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ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΤΣΑΥΤΑΡΗΝ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Έχει ήδη περάσει ένα πλήρες οκτάμηνο από την επίσκεψή σας στον
τόπο μας στις 20-10-2013, όταν συνοδεύατε τον εξοχότατο πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος έφτασε μέχρι εδώ, για να τιμήσει το μεγάλο
εθνικό ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη. Είναι ακόμα νωπές στα αυτιά μας
οι εξαγγελίες σας σχετικά με την επαναλειτουργία του Τριανταφυλλιδείου
κτήματος και την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι εξαγγελίες σας
ήταν αρκετά ικανοποιητικές, τις οποίες ενέκρινε και ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου έγιναν.
Είχατε τότε μιλήσει για την επαναλειτουργία του κτήματος με τη φύτευση
αρκετών στρεμμάτων με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου, για την καλλιέργεια
φουντουκιών, για την πειραματική καλλιέργεια τρούφας, για τη δημιουργία
μουσείου μελισσοκομίας, για τη δημιουργία κέντρου ορεινής οικονομίας και
άλλα, τα οποία θα ήταν κουραστικό να τα απαριθμήσουμε. Στην κατ΄ ιδίαν
συζήτησή σας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχατε δηλώσει ότι «θα
κατασκηνώσω στη Βυτίνα μέχρι να επαναλειτουργήσει το κτήμα».
Οκτώ μήνες μετά τίποτε από αυτά δεν έχει γίνει και όχι μόνο αυτό, αλλά
και καμία ενέργεια δε σημειώνεται, που να δείχνει ότι κάτι θα γίνει από τα
υπεσχημένα. Ο σύλλογος μας μετά τις εξαγγελίες σας ενήργησε στη διεύθυνση
κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και εξασφαλίστηκε κονδύλιο
360.000 €

για την κάλυψη

των δαπανών,

σε

πρώτη φάση, της

επαναλειτουργίας του κτήματος. Το κονδύλιο αυτό, εάν δεν απορροφηθεί, θα
επιστραφεί ως αζήτητο στο κληροδότημα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι και πριν
τρία χρόνια ο τότε Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου είχε υποσχεθεί τη
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δημιουργία κέντρου μεσογειακής διατροφής στο Τριανταφυλλίδειο κτήμα, το
οποίο ουδέποτε έγινε.
Κύριε Υπουργέ
Όλοι πιστέψαμε ότι η δική σας επίσκεψη, παράλληλα με αυτήν του
Προέδρου της Δημοκρατίας θα έλυνε το πρόβλημα της επαναλειτουργίας του
κτήματος και της αξιοποίησης των ανακαινισμένων κτιρίων. Δυστυχώς η
υπερβολική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράλληλα με τη λήξη της
καλλιεργητικής περιόδου μας οδηγεί στη σκέψη ότι για μια ακόμα φορά το κτήμα
θα μείνει στην τύχη του. Και να σκεφτεί κανείς ότι το μεγάλο σύγχρονο εμπόδιο
της χρηματοδότησης των έργων, για το Τριανταφυλλίδειο δεν υφίσταται, αφού
το κληροδότημα διαθέτει τα κονδύλια.
Για μια ακόμα φορά οι εξαγγελίες του Υπουργού γεωργικής ανάπτυξης,
παρόλο που δεν είναι πολιτικός αλλά πανεπιστημιακός δάσκαλος μένουν
απραγματοποίητες και επιβεβαιώνονται με την αντικατάστασή σας στο
Υπουργείο, όπως συνέβη και με τις εξαγγελίες προκατόχων σας όπως της κ.
Μπατζελή στο Ζάππειο και του κ. Σκανδαλίδη στην Τρίπολη. Και αυτό
συμβαίνει, διότι η γραφειοκρατία του Υπουργείου σας και η αδράνεια του
μηχανισμού των υπαλλήλων, που τόσα χρόνια άφησε στην τύχη του και στην
ερήμωση το κτήμα, για μια ακόμα φορά «θριαμβεύουν» και δυστυχώς, όπως
και οι προκάτοχοί σας, δεν μπορέσατε να τους επιβάλλετε να υλοποιήσουν τις
εξαγγελίες σας, έστω και αν αυτές έγιναν ενώπιον του Προέδρου της
Δημοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ
Εάν και αυτή τη φορά το κτήμα παραμείνει εγκαταλειμμένο, θα είναι
μοναδικό δείγμα και αποδεικτικό στοιχείο γιατί η πατρίδα μας έφτασε εδώ που
είναι. Διότι δε νομίζουμε να υπάρχει άλλη περίπτωση σε όλη την Ελλάδα, να
έχουν εξασφαλισθεί τα χρήματα, να έχει εκφρασθεί η πολιτική βούληση, να
έχουν εκπονηθεί τα σχέδια και το έργο να μην πραγματοποιείται, διότι ο
υπηρεσιακός μηχανισμός του Υπουργείου είναι αδρανής.
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Απευθυνόμαστε για μια ακόμα φορά σε σας, έστω και μακράν της θέσης
του Υπουργού, ώστε το έργο της επαναλειτουργίας του Τριανταφυλλιδείου
κτήματος να πραγματοποιηθεί και η επιθυμία του αειμνήστου Παναγιώτη
Τριανταφυλλίδη, που άφησε όλη την περιουσία του στην Ελλάδα να γίνει
σεβαστή. Σας κάνουμε δε γνωστό ότι τα αποθεματικά του κληροδοτήματος
διαρκώς μειώνονται από εσφαλμένες επιλογές επενδύσεών τους και σε λίγο
δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα, για να πραγματοποιηθεί το έργο της
επαναλειτουργίας του κτήματος.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Παναγιώτης Παπαδέλος
Φιλόλογος
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