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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Όπως κάθε χρόνο η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύµατος ΑΚΣΣ τέλεσε το
µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των ευεργετών Σωτηρίου Ανάργυρου και Μαρίνου
Κοργιαλενείου. Στην οµιλία που ακολούθησε στο Ξενοδοχείο Ποσειδώνιο ο Πρόεδρος της
Ε.Ε. Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφάνου συνεχάρη τους επιχειρηµατίες Μανώλη και Αντώνη
Βορδώνη για την µεγάλη διεθνή διάκριση που κέρδισε πρόσφατα το Ξενοδοχείο το οποίο
αποτελεί το διαµάντι της περιουσίας του Ιδρύµατος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη γενικότερη πορεία του Ιδρύµατος. Η
προσπάθεια ενίσχυσης των συνεδριακών εγκαταστάσεων παίρνει σάρκα και οστά.
Ειδικότερα, µε επιχορήγηση του Υπουργού Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου που
ανταποκρίθηκε αµέσως στο αίτηµά µας, θα γίνει το επόµενο τρίµηνο η ανάπλαση των
κοιτώνων του κτιρίου Γ΄, από την οποία θα προκύψουν 32 δωµάτια µε ατοµικό λουτρό και
κλιµατισµό.
Πρόκειται για τα πρώτα έργα που γίνονται µετά από µεγάλο διάστηµα στις
εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος. Είχαν προηγηθεί προ εικοσαετίας τα έργα ανάπλασης των
αιθουσών στο κτίριο Α΄ επί επιτροπής Αρσένη και στη συνέχεια τα έργα στεγανοποίησης επί
επιτροπής Δανασσή, στην οποία µετείχε και ο σηµερινός Αντιπεριφερειάρχης και απόφοιτος
της Σχολής κ. Χατζηπέρος. Τα τελευταία έργα αφορούσαν και το αρχοντικό του Ανάργυρου,
το οποίο αλλιώς θα είχε καταρρεύσει. Το κόσµηµα αυτό της πόλης των Σπετσών θα
επαναλειτουργήσει το καλοκαίρι του 2017 ως διεθνές πολιτιστικό κέντρο, η ακριβής χρήση
του οποίου αποτελεί αντικείµενο µελέτης ξένων ειδικών. Ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε
ιδιωτική χρηµατοδότηση των µελετών που απαιτούνται για την έγκριση των εργασιών
αποκατάστασης από το Υπουργείο Πολιτισµού. Με αυτά τα δεδοµένα, πιθανολογείται ότι το
έργο αυτό, καθώς και το έργο του νέου µεγάλου αµφιθεάτρου πίσω από το κτίριο Α΄ θα
ενταχθούν στο ΣΕΣ (πρώην ΕΣΠΑ) ως το τέλος του 2015.
Διανοίγεται έτσι µια νέα περίοδος για το Ίδρυµα η οποία θα φέρει τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα χάρη στις άοκνες προσπάθειες των µελών της Επιτροπής, του προσωπικού και
των συνεργατών. Είµαστε βέβαιοι ότι και η τοπική κοινωνία θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες
του Ιδρύµατος, από τις οποίες έχει µόνο να κερδίσει.
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