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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από μία συγκεντρωτική μελέτη 

και έρευνα της ζωής και του έργου του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Είναι 

μία προσπάθεια η οποία δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να μάθει άγνωστες πτυχές 

της ζωής του καπετάν Βασίλη, όπως είναι γνωστός σε πολλούς.  Η φήμη του ξεκίνησε 

από τη Μεσσηνία, από όπου και κατάγεται, αλλά με τη δουλειά και την επιμονή του 

κατάφερε να γίνει εφοπλιστής, να ιδρύσει ναυτιλιακή εταιρεία, μια εταιρεία σκαφών, 

μια εταιρεία επεξεργασίας αργίλου, αλλά και να δημιουργήσει τον γνωστό σε όλους 

μας ξενοδοχειακό κολοσσό που ονομάζεται Costa Navarino και εδράζεται στην Πύλο 

Μεσσηνίας. Η προσφορά του στον τουρισμό της Μεσσηνίας, στην δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και στην ανάδειξη του αεροδρομίου της ως διεθνούς, κάνει 

υπερήφανους όλους τους τοπικούς φορείς του νομού. Η μετονομασία του αεροδρομίου 

της Καλαμάτας σε αεροδρόμιο «καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», αποτελεί 

φόρο τιμής προς το πρόσωπό του. Η παρουσία του ως μέλος σε διάφορα ιδρύματα, 

όπως και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κάνουν πιο έντονο το στίγμα του στο 

πέρασμα των χρόνων. Ήταν μια οξυδερκής παρουσία με σκοπό και όνειρα που 

στόχευαν στο γενικό καλό. Στο τιμόνι των επιχειρήσεων που ίδρυσε βρίσκονται 

σήμερα οι τρεις γιοι του, Κωστής, Αχιλλέας, Χρήστος, οι οποίοι λογίζονται άξιοι 

αντικαταστάτες του πατέρα τους. Ο ίδιος ο καπετάν έλεγε ότι όλη του τη δύναμη την 

αντλούσε από τη γυναίκα του, που πάντοτε στεκόταν δίπλα του. Αδιαμφησβήτητα, το 

όνομά του συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία ενός από τους μεγαλύτερους ευεργέτες 

της αγαπημένης του Μεσσηνίας. 
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Εισαγωγή 

Σκοπός της εργασίας είναι η αναλυτική περιγραφή της ζωής και του έργου του 

καπετάν Βασίλη, όπως πολλοί τον αποκαλούσαν λόγω της ενασχόλησής του με τη 

θάλασσα ως καπετάνιος και ως ιδρυτής της ναυτιλιακής Costamare Shipping Co S.A. 

αργότερα. Η παρούσα εργασία εμβαθύνει σε άγνωστες πτυχές της ζωής του 

καπετάνιου. Το όνομά του είναι γνωστό σε όλες τις γωνιές της Μεσσηνιακής Γης, αφού 

ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη του τόπου του, συγκεκριμένα στο 

κομμάτι του τουρισμού. Διαβάζοντας κανείς την παρούσα εργασία μπορεί να 

κατανοήσει γιατί άφησε τόσο καλή φήμη μετά το θάνατό του. Η γέννηση του στο χωριό 

Διαβολίτσι Μεσσηνίας, και μάλιστα από φτωχική οικογένεια, με μια πρώτη σκέψη θα 

μπορούσε να παίξει ανασταλτικό παράγοντα. Αυτό συμβαίνει διότι ο καθένας θα 

θεωρούσε αδύνατο ότι κάποιος προερχόμενος από επαρχία τη δεκαετία του ΄30 θα 

μπορούσε να δημιουργήσει μια «αυτοκρατορία» που δεν μπορεί να τη συλλάβει ο 

ανθρώπινος νους. Ο καπετάν Βασίλης είχε όνειρα και αυτό φάνηκε από την πρώτη 

στιγμή. Φυσικά κάνω λόγο για το 1948 που πήγε για πρώτη φορά στην Αθήνα και είδε 

το γαλάζιο της θάλασσας που τόσο λάτρεψε και υπηρέτησε. Ξεφυλλίζοντας την 

εργασία, και κατόπιν προσωπικής μου έρευνας σε αρχεία, είναι φανερό ότι 

ξεδιπλώνεται μια προσωπικότητα που υπήρξε αφοσιωμένη στη δουλειά, την οικογένεια 

και με ενδιαφέρον προς το συνάνθρωπο. Αποτυπώνεται μια φιγούρα που ονειρευόταν 

την πρόοδο του τόπου του, σε συνεργασία πάντα με τους ντόπιους ανθρώπους. Οι 

επαγγελματικές του κινήσεις πάντα συμπεριελάμβαναν τη στήριξη της γυναίκας του 

και αυτό είναι κάτι που ο ίδιος μαρτυρούσε σε συνεντεύξεις του. Άρα εκτός από 

εργατικός και επαγγελματίας, φαίνεται ότι η οικογένειά του ήταν η πηγή των κινήσεών 

του. Η αγάπη για τη γυναίκα του είναι έκδηλη τόσο στις συνεντεύξεις του, όσο και σε 

φωτογραφικό υλικό που μέχρι σήμερα είναι άμεσα προσβάσιμο για το ευρύ κοινό. 

Στην παρούσα εργασία συναντά κανείς αναλυτική περιγραφή των βημάτων 

της καριέρας του από την αρχή έως τον θάνατό του, αλλά και έπειτα καθώς όσα 

δημιούργησε συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως σήμερα με τη βοήθεια των γιων του. 

Οι τρεις γιοι του έχουν αποδειχθεί άξιοι αντικαταστάτες, αφού συνεχίζουν τις 

επιχειρήσεις του πατέρα τους με μεγάλη επιτυχία και με γνώμονα τις συμβουλές του. 

Διαβάζοντας λοιπόν την εργασία, ο καθένας, πώς ακριβώς βήμα-βήμα ο 

καπετάν πραγματοποίησε τα όνειρά του. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ο 

αναγνώστης μαθαίνει πράγματα για τη ζωή, τη σύζυγο, τους γιους και το θάνατό του 
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καπετάν Βασίλη. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιρειών 

που ίδρυσε, της Costamare Shipping, της ΤΕΜΕΣ και της Geohellas. Συνεχίζοντας στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το ξενοδοχείο που δημιούργησε στην Πύλο 

Μεσσηνίας, το γνωστό Costa Navarino. Ένας προορισμός δίπλα στη θάλασσα, σε μια 

απέραντη έκταση που ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Περνώντας στο 

τέταρτο κεφάλαιο, ενημερωνόμαστε για το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου, που ιδρύθηκε προς τιμήν του ίδιου και της γυναίκας του. Σκοπός 

του ιδρύματος είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας ως πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης. Η 

ανάδειξη αυτή επιτυγχάνεται με τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 

έρευνας, εκπαίδευσης και υποστήριξης τοπικών δομών της Μεσσηνίας, στους οποίους 

γίνεται αναλυτική περιγραφή στο κυρίως κείμενο. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά τη 

μετονομασία του αεροδρομίου Καλαμάτας σε «αεροδρόμιο καπετάν Βασίλης 

Κωνσταντακόπουλος» το 2012, ύστερα από κοινή απόφαση των τοπικών παραγόντων 

την ίδια χρονιά. Φτάνοντας στο έκτο κεφάλαιο, μαθαίνουμε για τη συνεργασία του 

καπετάνιου με τη HELMEPA, ενός οργανισμού αφιερωμένου στη προστασία του 

περιβάλλοντος. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι επενδύσεις του καπετάν Βασίλη σέβονταν 

το περιβάλλον, τόσο το θαλάσσιο όσο και το φυσικό. Στο έβδομο και τελευταίο 

κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των έργων που φέρουν το όνομά του στο χωριό του, το 

Διαβολίτσι Μεσσηνίας. 

Με το πέρας της ανάγνωσης της εργασίας ο αναγνώστης αποκτά μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας και των επαγγελματικών σχεδιασμών του 

καπετάνιου. Αυτό που μας διδάσκει είναι ότι δεν έχει σημασία από πού ξεκινά κάποιος, 

αλλά το πού μπορεί να φτάσει. Τα όνειρα δε σταματούν ποτέ και ο άνθρωπος έχει έρθει 

στη γη για να τα πραγματοποιήσει. Το πού μπορεί να φτάσει κάποιος εξαρτάται 

αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο. Σίγουρα ο δρόμος για τον καπετάνιο  δεν ήταν 

εύκολος, όμως κατάφερε να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. 
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Α´ Κεφάλαιο 

Βιογραφικά στοιχεία 

1.1. Το πρώτα χρόνια και το ξεκίνημα της καριέρας του 

Ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος λογίζεται ως ένας από τους 

πλοιοκτήτες που έχουν αφήσει μόνο θετικές μνήμες και επευφημία σήμερα. Πολλοί 

λίγοι έχουν κερδίσει τη συμπάθεια τόσο εκτός όσο και εντός της ναυτιλιακής 

κοινότητας. Ανάμεσα σε εκείνους που τα κατάφεραν λογίζεται ο καπετάν Βασίλης Κ. 

Κωνσταντακόπουλος, γνωστός σχεδόν παγκόσμια σαν «καπετάν Βασίλης». 

Ο καπετάν Βασίλης γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1935 στο χωριό Διαβολίτσι1 

Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο, όπου και μεγάλωσε. Το όνομα της μητέρας του ήταν 

Σταθία και του πατέρα του Κώστας. Είχε δύο αδέρφια, τον Φάνη και τη Ζαμπιώ. Στο 

χωριό έζησε τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και του πικρού εμφυλίου πολέμου. Τα 

χρόνια για εκείνον στο χωριό κύλησαν δύσκολα, καθώς συμμετείχε στους εθνικούς 

αγώνες και μέσα από τις γραμμές του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Σχετικά 

γρήγορα αποφασίζει να εγκαταλείψει το χωριό του το 1948, σε ηλικία μόλις 13 ετών 

και να ταξιδέψει για την Αθήνα, ανήμερα της Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου, κάτι 

που για πολλούς εκείνα τα δύσκολα χρόνια φάνταζε άπιαστο όνειρο, γεμάτο 

αβεβαιότητα. Ο ίδιος συνήθιζε να λέει πως δεν είχε δει τη θάλασσα ως το 1948 που 

ήρθε στην Αθήνα2. Το σπίτι που ζούσε ήταν στον Κολωνό. Κάθε ημέρα τα χαράματα 

έπαιρνε το λεωφορείο της γραμμής 10, που έκανε τη διαδρομή Βοτανικός – 

Ιπποκράτους και κατέβαινε στη στάση Αραχώβης. Από εκεί πήγαινε στην πλατεία 

Εξαρχείων, όπου μοίραζε σε σπίτια γάλα της ΕΒΓΑ. Στη συνέχεια, έπιανε δουλειά στις 

7.30 το πρωί σε μία βιοτεχνία κουμπιών που βρισκόταν στη διασταύρωση Περικλέους 

και Ευαγγελιστρίας. Μετά την εργασία στη βιοτεχνία, κατευθυνόταν στην πλατεία 

Κουμουνδούρου, όπου ήταν το νυχτερινό Γυμνάσιο. Με το τραμ της γραμμής 4 

πήγαινε στο Ρουφ και στη συνέχεια με τα πόδια κατέληγε κατάκοπος στο σπίτι του 

στον Βοτανικό. 

                                                             
1 Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Μεσσηνία: συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της, Αθήνα 2012, σ. 28-

32 
2 Λ. Λεοντίδου, Πόλεις της σιωπής: εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά, Αθήνα 2001, σ. 

22 

http://opac.library.uop.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/167999/search.egw/2+0?menu1=%D3%F5%E3%E3%F1%E1%F6%DD%E1%F2&entry1=%CE%E1%ED%E8%DC%EA%E7-%CA%E1%F1%E1%EC%DC%ED%EF%F5+%C3.+&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
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Ο καπετάν Βασίλης το 1953, σε ηλικία μόλις 18 χρονών, μπαρκάρισε για 

πρώτη φορά3. Σύμφωνα με δήλωση που είχα κάνει, είχε αναφέρει ότι έτσι ξεκίνησε το 

όμορφο ταξίδι του στη ναυτιλία, ένα ταξίδι γεμάτο μεγάλες συγκινήσεις, αγωνίες, 

λαχτάρες και χαρές. Στις 27 Ιουλίου 2006, όταν πραγματοποιήθηκε η τελετή άφιξης 

του μεγαλύτερού του κοντέινερ στον κόσμο, με παρόντα τον τότε πρωθυπουργό κ. 

Κωνσταντίνο Καραμανλή, είχε πει ότι θεωρεί πολύ τυχερό τον εαυτό του με αυτή την 

όμορφη γιορτή δίπλα στο μεγάλο και σύγχρονο αυτό πλοίο, στο ίδιο λιμάνι που 

ξεκίνησε τζόβενο σε ένα παλιό καραβάκι, άμισθος και με πληρωμένη από τον ίδιο την 

τροφή του για τους πρώτους τρεις μήνες. Από τότε, σιγά σιγά ανέβηκε όλες τις 

βαθμίδες της ναυτικής ιεραρχίας. Ώσπου το 1962 γνώρισε τη σύζυγό του, την οποία 

παντρεύτηκε το 1964 και απέκτησαν στη συνέχεια τρία αγόρια, τον Κωνσταντίνο το 

1969, τον Αχιλλέα το 1971 και τον Χρήστο το 1974. 

Ο καπετάν Βασίλης ξεκίνησε την καριέρα του ως εφοπλιστής σε ηλικία μόλις 

27 ετών4. Τότε αγόρασε ένα μικρό φορτηγό πλοίο, παίρνοντας δάνειο από τον ίδιο τον 

πωλητή του και έπειτα το χρονοναύλωσε. Τα χρόνια κύλησαν γρήγορα και φτάνουμε 

στο 1974 όταν ίδρυσε την εταιρεία του την Costamare Shipping SA5. Λίγο αργότερα, 

την περίοδο 1982-1984, όταν ξέσπασε η ναυτιλιακή κρίση, ο καπετάν Βασίλης 

αγόρασε οκτώ πλοία, των οποίων η συνολική αξία δεν ήταν μεγαλύτερη από εκείνη 

που θα την αγόραζαν σε διαλυτήριο πλοίων. 

Μετά τη χρεοκοπία της εταιρείας τακτικών γραμμών Ελληνικής του Γρηγόρη 

Καλλιμανόπουλου, προσέλαβε το εξειδικευμένο προσωπικό της και προσπάθησε να 

εισέλθει δυναμικά στην αγορά των τακτικών γραμμών, ως ναυλωτής πλοίων σε 

εταιρείες που εξυπηρετούσαν ήδη τις γραμμές. Μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια η 

εταιρεία επεκτάθηκε κατά πολύ, με το στόλο να ανανεώνεται με νεότερα πλοία. Το 

2000, η Costamare Shipping SA διαχειριζόταν 35 πλοία, των οποίων η μεταφορική 

ικανότητα έφθανε τους 1.560.000 τόνους βάρους. 

Από τις αρχές του 2000, η εταιρεία είχε δημιουργήσει ένα σημαντικό 

επενδυτικό σχέδιο που προσέγγιζε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την κατασκευή 

                                                             
3 Χ. Καπερνόπουλος, «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: cvf, 10.1.2021, 
διαθέσιμο στο: https://www.cvf.gr/history-biography-vassilis-constantakopoulos, ημερομηνία 

προσπέλασης 7.5.2021 
4 Ζ. Κυριάκου, «Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: efoplistes, 22.9.2008, διαθέσιμο στο: 

http://efoplistes.blogspot.com/2008/09/blog-post_3110.html, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 
5 Π. Γκολεμής, «Καπετάν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: greek shipping, 

20.9.2020, διαθέσιμο στο: https://greekshippinghalloffame.org/?inductee=vconstantakopoulos-

el&lang=el, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 

https://www.cvf.gr/history-biography-vassilis-constantakopoulos
http://efoplistes.blogspot.com/2008/09/blog-post_3110.html
https://greekshippinghalloffame.org/?inductee=vconstantakopoulos-el&lang=el
https://greekshippinghalloffame.org/?inductee=vconstantakopoulos-el&lang=el
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νεότευκτων πλοίων μεταφοράς κοντέινερ. Μάλιστα, το έτος 2006, η εταιρεία παρέλαβε 

το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το μήκος του μεγαλύτερου 

πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο ήταν ίσο με τέσσερα γήπεδα 

ποδοσφαίρου και μπορούσε να μεταφέρει 9.500 εμπορευματοκιβώτια. Το 

προηγούμενο μεγαλύτερο πλοίο κοντέινερ το είχε παραλάβει το 2000, πάλι ο καπετάν 

Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Το μήκος του πλοίου ήταν 350,56 μέτρα και είχε 

πλάτος 43 μέτρα, ενώ η ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει έφτανε μέχρι και τους 

25,5 κόμβους την ώρα. Το μέγιστο βύθισμα του ήταν 14,5 μέτρα και μπορούσε να 

μεταφέρει 107.000 τόνους φορτίου. Το πλοίο αυτό ήρθε στον Πειραιά στις 27 Ιουλίου 

του 2006, του δόθηκε το όνομα «Cosco Hellas»6 και ύψωσε την ελληνική σημαία. 

Αποτελούσε το πέμπτο πλοίο, στη σειρά της νέας γενιάς νεότευκτων που παρέλαβε 

συνολικά η Costamare Shipping SA, από τα κινεζικά ναυπηγεία της Σαγκάης. Η 

συνολική επένδυση των πέντε πλοίων ανήλθε σε 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 

ταυτόχρονα ναυλώθηκαν για τα επόμενα δώδεκα χρόνια στον κινεζικό κολοσσό Cosco, 

με το ποσό των 900 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Στα επόμενα χρόνια δεν εξασφαλίστηκε μόνο η απόσβεση των πλοίων, αλλά 

κατοχυρώθηκαν και κέρδη 300 εκατομμυρίων δολαρίων και επιπλέον. Αναφερόμενος 

ο Πρωθυπουργός στον κ. Β. Κωνσταντακόπουλο, στη διάρκεια της τελετής είπε: 

«Καπετάν Βασίλη, είμαι βέβαιος ότι η παρουσία σου σε αυτόν τον χώρο, περισσότερο 

από μισό αιώνα, σου έδωσε πολλές χαρές αλλά και μεγάλες εμπειρίες. Εκείνο που νομίζω 

ότι αξίζει να ειπωθεί δημόσια, είναι ότι υπήρξες πρότυπο επιχειρηματικής δράσης και 

επιτυχίας, αλλά, συνάμα, και κοινωνικής ευθύνης. Και το λέω αυτό, όχι τόσο για να κάνω 

φιλοφρόνηση όσο γιατί νομίζω ότι αξίζει τον συμβολισμό να χρησιμεύει το δικό σου 

παράδειγμα, με την ευχή να βρει άξιους συνεχιστές και στην ίδια σου την οικογένεια αλλά 

και στην ευρύτερη κοινότητα των ναυτικών της χώρας μας. Και, τέλος, μια 

πατροπαράδοτη ευχή: Καλές θάλασσες στο ”Cosco Hellas”»7. 

Η εταιρεία δουλεύει αποκλειστικά με Έλληνες ναυτικούς όλων των 

ειδικοτήτων, που σε ετήσια βάση ξεπερνούν τους 1.000. Οι ναυτικοί αυτοί εκτός από 

                                                             
6 Γ. Μιχαλοπούλου, «Πειραιάς: Aπό το Cosco Hellas στο Cosco Taurus», στην ιστοσελίδα: naftemporiki, 

1.3.2018, διαθέσιμο στο: https://m.naftemporiki.gr/story/1325742/peiraias-apo-to-cosco-hellas-sto-

coscoshippingtaurus, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 
7 Χ. Βασιλείου, «Ο άνθρωπος που δημιούργησε έναν επίγειο παράδεισο και νίκησε το τέρας της 

ελληνικής γραφειοκρατίας», στην ιστοσελίδα: diaforetiko, 15.8.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.diaforetiko.gr/o-anthropos-pou-dimiourgise-enan-epigio-paradiso-ke-nikise-to-teras-tis-

ellinikis-grafiokratias/, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2020 

https://m.naftemporiki.gr/story/1325742/peiraias-apo-to-cosco-hellas-sto-coscoshippingtaurus
https://m.naftemporiki.gr/story/1325742/peiraias-apo-to-cosco-hellas-sto-coscoshippingtaurus
https://www.diaforetiko.gr/o-anthropos-pou-dimiourgise-enan-epigio-paradiso-ke-nikise-to-teras-tis-ellinikis-grafiokratias/
https://www.diaforetiko.gr/o-anthropos-pou-dimiourgise-enan-epigio-paradiso-ke-nikise-to-teras-tis-ellinikis-grafiokratias/
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το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο8, είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, 

για εφάπαξ 80.000 ευρώ, το οποίο θα εισπράξουν, όταν αυτοί συνταξιοδοτηθούν. 

Τη ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Shipping SA του ομίλου, που δημιούργησε ο 

αείμνηστος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, διευθύνει σήμερα ο γιος του Κωνσταντίνος, 

ενώ με τις επενδύσεις εκτός ναυτιλίας ασχολείται ο δεύτερος γιος του Αχιλλέας και με 

το εργοστάσιο εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών ο τρίτος γιος του Χρήστος. 

Ο όμιλος που δημιούργησε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης διαθέτει σήμερα 

μετοχές στην αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, ενώ είχε και μεγάλο ποσοστό 

μετοχών στη First Business Bank, τις οποίες πώλησε το 2006 στον εφοπλιστή κ. 

Βίκτωρα Ρέστη. Στις αρχές του 2005, όταν πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίττας του 

Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η τότε Υπουργός  Εργασίας κ. Π. 

Παναγιωτοπούλου προσκάλεσε τους εφοπλιστές να επενδύσουν στην πατρίδα τους, 

μεταξύ αυτών και τον καπετάν Βασίλη. Ο καπετάν Βασίλης όμως της απάντησε ότι το 

πρόβλημα με τις ελληνικές επενδύσεις είναι η ελληνική γραφειοκρατία που συνεχώς 

δημιουργεί κωλύματα στις υποθέσεις. Ο καπετάν Βασίλης τότε είχε απαντήσει έτσι 

διότι είχε αντιμετωπίσει μεγάλη ταλαιπωρία στην προσπάθειά του να επενδύσει στη 

ξηρά, με την κατασκευή του ξενοδοχείου Costa Navarino9 στην Καλαμάτα. Κατόπιν 

αυτού του γεγονότος, ο καπετάν Βασίλης είχε κάνει δημόσια πρόταση για να 

δημιουργηθεί από την κυβέρνηση γραφείο υποδοχής μεγάλων επενδύσεων. Ύστερα 

από μερικές εβδομάδες, στις 5 Απριλίου το 2005, ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος 

Καραμανλής τον είχε καλέσει σε ιδιαίτερη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου για να 

συζητήσουν τι ακριβώς χρειάζεται για να γίνει πιο εύκολο για τους εφοπλιστές και τους 

ιδιώτες να επενδύσουν στην Ελλάδα. 

Ο καπετάν Βασίλης το 1997 είχε φανταστεί τη δημιουργία μιας μεγάλης 

τουριστικής επένδυσης στον τόπο του, τη Μεσσηνία, στην οποία το συνολικό κόστος 

θα υπερέβαινε αρχικά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και θα χρειάζονταν άλλα τόσα 

τουλάχιστον για την ολοκλήρωσή της. Όμως αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα με την 

έκδοση αδειών, με αποτέλεσμα τα χρόνια να περνούν και το όραμά του να μην 

πραγματοποιείται αφού είχε κωλύματα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την 

Πολεοδομία και άλλους φορείς. Τα γραφειοκρατικά του προβλήματα άρχισαν να 

                                                             
8 Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Ελληνικά εμπορικά καράβια, 1861-1961, Αθήνα 1961, σ.22-24 
9 Π. Καργάκος, «Ο άνθρωπος που δημιούργησε έναν επίγειο παράδεισο και χρειάστηκε να νικήσει ένα 

από τα πιο ισχυρά τέρατα, την ελληνική γραφειοκρατία», στην ιστοσελίδα: kourdistoportocali, 

14.8.2016, διαθέσιμο στο: https://kourdistoportocali.com/magazine/o-anthropos-pou-dimiourgise-enan-

epigio-paradiso/, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 

http://opac.library.uop.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/168434/search.egw/2+0?menu1=%D3%F5%E3%E3%F1%E1%F6%DD%E1%F2&entry1=%CD%E1%F5%F4%E9%EA%FC+%C1%F0%EF%EC%E1%F7%E9%EA%FC+%D4%E1%EC%E5%DF%EF+&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
https://kourdistoportocali.com/magazine/o-anthropos-pou-dimiourgise-enan-epigio-paradiso/
https://kourdistoportocali.com/magazine/o-anthropos-pou-dimiourgise-enan-epigio-paradiso/
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λύνονται τον Ιούνιο του 2006 και το όραμα του πραγματοποιήθηκε. Η πρώτη φάση της 

επένδυσης περιλάμβανε τέσσερα πολυτελή ξενοδοχεία, δύο γήπεδα γκολφ, συνεδριακό 

κέντρο, μονάδες θαλασσοθεραπείας και μια τεχνητή λίμνη που θα αναδείκνυε την 

τριγύρω περιοχή. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε επτά ξενοδοχειακές μονάδες, άλλα δύο 

γήπεδα γκολφ και το σπουδαιότερο ήταν ότι δημιουργήθηκαν 1.000 περίπου νέες 

θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο όλων ήταν ότι ο εφοπλιστής είχε καταφέρει να 

εξασφαλίσει τη συνεργασία με τον μεγαλύτερο τουριστικό όμιλο που εδράζεται στην 

Ασία για να αναλάβει τη διεύθυνση της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας.  

Ο καπετάν Βασίλης δεν ήταν μονάχα εφοπλιστής. Αντιθέτως ασχολήθηκε με 

την εξόρυξη και την επεξεργασία των ορυκτών και κατασκεύασε εργοστάσιο στη 

βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Γρεβενά. Το εργοστάσιό του ανθεί μέχρι 

σήμερα, ονομάζεται ΓΕΩΕΛΛΑΣ10 και διευθύνεται από τον μικρότερό του γιο, 

Χρήστο Κωνσταντακόπουλο. 

Κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό είναι το ότι ο καπετάν Βασίλης είχε 

δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια σύγχρονη πόλη χωρίς 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η συνολική της έκταση ήταν 2.000 τετραγωνικά μέτρα 

και η κεντρική της λεωφόρος ονομαζόταν Μελίνα Μερκούρη. Επίσης, σε άλλη 

Πολιτεία είχε αγοράσει 16.000 στρέμματα στα οποία έχει δημιουργήσει έναν πρότυπο 

αμπελώνα και όλη την παραγωγή την έχει προπωλήσει για μια δεκαετία. 

Ο ίδιος δήλωνε ότι δεν θα αφήσει τα καράβια για να γίνει ξενοδόχος και 

βιομήχανος11, αλλά αναμφισβήτητα, η υψηλή του ρευστότητα, το οργανωμένο 

επιτελείο και ανά τον κόσμο συνεργαζόμενο δίκτυο ανθρώπων και εταιρειών 

προεξοφλούσε την επιτυχία των επιχειρηματικών του κινήσεων.  

Στο ερώτημα «αν ο ελληνικός εφοπλισμός είναι σε θέση να επενδύσει στη 

χώρα του», ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος απαντούσε ότι: «Ο ελληνικός εφοπλισμός, 

ειδικά τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνει μεγάλο πλούτο και πιστεύω ότι πολλοί 

πλοιοκτήτες, ειδικά της δικής μου ηλικίας, θα θέλανε να επενδύσουν στην Ελλάδα και 

ιδιαίτερα στους τόπους καταγωγής τους, για λόγους που ο καθένας μπορεί εύκολα να 

καταλάβει. Ο λόγος που δεν το κάνουν είναι η γραφειοκρατία και η ασάφεια στο 

                                                             
10 Π. Παντζής, «Καπετάν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: greek shipping, 

20.9.2020, διαθέσιμο στο: https://greekshippinghalloffame.org/?inductee=vconstantakopoulos-

el&lang=el, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 
11 ΤοΒΗΜΑ, «Οι μεγάλες θάλασσες και η μαγική στεριά του καπετάν Βασίλη», στην ιστοσελίδα: 

tovima, 20.4.2011, διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2011/04/20/afieromata/oi-megales-thalasses-

kai-i-magiki-steria-toy-kapetan-basili/, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 

https://greekshippinghalloffame.org/?inductee=vconstantakopoulos-el&lang=el
https://greekshippinghalloffame.org/?inductee=vconstantakopoulos-el&lang=el
https://www.tovima.gr/2011/04/20/afieromata/oi-megales-thalasses-kai-i-magiki-steria-toy-kapetan-basili/
https://www.tovima.gr/2011/04/20/afieromata/oi-megales-thalasses-kai-i-magiki-steria-toy-kapetan-basili/
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νομοθετικό πλαίσιο και για τον λόγο αυτό πρότεινα να ιδρυθεί ένα γραφείο υποδοχής 

μεγάλων επενδύσεων, που θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες στην αδειοδότηση των 

σοβαρών επενδύσεων»12. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο καπετάν Βασίλης είχε σκοπό να υποβάλει το 

επενδυτικό του πρόγραμμα στο γραφείο αυτό, το οποίο θα αποφάσιζε αν η 

συγκεκριμένη επένδυση ενδιαφέρει το κράτος, θα ήλεγχε τη φερεγγυότητα και την 

αξιοπιστία του ανθρώπου που ήθελε να επενδύσει και θα έπαιρνε μια εγγυητική 

επιστολή τραπέζης με την οποία θα επισφραγιζόταν η υλοποίηση του επενδυτικού 

προγράμματος όταν θα εκδίδονταν οι απαραίτητες άδειες. Ταυτόχρονα όμως θα 

δεσμεύεται και το κράτος για τον χρόνο έκδοσης των αναγκαίων αδειών, για να μπορεί 

έτσι κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει το πρόγραμμά του. 

«Αυτή η πρόταση έχει διατυπωθεί και παλαιότερα», τον είχαν ρωτήσει και 

εκείνος είχε απαντήσει: «Τα ίδια είπα το 1992 στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τα ίδια 

είπα το 1996 στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς στον τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας 

Γιάννο Παπαντωνίου, αλλά δεν έγινε τίποτα. Φυσικά, ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει 

πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά δεν λύνει, όμως, όλα τα προβλήματα της γραφειοκρατίας 

και της αντιφατικής νομοθεσίας. Παράδειγμα: Υπάρχει διάταξη στη νομοθεσία, που 

ορίζει ότι όταν υποβάλλεται ένας πλήρης φάκελος, τότε η αρμόδια υπηρεσία είναι 

υποχρεωμένη να απαντήσει μέσα σε έναν μήνα, διαφορετικά, εάν δεν απαντήσει, 

θεωρείται ότι έχει απαντήσει θετικά. Ο κανόνας όμως αυτός έχει τόσες πολλές 

εξαιρέσεις, που καταλήγει να μην εφαρμόζεται, σχεδόν ποτέ, η παραπάνω προθεσμία. 

Εάν υπήρχε το γραφείο υποδοχής, όμως, πιστεύω απόλυτα ότι ειδικές επενδύσεις όπως 

αυτές της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, θα είχαν τεθεί σε λειτουργία από καιρό, θα διευκολύνονταν 

σημαντικά και θα ολοκληρώνονταν σε πολύ συντομότερο χρόνο»13.  

Κάποτε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών την Τουρκίας είχε 

επισκεφθεί τον καπετάν Βασίλη και του είχε προτείνει να επισκεφθεί την 

Κωνσταντινούπολη και να διαλέξει όποιο παραλιακό σημείο επιθυμεί ανάμεσα στη 

Σμύρνη και την  Αλεξανδρέττα για να το κάνει σύγχρονο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων. 

Ο καπετάν Βασίλης όμως δεν δέχθηκε και η επένδυση στην Τουρκία δεν έγινε ποτέ. Ο 

                                                             
12 Π. Γεωργίου, «Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: efoplistes, 22.9.2008, διαθέσιμο στο: 

http://efoplistes.blogspot.com/2008/09/blog-post_3110.html, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 
13  Γ. Χατζηγιάννης, «Βασίλης Κωνσταντακόπουλος ο απίστευτος Έλληνας εφοπλιστής και πατριώτης», 

στην ιστοσελίδα: epixirimatias, 6.11.2010, διαθέσιμο στο: https://www.epixirimatias.gr/2010/11/blog-

post_4793.html, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 

 

http://efoplistes.blogspot.com/2008/09/blog-post_3110.html
https://www.epixirimatias.gr/2010/11/blog-post_4793.html
https://www.epixirimatias.gr/2010/11/blog-post_4793.html
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ίδιος πάντοτε απορούσε για το πώς η Ελλάδα θα καταφέρει να πείσει τους εφοπλιστές 

και τους επιχειρηματίες της να επενδύσουν στη χώρα τους, γιατί πίστευε ότι οι 

εφοπλιστές και οι επιχειρηματίες το ήθελαν και το περίμενα αλλά δεν τους βοηθούσε 

η ίδια η χώρα τους. 

Όσοι είχαν συναναστραφεί τον καπετάν Βασίλη μιλούν για έναν ήσυχο 

άνθρωπο, χαμηλών τόνων με ακέραιο χαρακτήρα, ο οποίος έτρεφε μεγάλη αδυναμία 

στη σύζυγό του και ήταν αφοσιωμένος στην οικογένειά του. Ήταν αγαπητός και 

προσηνής. Δεν έβαζε γραμματέα, έπαιρνε μόνος του στο τηλέφωνο όποιον ήθελε και 

δεν είχε σωματοφύλακες. 

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων14, Κέντρο Βρυώνης, του Μεσσηνιακού Συνδέσμου, του Ενωμένου 

Ελληνικαμερικανικού Κογκρέσου και του Αρχαιολογικού Ιδρύματος της Πύλου15. 

Θήτευσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας16 και 

συνέβαλε με τη σοφία του σε άλλους σκοπούς και επιχειρήσεις, πάρα πολλές για να 

αναφερθούν. 

Εντός της ναυτιλιακής κοινότητας, ο καπετάν Βασίλης θήτευσε στα 

Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ναυτικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος και της DVB NedshipBank και ως αντιπρόερδος του Swedish 

Club και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής της Germanischer Lloyd. Σε όλη του τη 

ζωή ήταν υπέρμαχος της Ελληνικής σημαίας και των Ελλήνων ναυτικών και μια 

επίμονη φωνή συνείδησης για την κοινωνία. Ήταν ο κύριος χρηματοδότης του σχεδίου 

Hellas Liberty που έφερε το τελευταίο διασωζόμενο πλοίο Liberty στην Ελλάδα και το 

ανασκεύασε για πλωτό μουσείο. 

Ο καπετάνιος, όπως όλοι τον αποκαλούσαν στην Ακτή Μιαούλη, αγαπούσε 

πολύ την πατρίδα του τη Μεσσηνία. Αυτό, δε, φαίνεται από το γεγονός ότι σε όλα τα 

πλοία του είχε την ελληνική σημαία και προσελάμβανε Έλληνες ναυτικούς. Εκτός 

αυτού όμως, η αγάπη του για την πατρίδα φάνηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές του 

2007 που έπληξαν τον τόπο του. Χωρίς να το δημοσιοποιήσει, παρά μόνο στους άμεσα 

ενδιαφερομένους, προσέφερε το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της 

πυρόπληκτης Μεσσηνίας. Μάλιστα, το 1 εκατομμύριο το κατέθεσε στο Ειδικό Ταμείο 

                                                             
14 Ν. Χαϊδεμένος, Μεσσηνία: τόπος-χρόνος–άνθρωποι, Αθήνα 2007, σ. 36-38 
15 Γ. Θεοφιλόπουλος, «Ο θρυλικός καπετάν Βασίλης», στην ιστοσελίδα: messinia.mobi, 16.4.2016, 

διαθέσιμο στο: https://messinia.mobi/el/article/prosopikotites/basilis-konstantakopoulos-

efoplistis/1783, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 
16 Ε. Δ. Λιάτα , Γενικό ευρετήριο του ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1980, σ. 43 

https://messinia.mobi/el/article/prosopikotites/basilis-konstantakopoulos-efoplistis/1783
https://messinia.mobi/el/article/prosopikotites/basilis-konstantakopoulos-efoplistis/1783
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Αρωγής Πυροπαθών, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια ευρώ  δόθηκαν για έργα στην 

περιοχή της Μεσσηνίας, τα οποία διοχετεύθηκαν σε προγράμματα, ώστε να 

δημιουργηθούν ωφέλειες για τους κατοίκους και το περιβάλλον των πληγεισών 

περιοχών. Τα προγράμματα αυτά δημιουργήθηκαν πάνω σε μελέτες που εκπονήθηκαν 

για την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής. Για τη σκέψη του αυτή 

ο καπετάν Βασίλης είχε στείλει επιστολή στον τότε νομάρχη Μεσσηνίας κ. Δημήτρη 

Δράκο. Το μέγεθος της προσφοράς του αυτής ήταν τεράστιο, αν αναλογισθεί κάποιος 

ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το σύνολο του ελληνικού εφοπλισμού δηλαδή, 

έδωσε στο Ταμείο Αρωγής, 10 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και στο ποσό αυτό βοήθησε  

η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου προσφέροντας 100.000 ευρώ. 

 

1.2. Η σύζυγός του, Κάρμεν Κυρίτση 

Ο καπετάν Βασίλης πάντοτε έλεγε ότι την προκοπή της οικογένειάς του τη 

χρωστούσε στην σύζυγό του, Κάρμεν, με την οποία έζησαν μαζί σχεδόν 50 χρόνια και 

απέκτησαν τρεις γιους, τον Αχιλλέα, τον Κωνσταντίνο και τον Χρήστο. Μάλιστα σε 

συνεντεύξεις του έλεγε ότι «Εκείνη με διάλεξε». 

Tο 1962 συναντήθηκαν για πρώτη φορά και ύστερα από δύο χρόνια 

παντρεύτηκαν. Η ίδια χρονιά φαίνεται ότι υπήρξε μια χρονιά ορόσημο, καθώς εκτός 

από τη γνωριμία του με τη γυναίκα της ζωής του, ο καπετάν Βασίλης 

Κωνσταντακόπουλος απέκτησε με δάνειο και το πρώτο μικρό φορτηγό πλοίο που 

έμελλε να είναι το πρώτο πετραδάκι στα θεμέλια της αυτοκρατορίας του. 

Η Κάρμεν καταγόταν από ένα μικρό χωριό κοντά στον Τύρναβο και ήταν από 

τις ελάχιστες κοπέλες που επέλεξαν να σπουδάσουν για τα δεδομένα της εποχής. Σε 

συνέντευξη του ο καπετάν Βασίλης είχε πει: «Ό,τι έγινα σήμερα το οφείλω στη σύζυγό 

μου, την Kάρμεν, αυτή με στήριξε και με καθοδήγησε. Tα πάντα τα χρωστώ σ’ εκείνη. 

Eίναι εξαιρετική σύζυγος, μάνα, πεθερά και γιαγιά. Kατάγεται από ένα χωριό στην 

περιοχή του Tυρνάβου. Yπήρξε η πρώτη κοπέλα από την περιοχή της που τελείωσε το 

γυμνάσιο και σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. Για εμένα ήταν 

σημαντικό που μια όμορφη, μορφωμένη και ευκατάστατη κοπέλα, η οποία μπορούσε να 

παντρευτεί όποιον ήθελε και να τον έχει στη στεριά, προτίμησε έναν άντρα ναυτικό που 

έλειπε για μεγάλα διαστήματα από το σπίτι»17. 

                                                             
17 Μ. Τσαμόπουλος, «Ο αείμνηστος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος με την σύζυγο του Κάρμεν», στην 

ιστοσελίδα: best-tv, 21.8.2017, διαθέσιμο στο: https://best-tv.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 

https://best-tv.gr/%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-costamare-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/
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Η σύζυγός του από την αρχή πίστεψε σε εκείνον, παρά το γεγονός ότι στην 

αρχή δεν είχαν καν σπίτι για να μείνουν. Τον στήριζε σε κάθε του βήμα και ο καπετάν 

Βασίλης το αναγνώριζε και το δήλωνε σε κάθε ευκαιρία που του δινόταν. Σε διήγησή 

του, μάλιστα, είχε κάνει γνωστό στο ευρύ κοινό ότι αρχικά ήθελε να γίνει μπακάλης, 

αλλά η Κάρμεν τον απέτρεψε, θυμίζοντάς του ότι άλλο ήταν το όνειρό του, η 

ενασχόληση με τη θάλασσα και τις επιχειρήσεις.  

Ο ίδιος μάλιστα σε συνέντευξή του είχε πει ότι «Για να μπορούμε να 

συναντιόμαστε, αποφάσισε να μη διοριστεί ως καθηγήτρια και έγινε αεροσυνοδός. Eγώ 

έφυγα από τα υπερατλαντικά ταξίδια και μπάρκαρα στα πλοία που ταξίδευαν στη 

Mεσόγειο. Bρήκαμε λοιπόν ως μόνη πόλη που να εξυπηρετεί τα δρομολόγια και των δύο 

το Tελ Aβίβ. Έτσι συναντιόμασταν εκεί κάθε 15 ημέρες, ενώ το Γενάρη και το Φλεβάρη 

έπαιρνε άδεια χωρίς αποδοχές και ερχόταν μαζί μου στο πλοίο. Όλα αυτά μέχρι που 

αποκτήσαμε τον πρώτο μας γιο, το 1969. Έπειτα άρχισε να μου λείπει η οικογένειά 

μου»18. 

Ένα ακόμη κομμάτι της ιστορίας της ζωής του καπετάνιου που μαρτυρά την 

αγάπη του για τη σύζυγό του είναι  το ότι όταν σε ηλικία 40 ετών του παρουσιάστηκε 

η ευκαιρία να αγοράσει ένα μικρό φορτηγό πλοίο, χωρητικότητας μόλις 2.000 

τόνων,  στο οποίο εργαζόταν, του  έδωσε το όνομα της συζύγου του, «Κάρμεν»19. Αυτό 

ήταν το πρώτο λιθαράκι για την ίδρυση της ναυτιλιακής του εταιρείας, Costamare 

Shipping, το 1975 που θα εξετάσουμε παρακάτω. 

Κάτι που τους συνδέει μέχρι σήμερα είναι το « Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και 

Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου». Πρόκειται για ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη 

κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε προς τιμήν του Καπετάν Βασίλη και της 

Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.  

Το ενδιαφέρον του καπετάν Βασίλη για την Κίνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ κινεζικών ιδρυμάτων και Eλλάδας, 

κατά την τελευταία 10ετία της ζωής του. Έτσι το 2000, ίδρυσε μαζί με την σύζυγό του 

το Kέντρο Eλληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πεκίνο στην Kίνα και έκτοτε 

χρηματοδοτούσαν τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του. Επίσης ήταν οι κτήτορες 

του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου στο Ulsan της Νότιας Κορέας. Είχαν βοηθήσει σε 

                                                             
18  Πρώτο θέμα της Κυριακής, αρ. φ. 202 , 30.1.2011, σ. 8 
19 Α. Σκουμπούρης, «Πως η Costamare σπάει το ταμπού της ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο», 

στην ιστοσελίδα: finupnews, 22.2.2021, διαθέσιμο στο: https://finupnews.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 

7.5.2021 

https://finupnews.gr/
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πολλά έργα σχετικά με τον ελληνισμό και την ορθοδοξία παγκοσμίως. Ήταν εκείνος 

που άνοιξε τον δρόμο για να έρθει η Cosco και να επενδύσει στο λιμάνι του Πειραιά. 

 

1.3. Οι τρεις γιοι του 

Ο καπετάν Βασίλης είχε τρεις γιους, τον Κωστή, τον Αχιλλέα και τον Χρήστο. 

Ο Κωστής γεννήθηκε το 1969, ο Αχιλλέας το 1971 και ο Χρήστος το 197420. Οι τρεις 

γιοί και διάδοχοι της θαλάσσιας αυτοκρατορίας που δημιούργησε ο αείμνηστος 

καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος αποδεικνύονται στην πράξη ισάξιοι συνεχιστές 

του πατέρα τους καθώς μέχρι και σήμερα συνεχίζουν το έργο που εκείνος ξεκίνησε με 

μεγάλη επιτυχία. Από μικρά παιδιά βρέθηκαν δίπλα στον πατέρα τους και τις 

επιχειρήσεις του και άνοιξαν νέους επιχειρηματικούς  δρόμους, ο καθένας στο είδος 

του. Όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος ο καπετάνιος: «Πηγαίναμε βόλτα με την οικογένειά 

μου , όταν από το διπλανό αυτοκίνητο είδα τον οδηγό να πετάει ένα πακέτο τσιγάρα στο 

δρόμο. Τον πλησίασα στο επόμενο φανάρι και ευγενικά του έκανα παρατήρηση. Τα 

παιδιά μου καθόντουσαν στο πίσω κάθισμα και ακόμη το θυμούνται. Ήταν ένα μάθημα 

που έπρεπε να δώσω ως γονιός. Να μην αδιαφορούμε για το τι συμβαίνει γύρω μας». 

Αυτή του η δήλωση δείχνει ότι μεγάλωσε τους γιούς του με αρχές και ότι τίποτα δεν 

είναι τυχαίο. 

Ο καπετάν Βασίλης έτρεφε μεγάλη αγάπη για τους γιους του. Αυτό είναι κάτι 

που αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι όταν γεννήθηκαν και οι τρεις τους, 

εγκατέλειψε τη θάλασσα και τη δουλειά του καπετάνιου. Αντιθέτως, θέλησε να 

επιστρέψει στη στεριά για να τους βλέπει να μεγαλώνουν και να προοδεύουν. 

Πράγματι, εγκαταλείποντας το επάγγελμα του καπετάνιου τα κατάφερε και πάντα τους 

προέτρεπε και τους προφύλασσε με τις συμβουλές του, όπως πρέπει να κάνει κάθε 

γονιός που θέλει τα παιδιά του να είναι μονιασμένα και να προκόψουν στη ζωή τους. 

Ο γιος του, ο Αχιλλέας, την ημέρα της κηδείας του καπετάνιου, έκανε αναφορά σε 

κάποιος από τις συμβουλές που συγκροτούσαν τη φιλοσοφία του πατέρα τους21. Αυτό 

που τους συμβούλευε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης πάντα ήταν να μη μαλώνουν, 

γιατί αν ο ίδιος πέθαινε την επόμενη μέρα, θα είχαν τύψεις και δεν ήθελε να 

                                                             
20 Μ. Τσαμόπουλος, «Οικογένεια Κωνσταντακόπουλου: Αυτοκρατορία με γερά θεμέλια», στην 

ιστοσελίδα: newmoney, 13.3.2019, διαθέσιμο στο: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-

oikonomias/nautilia/oikogeneia-konstantakopoulou-aitokratoria-me-gera-theelia/, ημερομηνία 

προσπέλασης 7.5.2021 
21 Χ. Τάτσης, « Έφυγε ο οραματιστής του Costa Navarino»,  στην ιστοσελίδα: dealnews, 26.1.2011, 

διαθέσιμο στο: http://www.dealnews.gr/leaders/itemlist/tag/, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/oikogeneia-konstantakopoulou-aitokratoria-me-gera-theelia/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/oikogeneia-konstantakopoulou-aitokratoria-me-gera-theelia/
http://www.dealnews.gr/leaders/itemlist/tag/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
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δυστυχήσουν. Μια ακόμη συμβουλή που έδινε ήταν ότι το καλό όνομα θέλει χρόνια 

για να γίνει και μια μόνο στιγμή για να χαλάσει. Επίσης τους έλεγε να είναι 

επιφυλακτικοί όπου ακούνε πολλά μπράβο και να ελέγχουν πάντα τα πολύ καλά νέα, 

γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποιος να πιστέψει αυτό που θέλει να ακούσει. Ο 

καπετάν Βασίλης τους έλεγε ακόμα ότι όποιος έχει πόρους και μπορεί να ονειρεύεται 

οφείλει να δημιουργεί. Όλες οι συμβουλές του καπετάνιου ήταν απόλυτα διαχρονικές 

και αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες μέχρι και σήμερα, βάση των δύσκολων 

στιγμών που περνά η Ελλάδα μας. 

 

1.3.1. Κωστής Κωνσταντακόπουλος 

Ήταν το 2006, 14 χρόνια πριν, όταν ο καπετάν Βασίλης αποφασίζει να αποσυρθεί 

από την πρώτη γραμμή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων22. Τα προβλήματα υγείας είχαν 

αρχίσει να εμφανίζονται, χωρίς όμως να γίνουν γνωστά έξω από το στενό οικογενειακό και 

φιλικό του κύκλο. Όταν άρχισε να γίνεται γνωστό ότι ο καπετάν σκοπεύει να αποσυρθεί από 

τις επιχειρήσεις και την ενεργό δράση του, όλοι ήθελαν να μάθουν το γιατί. Αυτό που 

ανησυχούσε περισσότερο τον κόσμο ήταν ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι της εταιρείας που τότε  

είχε στόλο από 32 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. O καπετάνιος όμως, που λάτρεψε 

τη θάλασσα, αν και είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο ορεινό χωριό της Μεσσηνίας, το 

Διαβολίτσι, είχε ήδη αποφασίσει σε ποιόν θα έδινε το δαχτυλίδι της διαδοχής. «Η εταιρεία 

περνάει σε καλά χέρια αφού η νέα γενιά είναι ακόμη καλύτερη» δήλωνε. Μεθοδικά και 

αθόρυβα είχε προετοιμάσει τον πρωτότοκο γιό του, τον Κωστή23. Ο Κωστής γεννήθηκε το 

1969. Η μαθητεία του δίπλα στον πατέρα του είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

των σπουδών του στο εξωτερικό. Το 1998, σε ηλικία 29 ετών, τοποθετείται στη θέση του 

διευθύνοντος συμβούλου και πέφτει κατευθείαν στα βαθιά ενός άκρως σκληρού 

βιομηχανικού τομέα όπως είναι η ναυτιλία. Ο Κωστής φρόντισε να δικαιώσει την επιλογή 

του πατέρα του, που μετά από μάχη με τον καρκίνο, έφυγε στα τέλη Ιανουαρίου του 2011. 

Ο Κωστής ουσιαστικά έμεινε μόνος στο τιμόνι της ναυτιλιακής εταιρείας που είχε 

ιδρύσει ο πατέρας του, της Costamare Shipping, είχε αρχίσει όμως να τη διευθύνει από το 

                                                             
22  Τζ. Χαρλαύτη, Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας : 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2001, σ.12 
23 Μ. Τσαμόπουλος, «Οικογένεια Κωνσταντακόπουλου: Αυτοκρατορία με γερά θεμέλια», στην 

ιστοσελίδα: newmoney, 8.12.2020, διαθέσιμο στο: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-

oikonomias/nautilia/oikogeneia-konstantakopoulou-aitokratoria-me-gera-theelia/, ημερομηνία 

προσπέλασης 7.5.2021 

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/oikogeneia-konstantakopoulou-aitokratoria-me-gera-theelia/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/nautilia/oikogeneia-konstantakopoulou-aitokratoria-me-gera-theelia/
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Νοέμβριο του 2010 σε ηλικία 41 ετών24. Όμως δε το έβαλε κάτω. Με περίσσια δουλειά, 

στάθηκε και στέκεται επάξια στο τιμόνι των επιχειρήσεων, με τον εαυτό του να διατηρεί 

σημαντική θέση στα ονόματα των εφοπλιστών. Ήταν εκείνος που είχε αποφασίσει και 

προετοιμάσει την είσοδο της εταιρείας στην αμερικανική χρηματαγορά.  

Ερχόμενοι στο σήμερα και τις δύσκολες μέρες που περνά η Ελλάδα 

αποδεικνύεται περίτρανα ότι «ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», όπως 

λέει ο λαός. Kαι ο Kωστής Kωνσταντακόπουλος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους 

τρεις γιούς του αείμνηστου καπετάν Bασίλη, στις ημέρες της μεγάλης φουρτούνας 

αποδεικνύεται άξιος καπετάνιος. Mέσα σε αυτή την πρωτοφανή πανδημία, την ώρα 

που η παγκόσμια ναυτιλία βουλιάζει, η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά 

ναυτιλιακή εταιρία Costamare, καταφέρνει να παραμείνει κερδοφόρα και να 

αναπτύσσεται. 

Oι αριθμοί μαρτυρούν πάντα την αλήθεια και, όπως προκύπτει από τους 

αριθμούς, η Costamare, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, δεν άλλαξε τη ρότα των κερδών, στην οποία βρισκόταν: Tο γ’ 

τρίμηνο του 2020 τα κέρδη ανήλθαν στα 25,2 εκατομμύρια δολάρια έναντι 36 

εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένα κατά 30%. Mειωμένος 

είναι και ο τζίρος από τα 124 εκατομμύρια, το 2019 στα 10 εκατομμύρια και από το γ’ 

τρίμηνο του 2020. Σήμερα, το 2020, που η Costamare γιορτάζει τα 45 χρόνια από την 

ίδρυσή της και πλέει στην πέμπτη δεκαετία της, ο Kωστής Kωνσταντακόπουλος 

βρίσκεται στην 61η θέση του καταλόγου που δημοσιεύει κάθε χρόνο η Lloyds με τις 

ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας 

H εταιρία βρίσκεται σε καλή θέση, αφού έχει ρευστότητα άνω των 200 

εκατομμυρίων δολαρίων και καμία σημαντική λήξη χρέους για τα επόμενα τρία χρόνια 

και ελάχιστες δεσμεύσεις για κεφαλαιακές δαπάνες. Οι αριθμοί και τα ποσά είναι 

πράγματι εντυπωσιακά, ειδικά για τους γνώστες του αντικειμένου. Ο Κωστής, 

ακολουθώντας τη γραμμή του αείμνηστου πατέρα του, δίνει μεγάλη βαρύτητα 

δίνει  στον Έλληνα ναυτικό και πάντα φροντίζει τα πληρώματα και τα στελέχη της 

ναυτιλιακής εταιρείας25. Επένδυσε  ένα υψηλότατο χρηματικό ποσό για τη δημιουργία 

ενός υπερσύγχρονου ναυτιλιακού κέντρου εκπαίδευσης, του 

                                                             
24 Μ. Τσαμόπουλος, «Ο αείμνηστος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος με την σύζυγο του Κάρμεν», στην 

ιστοσελίδα: best-tv, 21.8.2017, διαθέσιμο στο: https://best-tv.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 
25 gargalianoionline, «Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, δεινός «καπετάνιος», πλέει σε θάλασσες 

κερδών εν μέσω παγκόσμιας «φουρτούνας», στην ιστοσελίδα gargalianoionline, 23.11.2020, διαθέσιμο 

στο: https://www.gargalianoionline.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 

https://best-tv.gr/%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-costamare-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/
https://www.gargalianoionline.gr/%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1/
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Costamare MaritimeTraining Services SA με αποστολή  την επιμόρφωση των 

Ελλήνων Αξιωματικών πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στη  ναυσιπλοία όπου όλα 

πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. 

 

1.3.2. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 

Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος γεννήθηκε το 1971 και σπούδασε στην 

Ecole Hôtelière de Lausanne26. Η καριέρα του ξεκίνησε από το 1997, χρονιά κατά την 

οποία ξεκίνησε να ηγείται της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.27, φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας της Costa Navarino, στην 

οποία σήμερα κατέχει τη θέση του Πρόεδρου. Ακόμη είναι Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας 

του Hilton Αθηνών. Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο δεύτερος γιος του καπετάν 

Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ο «Mr Costa Navarino», όπως τον αποκαλούν πολλοί, 

είναι το παιδί θαύμα του τουρισμού, αφού ήταν μόλις 26 χρονών όταν, μαζί με τον 

πατέρα του, αποφάσισαν να ξεκινήσουν τον γνωστό κολοσσό σε Έλληνες και ξένους, 

Costa Navarino. Η δυναμική του Αχιλλέα στον ξενοδοχειακό κλάδο δεν χωράει 

αμφιβολίας.  

Μαζί με τα σχέδια επέκτασης του ίδιου για το Costa Navarino, όπου τα 

επόμενα δύο χρόνια πρόκειται να ολοκληρωθούν νέες ξενοδοχειακές μονάδες, 

παραθεριστικές κατοικίες και δύο ακόμα γήπεδα γκολφ, ο Αχιλλέας 

Κωνσταντακόπουλος έχει σχέδια ευρύτερης παρουσίας στον δυναμικό κλάδο των 

ξενοδοχείων, ανάλογα με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Το επενδυτικό 

πρόγραμμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Costa Navarino, αναμένεται να κινηθεί στο 

επίπεδο των 250 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη ζώνη των 50 εκατομμυρίων ευρώ 

υπολογίζονται ότι θα είναι οι νέες επενδύσεις στο Hilton, όπου ο ίδιος κατέχει τη 

μετοχική πλειοψηφία από τις αρχές του 2019. 

Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αύξηση 

του τουρισμού αποτελεί ένα ευχάριστο «πονοκέφαλο», που ωθεί την τουριστική 

βιομηχανία να γίνει καλύτερη και να αναζητήσει νέες πηγές εσόδων. Σύμφωνα με τον 

                                                             
26 mononews, «Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, επιχειρηματίας», στην ιστοσελίδα mononews, 

20.1.2021, διαθέσιμο στο: https://www.mononews.gr/100-most-influential-people/leaders/achilleas-

konstantakopoulos, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021 
27 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Μεσσηνία: τουριστικός οδηγός Μεσσηνίας και νοτίου 

Πελοποννήσου, Αθήνα 2000, σ.41 
 

https://www.mononews.gr/100-most-influential-people/leaders/achilleas-konstantakopoulos
https://www.mononews.gr/100-most-influential-people/leaders/achilleas-konstantakopoulos
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ίδιο, «πρέπει να γίνουμε πιο λειτουργικοί, να δοθεί έμφαση στην αγορά δεύτερης 

κατοικίας και να εκμεταλλευτούμε με βιώσιμους όρους την τεράστια ακτογραμμή μας». 

Έχοντας πάρει τη σκυτάλη της διαδοχής από τον πατέρα του, ο Αχιλλέας 

Κωνσταντακόπουλος προσπαθεί επί σειρά ετών για την ολοένα μεγαλύτερη ενίσχυση 

της θέσης του Costa Navarino, στο οποίο και απασχολούνται άμεσα 1.200 εργαζόμενοι 

και έμμεσα πολύ περισσότεροι, γεγονός που, αν μη τι άλλο, αποτελεί ένα εξαιρετικά 

κρίσιμο στοιχείο για την απασχόληση στην περιοχή της Μεσσηνίας28, για την οποία το 

προσωπικό στοίχημα του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου είναι να μετατρέψει σε 

«Τοσκάνη της Ελλάδας». Το Costa Navarino πράγματι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο 

καθώς έχει λύσει το πρόβλημα της ανεργίας πολλών νέων ανθρώπων και επίσης έχει 

φέρει αμέτρητο τουρισμό στη Μεσσηνία, σε συνδυασμό με το διεθνές της αεροδρόμιο. 

«Εκτός από τη θέληση, έχω και την οικονομική δυνατότητα, να πραγματοποιήσω το 

όνειρό μου για τη Μεσσηνία. Και θα το πραγματοποιήσω εγώ, ή αν ο Θεός αποφασίσει 

διαφορετικά, ο Αχιλλέας», δήλωνε ο καπετάνιος όταν έδινε τις δικές του μάχες στη 

Μεσσηνία θέλοντας να αφήσει πίσω του ένα έργο ζωής δίνοντας εργασία στους 

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας και πολλές 

περισσότερες λόγω των επιχειρήσεων που προέκυψαν  ως αποτέλεσμα της λειτουργίας 

του Costa Navarino. Το 60% των προμηθειών του συγκροτήματος προέρχεται από 

τοπικές επιχειρήσεις και παραγωγούς. 

«Έχω ως στόχο να μετατρέψω τη Μεσσηνία σε Τοσκάνη της Ελλάδας» δήλωνε 

ο Αχιλλέας ο οποίος αποδείχθηκε άξιος συνεχιστής δίνοντας στο Costa Navarino μία 

διεθνή αίγλη.  Ο  Βασίλης Κωνσταντακόπουλος τον επέλεξε στο τιμόνι της επένδυσης 

αυτής, γιατί του έμοιαζε στον δυναμισμό, όπως έλεγε στους οικείους του. Επίσης, ήταν 

ο καταλληλότερος αφού  είχε  σπουδάσει στην παλαιότερη  και κορυφαία στον κόσμο 

σχολή ξενοδοχειακού management, στην Ecole Hoteliere de Lausanne. 

Μαζί με αυτή τη μεγάλη επένδυση  ο Αχιλλέας είχε στους ώμους του και το 

βάρος για την κατασκευή του έργου που  καθυστέρησαν την υλοποίηση του σχεδίου 

για   13 χρόνια. Ο Αχιλλέας έχει ως στόχο την κατασκευή δύο ακόμη  συγκροτημάτων, 

των Navarino Blue και Navarino Hills, καθώς και του πρώτου υπόσκαφου ξενοδοχείου 

                                                             
28 Γ. Παντελόπουλος, «Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος: Ο «Mr Costa Navarino» που επενδύει στο 

Ελληνικό», στην ιστοσελίδα: finupnews, 27.11.2020, διαθέσιμο στο: https://finupnews.gr/, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 

https://finupnews.gr/
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στον κόσμο στο Navarino Bay29. Θα δημιουργηθούν άλλες εννιακόσιες μόνιμες θέσεις 

εργασίας, ενώ το κόστος των νέων επενδύσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα διακόσια 

σαράντα εκατομμύρια ευρώ και το συνολικό κόστος του συγκροτήματος θα ξεπεράσει 

το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 

Επίσης ο Αχιλλέας είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΚΟΣΤΑΤΕΡΑ Α.Τ.Ο.Ε.Ε. (εταιρείας συμμετοχών και ανάπτυξης ακινήτων) και μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (Aegean Airlines), της 

CHIPITA A.E. και του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

Τέλος ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος 

καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, που ιδρύθηκε προς τιμήν των γονιών 

του, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The 

Hellenic Initiative. 

 

1.3.3. Χρήστος Κωνσταντακόπουλος 

Ο βενιαμίν της οικογένειας ο Χρήστος, ο οποίος γεννήθηκε το 1974 στην 

Αθήνα, είναι ο μικρότερος τριών αδελφών. Είναι άνθρωπος σεμνός, χαμηλών τόνων 

και αφοσιωμένος στην ουσία της δουλειάς του κινηματογραφικού παραγωγού. 

Αρνείται με ευγένεια τις συνεντεύξεις, παρά το γεγονός ότι εκείνος είναι που κάνει την 

ουσιαστική δουλειά. Αντιθέτως προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ και να μη 

φαίνεται. 

Αποφάσισε να χαράξει τη δική του ρότα και να εισέλθει στον θαυμαστό κόσμο 

του Χόλιγουντ. Δραστηριοποιείται  στις κινηματογραφικές παραγωγές  κτίζοντας μία 

αξιοζήλευτη καριέρα30. Είναι  ο παραγωγός της ταινίας «Αστακός», του Γιώργου 

Λάνθιμου, η οποία  κέρδισε βραβείο στις Κάννες το 2015. Για τον Χρήστο έχει κάνει 

αφιέρωμα, μεταξύ άλλων  και η γαλλική εφημερίδα Le Monde, Τα πρώτα του βήματα, 

έδειχναν ότι δεν θα ξεφύγει από την ναυτική οικογενειακή παράδοση.  Σπούδασε 

Ναυτιλιακά στο Λονδίνο. Παράλληλα όμως  παρακολουθούσε σεμινάρια  για  τον 

κινηματογράφο που αποτελούσε από τα παιδικά του χρόνια τη μεγάλη του αγάπη την 

                                                             
29 Θ. Λυμπερόπουλος, «O “Mr. Costa Navarino” και οι business στο Ελληνικό», στην ιστοσελίδα: banks, 

27.11.2020, διαθέσιμο στο: https://banks.com.gr/mr-costa-navarino-kai-business-sto-elliniko/, 

ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
30 Λ. Χατζόπουλος, Χρήστος Κωνσταντακόπουλος: Από το Costa Navarino κατακτά το παγκόσμιο 

σινεμά, στην ιστοσελίδα: iefimerida, 28.5.2013, διαθέσιμο στο: 

https://www.iefimerida.gr/news/107516/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

 

https://banks.com.gr/mr-costa-navarino-kai-business-sto-elliniko/
https://www.iefimerida.gr/news/107516/
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οποία μοιραζόταν με τα  κόμικς. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα άρχισε να ασχολείται 

με τις οικογενειακές επιχειρήσεις τις οποίες δεν έχει εγκαταλείψει μέχρι σήμερα παρά 

την επαγγελματική του ενασχόλησή του με την έβδομη τέχνη και τη Faliro House την 

οποία ίδρυσε το 2008, και μέχρι σήμερα μετρά δεκατρία χρόνια ζωής και επιτυχιών. 

Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη βιομηχανία ορυκτών που διατηρεί η οικογένειά 

του στην Κοζάνη.  

Η μακρόχρονη γνωριμία του με τον επίσης Μεσσήνιο, ηθοποιό Νίκο 

Καλογερόπουλο, τον επηρέασε για να ασχοληθεί επαγγελματικά  με  την τέχνη του 

κινηματογράφου. ΄Εγινε παραγωγός της ταινίας του Καλογερόπουλου «Οι Ιππείς της 

Πύλου» η οποία ήταν η πρώτη παραγωγή της Faliro House και  τα διαπιστευτήρια του 

Χρήστου στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Σε παραγωγή της Faliro House και 

σκηνοθεσία της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη έγιναν τα γυρίσματα της επτάλεπτης ταινίας 

για την ιστορία του Μουσείου Μπενάκη με αφηγητή τον Γουίλεμ Νταφόε. 

Στο Costa Navarino , που διευθύνει ο αδερφός του ο Αχιλλέας, φιλοξενεί 

πρωταγωνιστές παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο ΄Ιθαν Χοκ ο οποίος τον είχε 

ευχαριστήσει δημοσίως όταν προβλήθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2013 στο 

πλαίσιο του τρίτου Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας η πρεμιέρα της  

ταινίας  «Πριν τα Μεσάνυχτα»  σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με τους ΄Ιθαν Χοκ 

και Ζιλί Ντελπί. «Ευχαριστώ τον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο και την Faliro House που 

μας βοήθησαν ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή στα γυρίσματα της ταινίας», ανέφερε ο 

΄Ιθαν Χοκ. Ήταν από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του Χρήστου ο οποίος είχε 

ανέβει στη σκηνή για να απευθυνθεί στο κοινό. Τα γυρίσματα της ταινίας είχαν 

πραγματοποιηθεί στο Costa Navarino φυσικά. Στο Costa Navarino είχε γυριστεί και 

μέρος της ταινίας «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδή. Εξαιρετικά 

χαμηλού προφίλ, διακριτικός, αλλά αποφασιστικός στο σχεδιασμό των παραγωγών, θα 

συμμετάσχει ως παραγωγός και σε μια νέα ταινία άκρως υποσχόμενης με 

πρωταγωνιστές τους σούπερ σταρ Νάταλι Πόρτμαν, τον Κρίστιαν Μπέιλ και τον Ράιαν 

Γκόσλινγκ. 

Η Faliro Ηouse31 ξεκίνησε με μια ταινία που έκανε σχετική επιτυχία, το «Στο 

βάθος κήπος» του Κλεάνθη Δανόπουλου, και σιγά-σιγά βρήκε τον δρόμο της. Η 

αποκαρδιωτική υποδοχή της καλής ταινίας «Επικίνδυνες μαγειρικές» του Βασίλη 

                                                             
31 Γ. Ζουμπουλάκης, «Χρήστος Κωνσταντακόπουλος: Ο εφοπλιστής που αγάπησε το σινεμά», στην 

ιστοσελίδα tovima, 26.5.2013, διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2013/05/24/culture/xristos-

kwnstantakopoylos-o-efoplistis-poy-agapise-to-sinema/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.tovima.gr/2013/05/24/culture/xristos-kwnstantakopoylos-o-efoplistis-poy-agapise-to-sinema/
https://www.tovima.gr/2013/05/24/culture/xristos-kwnstantakopoylos-o-efoplistis-poy-agapise-to-sinema/
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Τσελεμέγκου δεν φάνηκε να πτοεί τη Faliro House. Αντιθέτως, η εταιρεία πολύ 

σύντομα άρχισε να επεκτείνεται με παραγωγές που οδηγούσαν τις ταινίες της στα 

φεστιβάλ του εξωτερικού. Στην παραγωγή ταινιών της θα βρούμε τίτλους που όλοι 

προβλήθηκαν σε μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Η Faliro Ηouse έχει κάνει επίσης 

την παραγωγή των ταινιών «Το γάλα» του Γιώργου Σιούγα και «Artherapy» του Νίκου 

Περάκη. 

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde  πολλές φορές τον πλησίασε για να 

αποσπάσει έστω δύο λόγια του, αλλά στάθηκε άτυχη, όπως και πολλές άλλες.  «Kαι 

ποιος δεν θα ήθελε να είναι ο Κωνσταντακόπουλος», αναρωτιέται η ίδια η εφημερίδα 

Le Monde. «O λόγος για τον 38χρονο Χρήστο Κωνσταντακόπουλο, γιος του κορυφαίου 

εφοπλιστή Βασίλη, που πέρα από την ενασχόληση με την γιγαντιαία οικογενειακή 

επιχείρηση, έχει δημιουργήσει μια εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών που κατακτά 

την παγκόσμια σκηνή, έκλεψε τις εντυπώσεις στις Κάννες και φέρνει στην Ελλάδα 

σημαντικές παραγωγές και σταρ όπως ο Ιθαν Χωκ»32. Η Le Monde συνεχίζει 

γράφοντας:  «Είναι ευζωιστής, κινηματογραφόφιλος, μαικήνας, το καλό παιδί μιας 

οικογένειας Ελλήνων εφοπλιστών που χρησιμοποιεί τα χρήματά του για να κάνει 

παραγωγή ανεξάρτητων ταινιών. Έτσι τον περιγράφουν όσοι γνώρισαν αυτόν τον μεγάλο 

ταξιδιώτη». 

Άρθρα της εποχής τον χαρακτηρίζουν ακριβοθώρητο, επειδή δεν υπάρχει ούτε 

μια φωτογραφία του και δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Ούτε καν στην κορυφαία γαλλική 

εφημερίδα Le Monde που τον αναζήτησε λίγο πριν το φεστιβάλ των Κανών «Δεν δίνει 

ποτέ συνεντεύξεις... Έχει σε εξέλιξη 25 διαφορετικά project που βρίσκονται σε διάφορες 

φάσεις, από το σχεδιασμό μέχρι το γύρισμα και το postproduction. Όποιος κατορθώνει 

να του μιλήσει διαπιστώνει πως είναι εξαιρετικά απλός και φιλικός με γνήσιο ενδιαφέρον 

για τον κινηματογράφο», έγραφε ο τύπος τότε. 

Σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Γαλλία προς τιμήν του ελληνικού 

κινηματογράφου ο τότε σύμβουλος Πολιτιστικών Υποθέσεων του Έλληνα 

πρωθυπουργού κ. Δημοσθένης Δαββέτας έκανε την εξής δήλωση για τον Χρήστο 

Κωνσταντακόπουλο: «Αν δεν υπήρχε η ηθική, πνευματική και κυριολεκτική βοήθεια του 

Χρήστου Κωνσταντακόπουλου, τολμώ να πω ότι όλα θα γίνονταν πολύ δύσκολα, αν θα 

                                                             
32 Λ. Χατζόπουλος, Χρήστος Κωνσταντακόπουλος: Από το Costa Navarino κατακτά το παγκόσμιο 

σινεμά, στην ιστοσελίδα: iefimerida, 28.5.2013,  διαθέσιμο στο: 

https://www.iefimerida.gr/news/107516/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
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γίνονταν κιόλας, μου άνοιξε τα μάτια γύρω από το τι συμβαίνει στον χώρο του ελληνικού 

κινηματογράφου, με στήριξε όταν κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι οι γνώσεις μου δεν θα 

είναι επαρκείς και, το κυριότερο, μοιράστηκε μαζί μου όλες τις πληροφορίες που 

χρειαζόμουν. Μου έδωσε όλα τα τηλέφωνα και ήταν ο μόνος που δεν με αντιμετώπισε με 

καχυποψία, όπως συνέβη με πολλούς άλλους ανθρώπους του ελληνικού 

κινηματογραφικού χώρου. Άνθρωποι σαν τον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο είναι 

πολύτιμοι για τον ελληνικό κινηματογράφο διότι έχουν τις κατάλληλες επαφές και κυρίως 

το μεράκι για να δουλέψουν υπέρ του»33. 

 

1.4. Ο θάνατος του 

«Πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε ηλικία 76 ετών, χτυπημένος από την 

επάρατο νόσο, ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες 

εφοπλιστές. Ιδρυτής της ναυτιλιακής εταιρίας Costamare και δημιουργός πολυτελών 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στη γενέτειρά του Μεσσηνία»34. Σαν βόμβα έσκασε η 

είδηση του θανάτου του καπετάνιου. Ο καπετάν Βασίλης, χτυπημένος από τη νόσο του 

καρκίνου έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιανουαρίου του 2011. Λίγοι ήταν εκείνοι που 

γνώριζαν την ασθένεια που τον βασάνιζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο ίδιος 

απέφευγε να μιλά για αυτό. Πίσω του άφησε παιδιά και εγγόνια, άξια να τον 

αντικαταστήσουν στις επιχειρήσεις του. Η κηδεία του τελέσθηκε στις 27 Ιανουαρίου 

στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσις Σωτήρος (Άγιος Σώστης - Λεωφ. Συγγρού). O 

ενταφιασμός που ακολούθησε πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό περιβάλλον. 

Η οικογένεια αντί στεφάνων παρακάλεσε να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα 

ΘΩΡΑΞ - Κέντρο Ερευνών Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος. Τα 

συλληπητήριά του για τον θάνατο του Βασίλη Κωνσταντακόπουλο απηύθυνε στην 

οικογένεια του εκλιπόντος, ο πρόεδρος τότε της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς. «Πραγματικός 

δημιουργός ο Β. Κωνσταντακόπουλος, κατάφερε να ξεχωρίσει στη ναυτική οικογένεια. 

Δεμένος με τον τόπο του, προχώρησε τα τελευταία χρόνια, σε μια κολοσσιαία τουριστική 

επένδυση στην περιοχή της Πύλου. Δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις δουλειάς για τους 

                                                             
33 Γ. Ζουμπουλάκης, «Χρήστος Κωνσταντακόπουλος: Ο εφοπλιστής που αγάπησε το σινεμά», στην 

ιστοσελίδα tovima, 26.5.2013, διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2013/05/24/culture/xristos-

kwnstantakopoylos-o-efoplistis-poy-agapise-to-sinema/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
34 Π. Ζαχαριάδης, «Πέθανε ο εφοπλιστής Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: enet, 

25.1.2011, διαθέσιμο στο: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=244854, ημερομηνία προσπέλασης 

8.5.2021 

https://www.tovima.gr/2013/05/24/culture/xristos-kwnstantakopoylos-o-efoplistis-poy-agapise-to-sinema/
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συμπατριώτες μας και ανοίγοντας νέους δρόμους για την ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής", είπε, μεταξύ άλλων, ο Α. Σαμαράς». 

Τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εφοπλιστή 

Βασίλη Κωνσταντακόπουλου που έφυγε από τη ζωή, εξέφρασε και η Ντόρα 

Μπακογιάννη. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, τότε, Παναγιώτης Νίκας δήλωσε για το 

θάνατο του καπετάν Β. Κωνσταντακόπουλου: «Εκφράζω την θλίψη μου, την οδύνη μου 

και εκ μέρους του κόσμου της Καλαμάτας για την εκδημία του καπετάνιου μας, ο οποίος 

υπήρξε ο μεγαλύτερος ευεργέτης μάλιστα μακράν της Μεσσηνίας, πέρα από τη μεγάλη 

τουριστική επένδυση που αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο με την οποία έβαλε την Μεσσηνία 

στον τουριστικό χάρτη». 

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τότε, καθηγητής Θεόδωρος 

Παπαθεοδώρου δήλωσε για τον θάνατο του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου: «Η 

απώλεια του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου μας θλίβει ιδιαίτερα. Έφυγε ένας 

υπέροχος Έλληνας, ένας ευπατρίδης, ένας άνθρωπος της εργασίας που αφιέρωσε την ζωή 

του στην προκοπή του τόπου του. Αποχαιρετούμε επίσης με μεγάλη οδύνη έναν 

συμπαραστάτη του πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον οποίο οφείλουμε πολλά. Εκ 

μέρους του πρυτανικού συμβουλίου κι εμού προσωπικά εκφράζουμε στην οικογένεια του 

καπετάν Βασίλη τα θερμά μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην μεγάλη αυτή 

δοκιμασία»35. Τη θλίψη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

εκλιπόντος καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου αλλά και σε ολόκληρη τη ναυτική 

οικογένεια, εξέφρασε ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Ν. Γιαννίδης και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου. Για τον θάνατο του, ο 

δημοσιογράφος Γιώργος Σκορδίλης έγραψε: «Με τα χρόνια ο καπετάν Βασίλης- 

ακριβώς λόγω του τρόπου που εργαζόταν ως άνθρωπος- ξεπέρασε τα στενά όρια της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας και εξελίχθηκε σε εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα»36. Φέτος, 

εν έτη 2021, συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατο του καπετάνιου. 

 

 

 

                                                             
35 Γ. Δημητρακόπουλος, «Την Πέμπτη η κηδεία του καπετάν Βασίλη», στην ιστοσελίδα: skai, 25.1.2011, 

διαθέσιμο στο: https://www.skai.gr/news/greece/tin-pempti-i-kideia-tou-kapetan-vasili, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 
36 greekshippingmiracle, «Costamare Shipping Co S.A», στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 

12.4.2017, διαθέσιμο στο: https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.skai.gr/news/greece/tin-pempti-i-kideia-tou-kapetan-vasili
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
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1.4.1. Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος 

Ο δευτερότοκος γιος του καπετάνιου, την ημέρα της κηδείας του πατέρα του 

θέλησε να πει δυο λόγια στον κόσμο που βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τον ίδιο και την 

οικογένειά του. Τα λόγια σε αυτές τις περιστάσεις είναι δύσκολο να μπουν σε σειρά 

και να ειπωθούν, ο Αχιλλέας όμως τα κατάφερε. Μίλησε εκ μέρους όλης της 

οικογένειας για τον χαρακτήρα, το ήθος, το ξεκίνημα, τη σύζυγο και τις συμβουλές που 

συνήθιζε να δίνει ο ίδιος ο καπετάν Βασίλης στα παιδιά του. Έδωσε έμφαση στο 

σημαντικό ρόλο που έπαιξε η μητέρα τους, Κάρμεν, στην εξέλιξη της καριέρας του 

πατέρα του, η οποία δεν τον άφησε να ανοίξει ένα μπακάλικο σαν μια πρόχειρη λύση, 

αντιθέτως του έδειξε το δρόμο για την επιτυχία που ακολούθησε. Οι συμβουλές που 

ανέφερε ο Αχιλλέας αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική επιτυχία που 

ονειρευόταν ο καπετάν Βασίλης για τα παιδιά του, πατώντας πάνω στη δική του. Δεν 

ήθελε να παιδιά του να πέσουν θύματα απάτης κανενός και τους έλεγε να έχουν τα 

μάτια τους ανοιχτά στους κινδύνους. Ας δούμε όμως τον επικήδειο37 που εκφώνησε ο 

Αχιλλέας αναλυτικά: «Ευχαριστούμε όλους σας που ήρθατε εδώ σήμερα να χαιρετήσετε 

και να τιμήσετε τον πατέρα μας, τον καπετάν Βασίλη. Ιδιαίτερα όσους ήρθατε από το 

εξωτερικό τη Μεσσηνία, τη Δυτική Μακεδονία και άλλα μέρη της Ελλάδας. Αυτά που θα 

διαβάσω τα έγραψα μαζί με τα δυο μου αδέλφια τον Κωστή και τον Χρήστο. Μας λείπει 

ήδη παρά πολύ, ήμασταν τυχεροί που τον είχαμε κοντά μας τόσα χρόνια και τώρα που 

τον χάσαμε συνειδητοποιούμε πόσο! Νιώθουμε όμως πως είναι, και θα είναι πάντα, 

κοντά σε εμάς και τις οικογένειές μας, για να μας προστατεύει, να μας οδηγεί και να μας 

ενώνει, όπως έκανε ανελλιπώς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για μας και τα εγγόνια του 

θα ζήσει για πάντα μέσα από τις αξίες, τις αρχές και το παράδειγμα που μας άφησε. Θα 

τον λατρεύουμε για τα μαθήματα ζωής και συμπεριφοράς που μας δίδαξε. Ξεκίνησε 

πουλώντας κουμπιά, μοιράζοντας γάλα, δούλεψε ναύτης στα βαπόρια αμισθί, γνώρισε 

την Κάρμεν, την ερωτεύτηκε, τον παντρεύτηκε (γιατί όπως έλεγε πάντα «εκείνη με 

διάλεξε») κάνανε 3 γιους και 6 εγγόνια «προς το παρόν» (όπως επίσης έλεγε), 

δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 

διεθνώς. Το μεγαλύτερό του όμως επίτευγμα ήταν ο ακέραιος χαρακτήρας του ο όποιος 

δοκιμάστηκε μέσα από δύσκολα χρόνια, αλλά κράτησε την ανθρωπιά και την εντιμότητά 

του και τον πλούσιο συναισθηματικό του κόσμο. Ο πατέρας μας είχε αστείρευτη ενέργεια 

                                                             
37 Γ. Μητρόπουλος, «Ο επικήδειος που εκφώνησε ο γιος του καπετάν Βασίλη Αχιλλέας 

Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: eleftheriaonline, 27.1.2011, διαθέσιμο στο: 

https://eleftheriaonline.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
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και όρεξη για ζωή και δημιουργία. Είχε κοφτερό, πρακτικό μυαλό και διαίσθηση, αλλά 

και την τόλμη και το θάρρος να παίρνει πολύ γρήγορες και σωστές αποφάσεις για 

σημαντικά πράγματα. Έβρισκε γρήγορα την ουσία σε ό,τι θέμα κι αν του έβαζες, έδινε 

πολύ απλές λύσεις και εξηγήσεις για πράγματα εξαιρετικά πολύπλοκα ή δύσκολα να 

εξηγηθούν. 

Μπορούσε πολύ γρήγορα να συνδεθεί συναισθηματικά με τον συνομιλητή του 

και να του εμπνεύσει εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ήταν πάντα αληθινός και ντόμπρος, 

ήταν πάντα ο εαυτός του. Όπως έλεγε όμως, και δημοσίως, την προκοπή της οικογενείας 

του την χρωστούσε στην Κάρμεν. Η Kάρμεν από την αρχή πίστεψε σ’ εκείνον και τις 

δυνατότητές του, όταν ακόμη δεν είχαν ούτε σπίτι για να μείνουν. Όταν γεννήθηκε ο 

μικρότερος αδελφός μας ο Χρήστος, αποφάσισε να ξεμπαρκάρει. Με τις οικονομίες του 

σκεπτόταν λοιπόν να ανοίξει μπακάλικο. Η μητέρα μου όμως, στις δύσκολες εκείνες 

εποχές, τον απέτρεψε λέγοντάς του τα ακόλουθα: «Βασίλη μου με τον χαρακτήρα που 

έχεις, θα πέσει έξω το μαγαζί γιατί θα δίνεις πράγματα δωρεάν σε οποίον τα χρειάζεται, 

αλλά δεν έχει να πληρώσει. Και από την άλλη αν πάει καλά το μαγαζί, θα πει ότι άλλαξες 

χαρακτήρα και αυτό θα είναι χειρότερο». Παράλληλα όμως του έδειξε απεριόριστη 

εμπιστοσύνη που τον βοήθησε να ανοίξει όσο μπορούσε τα φτερά του, να ρισκάρει, να 

δει τη «μεγάλη εικόνα». Αυτό συνέχισε να κάνει η μητέρα μας κάθε μέρα δίπλα του, να 

τον στηρίζει, να τον συμβουλεύει, να τον προσέχει και να τον αγαπάει. Εκτός από το ότι 

έφυγε νωρίς, δεν έχουμε άλλο παράπονο από τον πατέρα μας. Και είμαστε πολύ 

ευτυχισμένοι γιατί μας είπε πολλές φορές ότι δεν είχε κανένα παράπονο ούτε εκείνος από 

εμάς, και ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα έκανε τόσο, δεμένη και χαρούμενη 

οικογένεια. Λάτρευε τα εγγόνια του και τις νύφες του, την Ρένα, την Μαρίνα και την 

Κωστάντζα σαν κόρες του και είχε την ευτυχία να τον λατρεύουν κι αυτές. Αυτό το δέσιμο 

του το χρωστάμε όμως, γιατί όπως έλεγε «στην σκυταλοδρομία εάν πέσει η σκυτάλη 

φταίει αυτός που τη δίνει, και όχι αυτός που την παίρνει». Ήταν ένας εργατικός, σοβαρός 

και μετρημένος άνθρωπος, αλλά ήταν και πολύ στοργικός πατέρας. Είχε απίστευτο 

χιούμορ και αυτοσαρκαζόταν συχνά, το αγαπημένο του όμως πείραγμα, ακόμη και στις 

τελευταίες του στιγμές, ήταν προς τη μητέρα μου. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας 

κάποιες φράσεις και συμβουλές που μας έλεγε συχνά, και που έκανε πράξη ο ίδιος, 

δείχνοντάς σας με τα δικά του λόγια την φιλοσοφία του. 

- Δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα, υπάρχουν μόνο γνωστά και άγνωστα. 

- Να μην στεναχωριέστε γι’ αυτά που γίνονται, καθώς και για αυτά που δεν 

γίνονται. 
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- Εάν κάποιος σας εξαπατήσει να αντιδράσετε αλλά να μην στεναχωρηθείτε. Να 

ευχαριστείτε το Θεό που δεν σας έκανε απατεώνα ή αχάριστο σαν κι εκείνον. 

- Όταν έχετε κάτι σημαντικό και δύσκολο να κάνετε, άπαξ και το αποφασίσετε, να είσαστε 

από τσιμέντο, να μην κουνήσετε ρούπι. 

- Να έχετε την κατάρα μου αν χαιρετήσετε ποτέ κάποιον συνεργάτη σας 

καθιστοί. 

- Να μην με μαλώνετε γιατί άμα πεθάνω αύριο, θα έχετε τύψεις και δεν θέλω να 

δυστυχήσετε. 

- Το καλό όνομα θέλει πολλά χρόνια για να γίνει και μία στιγμή για να χαλάσει. 

- Να είστε επιφυλακτικοί όπου ακούτε πολλά μπράβο και να ελέγχετε πάντα τα πολύ καλά 

νέα. Είναι φυσικό κάποιος να πιστέψει αυτό που θέλει να ακούσει, και εκεί είναι που την 

πατάνε οι περισσότεροι. 

- Όποιος έχει πόρους και παράλληλα μπορεί να ονειρεύεται, οφείλει να 

δημιουργεί. 

Θέλω να τελειώσω με μια συμβουλή που του είπε ο δικός του ο πατέρας, ο 

παππούς ο Κωστής και μας την έλεγε πολύ συχνά. «Παιδί μου, όταν γεννήθηκες, εσύ 

έκλαιγες και όλοι οι άλλοι γελούσαν. Κοίτα να ζήσεις έτσι, ώστε όταν έρθει η ώρα να 

πεθάνεις, όλοι να κλαίνε και εσύ να γελάς». Και έτσι έζησε. Καλό ταξίδι, καπετάνιε"38. 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
38 Γ. Μητρόπουλος, «Ο επικήδειος που εκφώνησε ο γιος του καπετάν Βασίλη Αχιλλέας 

Κωνσταντακόπουλος», στην ιστοσελίδα: eleftheriaonline, 27.1.2011, διαθέσιμο στο: 

https://eleftheriaonline.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://eleftheriaonline.gr/
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Β΄ Κεφάλαιο 

Οι εταιρείες που ίδρυσε 

2.1. Η ίδρυση της Costamare Shipping Co S.A. 

Αρχικά ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος σκεφτόταν το 

άνοιγμα ενός μπακάλικου. Η σύζυγός του όμως, Κάρμεν, στις δύσκολες εκείνες εποχές, 

τον απέτρεψε λέγοντάς του ότι με τον χαρακτήρα που έχει, το μαγαζί δε θα πετύχει 

γιατί θα μοιράζει τα πράγματα δωρεάν σε όποιον τα χρειάζεται και δεν έχει να 

πληρώσει. Και από την άλλη του είπε ότι αν πάει καλά το μαγαζί, θα πει ότι άλλαξε 

χαρακτήρα και αυτό θα είναι χειρότερο. Παράλληλα όμως του έδειξε απεριόριστη 

εμπιστοσύνη, βοηθώντας τον να προκόψει όσο μπορούσε, με το να ρισκάρει για να τα 

καταφέρει. Έτσι άφησε αυτό το πλάνο, και απέκτησε το πρώτο του πλοίο, ένα παλιό 

σκαρί το οποίο μετονόμασε «Κάρμεν» ώσπου ίδρυσε τη δική του εταιρεία, την 

Costamare Shipping Co S.A. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα αναλυτικά. 

Ο καπετάν Βασίλης είδε για πρώτη φορά τη θάλασσα το 1948, όταν 

πρωτοήρθε στην Αθήνα. Από την πρώτη στιγμή τη λάτρεψε και εργάστηκε μέσα σε 

αυτή. Κάμποσα χρόνια αργότερα και ύστερα από τη γέννηση των παιδιών του ιδρύει 

τη δική του ναυτιλιακή, την Costamare Shipping Co S.A39. H Costamare Shipping Co 

S.A.ιδρύθηκε το 1975 από τον καπετάνιο. Τότε, σε ηλικία 40 ετών του παρουσιάστηκε 

η ευκαιρία να αγοράσει ένα μικρό φορτηγό πλοίο, χωρητικότητας μόλις 2.000 τόνων, 

στο οποίο εργαζόταν. Το ονόμασε «Κάρμεν» . Kατέθεσε ως προκαταβολή 25.000 

δολάρια και αγόρασε το υπόλοιπο με δάνειο που πήρε από τον ίδιο τον πωλητή ενώ 

στη συνέχεια του το χρονοναύλωσε, για να εξοφλήσει. 

H Costamare Shipping Co S.A. ξεκίνησε την πορεία της με φορτηγά 

μεταφοράς τσιμέντου κι διάφορα είδη πλοίων χύδην φορτίου40. Η εταιρεία και ο 

ιδιοκτήτης της κατάφεραν να αντέξουν τη ναυτιλιακή κρίση στις αρχές της δεκαετίας 

του ’80 με τη φήμη που είχαν κερδίσει και η εταιρεία έγινε πρωτοπόρος της Ελληνικής 

παρουσίας στη ναυτιλιακή αγορά των φορτηγών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο 

καπετάν Βασίλης αντιλήφθηκε από νωρίς τη δυνατότητα που του έδινε η εν λόγω 

                                                             
39 greekshippingmiracle, «Costamare Shipping Co S.A», στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 

12.4.2017, διαθέσιμο στο: https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
40 Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Ελληνικά εμπορικά καράβια, 1861-1961, Αθήνα 1961, σ.53 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
http://opac.library.uop.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/168434/search.egw/2+0?menu1=%D3%F5%E3%E3%F1%E1%F6%DD%E1%F2&entry1=%CD%E1%F5%F4%E9%EA%FC+%C1%F0%EF%EC%E1%F7%E9%EA%FC+%D4%E1%EC%E5%DF%EF+&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
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αγορά, ως ο πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενος κλάδος για τη μεταφορά φορτίων διά 

θαλάσσης. 

Σαν ανεξάρτητη πλοιοκτήτρια εταιρεία η Costamare Shipping Co S.A. ήταν 

αναγκαίο  να διεισδύσει στους κύκλους της βιομηχανίας των πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίοι εκείνους τους καιρούς ήταν σχεδόν αποκλειστικά 

Αμερικανική και Βορειοευρωπαϊκή λέσχη41. Ο καπετάν το κατάφερε με μεγάλη 

επιτυχία και έδειξε υψηλό επίπεδο στην τεχνολογική αξιοπιστία με την άριστη 

εξυπηρέτηση πελατών. Έτσι, η Costamare Shipping Co S.A δημιούργησε ένα πρότυπο 

για έναν αυξανόμενο αριθμό Ελλήνων πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στη 

ναυτιλία των φορτηγών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σήμερα. Οδήγησε την 

εταιρεία να γίνει μετά από μερικά χρόνια η μεγαλύτερη ανεξάρτητη πλοιοκτήτρια 

εταιρεία στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. 

Ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης είχε προβλέψει σωστά ότι ο Έλληνας 

ιδιοκτήτης πλοίου μπορούσε να παρέχει ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στους 

Βορειοευρωπαίους συναδέλφους του με το να αποκτήσει τα παλαιότερα πλοία τους και 

μετέπειτα να τα ναυλώσει εκ νέου στον πωλητή, ενώ ο ίδιος μπορούσε να διαχειρίζεται 

αυτά τα πλοία πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Η Costamare Shipping Co S.A. 

εξελίχθηκε από εταιρεία με αποκλειστικά δεύτερο χέρι πλοίων, σε νεότευκτων, στην 

δεκαετία του ’90 και έγινε δεόντως η πρώτη ανεξάρτητη πλοιοκτήτρια παγκοσμίως που 

έδωσε παραγγελίας για νεότευκτα φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Tο ενδιαφέρον του καπετάν Βασίλη για την Κίνα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

για μια γενική αύξηση στη ναυτιλιακή συνεργασία μεταξύ Κινεζικών ιδρυμάτων και 

Ελλάδας, κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Το 2000, ίδρυσε μαζί με τη 

σύζυγο του, Κάρμεν, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πεκίνο 

στην Κίνα. 

Ένα χρόνο πριν πεθάνει πρόλαβε να δει την Costamare Inc. να εισάγεται 

επιτυχώς στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 201042. Ένα από τα σημαντικότερα 

επιτεύγματα της Costamare Shipping Co S.A. ήταν ότι ο καπετάν Βασίλης κατόρθωσε 

μια ευρύτερη συμβολή στη ναυτιλιακή κοινότητα, στην Ελληνική οικονομία και στην 

                                                             
41 Π. Ελευθεριάδης, «Η ίδρυση της Costamare Shipping», στην ιστοσελίδα: best, 23.11.2020, διαθέσιμο 

στο: https://best-tv.gr/,  ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
42 Μ. Τσαμόπουλος, «Η μετοχή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», στην ιστοσελίδα newmoney, 

25.4.2010, διαθέσιμο στο: https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-

stories/konstantakopoulos-i-costamare-epanakampti-dinamika-sto-tamplo-tou-nyse/, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 

https://best-tv.gr/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/konstantakopoulos-i-costamare-epanakampti-dinamika-sto-tamplo-tou-nyse/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/konstantakopoulos-i-costamare-epanakampti-dinamika-sto-tamplo-tou-nyse/
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κοινωνία. Το ενδιαφέρον του δε σταμάτησε στιγμή αφού προχώρησε στην ενίσχυση 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, επένδυσε και χρηματοδότησε πολλά έργα 

τουριστικής ανάπτυξης ακόμα και όταν εργαζόταν για το προσωπικό του όραμα τη 

δημιουργία ενός πολυτελούς, φιλικού προς το περιβάλλον τουριστικού προορισμού, 

στη γενέτειρα περιοχή του τη Μεσσηνία, το γνωστό σε Ελλάδα και εξωτερικό Costa 

Navarino. Η πραγματοποίηση αυτού του του οράματος ήταν η ναυαρχίδα των συνεχών 

προσπαθειών του να προστατέψει και να προωθήσει τον τόπο του, ανταποδίδοντας 

στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Η ενέργειά του αυτή βασισμένη στην αγορά γης κομμάτι 

με κομμάτι για περισσότερο από δύο10ετίες, περιέλαβε διάφορες εγκαταστάσεις και 

γήπεδα του γκολφ, ανάμεσα στα πρώτα διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Το 

όνειρο πραγματοποιήθηκε το 2010 όταν άνοιξε το πρώτο τμήμα της Costa Navarino 

που ήδη έχει ανακηρυχθεί ένας εκ των επιβεβλημένων προορισμών στη Μεσόγειο, 

δημιουργώντας αμέτρητες νέες θέσεις εργασίας στην Πελοπόννησο. Για το Costa 

Navarino όμως θα μιλήσουμε εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο. 

H Costamare Shipping Co S.A., διοικούμενη πια από τους γιους του 

καπετάνιου, συνεχίζει μέχρι σήμερα την πορεία της δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στον 

Έλληνα ναυτικό, πατώντας στα βήματα του ιδρυτή της43. Ο καπετάν πάντα φρόντιζε 

τα πληρώματα και τα στελέχη της ναυτιλιακής εταιρίας. Η εταιρεία έχει επενδύσει ένα 

υψηλότατο χρηματικό ποσό για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ναυτιλιακού 

κέντρου εκπαίδευσης, του Costamare Maritime Training Services S.A., με σκοπό την 

επιμόρφωση των Eλλήνων Aξιωματικών πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στη 

ναυσιπλοΐα όπου όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Όπως έλεγε ο ίδιος ο καπετάν 

Βασίλης: «Το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας στηρίζεται στην τεχνογνωσία των Eλλήνων 

ναυτικών». Η Costamare Shipping Co S.A σήμερα δηλώνει ότι: «Βαδίζουμε σε αυτά 

που πίστευε ο καπετάν Βασίλης για την αξία του Έλληνα ναυτικού. Εκεί βαδίζει η 

σημερινή ηγεσία της εταιρίας, τα παιδιά του. Και επειδή θα πρέπει να κρατήσεις ζωντανό 

αυτό το όραμα, οφείλεις να έχεις μία τράπεζα γνώσης, να έχεις τους ανθρώπους σου 

ενημερωμένους ώστε να μπορούν να ακολουθούν τις εξελίξεις τις σημερινές, οι οποίες 

είναι αλματώδεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο». 

                                                             
43 Τζ. Χαρλαύτη, Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας: 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2001, σ.41 
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Σύμφωνα με άρθρο της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Καθημερινή»44, το γ’ τρίμηνο 

του 2020 τα κέρδη Costamare Shipping Co S.A ανήλθαν στα 25,2 εκατομμύρια δολάρια 

έναντι 36 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2019, μειωμένα κατά 30%. Μειωμένος 

είναι και ο τζίρος από τα 124 εκατομμύρια, το 2019 στα 10 εκατομμύρια το γ’ τρίμηνο του 

2020. Η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση αφού έχει ρευστότητα άνω των 200 εκατομμυρίων 

δολαρίων και καμία σημαντική λήξη χρέους για τα επόμενα τρία χρόνια και ελάχιστες 

δεσμεύσεις για κεφαλαιακές δαπάνες. 

Η ίδια η Costamare Shipping Co S.A στο πλαίσιο του προγράμματoς 

εκσυγχρονισμού του στόλου της πούλησε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με 

μέσο όρο ηλικίας τα 23 έτη και συμφώνησε να αγοράσει τρία μεταχειρισμένα με μέσο όρο 

ηλικίας τα 11 έτη. Οι νέες αγορές θα χρηματοδοτηθούν αρχικά με ίδια κεφάλαια. Η 

Costamare Shipping Co S.A έχει σε εξέλιξη το ναυπηγικό της πρόγραμμα. Μέχρι τώρα έχει 

παραλάβει τρία από τα πέντε πλοία χωρητικότητας 13.000 τόνων, τα οποία είναι σε 

μακροχρόνια ναύλωση δεκαετίας το καθένα. 

Ο στόλος της σήμερα αποτελείται από 72 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

Η Costamare  Shipping Co S.A κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2020 έχει ναυλώσει 

συνολικά 13 πλοία. Για άλλα 14 πλοία η ναύλωση λήγει μέσα στους επόμενους έξι μήνες, 

εξέλιξη ευνοϊκή για την εταιρεία, αν συνεχιστεί η δυναμική της αγοράς. Παράλληλα η 

εταιρεία προχώρησε σε επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας της με τον Όμιλο V.Group. 

Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος V. Group θα παρέχει μια γκάμα υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων 

και άλλων ναυτιλιακών υπηρεσιών από τη Σαγκάη και την Ελλάδα, σε 41 πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία συνδέονται με την Costamare Inc. Η συνεργασία45 θα 

επιτρέψει στο V.Group να ενισχύσει περαιτέρω τις υπάρχουσες δραστηριότητές του στην 

Ελλάδα και παράλληλα να επεκτείνει την ήδη πετυχημένη συνεργασία του με την Costamare 

στην συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας. Στο γενικότερο πλαίσιο της εν λόγω 

συμφωνίας, η Shanghai Costamare Ship Management Co., Ltd. θα ενσωματωθεί στο γραφείο 

του V.Group στη Σαγκάη, παρέχοντας επιπλέον κορυφαία τεχνογνωσία στον τομέα των 

πλοίων εμπορευματοκιβωτίων. 

                                                             
44 Χ. Φιλόπουλος, «Συνεχής αύξηση κερδών», στην ιστοσελίδα: kathimerini, 26.6.2011, διαθέσιμο στο: 

https://www.kathimerini.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
45  Α. Δημητρόπουλος, «Ενισχύει τη συνεργασία της με τη V.Group η Costamare», στην ιστοσελίδα 

reporter, 22.10.2020, , διαθέσιμο στο: https://www.reporter.gr/Eidhseis/Naytilia/456703-Enischyei-th-

synergasia-ths-me-th-V-Group-h-Costamare, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

 

https://www.kathimerini.gr/
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Naytilia/456703-Enischyei-th-synergasia-ths-me-th-V-Group-h-Costamare
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Naytilia/456703-Enischyei-th-synergasia-ths-me-th-V-Group-h-Costamare
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Ο δημοφιλής εφοπλιστής, ιδρυτής της Cοstamare Shipping, η οποία εισήγαγε 

τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Νοέμβριο του 2010, έχει 

χαρακτηριστεί από την περίφημη «Lloyd’s list» ως «Greek King of Containers», καθώς 

το 2007 η εταιρεία του διέθετε 51 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

 

2.2. H ίδρυση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. 

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. αποτελεί τον φορέα ανάπτυξης του ξενοδοχειακού ομίλου 

Costa Navarino, του πρώτου ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού υψηλών 

προδιαγραφών στην Ελλάδα, που συμβάλλει στην καθιέρωση της Μεσσηνίας ως 

τουριστική περιοχή υψηλής ποιότητας και παγκοσμίου φήμης46. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 από τον αείμνηστο καπετάν Βασίλη. Σήμερα 

διοικείται από τον δεύτερο γιο του καπετάνιου, τον Αχιλλέα, ο οποίος έχει αναλάβει 

και τη διεύθυνση του Costa Navarino. Αποτελεί κορυφή στον τομέα των επενδύσεων, 

του προγραμματισμού, του τουρισμού και των ακινήτων υψηλού επιπέδου στη χώρα 

μας. H TEMEΣ πραγματοποίησε το όνειρο του ιδρυτή της να καθιερώσει τη Μεσσηνία 

ως κορυφαίο διεθνή προορισμό47.  

Η ΤΕΜΕΣ στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας 

με την οποία το ποσοστό της αυξάνεται στο 51% και αποκτά τον έλεγχο της Ιονική 

Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., της ιδιοκτήτριας εταιρείας του κτηρίου του Hilton 

της Αθήνας, ενώ το 49% απέκτησε εταιρεία συνδεδεμένη με τον αραβικό όμιλο 

επιχειρήσεων Olayan, μέτοχο της ΤΕΜΕΣ48.  

Σήμερα ανήκει στην οικογένεια Κωνσταντακόπουλου κατά 75% και στον 

όμιλο Olavan κατά 25%. Οι κύριες επενδύσεις της στοχεύουν στην ανάπτυξη του 

προορισμού Costa Navarino. Το Costa Navarino, που αποτελεί τον κορυφαίο βιώσιμο 

προορισμό στη Μεσόγειο, βρίσκεται στο νομό Μεσσηνίας στη νοτιοδυτική 

Πελοπόννησο, μέσα σε ένα μαγευτικό παραθαλάσσιο τοπίο, με ιστορία που 

διαμορφώνεται πριν από 4.500 χρόνια. Σήμερα το ξενοδοχείο έχει δημιουργήσει δύο 

διαφορετικά παραθαλάσσια τοπία το «Navarino Dunes» και το «Navarino Bay», για τα 

                                                             
46 sustainablegreece2020, «ΤΕΜΕΣ Α.Ε.», στην ιστοσελίδα: sustainablegreece2020, 25.1.2021, 

διαθέσιμο στο: https://www.sustainablegreece2020.com/gr/ambassador/temes-ae.87.html, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 
47 costanavarino, «TEMES», στην ιστοσελίδα: costanavarino, 10.1.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.costanavarino.com/about-temes/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
48   Κ. Ιγνατιάδης, «Η εταιρεία ΤΕΜΕΣ Α.Ε.», στην ιστοσελίδα: etravelnews, 22.2.2019, διαθέσιμο στο: 

https://etravelnews.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.sustainablegreece2020.com/gr/ambassador/temes-ae.87.html
https://www.costanavarino.com/about-temes/
https://etravelnews.gr/
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οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο. Όλα αυτά έγιναν με απόλυτο 

σεβασμό προς το περιβάλλον από τον καπετάν Βασίλη και το ξενοδοχείο βαδίζει πάνω 

σε αυστηρές αρχές όσον αφορά στη διατήρηση του φυσικού τοπίου σε συνδυασμό με 

τη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού προϊόντος. Εξάλλου αυτό που ήθελε και 

ο ίδιος ήταν να δημιουργήσει έναν πρότυπο προορισμό που θα έκανε τον καθένα να 

τον επισκεφθεί και να μείνει εκεί. Η TEMEΣ έχει αναπτύξει διάφορα περιβαλλοντικά 

προγράμματα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, την Ακαδημία 

Αθηνών και περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Σύμφωνα με δήλωση του διευθύνοντα σύμβουλού 

της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., Στέφανου Θεοδωρίδη: «H Costa Navarino αναπτύσσεται με βάση το 

όραμα να τοποθετηθεί η Μεσσηνία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, με σεβασμό στο 

περιβάλλον και την κληρονομιά του τόπου. Εδώ, σε αυτόν τον ποιοτικό αειφόρο 

προορισμό που αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις της 

Μεσογείου, δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που 

στηρίζεται στις αρχές της αειφορίας και συνδέει την επιτυχία του με την επιτυχία όλης της 

περιοχής, συνιστώντας παράδειγμα καλών πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το 

όραμα για έναν αειφόρο προορισμό διέπει την επιχειρηματική μας πολιτική, σε όλες τις 

πτυχές της λειτουργίας μας, αποτελώντας βασικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας του 

προορισμού. Γι’ αυτόν το σκοπό, επενδύσαμε πάνω από 10% του συνολικού κόστους 

(580εκ. Ευρώ) της πρώτης φάσης επένδυσης, σε περιβαλλοντικές πρακτικές. Αυτή η 

προσέγγισή μας, αναγνωρίστηκε καθολικά όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς, 

τοποθετώντας τον προορισμό ως διεθνές πρότυπο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης»49. 

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ελέγχει ,εκτός από το ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino, και 

το 50% του ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα50. Αναμένεται να πραγματοποιήσει την κατασκευή 

πέντε νέων ξενοδοχείων στη Μεσσηνία και τον εκσυγχρονισμό του Hilton Athens. Για τα 

παραπάνω θα χρειαστεί να επενδύσει πάνω από 190 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στο Costa 

Navarino σκοπεύει να σχεδιάσει τη δημιουργία δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, του 

Navarino Waterfront και του Navarino Bay στην περιοχή της Γιάλοβας και τριών 

ακόμη ξενοδοχείων Navarino Blue στην περιοχή της Βελίκας στο Μεσσηνιακό Κόλπο. 

Επίσης η ΤΕΜΕΣ σχεδιάζει επενδύσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό 

του Hilton Athens. Το Navarino Bay κατάφερε να πάρει την άδεια για την έναρξη των 

                                                             
49 sustainablegreece2020, «ΤΕΜΕΣ Α.Ε.», στην ιστοσελίδα: sustainablegreece2020, 25.1.2021, 

διαθέσιμο στο: https://www.sustainablegreece2020.com/gr/ambassador/temes-ae.87.html, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 

50 Λ. Καραγεώργος, «Η ΤΕΜΕΣ και το Hilton», στην ιστοσελίδα: naftemporiki, 25.10.2018, διαθέσιμο 

στο: https://www.naftemporiki.gr/,  ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.sustainablegreece2020.com/gr/ambassador/temes-ae.87.html
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εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και θα περιλαμβάνει 51 σουίτες και 48 βίλλες 

με πισίνες και γήπεδο γκολφ. Το κεφάλαιο που θα δαπανηθεί για την κατασκευή του 

ξεπερνά τα 65 εκατομμύρια ευρώ. Και το Navarino Waterfront Hotel πήρε την άδεια 

για την έναρξη των εργασιών του το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και θα περιλαμβάνει 

162 δωμάτια και σουίτες και 47 μεζονέτες τριών και τεσσάρων δωματίων. Τα χρήματα  

που θα δαπανηθούν για την κατασκευή φτάνουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, το 

Hilton Athens με τη σειρά του, θα κάνει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ ώστε να αλλάξει ριζικά. Το πρόγραμμα για τις αλλαγές αυτές έχει ξεκινήσει από 

το 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος, με το ξενοδοχείο να εξυπηρετεί 

κανονικά τους πελάτες του. 

 

2.3. H ίδρυση της ΓΕΩΕΛΛΑΣ 

Ο καπετάν Βασίλης ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ51, μιας 

εταιρείας μεταλλευτικής δραστηριότητας με αντικείμενο την εξόρυξη, επεξεργασία και 

διάθεση βιομηχανικών ορυκτών από τα κοιτάσματα της εταιρείας στους νομούς 

Γρεβενών και Κοζάνης. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 και σήμερα διευθύνεται από τον 

Χρήστο Κωνσταντακόπουλο, τον τρίτο γιο του καπετάν Βασίλη, ο οποίος παράλληλα 

είναι και παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών. 

Το εργοστάσιο52 της ΓΕΩΕΛΛΑΣ ασχολείται με την επεξεργασία ορυκτών 

αργίλου που εξορρύσονται στα λατομεία της εταιρείας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών. Είναι πράγματι μια 

υπερσύγχρονη μονάδα που έχει όλα τα μέσα για την παραγωγή όλου του φάσματος 

κοκκωδών και κονιωδών προϊόντων. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με απολύτως 

αυτόματο τρόπο και με την αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων κανόνων 

ασφάλειας του προσωπικού και του περιβάλλοντος. Όλα τα στάδια παραγωγής 

παρακολουθούνται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε να 

διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων με τις 

προδιαγραφές τους. Το προσωπικό που απασχολείται είναι υψηλού επιπέδου και 

πλήρως εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την χρονικά εμπρόθεσμη και 

ποιοτικά άριστη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. 

                                                             
51 biopoiotita, «ΓΕΩΕΛΛΑΣ», στην ιστοσελίδα: biopoiotita, 26.5.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.biopoiotita.gr/geohellas/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
52  Κ. Θεοδωρίδης, «GeoHellas», στην ιστοσελίδα: gcenter, 1.1.2020, διαθέσιμο στο: 

https://gcenter.eu/geohellas/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.biopoiotita.gr/geohellas/
https://gcenter.eu/geohellas/
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Η εταιρεία έχει τέσσερα ιδιόκτητα λατομεία που βρίσκονται σε απόσταση 

αναπνοής από τον έκταση που βρίσκεται το εργοστάσιο. Ύστερα από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε αποδείχθηκε ότι τα αποθέματα του λατομείου επαρκούν για την 

τροφοδοσία του εργοστασίου για πολλά χρόνια ακόμα. Τα κοιτάσματα είναι υψηλής 

ποιότητας και μπορούν να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η 

ενδελεχής έρευνα των κοιτασμάτων έχει αποδείξει ότι είναι κατάλληλα για την 

παραγωγή των τελικών προϊόντων. Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων γίνεται με 

ανοιχτή εκταφή, όπως ακριβώς διατάζουν οι νομοθετικές απαιτήσεις. Το αργιλικό 

υλικό μετά την εξόρυξή του μεταφέρεται στο εργοστάσιο, όπου ακολουθεί τη 

διαδικασία της φυσικής ξήρανσης για να φύγει με φυσικό τρόπο η περισσότερη 

υγρασία. Αυτό βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου κατά τη διαδικασία 

επεξεργασίας του στο εργοστάσιο και η διαδικασία πραγματοποιείται με τρόπο 

απόλυτα φυσικό προς το περιβάλλον. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η διαδικασία 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των λατομείων. 

Αυτό που θέλουν να επιτύχουν τα λατομεία είναι η παραγωγή προϊόντων με 

τη μέγιστη απόδοση. Η ομάδα της επιχείρησης, που ονομάζεται ομάδα έρευνας και 

ανάπτυξης, αποτελείται από δεκαπέντε μέλη που απασχολούνται σε διάφορες 

ερευνητικές δραστηριότητες. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει δύο εργαστήρια, ένα στο εργοστάσιό 

της στα Γρεβενά και ένα στην έδρα της στην Αθήνα. Και τα δύο διαθέτουν τον 

απαραίτητο εξοπλισμό που εγγυάται υψηλή απόδοση. Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ συνεργάζεται 

επίσης με πανεπιστήμια και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με 

βασικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά θέματα. 

Τα αργιλικά κοιτάσματα της εταιρείας έχουν καταγραφεί και μελετηθεί 

ανάλογα με τον τύπο αργίλου με τη βοήθεια σύγχρονων τοπογραφικών και τεχνικών 

χαρτογράφησης υψηλής ανάλυσης53. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν την ομάδα της στο να 

πραγματοποιεί εξορύξεις υψηλής ποιότητας. 

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παραγωγής τεχνικών 

αργίλων για νέες και ειδικές εφαρμογές σε συνεργασία με άλλες εταιρίες και 

οργανισμούς. Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν εκείνες που προσφέρονται από το 

εξαιρετικά ευέλικτο εργοστάσιό μας, αλλά και από ποικιλία εργαστηριακού και 

                                                             
53 geohellas, «ΓΕΩΕΛΛΑΣ», στην ιστοσελίδα: geohellas, 1.1.2014, διαθέσιμο στο: 

https://geohellas.com/el/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
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πιλοτικού μεγέθους εξοπλισμού για τον έλεγχο των εφαρμογών και την παραγωγή 

εξειδικευμένων προϊόντων. 

Με το πέρασμα των χρόνων η ΓΕΩΕΛΛΑΣ έχει εξελίξει τον τομέα της 

παραγωγή της και είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μια μεγάλη γκάμα πελατών. Στον 

τομέα της γεωργίας προσφέρει φορείς που διασπείρουν υλικά ζωτικής σημασίας για τις 

αγροκαλλιέργειες και βελτιωτικά εδάφους για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής. 

Στον κλάδο της διατροφής και υγιεινής των παραγωγικών ζώων, προσφέρει 

συμπληρώματα ζωοτροφών που συνεισφέρουν στη βελτίωση της διατροφής, της πέψης 

και της υγείας των ζώων, καθώς και φυσικά υποστρώματα που εξασφαλίζουν στα ζώα 

και τις μονάδες καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Ακόμη παράγει αποχρωστικές γαίες που 

βοηθούν τη διήθηση στον κλάδο της φίλτρανσης των βρώσιμων ελαίων. Τα κονιώδη, 

πηκτικά της πρόσθετα βελτιώνουν την απόδοση των δομικών υλικών στον κλάδο των 

κατασκευών. Τα βιομηχανικά της απορροφητικά εξασφαλίζουν ένα καθαρότερο, 

ασφαλέστερο χώρο εργασίας. Για τους κατασκευαστές μοριακών κόσκινων προσφέρει 

υψηλής απόδοσης αργιλικά συνδετικά υλικά. Τέλος, οι υψηλής ποιότητας 

απορροφητικές και συγκολλητικές άμμοι υγιεινής για γάτες που παράγει, προσφέρουν 

βέλτιστη υγιεινή στον κλάδο προϊόντων φροντίδας των ζώων συντροφιάς. 

Αυτό που θέλει να επιτύχει η ΓΕΩΕΛΛΑΣ είναι η εξασφάλιση μιας συνεχούς 

ροής καινοτόμων προϊόντων για τους πελάτες της και να διασφαλίσει τη μεταξύ τους 

συνεργασία. Αυτό ήταν και το βασικό μέλημα του καπετάν Βασίλη όταν πρώτο ίδρυσε 

την εταιρεία γιατί θεωρούσε ότι οι καλές δουλειές, κάνουν τους καλούς φίλους. 
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Γ΄ Κεφάλαιο 

Η πραγματοποίηση του ονείρου του, του Costa Navarino 

3.1. H δημιουργία του ξενοδοχείου 

Η ιστορία του Costa Navarino ξεκινά από το έτος 1997, όταν με τον Νόμο 

2545, δημιουργήθηκε στην συγκεκριμένη τοποθεσία, η Περιοχή Ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας που διευκόλυνε τον αείμνηστο επιχειρηματία 

καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου να επενδύσει. Τα πράγματα για τον καπετάνιο 

δεν ήταν όμως τόσο εύκολα. Το έργο δυσκολεύτηκε να προχωρήσει γιατί υπήρξαν 

γραφειοκρατικά προβλήματα που παρεμπόδισαν την ολοκλήρωσή του. Ένα ακόμη 

πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ο καπετάν Βασίλης ήταν και οι αντιδράσεις 

περιβαλλοντικών οργανώσεων.  

Το 2005 ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, απευθυνόμενος στη 

γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ανακοίνωσε 

ότι θα η ΠΟΤΑ Μεσσηνίας θα έκανε κινήσεις που θα διευκόλυναν τον επιχειρηματία 

στο να προχωρήσει το έργο του. Τα νέα αυτά δεν άργησαν να φτάσουν στα αυτιά του 

καπετάν Βασίλη. Δεν έχασε ευκαιρία και δήλωσε τότε στην εφημερίδα 

«Ελευθεροτυπία»  ότι κάποια στιγμή θα χτίσει τις εγκαταστάσεις «για να βρίσκουν 

δουλειά και να μην ξενιτεύονται τα παιδιά της πατρίδας μου». Ήταν γνωστή η αγάπη 

του καπετάνιου για την πατρίδα του και τους συντοπίτες του και στο όνειρό του ήθελε 

να τους συμπεριλάβει. 

Με περίσσια υπομονή και για περισσότερο από είκοσι χρόνια ο καπετάν 

Βασίλης Κωνσταντακόπουλος αγόραζε εκτάσεις γης κομμάτι-κομμάτι προκειμένου να 

πραγματοποιήσει το όνειρό του. Εν τέλει στις 20 Μαΐου 201054 άνοιξε το πρώτο τμήμα 

του Costa Navarino που ήδη έχει ανακηρυχθεί ένας εκ των κορυφαίων προορισμών 

στη Mεσόγειο, φέρνοντας μεγάλα εισοδήματα, νέες θέσεις εργασίας, αλλά και φήμη 

που για την Πελοπόννησο που ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του, το κομμάτι της επένδυσης 

του καπετάν Βασίλη, που αποτελείται από δύο ξενοδοχεία και δύο γήπεδα γκολφ, 

βρέθηκαν να απασχολούνται χίλια διακόσια άτομα, το 75% των οποίων κατάγεται από 

τη Μεσσηνία. Ο καπετάν Βασίλης έφυγε σε ηλικία 76 ετών και δεν πρόλαβε να δει το 

                                                             
54 Κ. Ντελέζος, «Πρεμιέρα για το Costa Navarino», στην ιστοσελίδα: tanea, 20.5.2010, διαθέσιμο στο: 

https://www.tanea.gr/2010/05/20/economy/premiera-gia-to-costa-navarino/, ημερομηνία προσπέλασης 

8.5.2021 
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έργο του ολοκληρωμένο. Σήμερα η επιχείρηση αυτή ελέγχεται από τον γιο του, τον 

Αχιλλέα, μέσω της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων ΤΕΜΕΣ55, την οποία 

είχε ιδρύσει ο πατέρας του. 

Πηγαίνοντας όμως λίγο πίσω χρονολογικά, στο 2009, όταν ακόμα δεν είχε 

ξεκινήσει τη λειτουργία του επισήμως, οι υπεύθυνοι της εταιρείας ΤΕΜΕΣ έψαχναν το 

κατάλληλο προσωπικό για να επανδρώσουν την επιχείρηση. Τότε όμως βρήκαν μεγάλη 

δυσκολία διότι ύστερα από έρευνα που διενήργησαν στην ευρύτερη κατέληξαν στο ότι 

μόλις 650 κάτοικοι είχαν επαρκή προϋπηρεσία στα τουριστικά. Το ξενοδοχείο όμως 

χρειαζόταν τουλάχιστον τον διπλάσιο αριθμό ατόμων για να λειτουργήσει. Εν τέλει 

προσέλαβαν άτομα νεαρής ηλικίας, που δεν είχαν ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο, και 

τους επιμόρφωσαν για τρεις μήνες. Οι περισσότεροι είτε ήταν άνεργοι, είτε είχαν μόλις 

τελειώσει το σχολείο. Αυτή η είδηση έκανε πολλούς που είχαν φύγει από τη Μεσσηνία 

προς αναζήτηση εργασίας, να επιστρέψουν πίσω στα πάτρια εδάφη.  

 

3.2. Η δομή του ξενοδοχείου 

Η Costa Navarino αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο, περιβαλλοντικά 

υπεύθυνο τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Η έδρα της 

είναι στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου 

με ακαταμάχητη θέα56. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο 

σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Δημιούργησε 

τις κατάλληλες υποδομές που θα προφύλασσαν και θα προέβαλαν τον φυσικό πλούτο 

και τις ομορφιές της Μεσσηνίας. Αυτό που ήθελε η Costa Navarino ήταν να καθιερώσει 

τη Μεσσηνία ως περιοχής υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και να κατακτήσει 

παγκόσμια φήμη που θα έκανε τον καθένα να την επισκεφθεί και να περάσει ποιοτικό 

και ξεκούραστο χρόνο.  

Η πρώτη φάση της Costa Navarino αναπτύσσεται σε δύο παραθαλάσσιες 

εκτάσεις, το Navarino Dunes και το Navarino Bay. Tο Navarino Dunes57 περιλαμβάνει 

δύο ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων, τo «The Romanos, a Luxury Collection Resort, 

                                                             
55 Μ. Τσαμόπουλος, «ΤΕΜΕΣ και Costa Navarino», στην ιστοσελίδα: besttv, 23.11.2020, , διαθέσιμο 

στο: https://best-tv.gr, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
56 Γ. Παπαθανασόπουλος, Θ. Παπαθανασόπουλος, Πύλος - Πυλία: οδοιπορικό στο χώρο και στο χρόνο: 

η Πύλος του Νέστορος, το Ναβαρίνο, η Μεθώνη, η Κορώνη, Αθήνα 2000, σ.33-38 
57 Γ. Αλεξιάδης, «Navarino Dunes», στην ιστοσελίδα: kathimerini, 25.6.2011, διαθέσιμο στο: 

https://www.kathimerini.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://best-tv.gr/
https://www.kathimerini.gr/
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Costa Navarino» και το «The Westin Resort, Costa Navarino». Τα δύο ξενοδοχεία 

διαχειρίζεται η Starwood Hotels & Resorts58.  

Ο  εξωτερικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της πραγματοποιήθηκε βάση των 

τοπικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της Μεσσηνίας και με γνώμονα τα παλιά αρχοντικά 

της περιοχής. Τον σχεδιασμό ανέλαβε το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. 

Τομπάζη59. Το συγκεκριμένο γραφείο μελετών εργάζεται δίνοντας έμφαση στην 

εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της χαμηλής κατανάλωσης 

ενέργειας. Αυτό ήταν κάτι που κέρδισε τον καπετάν Βασίλη και τον έκανε να επιλέξει 

το γραφείο αυτό. Ο εσωτερικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εκπονήθηκε από την 

εξειδικευμένη εταιρεία MKV DESIGN, της αρχιτέκτονος Μαρίας Βαφειάδη, με έδρα 

το Λονδίνο. Η αρχιτέκτονας κ. Μαρία Βαφειάδη αποτελεί μορφή στον διεθνή 

τουριστικό χώρο με την έμφαση που δίνει στον συνδυασμό πρωτοποριακών ιδεών με 

στοιχεία που αντλούνται από το περιβάλλον και την ιστορία του χώρου. 

 

3.2.1. Τhe Romanos, Costa Navarino 

Το The Romanos είναι μια απέραντη έκταση που βρίσκεται ανάμεσα σε 

κατάφυτους ελαιώνες με απεριόριστη θέα στα νερά του Ιονίου Πελάγους. Αποτελείται 

από 320 δωμάτια και σουίτες. Διαθέτει μια επιβλητική σουίτα που ονομάζεται Royal 

Villa Koroni. Όλες αυτές οι παροχές συνθέτουν ένα διακριτικό και φιλόξενο 

περιβάλλον αυθεντικής πολυτέλειας. Όλα τα δωμάτια του πρώτου ορόφου έχουν 

ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και το γκολφ και διαθέτουν μεγάλες βεράντες. Τα 

ισόγεια δωμάτια έχουν ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης. Οι βίλες περιλαμβάνουν 

συνδεόμενα δωμάτια, θέα στην πισίνα ή τη θάλασσα, τόσο από το μπάνιο όσο και από 

το υπνοδωμάτιο. Επιπροσθέτως παρέχουν τις υπηρεσίες ιδιωτικού σερβιτόρου, 

μπανιέρας υπερχείλισης και έναν εξωτερικό χώρο διαμορφωμένο με ξύλινο δάπεδο και 

τζάκι. Επιπλέον προσφέρουν τζακούζι και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους όπου μπορεί 

ο πελάτης να ψήσει κρέας σε κάρβουνα. Η Royal Villa Koroni των 660 τετραγωνικών 

μέτρων προσφέρει επιπλέον υπηρεσία ιδιωτικού σερβιτόρου, σουίτα 

θαλασσοθεραπείας με σάουνα, ιδιωτικό γυμναστήριο και ειδικά διαμορφωμένο 

                                                             
58 Μ. Ραφτόπουλος, «Costa Navarino, Μεσσηνία», στην ιστοσελίδα hoteldesign, 4.11.2015, διαθέσιμο 

στο: https://www.hoteldesign.gr/parousiaseis-xsenodoxeiwn/costa-navarino, ημερομηνία προσπέλασης 

8.5.2021 
59 Γ. Μαρίνος, «Ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino», στην ιστοσελίδα iatrikathemata, 1.1.2014, 

διαθέσιμο στο: https://www.iatrikathemata.gr/navarino.htm, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

 

https://www.hoteldesign.gr/parousiaseis-xsenodoxeiwn/costa-navarino
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δωμάτιο που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον 

κόσμο60. Η «Royal Villa Koroni» βραβεύτηκε στην απονομή των European Hotel 

Design Awards 2010 στην κατηγορία «Best Suite, Interior Design of the Year», δηλαδή 

ως την καλύτερη σουίτα, ως προς τον εσωτερικό σχεδιασμό , της χρονιάς. 

Ως προς το θέμα του φαγητού ο πελάτης μπορεί να απολαύσει γαστρονομικές 

επιλογές σε εστιατόρια που λειτουργούν όλη την ημέρα. Εκτός από πιάτα του 

εξωτερικού, σερβίρονται και παραδοσιακά με βάση τα τοπικά βιολογικά προϊόντα. 

Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για δείπνο σε ελληνική ταβέρνα και να γευτεί κρασί κάθε 

γούστου. Επίσης, αν ο πελάτης θέλει να μαγειρέψει μόνος του μπορεί καθώς υπάρχουν 

οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Υπάρχει πληθώρα καθιστικών χώρων, χώρων όπου ο 

πελάτης μπορεί να πιει το ποτό του, χώρων εξοπλισμένων με βιβλία και χώρων δίπλα 

σε πισίνες όπου ο πελάτης μπορεί να απολαύσει το μπάνιο του. Όλα αυτά 

προσφέρονται σε συνδυασμό με τη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Το «The Romanos, a Luxury Collection Resort» στην Costa Navarino, 

απέκτησε πρόσφατα τη διεθνή πιστοποίηση βιωσιμότητας Travelife  Gold61. Η 

πιστοποίηση βιωσιμότητας Travelife Gold είναι ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης 

αειφορίας που απευθύνεται σε ξενοδοχεία και ενθαρρύνει τα μέλη του να βελτιώσουν 

το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό τους αποτύπωμα μέσα από την 

υιοθέτηση μιας σειράς κριτηρίων βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας 

τους. Η Costa Navarino δημιουργήθηκε από τον καπετάν Βασίλη με το όραμα να 

τοποθετήσει τη Μεσσηνία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, παρουσιάζοντας στο 

ευρύ κοινό ένα νέο, βιώσιμο τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, που συμβάλει στην 

ευημερία της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα προστατεύει και προωθεί το φυσικό 

κάλλος και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. 

Το  «The Romanos, a Luxury Collection Resort», καθώς και το συνεδριακό 

κέντρο House of Events και το Anazoe Spa, που αποτελούν μέρος των παροχών του, 

έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση ύστερα από εκτενή επιτόπιο έλεγχο των υποδομών και 

εγκαταστάσεων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίνονται στα 

αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση από το 

                                                             
60 Γ. Διαμαντόπουλος, «Διακοπές στο The Romanos Costa Navarino στην Πύλο», στην ιστοσελίδα: 

imaginationtravel, 1.1.2021, διαθέσιμο στο: https://www.imaginationtravel.gr/diakopes-sto-the-

romanos-a-luxury-collection-resort-sthn-pylo, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
61 Γ. Πετρογιάννης, «Διεθνής αναγνώριση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για το The Romanos, a 

Luxury Collection Resort της Costa Navarino», στην ιστοσελίδα moneytourism, 19.5.2016, διαθέσιμο 

στο: https://money-tourism.gr/diethnis-anagnorisi-perivallontikis-viosimotitas-gia-romanos-luxury-

collection-resort-tis-costa-navarino/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

http://www.travelifecollection.com/
http://www.costanavarino.com/gr/anazoe-spa
https://www.imaginationtravel.gr/diakopes-sto-the-romanos-a-luxury-collection-resort-sthn-pylo
https://www.imaginationtravel.gr/diakopes-sto-the-romanos-a-luxury-collection-resort-sthn-pylo
https://money-tourism.gr/diethnis-anagnorisi-perivallontikis-viosimotitas-gia-romanos-luxury-collection-resort-tis-costa-navarino/
https://money-tourism.gr/diethnis-anagnorisi-perivallontikis-viosimotitas-gia-romanos-luxury-collection-resort-tis-costa-navarino/
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Travelife Gold. Σύμφωνα με τον όμιλο της Travelife, μέχρι στιγμής μόνο 800 

ξενοδοχεία παγκοσμίως έχουν πιστοποιηθεί με Travelife Gold62. 

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης της Costa Navarino. 

Από της αρχή της δημιουργίας του είχε ενσωματωθεί στον αρχικό σχεδιασμό και 

αποτελούσε κατευθυντήρια αρχή που καθορίζει τις δράσεις της, από το στάδιο του 

προγραμματισμού μέχρι τις κατασκευές και τη λειτουργία αυτού του νέου προορισμού 

αειφορίας. 

Ας δούμε αναλυτικά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν το επίπεδο αειφορίας που 

έχει μέχρι τώρα η Costa Navarino στο ιστορικό της. Πρώτο βασικό στοιχείο αποτελεί 

ο αντίκτυπος της επένδυσης της Costa Navarino στην τοπική κοινωνία από την αρχή 

της κατασκευής της, ο οποίος υπολογίζεται σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 

Πηγή σε αυτό το στοιχείο αποτελεί το Regional Development Institute σε μελέτη που 

πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2015. Σύμφωνα με το Center of Planning & 

Economic Research το 2015, η δευτερογενής επίδραση για τη Μεσσηνία από τα έσοδα 

της Costa Navarino το 2014, υπολογίζεται σε 117,4 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό 

ρόλο έπαιξε ακόμα το στοιχείο ότι δημιουργήθηκαν 1.200 νέες θέσεις εργασίας κατά 

την υψηλή περίοδο επισκεψιμότητας και 800 θέσεις εργασίας κατά τη χαμηλή περίοδο 

επισκεψιμότητας. Σύμφωνα με το Regional Development Institute τον Ιανουάριο του 

2015, δημιουργήθηκαν οκτώ επιπλέον θέσεις εργασίας στην περιοχή για κάθε νέα θέση 

εργασίας στην Costa Navarino, δηλαδή δημιουργήθηκαν συνολικά 2.160 θέσεις 

εργασίας. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι περισσότερο από το 70% των 

υπαλλήλων προέρχεται από την τοπική κοινωνία, όπως και το ότι το 60% των 

προμηθειών της Costa Navarino παρέχεται από τοπικούς παράγοντες και εταιρείες. 

Πάνω από το 80% των κατοίκων της Μεσσηνίας αναγνωρίζει την προσφορά της Costa 

Navarino στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, ενώ το 70% της Ελληνικής 

κοινωνίας αντιλαμβάνεται τη θετική επίδραση της επένδυσης σύμφωνα με έρευνες της 

QED και της ALCO. Συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι η επένδυση στην αύξηση της 

προσβασιμότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

κατά 80% του αριθμού των επισκεπτών στην περιοχή για το 2015. Επίσης, περισσότερο 

από το 10% των 580 εκατομμυρίων ευρώ της πρώτης φάσης ανάπτυξης της Costa 

                                                             
62 Ε. Χατζής, «Διεθνής αναγνώριση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο The Romanos της Costa 

Navarino», στην ιστοσελίδα: newsbeast, 16.9.2016, διαθέσιμο στο: 

https://www.newsbeast.gr/environment/arthro/2379652/diethnis-anagnorisi-perivallontikis-

viosimotitas-sto-the-romanos-tis-costa-navarino, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.newsbeast.gr/environment/arthro/2379652/diethnis-anagnorisi-perivallontikis-viosimotitas-sto-the-romanos-tis-costa-navarino
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Navarino έχει αξιοποιηθεί για την απαραίτητη υποδομή βιώσιμης λειτουργίας. 

Περισσότερο από το 90% της συνολικής έκτασης της Costa Navarino παραμένει 

ανεκμετάλλευτη και χρησιμοποιείται κυρίως ως φυσική διαμόρφωση του χώρου. Για 

τη δημιουργία του Costa Navarino υλοποιήθηκε ένα βιώσιμο πρόγραμμα διαχείρισης 

των υδάτινων πόρων. Επίσης ένα φωτοβολταϊκό πάρκο δυναμικότητας 12 MWp 

καλύπτει τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Περιβαλλοντικές δράσεις, συνεργασίες και πρωτοβουλίες για την προστασία της 

βιοποικιλότητας της Μεσσηνίας και της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας, όπως η 

λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, ο Αφρικανικός Χαμαιλέων, και οι θαλάσσια χελώνα 

καρέτα-καρέτα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ίδρυση του Navarino Environmental 

Observatory, ενός εργαστηρίου αφιερωμένου στη μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής , σε 

συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Η 

λειτουργία του Navarino Natura Hall, ενός εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού 

Μουσείου, που ήδη έχουν επισκεφθεί 3.700 παιδιά από σχολεία της περιοχής έβαλε το 

λιθαράκι του στην όλη προσπάθεια. Τέλος, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε.63 είναι ο πρώτος 

οργανισμός της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας που θα δημοσιεύσει Έκθεση 

Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Global Reporting Initiative. 

Για το θέμα της σημασίας της βιωσιμότητας, ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, ο 

οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ΤΕΜΕΣ ΑΕ – Costa 

Navarino, δήλωσε ότι η περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της φιλοσοφίας της Costa Navarino. Είναι προτεραιότητά της να ακολουθεί 

ένα τουριστικό μοντέλο αειφορίας που επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη παράλληλα 

με το σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνική ευθύνη. Διακρίσεις όπως το 

Travelife Gold Certification είναι μεγάλη τιμή για εκείνη και ωθούν το προσωπικό της 

να προσπαθεί διαρκώς περισσότερο. 

Τέλος, σύμφωνα με την Nikki White, η οποία είναι διευθύνων σύμβουλος της  

Travelife Hotels & Accommodations, η Costa Navarino έχει συμβάλει καθοριστικά 

στην ανάπτυξη και την προώθηση της περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικά. 

Παράλληλα έχει ενισχύσει την ανάπτυξη των επενδύσεων στην περιοχή, με ποικίλες 

υποδομές που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, σε μια περίοδο μάλιστα 

γεμάτη προκλήσεις για την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε, ότι η Costa Navarino 

                                                             
63 Π. Φωτιάδης, «Η αειφορία πρωταρχικός στόχος του ομίλου Costa Navarino», στην ιστοσελίδα: 

traveldailynews, 22.3.2017, διαθέσιμο στο: https://traveldailynews.gr/columns/article/3146, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 
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παραμένει πρωτοπόρος όσον αφορά την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, των 

επιχειρήσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

3.2.2. The Westin Resort, Costa Navarino 

Η Westin Resort παρέχει άπλετη θέα στους αμμόλοφους και τα νερά του 

πελάγους. Αποτελείται από 444 δωμάτια, οικογενειακά δωμάτια, σουίτες με 

συνδεόμενους χώρους και τη Royal Villa Methoni64. Τα περισσότερα δωμάτια που 

βρίσκονται στον πρώτο όροφο έχουν ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και έχουν μεγάλες 

βεράντες στρωμένες με πλάκες, ενώ οι ισόγειες κατοικίες έχουν ιδιωτικές πισίνες 

υπερχείλισης. Η επιβλητική Royal Villa Methoni των 625 τετραγωνικών μέτρων 

προσφέρει τη δυνατότητα ιδιωτικού σερβιτόρου, δωματίου εξοπλισμένου με οθόνες 

για την ενημέρωση των ειδήσεων, ιδιωτικό γυμναστήριο και εξωτερικό χώρο 

εξοπλισμένο κατάλληλα για όποιον θέλει να ψήσει σε κάρβουνα. 

Τα δύο εστιατόρια σερβίρουν διεθνή και ελληνική κουζίνα. Ακόμη, ο πελάτης 

μπορεί να δειπνήσει δίπλα στην πισίνα ή ακόμα και σε ένα κλασικό αμερικανικό 

εστιατόριο. Όλα αυτά προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία γαστρονομικών απολαύσεων 

στον πελάτη. Επίσης, οι πισίνες που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να θυμίζουν 

θάλασσα, η βιβλιοθήκη, το χειμερινό σαλόνι, αλλά και η πληθώρα υπαίθριων 

καθιστικών χώρων με θέα στις πισίνες και στη θάλασσα είναι κάποια από τα στοιχεία 

που κατατάσσουν το ξενοδοχείο στον πιο πολυτελή τουριστικό χώρο της Ελλάδας. 

Στο Navarino Dunes λειτουργεί επίσης το πρώτο υπογεγραμμένο γήπεδο 

γκολφ 18 οπών στην Ελλάδα, το The Dunes Course, σχεδιασμένο από τον Bernhard 

Langer, πρώην πρωταθλητή US Masters και αρχηγό της Ευρωπαϊκής ομάδας στο Ryder 

Cup, σε συνεργασία με την European Golf Design. Το 2011  λειτούργησε επίσης το 

παραθαλάσσιο γήπεδο γκολφ 18 οπών του Navarino Bay, το The Bay Course, το οποίο 

έχει σχεδιάσει ο Robert Trent Jones Jr. Τη διαχείριση και των δύο έχει αναλάβει η 

Troon Golf, μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης πολυτελών γηπέδων γκολφ65. 

Στο Navarino Dunes βρίσκεται το Anazoe Spa, έκτασης 4.000 τετραγωνικών 

μέτρων, το οποίο προσφέρει μία πλήρη σειρά εξειδικευμένων θεραπειών, αξιοποιώντας 

                                                             
64 Ε. Χατζής, «Royal Villa Methoni», στην ιστοσελίδα: newsbeast, 6.2.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/2566874/tesseris-apo-tis-pio-akrives-souites-ellinikon-
xenodochion, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

65Λ. Καραγεώργος, «Γιατί επενδύει η Costa Navarino στο γκολφ», στην ιστοσελίδα: naftemporiki, 

15.4.2019, διαθέσιμο στο: https://m.naftemporiki.gr/story/1464869/giati-ependuei-i-costa-navarino-sto-

gkolf ,  ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/2566874/tesseris-apo-tis-pio-akrives-souites-ellinikon-xenodochion
https://www.newsbeast.gr/travel/arthro/2566874/tesseris-apo-tis-pio-akrives-souites-ellinikon-xenodochion
https://m.naftemporiki.gr/story/1464869/giati-ependuei-i-costa-navarino-sto-gkolf
https://m.naftemporiki.gr/story/1464869/giati-ependuei-i-costa-navarino-sto-gkolf
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τα εξαιρετικά φυσικά συστατικά της περιοχής. Ένα από τα χαρακτηριστικά που το 

κάνουν μοναδικό είναι η αναβίωση των αρχαίων τοπικών πρακτικών. Πρόκειται για 

θεραπείες που στηρίχθηκαν σε περιγραφές που βρέθηκαν χαραγμένες σε πινακίδες με 

τη Γραμμική Β΄ γραφή στο ανάκτορο του Νέστορος και χρονολογούνται από την εποχή 

του Ομήρου. Το Anazoe Spa περιλαμβάνει επίσης σάουνες με βότανα, 

θαλασσοθεραπεία, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία θεραπειών με προγράμματα 

κινησιοθεραπείας και θερμικών αγωγών. 

Το Navarino Dunes φιλοξενεί επίσης το αυτόνομο συνεδριακό κέντρο House 

of Events, χωρητικότητας 2.000 συνέδρων. Ακόμη έχει εσωτερικές και εξωτερικές 

αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρο ψυχαγωγίας, την κεντρική πλατεία Agora με 

καταστήματα και εστιατόρια, καθώς και ένα ευρύ φάσμα αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια μικρή πολιτεία 

που έχει τα πάντα και έτσι ο πελάτης δε χρειάζεται να μετακινηθεί εκτός αυτής για να 

βρει παροχές του γούστου του. 

Κάτι που ακόμα προσφέρει το ξενοδοχείο είναι η δυνατότητα ποικίλων 

δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου. Οι δραστηριότητες αυτές 

είναι η ορειβασία, η ποδηλασία, το κανό, πολλαπλά σπορ με ρακέτες, καθώς και μία 

μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο νερό. Παιδιά και 

μεγάλοι μπορούν να περάσουν ώρες διασκέδασης στις τσουλήθρες του υδάτινου 

πάρκου και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Τέλος, στο σύγχρονο, αθλητικό κέντρο του 

Navarino Dunes έχουν διαμορφωθεί εγκαταστάσεις μπόουλινγκ, σκουός, μπάντμιντον 

και μπάσκετ. 

Για τους μικρούς φίλους έχει δημιουργηθεί ο παιδικός σταθμός Cocoon66 και 

το SandCastle, ένα ειδικά σχεδιασμένο κέντρο που θα προσφέρει δυνατότητες 

διανυκτέρευσης, καθώς και συναρπαστικές δραστηριότητες αναψυχής και 

εκπαίδευσης. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει κάνει η αρχιτέκτων Πολυάννα 

Παρασκευά. Τα παιδιά μπορούν έτσι να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσα από την 

εξερεύνηση και τη δημιουργία, με διαδραστικά παιχνίδια που βασίζονται στις 

παραδόσεις, τα έθιμα και την ιστορία της περιοχής. 

Την έμπνευση για τη σχεδίαση του Navarino Bay, το οποίο σχεδιάστηκε 

ύστερα από το Navarino Dunes, έδωσε η αρχαιότερη μορφή αρχιτεκτονικής της 

                                                             
66 Γ. (δεν αναφέρεται το επίθετο), «Παιδικοί παράδεισοι», στην ιστοσελίδα: tovima, 28.2.2011, 

διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2011/02/28/afieromata/paidikoi-paradeisoi/, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.tovima.gr/2011/02/28/afieromata/paidikoi-paradeisoi/
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περιοχής, οι θολωτές κατασκευές. Τα κτίρια είναι υπόσκαφα και εντάσσονται πλήρως 

στο φυσικό τοπίο, με αποτέλεσμα το Navarino Bay να αποτελεί τον πρώτο υπόσκαφο 

τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη. Η βασική σχεδιαστική ιδέα θα χρησιμοποιεί στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό φυσικά υλικά, προστατεύοντας το περιβάλλον και τους 

πολύτιμους φυσικούς πόρους. 

 

3.3. Τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον 

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. είναι ο φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, του πρώτου 

ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, που 

συμβάλλει στην καθιέρωση της Μεσσηνίας ως τουριστικής περιοχής υψηλής 

ποιότητας και παγκοσμίου φήμης. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι ο 

σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία67. Η Costa 

Navarino, δεδομένου του ότι αντιλαμβάνεται το σημαντικό ρόλο που παίζει το φυσικό 

περιβάλλον στη διαμόρφωση ενός τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας, χτίζει 

την τουριστική της ανάπτυξη σε αυστηρούς κανόνες προκειμένου να επιτύχει την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη σωστή διαχείριση. Αυτό που ήθελε ο καπετάν 

Βασίλης κατά τη δημιουργία της ήταν να δημιουργήσει ένα αειφόρο πρότυπο 

τουριστικού προορισμού που να προβάλλει το φυσικό πλούτο και την αυθεντική 

πλευρά της Μεσσηνίας. Έτσι, μέσα από την εταιρεία ΤΕΜΕΣ που δημιούργησε, 

κατάφερε να επιτύχει την υλοποίηση μιας σειράς περιβαλλοντικών δράσεων θέτοντας 

την προστασία του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης 

της Costa Navarino, από το σχεδιασμό και την κατασκευή μέχρι τη λειτουργία των 

μονάδων.  

Η TEMES σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, μέσω 

ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους οργανισμούς 

και φορείς, κάνει πράξη εκτεταμένα προγράμματα για την προστασία των σημαντικών 

βιοτόπων της περιοχής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση και 

ανάδειξη του Μεσσηνιακού τοπίου, καθώς και μια σειρά δράσεων για την 

παρακολούθηση και προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα, του 

Αφρικανικού χαμαιλέοντα και των σπάνιων πτηνών του υδροβιότοπου της Γιάλοβας. 

                                                             
67 Η. Μπέλλος, «Επενδύσεις 250 εκατομμυρίων από την Costa Navarino», στην ιστοσελίδα: kathimerini, 

8.6.2020, διαθέσιμο στο: https://www.kathimerini.gr/economy/local/1081704/ependyseis-250-ekat-apo-

tin-costa-navarino/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.kathimerini.gr/economy/local/1081704/ependyseis-250-ekat-apo-tin-costa-navarino/
https://www.kathimerini.gr/economy/local/1081704/ependyseis-250-ekat-apo-tin-costa-navarino/
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Επίσης, έχει θέσει σε λειτουργία το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο για την κλιματική 

αλλαγή στη Μεσόγειο, του Navarino Environmental Observatory (Ν.Ε.Ο)68 εντός της 

Costa Navarino. Πρόκειται για πρότυπο συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών, 

του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και της TEMES. Παράλληλα με τη λειτουργία του 

Ν.Ε.Ο., λειτούργησε εντός του 2011 ένας διαδραστικός περιβαλλοντικός εκθεσιακός 

χώρος, το Navarino Natura Hall. Στόχος του είναι η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων παιδιών σε θέματα προστασίας 

του περιβάλλοντος. Ποικιλία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων για 

παιδιά συνδυάζουν το παιχνίδι με τη γνώση. Το Navarino Natura Hall69, παρέχει τη 

δυνατότητα στα παιδιά του να μπορούν να μάθουν τα πάντα γύρω από το περιβάλλον, 

την Μεσσηνιακή γη και τους κατοίκους της με έναν απλό και ταυτόχρονα 

διασκεδαστικό τρόπο. 

Η τοπική κοινωνία συμμετέχει ενεργά και αυτό αποτελεί βασικό στόχο της 

ανάπτυξης της Costa Navarino. Η TEMES δουλεύει μαζί με τους τοπικούς φορείς και  

δημιουργεί ένα ευρύτατο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης με την προώθηση 

εκπαιδευτικών δράσεων. Οι κινήσεις της έχουν άμεση σχέση με τη διαφύλαξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και πάντα στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και 

τα τοπικά προϊόντα. Αυτό που επιζητά είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών 

επιχειρηματικής δραστηριότητας με το να επενδύει σε έργα υποδομών στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσσηνίας. Ήδη η συμβολή της Costa Navarino στην απασχόληση είναι 

σημαντική, καθώς με την πρώτη φάση λειτουργίας του Navarino Dunes 

δημιουργήθηκαν περίπου 1.200 νέες θέσεις εργασίας. 

Μέσα στους κατάφυτους ελαιώνες της μεσσηνιακής γης, εκεί όπου σύμφωνα 

με τον μύθο ο Ηρακλής φύτεψε την πρώτη ελιά στην Ελλάδα, συνεχίζει να γράφεται 

ένα κομμάτι της ιστορίας. Από την ιστορία της σκέψης μέσα από φιλοσοφικούς 

περιπάτους, τις επισκέψεις στα μυκηναϊκά παλάτια και τα μεσαιωνικά κάστρα μέχρι 

δραστηριότητες, όπως δοκιμές κρασιού και λαδιού, μαθήματα ψηφιδωτής τέχνης, 

χορού, θεάτρου αλλά και την παρατήρηση μακρινών γαλαξιών και αστερισμών σε 

βραδιές αστρονομίας, η Costa Navarino θέλει να συνδέσει τους επισκέπτες της με την 

                                                             
68 popaganda, «5 χρόνια Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ)», στην ιστοσελίδα: popaganda, 

19.5.2015, διαθέσιμο στο: https://popaganda.gr/life/5-chronia-navarino-environmental-observatory-

neo/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
69 energypress, «Navarino Natura Hall: Ο νέος διαδραστικός περιβαλλοντικός χώρος», στην ιστοσελίδα: 

energypress, 12.4.2011, διαθέσιμο στο: https://energypress.gr/news/navarino-natura-hall-o-neos-

diadrastikos-perivallontikos-horos, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

 

https://popaganda.gr/life/5-chronia-navarino-environmental-observatory-neo/
https://popaganda.gr/life/5-chronia-navarino-environmental-observatory-neo/
https://energypress.gr/news/navarino-natura-hall-o-neos-diadrastikos-perivallontikos-horos
https://energypress.gr/news/navarino-natura-hall-o-neos-diadrastikos-perivallontikos-horos
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ελληνική παράδοση και την ελληνική ιστορία. Ο στόχος των προγραμμάτων 

«Αυθεντική Μεσσηνία» που έχει δημιουργήσει η Costa Navarino, είναι να αναβιώσουν 

και να προβάλουν τις παραδόσεις της περιοχής με σκοπό οι επισκέπτες να γίνουν μέρος 

της ιστορίας της. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πάρα πολλοί από τους επισκέπτες της 

Costa Navarino επιλέγουν ξανά και ξανά την περιοχή, αφού δεν πέρασαν καλά μόνο 

λόγω των ξενοδοχειακών ανέσεων, αλλά και επειδή επένδυσαν τον χρόνο των 

διακοπών τους στις μοναδικές ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εμπειρίες που 

προσφέρει το ξενοδοχειακό συγκρότημα και η περιοχή. 

 

3.4. Τιμητική διάκριση του καπετάνιου για το Costa Navarino 

Ο αείμνηστος καπετάνιος, προτού αποσυρθεί από την ενεργή δράση του για 

να αφοσιωθεί στα εγγόνια του, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος αρκετών συμβουλίων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπηρέτησε σαν πρόεδρος, εκτός τη HELMEPA, της 

Hellenic Committee του νηογνώμονα Germanischer Lloyd και μέλος Δημοτικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδας. Το έργο του και η προσφορά του υπήρξαν 

μεγάλα και για αυτό τιμήθηκε απλούς σημαντικούς φορείς στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης είχε βραβευθεί στις 17 Μαρτίου 2009 για τη 

πραγματοποίηση του Costa Navarino. Η βράβευση έλαβε χώρα ύστερα από κοινή 

απόφαση των επιμελητηρίων Πελοποννήσου προς τιμήν του τουριστικού κολοσσού 

που δημιούργησε ο καπετάν Βασίλης στη Μεσσηνία. Στη βράβευση ήταν παρόντες 

εκπρόσωποι της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και της πολιτικής ηγεσίας. 

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε με βάση τέσσερα κριτήρια που πληρούσε 

η δημιουργία του ξενοδοχείου του καπετάν Βασίλη. Αυτά ήταν η συμβολή της 

ξενοδοχειακής μονάδας στην ανάπτυξη ολόκληρης της Πελοποννήσου, στην 

ανάδειξη του νομού Μεσσηνίας σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, στην επίδειξη 

έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του 

και τέλος της αποδεδειγμένης κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της επένδυσης. 

Η υφυπουργός τότε Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σοφία 

Καλαντζάκου είχε δηλώσει ότι ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος «αποτελεί 

παράδειγμα της φιλοσοφίας που θέλει να ανεβάσουμε τον πήχη της προσφοράς, της 

επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας, αναδεικνύοντας τις αξίες του πολιτισμού και 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τόπου μας». Ο τέως υπουργός Ναυτιλίας κ. Γιώργος 
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Ανωμερίτης είχε σταθεί στην επένδυση λέγοντας ότι: «Χωρίς τέτοιες επενδύσεις, η 

Πελοπόννησος θα είναι η πρώτη ερημωμένη περιοχή στην Ελλάδα σε 50 χρόνια. 

Εφόσον αισθανόμαστε και πιστεύουμε ότι το 80% της οικονομίας μας είναι η παροχή 

υπηρεσιών και ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή μας, τότε θα πρέπει να στηρίξουμε 

τέτοιες επενδύσεις, γιατί ο τουρισμός των παλαιών δεκαετιών αποτελεί πλέον 

παρελθόν»70. 

Ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος είχε ευχαριστήσει 

θερμά τους παρευρισκόμενους για την τιμή αυτή δηλώνοντας ότι: «Με βραβεύετε 

σήμερα για το όραμά μου για τη Μεσσηνία, για τον επίμονο και μακροχρόνιο αγώνα 

μου και τις προσπάθειες να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το μεγάλο αυτό 

αναπτυξιακό έργο, για την 25χρονη προσπάθεια για την εξασφάλιση της απαραίτητης 

γης, για το μεγάλο στομάχι και τα γερά νεύρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που λογικά δημιουργούσε το καινούργιο και πρωτόγνωρο θεσμικό πλαίσιο, για την 

εξασφάλιση των οικονομικών προϋποθέσεων για το έργο και πάνω απ’ όλα για την 

επιτυχημένη μεταφύτευση στον Αχιλλέα (Κωνσταντακόπουλο) των δικών μου 

οραμάτων, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία που μου έχει. Αλλά, όπως ο καθένας 

μπορεί να διαπιστώσει σήμερα, τα δικά του οράματα ξεπερνούν πλέον κατά πολύ τα 

δικά μου με μακροχρόνια προοπτική όχι μόνο για τη Μεσσηνία αλλά και για όλη την 

Πελοπόννησο»71. 

Είχε αναφερθεί επίσης στο φυσικό πλούτο και στην ομορφιά της 

Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου και είχε τονίσει ότι οι νέοι δρόμοι που τότε 

προγραμματίζονταν, όπως ο δρόμος Αθήνα-Καλαμάτα-Σπάρτη, η Ιoνία Οδός, ο 

δυτικός άξονας Πελοποννήσου σε συνδυασμό με την επένδυση της Costa Νavarino, 

και άλλων επενδύσεων, «θα φέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές» και θα δημιουργήσουν 

πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν κυρίως από ντόπιους εργαζόμενους. 

Τέλος ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος είχε πει ότι «η φιλοσοφία 

του εύκολου κέρδους δεν είναι η σωστή φιλοσοφία και δεν έχει μέλλον» και ότι είναι 

αυτή που έφερε τη σημερινή κρίση. «Πρέπει εφεξής να στηριχτούμε στη σκληρή 

                                                             
70 energypress, «Navarino Natura Hall: Ο νέος διαδραστικός περιβαλλοντικός χώρος», στην ιστοσελίδα: 

energypress, 12.4.2011, διαθέσιμο στο: https://energypress.gr/news/navarino-natura-hall-o-neos-

diadrastikos-perivallontikos-horos, ημερομηνία προσπέλασης 14.5.2021 
71 «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στο: Εφοπλιστής, τχ. 192 (2009), σ. 129-131 

 

https://energypress.gr/news/navarino-natura-hall-o-neos-diadrastikos-perivallontikos-horos
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50 

 

 

δουλειά και στην παραγωγή πραγματικού ποιοτικού αποτελέσματος»72, είχε κλείσει 

τονίζοντας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», στο: Εφοπλιστής, τχ. 192 (2009), σ. 142-143 
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Δ΄ Κεφάλαιο 

Το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου 

4.1. Η ίδρυση και οι στόχοι του 

Οι περισσότεροι μέχρι σήμερα το γνωρίζαμε ως «Ίδρυμα καπετάν Βασίλη»  

έχοντας στη μνήμη μας τον καπετάνιο, όπως του άρεσε να τον αποκαλούν. Πλέον, 

όμως, ονομάζεται «Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου». Η 

αλλαγή στο όνομα δεν διαφοροποιεί σε τίποτα το χαρακτήρα και το έργο του73. 

Πρόκειται για ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε 

προς τιμήν του καπετάν Βασίλη και της Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου74. Αυτό που 

θέλει είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, μέσα 

από την υποστήριξη και την προώθηση σχετικών δράσεων. Ως τώρα έχει φέρει εις 

πέρας μία σειρά ενεργειών, που περιλαμβάνουν από έρευνα μέχρι εκπαιδευτικά 

σεμινάρια. 

Το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ιδρύθηκε το 

2011 προς τιμήν των καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και στοχεύει 

στο να κατατάξει τη Μεσσηνία σαν ένα πρότυπο ανάπτυξης που λαμβάνει χώρα όλη 

τη διάρκεια του χρόνου, μέσα από την υποστήριξη και την προώθηση σχετικών 

προγραμμάτων. Το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου έχει δύο 

έδρες: η μία βρίσκεται στην Πύλο Μεσσηνίας και η άλλη στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. 

Το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου σχεδιάζει, διαχειρίζεται 

και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην 

υποστήριξη τοπικών δομών της Μεσσηνίας75. Μέσα από τη δραστηριοποίησή του σε 

ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην ανάπτυξη της αγροτικής κοινωνίας, στην 

κοινωνία, στη διατήρηση του πολιτισμού και στο περιβάλλον, δημιουργεί συνεργασίες 

με φορείς και με οργανισμούς των πεδίων αυτών. 

Όπως όλα τα ιδρύματα, έτσι και αυτό αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο. 

Πρόεδρός του έχει οριστεί ο γιος του καπετάν Βασίλη, ο Αχιλλέας, αφού ο καπετάνιος 

                                                             
73 Δ. Μητρόπουλος, «Το ίδρυμα καπετάν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», στην ιστοσελίδα: 

tharrosnews, 3.11.2016, διαθέσιμο στο: https://www.tharrosnews.gr, ημερομηνία προσπέλασης 
8.5.2021 
74 protovoulia21, «Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», στην ιστοσελίδα: 

protovoulia21, 1.5.2015, διαθέσιμο στο: https://www.protovoulia21.gr/idrimata/idryma-kapetan-vasili-

karmen-konstantakopoyloy/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
75 cvf, «Σκοπός του ιδρύματος καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», στην ιστοσελίδα: 

cvf, 1.1.2021, διαθέσιμο στο: https://www.cvf.gr/foundation-non-profit, ημερομηνία προσπέλασης 

8.5.2021 

https://www.tharrosnews.gr/
https://www.protovoulia21.gr/idrimata/idryma-kapetan-vasili-karmen-konstantakopoyloy/
https://www.protovoulia21.gr/idrimata/idryma-kapetan-vasili-karmen-konstantakopoyloy/
https://www.cvf.gr/foundation-non-profit
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δε βρίσκεται πια στη ζωή. Αντιπρόεδρος είναι ο πρωτότοκος γιος του, ο Κωστής και 

γραμματέας ο μικρότερός του γιος ο Χρήστος. Τη θέση του ταμία εκπροσωπεί ο 

Γιώργος Κουτεντάκης. Στα μέλη συμπεριλαμβάνονται η Κάρμεν 

Κωνσταντακοπούλου, ο Δημήτριος Φρυδάς, η Ρένα Γκούμα, η Κωστάντζα Σμπώκου 

και η Μαρίνα Κωνσταντακοπούλου. 

Η βάση του ιδρύματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Μεσσηνιακή γη76 και 

προσπαθεί να την προβάλλει μέσα από τις δράσεις της. Μέσα από τις δράσεις της 

τονίζει την προνομιακή θέση της Μεσσηνίας, το εύκρατο κλίμα και τη γεωμορφολογία 

της, κατατάσσοντάς την  ανάμεσα στις παραγωγικότερες αγροτικά περιοχές της 

Ελλάδας. Ήδη από την αρχαιότητα η περιοχή φημιζόταν για την εύφορη γη της, κυρίως 

τις πεδιάδες της, και εξακολουθεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωργία. Το 

Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, προσπαθώντας να μιλήσει 

με αριθμούς, δηλώνει ότι από τα 3 εκατομμύρια στρέμματα συνολικής έκτασης της 

Μεσσηνίας, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της καλύπτουν το 43%, δηλαδή περίπου 1,1 

εκατομμύρια στρέμματα. Από τις παραπάνω καλλιεργήσιμες εκτάσεις το 13% είναι 

αροτραίες, το 3% κηπευτική γη, το 6% σταφιδάμπελα, το 68% δενδρώδεις καλλιέργειες 

και το 10% δεν καλλιεργούνται.  

Το ίδρυμα επίσης θέλει να τονίσει τη σημασία του ρόλου της Μεσσηνίας σε 

όλα τα στρατηγικής σημασίας προϊόντα της χώρας μας και σε όλες τις περιόδους. Έδινε 

ικανοποιητικές ποσότητες ρυζιού, καπνών, σταφίδας, σύκων, εσπεριδοειδών, ελιάς και 

κηπευτικών. Όλα τα παραπάνω παράγονταν και εξακολουθούν να παράγονται στη 

Μεσσηνία, έχοντας ως βασικό συστατικό τους το ελαιόλαδο που ήταν ένα από τα 

σημαντικότερα προϊόντα της αγροτικής οικονομίας της περιοχής ήδη από τα 

μυκηναϊκά χρόνια. Αν επισκεφτεί κανείς σήμερα τη Μεσσηνία, εύκολα θα καταλάβει 

ότι το ελαιόλαδο θεωρείται βασικό προϊόν της περιοχής. Φημίζεται μάλιστα για την 

εξαιρετική του ποιότητα. Η Μεσσηνία καλύπτεται από απέραντους πυκνούς ελαιώνες 

οι οποίοι καλύπτουν το 85% των δενδρωδών καλλιεργειών και το 58% των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο επισκέπτη να πάει στα 

τοπικά λιοτρίβια και να  παρακολουθήσει τη μοναδική διαδικασία παραγωγής του 

«υγρού χρυσού» και επίσης να τον δοκιμάσει. Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο 

που θέλει να προβάλλει το ίδρυμα, το οποίο αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του 

ελαιολάδου για την τοπική κοινωνία. Άλλα προϊόντα, με επίσης μεγάλη σημασία, είναι 

                                                             
76 Γ. Δ. Λύρας, Νομός Μεσσηνίας : πολιτιστική - πολιτισμική κληρονομιά, Βαλύρα 2007, σ. 27-29 
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το ξύδι, το μέλι, το πετιμέζι, τα τυροκομικά προϊόντα, όπως είναι η φέτα και η σφέλα, 

το λεγόμενο «τυρί της φωτιάς», τα αλλαντικά, το παστέλι και τα μεσσηνιακά κρασιά. 

Σύμφωνα με το ίδρυμα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια στη 

Μεσσηνία παρατηρείται αύξηση των βιοκαλλιεργητών, που φτάνουν τους 788, με 

συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 32.424 στρέμματα. 

 

4.2. Συνεργασία της ΤΕΜΕΣ με το Ίδρυμα  καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μοριάς ‘21» 

Την έγκριση μνημονίου συνεργασίας77 του Δήμου Τριφυλίας με την ΤΕΜΕΣ 

και το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Μοριάς ‘21», αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο 

Τριφυλίας. Σύμφωνα με όσα τονίστηκαν στην εισήγηση, το Ίδρυμα καπετάν Βασίλη 

και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ανέπτυξαν το καινοτόμο 

πρόγραμμα «Μοριάς ‘21», για να τιμήσουν την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη 

της Ελληνικής Επανάστασης. Για να το πετύχουν αυτό ενέταξαν στο πρόγραμμα αυτό 

ποικίλες δράσεις που είχαν ως βάση την ιστορία, την τέχνη, τη φύση και τη 

γαστρονομία. 

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», ενώ σε 

συνεργασία της Επιτροπής «Ελλάδα, Τριφυλία 1821 -2021» θα συμμετέχει σε αυτό και 

ο δήμος, με στρατηγικούς εταίρους την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους 

Ανατολικής Μάνης, Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Κορίνθου, Μονεμβασίας, Ναυπλίου, 

Πύλου- Νέστορος, Τρίπολης, Μεσσήνης και Οιχαλίας, σε συνεργασία με την 

«Πρωτοβουλία 1821-2021». 

Για να επιτευχθεί το πλαίσιο συνεργασίας θα υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ των 

συνεργαζομένων μερών, που είναι η ΤΕΜΕΣ, το κοινωφελές ιδιωτικό μη 

κερδοσκοπικό Ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ο Δήμος 

Τριφυλίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, 

Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας. Στην περιληπτική περιγραφή του έργου αναφέρεται 

ότι το κτήριο του Λαογραφικού Μουσείου Κυπαρισσίας θα παραδοθεί ανακαινισμένο 

στις 10/6/2021 με ευθύνη του Δήμου Τριφυλίας για να λειτουργήσει σ’ αυτό επετειακή 

                                                             
77 eleftheriaonline, «Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Τριφυλίας με ΤΕΜΕΣ», στην ιστοσελίδα: 

eleftheriaonline, 23.4.2021, διαθέσιμο στο: 

https://eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/241870-mnimonio-synergasias-dimou-

trifylias-me-temes, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/241870-mnimonio-synergasias-dimou-trifylias-me-temes
https://eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/241870-mnimonio-synergasias-dimou-trifylias-me-temes
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προσωρινή έκθεση με ψηφιακά αντίγραφα «Οι Σημαίες της Επανάστασης», τα οποία 

αποτελούν ευγενική παραχώρηση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου προς την 

Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον ισόγειο χώρο από τις 

19/6/2021 έως τις 31/12/2021. Τα συμβαλλόμενα μέρη ΤΕΜΕΣ και ΙΚΒΚΚ 

αναλαμβάνουν τον ιστορικό και μουσειολογικό  σχεδιασμό της έκθεσης, την παραγωγή 

υλικού, όπως πινακίδες, ψηφιακή προβολή, εξωτερικό πανό προβολής και την προβολή 

της έκθεσης στα κανάλια επικοινωνίας του προγράμματος. Στον πρώτο όροφο του 

κτηρίου θα αναπτυχθεί έκθεση με χρηματοδότηση και επιμέλεια της 

Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. 

Δημόσιες τοιχογραφίες θα δημιουργηθούν από την Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών και μία δημόσια τοιχογραφία στο Γυμνάσιο Φιλιατρών με έμπνευση από τον 

Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Οι δωρεοδόχοι έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν τον 

συμφωνηθέντα τοίχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου έως την 5η Μαΐου 2021. 

Ο τοίχος αυτός θα πρέπει να είναι στεγανός, να βρίσκεται σε καθαρή επιφάνεια και να 

έχει άδεια χρήσης. 

Όσον αφορά στη γαστρονομία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου78 έχει ήδη 

ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, τα υλικά και τις 

γραπτές μαρτυρίες χρήσης των πρώτων υλών την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. 

Το πρόγραμμα αυτό έχει δώσει μεγάλη σημασία στη σύνδεση με τα παραδοσιακά 

τοπικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, οι ελιές και το κρασί, τα οποία είναι 

τουλάχιστον τριάντα και τριάντα είναι και οι μαρτυρίες της εποχής. Ο γνωστός και 

επιτυχημένος μάγειρας Λευτέρης Λαζάρου έχει ήδη αξιοποιήσει το υλικό της 

παραπάνω έρευνας και θα δημιουργήσει συνταγές που έχουν εμπνευστεί από την 

Επανάσταση. Οι συνταγές του θα είναι διαθέσιμες στο κοινό που θα επισκέπτεται 

συγκεκριμένα εστιατόρια της Πελοποννήσου, τα οποία θα τις εντάξουν στον κατάλογο 

με τα φαγητά τους. Η ΤΕΜΕΣ μέσω του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας θα ενημερώσει τα 

εστιατόριά της για να εντάξουν στο μενού τους το μενού του 1821 που θα προτείνει ο  

Λευτέρης Λαζάρου.  

Από τις εκδηλώσεις δε γίνεται να λείπουν οι διαδρομές. Οι διαδρομές έχουν 

σχεδιαστεί από την DGC και έχουν ενσωματωθεί όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και 

                                                             
78 eleftheriaonline, «Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Τριφυλίας με ΤΕΜΕΣ», στην ιστοσελίδα: 

eleftheriaonline, 23.4.2021, διαθέσιμο στο: 

https://eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/241870-mnimonio-synergasias-dimou-

trifylias-me-temes, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
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μνημεία του δήμου Τριφυλίας, που σχετίζονται με την Επανάσταση. Οι διαδρομές 

εγκρίνονται από τον δήμο. Η Επιτροπή «Ελλάδα, Τριφυλία 1821 -2021» για 

λογαριασμό του δήμου λειτουργεί επικουρικά στην παροχή πληροφοριών, έγκριση 

υλικού και δοκιμαστικές διαδρομές για να ελεγχθεί η προσβασιμότητα στα αιωνόβια 

δέντρα. Ο δήμος με τη σειρά του θα παρέχει άδεια σήμανσης, σε συνέχεια εστιασμένης 

πρότασης των δωρητών για την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων στα δέντρα. 

Όσον αφορά στην επικοινωνία του προγράμματος, το λογότυπο του δήμου θα 

προβληθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Η συνεργασία με το δήμο θα 

ανακοινωθεί στο δελτίο Τύπου και στη συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του 

προγράμματος. Αξίζει να τονισθεί ότι οι δωρεοδόχοι ΤΕΜΕΣ και ΙΚΒΚΚ 

χρηματοδοτούν υπό μορφή χορηγίας τις δράσεις μέχρι του ανώτατου ποσού των 20.000 

ευρώ. 

              Ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας εξέφρασαν τις θερμές 

ευχαριστίες τους για τη συνεργασία, τη χορηγία και τη συμβολή της ΤΕΜΕΣ και του 

ΙΚΒΚΚ στην ανάδειξη του Λαογραφικού Μουσείου Κυπαρισσίας. Τα εκθέματα θα 

συνδεθούν με τον ιστορικό τόπο, θα καταστήσουν το μουσείο ελκυστικό και θα 

αναβαθμίσουν την Άνω Πόλη. Με λίγα λόγια μέσα από αυτή τη δράση θα ευεργετηθεί 

μεγάλο μέρος του νομού Μεσσηνίας και η Μεσσηνία θα δείξει ότι είναι παρούσα στον 

εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση που συμπληρώνονται φέτος 

εν έτη 2021. 

 

4.3. «Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα», μία ακόμα δράση του ιδρύματος 

Στις αρχές του 2020 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του τριετούς 

προγράμματος «Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα»79. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς το 

πρόγραμμα πέρασε στην επόμενη φάση στην οποία συμμετείχαν αφιλοκερδώς και 

άνθρωποι γνωστοί στο ευρύ κοινό, σε μια πανελλαδική προσπάθεια ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. Ήταν ένα πρόγραμμα της Costa Navarino και του Ιδρύματος 

«καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία 

με τους Δήμους Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

Dogs’ Voice. 

                                                             
79 kalamatajournal, ««Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα»: Ολοκληρώθηκε η α’ φάση του τριετούς 

προγράμματος», στην ιστοσελίδα: kalamatajournal, 20.2.2020, διαθέσιμο στο: 

https://www.kalamatajournal.gr/messinia/dimoi-messinias/item/20387-%C2%ABmesshnia-chwris-

adespota%C2%BB-oloklhrwthhke-h-a%E2%80%99-fash-toy-trietoys-programmatos, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.kalamatajournal.gr/messinia/dimoi-messinias/item/20387-%C2%ABmesshnia-chwris-adespota%C2%BB-oloklhrwthhke-h-a%E2%80%99-fash-toy-trietoys-programmatos
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Στις 20 Φεβρουαρίου του 2020 έγινε η παρουσίαση της εξέλιξης του 

προγράμματος, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο ξενοδοχείο Costa Navarino.  Το 

σχετικό δελτίο τύπου ενημέρωνε το κοινό ότι η πρώτη φάση του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22-24 Νοεμβρίου 2019 και είχε ως αποτέλεσμα την 

εξέταση, στείρωση, εμβολιασμό και ηλεκτρονική σήμανση 136 σκύλων, καθώς και την 

επιτυχή υιοθεσία 54 σκύλων που πλέον έχουν βρει ένα μόνιμο σπίτι. Το πρόγραμμα 

αναπτύχθηκε με τρεις γνώμονες, τη στείρωση, την παιδεία και τον εθελοντισμό. Για να 

έρθει εις πέρας βοήθησαν 22 κτηνίατροι της ΕΔΚΕ, 78 εθελοντές και 12 χορηγοί σε 3 

κτηνιατρικούς σταθμούς στην Πύλο, τους Γαργαλιάνους και την Κυπαρισσία. 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος «Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα» 

πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 12 Απριλίου και περιλάμβανε περισσότερες 

στειρώσεις αδέσποτων, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές και φορείς 

όλων των βαθμίδων. Μέρος της δεύτερης φάσης αποτέλεσε μία πανελλαδική καμπάνια 

για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων την 

οποία στήριξαν συμμετέχοντας αφιλοκερδώς άνθρωποι του πνεύματος και του 

αθλητισμού.  

Ο Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ και του Ιδρύματος «καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου» Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, στον χαιρετισμό του, 

δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι πρωτοστάτησαν σε αυτήν τη 

δράση, τους Δήμους μας, τους κτηνιάτρους, τις φιλοζωικές οργανώσεις, τους εθελοντές 

μας και τους υποστηρικτές. Είναι συγκινητικό το πώς η κοινωνία μας αγκάλιασε αυτήν 

την κοινή προσπάθεια και δείχνει την αναγκαιότητα να δώσουμε λύση στο σοβαρό θέμα 

των αδέσποτων ζώων. Μία περιοχή σαν τη δική μας, η οποία επιθυμεί να ταυτιστεί με 

την ποιοτική και αειφόρο ανάπτυξη, δεν νοείται να έχει χιλιάδες αδέσποτα στους δρόμους 

της. Πιστεύουμε ότι η περιοχή μας μπορεί να  αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα, που θα 

το ακολουθήσουν και άλλες περιοχές για να οδηγηθούμε μια μέρα σε μια χώρα χωρίς 

αδέσποτα»80. 

Την εκδήλωση-παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Navarino Dunes της 

Costa Navarino, τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος 
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Παναγιώτης Καρβέλας, ο οποίος δήλωσε στον λόγο του: «Με την χρόνια υποστήριξη 

και συνεργασία της ΤΕΜΕΣ, έχουμε καταφέρει ως Δήμος, όχι μόνο να προβάλουμε τον 

τόπο μας σε όλο τον κόσμο, αλλά και να λύσουμε πολλά καθημερινά ζητήματα όπως αυτό 

της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς», και ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος 

Λεβεντάκης, τονίζοντας πως «Η προσπάθειά μας για την ευζωία των αδέσποτων και την 

ομαλή συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο θα συνεχίσει με συνέπεια και σε στενή 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τους εθελοντικούς συλλόγους και κτηνιάτρους, 

καθώς επίσης και τους ευαισθητοποιημένους, ενεργούς πολίτες του Δήμου μας, που 

δρουν, φροντίζοντάς τα σε καθημερινή βάση»81. 

Περισσότεροι από τριάντα εθελοντές, κτηνίατροι, υποστηρικτές και βοηθοί 

του προγράμματος, χάρη στη βοήθεια των οποίων πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η 

πρώτη φάση, βραβεύτηκαν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Ευχαριστίες δόθηκαν 

για την αφιλοκερδή τους προσφορά στη διαφημιστική εταιρεία Tribe, την εταιρεία 

παραγωγής FeelMeFilms, την κυρία Λέλια Ανδρονίκου και το Podimatas Group. 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι το «ίδρυμα καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου» συμμετέχει ενεργά κατά καιρούς σε δράσεις εθελοντικού 

χαρακτήρα προσφέροντας μεγάλα ποσά από το ταμείο του. Ο σκοπός του είναι να 

προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Μεσσηνία και τις ομορφιές της μέσα από 

δράσεις που διοργανώνει. Τα καταφέρνει με μεγάλη επιτυχία και παίζει σημαντικό 

ρόλο στην επιλογή της Μεσσηνίας ως τουριστικού προορισμού για μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού της Ελλάδας. Οι δράσεις που πραγματοποιεί μένουν στην ιστορία και 

προσελκύουν μεγάλο μέρος εθελοντών για την πραγματοποίησή τους, καθώς είναι 

δύσκολο για κάποιον να δουλέψει αφιλοκερδώς αυτές τις δύσκολες μέρες που 

διανύουμε. 
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Ε΄ Κεφάλαιο 

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας 

5.1. Γενικές πληροφορίες για το αεροδρόμιο 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας άρχισε τη λειτουργία του πριν 62 

χρόνια, το 195982. Οι πρώτες ναυλωμένες πτήσεις από το εξωτερικό αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο για πρώτη φορά το 1986 και έκτοτε συνεχίζουν τη χρήση 

του. Λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας 

νέος αεροσταθμός το 1991. Από τη χρονιά αυτή και έπειτα, το αεροδρόμιο βρίσκεται 

στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας ή με το πλήρες όνομα του Κρατικός 

Αερολιμένας Καλαμάτας «καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»83 βρίσκεται εννέα 

χιλιόμετρα δυτικά από την πόλη της Καλαμάτας. Για την ακρίβεια βρίσκεται ανάμεσα 

στην Καλαμάτα και τη Μεσσήνη, δίπλα στην Εθνική Οδό Καλαμάτας-Πύλου και 

δυτικά τον σιδηροδρομικών γραμμών, από τις οποίες εξυπηρετείται με παρακείμενο 

σιδηροδρομικό σταθμό και δίπλα στον ποταμό Πάμισο. Ο διάδρομος έχει μήκος τρία 

χιλιόμετρα και ο τερματικός σταθμός βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

διαδρόμου. Ακριβώς απέναντι από τον τερματικό υπάρχει η «120 Πτέρυγα 

Εκπαιδεύσεως Αέρος» (120 ΠΕΑ), η οποία χρησιμοποιεί επίσης το χώρο του 

αεροδρομίου. 

Το αεροδρόμιο φέρει το όνομα του καπετάν Βασίλη προς τιμήν του, αφού 

ήταν η κινητήρια δύναμη για την αναβάθμιση του ίδιου και της πόλης της Καλαμάτας. 

Ο καπετάν πέτυχε τη συνεργασία του αεροδρομίου με την αερομεταφορική εταιρεία 

Aegean. Αυτό το βήμα συνείσφερε στη δημιουργία νέων δρομολογίων ναυλωμένων 

πτήσεων οι οποίες με τη σειρά τους βοήθησαν στη σύνδεση της πόλης της Καλαμάτας 

με διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Το 2016, η αεροπορική εταιρία Aegean 

Airlines πρόσθεσε για πρώτη φορά όλο το χρόνο δρομολόγια 

για Στοκχόλμη, Ντίσελντορφ, Μόναχο και Παρίσι, πρωτοβουλία που ανέβασε 

σημαντικά το κύρος του αεροδρομίου και την επιβατική κίνηση. 

 

                                                             
82 Συλλογικό, Μεσσηνία, ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός, Αθήνα 2013, σ.20 
83 Έ. Καρανάτση, «Φόρος τιμής και μνήμης στον καπετάν Βασίλη», στην ιστοσελίδα: kathimerini, 

25.6.2011, διαθέσιμο στο: https://www.kathimerini.gr/society/430231/foros-timis-kai-mnimis-ston-

kapetan-vasili/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
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5.2. Η απόφαση για την αλλαγή της ονομασίας 

Πηγαίνοντας μια δεκαετία πίσω, τη χρονιά που πέθανε ο καπετάν Βασίλης, το 

περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου , με πρόταση του τότε περιφερειάρχη Πέτρου 

Τατούλη, εκτός ημερήσιας διάταξης αποφασίζει την έγκριση της μετονομασίας84 του 

διεθνούς αεροδρομίου Καλαμάτας, σε «καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». 

Εκείνο το διάστημα είχαν πάρει ακριβώς την ίδια απόφαση οι περισσότεροι δήμοι της 

Μεσσηνίας, με πρώτον από όλους τον δήμο Πύλου-Νέστορος. 

Έτσι, ύστερα από πρόταση των τοπικών νομαρχών και δημάρχων, οι αρχές το 2012, 

μετονόμασαν το κεντρικό διεθνές αεροδρόμιο της περιοχής προς τιμήν του: 

Aεροδρόμιο Kαλαμάτας «καπετάν Bασίλης Kωνσταντακόπουλος». 

Παρά το γεγονός ότι μπορεί το όνομά του να συνδέθηκε κυρίως με καράβια 

και θάλασσες, η αλήθεια είναι ότι το αεροδρόμιο Καλαμάτας μετά τους χειρισμούς του 

καπετάν Βασίλη μπήκε σε νέα καλύτερη τροπή από όλες τις απόψεις. Στην απόφαση 

για τη μετονομασία του όλες οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις και φορείς της 

Πελοποννήσου αποφάσισαν ομόφωνα να τιμήσουν τον δικό τους καπετάν Βασίλη με 

αυτή την κίνηση, αφού υπήρξε ο πρωτεργάτης της αναβάθμισης του αεροδρομίου 

φέρνοντας την Aegean στην Καλαμάτα, νέες αερογραμμές και δημιουργώντας νέες 

θέσεις εργασίας για τους ντόπιους και όχι μόνο85. 

Όλες οι κινήσεις του αείμνηστου καπετάν Βασίλη πήγαζαν από την μεγάλη 

αγάπη που είχε για τον τόπο του. Από πολλούς χαρακτηρίζεται ως φύλακας άγγελος 

της περιοχής. Τουλάχιστον έτσι τον περιγράφουν άνθρωποι που τον γνώρισαν, αλλά 

και οι τοπικοί άρχοντες της Καλαμάτας. «Ξεκίνησε φτωχός, μεγαλούργησε, αλλά ποτέ 

δεν ξέχασε την ιδιαίτερη πατρίδα του. Γι’ αυτό και τον θυμούνται όλοι με αγάπη. Ήρθε 

εδώ, πάλεψε για το καλό του τόπου του, κατορθώνοντας να ξεπεράσει όλες τις 

γραφειοκρατικές δυσκολίες. Ακόμη, δεν υπήρξε φορέας ή σωματείο που να του ζήτησε 

βοήθεια και να μην τον υποστήριξε», είχε δηλώσει στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο 

τότε δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Παναγιώτης Νίκας. Από άλλους έχει χαρακτηριστεί ως 

«μεγάλος Έλληνας». Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μετονομασία 

                                                             
84 Π. Ελευθεριάδης, «Αλλάζει ονομασία το αεροδρόμιο της Καλαμάτας», στην ιστοσελίδα: newpost, 
21.6.2011, διαθέσιμο στο: https://newpost.gr/ellada/55209/allazei-onomasia-to-aerodromio-tis-

kalamatas, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
85 Έ. Καρανάτση, «Φόρος τιμής και μνήμης στον καπετάν Βασίλη», στην ιστοσελίδα: kathimerini, 

25.6.2011, διαθέσιμο στο: https://www.kathimerini.gr/society/430231/foros-timis-kai-mnimis-ston-

kapetan-vasili/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
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του αεροδρομίου Καλαμάτας «αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης» όπως 

είχε δηλώσει ο τότε περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Πατούλης. 

Ένας ακόμη λόγος που βοήθησε στην αναβάθμιση τους αεροδρομίου ήταν το 

μεγάλο επενδυτικό σχέδιο του καπετάν Βασίλη, ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ στην 

Πύλο Μεσσηνίας, το ξενοδοχείο Costa Navarino. Αυτή η τεράστια και υπερπολυτελής 

τουριστική μονάδα, σε έκταση 1.300 στρεμμάτων κατάφυτων ελαιώνων, με πλήθος 

δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες του και τα καλύτερα γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα 

δημιούργησε αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. «Ευτυχώς, πρόλαβε να το 

εγκαινιάσει πέρυσι», είχε δηλώσει ο τότε δήμαρχος Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Νίκας 

και συνεχίζει: «Ο καπετάν Βασίλης βοήθησε την πόλη και την περιοχή στις πιο δύσκολες 

στιγμές της. Και βέβαια στις φονικές πυρκαγιές του 2007.  Ήταν ένας άνθρωπος με 

μεγάλη δύναμη θέλησης και προσφοράς, που πάντα μας ένωνε, αφού ποτέ δεν είχε 

κομματική στάση»86. 
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ΣΤ΄ Κεφάλαιο  

Η συνεργασία του καπετάνιου με τη HELMEPA 

6.1. Τί είδους οργανισμός είναι η HELMEPA 

Η ΗΕLMEPA είναι η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος. Αυτή η πρωτοποριακή εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών και 

πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων ανέλαβε 

δράση στον Πειραιά στις 4 Ιουνίου 1982. Στόχος της είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται 

στη ναυτιλιακή κοινότητα να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση ώστε να 

δημιουργηθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για την δημιουργία μιας ποιοτικής 

ναυτιλίας που δε θα βλάπτει τους θαλάσσιους οργανισμούς και τη σύσταση των 

θαλάσσιων νερών. Η ΗΕLMEPA για να επιτύχει τα παραπάνω έχει ως μέσον της τη 

συντονισμένη εθελοντική προσπάθεια πληροφόρησης και κινητοποίησης όλων όσων 

εργάζονται στη θάλασσα, από τον πλοιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη. 

Αυτή η πρωτοβουλία γεννήθηκε από την τον αείμνηστο πλοιοκτήτη Γιώργο 

Π. Λιβανό, ο οποίος ανησυχούσε για τους κινδύνους που διατρέχουν οι ωκεανοί λόγω 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι στις 4 Ιουνίου 1982 ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Ελλήνων Εφοπλιστών και ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής 

Ομοσπονδίας υπέγραψαν τη Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης που ονομάζεται «Να 

Σώσουμε τις Θάλασσες» και ένα Σχέδιο Δράσης βάσει των οποίων ιδρύθηκε και 

λειτουργεί η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, η HELMEPA. 

Προκειμένου να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό αυτή η πρωτοβουλία της Ελληνικής 

ναυτιλίας, πέντε διεθνώς αναγνωρισμένοι περιβαλλοντικοί οργανισμοί 

προσυπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη. 

Η HELMEPA δεσμεύεται να υποστηρίζει το στόχο «Ασφαλή Πλοία σε 

Καθαρές Θάλασσες» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού87. Λειτουργεί ως ιδιωτικό 

σωματείο και το μόνο της έσοδο είναι οι δωρεές των μελών και οι ετήσιες εισφορές. 

Αυτό που θέλει είναι να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική συνείδηση σε ναυτιλιακή 

κοινότητα με οποιοδήποτε τρόπο ενημέρωσης. Αποζητά τη συμμόρφωση κατά της 

ρύπανσης μέσω των διεθνών νόμων και κανονισμών. Βοηθά την Ελληνική Πολιτεία 

όσον αφορά στη νομοθεσία προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προωθεί 

                                                             
87 naftikachronika, «Η επόμενη ημέρα για τη HELMEPA», στην ιστοσελίδα: naftikachronika, 

20.11.2020, διαθέσιμο στο: https://www.naftikachronika.gr/2020/11/20/h-epomeni-imera-gia-tin-

helmepa/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://www.helmepa.gr/images/pdfs/Declaration.pdf
https://www.naftikachronika.gr/2020/11/20/h-epomeni-imera-gia-tin-helmepa/
https://www.naftikachronika.gr/2020/11/20/h-epomeni-imera-gia-tin-helmepa/
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διεθνή προσπάθεια που συνδυάζει περιβαλλοντικούς κανονισμούς και εθελοντική 

βούληση για την εξάλειψη της ρύπανσης από τα πλοία και τη βελτίωση της ασφάλειας 

στη θάλασσα. Τα μέλη της αποτελούνται αυστηρά μόνο από πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, 

διαχειριστές και πράκτορες, πλοιάρχους, αξιωματικούς καταστρώματος και μηχανής 

και πληρώματα, καθώς και άλλους οργανισμούς και φορείς της ευρύτερης Ελληνικής 

και διεθνούς ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας. Κάθε εταιρεία ή άτομο που 

γίνεται μέλος και αποκτά τη δέσμευση να υποστηρίζει τους σκοπούς της λαμβάνει 

πιστοποιητικό μέλους. Αν κάποιο μέλος παρανόμησε πραγματοποιώντας μια μορφή 

ρύπανσης και δεν το αναφέρει, η HELMEPA ακυρώνει το πιστοποιητικό μέλους του. 

Τέλος, βραβεύει επιτεύγματα ατόμων ή και φορέων στους τομείς της πρόληψης της 

ρύπανσης και της ναυτικής ασφάλειας. 

Η εταιρεία ενθαρρύνει εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί από Έλληνες, 

διαχειριστές και πράκτορες όπου και αν βρίσκονται, πλοιάρχους, αξιωματικούς 

καταστρώματος και μηχανής και πληρώματα και γενικά μέλη της Πανελλήνιας 

Ναυτικής Ομοσπονδίας να εγγράφονται ως Μέλη της Ένωσης. Ακόμα, συνεργάζεται 

με την Ελληνική Κυβέρνηση και βρίσκεται δίπλα της σε θέματα σχετικά με διεθνείς 

κανονισμούς για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια στα 

πλοία. Θέλοντας να επικροτήσει την εθελοντική δέσμευση για την πρόληψη της 

ρύπανσης, απονέμει τον τίτλο του Μέλους στα ανάλογα άτομα. 

Κάθε είδους είδηση που δίνεται σε εταιρείες-μέλη και ναυτικούς σε 

ναυτιλιακά θέματα88, στο ευρύτερο κοινό σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που 

συνδέονται με τη συμπεριφορά του ανθρώπου και στη διεθνή κοινότητα με σκοπό την 

εξάπλωση των ιδεών της HELMEPA πρέπει να διακατέχεται από συνέπεια, διαφάνεια, 

ορθότητα και να παρέχεται με έγκυρο και έγκαιρο τρόπο και πάντα σύμφωνα με τους 

αναφερόμενους Ποιοτικούς Στόχους. Ο συνεχής έλεγχος και η βελτίωση των 

υπηρεσιών που προσφέρει η HELMEPA σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων, που 

λειτουργούν ως αλληλένδετοι κρίκοι μεταξύ τους, εξασφαλίζεται μέσω της θέσπισης 

και εφαρμογής συγκεκριμένων στόχων και κύριων δεικτών απόδοσης. 

Η επικοινωνία και η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα παίζει βασικό 

ρόλο για την καλλιέργεια και την ενίσχυση της ορθής συμπεριφοράς προς το 

περιβάλλον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με σκοπό τη γενικότερη 

ευαισθητοποίηση. Θερινές ενημερωτικές εκστρατείες και ειδικά προγράμματα 

                                                             
88 Τζ. Χαρλαύτη, Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας: 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2001, σ.27 
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σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρνουν σε επαφή τους 

ανθρώπους με το περιβάλλον και τους κινδύνους που το απειλούν. Οι ετήσιες 

εκστρατείες του «Γλάρου»89 της HELMEPA περιλαμβάνουν εθελοντικούς 

καθαρισμούς ακτών, προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων ευαισθητοποίησης,  έντυπο 

υλικό, παιδικούς διαγωνισμούς ζωγραφικής και άλλα. 

Η πραγματοποίηση περιβαλλοντικών εκθέσεων γίνεται ώστε οι επισκέπτες να 

έχουν πρακτική ενημέρωση για τις πηγές, τις πραγματικές διαστάσεις και τις απειλές 

της θαλάσσιας ρύπανσης καθώς και την αλληλεπίδρασή της με τους ανθρώπους. Τέλος, 

γίνεται χρήση βάσεων δεδομένων ώστε όσοι έχουν ενεργή δράση στην εταιρεία να 

κρατούν επαφή και να μεταλαμπαδεύουν τις ιδέες της στις τοπικές κοινωνίες τους και 

στους χώρους εργασίας τους. 

 

6.2. Η συνεργασία του καπετάν Βασίλη με τη HELMEPA 

Η περιβαλλοντική ευαισθησία πάντοτε χαρακτήριζε τον καπετάν Βασίλη, ένα 

από τα παλαιότερα μέλη της HELMEPA και για τρίτη φορά πρόεδρό της. Η πρώτη του 

θητεία ως πρόεδρος ήταν από το 1996 ως το 2000 και η τελευταία από το 2008 ως το 

θάνατό του το 2011. Ο καπετάν Βασίλης είχε αναμιχθεί στο περιβαλλοντικό κίνημα 

από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και κατείχε μια ιδιαίτερη θέση στην εξέλιξη της 

Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA. Μαζί με τον 

ιδρυτή της HELMEPA τον κ. Γιώργο Π. Λιβανό και τον διά βίου γενικό διευθυντή της 

Δημήτρη Μητσάτσο, είχε υπάρξει η πλέον σημαντική προσωπικότητα στην εξέλιξη της 

ιστορίας της ένωσης, δρώντας τρεις θητείες ως πρόεδρός της καθώς επίσης θήτευε ως 

πρόεδρος παράλληλα στο διεθνή σύνδεσμο παρόμοιων οργανισμών, INTERMEPA. 

Εκτός από τον Γιώργο Λιβανό, ήταν ο μόνος που κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο 

του Επίτιμου Προέδρου. Ακόμα πιο σημαντικό για τον ίδιο, ήταν το ότι ήταν ο ιδρυτής 

και ο κύριος ευεργέτης της HELMEPA Junior για πάνω από 15 χρόνια. Ο ίδιος ο 

καπετάν Βασίλης είχε προσωπική επικοινωνία με τα παιδιά που επισκέπτονταν τα 

γραφεία των Juniors και τα περιβαλλοντικά εκθέματα που φιλοξενούνταν στο ισόγειο 

των γραφείων της Costamare Shipping Co. 

                                                             
89 eleftheriaonline, «10 Νοεμβρίου 2011: Η “Παιδική HELMEPA” ενηλικιώνεται! », στην ιστοσελίδα: 

eleftheriaonline, 10.11.2011, διαθέσιμο στο: https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/koinoniki-

drastiriotita/item/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/koinoniki-drastiriotita/item/
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/koinoniki-drastiriotita/item/
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Ήταν ο κύριος χρηματοδότης της HELMEPA JUNIOR90, η έκθεση της οποία 

στεγαζόταν στο κτίριο της COSTAMARE, που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση 

και ενημέρωση μαθητών δημοτικού από όλη την Ελλάδα, για την προστασία του 

περιβάλλοντος και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στα 25 χρόνια 

λειτουργίας της χιλιάδες μαθητές της Ελλάδας έχουν πάρει μέρος στα προγράμματά 

της και κάποιοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν και τον καπετάνιο από κοντά. Πολλά 

παιδιά μεγάλωσαν με τρυφερές μνήμες από τον πλοιοκτήτη, ενώ πολλοί μεγάλοι 

νοσταλγούν τις συναντήσεις με μια προσωπικότητα που συνδύαζε εξυπνάδα, ευγένεια 

και απλούς προσιτούς τρόπους. 

Το 1998 η HELMEPA JUNIOR είχε λάβει το βραβείο GLOBAL 500 του 

UNEP, δηλαδή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Η 

HELMEPA μαζί με το πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, την Ακαδημία Αθηνών, την 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την TEMES, σχεδίασαν τη λειτουργία του 

«Νavarino Natura Hall» στην Costa Navarino, ενός διαδραστικού εκθεσιακού χώρου, 

που στοχεύει στην παρότρυνση για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, και 

ιδιαίτερα των παιδιών σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Α. Λάμπρου, «Η δική μας Helmepa junior», στην ιστοσελίδα: antigonilamprouwordpress, 30.5.2014, 

διαθέσιμο στο: https://antigonilamprou.wordpress.com/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 

 

https://antigonilamprou.wordpress.com/
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Ζ΄ Κεφάλαιο 

Έργα στο χωριό Διαβολίτσι Μεσσηνίας που  φέρουν το όνομά του 

7.1. Αθλητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 

Το Διαβολίτσι Μεσσηνίας91, το χωριό καταγωγής του αείμνηστου 

καπετάνιου, διαθέτει τα τελευταία χρόνια γήπεδο ποδοσφαίρου. Ο Αθλητικός Όμιλος 

Διαβολιτσίου ή αλλιώς ΑΟΔ, όταν φτιάχτηκε το γήπεδο είχε εισηγηθεί να του δοθεί η 

ονομασία «γήπεδο καπετάν Βασίλης», προς τιμήν του καπετάνιου92. Ο δήμος Οιχαλίας, 

στον οποίο υπάγεται το χωριό, έκανε αμέσως δεκτή την πρόταση. Έτσι σήμερα το 

γήπεδο φέρει το όνομά του. Στις 7 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή 

ονοματοδοσίας παρουσία μελών της οικογένειας του αείμνηστου επιχειρηματία, μελών 

του Ιδρύματος «καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», παραγόντων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύσσωμης της διοίκησης, 

παικτών και φίλων του Αθλητικού Ομίλου Διαβολιτσίου. Παρόντες ονομαστικά ήταν 

ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο τότε 

δήμαρχος Οιχαλίας κ. Αριστείδης Σταθόπουλος, η τότε αντιπεριφερειάρχης 

Μεσσηνίας κ. Ελένη Αλειφέρη, ο τότε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. 

Βαγγέλης Ξιγκώρος και ο πρόεδρος του New York College κ. Ηλίας Φούτσης. 

Ο δευτερότοκος γιος του καπετάνιου, Αχιλλέας, που ασχολείται με τις 

επενδύσεις του Costa Navarino, είχε πει δυο λόγια στον κόσμο που είχε βρεθεί στην 

εκδήλωση για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του και μεταξύ αυτών ανέφερε ότι ο 

καπετάν Βασίλης υπεραγαπούσε τον τόπο του και ήθελε να τον δει να προοδεύει. 

Ακόμη επανέλαβε πολλές φορές μια φράση που έλεγε ο πατέρας του, η οποία ήταν η 

εξής: «Με το να παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου, με το να δίνεις γεμίζει η καρδιά σου». 

Ο ίδιος ήταν βαθύτατα συγκινημένος για την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του 

πατέρα του και δε δίστασε να ευχαριστήσει μέσα από την καρδιά του όλους όσους 

βρέθηκαν εκείνο το απόγευμα εκεί. 

Σχετικά με την ονοματοδοσία του γηπέδου, ο Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσίου 

στην ανακοίνωσή του είχε αναφέρει ότι: «Ο ΑΟΔ με την ενέργεια αυτή τιμά τον 

άνθρωπο καπετάν Βασίλη, ο οποίος με αφετηρία το χωριό του το Διαβολίτσι, όπου έζησε 

                                                             
91  Κ. Γαζούλης, Ε. Πιτάκη, Καλαμάτα: περιηγητικός οδηγός ορεινών περιοχών, Καλαμάτα 2001, σ. 32 
92 Π. Πρεζεράκος, «Καπετάν Βασίλης ονομάστηκε το γήπεδο Διαβολιτσίου», στην ιστοσελίδα: 

notosport, 9.7.2018, , διαθέσιμο στο: https://notosport.eleftheriaonline.gr/football/item/24965-

%E2%80%9Ckapetan-basilhs%E2%80%9D-onomasthke-to-ghpedo-diabolitsioy-fwto, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 

https://notosport.eleftheriaonline.gr/football/item/24965-%E2%80%9Ckapetan-basilhs%E2%80%9D-onomasthke-to-ghpedo-diabolitsioy-fwto
https://notosport.eleftheriaonline.gr/football/item/24965-%E2%80%9Ckapetan-basilhs%E2%80%9D-onomasthke-to-ghpedo-diabolitsioy-fwto
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τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, κατάφερε να κερδίσει ηγετική θέση στον χώρο της 

Ελληνικής και παγκόσμιας Ναυτιλίας αλλά και στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο με 

κορυφαίο έργο την επένδυση στην Costa Navarino. Με την λειτουργία αυτού του 

μεγαλόπνοου έργου, η Μεσσηνία τοποθετήθηκε ως ελκυστικός και ποιοτικός προορισμός 

στον Παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, απολαμβάνοντας ήδη σημαντικά οφέλη με αντίκρισμα 

στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Η καταξίωση του καπετάν Βασίλη ενισχύεται με την 

πλούσια κοινωνική του δράση, προσφέροντας σημαντικό έργο σε τοπικό αλλά και εθνικό 

επίπεδο. Το έργο αυτό ήδη έχει αναγνωριστεί από μεγάλους οργανισμούς και φορείς με 

σημαντικές διακρίσεις και επιβραβεύσεις. Ο τόπος του, το Διαβολίτσι, σε αναγνώριση 

της πολυετούς και διαχρονικής προσφοράς του, δίνει το όνομά του στο γήπεδο του χωριού 

του, στην κατασκευή του οποίου είχε σημαντική προσφορά. Ήδη το έργο αυτό αποτέλεσε 

ουσιαστικό παράγοντα ανάδειξης του ΑΟΔ σε πρωταγωνίστρια ποδοσφαιρική ομάδα της 

Μεσσηνίας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Α’ 

τοπική κατηγορία την σεζόν που ολοκληρώθηκε»93. 

 

7.2. Θέατρο «Σταθία Κωνσταντακοπούλου» 

Στη βόρεια πλευρά του χωριού, στη ράχη όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι 

κάτοικοι, βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρος, μιας πολύ παλιάς εκκλησίας του 

χωριού που πλέον αποτελεί ξωκκλήσι, ενώ παλιά ήταν ο κεντρικός ναός του. Εκεί 

βρισκόταν η γειτονιά όπου μεγάλωσε ο καπετάν Βασίλης και πέρασε τα παιδικά του 

χρόνια. Λόγω αυτής της αγάπης του, αποφάσισε με δική του δαπάνη να φτιάξει μία 

πλατεία δίπλα στο εκκλησάκι και ένα θεατράκι προς τιμήν της μητέρας του. Το 

θεατράκι φέρει το όνομα της μητέρας του και ονομάζεται «θέατρο Σταθία 

Κωνσταντακοπούλου». Πρόκειται για ένα μικρό θέατρο χωρητικότητας λίγων θέσεων 

όπου τους καλοκαιρινούς, κυρίως, μήνες πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, όπως χοροί, 

βραδιές μουσικής και ποίησης, χορωδίες, θεατρικά και βραδιές με παραστάσεις του 

Καραγκιόζη94 για τους μικρούς μας φίλους. Το θεατράκι είναι ευρέως γνωστό στο νομό 

Μεσσηνίας και σε όλες τις εκδηλώσεις υπάρχουν δημοσιογράφοι της τοπικής 

                                                             
93 Π. Πρεζεράκος, «Καπετάν Βασίλης ονομάστηκε το γήπεδο Διαβολιτσίου», στην ιστοσελίδα: 

notosport, 9.7.2018, , διαθέσιμο στο: https://notosport.eleftheriaonline.gr/football/item/24965-

%E2%80%9Ckapetan-basilhs%E2%80%9D-onomasthke-to-ghpedo-diabolitsioy-fwto, ημερομηνία 

προσπέλασης 8.5.2021 
94 messinialive, «10ος πολιτιστικός Αύγουστος Διαβολιτσίου», στην ιστοσελίδα: messinialive, 30.7.2018, 

διαθέσιμο στο: https://www.messinialive.gr/diavolitsi-o-karagkiozis-kai-fantasma-skorpise-gelio-

mikrous-kai-megalous/, ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021 
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https://notosport.eleftheriaonline.gr/football/item/24965-%E2%80%9Ckapetan-basilhs%E2%80%9D-onomasthke-to-ghpedo-diabolitsioy-fwto
https://www.messinialive.gr/diavolitsi-o-karagkiozis-kai-fantasma-skorpise-gelio-mikrous-kai-megalous/
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κοινωνίας για να τραβήξουν πλάνα από την εκάστοτε εκδήλωση και να τα προβάλλουν 

στα τοπικά κανάλια. 

 

7.3. Ελικοδρόμιο 

Ο καπετάν Βασίλης, λίγα χρόνια προτού φύγει από τη ζωή, θέλησε να κάνει 

ένα ακόμα δώρο στον τόπο του, το Διαβολίτσι. Κατασκεύασε ένα ελικοδρόμιο στον 

προαύλιο χώρο του Γυμνασίου σχολείου. Το ελικοδρόμιο αυτό βρίσκεται στη λίστα με 

τα πιο σύγχρονα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

για τις προσγειώσεις μέσω οργάνων και με τοποθεσία που εύκολα μπορεί να εντοπιστεί 

από τον πιλότο, ο οποίος βάζει σημάδι το πέτρινο κτήριο του Γυμνασίου. Το 

ελικοδρόμιο δεν έχει κοντά του ηλεκτροφόρα καλώδια, γεγονός που παρέχει 

μεγαλύτερη ασφάλεια στις προσγειώσεις. Ο αείμνηστος καπετάνιος ήθελε να 

κατασκευάσει το συγκεκριμένο ελικοδρόμιο ώστε σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης να 

μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί άμεσα και γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι 

σήμερα σπάνια έχει χρησιμοποιηθεί για αυτόν το λόγο. Συνήθως φιλοξενεί εκδηλώσεις 

που πραγματοποιούνται στον προαύλιο χώρου του σχολείου, καθώς η επιφάνεια του 

είναι μεγάλη και μπορεί να χρησιμεύσει ως δάπεδο τοποθέτησης καρεκλών για την 

εκάστοτε εκδήλωση. Επίσης , είναι ο χώρος που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το 

πανηγύρι του χωριού στις 27 Ιουλίου που γιορτάζει τον πολιούχο του, τον Άγιο 

Παντελεήμονα. 
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Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική μου διατριβή για τον καπετάν Βασίλη 

Κωνσταντακόπουλο, προσμετρώ μόνο θετικά συναισθήματα και θαυμασμό για αυτόν 

τον άνθρωπο. Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό και 

καταγόμενος από μία φτωχή οικογένεια, καταφέρνει να μας εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα 

με το έργο που άφησε. Το έργο αυτό συνεχίζεται με την πολύτιμη βοήθεια των τριών 

γιων του. Η θέληση και η επιμονή του τον βοήθησαν να πραγματοποιήσει τα όνειρά 

του. Για τη Μεσσηνία αποτελεί βασική προσωπικότητα, καθώς την έχει  οδηγήσει στην 

ανάδειξή της, κάνοντάς την γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Το ξενοδοχείο του , το 

Costa Navarino, θεωρείται ο πιο πολυτελής προορισμός τόσο για τους Έλληνες, όσο 

και για τους τουρίστες. Η απέραντη έκταση του ξενοδοχείου και οι δυνατότητες που 

προσφέρει καλύπτουν τα πιο ακριβά γούστα. Βασικό στοιχείο αποτελεί ότι το 

προσωπικό του απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από Μεσσήνιους, νεαρούς στην 

ηλικία με όρεξη για δουλειά. Βασικό μέλημα για τον καπετάν Βασίλη ήταν να 

προσφέρει δουλειά σε ανθρώπους με κοινή καταγωγή με τον ίδιο. Άλλο ένα στοιχείο 

που δείχνει την αγάπη για τον τόπο του. 

Η ενασχόλησή του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου με τον κλάδο της 

ναυτιλίας, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα για την εποχή του. Ελάχιστοι ήταν 

εκείνοι που κατάφεραν να προοδεύσουν εκείνα τα δύσκολα χρόνια, δημιουργώντας 

στόλο και ιδρύοντας ναυτιλιακές εταιρείες. Οι δηλώσεις του στις συνεντεύξεις του για 

το μυστικό της επιτυχίας, αφορούσαν τη σύζυγό του. Εκείνη ήταν που τον στήριξε σε 

κάθε του βήμα και ο ίδιος το αναγνώριζε και το δήλωσε σε κάθε ευκαιρία. Δύσκολα 

βρίσκει κανείς κάτοικο της Μεσσηνίας που να μη γνωρίζει το όνομα του Βασίλη 

Κωνσταντακόπουλου. Όλοι αναγνωρίζουν το έργο και την προσφορά του και για το 

λόγο αυτό, η Μεσσηνία τον τίμησε δίνοντας το όνομά του στο αεροδρόμιο της 

Καλαμάτας. 

Η κοινή μου καταγωγή με τον καπετάν Βασίλη, μου έδωσε ακόμη περισσότερη 

ώθηση στο να κάνω εμπεριστατωμένη έρευνα γύρω από τον ίδιο και το έργο του. Είναι 

πράγματι μεγάλη τύχη να κατάγομαι από το ίδιο χωριό με έναν από τους ευεργέτες της 

Μεσσηνίας. Στο πρόσωπο του μπορεί κανείς να δει έναν οικογενειάρχη, εργατικό και 

γεμάτο όραμα άνθρωπο, που το μόνο που επιζητούσε όσο ζούσε ήταν η ατομική και 

κοινωνική πρόοδος. Ήταν άνθρωπος που ενδιαφερόταν για τον συνάνθρωπο και που 

δούλεψε σκληρά για να το αποδείξει. 
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Η Μεσσηνία του είναι ευγνώμων και θα συνεχίσει να του είναι για πολλά 

χρόνια, τόσο στον ίδιο, όσο και στους απογόνους του. Οι τρεις γιοι του συνεχίζουν 

επάξια τους δρόμους που χάραξε ο πατέρας τους, έκαστος στο είδος του. Κάτι που 

σπάνια συναντάς σε ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν είναι η ευαισθησία για το 

περιβάλλον. Κι όμως στην περίπτωση του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, αυτό 

είναι κάτι που αποτέλεσε την αφετηρία των κινήσεών του. Τόσο οι ναυτιλιακές, όσο 

και η ξενοδοχειακή του επιχείρηση δομήθηκαν με πυρήνα την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, συνθέτουν μια πολύπλευρη προσωπικότητα που 

είχε μεγάλους στόχους. Η προσφορά του θα μείνει αναλλοίωτη στο πέρασμα του 

χρόνου και θα αναγνωρίζεται με την παραμικρή ευκαιρία.. 
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Shipping Co., στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 11.5.2021 
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στην Κορέα, στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 
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ΕΙΚΟΝΑ 9. Πλοίο της Cosco Hellas, που δημιουργήθηκε από την Costamare 

Shipping Co., στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 11.5.2021 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 10. Ο καπετάν Βασίλης στα Ναυπηγεία της Hyundai της Νότιας Κορέας το 

2000, στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 11.5.2021 

 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
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ΕΙΚΟΝΑ 11.  Άρθρο της εφημερίδας Το Βήμα της 27ης Απριλίου 2000, στην 

ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 11.5.2021 

 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html


91 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 12. Δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική στις 17 Ιανουαρίου 2001. 

στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 
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https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
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ΕΙΚΟΝΑ 13. Το εξώφυλλο ειδικής έκδοσης της βρετανικής εφημερίδας Lloyd΄s List 

το 2004, στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 11.5.2021 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 14. Πανοραμική φωτογραφία του ξενοδοχείου Costa Navarino, στην 

ιστοσελίδα: newmoney, 11.2.2021, διαθέσιμο στο: 

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/costa-navarino-

to-chriso-deal-me-ton-tsecho-megistana-ke-ta-epomena-schedia/, ημερομηνία 

προσπέλασης 12.5.2021 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/costa-navarino-to-chriso-deal-me-ton-tsecho-megistana-ke-ta-epomena-schedia/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/costa-navarino-to-chriso-deal-me-ton-tsecho-megistana-ke-ta-epomena-schedia/
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ΕΙΚΟΝΑ 15. Ο καπετάν Βασίλης στο γήπεδο γκολφ του ξενοδοχείου του, στην 

ιστοσελίδα: kalamatain, 5.5.2013, διαθέσιμο στο: https://kalamatain.gr/new/o-

oramatistis-kapetan-vasilis-konsta/, ημερομηνία προσπέλασης 12.5.2021 

https://kalamatain.gr/new/o-oramatistis-kapetan-vasilis-konsta/
https://kalamatain.gr/new/o-oramatistis-kapetan-vasilis-konsta/
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ΕΙΚΟΝΑ 16. Άρθρο από την εφημερίδα Real News 7 Μαρτίου 2010 αφιερωμένο 

στο Costa Navarino, στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο 

στο: https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 11.5.2021 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
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ΕΙΚΟΝΑ 17. Το αεροδρόμιο Καλαμάτας που φέρει το όνομα του καπετάν Βασίλη, 

στην ιστοσελίδα: kalamatatimes, 11.9.2019, διαθέσιμο στο: 

https://www.kalamatatimes.gr/apogeiothike-to-aerodromio-tis-kalamatas-perissoteroi-

apo-kathe-chronia-oi-episkeptes/, ημερομηνία προσπέλασης 11.5.2021 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 18. O καπετάν Βασίλης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της 

HELMEPA, στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 12.5.2021 

https://www.kalamatatimes.gr/apogeiothike-to-aerodromio-tis-kalamatas-perissoteroi-apo-kathe-chronia-oi-episkeptes/
https://www.kalamatatimes.gr/apogeiothike-to-aerodromio-tis-kalamatas-perissoteroi-apo-kathe-chronia-oi-episkeptes/
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-shipping.html
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ΕΙΚΟΝΑ 19. Το πατρικό σπίτι του καπετάν Βασίλη στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας, από 

την προσωπική μου συλλογή 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 20. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο χωριό Διαβολίτσι που ονομάστηκε 

«καπετάν Βασίλης», από την προσωπική μου συλλογή 
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ΕΙΚΟΝΑ 21. Η πινακίδα που κοσμεί το γήπεδο Διαβολιτσίου, από την προσωπική 

μου συλλογή 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 22. Ο Αχιλλέας σε εκδήλωση αφιερωμένη στον πατέρα του στο γήπεδο 

Διαβολιτσίου, στην ιστοσελίδα: sportstonoto, 8.7.2018, διαθέσιμο στο:  

https://www.sportstonoto.gr/i-giorti-sto-diavolitsi-eis-mnimi-toy-kapetan-vasili-

video-photos/, 12.5.2021 
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προσωπική μου συλλογή 
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ΕΙΚΟΝΑ 25. Φωτογραφία από βραδιά με παράσταση Καραγκιόζη στο θέατρο 

Διαβολιτσίου, στην ιστοσελίδα: kalamatajournal, 5.8.2019, διαθέσιμο στο: 
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https://www.kalamatajournal.gr/bouquet/ekdiloseis/item/18730-afthono-gelio-charise-h-parastash-karagkiozh-sto-diabolitsi
https://www.kalamatajournal.gr/bouquet/ekdiloseis/item/18730-afthono-gelio-charise-h-parastash-karagkiozh-sto-diabolitsi
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ΕΙΚΟΝΑ 27. Το ελικοδρόμιο στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Διαβολιτσίου που 
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ΕΙΚΟΝΑ 29. O καπετάν Βασίλης παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση που του 

απένειμε το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης στις 5 Απριλίου 2000, στην ιστοσελίδα: 

greekshippingmiracle, 12.4.2017, διαθέσιμο στο: 

https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-supporters/costamare-

shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 12.5.2021 
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διάρκεια φιλανθρωπικού χορού το 2003, στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 

12.4.2017, διαθέσιμο στο:  https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-

supporters/costamare-shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 12.5.2021 
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ΕΙΚΟΝΑ 31. Από τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου στο Ulsan 

της Νότιας Κορέας στις 26 Ιουνίου 2005, στην ιστοσελίδα: greekshippingmiracle, 

12.4.2017, διαθέσιμο στο:  https://www.greekshippingmiracle.org/el/founding-

supporters/costamare-shipping.html, ημερομηνία προσπέλασης 12.5.2021 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32. Τιμητική διάκριση του καπετάν Βασίλη για τη δημιουργία του Costa 
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ΕΙΚΟΝΑ 33. Φωτογραφία από την κηδεία του καπετάνιου στις 27 Ιανουαρίου 2011, 

στην ιστοσελίδα: eleftheriaonline, 27.1.2011, διαθέσιμο στο: 

https://eleftheriaonline.gr/, ημερομηνία προσπέλασης 12.5.2021 
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Περίληψη 

Ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος έχει χαρακτηριστεί ως πατέρας της 

ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μεγάλος 

ευεργέτης της Μεσσηνιακής γης. Έχει μείνει στη μνήμη των ανθρώπων ως 

φυσιογνωμία που το όνομά του συνδέεται με τη ναυτιλία και τον τουρισμό και που 

ακόμα και σήμερα δημιουργεί μόνο θετικές μνήμες. Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε 

στην επαρχία κατάφερε να ταξιδέψει για την πρωτεύουσα και να δημιουργήσει τρεις 

διαφορετικές επιχειρήσεις, τις οποίες σήμερα διοικούν οι τρεις γιοι του. Βασικό του 

στήριγμα αποτέλεσε η σύζυγός του, Κάρμεν. Οι επιχειρήσεις του σήμερα ανθούν με 

μεγάλη επιτυχία και παρέχουν εργασία σε χιλιάδες εργαζομένους. 

 

 

 


	5.2. Η απόφαση για την αλλαγή της ονομασίας…...…………………………………59
	1.2. Η σύζυγός του, Κάρμεν Κυρίτση
	1.4.1. Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
	Ο δευτερότοκος γιος του καπετάνιου, την ημέρα της κηδείας του πατέρα του θέλησε να πει δυο λόγια στον κόσμο που βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Τα λόγια σε αυτές τις περιστάσεις είναι δύσκολο να μπουν σε σειρά και να ειπωθ...
	Μπορούσε πολύ γρήγορα να συνδεθεί συναισθηματικά με τον συνομιλητή του και να του εμπνεύσει εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ήταν πάντα αληθινός και ντόμπρος, ήταν πάντα ο εαυτός του. Όπως έλεγε όμως, και δημοσίως, την προκοπή της οικογενείας του την χρωστούσ...
	Τα αργιλικά κοιτάσματα της εταιρείας έχουν καταγραφεί και μελετηθεί ανάλογα με τον τύπο αργίλου με τη βοήθεια σύγχρονων τοπογραφικών και τεχνικών χαρτογράφησης υψηλής ανάλυσης . Τα στοιχεία αυτά βοηθούν την ομάδα της στο να πραγματοποιεί εξορύξεις υψη...


	Το «The Romanos, a Luxury Collection Resort» στην Costa Navarino, απέκτησε πρόσφατα τη διεθνή πιστοποίηση βιωσιμότητας Travelife  Gold . Η πιστοποίηση βιωσιμότητας Travelife Gold είναι ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης αειφορίας που απευθύνεται σε ξενο...
	5.2. Η απόφαση για την αλλαγή της ονομασίας
	Καραγεώργος Λ., «Η ΤΕΜΕΣ και το Hilton», στην ιστοσελίδα: naftemporiki, 25.10.2018, διαθέσιμο στο: https://www.naftemporiki.gr/,  ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021
	Καραγεώργος Λ., «Γιατί επενδύει η Costa Navarino στο γκολφ», στην ιστοσελίδα: naftemporiki, 15.4.2019, διαθέσιμο στο: https://m.naftemporiki.gr/story/1464869/giati-ependuei-i-costa-navarino-sto-gkolf ,  ημερομηνία προσπέλασης 8.5.2021
	Μιχαλοπούλου Γ., «Πειραιάς: Aπό το Cosco Hellas στο Cosco Taurus», στην ιστοσελίδα: naftemporiki, 1.3.2018, διαθέσιμο στο: https://m.naftemporiki.gr/story/1325742/peiraias-apo-to-cosco-hellas-sto-coscoshippingtaurus, ημερομηνία προσπέλασης 7.5.2021

