάξουμε απόψεις,  
Να λεχθούν τα προβλήματα,  

Να ακουστούν,  
Οι ευαισθησίες,  

Η ματιά του καθενός,  

Ο προβληματισμός του,  
Η ελπίδα για τον τόπο του,  

Η προσδοκία για το αύριο, για τον καθένα και την καθεμία,  
την ίδια και τον ίδιο, την οικογένεια, τα παιδιά μας. 

 
Φίλες και φίλοι, 

 
Ολοκληρώσαμε δημιουργικά μια θητεία.  

Σταθήκαμε –πιστεύω- αντάξιοι του ρόλου και της ευθύνης μας.  
Μέσα σε μια εποχή μεγάλων και πρωτόγνωρων δυσκολιών. 

 
Αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων, 

Μικρά και μεγάλα έργα, 
Παρεμβάσεις και παρουσία σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, 

Ετοιμότητα και εγρήγορση για τα θέματα πολιτικής προστασίας,  

Καινοτόμες πρωτοβουλίες στον αγροδιατροφικό τομέα με ανάπτυξη 
επιστημονικών μελετών και χειροπιαστά αποτελέσματα υπέρ των 

παραγωγών μας, 
Υποδομές, υποστηρίξαμε και υλοποιούμε, σε συνεργασία με τους 

Δήμους, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αναπλάσεων και έργων ποιότητας 
ζωής, τόσο στα αστικά μας κέντρα Μυτιλήνη και Χίο, όσο και στους 

μικρότερους οικισμούς και τις τουριστικές περιοχές, με ιδιαίτερη 
φροντίδα για τα μικρά νησιά. 

Οδικό δίκτυο, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες 
συντηρήσεις και έργα για την οδική ασφάλεια. 

Νεολαία, Αθλητισμός, με ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση 
των αθλητικών χώρων. 

Εκπαίδευση, επενδύσαμε στην  κάλυψη των βασικών αναγκών 
κτηριακής υποδομής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Υγεία, με σημαντικά έργα και προμήθειες σύγχρονου εξοπλισμού. 



Κοινωνικές δομές και προστασία ευάλωτων ομάδων με χρηματοδότηση 

των κέντρων κοινότητας, των δομών καταπολέμησης της φτώχειας, με 
ιδιαίτερη φροντίδα για όσους έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και για 

την Τρίτη Ηλικία. 

Το πρωτόγνωρης συνθετότητας για εμάς, μεταναστευτικό και 
προσφυγικό ζήτημα.  

Αγωνιστήκαμε μαζί με όλους τους φορείς των νησιών για τη διεκδίκηση 
δίκαιων και αναγκαίων μέτρων δώσαμε μάχες σε όλα τα επίπεδα στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
Πρωτοστατήσαμε στους αγώνες και τις διεκδικήσεις για μέτρα 

οικονομικής ανάπτυξης, για το ΦΠΑ για καλλίτερες συγκοινωνίες. 
 

Σταθήκαμε πιστεύω - με σεμνότητα και ευθύνη το λέω - αντάξιοι του 
ρόλου μας. 

 
Σήμερα, προχωράμε. 

Με εμπιστοσύνη και ευθύνη προχωράμε. 
Η εμπιστοσύνη πρώτα, η εμπιστοσύνη πρώτη, φίλες και φίλοι. 

Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο. 

Χωρίς εμπιστοσύνη, τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί.  
Τίποτα δεν μπορεί να αντέξει στο χρόνο.  

Τίποτα δεν μπορεί να οικοδομήσει μια νέα πραγματικότητα. 
Η εμπιστοσύνη είναι ο δεσμός μας. 

Γι αυτό, και η στήριξή σας, είναι χρήσιμο να συνοδεύεται πάντα από την 
κριτική παρατήρηση, την αυστηρή ματιά και την απαιτητική κρίση. 

 
Η εντολή σας, η εμπιστοσύνη σας δηλαδή, είναι για εμάς μέγιστη 

υποχρέωση.  
 

Δεν είμαστε εδώ για τον εαυτό μας. 
 

Δεν συμμετέχουμε στα δημόσια πράγματα για τον εαυτό μας.  
 

Το έχω σημειώσει και με άλλη αφορμή.  

Όποιος συμμετέχει και διεκδικεί την εμπιστοσύνη είναι, οφείλει να είναι, 
υπηρέτης των συμπολιτών του. 

Αυτή είναι η ευθύνη του. 
Αυτή είναι η ευθύνη μας. 

 
Μια πορεία, ένα σύνολο δράσεων, μια διαδρομή που συνδέεται με τους 

ανθρώπους, τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, προϋποθέτει και τα 
δυο. 

Εμπιστοσύνη και ευθύνη. 
Η εμπιστοσύνη που βρίσκεται μέσα στην εντολή σας, είναι μια διαρκής 

πρόσκληση σε όλους εμάς για να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο 
τρόπο, στη δίκη μας ευθύνη. 

 
Έτσι βλέπουμε, φίλες και φίλοι, τα πράγματα, και γύρω από αυτή τη 

σκέψη, γύρω από αυτό τον προβληματισμό και σε αυτή την 

κατεύθυνση, σας καλώ να συμπορευθούμε. 



 

Ο συνδυασμός μας,  
Με ανθρώπους νέους,  

Νέες και νέους,  

Ανθρώπους έμπειρους,  
Ανθρώπους με γνώση,  

Ανθρώπους με πάθος και αφοσίωση,  
Είναι εδώ, όλοι οι υποψήφιοί μας του συνδυασμού «εμείς, για το 

Αιγαίο», είναι εδώ. Μπροστά σας, ενώπιόν σας, με συνείδηση αυτής της 
μεγάλης ευθύνης. 

 
Φίλες και φίλοι, 

Το ξέρετε. Δεν αγαπάμε τα λόγια. 
Οι δράσεις μας απασχολούν, οι δράσεις και τα έργα.  

Το χειροπιαστό αποτέλεσμα. 
Το αποτέλεσμα στην πράξη. 

Γι’ αυτό το αποτέλεσμα στην πράξη -που είναι για εμάς ο σταθερός και 
αμετάθετος οδηγός της πορείας μας- είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε.  

 

Να εργαστούμε ακούραστα, 
Με πνεύμα ενότητας,  

Με πνεύμα συνεργασίας. 
 

Για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων,  
Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα,  

Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας,  
Να βελτιώσουμε το εισόδημα των παραγωγών μας,  

Σταθερά και στην πράξη, δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη. 

 
Φίλες και φίλοι, 

Εμείς ορίζουμε τη ζωή μας.       
Το μέλλον είναι πάντα δίκη μας απόφαση.  

Οι άνθρωποι κάνουν την απόφαση πράξη. 

Με τη δίκη σας εμπιστοσύνη προχωράμε. 
 

Σας ευχαριστώ. 
Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. 

 

 


