
  

                                                                    Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019 

 
                                                          

 
Ομιλία Χριστιάνας Καλογήρου στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής 

 
 

Φίλες και φίλοι καλησπέρα, 

Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι, που βρισκόμαστε σήμερα μαζί εδώ 
στη Δυτική Λέσβο, στην Καλλονή. 

Έναν τόπο προικισμένο. 
Έναν τόπο όμορφο. 

Έναν τόπο που το όνομά του μιλάει σε όλον τον κόσμο, για την 
ομορφιά του. Καλλονή!  

 
Άνθρωποι από όλον τον κόσμο έρχονται για να την απολαύσουν, να τη 

θαυμάσουν και να την γευθούν. Έχουν ακούσει για τον κόλπο της 
Καλλονής και έρχονται εδώ για να γευθούν τα αγαθά του. 

Όλοι είμαστε περήφανοι για την Καλλονή. Και εσείς, δίκαια, διπλά 
περήφανοι. 

 
Φίλες και φίλοι, 

Η Καλλονή είναι για μας τόπος αναφοράς.  

Ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχαμε και έχουμε πάντα και μεγάλη 
προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της περιοχής και τα 

προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους. 
Ούτε στιγμή δεν πήραμε, ούτε στιγμή δεν θα πάρουμε τη ματιά μας από 

αυτά τα προβλήματα. 
 

Φίλες και φίλοι, 
Με δράσεις και έργα βελτιώνεται η ζωή στην πράξη. 

Δεν αγαπάμε τα εύκολα λόγια. Μόνο το αποτέλεσμα και το έργο 
μετράει. 

Έργα για τις υποδομές. 
Έργα για την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια. 

Την επόμενη περίοδο σχεδιάζουμε να χρηματοδοτήσουμε την 
κατασκευή του νέου οδικού άξονα Καλλονή- Πέτρα με ευρωπαϊκούς 

πόρους Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Έργο σημαντικά αναπτυξιακό για 

το οποίο μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών έχουμε ήδη 
εξασφαλίσει την παραχώρηση των μελετών και τη συμφωνία να είμαστε 



και ο φορέας υλοποίησης του έργου. 

 
Η προοπτική του νέου Δήμου Δυτικής Λέσβου επιβάλει την παράκτια 

διασύνδεση όλων των περιοχών γύρω από τον κόλπο της Καλλονής.  

Στόχος μας είναι η κατασκευή του οδικού άξονα που θα συνδέει την 
Αχλαδερή με τη Σκάλα Βασιλικών, και το Σκαμνιούδι έως και τη Σκάλα 

Πολιχνίτου. Έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου 
ΕΣΠΑ. 

 
Με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων, σε συνεργασία με τον νέο 

Δήμο, στόχος μας θα είναι η ολοκλήρωση της Παράκαμψης της Αγίας 
Παρασκευής, η κατασκευή της οδού στην περιοχή της Ποταμιάς, του 

δρόμου που ενώνει την Άγρα με τα Χίδηρα μαζί και η ολοκλήρωση της 
παραλιακής διασύνδεσης του Σκαλοχωρίου με την Αρχαία Άντισσα και 

τον Γαβαθά. Παράλληλα, έργο προτεραιότητας είναι για μας η βελτίωση 
του υφιστάμενου δρόμου που συνδέει την Ερεσό με την Άντισσα.  

 
Κομβικής σημασίας υποδομές για την ανάπτυξη, όχι μόνο της Δυτικής 

Λέσβου, αλλά και ολόκληρου του νησιού, είναι η κατασκευή του νέου 

λιμένα του Σιγρίου και του οδικού άξονα Καλλονή- Σίγρι που 
κατασκευάζει το Υπουργείο Υποδομών. Προτεραιότητα αποτελεί, και με 

όλη μας τη δύναμη θα διεκδικήσουμε, τη σταθερή δρομολόγηση πλοίου 
για όλη τη διάρκεια του έτους. 

 
Με αντιπλημμυρικά έργα προστατεύουμε πρώτα απ' όλα την ανθρώπινη 

ζωή, το περιβάλλον, τον κόπο του αγρότη και την περιουσία των 
συνανθρώπων μας. 

Έχουν συμβασιοποιηθεί και ξεκινούν το επόμενο διάστημα έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας στους χείμαρρους του Μεσοτόπου, της 

Ερεσού και στον χείμαρρο Βούλγαρη.  
Έχουμε ήδη εκπονήσει μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία στον 

χείμαρρο του Τσικνιά. 
 

Χρηματοδοτήσαμε έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές της 

εκπαίδευσης.  Αναφέρω ενδεικτικά την ανέγερση νέων νηπιαγωγείων 
στην Καλλονή, στην Άγρα και στην Πέτρα, καθώς επίσης και τα έργα 

για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Καλλονής και του 
Λυκείου της Άντισσας.  

 
Χρηματοδοτήσαμε τα έργα για την αναβάθμιση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων στη Στύψη, τη Μήθυμνα, την Ερεσό, την Άγρα, τη 
Φίλια, την Ανεμώτια, τη Σκάλα Καλλονής και την αντικατάσταση του 

ταρτάν του στίβου στο στάδιο της Καλλονής, την ανακατασκευή του 
γηπέδου του Πολιχνίτου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και έρχεται μετά το 
γήπεδο των Παρακοίλων. 

 
Σε συνεργασία με το νέο Δήμο Δυτικής Λέσβου στοχεύουμε να 

κατασκευαστεί σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στην Καλλονή. Έχουμε 

τη μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί. Επίσης, έχουμε εξασφαλίσει και τις 



πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου. 

 
Φίλες και φίλοι, 

Σας κουράζω ίσως αλλά πρέπει να τα ξέρουμε, είναι χρήσιμο να τα 

ξέρουμε. 
Σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 

δρομολογήσαμε έργα που προστατεύουν και αναδεικνύουν τον 
ξεχωριστό πολιτιστικό πλούτο και τα μνημεία του τόπου μας. 

Χρηματοδοτήσαμε τα έργα για την αποκατάσταση και ανάδειξη της 
Ιεράς Μονής Λειμώνος, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 

Ορθοδοξίας, της Παναγίας στην Πέτρα, του Αγίου Στέφανου στον 
Μανταμάδο, του Φρουρίου της Μήθυμνας και του Σιγρίου. Σύντομα θα 

δούμε τα έργα αυτά να γίνονται πράξη. 
 

Η Περιφέρειά μας προχωράει σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ψάχνει νέες 
λύσεις. Δεν μας αρέσει η αδράνεια. Δεν μένουμε στάσιμοι. Με όπλο την 

επιστημονική γνώση αξιοποιούμαι και πολλαπλασιάζουμε τις 
δυνατότητες του τόπου μας. Δεν αφήνουμε να κοιμάται ο πλούτος του. 

Ψάχνοντας και μελετώντας επιστημονικά μεγαλώνουμε τις δυνατότητές 

μας και ενισχύουμε το εισόδημα των παραγωγών μας.  
 

Κόλπος Καλλονής. 
 

Βρίσκεται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση της Περιφέρειας ερευνητικό 
πρόγραμμα προϋπολογισμού 163.000 ευρώ, διάρκειας 3 ετών, 

πρόγραμμα που θέτει τις βάσεις για τον υπολογισμό των 
οστρακοαποθεμάτων που υπάρχουν στον κόλπο Καλλονής. Αξιοποιούμε 

το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχουμε γι’ 
αυτό συνάψει προγραμματική σύμβαση για τον κόλπο της Καλλονής. 

Μια πληροφορία που χρειαζόμαστε, μια πολύτιμη πληροφορία πάνω 
στην οποία θα στηριχθεί σε επόμενο στάδιο ένα διαχειριστικό σχέδιο για 

τη σωστή ανάπτυξη του κόλπου Καλλονής. 
 

Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα υπολογίζει με ακρίβεια τους φυσικούς 

πληθυσμούς οστράκων που αναπτύσσονται στον κόλπο Καλλονής.  
Τα αποτελέσματα του προγράμματος δίνουν μια πολύτιμη πληροφορία 

πάνω στην οποία θα στηριχτεί η συζήτηση για το μέλλον του Κόλπου.  
Προχωράμε στην ορθή διαχείριση του Κόλπου χωρίς αποκλεισμούς και 

απαγορεύσεις και με σκοπό, σε επόμενο στάδιο, την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου του Κόλπου Καλλονής.  

 
Φίλες και φίλοι,  

Έχουμε υποχρέωση και αυτό κάνουμε, να είσαστε βέβαιοι, να βλέπουμε 
τα πράγματα με σοβαρότητα και ευθύνη. Μόνο έτσι προστατεύουμε τον 

τόπο που αγαπάμε, τον φυσικό πλούτο που είναι προικισμένος και το 
παρόν και το μέλλον των ανθρώπων του. 

Για τη σαρδέλα, πώς να μην μιλήσει κανείς για τη σαρδέλα Καλλονής, 
εκπονείται ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό να την αναδείξει ως ένα 

ιδιαίτερο προϊόν, τόσο από άποψη γεύσης, όσο και υγείας.  

Ο χαρακτηρισμός ως ΠΟΠ, Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης, δηλαδή 



προϊόν που η μοναδικότητά του συνδέεται με τον τόπο, μπορεί να κάνει 

τη σαρδέλα Καλλονής ξεχωριστό αλίευμα, το πρώτο ψάρι στον κόσμο 
που θα είναι Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης,  και όλοι καταλαβαίνουμε 

τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό για τους ψαράδες μας, αλλά και για 

την τοπική οικονομία συνολικά.  
 

Πώς να μην μιλήσει κανείς για τους ψαράδες μας. Και πώς να μην 
μιλήσει κανείς με αγάπη για τους ψαράδες μας. 

Είναι σταθερή και συχνή η συνεργασία μας με τον Σύλλογο Αλιέων. 
Ανταποκριθήκαμε στις προτάσεις του για την επίλυση των 

προβλημάτων και την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας. 
 

Σημαντικό για μας ζήτημα είναι η άμεση ενεργοποίηση από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, ώστε να 

μπορούν να αποζημιώνονται μέσα από το ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
και να χρηματοδοτούνται οι αλιείς για ζημιές που υφίστανται από 

θαλάσσιους θηρευτές (δελφίνια, φώκιες, χελώνες κλπ), θαλάσσιες 
ρυπάνσεις, εμφάνιση τοξικού πλαγκτόν, εμφάνιση βαρέων μετάλλων 

(π.χ. κάδμιο),  ζήτημα το οποίο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη 

θέσει στον αρμόδιο Επίτροπο Αλιείας κ. Βέλα. 
    

Θα πω, φίλες και φίλοι, πάλι κουραστικά, ότι ούτε για το μικρό ούτε για 
το μεγάλο μπόρεσαν ποτέ τα μεγαλεπήβολα λόγια να φέρουν 

αποτέλεσμα. 
Η συγκεκριμένη, επίμονη, πειθαρχημένη, δουλειά φέρνει αποτέλεσμα. 

 
Η κτηνοτροφία μας. 

 
Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία το κλάδου της κτηνοτροφίας για το 

νησί. Αναβαθμίζουμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες εδώ στην έδρα του 
νέου Δήμου της Δυτικής Λέσβου και ιδρύουμε Αντιπεριφέρεια 

Κτηνοτροφίας με έδρα την Καλλονή. 
 

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς για να παράγουν 

ψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, ώστε έτσι να πετυχαίνουν 
καλύτερες τιμές στην αγορά. 

 
Όσον αφορά το ζωικό κεφαλαίο στόχος μας είναι να αξιοποιούνται ως 

ζώα αναπαραγωγής με υψηλή τιμή και όχι απλά να οδηγούνται στο 
σφαγείο. 

 
Από το λεσβιακό γάλα να παράγονται προϊόντα τα οποία θα είναι 

ιδιαίτερα και θα έχουν ένα brand name. 
Ειδικότερα για το λεσβιακό πρόβατο υπογράψαμε προγραμματική 

σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την  «Ανάδειξη του 
Λεσβιακού προβάτου με στόχο την ανάπτυξη νέων και με σύστημα 

ιχνηλασιμότητας προϊόντων γάλακτος και κρέατος υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και την πρότυπη παραγωγή γεννητόρων υψηλής 

γενετικής αξίας απαλλαγμένων από συγκεκριμένα νοσήματα»,  

προϋπολογισμού 246.760 ευρώ  και διάρκεια 2 έτη.  



 

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι μια εξειδικευμένη έρευνα ώστε να 
αναδειχθούν τα καλύτερα ζώα της Περιφέρειας ως προς την παραγωγή 

γάλακτος και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί μέσω τεχνολογιών του DNA 

η απαλλαγή τους από συγκεκριμένα νοσήματα, κάτι που θα συνοδεύει 
ως μοναδικότητα όλα τα σχετικά παραγόμενα προϊόντα. 

 
Αυτή η προσπάθεια θα ενισχύσει την διεθνή αναγνωρισιμότητα των 

γαλακτοκομικών προϊόντων του Βορείου Αιγαίου και θα δημιουργήσει 
τον μοναδικό πανελλαδικά δρόμο παραγωγής αρνίσιου και πρόβειου 

κρέατος γεωγραφικής ένδειξης, με συγκεκριμένα και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά με την απαραίτητη τεκμηρίωση και ανάδειξη της 

μοναδικότητας και αυθεντικότητας τους.  
 

Η ερευνητική αυτή τεκμηρίωση θα αποτελέσει τη βάση για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων με απώτερο στόχο την ενίσχυση του 

Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας. Έναν αγροδιατροφικό τομέα 
που όπως ξέρετε στηρίζουμε συνολικά στην Περιφέρεια με παράλληλα 

ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αθηνών 

και ερευνητικά κέντρα για το λάδι και τη βρώσιμη ελιά, για τη 
βιοποικιλότητα, τα αρωματικά φυτά τα προϊόντα σταφυλιού και τα 

υποπροϊόντα οινοποιίας. 
Οφείλουμε να δούμε τα πράγματα με νέο τρόπο. 

 
Φίλες και φίλοι, 

Τα νησιά μας έχουν δύναμη και ψυχή επαναλαμβάνω τον τελευταίο 
καιρό. Άνθρωποι, περιβάλλον, φυσικός πλούτος. Μπορούμε να 

πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητές μας και να βελτιώσουμε σταθερά τη 
ζωή μας. Γι’ αυτό σας διαβεβαιώνω δίνουμε καθημερινή τη μάχη. 

Γι’ αυτό ζητάμε την εμπιστοσύνη σας στις εκλογές της ερχόμενης 
Κυριακής. 

 
Φίλες και φίλοι,  

Όπου ένα πρόβλημα υπάρχει να ξέρετε η Περιφέρεια είναι εδώ για τη 

λύση. Και όπου το πρόβλημα, όπως το πρόβλημα του δάκου- γνωρίζετε 
τι συνέβη την προηγούμενη περίοδο σε ολόκληρη τη χώρα- καμία φορά 

προσωρινά μας ξεπερνάει, ποτέ δεν ησυχάζουμε. Ποτέ δεν θα πούμε 
φθάνει, ποτέ δεν θα πούμε αρκετά.  

Το θέμα της δακοκτονίας, το σημαντικό αυτό θέμα, συνδέεται με την 
κλιματική αλλαγή και θέτει νέους όρους και απαιτήσεις στην 

αντιμετώπισή του. 
 

Εκτιμώντας τη σπουδαιότητα του θέματος αυτού, χρηματοδοτούμε 
πιλοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς σε ορεινούς 
ελαιώνες της Λέσβου, με χρήση drones. Και σε αυτό ανοίγουμε νέους 

δρόμους. Το πρόγραμμα πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα. 
Κρίνοντας από τα αποτελέσματα θα γίνει πρόταση στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ένταξη της μεθόδου αυτής στο 

πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου. Παράλληλα, με τις αναγκαίες 



ενέργειες, τους αναγκαίους ψεκασμούς και την επίμονη ενημέρωση και 

πληροφόρηση, επιχειρούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το 
δύσκολο πρόβλημα της δακοκτονίας. 

 

Φέτος η Περιφέρεια θα κάνει αποτελεσματική δακοκτονία. Ήδη έχει 
προχωρήσει η διαδικασία για την πρόσληψη του επιστημονικού 

προσωπικού της δακοκτονίας. Ενώ, παράλληλα, για πρώτη φορά η 
Περιφέρεια δίνει σχεδόν 400.000 ευρώ από τον δικό της 

προϋπολογισμό, δηλαδή πρόσθετα χρήματα για πρόσθετους 
ψεκασμούς. Το πρόβλημα που προέκυψε με το διαγωνισμό 

αντιμετωπίζεται ώστε η δακοκτονία να γίνει κανονικά σύμφωνα με τις 
οδηγίες των επιστημόνων. Η παραπληροφόρηση που συστηματικά 

επιχειρείται ήταν στο κενό και πέφτει στο κενό. Τα προβλήματα και οι 
αγωνίες των ανθρώπων δεν μπορούν ούτε να είναι, ούτε να γίνονται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης.  
 

Φίλες και φίλοι, 
Μια σκέψη για το μεταναστευτικό. Είναι σταθερή η θέση μας ότι οι 

δυνατότητες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών- προσφύγων στη 

Λέσβο εξαντλούνται στη συνολική δυναμικότητα του Κέντρου Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης. Δεν θα δεχθούμε καμία νέα δομή φιλοξενίας 

προσφύγων και μεταναστών στη Δυτική Λέσβο και όποιος προσπαθήσει 
να το κάνει θα μας βρει απέναντι. 

 
Φίλες και φίλοι, 

Σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα όμως στις δύσκολες εποχές, όπως η δική μας, 
το πνεύμα ενότητας και η αντίληψη συνεργασίας μετατρέπονται σε 

πραγματική δύναμη, σε δύναμη ακατάβλητη για μια κοινότητα 
ανθρώπων, για μια κοινωνία. 

Φίλες και φίλοι,  
Είμαστε εδώ να γνωρίζετε προσηλωμένοι στα προβλήματα, στις λύσεις 

και στις ανάγκες των  ανθρώπων. Δεν  είμαστε εδώ για τον εαυτό μας. 
Είμαστε σταθεροί εργάτες στην υπηρεσία των συμπολιτών μας.  

Δεν είμαστε επισκέπτες διεκδικητές, με ιδιοτελές σχέδιο και με απόλυτη 

αδυναμία έργου. Είμαστε ταυτισμένοι με τον τόπο και τους ανθρώπους. 
Σας ευχαριστώ που υπομονετικά με ακούσατε. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για τη στήριξη, για την 
εμπιστοσύνη σας. 

Με ενότητα και συνεργασία όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα. 
Καλό σας βράδυ. Και πάλι σας ευχαριστώ. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


