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ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η επιλογή της Βυτίνας εξασφαλίζει πληθώρα πλεονεκτηµάτων

Όπως είναι γνωστό η Βυτίνα επιλέγηκε ως έδρα του πανελλήνιου 
κέντρου µεσογειακής διατροφής κάτι που αναγγέλθηκε από τον 
Πρωθυπουργό κατά τη φθινοπωρινή του επίσκεψη στην Τρίπολη και 
επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψή της υφυπουργού γεωργικής ανάπτυξης και 
τροφίµων κ. Αποστολάκη στη Βυτίνα. Είχε προηγηθεί, για όσους δεν έχουν 
παρακολουθήσει από κοντά το θέµα, η εξαγγελία του κέντρου στη Βυτίνα από 
την προηγούµενη Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Μπαντζελή τον 
περασµένο Ιούνιο στην ηµερίδα για τη µεσογειακή διατροφή στο Ζάππειο.

Η εξαγγελία αυτή χαροποίησε τους Βυτιναίους και ικανοποίησε τους 
πολυάριθµους φίλους της Βυτίνας και όσους γνώριζαν την παλαιά ιστορία της,
που συνδέεται άµεσα µε τη γεωργική και δασική ιστορία της Ελλάδας εξαιτίας 
αφενός της Τριανταφυλλιδείου σχολής και αφετέρου των µοναδικών δασών 
του Μαινάλου. Από την άλλη όµως δηµιούργησε αντίδραση σε αρκετές 
περιοχές, που διεκδικούσαν για λογαριασµό τους το κέντρο αυτό µε κυριότερη 
τη Μεσσηνία και ιδιαίτερα την Κορώνη. Ορισµένοι εξέφρασαν την έκπληξή 
τους πώς σχετίζεται η Βυτίνα µε τη µεσογειακή διατροφή.

Κατ΄ αρχήν ας δούµε τους στόχους και τις δραστηριότητες του κέντρου 
αυτού. Σκοπός του Κέντρου λοιπόν είναι η ανάδειξη, η διάδοση και η προβολή 
της µεσογειακής διατροφής, µε τα σηµαντικά ευεργετήµατά της στην υγεία,
ύστερα µάλιστα και από την οριστική ανακήρυξη της από την UNESCO, ως 
άυλου πολιτιστικού αγαθού της ανθρωπότητας κατά την 5η σύνοδο της 
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της 
UNESCO, που συνήλθε στο Ναϊρόµπι της Κένυας. Το κέντρο αυτό θα 
διοργανώνει σεµινάρια, θα ενισχύει την έρευνα και τις επιστηµονικές µελέτες,
θα παρακολουθεί καλλιέργειες, που σχετίζονται µε το είδος αυτό και θα 
εκπαιδεύει αγρότες, που πρόκειται να ασχοληθούν µε ανάλογες 
δραστηριότητες.

Τι µπορεί λοιπόν να προσφέρει η Βυτίνα στη λειτουργία του κέντρου 
και πόσο συνδέεται µε το είδος αυτό διατροφής; Θα αναλύσουµε τις 
ιδιαιτερότητες του τόπου µας και τα στοιχεία, που δίνουν το προβάδισµα από 
όλα τα άλλα µέρη. Ένα σηµαντικό ατού είναι η ύπαρξη του Τριανταφυλλιδείου 
κληροδοτήµατος µε τις εγκαταστάσεις του, το οποίο µπορεί να συµβάλλει 
πολλαπλά στη δηµιουργία και λειτουργία του κέντρου. Πρώτον µπορεί να 
προσφέρει στέγη για τη δωρεάν εγκατάστασή του στο πρόσφατα 
επισκευασθέν κτίριο της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Τα κτίρια της σχολής είναι 
µεγάλα και άνετα και µπορούν άνευ κόστους να καλύψουν τις ανάγκες του 
κέντρου. Στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες η εξασφάλιση στέγης 
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άνευ οικονοµικής επιβάρυνσης είναι µεγάλο προσόν. Το δεύτερο στοιχείο,
που µπορεί να προσφέρει το Τριανταφυλλίδειο είναι το 120 στρεµµάτων 
κτήµα, το οποίο µπορεί να καλύψει τις καλλιεργητικές η πειραµατικές 
δραστηριότητες του κέντρου. Στο κτήµα µπορούν να αναπτυχθούν 
καλλιέργειες ή να εφαρµοσθούν πρωτοποριακές µέθοδοι, που έχουν τη 
δυνατότητα να ενισχύσουν τη µεσογειακή διατροφή. Τέλος υπάρχουν τα 
αδιάθετα κονδύλια του κληροδοτήµατος, που µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 
και να καλύψουν τις ανάγκες του κέντρου. Για το οικονοµικό έτος 2011 στον 
προϋπολογισµό του κληροδοτήµατος έχει καταγραφεί αδιάθετο ποσόν 
15.072.244 € εκ των οποίων 4.500.000 € είναι για το γεωργικό κτήµα
Βυτίνας. Εποµένως τόσο µεγάλα ποσά σε εποχές οικονοµικού αδιεξόδου 
µπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εχέγγυο για την εγκατάσταση του 
κέντρου στη Βυτίνα.
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Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η Βυτίνα και γενικότερα η περιοχή της 
Γορτυνίας και της Αρκαδίας µε τα παραγόµενα γεωργικά είδη τους σχετίζονται 
µε τη µεσογειακή διατροφή. Βασικό είδος τέτοιας διατροφής είναι το 
Βυτινιώτικο µέλι, η περίφηµη βανίλια Μαινάλου. Άλλα είδη είναι τα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα (τυρί, γιαούρτι, µυζήθρα) που παράγονται στην 
περιοχή της Βυτίνας, οι ξηροί καρποί (καρύδια, µύγδαλα, κάστανα), τα όσπρια 
(φασόλια, φακές) και τέλος το περίφηµο Γορτυνιακό λάδι, που παράγεται στις 
πεδινότερες περιοχές της Γορτυνίας και θεωρείται οικολογικό. Αυτά λέγονται 
για να αντικρουστούν οι απόψεις, που γράφτηκαν τελευταία ότι η Βυτίνα δεν 
παράγει είδη που σχετίζονται µε τη µεσογειακή διατροφή.
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Όλα όσα εκτέθηκαν πιο πάνω δείχνουν ότι η επιλογή της Βυτίνας ως 
πανελλήνιου κέντρου µεσογειακής διατροφής και αρκετά µελετηµένη είναι και 
επιτυχής θεωρείται. Οι υπάρχουσες προϋποθέσεις του τόπου µας δεν 
υπάρχουν αλλού και οι προσφερόµενες διευκολύνσεις δεν µπορούν να 
εξασφαλισθούν από άλλο µέρος. Το κέντρο έχει εδώ όλα τα δεδοµένα να 
εγκατασταθεί και να ξεκινήσει πετυχηµένα τη λειτουργία του. Εµείς οι Βυτιναίοι 
θα διευκολύνουµε όσο µπορούµε και όπου χρειάζεται την εγκατάσταση αυτή 
και ελπίζουµε ότι η επιλογή αυτή θα δικαιώσει τους εµπνευστές της. Εξάλλου 
η Βυτίνα έχει τόσο µεγάλη δασολογεωργική ιστορία, που της ταιριάζει µια 
τέτοια προσφορά και επιβεβαίωση, όπως είναι το κέντρο αυτό. Εξάλλου το 
επιβάλλει και ένας άλλος λόγος, που είναι η οφειλόµενη τιµή προς ένα µεγάλο 
τέκνο του τόπου µας όπως είναι ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος 
προσέφερε το σύνολο της περιουσίας του για την πατρίδα του δηµιουργώντας 
το µεγαλύτερο κληροδότηµα από όσα διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονοµικών 
σήµερα.
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