Β. Κωνσταντακόπουλος: "Tο Costa Navarino θα γίνει πραγματικότητα"

Αισιόδοξος παρά τα σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια που επί μακρόν «φρέναραν» μια από
τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στη χώρα – ύψους 1,2 δισ. ευρώ - εμφανίστηκε ο
εφοπλιστής Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε
το ΕΒΕΑ προς τιμήν του.
Απαιτήθηκαν 25 χρόνια, ώστε ο κ. Κωνσταντακόπουλος να αποκτήσει τις απαραίτητες
εκτάσεις γης, να θέσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Cavo Navarino, αλλά και για
να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου. Όπως, όμως, επισήμανε χαρακτηριστικά, ο
«Γολγοθάς» γραφειοκρατίας με τον οποίο βρέθηκε αντιμέτωπος είναι μια λογική συνέπεια
του πρωτόγνωρου και μοναδικού χαρακτήρα της επένδυσης – μαμούθ, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΤΕΜΕΣ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας)
στη Μεσσηνία αφορά μία από τις πιο σημαντικές τουριστικές επενδύσεις στη Μεσόγειο και
τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση του
έργου αναπτύσσεται σε δύο ολοκληρωμένες εκτάσεις, άνω των 10.000 στρεμμάτων, με
παραθαλάσσια πρόσοψη, στις περιοχές Πύλου και Ρωμανού και περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, 4 ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων (δυναμικότητας 1.111 δωματίων), 2 γήπεδα
γκολφ 18 οπών, γήπεδα τένις, κέντρα αναψυχής, θαλάσσιο πάρκο κ.α.
Ο κ. Κωνσταντακόπουλος δίνοντας το στίγμα των υπηρεσιών που θα παρέχει το Costa
Navarino ανέφερε ότι «πρέπει να αναλογιστούμε πως ο επισκέπτης ενός τουριστικού
θέρετρου που βρίσκεται, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον για 11 μήνες κλεισμένος στον
εργασιακό του χώρο έχει ένα όνειρο, να περάσει δηλαδή ευχάριστες διακοπές σε έναν
όμορφο προορισμό. Δεν έχουμε δικαίωμα να γκρεμίσουμε το όνειρο αυτό. Κι αν συμβεί κάτι
τέτοιο θα πρέπει να νιώθουμε ενοχές γι’ αυτό» δήλωσε. Αναφερθείς, δε, στο νομό
Μεσσηνίας, ο κ. Κωνσταντακόπουλος, που ταυτόχρονα τελεί πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος τόνισε ότι η περιοχή διαθέτει
δυσεύρετο φυσικό κάλλος, το οποίο δε υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου.
Το τουριστικό θέρετρο Costa Navarino εκτιμάται ότι θα ανοίξει τις πύλες του στο κοινό τον
Απρίλιο του 2010 και αναμένεται ότι θα αναμορφώσει ολοκληρωτικά το τοπίο στην
περιοχή. «Η Πελοπόννησος απειλείται με ερημοποίηση. Επομένως, θα πρέπει να
καλοδεχόμαστε επενδυτικές πρωτοβουλίες που προέρχονται από σοβαρούς επιχειρηματίες
και δεν σέβονται το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι σημαντική, όχι μόνο λόγω
του μεγέθους της, αλλά κυρίως εξαιτίας της καθοριστικής συμβολής της στην ανάπτυξη της
περιοχής» δήλωσε στο Capital.gr ο πρώην υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργος
Ανωμερίτης.
Από την πλευρά τους, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αργολίδας και Αρκαδίας κ.κ.
Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος και Δημήτρης Παυλής αντίστοιχα έκαναν έκκληση «να
υπάρξουν περισσότερες υποδομές και λιγότερη γραφειοκρατία, ώστε να δοθεί τέλος στην
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κρατική ολιγωρία», ενώ ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης παραδέχτηκε ότι
«απαιτείται ακόμη αρκετός δρόμος, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί χώρα φιλική προς
τις επενδύσεις.
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