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ΕΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, στις 11.00
π.μ., τα εγκαίνια του νέου ΚΑΠΗ-Πολιτιστικού Κέντρου στην Αρχαία Κόρινθο, όπου
πλήθος συμπολιτών μας από κοινού με την Δημοτική Αρχή τίμησαν τους δύο
ευεργέτες του Δήμου μας, Γεώργιο και Αικατερίνη Κονδύλη.
Απο το Δήμο παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός,
ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Παπαφωτίου, ο Πρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου Νίκος Σταυρέλης, ο Πρόεδρος της Αρχαίας Κορίνθου Κωνσταντίνος
Παπαιωάννου, ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Μάριος Σταματάκης,
οι αντιδήμαρχοι Χαράλαμπος Καμπούρης, Χρήστος Χασικίδης, Γεώργιος Φαρμάκης,
Χρήστος Μελέτης, Σοφία Λέκκα, δημοτικοί σύμβουλοι, πολλοί συμπολίτες μας καθώς
και αρκετοί συγγενείς των δύο δωρητών.
Η Δημοτική Αρχή Κορινθίων θέλοντας να τιμήσει το ζεύγος Κονδύλη,
πραγματοποίησε στο προαύλιο του παραπάνω Κέντρου-Καπή, παρουσία του
γλύπτη κ Βασιλείου, τα αποκαλυπτήρια των προτομών των δύο ευεργετών του
Δήμου μας, εκδηλώνοντας έτσι την ευγνωμοσύνη της για την πολύτιμη συνεισφορά
και προσφορά τους στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων στη σύντομη τοποθέτησή του, εγκαινιάζοντας το
σπουδαίο αυτό έργο το χαρακτήρισε ίσως το πιο σημαντικό στη θητεία του, αφού
μέσα σε δύο χρόνια, όπως είπε, είχε την τιμή, τη χαρά και την συγκίνηση να
αποδεχθεί ως δήμαρχος αυτά τα δύο μεγάλα έργα, όπως είναι το διθέσιο Κονδύλειο
νηπιαγωγείο και το Συνεδριακό Κέντρο-Καπή της Αρχαίας Κορίνθου. Σημείωσε ότι οι
δύο ευεργέτες είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι μοχθώντας μέσα από
προσωπικούς και κοινωνικούς αγώνες, κατόρθωσαν να επιτύχουν και να
προσφέρουν στους συνδημότες μας τα δύο σπουδαία έργα. Τόνισε επίσης ότι
συνολικά το έργο τους καθίστανται σημαντικό γιατί εμπεριέχει την αγάπη και την
κοινωνική αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας, ιδίως τώρα που διαβιούμε σαν
κοινωνία μια δύσκολή οικονομικά και κοινωνικά συγκυρία.
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Υπογράμμισε ότι ο Δήμος θα διαφυλάξει και θα αξιοποιήσει το κτίριο σύμφωνα
με τις επιθυμίες των δύο ευεργετών, του οποίου η αφιλοκερδής λειτουργία θα
συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και θα
αποτελέσει «πόλο έλξης» του δήμου μας.
Τα έργα αυτά αποδεικνύουν τον αλτρουισμό του Γεωργίου και Αικατερίνης
Κονδύλη και καταδεικνύουν επίσης την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία του
Δήμου με τους δύο ευεργέτες συνδημότες μας. Συμπερασματικά, η προσφορά αυτή
αποτελεί όχι μόνο σημείο αναφοράς αλλά επιπλέον μια ξεχωριστή πράξη που είναι
σε θέση να βρει και άλλους μιμητές που θα επιθυμούσαν να προσφέρουν με τον
τρόπο τους, στην αναβάθμιση του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.
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