
 
 

Αθήνα, 16-04-2002  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Μια λαµπερή βραδιά στην Αίγλη του Ζαππείου µε πρωταγωνιστές τα κρασιά του Κτήµατος 
Πόρτο Καρράς. Ο Όµιλος Εταιριών Τεχνικής Ολυµπιακής φόρεσε τα καλά του και 
παρουσίασε τα πλάνα του για το µοναδικό Συγκρότηµα Πόρτο Καρράς, ενώ οι υψηλοί 
καλεσµένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις καινούργιες σοδειές του Κτήµατος, που 
παντρεύτηκαν για την περίσταση µε ένα πολιτιστικό υπερθέαµα. 
 
Μια εκδήλωση για τους µύστες του κρασιού µε την παρουσία όλης της αφρόκρεµας του 
επιχειρηµατικού κόσµου και της τουριστικής βιοµηχανίας, που περίµενε µε αγωνία να 
καλοδεχθεί ξανά στις αγκάλες της τον θρύλο του Πόρτο Καρράς, που επιστρέφει στην κορυφή 
των οινικών δρώµενων της Ελλάδας.  
 
Ο Πρόεδρος του Οµίλου κ. Κωνσταντίνος Στέγγος έδωσε τον τόνο της βραδιάς µιλώντας για 
την αναγέννηση του Κτήµατος και τα επιχειρηµατικά πλάνα του Οµίλου για την ανάπτυξη του 
Συγκροτήµατος Πόρτο Καρράς, ενώ ύψωσε το ποτήρι του στην υγεία των παραβρισκόµενων, 
δίνοντας το έναυσµα για µια αξέχαστη βραδιά.  

ΠΡΟΠΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΤΕΓΓΟΥ 
κατά την διάρκεια της επετειακής βραδιάς 

 
15/4/2002 Αίγλη Ζαππείου  

Αγαπητοί φίλοι 
 
Μέσα στο τεχνοκρατικό περιβάλλον του Οµίλου των Εταιρειών της Τεχνικής Ολυµπιακής, η 
απόκτηση του κτήµατος Πόρτο Καρράς, ήταν για µας µια µοναδική ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα 
και µια πρόκληση,  

• Ευκαιρία να ξεφύγουµε από τις σκληρές κατασκευαστικές µας δραστηριότητες και να 
ξαναγυρίσουµε στην φύση, υπηρετώντας τον ευλογηµένο καρπό της ελληνικής 
υπαίθρου, που είναι το αµπέλι και το κρασί της χώρας µας.  

• Αλλά και µεγάλη πρόκληση να συµβάλλουµε µε την ψυχή µας στην συνέχιση του 
έργου του αρχικού οραµατιστή που αξιοποίησε µε τόλµη και φαντασία τις 
πανέµορφες αυτές πλαγιές της Σιθωνίας.  

Έχουµε πλήρη επίγνωση ότι το χόµπι που επιλέξαµε είναι ακριβό! Λέει χαρακτηριστικά ο 
∆ηµήτρης Χατζηνικολάου, ότι για να γίνει ένα καλό κρασί χρειάζεται: Φτωχό έδαφος και 
πλούσιους ανθρώπους. Εµείς το ιδανικό χώµα το βρήκαµε. Όσο για τους ανθρώπους … κάτι 
θα κάνουµε. 
 
Και ήδη έχουν γίνει πολλά, επειδή ακριβώς πιστεύουµε στην δυναµική ενός ολοκληρωµένου 
αργοτο-τουριστικού µοντέλου στο οποίο συµµετέχουν τα πολυτελή ξενοδοχεία, µε τα 
εστιατόρια και τα συνεδριακά κέντρα, ο οικολογικός αµπελώνας, µε τις ξεχωριστές διαδροµές 
του, οι επισκέψιµες κάβες και τα κελάρια, ο οικολογικός ελαιώνας, το φηµισµένο Golf, η 
µαρίνα, ο ιππικός όµιλος, ο ναυτικός όµιλος, τα γήπεδα τέννις, µπάσκετ, βόλλευ µπολ, foot 
ball, η σχολή καταδύσεων και οι πλαζ µε τα λιµανάκια, τα οποία είναι σε θέση να 
ικανοποιήσουν και τους πλέον απαιτητικούς µας πελάτες.  

• Ολοκληρώθηκε ήδη µέσα στο κτήµα το εργοστάσιο αφαλάτωσης και παραγωγής 
πόσιµου ύδατος που υποστηρίζει τόσο τα ξενοδοχεία του συγκροτήµατος, όσο και τις 
οικολογικές µας υπηρεσίες.  



 
 

• Τον Ιούλιο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της ανακαίνισης του Ξενοδοχείου Meliton, 
ενώ στα µέσα του 2003 θα ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και θα συµπληρωθεί µε την 
κατασκευή του κέντρου θαλασσο-θεραπείας (σύγχρονο Spa) και του νέου µεγάλου 
και σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.  

• Τον φετικό Οκτώβριο θα επαναλειτουργήσει το φηµισµένο golf του Πόρτο Καρράς, 
αναδιαµορφωµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, ενώ στο πλάνο µιας 
επένδυσης ύψους 22 δις. δρχ., περιλαµβάνεται η ανακαίνιση των ξενοδοχείων 
Sithonia, του Village Inn και της µαρίνας χωρητικότητας 365 θέσεων ελλιµενισµού…  

• Ακολουθεί η δεύτερη φάση του επενδυτικού µας προγράµµατος αξίας 80 δις. δρχ, µε 
κατασκευή δεύτερου γηπέδου 18 οπών, µικρού υπερπολυτελούς ξενοδοχείου, µε 
2.500 τουριστικές κατοικίες (bungalows) µε το νέο σύστηµα fractioning.  

Τέλος ο Όµιλός µας, αγκαλιάζοντας πιο ζεστά και ανθρώπινα την έννοια της φιλοξενίας, 
επενδύει συνειδητά στο παράγοντα "Συνεργάτη", µε την ίδρυση του Κέντρου Ελευθέρων 
Σπουδών µε την επωνυµία "PORTO CARRAS CAMPUS HOSPITALITY STUDIES AE" που 
ελπίζουµε να λειτουργήσει από τον φετινό Οκτώβριο. 
 
Σηκώνοντας συµβολικά το ποτήρι, εύχεται σε όλους 
Στην υγεία σας λοιπόν και προπαντός καλά κρασιά!!!  

 


