
 
 

 

 

 

 

«Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα» 
Συστράτευση φορέων και κοινωνίας για την αντιμετώπιση του θέματος των 

αδέσποτων ζώων στη Μεσσηνία 

 

Costa Navarino, 20 Φεβρουαρίου 2020 – H Costa Navarino και το Ίδρυμα 

«Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» παρουσίασαν σήμερα το 3ετές 

πρόγραμμα «Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με 

τους Δήμους Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

Dogs’ Voice.  

Η πρώτη φάση του προγράμματος 

υλοποιήθηκε ήδη μεταξύ 22-24 

Νοεμβρίου 2019,  έχοντας 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  αναπτύσσεται πάνω 

στο τρίπτυχο στείρωση, παιδεία, 

εθελοντισμός και πραγματοποιήθηκε με τη 

βοήθεια 22 κτηνιάτρων της ΕΔΚΕ, 78 εθελοντών και 12 χορηγών σε 3 

κτηνιατρικούς σταθμούς στην Πύλο, τους Γαργαλιάνους και την Κυπαρισσία. 

 

Η δεύτερη φάση του προγράμματος 

«Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα» αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί 6-12 Απριλίου 2020 και 

περιλαμβάνει περισσότερες στειρώσεις 

αδέσποτων, καθώς και εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε μαθητές και φορείς όλων 

των βαθμίδων. Μέρος της Β’ φάσης 

αποτελεί πανελλαδική καμπάνια 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την 

υιοθεσία αδέσποτων ζώων την οποία 

στηρίζουν συμμετέχοντας αφιλοκερδώς άνθρωποι του πνεύματος και του 

αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι: Γιώργος Καπουτζίδης, Νάντια Κοντογεώργη, 

Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Θοδωρής Παπαλουκάς.  

 

http://www.costanavarino.com/
https://www.cvf.gr/
https://www.cvf.gr/
https://www.dogsvoice.gr/arthra/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%22%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%22-37130


 
 

 

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.» 

Την εκδήλωση-παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Navarino Dunes της Costa 

Navarino, τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος 

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 συνεπεία 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». 

Περισσότεροι από 30 εθελοντές, κτηνίατροι, υποστηρικτές και αρωγοί του 

προγράμματος, χάρη στη βοήθεια των οποίων υλοποιήθηκε 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. 

 

Πληροφορίες για τους συντάκτες:  

Costa Navarino  

H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην 

Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της 

Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι 

ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino 

Dunes, την πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο 5* ξενοδοχεία , The Romanos, a Luxury 

Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino, οι ιδιωτικές κατοικίες Navarino 

Residences και η συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa 

Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το Anazoe 

Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς 

και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay 

Course και το υπόσκαφο Bay Clubhouse, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή ένα υπερπολυτελές 



 
 

 
ξενοδοχείο και ένα σύγχρονο, lifestyle resort στη κοντινή περιοχή Navarino Waterfront. 

Στην περιοχή Navarino Hills κατασκευάζονται δύο νέα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών.   

Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website, www.costanavarino.com 

και του συνδέσμου στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.    

 

Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” 

 

Το Ίδρυμα "Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου" είναι ένα κοινωφελές 

ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν των Καπετάν 

Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία 

πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. 

Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην 

έρευνα, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη τοπικών δομών της Μεσσηνίας.  

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη, στην 

κοινωνία, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς καθώς 

και με οργανισμούς των πεδίων αυτών. 

 

Dogs' Voice 

 

To Dogs' Voice είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο τη στήριξη φιλοζωικών 

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, την προώθηση αδέσποτων 

ζώων σε υπεύθυνες υιοθεσίες και την εφαρμογή του προγράμματος "Ελλάδα χωρίς 

Αδέσποτα" στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

 

 
Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Μαρίνα Παπατσώνη, Director General – Business Development & Corporate Affairs 

Τηλ: 210 9490013 

email: mpapatsoni@temes.gr 

 

Βάλια Βανέζη, Senior Communications Manager 

Τηλ: 210 9490152 

e-mail: vvanezi@temes.gr  
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