Καλωσόρισμα του Δημάρχου Γορτυνίας κ. Ιωάννη Γιαννόπουλου στα εγκαίνια
της ανακαινισμένης αίθουσας του Πανταζοπούλειου Πνευματικού Κέντρου
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Πατέρες και Αξιότιμοι εκπρόσωποι
της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης, του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, Κυρίες
και Κύριοι,
Σας καλωσορίζουμε στην Βυτίνα της ιστορικής Γορτυνίας επ’ ευκαιρία του εορτασμού του Πολιούχου και
Προστάτη της πόλης Αγίου Τρύφωνα, αλλά και των εγκαινίων της ανακαινισμένης αίθουσας του
Πανταζοπούλειου Πνευματικού Κέντρου. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τους πολίτες της Γορτυνίας (όσους
διαμένουν στην Γορτυνία, αλλά και για τους απανταχού Γορτύνιους, που έχουν τα μάτια τους στραμμένα
στην ιδιαίτερη πατρίδα τους) η ταυτόχρονη παρουσία Σας, ανωτάτων αρχόντων και της Εκκλησίας και της
Πολιτείας, και σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε με προθυμία στην πρόσκλησή μας.
Για την σημασία της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Τρύφωνα αναφέρθηκε ο Μακαριώτατος με τα σοφά του
λόγια κατά την διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων. Θέλω να αναφερθώ στην σημασία των σημερινών
εγκαίνιων ως ένα γεγονός με ευρύτερη αξία για την περιοχή της Γορτυνίας.
Η ανακαίνιση της αίθουσας και η μετατροπή της σε συνεδριακό χώρο με υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό
εξοπλισμό έγινε πραγματικότητα χάρη στην άψογη συνεργασία του Δήμου Γορτυνίας με τους διαχειριστές
του Πανταζοπούλειου Κληροδοτήματος και ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, τον ιατρό Γιάννη Χριστόπουλο, τον
οποίο ευχαριστούμε για την δωρεά και συγχαίρουμε για την πρότασή του. Η συνεργασία μας αποτελεί πλέον
ένα κεκτημένο -και ένα παράδειγμα προς μίμηση- επιτυχούς συνεργασίας των θεσμικών φορέων της
αυτοδιοίκησης με ζωντανούς φορείς που έχουν ως επίκεντρο την περιοχή μας.
Επιπλέον θέλω να συγχαρώ τους διαχειριστές του κληροδοτήματος για την συνέπειά τους στην υλοποίηση
των σκοπών του διαθέτη, του αείμνηστου Δημήτριου Πανταζόπουλου, όχι μόνο για την ανελλιπή
πραγματοποίηση των κληρώσεων κάθε χρόνο, αλλά ιδιαίτερα για την επιτυχή διάθεση των διαθεσίμων του
κληροδοτήματος για την εξέλιξη της περιοχής και την πραγματοποίηση τελικά των σκοπών του διαθέτη. Σε
αντίθεση με ανάλογες περιπτώσεις κληροδοτημάτων που «λιμνάζουν», σήμερα δίνουμε ένα έμπρακτο
παράδειγμα υλοποίησης της επιθυμίας του Δημήτριου Πανταζόπουλου.
Αξίζει δε να τονίσουμε ότι ο συνεδριακός χώρος που εγκαινιάζουμε σήμερα δεν είναι απλά ένας χώρος
«μνήμης» του Γορτύνιου Δημήτριου Πανταζόπουλου, που, όσο ψηλά κι αν έφτασε, είχε πάντα στην καρδιά
του την πατρίδα του, ένα συναίσθημα κύριε Πρόεδρε που σίγουρα σας είναι γνωστό, εφόσον έλκετε την
καταγωγή σας από τα Λαγκάδια της Γορτυνίας.
Είναι ένας χώρος που θα συμβάλει στην βιωσιμότητα, αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής. Αποτελεί ένα
λαμπρό παράδειγμα αειφορίας, προσθέτοντας στην Βυτίνα -που ήδη αποτελεί τουριστικό προορισμό για
αναψυχή- την δυνατότητα ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού. Με την ανακαίνιση της αίθουσας
αξιοποιούμε έναν υπάρχοντα πόρο της περιοχής με σύγχρονο και επίκαιρο τρόπο, όχι καταστρέφοντας, αλλά
προσθέτοντας δυνατότητες.
Για όλους αυτούς τους λόγους τα σημερινά εγκαίνια είναι για μας κάτι πολύ περισσότερο από μια εκδήλωση
εγκαινίων.
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Μακαριώτατε, Κυρίες και Κύριοι,
Θέλω και πάλι, εκ μέρους του Δήμου Γορτυνίας, να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν και να σας
ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, με την πεποίθηση ότι η σημερινή μας εκδήλωση θα
αποτελέσει ένα ορόσημο για την εξέλιξη της Βυτίνας και της Γορτυνίας.

