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Tην επενδυτική της πρόταση για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο (integrated
Resort Casino - IRC) στο Ελληνικό με την ονομασία "Inspire Athens" αποκάλυψαν σήμερα η
Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) και ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
ΟMario Kontomerkos, Πρόεδρος και CEO της Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) κατά την
παρουσίαση της πρότασης τόνισε πως πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση που θα
μετατρέψει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιο πόλο φιλοξενίας και ψυχαγωγίας. "Η ανάπτυξη του
INSPIRE Athens εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας στην

περιοχή κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων
και έμμεσων θέσεων. Η ολοκλήρωση του IRC αναμένεται να αυξήσει τον διεθνή τουρισμό στην
περιφέρεια της Αττικής τουλάχιστον κατά 10% και να συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ ετησίως τόσο
στο ελληνικό κράτος όσο και στους πολίτες της χώρας με τη μορφή φόρων, εισφορών και
βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών", σημείωσε ο κ. Kontomerkos.
Ηεπένδυση, ανέφερε ο επικεφαλής του αμερικανικού ομίλου, θα πραγματοποιηθεί με σεβασμό στο
ιστορικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ελλάδας και στόχος είναι να εμπνεύσει
την νέα ταυτότητα της χώρας και τους χιλιάδες νέους που έφυγαν από τη χώρα λόγω της κρίσης
να επιστρέψουν.
Τονίζονταςπως η ΜGE διαθέτει και λειτουργεί σήμερα εννέα IRC στον κόσμο, ο CEO της MGE
τόνισε πως εμπειρία της διεθνώς και η δυναμική των συνεργατών της διασφαλίζει ότι η επένδυση
που φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει στο Ελληνικό, θα μετατρέψει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιο
πόλο φιλοξενίας και ψυχαγωγίας. "Σε αντίθεση με άλλους ομίλους, ο σχεδιασμός μας είναι
μακροπρόθεσμος, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τη χώρα και την κοινωνία", σημείωσε ο κ.
Kontomerkos.
"Τοσχέδιο μας πηγαίνει πολύ πέρα από την κατασκευή ενός κτιρίου. Ουσιαστικά αποτελεί τη
σπορά για μια νέα Ελλάδα.Όλοι στον κόσμο παρακολουθούν αυτό το διαγωνισμό, την πορεία
αυτού του project και θεωρώ πως εάν υλοποιηθεί, κάτι που πιστεύω, αυτό θα ενεργοποιήσει
σημαντικές νέες επενδύσεις προς την Ελλάδα", ανέφερε ο κ. Kontomerkos.

Στοπλαίσιο της παρουσίασης, ο Paul Steelman, επικεφαλής της Steelman Partners, εταιρείας που
σχεδιάζει IRC σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 30 χρόνια, ανέφερε πως η τοποθεσία στο Ελληνικό
για το IRC είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο. Σχεδιαστικά, το ύφος του κτιρίου που σχεδιάζει
να αναπτύξει η MGE έχει εμπνευστεί από τις Καρυάτιδες και αποτελεί μια μοντέρνα ερμηνεία της

αρχαίας Ελλάδας. Ο κ. Kontomerkos χαρακτήρισε την MGE ως τον ιδανικό συνεταίρο για το έργο
του Ελληνικού. Ερωτηθείς, δε, για τις λεπτομέρειες του έργου ανέφερε πως το κτίριοουρανοξύστης που θα κατασκευαστεί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με κάτι αντίστοιχο στην
Ευρώπη, σε μέγεθος και ύφος.
Αναφερόμενοςστην πορεία του διαγωνισμού, σημείωσε πως "έχουμε δει μια τεράστια προσπάθεια
από την κυβέρνηση και την ΕΕΕΠ με απόλυτα διαφανή τρόπο. Έχουμε τη πεποίθηση ότι όλα θα
πραγματοποιηθούν με πλήρη διαφάνεια και εμπιστοσύνη". Τέλος, σε ό,τι αφορά στο βαθμό
ετοιμότητας του σχήματος για την υλοποίηση του project, ο κ. Kontomerkos ανέφερε: "Θέλουμε να
ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έχουμε έναν αξιόπιστο εταίρο που έχει ήδη φέρει εις
πέρας ένα τεράστιο έργο για την προετοιμασία του project. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να
ξεκινήσουμε, μόλις λάβουμε την άδεια", συμπληρώνοντας για το χρόνο υλοποίησης του έργου
πως, τυπικά, μια τέτοιου είδους επένδυση απαιτεί διάστημα 24-36 μηνών.

Όπωςέγινε γνωστό, το συγκρότημα INSPIRE Athens θα αποτελείται από ένα πολυτελές
ξενοδοχείο, χώρους ψυχαγωγίας, συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, εστιατόρια, καζίνο, καθώς και
έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Το εμβληματικό σχέδιο του κτιρίου
είναι μια δημιουργία του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Steelman Partners, που εξειδικεύεται
στον σχεδιασμό και την κατασκευή συγκροτημάτων IRC.
ΗSteelman Partners, με έδρα το Las Vegas στη Nevada, είναι μια διεθνής αρχιτεκτονική εταιρεία
που ειδικεύεται στις πολυ-επιστημονικές πτυχές της αρχιτεκτονικής ψυχαγωγίας, του σχεδιασμού
εσωτερικών χώρων, της γραφιστικής, του σχεδιασμού, του τρισδιάστατου σχεδίου και του
αρχιτεκτονικού φωτισμού. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία σε Santa Monica, Zhuhai, Macau, Manila,
Ho Chi Minh City και Amsterdam.
Ηεταιρεία είναι ηγέτιδα στη βιομηχανία των τυχερών παιγνίων με μια λίστα πελατών που

περιλαμβάνει ονόματα όπως MGM, Harrah’s, Wynn, Venetian, Lady Luck, Swiss Casinos,
Sheraton, Hyatt, Plaza/El-Ad, Crown SDJM, Melco, Caesars και πολλά άλλα.
Σχολιάζονταςτο σχέδιο, ο M. Kontomerkos ανέφερε πως "αντιληφθήκαμε ότι σκοπός του INSPIRE
Athens είναι να συμβολίζει κάτι παραπάνω από ένα ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα.
Ελπίζουμε ότι το INSPIRE Athens θα γίνει ο καταλύτης που θα πυροδοτήσει την ανάπτυξη
ολόκληρης της περιοχής του Ελληνικού στην περιζήτητη αθηναϊκή ριβιέρα, και θα
επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη ταυτότητας της Ελλάδας για πάντα". Από την πλευρά του ο Paul
Steelman πρόσθεσε, "Ολόκληρο το σχέδιό μας είναι από τη φύση του εμβληματικό, ταυτόχρονα
όμως και χαρακτηριστικό της ιστορικής αρχιτεκτονικής της Αθήνας και του πλούσιου πολιτισμού
της, ενώ υιοθετεί μια νέα στιλιστική αφήγηση που θα εμπνεύσει το μέλλον ολόκληρης της
περιοχής".

Στησχετική ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης αναφέρεται πως "με
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα αναδείξουν την Αθήνα ως κορυφαίο προορισμό MICE
(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), έναν πολυχρηστικό, εσωτερικό χώρο
εκδηλώσεων και εντυπωσιακές πισίνες και υδάτινα στοιχεία, στελέχη του σχήματος MGE –
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανέφεραν πως το INSPIRE Athens θα συνδυάζει πολυτελή φιλοξενία και διαρκή
ψυχαγωγία με έναν τρόπο που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν στη Νότια Ευρώπη.
Μεγάλομέρος του συγκροτήματος σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί η προτίμηση
που υπάρχει στην Ελλάδα για δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, κι έτσι σχεδόν όλα τα
εστιατόρια, τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα θα προσφέρουν εμπειρίες τόσο σε κλειστό όσο και σε
ανοιχτό χώρο. Οι χώροι εστίασης και τα καταστήματα θα περιλαμβάνουν διεθνώς αναγνωρισμένα
brands καθώς και δημοφιλή ελληνικά προϊόντα που τονίζουν τις παραδοσιακές ελληνικές
συνήθειες. Το INSPIRE Athens στόχο έχει να γίνει σημείο αναφοράς στη Νότια Ευρώπη με τη
διοργάνωση μουσικών συναυλιών με καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς, θεατρικών παραστάσεων,

μεγάλων αθλητικών γεγονότων, καθώς και άλλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
υψηλής ποιότητας σε εβδομαδιαία βάση".
Καλεσμένοιομιλητές ήταν επίσης ο πρώην Γερουσιαστής των ΗΠΑ Christopher Dodd, που μίλησε
για τη σχέση του με τη Φυλή των Mohegan από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, πολύ πριν
ξεκινήσουν οι προσπάθειες της Φυλής προκειμένου να αναπτύξουν το έργο που αποτελεί την
κορωνίδα, το Mohegan Sun στο Connecticut. Επίσης παρών ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ανατολικού Connecticut, Thomas "Tony” Sheridan,
που συνεργάστηκε στενά με το Mohegan Sun για να προωθήσει την τοπική ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και δούλεψε με τη Φυλή ως πρώην τοπικός Δήμαρχος. Και οι δύο καλεσμένοι
μοιράστηκαν λεπτομέρειες από τη εξαιρετική συνεισφορά της Φυλής Mohegan σε οικονομικά και
περιβαλλοντικά θέματα μέσα στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.
Προςστήριξη της Φυλής των Mohegan και της MGE παρευρέθηκε επίσης ο πρώην Προσωπάρχης
του Λευκού Οίκου, Reince Priebus, που υποστήριξε τις προσπάθειες ανάπτυξης της Φυλής σε ένα
έργο στην Πολιτεία του Wisconsin τη δεκαετία του ’90.
Οιιδιοκτήτες της MGE, η Φυλή των Mohegan, από την έδρα της κυβέρνησης της Φυλής στο
Connecticut, εξέφρασαν την ανυπομονησία τους να καλωσορίσουν την ελληνική κοινότητα στη
οικογένειά τους: "Επεκτείνοντας τις ρίζες μας σε όλο τον κόσμο, ανυπομονούμε να
δημιουργήσουμε μια συνεργασία μακράς διάρκειας με την ελληνική κοινότητα, τόσο με τους άξιους
εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους όσο και με τους ανθρώπους της περιοχής.
Μέσω του INSPIRE Athens, μπορούμε μαζί να συνεργαστούμε χτίζοντας τα θεμέλια για να
δημιουργήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τις επόμενες γενιές", είπε ο προσωρινός Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Φυλής των Mohegan, James Gessner Jr.
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