Ομιλία του Γ.Γ. της Ε.ΚΥ.Τ. Στεφάνου Λέπουρα, πρώην Επάρχου ΚέαςΚύθνου
Στην ημερίδα της Ε.ΚΥ.Τ. στη Χώρα Κύθνου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
…Αγαπητοί συμπατριώτες,
Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι ξανά στην Κύθνο, από μια άλλη
θέση τώρα, του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου.
Νομίζω ότι τα 8 χρόνια που υπηρέτησα ως Έπαρχος το νησί, μου δίνουν
τη δυνατότητα να μιλήσω για τις παραδοσιακές του αξίες και τα
συγκριτικά του πλεονεκτήματα στο θέμα της αναπτυξιακής του
προσπάθειας.
Μαζί με τον τωρινό δήμαρχο κ. Μανώλη Φίλιππα, αλλά και τους
άλλους δύο Νομαρχιακούς Συμβούλους, τον κ. Γιαννούλη Λαρεντζάκη
και τον κ. Παναγιώτη Βιτάλη προσπαθήσαμε, με την κατασκευή
κάποιων βασικών έργων υποδομής, να δώσουμε στην Κύθνο μια
αναπτυξιακή προοπτική. Δεν θα κάνω εδώ απολογισμό του έργου μας,
θ’ αναφέρω μόνο επιγραμματικά το δρόμο Χώρας – Δρυοπίδας, το
λιμάνι του Μέριχα, το Κέντρο Υγείας, τα δύο γήπεδα 5Χ5.
Όμως αυτό που έχει σημασία είναι το μέλλον. Και το μέλλον
χαράζεται σήμερα με βάση τις αξίες του παρελθόντος. Αυτές τις αξίες
θα πρέπει να έχουμε ως οδηγό για να προγραμματίζουμε με ασφάλεια
τη μελλοντική μας πορεία. Ποιες όμως είναι αυτές οι παραδοσιακές
αξίες, που θα πρέπει οι ιθύνοντες, αλλά και οι κάτοικοι του νησιού να
θέσουν ως βάση για την πρόοδο του τόπου τους;
Η Κύθνος έχει παράδοση στον τουρισμό. Είναι από τις πιο παλιές
λουτροπόλεις της χώρας, από τα χρόνια του Όθωνα και της Αμαλίας. Για
τους συναδέλφους δημοσιογράφους θα πω ότι στα Λουτρά, εκεί που
μένουμε, υπάρχει η μπανιέρα της Αμαλίας. Αυτή η φυσική πηγή
πλούτου πρόσφερε στο μικρό νησί των Κυκλάδων φήμη και προβολή
από τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου Ελληνικού κράτους. Αποτέλεσμα

της κίνησης, που δημιουργήθηκε εξαιτίας των θερμών λουτρών, ήταν ν’
αποκτήσουν οι κάτοικοί του τουριστική συνείδηση και να φέρονται
στους επισκέπτες με ευγένεια, με χαμόγελο και διάθεση εξυπηρέτησης.
Έτσι, αναπτύχθηκε ένα αίσθημα εξωστρεφούς φιλοξενίας, που αποτελεί
μια σημαντική παραδοσιακή αξία του νησιού. Με βάση αυτό το
δεδομένο, που έχει καταστεί έμφυτο πια και δεν απαντάται με τον ίδιο
βαθμό σε όλα τα νησιά, θα πρέπει να χαραχθεί το μέλλον της Κύθνου.
Δυστυχώς κάτι δεν πήγε καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια με την
ανάπτυξη. Το μεγάλο ξενοδοχείο του ΕΟΤ στα Λουτρά παραμένει
κλειστό εδώ και πολλά χρόνια και το ζεστό νερό, που αναβλύζει από τα
έγκατα της Κυθνιακής γης ρέει ακατάπαυστα στο αυλάκι και χάνεται
αναξιοποίητο στη θάλασσα. Το έβλεπα όλα αυτά τα χρόνια, που
ερχόμουν στην Κύθνο, να αχνίζει το χειμώνα και καιγόταν η ψυχή μου.
Θα πείτε: τι έκανε η Τοπική και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση; Τίποτα.
Γιατί απλά δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Είναι από τα ταμπού του
κεντρικού κράτους, που τα κρατάει σφιχτά στην εξουσία του και δεν
εννοεί να τα εκχωρήσει στην τοπική κοινωνία. Να ένα θέμα, που θα
πρέπει να προβάλλουμε από τον Κυκλαδικό Τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό.
Βέβαια, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσει η Κύθνος
στην αναπτυξιακή της πορεία. Όπως όλα τα νησιά και ιδιαίτερα οι
δυτικές Κυκλάδες, έχει μεγάλο πρόβλημα με τη θαλάσσια συγκοινωνία.
Έχει πρόβλημα με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έχει πρόβλημα
με τη διοικητική διάρθρωση και οργάνωση. Η Κύθνος ανήκει διοικητικά
και πολεοδομικά στη Σύρο, εκπαιδευτικά στην Άνδρο, αστυνομικά και
φορολογικά στην Κέα, λιμενικά στη Μήλο, ασφαλιστικά στη Σέριφο.
Όλα αυτά τα εγγενή προβλήματα είναι φυσικό να εμποδίζουν την
ανάπτυξη.
Από το άλλο μέρος όμως έχει και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η μικρή
της απόσταση από την Αττική και το γεγονός ότι παραμένει ένα γνήσιο
παραδοσιακό Κυκλαδονήσι προσφέρουν στο νησί μια εξαιρετική
δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης. Σ’ αυτό προστίθενται και τα άλλα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οι παραλίες της Κύθνου είναι πολλές και
ονομαστές με πρώτη βέβαια την παραλία της Κολώνας, που αποτελεί

σημείο αναφοράς για το νησί, αλλά και για όλες τις Κυκλάδες. Διαθέτει
δυο ωραία χωριά, τη Χώρα και τη Δρυοπίδα, με τις αυλές τους γεμάτες
λουλούδια και τους δρόμους τους φρεσκοασπρισμένους, ένα
ενδιαφέρον σπήλαιο, το Καταφύκι κι ένα θρησκευτικό προσκύνημα, την
Παναγία την Κανάλα, σε μια υπέροχη τοποθεσία.
Σ’ αυτές τις φυσικές ομορφιές θα πρέπει να προσθέσουμε και τις
παραδοσιακές αξίες των κατοίκων του νησιού. Πέρα από την έμφυτη
ευγένεια και την αίσθηση της φιλοξενίας, οι κάτοικοι της Κύθνου
φημίζονται για το χορό και το γλέντι τους. Ο μπάλος της Κύθνου με τις
διπλές βόλτες και το γρήγορο ρυθμό του είναι ονομαστός μεταξύ των
νησιών του Αιγαίου. Και τα πανηγύρια τους, ων ουκ έστι αριθμός, έχουν
το δικό τους παραδοσιακό χαρακτήρα. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους
είναι η συμμετοχή των νέων του νησιού, που με μεγάλη προθυμία
συμμετέχουν στα γλέντια, μαθαίνουν να παίζουν παραδοσιακά μουσικά
όργανα και προ πάντων να χορεύουν Θερμιώτικα.
Μια άλλη παραδοσιακή ιδιαιτερότητα της Κύθνου είναι αυτή που
αναφέρεται στη γαστρονομία. Το αυθεντικό σφουγγάτο μόνο στην
Κύθνο μπορείτε να το γευτείτε, γιατί παρασκευάζεται μόνο με ντόπιο
τυρί. Και δεν είναι μόνο το σφουγγάτο. Είναι τα φρεσκότατα ψάρια, που
η Κύθνος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, καθώς διαθέτει έναν
αξιόλογο αλιευτικό στολίσκο. Είναι τα ντόπια κατσικάκια, που, εκτός
από το νοστιμότατο κρέας, προσφέρουν και εκλεκτής ποιότητας τυριά.
Είναι το θαυμάσιο θυμαρίσιο μέλι. Είναι ακόμα και τα αγνά λαχανικά.
Αυτή η παραγωγή τοπικών προϊόντων, που μπορεί ν’ αυξηθεί και να
φέρει εισόδημα στους κατοίκους, θα παραμείνει αδιάθετη, αν δεν
υπάρξει και ανάλογη αύξηση των επισκεπτών. Να λοιπόν γιατί ο
τουρισμός είναι δεμένος άμεσα με την εν γένει ανάπτυξη του τόπου.
Αυτό όλοι το καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι το ενστερνίζονται. Όταν για
πρωινό στα ξενοδοχεία προσφέρεται βούτυρο Ολλανδίας και μέλι
Βουλγαρίας, σπάει η αλυσίδα της καθετοποίησης και της συνολικής
ανάπτυξης. Μιλάω γενικά και με οικονομικούς όρους, γι’ αυτά που
πρέπει να γίνουν σε κάθε νησί και σε κάθε τόπο.

Ας γυρίσουμε στην Κύθνο, που έχει όλα τα εχέγγυα για μια βιώσιμη
ανάπτυξη, αρκεί να γίνει μια συλλογική προσπάθεια από αρχές, φορείς
και κατοίκους για την ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.
Θα πείτε: Αυτά είναι γενικότητες, που τα λένε οι πολιτικοί. Ας
αφήσουμε λοιπόν τις γενικότητες κι ας έρθουμε σε κάτι πιο προσιτό και
κατανοητό. Αν ψάξουμε γύρω μας θα βρούμε παραδείγματα νησιών
που εκμεταλλεύτηκαν, με την καλή έννοια, την παράδοση και την
μετέτρεψαν σε ανάπτυξη. Δεν εννοώ τον κακό μιμητισμό, γιατί κάθε
νησί έχει τις ιδιαιτερότητές του. Εννοώ την επιλογή ενός μοντέλου και
την προσαρμογή του στις συνθήκες και τα δεδομένα του δικού μας
νησιού.
Και για να μη σας ταλαιπωρώ, θα σας προτείνω εγώ ένα νησί,
γειτονικό μας μάλιστα, που έχει καταφέρει να επιτύχει προβολή και
ανάπτυξη χάρη σε μια έξυπνη πολιτική προβολής του και σε συλλογική
δουλειά αρχών και κατοίκων. Πρόκειται για τη Σίφνο, που τα τελευταία
χρόνια ακούγεται όλο και πιο πολύ ως ποιοτικός τουριστικός
προορισμός. Η περσινή μας συνάντηση ήταν εκεί και είδαμε από κοντά
την πρόοδο που έχει επιτύχει. Η ευγένεια των κατοίκων, η καθαριότητα
και η προσφορά τοπικών προϊόντων και ποιοτικών υπηρεσιών έχουν
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε μια
οργανωμένη σε επαγγελματικό επίπεδο προβολή του νησιού.
Η Κύθνος, θα μου επιτρέψετε να πω, έχει τα ίδια ή και περισσότερα
προσόντα από κάθε άλλο νησί. Τα θερμά λουτρά και οι ασύγκριτες
παραλίες της την κατατάσσουν μεταξύ των προνομιούχων τουριστικών
τόπων. Οι παραδοσιακές αξίες της, στις οποίες αναφερθήκαμε, αλλά
και η τοπική παραγωγή της, της δίνουν μεγάλες δυνατότητες
ανάπτυξης. Άρα, τι απομένει; Η σωστή προβολή που θα συνοδεύεται
όμως από ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων αγαθών και
υπηρεσιών. Όταν λέμε σωστή προβολή εννοούμε επαγγελματικά
οργανωμένη και όχι αποσπασματική. Κι όταν λέμε αναβάθμιση των
προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών, εννοούμε τα πάντα. Από τις
συγκοινωνίες και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέχρι την
ξενοδοχειακή υποδομή και την εστίαση. Χρειάζεται πολλή δουλειά,
συλλογική και συντονισμένη.

Οπότε κ. Δήμαρχε και κ. Δημοτικοί σύμβουλοι, όπως καταλαβαίνετε,
υπάρχει μπροστά σας πεδίον δόξης λαμπρόν. Οι συνθήκες είναι
δύσκολες, το ξέρω. Όμως θα πρέπει να ξεφύγουμε από το μονόδρομο
της διαμαρτυρίας και των παραπόνων και ν’ αναζητήσομε το δρόμο της
εναλλακτικής δράσης. Το αξίζει η Κύθνος, το νησί μας.

