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ΓΙΑΤΙ ΤΟΡΠΙΛΙΣΤΗΚΕ  ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ; 

 

Πρωτάκουστη πολιτική ανακολουθία 

 

Αν µελετήσει κανείς την πορεία της δηµιουργίας κέντρου µεσογειακής διατροφής 
στη Βυτίνα και γενικότερα την αξιοποίηση του Τριανταφυλλιδείου κτήµατος θα έχει µια 
ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο συµπεριφοράς των πολιτικών σήµερα απέναντι στους 
πολίτες και γιατί η χώρα εκεί που είναι. 

 
Από το 2003 είχε αρχίσει µια προσπάθεια των φορέων της Βυτίνας για την 

επαναλειτουργία και οργάνωση του εγκαταλειµµένου Τριανταφυλλιδείου κτήµατος. Το 
2009 µε την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ συνεχίστηκαν οι 
προσπάθειες και φάνηκε ότι κάποιοι υψηλά ιστάµενοι του Υπουργείου «συγκινούντο» µε 
όλα αυτά. Τότε «έπεσε στο τραπέζι» η ιδέα να δηµιουργηθεί στη Βυτίνα ένα πανελλήνιο 
κέντρο µεσογειακής διατροφής  και να στεγαστεί στα ανακαινισµένα κτίρια της 
Τριανταφυλλιδείου σχολής. Παράλληλα να αξιοποιηθεί το Τριανταφυλλίδειο κτήµα έκτασης 
150 στρεµµάτων µε τη δηµιουργία επισκέψιµου δασοβοτανικού κήπου.  

 
Η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης (Υπουργός κ. 

Μπατζελή, υφυπουργός κ. Καχριµάκης) ανέλαβαν την υλοποίηση όλων αυτών. Το 
καλοκαίρι του 2010 σε  µεγάλη ηµερίδα για τη µεσογειακή διατροφή στο Ζάππειο µέγαρο η 
κ. Μπατζελή αιφνιδίασε  ανακοινώνοντας ότι εντός του έτους θα δηµιουργηθεί κέντρο 
µεσογειακής διατροφής µε έδρα το Τριανταφυλλίδειο ίδρυµα στη Βυτίνα. Την ίδια εξαγγελία 
επανέλαβε ο τότε πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου κατά την επίσκεψή  του στην Τρίπολη 
το φθινόπωρο του 2010. Συγχρόνως  η τότε υφυπουργός Γεωργίας κ. Αποστολάκη ήρθε 
στη Βυτίνα, της έγινε επίσηµη υποδοχή, και επισκέφθηκε το χώρο των κτιρίων της 
Τριανταφυλλιδείου σχολής όπου θα εστεγάζετο το κέντρο µεσογειακής διατροφής, την 
ίδρυση του οποίου επιβεβαίωσε η κ. υφυπουργός µε επίσηµες δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ. 
Λίγο αργότερα στις αρχές του 2011 ο σηµερινός υπουργός Γεωργικής ανάπτυξης  κ. 
Σκανδαλίδης κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη είπε ότι το κέντρο µεσογειακής 
διατροφής σύντοµα θα λειτουργήσει στη Βυτίνα. 

 
Παρόλη αυτή την κινητοποίηση απεφεύγετο η θεσµοθέτηση όλων αυτών µε τη 

σύνταξη νόµου και τη ψήφισή του από τη Βουλή. 
 

Τελικά το κληροδότηµα 
Τριανταφυλλίδη ενέκρινε ποσό 110.000 € 
για τη σύνταξη των απαιτουµένων µελετών. 
Έτσι, ενώ υπήρχαν ευνοϊκές προϋποθέσεις 
δηµιουργίας, το δηµόσιο δε θα επιβαρύνετο 
οικονοµικά, ο χώρος στέγασης παρείχετο 
δωρεάν, ο πρωθυπουργός της χώρας το 
εξήγγειλε και το επιβεβαίωσαν οι αρµόδιοι 
Υπουργοί, εν τούτοις τίποτε δεν 
πραγµατοποιείται µέχρι σήµερα, αν και η 
ωφέλεια για τη Βυτίνα, την Αρκαδία και την 
ευρύτερη περιοχή είναι πολλή µεγάλη. Η 
σκοπιµότητα τονίζεται στην προµελέτη του 
ΕΘΙΑΓΕ: «Θα βοηθήσει στην αξιοποίηση  

 
Το ανακαινισµένο κτίριο της Τριανταφυλλιδείου σχολής που µπορεί να 

στεγάσει δωρεάν το κέντρο µεσογειακής διατροφής. 
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των τοπικών προϊόντων της Γορτυνίας και της Αρκαδίας που σχετίζονται µε το είδος 

αυτό διατροφής (ελαιόλαδο, τυροκοµικά, όσπρια, ξηροί καρποί, αρωµατικά φυτά). Θα 
οργανώσει την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών, την επιστηµονική µελέτη της Ελληνικής 
διατροφής αλλά και την ενηµέρωση σχετικά µε αυτήν. Και τελικά θα πετύχει την 
αξιοποίηση του κτήµατος µε παράπλευρες καλλιέργειες και προπαντός µε την επίσκεψη 
και ενηµέρωση  σχολείων και µαθητών. 

 
Και ενώ η απογοήτευση για τη συµπεριφορά αυτή ήταν πλήρης, κάποιες άοκνες 

προσπάθειες του βουλευτή Αρκαδίας κ Κωνσταντινόπουλου είχαν αποτέλεσµα. Το 
Υπουργείο γεωργικής ανάπτυξης περιέλαβε το δασοβοτανικό κήπο και το κέντρο 
Ελληνικής διατροφής στο νοµοσχέδιο για τα νοµικά πρόσωπα του Υπουργείου και την 
ενσωµάτωσή τους σε ενιαίο φορέα µε την ονοµασία ΕΛ.Γ.Ο. Το νοµοσχέδιο αυτό 
συζητήθηκε στην νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής την Πέµπτη 22-3 και µε 
ψήφους του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆ παρεπέµφθη για συζήτηση στην ολοµέλεια της Βουλής τη 
∆ευτέρα 26-3. Και ενώ υπήρξε συµφωνία των δύο µεγάλων κοµµάτων κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης στην ολοµέλεια αιφνιδίως και εντελώς αδικαιολόγητα ο εισηγητής της Ν.∆ 
βουλευτής Χίου κ. Μοροσούλης απέρριψε το νοµοσχέδιο µε αποτέλεσµα ο Υπουργός κ. 
Σκανδαλίδης να το αποσύρει . Και ενώ φτάσαµε στη «βρύση να πιούµε νερό», η 
«κολοτούµπα» του κ. Μοροσούλη µαταίωσε τα πάντα. Ο Αρκάς βουλευτής της Ν,∆, κ. 
Λυκουρέντζος ενηµερώθηκε για την εξέλιξη αυτή και του ζητήθηκε να υλοποιήσει τις 
υποσχέσεις που δεσµεύτηκε κατά την συζήτηση της σχετικής επερώτησης του για το ίδιο 
θέµα. Ο σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων πάντως εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες 
προς τον βουλευτή κ, Κωνσταντινόπουλο για την αµέριστη συµπαράστασή του και 
περιµένει από το βουλευτή κ. Λυκουρέντζο να αποκαταστήσει την αδικαιολόγητη και 
απρόβλεπτη ενέργεια του εισηγητή κ. Μοροσούλη. 

 
Χρέος των πολιτών είναι να σκέφτονται, να θυµούνται  όλα αυτά και να αµείβουν µε 

το ίδιο νόµισµα έχοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγµα την πορεία του κέντρου 
µεσογειακής διατροφής της Βυτίνας και του δασοβοτανικού κήπου, τα οποία αφού  δεν 
πραγµατοποιούνται µε τόσο ευνοϊκές προϋποθέσεις, τότε ποιο αναπτυξιακό έργο θα 
πραγµατοποιηθεί  στην τόσο παραµεληµένη περιοχή της Γορτυνίας; 

 
                                                 (το άρθρο δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΓΟΡΤΥΝΙΑ) 
 
 

ΓΡΑΦΕΙ: ο Παναγιώτης Παπαδέλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Βυτιναίων 


