
Η  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΣ  ΣΧΟΛΗ  ΚΑΙ 
ΤΟ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟ  ΚΤΗΜΑ  ΒΥΤΙΝΑΣ

Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας “Ο Άγιος Τρύφων”

Ημερολόγιο 2017

« Η Τριανταφυλλίδειος σχολή είναι αποτέλεσμα του ευεργετισμού και μέγιστο δείγμα της 
φιλοπατρίας του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» 

(Κάρολος Παπούλιας, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Βυτίνα 20-10-2013)



Τριανταφυλλίδειος Γεωργική σχολή Βυτίνας ιδρύθηκε το 1895 σε εκτέλεση των διαθηκών του μεγάλου ευεργέτη Παναγιώτη 
Τριανταφυλλίδη μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες των Βυτιναίων, διότι το Ελληνικό Δημόσιο αδιαφορούσε προς όσα όρισε 
ο διαθέτης. Ο τότε δήμαρχος Βυτίνας Ιωάννης Λαμπρινόπουλος με έντονη παρέμβαση προς τον πρωθυπουργό και φίλο του 
Θεόδωρο Δεληγιάννη κατόρθωσε υλοποιώντας τους όρους των διαθηκών Τριανταφυλλίδη να ιδρυθεί η σχολή Βυτίνας και 

παράλληλα να ανεγερθεί το μεγαλοπρεπές τριώροφο κτίριο. 
Το συγκρότημα της Τριανταφυλλιδείου σχολής αποτελείται από τρία μέρη: α) το τριώροφο κεντρικό κτίριο εμβαδού 1000 τ. μ. περίπου με τούς 

βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους, β) το αγρόκτημα έκτασης περίπου 113 στρεμμάτων και γ) το δασικό πειραματικό αλσύλλιο ή «δασάκι» 
όπως είναι γνωστό έκτασης 37 στρεμμάτων.

Το κτίριο της σχολής ολοκληρώθηκε το 1895. Είναι νεοκλασικού ρυθμού με μεγάλα και πολλά ανοίγματα και αποτελείται από υπόγειο και δύο 
ορόφους με κεραμοσκεπή στέγη διακοσμημένη με ακροκέραμα. Πλησίον υπάρχουν βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι 200 περίπου τ. μ. Το κτίριο 
επισκευάσθηκε και ανακαινίσθηκε πρόσφατα (τα έργα ολοκληρώθηκαν το 2013) με δαπάνη του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη. Στον πρώτο 
όροφο δημιουργήθηκαν τρεις μεγάλες αίθουσες διαλέξεων με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους και στον δεύτερο δεκατρία γραφεία. Οι 
αποθηκευτικοί χώροι συντηρήθηκαν και δημιουργήθηκε χώρος διαλέξεων, αίθουσα μουσείου μελισσοκομίας, γραφεία του σωματείου «φίλοι 
του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος» και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Από το 2006 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το κτίριο έχει 
ανακηρυχτεί διατηρητέο ως μνημείο νεώτερης Ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Το αγρόκτημα έκτασης 113 στρεμμάτων καλλιεργείτο συστηματικά από τις αρχές του 20ου αιώνα στα πλαίσια της λειτουργίας της σχολής αλλά 
και μετέπειτα παράγοντας σημαντικές ποσότητες προϊόντων (μήλα, αχλάδια, όσπρια, δημητριακά), τις οποίες διέθετε σε μικρές τιμές στην τοπική 
κοινωνία. Τα προϊόντα του έτυχαν πολλές φορές χρυσών βραβείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μετά την εγκατάλειψή του στα μέσα 
της δεκαετίας του ογδόντα ερημώθηκε και η επανακαλλιέργειά του πραγματοποιήθηκε το 2013. Σήμερα γίνονται προσπάθειες οργάνωσης και 
παραγωγικής απόδοσης.

Το πειραματικό δασικό αλσύλλιο ή «δασάκι» φυτεύτηκε στις αρχές του 20ου αι. από τους μαθητές της δασικής σχολής για επιστημονικούς 
και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ στη συνέχεια έγινε επισκέψιμο και στο κοινό. Σήμερα αποτελεί τον κυριότερο χώρο αναψυχής, αλλά χρήζει 
συντήρησης και φροντίδας.

Η Γεωργική σχολή λειτούργησε στην αρχή (1895) με τέσσερα τμήματα, δασικό, τυροκομικό, λεπτοξυλουργικό και ιπποφορβείας, ενώ λίγα χρόνια 
αργότερα διετηρήθη μόνο το δασικό με την ονομασία «Δασοκομική σχολή», η οποία λειτούργησε μέχρι το 1931. Η σχολή αυτή επαναλειτούργησε 
το 1963 με την ονομασία «Μέση Δασική Σχολή» μέχρι το 1971. Το κεντρικό κτίριο εκτός της σχολής στέγαζε το Δασαρχείο και τον Γεωργικό 
Σταθμό μέχρι το 2005, οπότε οι υπηρεσίες αυτές μεταφέρθηκαν σε γειτονικά κτίρια λόγω της επισκευής του.

Όλο το συγκρότημα της σχολής, κτιριακό και μη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Βυτίνας και είναι στενά συνδεδεμένο με 
τη νεώτερη ιστορία του τόπου μας. Ο «σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» στην προσπάθειά του να διαφυλάξει τα 
σπουδαιότερα δείγματα της ιστορικής και πολιτιστικής πορείας της Βυτίνας παρουσιάζει στο φετινό ημερολόγιο την εικόνα μέσα στο χρόνο της 
Τριανταφυλλιδείου Γεωργικής Σχολής και του αντιστοίχου κτήματος ελπίζοντας ότι θα ευαισθητοποιήσει όλους τους Βυτιναίους να συμβάλλουν 
στην προσπάθεια για επαναλειτουργία του κτήματος, αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και στη διαφύλαξη του μοναδικού αυτού 
μνημειακού χώρου.

ΒΥΤΙΝΑΙΕ, ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ: Ο ΜΕΓΆΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ. 
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«Ευλογώ τον πανάγαθον Θεόν, ότι 
εγεννήθην εν Βυτίνη της Γορτυνίας, 
΄Ελλην και Χριστιανός Ορθόδοξος» 

(από τη διαθήκη του).

Γεννήθηκε στη Βυτίνα το 
1810. Το 1825 κατά τη μεγάλη 

σφαγή των Βυτιναίων στη 
«Δρακοτρυπιά» σώθηκε τυχαία. 
Το 1826 ο θείος του Νικόλαος 

Ταμπακόπουλος τον βρίσκει στο 
Ναύπλιο και τον παίρνει μαζί του 
στη Δακία. Γίνεται πάμπλουτος 

ως ενοικιαστής και καλλιεργητής 
μεγάλων γεωργικών εκτάσεων 
στα Σαράτα. Επισκέπτεται τη 
γενέτειρά του το 1856 και 

δωρίζει την εδώ κτηματική του 
περιουσία για κοινωφελή έργα. 
Απεβίωσε το 1862 στα Σαράτα. 
Άφησε την περιουσία του στο 

Ελληνικό Δημόσιο με τον όρο να 
δημιουργηθούν γεωργικές σχολές, 
στις οποίες θα σπουδάζουν δωρεάν 
τρεις έως πέντε νέοι από τη Βυτίνα.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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«Εις το κατάστημα τούτο θέλω 
να σπουδάζουν δωρεάν δύο έως 
πέντε νέοι εκ των εν τη πατρίδι 

μου Βυτίνη» 
(διαθήκη Π. Τριανταφυλλίδη)

Ιδρύθηκε το 1895 σε 
εκτέλεση της διαθήκης 
Τριανταφυλλίδη και με 
χρήματα του ομωνύμου 

κληροδοτήματος ανηγέρθη 
το κτίριο το οποίο θα την 

στέγαζε. Αρχικά λειτούργησαν 
τέσσερα τμήματα, δασικό, 

λεπτοξυλουργικό, τυροκομικό 
και ιπποφορβείας. Από 

αυτά διατηρήθηκε μόνο το 
δασοπονικό με τον τίτλο 

«Δασοκομική σχολή Βυτίνας». 
Η σχολή λειτούργησε σε δύο 
περιόδους, η πρώτη από το 
1897 μέχρι το 1931 και η 

δεύτερη από το 1963 μέχρι το 
1971.
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ΤΟ ΚΤΗΜΑ 
ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ
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«Η πειραματική καλλιέργεια 
είναι η ύψιστη υπηρεσία του 

κτήματος, διότι και ο κατάλληλος 
σπόρος επιλέγεται και η 

παραγωγή πολλαπλασιάζεται» 
(Τρύφων Ξηρός  «Ιστορία της 

Βυτίνας»)

Δημιουργήθηκε από αγορές 
του κληροδοτήματος και δωρεές 

Βυτιναίων. Η προπολεμική 
λειτουργία του ήταν πλούσια 
και κερδοφόρος. Ενδεικτικά 

το 1934 κάλυψε τα έξοδά του 
και άφησε περίσσευμα 80.000 
δραχμές. Το γεωργικό τμήμα 
καλλιεργούσε 12 στρέμματα 

μηλιές, 10 στρέμματα φυτώρια, 
2 στρέμματα ανθώνα και 

τα υπόλοιπα διετίθεντο για 
καλλιέργεια δημητριακών και 
οσπρίων. Παρήγαγε 10 τόνους 
μήλα, 16.000 δενδρύλλια, 2 

τόνους πατάτες, 2 τ. δημητριακά 
διαφόρων ειδών και 1 τ. όσπρια. 

Το δασικό τμήμα είχε μόνο 
φυτώρια.
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2017Απρίλιος

«Με σκοπό, την ανάπτυξη της 
ορεινής μας οικονομίας ιδρύουμε 

στη Βυτίνα πρότυπο σταθμό με 
την ονομασία «Τριανταφυλλίδειος 

Πρότυπος Σταθμός Ορεινής 
Οικονομίας». (εξαγγελία του 

Υπουργού Γεωργ. Ανάπτυξης κ. Αθ. 
Τσαυτάρη. Βυτίνα 20-10-2013)

Τις πρώτες μεταπολεμικές 
δεκαετίες συνεχίστηκε η 

παραγωγική απόδοσή του. 
Οργανώθηκαν φυτώρια 

οπωροφόρων δένδρων και 
έγινε πειραματική καλλιέργεια 

λυκίσκου και φραγκοστάφυλων. 
Απασχολούσε 4-5 μόνιμους 
υπαλλήλους και γύρω στους 

είκοσι εποχιακούς εργάτες. Στα 
μέσα της δεκατίας του ογδόντα 
εγκαταλείφθηκε σταδιακά και 

ερημώθηκε. Από το 2013 γίνεται 
προσπάθεια επαναλειτουργίας 
του με αμπελοκαλλιέργειες και 
ανανέωση των φυτειών μηλιάς 
και φουντουκιάς. Προϊστάμενός 
του σήμερα είναι ο γεωπόνος 

Πιέρρος Δημάκος.

ΤΟ ΚΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ
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«Οι απόφοιτοι της δασικής 
σχολής της Βυτίνας από το 1899 

απετέλεσαν ως δασοτεχνικοί 
εισηγητές τα πρώτα στελέχη 
της δασικής υπηρεσίας»  (Αρ. 
Βόκα «Η δασική ιστορία της 

Βυτίνας»)

 Ιδρύθηκε το 1896 και 
ονομάστηκε «Δασοκομική 

σχολή Βυτίνας».  Λειτούργησε 
σε πρώτη φάση μέχρι το 

1931. Οι πρώτοι δασοκόμοι 
απεφοίτησαν το 1899. Πρώτος 

διευθυντής της σχολής 
ήταν ο Πρώσος δασολόγος 
TRAGER. Πρώτος Έλληνας 
ήταν ο Μ. Λισμάνης. Κάθε 
χρόνο εισάγονταν είκοσι 

πέντε μαθητές και κατά την 
πρώτη περίοδο λειτουργίας 
της απεφοίτησαν πλέον των 

οκτακοσίων δασονόμων.

Η ΔΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
(Πρώτη περίοδος 

1896-1931)
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«Οι απόφοιτοι της δασικής 
σχολής Βυτίνας ονομάζονται 

πλέον «Τεχνολόγοι 
Δασοπονίας» (Δασική Ιστορία 

της Βυτίνας)

      Η δεύτερη περίοδος  της 
δασικής σχολής καλύπτει το 
διάστημα από το 1963 έως 
το 1971 και λειτούργησε 

εναλλάξ με τη δασική σχολή 
της Αγυιάς. Κατά την περίοδο 

αυτή ονομάστηκε «Μέση 
Δασική Σχολή Βυτίνας». Στις 
πέντε περιόδους λειτουργίας 

της απεφοίτησαν 102 
δασοτεχνικοί αρκετοί των 
οποίων Βυτιναίοι. Πρώτος 

διευθυντής διετέλεσε ο 
δασολόγος Κ. Τουρνάς, ενώ 

καθηγητής και αργότερα 
διευθυντής υπήρξε  ο 

στενά δεμένος με τη Βυτίνα 
Αριστοτέλης Βόκας.

Η ΔΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
(Δεύτερη περίοδος 

1963-1971)
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«Καθόλην την ημέραν το 
πάρκον παραμένει ανοικτόν 
χάριν των παραθεριζόντων, 

οίτινες το πλείστον της ημέρας 
διέρχονται εντός αυτού υπό τας 
παχείας σκιάδας των δένδρων» 

(Κ. Καραντζίνας «Ιστορία της 
Βυτίνης»)

Ευρίσκεται στην ανατολική 
πλευρά του κτήματος και έχει 
έκταση περίπου 37 στρέμματα. 
Το πρώτο τμήμα του φυτεύτηκε 

από το 1900 μέχρι το 1916 
ενώ η ολοκλήρωσή του 

πραγματοποιήθηκε μέχρι το 
1933. Οι αρχικοί σχεδιασμοί 
σήμερα δεν υπάρχουν και 
σώζεται μόνο η δενδρώδης 
βλάστηση. Φυτεύτηκαν 29 

είδη πεύκης (pinus), (σήμερα 
σώζονται περίπου δέκα έξι) 
και είκοσι δύο άλλα δασικά 

είδη πολλά των οποίων έχουν 
καταστραφεί. Χαρακτηριστικό 

είδος η Σεγκόβια, η οποία 
φυτεύτηκε μεταγενέστερα.

ΤΟ ΑΛΛΣΥΛΙΟ   
(ΓΕΝΙΚΑ)

Σεγκόβια
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«Η φύτευση των δένδρων έγινε 
με τους κανόνες της παρκολογίας 

και της αρχιτεκτονικής 
του τοπίου και με εναλλαγή 

των κωνοφόρων και των 
πλατυφύλλων που εξυπηρετεί τις 

περιβαλλοντικές αξιώσεις του 
κήπου» («Ιστορία του δασικού 

Πάρκου»).

Το δένδρο που υπερτερεί είναι 
η πεύκη (pinus). Ορισμένα είναι 

μοναδικά στην Ελλάδα λόγω 
του ξενικού τους χαρακτήρα  
όπως το pinus isignis. Πολλά 
ξενικά είδη παρήχθησαν στα 
φυτώρια του κτήματος από 
την Αυστριακή αποστολή με 

επικεφαλής το δασολόγο STE-
GEL.  Από τα σπάνια δένδρα του 
πάρκου ήταν τα έξι είδη  κέδρου 

(juniperus) Libani, Atlantica, 
Benifolia, Thurifera, Oxycedrus, 
Macrocarpa. Αξιόλογο είναι και 

το εικονιζόμενο είδος  Pinus 
Nigra Laricio Corsicana.

ΤΟ ΑΛΛΣΥΛΙΟ
(ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ)
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«... Να διαθέση (το Ελληνικόν 
Δημόσιο) την περιουσίαν 

μου ... υπέρ ιδρύσεως 
Καταστήματος τινός, δια 

παντός διατηρηθησομένου και 
τη επωνυμίαν μου φέροντος 

συντελούντος δε εις την 
πρόοδον και το μεγαλείον 
της πατρίδος ...» (διαθήκη 

Τριανταφυλλίδη)

Μετά τη διακοπή της 
λειτουργίας του το κτήμα 

ερημώθηκε και το κτίριο της 
σχολής μαζί με τις βοηθητικές 

εγκαταστάσεις κινδύνευσε 
με κατάρρευση. Μετά από 

πολλές προσπάθειες ιδιωτών 
και φορέων το κληροδότημα 
χρηματοδότησε την επισκευή 

του κτιρίου, το οποίο 
ανακαινίσθηκε πλήρως 

και παραδόθηκε το 2013. 
Δυστυχώς όμως παραμένει 
κλειστό με κίνδυνο φθοράς.

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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«Το μουσείο μελισσοκομίας 
της Βυτίνας είναι το 

πρώτο εν Ελλάδι με δομή 
και για εκπαίδευση των 
νέων μελισσοκόμων» 

(Αθ. Τσαυτάρης Υπουργός 
Γεωργικής Ανάπτυξης 20-10-

2013)

Το μουσείο μελισσοκομίας 
είναι από τα πρόσφατα 

δημιουργήματα μετά την 
επαναλειτουργία του 

κτήματος το 2013. Στεγάζεται 
στον ανακαινισμένο χώρο 

των παλαιών αποθηκών και 
διαρκώς εμπλουτίζεται με 

διάφορα εκθέματα, προσφορά 
ιδιωτών, που δείχνουν την 
εξέλιξη του κλάδου αυτού, 
ο οποίος αποτελεί κύρια 

απασχόληση για πολλούς 
ντόπιους και ιδιαίτερα νέους.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
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Τα Δασαρχεία στην Ελλάδα – 
ιδιαίτερα δε αυτό της Βυτίνας 
- είναι οι φύλακες του δάσους. 

Εμείς όλοι που αγαπάμε το 
βουνό και τα ποτάμια πρέπει 
να σταθούμε κοντά τους. (εφ. 
«Ελεύθερος τύπος 11-2-2015)

Το Δασαρχείο στεγάζεται 
σήμερα στον χώρο της σχολής 

σε δευτερεύον κτίριο, ενώ 
παλαιότερα στεγαζόταν στο 
κεντρικό. Έχει την εποπτεία 

και την επιστημονική 
επίβλεψη του αλσυλλίου, 

ενώ διατηρεί φυτώρια 
δασικών ειδών (ελάτης και 

πεύκης) εντός του κτήματος, 
τα οποία τροφοδοτούν 

όσες αναδασώσεις 
πραγματοποιούνται στη ζώνη 

ευθύνης του. Εποπτεύει 
δασικά το σύνολο της ορεινής 

περιοχής του Μαινάλου.

ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΒΥΤΙΝΑΣ 

-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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«Το πρώτο καθήκον του σωματείου 
είναι η συγκέντρωση, διάσωση, και 
προβολή του έργου του αείμνηστου 

Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη σε 
συνδυασμό με τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων του 
κληροδοτήματος» (καταστατικό 

του σωματείου)

Ιδρύθηκε το 2012 σε μια 
προσπάθεια να βοηθήσει την 

επαναλειτουργία του κτήματος 
και παράλληλα να παρακολουθεί 
την πορεία του κληροδοτήματος. 

Τα γραφεία του στεγάζονται 
στις βοηθητικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις της σχολής και 
πρόεδρός του σήμερα είναι ο 

ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου 
Κώστας Παναγόπουλος. 

Συνεργάζεται άριστα με τον 
προϊστάμενο του κτήματος και 

συμβάλλει κατά το δυνατόν στην 
επαναλειτουργία του.

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΕΙΟΥ       
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ»
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Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων 
και φίλων της Βυτίνας “Ο Άγιος Τρύφων”

Απόσπασμα επιστολής του 
Παν. Τριανταφυλλίδη προς τη Βυτίνα Το ημερολόγιο εκδόθηκε 

με την ευγενική οικονομική ενίσχυση 
του  κ. Δημητρίου Πανταζοπούλου 

ο οποίος κάλυψε τα έξοδα εκτύπωσης προσφέροντας 
το ποσόν υπέρ μνήμης του πατρός του 

Θεμιστοκλή Πανταζοπούλου του Επαμεινώνδα.

Το ημερολόγιο επιμελήθηκαν:
Φωτογραφία | Χαράλαμπος Λιαρόπουλος

 Βασίλης Παπαδέλος
Φωτογρ. Αρχείο | Αθανασίου Λαμπροπούλου (Μαινάλιου)
Κείμενα | Παναγιώτης Παπαδέλος
Καλλιτεχνική επεξεργασία | Κλαδάκη Ειρήνη - Αγγελίδης Θ.
Εκτύπωση | ΑLKODI GROUP (Αριστοτέλους 91, Πλ.Βικτωρίας, www.alkodi.gr)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Πρόεδρος: Παπαδέλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Παναγοπούλου Αρετή
Γεν. Γραμματέας: Χαραλαμποπούλου Νάνσυ
Ταμίας: Παπαντωνίου  Νικήτας
Μέλη:  Αγγελίδης Θεόδωρος
           Γόντικα Βασιλική
           Κάρκουλας Βασίλειος
          Κοκκαλιάρη Ευσταθία
 Λιαρόπουλος Δημήτριος
         Πλέσσιας Τρ. Παναγιώτης
 Τζίφας Γ. Νικόλαος

Προς τους ευλαβεστάτους ιερείς και φίλους πατριώτας
Tην από δύο Μαΐου τρέχοντος έτους (1846) γραφήν σας έχων 

προ μικρού υπ’ όψιν και τα εν αυτή μετ’ επιστασίας διελθών, 
ησθάνθηv, κύριοι, διπλήν και ενδόμυχον χαράν, εξ ενός μεν, διότι 
αξιούμαι να συνδιαλεχθώ μακρόθεν μεθ’ υμών, μετά τοσούτου 
χρόνου παρέλευσιν, αφ’ ετέρου δε, διότι βλέπω την εις τα καλά 
πρόοδον της μερικής μου πατρίδος, του τόπου λέγω, εις τον οποίον 
είδον εν πρώτοις τας ζωογόνους ηλιακάς ακτίνας, εχάρην και 
η χαρά μου αυτή καθίσταται ανέκφραστος και δεν δύναμαι κατά 
συνέπειαν, ει μη να σας ευχαριστήσω εκ περισσού, κύριοι, διότι με 
δίδετε τηv ευκαιρίαν να φανώ κι εγώ, το κατά δύναμιν, χρήσιμος 
εις την yλυκυτάτην μου πατρίδα, παραπονούμενος συγχρόνως, ότι 
με ηξιώσατε της αυτής τύχης του να φανώ, επίσης το κατά δύναμιν, 
χρήσιμος και κατά τηv ανέγερσιν της ελληνικής σχολής. Τούτου 
χάριν δεχθήτε κύριοι δια του εν Ναυπλίω συμπολίτου μας κυρίου 
Πέτρου Βαρβάτη, δραχμάς πεντακοσίας, [...] και ευαρεστηθείτε 
να κατατάξητε την μικράν μου ταύτην προσφοράν ομού μετά 
των επιλοίπων συμπατριωτών, ίνα συντελέση εις την πρόοδον 
του μυριεπαίνου έργου σας. Θέλων δε ίνα φανώ χρησιμώτερος 
εις την πατρίδα μου, προσφέρω οικειοθελώς εις ωφέλειαν της 
τε εκκλησίας και του σχολείου το εισόδημα των πατρικών μου 
κτημάτων, [...] καθώς και το εισπραχθέν χρηματικόν ποσόν 
ομολόγων τινών του μακαρίτου πατρός. [...]
Εν τούτοις, υγιαίνετε και αγαπάτε τον συμπολίτην σας» 



Η Διαθήκη του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη
ήμερον την 10ην του μηνός Αυγούστου του έτους 1858 εν τω χωρίω Σαράτα της Βλαχίας και εν τη οικία μου ο 
υποφαινόμενος έχων σώας τας φρένας και τον νουν υγιά, εκθέτω δια της παρούσης τα εξής: 

 Ευλογώ τον πανάγαθον Θεόν, ότι εγεννήθην εν Βυτίνη της Γορτυνίας, Έλλην και χριστιανός ορθόδοξος.  Ζητώ συγνώμη 
από πάντα, ό,τι τυχόν ηδίκησα και συγχωρώ και εγώ πάντα τον προς εμέ ημαρτηκότα. Έστω μοι κληρονόμος το  Δημόσιον της 
Ελλάδος Ταμείον υπό τους εξής όρους: 

1) Να χορηγήση εις έκαστον, όστις ήθελε αποδείξει προσηκόντως, έστω και δι εξωδίκου αποδείξεως, ότι είναι συγγενής μου 
μέχρι 6ου βαθμού, τριακοσίας δραχμάς εφάπαξ.

2) Η περιουσία μου, ήτις συνίσταται κατά τα έγγραφά μου εις 32.000 φλωριών Αυστριακών, θέλω να διατεθή, ούτως ώστε δι 
αυτών ου μόνο αναπτυχθή έτι πλέον, αλλά και  διατηρήται εις αιώνα το εν Τύρινθι αγροκήπιον ή Γεωργική σχολή, όπερ αναγκαίον 
να εφοδιασθή με παν ό,τι ανήκει εις τοιούτον κατάστημα υποσχόμενον μεγάλην ωφέλειαν εις το Έθνος.

3) Παρακαλώ το κατάστημα αυτό να ονομασθή Αγροκήπιον Τριανταφυλλίδου ή να χαραχθή το όνομά μου ως ευεργέτου αυτού.
4) Εις το κατάστημα τούτο θέλω να σπουδάζωσι δωρεάν δύο έως πέντε νέοι εκ των εν τη πατρίδι μου Βυτίνη.
 Την εκτέλεσιν της Διαθήκης μου ταύτης αναθέτω εις το της Εκπαιδεύσεως Υπουργείον της Ελλάδος εις ό απόκειται να 

ενεργήση και δι ό,τι απαιτείται εις ευόδωσιν και ανάπτυξιν του ειρημένου καταστήματος.    
 Διορίζω τους Γεώργιον Θεοχάρην και Γεώργιον Κατελούζον και τους παρακαλώ να λάβωσι την φροντίδα, δια να συνάξουν όλην 

μου την περιουσίαν και εμβάσουν εις το Υπουργείον Εκπαιδεύσεως. 
 Όλα τα κινητά πράγματά μου (δακτυλίδια, ωρολόγια κ.λ.π.) να δοθώσι εις τους φίλους μου Γ. Θεοχάρην και Γ. Κατελούζον καθώς 

και τριάκοντα φλωριά Αυστριακά εις τον καθέναν.    
 Να δοθούν εις έλεος εις τους πτωχούς πεντακόσια φλωριά Αυστριακά καθώς και όσα χρέη είναι εις τους χωρικούς του χωρίου 

Σαράτα και δεν επλήρωσαν να τους συγχωρηθούν.
Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

Έγραψα  ιδιοχείρως
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