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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς. Απών εκ των 
µελών, ο Γιάννης Παπακώστας. 

 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΑΝΤΕΝΝΑ  ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 25η Νοεµβρίου 2008. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και 
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου 
και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι 
απαραβίαστη. 
 
II.  Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή 
µεταδίδονται  το όνοµα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του. 
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IV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις. 
 
 

Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ και του Ισιδώρου Κούβελου, των 
υποβληθέντων υποµνηµάτων και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία δελτίων 
ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού  των παρακάτω ηµεροµηνιών, προέκυψαν τα 
εξής:    
 
∆ελτίο ειδήσεων της 18.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος  
Από το 4ο λεπτό µετάδοσης του δελτίου ειδήσεων περνά στο πάνω µέρος της οθόνης 
το ακόλουθο crawl: ΣΕ ΛΙΓΟ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΜΕ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
Παρουσιαστής: Κι ερχόµαστε τώρα σε µία αποκάλυψη. Ένα πολύ σοβαρό θέµα 
κυρίες και κύριοι, που φαίνεται ότι ίσως κρύβει από πίσω του πολλά. Φαίνεται λοιπόν 
να εµπλέκεται ένα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Και µιλάµε για την αγορά σε 
ανύποπτο καταρχήν αλλά από ότι φαίνεται εξόχως ύποπτο χρόνο µιας έκτασης 
«φιλέτο» στο Βόλο. Η έκταση αυτή όταν αγοράστηκε, αγοράστηκε σαν µια απλώς 
µεγάλη έκταση. Εκείνοι που την αγόρασαν όµως ήξεραν ότι πολύ σύντοµα θα γινόταν 
«φιλέτο». Γιατί πολύ απλά στην έκταση αυτή θα γίνουν γήπεδα γκολφ και υποδοµές 
για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Τα 1800 στρέµµατα ανήκαν στην εκκλησία. Στη 
Μητρόπολη ∆ηµητριάδος, όχι το Βατοπαίδιο εδώ και αγοράστηκαν από συγγενή εξ’ 
αγχιστείας κορυφαίου -όπως είπαµε- κυβερνητικού στελέχους. 
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΝΕΟ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ; Συγγενής Υπουργού απέκτησε έκταση-φιλέτο 
Εκφωνητής: Αυτή η έκταση «φιλέτο» λίγο νότια του Βόλου, µία έκταση 1800 
συνολικά στρεµµάτων που λόγω Μεσογειακών Αγώνων αποκτά τεράστια αξία καθώς 
εκεί θα κατασκευαστούν γήπεδα γκολφ και όλες οι σχετικές υποδοµές είναι µία 
έκταση που πέρασε από την τοπική µητρόπολη ∆ηµητριάδος σε εφοπλιστή. 
(προβάλλονται οι αναφερόµενες περιοχές σε αεροφωτογραφίες και χάρτες) 
Έναν εφοπλιστή που το ρεπορτάζ του ΑΝΤΕΝΝΑ λέει ότι είναι εξ’ αγχιστείας 
συγγενής Υπουργού της σηµερινής κυβέρνησης και σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργο Καρατζαφέρη πρόκειται για µεθόδευση που κρύβει πολιτικό 
σκάνδαλο. (προβάλλεται καρτέλα, η οποία στα δεξιά έχει µαύρο περίγραµµα 
αντρικής φιγούρας και στα αριστερά το ακόλουθο κείµενο:Ποιος είναι ο εφοπλιστής. 
Πρόκειται για συγγενή (εξ αγχιστείας) Υπουργού της σηµερινής κυβέρνησης)   
Στο κάτω µέρος της οθόνης η ένδειξη είναι: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΝΕΟ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ; Καρατζαφέρης: «Θα βρεθείτε κατηγορούµενοι…»  
Γ. Καρατζαφέρης:  «Προσέξτε ποιοι έχουν µπει στο «φιλέτο». Σας το καταθέτω 
σήµερα να υπάρχει στα πρακτικά για όταν λοιπόν υφανθεί το πουλόβερ, να έρθετε να 
απολογηθείτε. Σας λέω λοιπόν σήµερα: προσέξτε τι συµβαίνει εκεί και ποιες 
οικογένειες έχουν µπει σε αυτό το άγριο παιχνίδι. Απλώς σας το σηµειώνω για να 
υπάρχει στις σκέψεις σας, στο νου σας, και να διασώσουµε την πολιτεία από µία 
µεθόδευση, που αύριο θα βγείτε κατηγορούµενοι. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ». 
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Υπότιτλοι: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ; Στην έκταση-
φιλέτο οι Μεσογειακοί Αγώνες 
Εκφωνητής: Ο κύριος Καρατζαφέρης µίλησε για οικογένειες, άγριο παιχνίδι και για 
αυριανούς κατηγορούµενους. Αυτή η περιοχή, παραθαλάσσια, µέσα στο πράσινο 
είναι µία από τις πιο προνοµιακές περιοχές νότια της πόλης του Βόλου. Σε πολύ 
συγκεκριµένη και καθόλου τυχαία ηµεροµηνία σε σχέση µε τους Μεσογειακούς 
αγοράστηκε από τον εξ’ αγχιστείας συγγενή κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους και 
γεννιέται τώρα ένα καίριο ερώτηµα: Το υπουργικό περιβάλλον που διαθέτει 
ισχυρότατες προσβάσεις επηρέασε ώστε να επιλεγεί αυτή η περιοχή για την 
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων για τους Μεσογειακούς Αγώνες; 
(προβάλλονται οι αναφερόµενες περιοχές σε αεροφωτογραφίες και χάρτες και 
καρτέλα, η οποία στα δεξιά έχει φωτογραφία της περιοχής και στα αριστερά το 
ακόλουθο κείµενο: Η υπουργική παρέµβαση; Το υπουργικό περιβάλλον που διαθέτει 
ισχυρότατες προσβάσεις επηρέασε ώστε να επιλεγεί αυτή η περιοχή για την 
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων για τους Μεσογειακούς Αγώνες;)   
Εκφωνητής: Το ρεπορτάζ λέει, ότι υπάρχουν επίσης παράλληλες ενέργειες από τον 
εφοπλιστή. Πριν πέντε χρόνια ο εφοπλιστής έδειξε ενδιαφέρον για τις εκτάσεις. Η 
τιµή του φάνηκε υψηλή και οι διαπραγµατεύσεις πάγωσαν. Πριν ένα χρόνο τελικά 
ανεβάζει κατά πολύ την προσφορά του και αγοράζει την έκταση. (προβάλλεται 
καρτέλα η οποία στα δεξιά έχει φωτογραφία της περιοχής και στα αριστερά τα 
λεγόµενα του εκφωνητή)  
Υπότιτλοι: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ; Αιφνίδια ανέβασε 
την προσφορά. ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ; «Σύµπτωση» 
η αγορά και η ανάληψη των Αγώνων;  
Εκφωνητής: Προσέξτε τη χρονική αλληλουχία στα γεγονότα: Τον Ιούνιο του 2006 
επιλέγεται η πόλη του Βόλου για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Τον Οκτώβριο του 
2007 έχουµε την απόφαση να γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες στην Ελλάδα και εκείνη 
την περίοδο ο εφοπλιστής αγοράζει την έκταση. (προβάλλονται οι αναφερόµενες 
περιοχές σε αεροφωτογραφίες και χάρτες και καρτέλα, η οποία στα δεξιά έχει 
φωτογραφία της περιοχής και στα αριστερά τα λεγόµενα του εκφωνητή)  
Χρήστος Καραζούπης – Πρόεδρος περιβαλλοντολογικής οµάδας Αλµυρού Εν 
∆ράσει: «Τρεις χιλιάδες στρέµµατα από τα οποία τα 1500 τα έχει αγοράσει η 
εταιρεία, τα 1500 είναι δάσος, δασική έκταση ιδιωτική, αυτά τα νοίκιασε για 99 
χρόνια προς 10.000 το χρόνο». (ηχογραφηµένο απόσπασµα και παρουσίαση των 
λεγοµένων του σε καρτέλα στην οθόνη)  
Στο κάτω µέρος της οθόνης η ένδειξη είναι: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΝΕΟ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ; Πολλαπλασιάστηκε η αξία µε τους Μεσογειακούς  
Εκφωνητής: Τι προβλέπεται στο φάκελο για τα έξοδα κατασκευής; Οι 
εγκαταστάσεις του γκολφ θα κατασκευαστούν ανεξάρτητα από τους Μεσογειακούς 
για να εξασφαλιστούν κεφάλαια. Η κατασκευή θα επιβαρύνει τον επενδυτή, όχι το 
Κράτος. (προβάλλεται καρτέλα, η οποία στα δεξιά έχει φωτογραφία της περιοχής και 
στα αριστερά τα λεγόµενα του εκφωνητή)  
Εκφωνητής: Όµως τα στοιχεία του ρεπορτάζ δείχνουν ότι σε αυτή την ιστορία ένας 
εφοπλιστής θέλει να κάνει επιχείρηση στην περιοχή. Ίσως µε πολιτική παρέµβαση 
λόγω πρόσβασης σε θέµατα Μεσογειακών Αγώνων, η περιοχή µπαίνει στο φάκελο 
διεκδίκησης. Ο εφοπλιστής τελικά αγοράζει. Η έκταση µετά τους µεσογειακούς 
αποκτά πολλαπλάσια αξία όµως οι υποδοµές για το ξενοδοχείο και το γκολφ θα 
γίνουν από το Κράτος; (προβάλλονται οι αναφερόµενες περιοχές σε 
αεροφωτογραφίες και καρτέλα, η οποία στα δεξιά έχει φωτογραφία της περιοχής και 
στα αριστερά τα λεγόµενα του εκφωνητή)  
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Επαναλαµβάνουµε. Ο εφοπλιστής είναι εξ’ αγχιστείας συγγενής κορυφαίου 
προσώπου του υπουργικού συµβουλίου. (προβάλλεται καρτέλα, η οποία στα δεξιά 
έχει µαύρο περίγραµµα αντρικής φιγούρας και στα αριστερά το ακόλουθο 
κείµενο:Ποιος είναι ο εφοπλιστής. Πρόκειται για συγγενή (εξ αγχιστείας) Υπουργού 
της σηµερινής κυβέρνησης)   
Επιστροφή στο στούντιο. Υπάρχει απευθείας σύνδεση µε τον Πρόεδρο του Λ.Α.Ο.Σ. 
κ. Γ. Καρατζαφέρη.  
Παρουσιαστής: Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. 
Γ. Καρατζαφέρης: Καλησπέρα σας κ. Ευαγγελάτε. 
Παρουσιαστής: Έτσι όπως τα πράγµατα φαίνονται και από την έρευνα που έχει 
ξεκινήσει να κάνει ο ΑΝΤΕΝΝΑ, γιατί έχει πολύ µεγάλο βάθος αυτή η ιστορία… 
βάθος-ύψος, πολλά πράγµατα συµβαίνουν γύρω από αυτήν. Μοιάζει να είναι…να 
έχει στοιχεία σκανδάλου. Εσείς τι γνωρίζετε για αυτά;  
Γ. Καρατζαφέρης: Αυτά είπα στη Βουλή σήµερα, στον υπουργό πολιτισµού και 
αθλητισµού, στον κύριο Λιάπη επ’ ευκαιρία του νοµοσχεδίου που είχαµε για τον 
αθλητισµό. Ότι εκεί φαίνεται µία µεθόδευση θα έλεγα τουλάχιστον ύποπτη. Του είπα 
λοιπόν να έχει την προσοχή του και βεβαίως κάτω και από την ιδιότητα του ξαδέρφου 
του πρωθΥπουργού να προσέξουν γιατί φαίνεται ένα ακόµη νέο Βατοπαίδιο.  
Παρουσιαστής: Να δούµε και το χάρτη της περιοχής για να αρχίσουµε να εξηγούµε 
τι συµβαίνει. Όλα λοιπόν φαίνεται ότι εξυφαίνονται γύρω από τους Μεσογειακούς 
Αγώνες. Οι Μεσογειακοί Αγώνες πρόκειται να γίνουν µεταξύ άλλων και στο Βόλο 
και… 
Γ. Καρατζαφέρης: Στο Βόλο. Βασικά στο Βόλο. 
Παρουσιαστής: Βασικά στο Βόλο. Υπάρχει αυτή η έκταση λοιπόν που βλέπουµε µε 
το κόκκινο. Εκεί όπου θα γίνει το γκολφ. Το γκολφ δεν είναι ολυµπιακό άθληµα, 
είναι όµως µεσογειακό άθληµα. Ρωτάω ευθέως. Επειδή µοιάζει να γίνεται ένα 
παιχνίδι - θα το εξηγήσουµε σε λίγο- ποια οικογένεια εννοείτε κύριε πρόεδρε ότι 
µπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό το παιχνίδι; 
Γ. Καρατζαφέρης: Κύριε Ευαγγελάτε, έχετε πλούσιο αρχείο στον ΑΝΤΕΝΝΑ. 
Παρουσιαστής: Ναι… 
Γ. Καρατζαφέρης: ∆είτε ποιος πανηγύρισε για την ανάληψη των αγώνων. Εδώ 
πανηγύρισαν κάποιοι περισσότερο απ΄ότι η αξιότιµος κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου 
όταν πήρε τους Ολυµπιακούς Αγώνες, που ήταν σηµαντικό το γεγονός. Λοιπόν… 
όταν… 
Παρουσιαστής: Μη το λέτε έτσι. Όλοι πανηγυρίσαµε. Οι Μεσογειακοί Αγώνες για 
µια πόλη σαν το Βόλο και για την Ελλάδα είναι ένα σπουδαίο γεγονός… 
Γ. Καρατζαφέρης: Εν πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι κάποιοι πανηγύρισαν 
λίγο παραπάνω από ότι πανηγυρίσατε εσείς. 
Παρουσιαστής: Για να το λέτε κάτι θα ξέρετε. Αλλά ποιους εννοείτε; Ονόµατα. 
Κύριε πρόεδρε… 
Γ. Καρατζαφέρης: Αααα… Καταρχήν για άλλη µια φορά πρέπει να πω, ότι ο 
πρωταγωνιστής είναι και εδώ Κύπριος όπως και στη µονή Βατοπαιδίου 
συµπτωµατικά. 
Παρουσιαστής: Μµµµ… 
Γ. Καρατζαφέρης: Και εγώ διερωτώµαι η σύµπτωση της αγοράς αυτού του φιλέτου 
στο… είναι µέσα στο Βόλο δηλαδή έτσι; 1800… όταν συµπίπτει µε την ανάδειξη της 
χώρας µας ως διοργανώτρια χώρα των Μεσογειακών Αγώνων ε… δεν είναι µερικά 
πράγµατα τυχαία. Εγώ αυτές τις πολλαπλές συµπτώσεις τις ερευνώ. 
Παρουσιαστής: Ποια πολιτική οικογένεια εννοείτε εσείς ότι κρύβεται πίσω από 
αυτήν την αγοραπωλησία κύριε πρόεδρε;  
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Γ. Καρατζαφέρης: Κύριε Ευαγγελάτε, είπατε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ σας, 
οικογένεια Υπουργού. Άρα ξέρετε. Πρόκειται για την οικογένεια της κυρίας 
Μπακογιάννη και του κυρίου Κούβελου. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι η όλη υπόθεση 
δεν είναι τυχαία, δεν είναι συµπτωµατική και ότι ο κύριος Καραµανλής καλά θα 
κάνει να ψάξει λίγο παραπάνω γιατί µέσα από τα πόδια του µερικοί περνάνε την 
µπάλα. Πιστεύω ότι ο πρωθΥπουργός αν ψάξει θα διαπιστώσει, ότι η καταγγελία την 
οποία έκανα στη Βουλή σήµερα και θα είδατε ότι δεν είχε περίεργες κορώνες µέσα 
και υπερβολές… 
Παρουσιαστής: …Ελάτε λοιπόν τώρα να το δούµε αναλυτικά. Λέτε, ότι η 
καταγγελία που κάνατε αφορά την οικογένεια Μητσοτάκη και τον κύριο Κούβελο. 
Και λέτε, ότι στην όλη υπόθεση -που τη χαρακτηρίζετε και νέο Βατοπαίδι- 
εµπλέκεται ένας Κύπριος επιχειρηµατίας. Πως τεκµαίρεται η σχέση της οικογένειας 
Μητσοτάκη -της κυρίας Μπακογιάννη τέλος πάντων- και του Κυπρίου και ό,τι 
γίνεται εκεί… 
Γ. Καρατζαφέρης: Καταρχήν ο Κύπριος… ο Κύπριος αυτός ο επιχειρηµατίας έκανε 
και ανάλογες, τέτοιου είδους τεράστιες επενδύσεις και στη γενέτειρά του εις την 
Κύπρο, είναι ο συµπέθερος της κυρίας Μπακογιάννη, δηλαδή ο γιος της κυρίας 
Μπακογιάννη έχει παντρευτεί την κόρη του. Αυτά βεβαίως κυκλοφορούν έντονα 
στην Κύπρο, εκεί το έµαθα κι εγώ που µου λένε: έχετε καταλάβει το τι έχει στηθεί; … 
Μίλησα λοιπόν σήµερα στη Βουλή ως είχα υποχρέωση για να προλάβω πράγµατα, τα 
οποία αύριο θα ήταν δυσάρεστα για όλους µας. Πρέπει να πω… 
Παρουσιαστής: Τι ακριβώς έχει γίνει λοιπόν; Ξεκαθαρίζετε, ότι η καταγγελία αφορά 
την οικογένεια της κυρίας Μπακογιάννη και τον κύριο Κούβελο. Τι έχει γίνει; 
∆ηλαδή… Αγοράζεται µία έκταση. Αυτή η έκταση είναι αυτή που είδαµε και 
νωρίτερα και εκεί θα γίνει ένα γήπεδο γκολφ. Που είναι το πρόβληµα; 
Γ. Καρατζαφέρης: Όταν αγοράζει κάποιος 1800 στρέµµατα σε ένα σηµείο, που θα 
κάνει τους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα είναι όλες οι χώρες της Μεσογείου και 
µάλιστα µε αυξηµένο ενδιαφέρον, µετά τη Μεσογειακή Ένωση, την οποία εξήγγειλε 
και οργανώνει τώρα ο Νικολά Σαρκοζί, ωφελείται ή χάνει; ∆ηλαδή εσείς αν ξέρατε 
ότι θα γίνουν οι επόµενοι πανευρωπαϊκοί αγώνες ξέρω γω στο Καρπενήσι και 
αγοράζατε 2000 στρέµµατα δε θα βγαίνατε πολλαπλά ωφεληµένος κύριε Ευαγγελάτε;  
Παρουσιαστής: Προφανώς αυτός, που έχει κάνει την επένδυση βγαίνει ωφεληµένος 
και δεν χωράει αµφιβολία. Το ερώτηµα είναι: που υπάρχει το σκάνδαλο και γιατί 
ευνοείται η οικογένεια. ∆ηλαδή ένας επιχειρηµατίας έχει το δικαίωµα να προβλέψει, 
να µάθει και να πάει να αγοράσει. 
Γ. Καρατζαφέρης: Άλλο να προβλέψει και άλλο να υπάρχει η δυνατότητα της 
επιρροής. Αυτό στο χρηµατιστήριο -έχετε υπόψη σας- της Αµερικής καταδικάζεται 
µε φυλάκιση έτσι; 
Παρουσιαστής: Συµφωνώ απόλυτα. 
Γ. Καρατζαφέρης: Αν έχετε πρόσβαση. 
Παρουσιαστής: Η επιρροή… 
Γ. Καρατζαφέρης: Εδώ λοιπόν έχουµε µία… 
Παρουσιαστής: Πως τεκµαίρεται η επιρροή κύριε Πρόεδρε; 
Γ. Καρατζαφέρης: Πως τεκµαίρεται; 
Παρουσιαστής: Μµµµ…. 
Γ. Καρατζαφέρης: Πρώτον: η επιλογή της περιοχής. ∆εύτερον: ότι ποιοι ξέρανε ότι 
σε ποια περιοχή θα γίνει και τρίτον: πως βρέθηκε ο ίδιος επιχειρηµατίας να αγοράζει 
κάτι, το οποίο πριν από µερικά χρόνια το είχε αποκλείσει και να το πληρώνει σε ένα 
ιδιαίτερα µεγάλο τίµηµα. 
Παρουσιαστής: Εδώ… 
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Γ. Καρατζαφέρης: Είχε την πληροφορία… 
Παρουσιαστής: Ένα λεπτό γιατί εδώ θα συµπληρώσω από το ρεπορτάζ µας.  Όντως 
πήγαµε και εµείς και είδαµε, ότι η εταιρεία η συγκεκριµένη που αγόρασε αυτή την 
έκταση στο Βόλο είχε ενδιαφερθεί για την αγορά της πριν µερικά χρόνια.  
Γ. Καρατζαφέρης: Άρα µε επιβεβαιώνετε.  
Παρουσιαστής: Τέσσερα-πέντε χρόνια. Αυτό προέκυψε και από το ρεπορτάζ µας για 
αυτό το λέω. Πριν τέσσερα-πέντε χρόνια το τίµηµα φαίνεται -λένε τοπικοί 
παράγοντες εκεί- ήταν µεγάλο. Έτσι εκρίθη από την εταιρεία. Τα χρήµατα -να τονίσω 
ξανά- πήγαν στη Μητρόπολη ∆ηµητριάδος. Η έκταση ανήκει στη Μητρόπολη 
∆ηµητριάδος. Επανήλθε λοιπόν ο αγοραστής προ κάποιου διαστήµατος -ενός έτους ή 
κάτι παραπάνω, πάνω κάτω εκεί.  Συµπίπτει µε την περίοδο της ανάληψης των 
Μεσογειακών Αγώνων από την πρώτη προσέγγιση που έχουµε δηµοσιογραφικά … 
Και αγόρασε την έκταση. Το τίµηµα τότε δεν φάνηκε υψηλό. Πως προκύπτει όµως 
ότι ο άνθρωπος αυτός, ο εφοπλιστής που είναι συγγενής εξ’ αγχιστείας της κυρίας 
Μπακογιάννη και του κυρίου Κούβελου έχει επηρεάσει ή έχει µάθει τι θα γίνει στο 
Βόλο; 
Γ. Καρατζαφέρης: Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραµίδια  κύριε Ευαγγελάτε… Εδώ 
πήραν ένα κοµµάτι «φιλέτο»…   
Παρουσιαστής: ∆εν το φαντάζεστε τι µπορεί να κάνει νιάου-νιάου στα κεραµίδια 
κύριε Καρατζαφέρη.      
Γ. Καρατζαφέρης: Ε, µα αλίµονο τώρα… ο άνθρωπος αυτός θα κερδίσει 
προσβάσεις, δρόµους, πράγµατα που δε θα µπορούσε να τα ονειρευτεί ποτέ. Ήξερε 
ότι θα γίνει εκεί το µεσογειακό χωριό… και πήγε και ωφελήθηκε. Σαν να ξέρατε 
εσείς πριν δεκαπέντε χρόνια ότι στους Θρακοµακεδόνες θα γίνει το ολυµπιακό χωρίό 
και να πηγαίνατε να παίρνατε τα διπλανά στρέµµατα. ∆εν µπορούν να µας 
κοροϊδεύουν άλλο. 
Παρουσιαστής: Εννοείτε προφανώς -αν το ερµηνεύω σωστά- ότι επειδή ο κύριος  
Κούβελος ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων 
και… 
Γ. Καρατζαφέρης: Ο κύριος Κούβελος έκανε χρήση της ιδιότητος αυτής για … 
Παρουσιαστής: …Κι συγκρότησε το φάκελο… 
Γ. Καρατζαφέρης: …περαιτέρω πλουτισµό της οικογενείας του. Αυτό λέω κύριε. Ο 
κύριος Κούβελος έκανε χρήση της ιδιότητας αυτής για περαιτέρω πλουτισµό της 
οικογενείας του. Αυτό λέω. Μάλιστα κύριε Ευαγγελάτε.  
Παρουσιαστής: Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μένει να αποδειχθεί βεβαίως ότι 
είναι έτσι και… 
Γ. Καρατζαφέρης: Θα µε διαψεύδατε αν σήµερα µετά από αυτό που είπα στη Βουλή 
εσείς βρίσκατε, ότι το οικόπεδο δεν το είχε πάρει ο συγγενής του Κούβελου. 
Παρουσιαστής: Όχι… Η αλήθεια είναι -το παρουσιάσαµε ήδη. Φαίνεται ότι έχει 
γίνει µια αγοραπωλησία εκεί και ενοικίαση ταυτόχρονα. ∆ηλαδή: µία έκταση 900 
στρεµµάτων, που ανήκει στη Μητρόπολη ∆ηµητριάδος… 
Γ. Καρατζαφέρης: Μία αγωνιώδης προσπάθεια να πάρουµε όσα µπορούµε 
περισσότερα έτσι κι αλλιώς. 
Παρουσιαστής: Έτσι… αγοράστηκε και άλλα 900 στρέµµατα έχουν ενοικιαστεί για 
µακρά περίοδο. Για 99 χρόνια θαρρώ. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το τίµηµα 
της ενοικίασης είναι και πολύ χαµηλό. Τα 900 στρέµµατα -λέει το πρώτο ρεπορτάζ 
που έχουµε κάνει-  έχουν ενοικιαστεί αντί 10.000 ευρώ το χρόνο. Είναι µάλλον πολύ 
χαµηλό τίµηµα. 
Γ. Καρατζαφέρης: Μα, τι λέµε τώρα… Μιλάµε για 800 ευρώ το µήνα για να πάρει 
κανείς 900 στρέµµατα; Εγώ κάνω αντιπροσφορά σήµερα και το τετραπλασιάζω.  
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Παρουσιαστής: Μάλιστα. 
Γ. Καρατζαφέρης: Εις τον αξιότατο, σεβασµιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιγνάτιο ε, ο 
οποίος εν πάση περιπτώσει είναι τοις πάση γνωστό ότι έχει πολύ καλές φιλικές, 
ανθρώπινες σχέσεις µε την οικογένεια Μητσοτάκη.  
Παρουσιαστής: Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Θα κάνουµε την έρευνα µας. Ο 
ΑΝΤΕΝΝΑ … 
Γ. Καρατζαφέρης: Αν κάνετε έρευνα θα επιβεβαιωθώ κύριε Ευαγγελάτο. Θα 
επιβεβαιωθώ.  
Παρουσιαστής: …και θα επανέλθουµε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.  
Γ. Καρατζαφέρης: Να είστε καλά. Γεια χαρά.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης προβάλλονται αεροφωτογραφίες, 
σχεδιαγράµµατα και πλάνα της επίµαχης περιοχής καθώς και πλάνα του κυρίου 
Κούβελου και της κυρίας Μπακογιάννη.   
Υπότιτλοι:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΜΒΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Ποια οικογένεια 
εµπλέκεται στην αγορά «φιλέτου» «Μιλάµε για νέο Βατοπέδιο» «Κύπριος πάλι ο 
πρωταγωνιστής»  «Πολιτική οικογένεια πίσω από την αγορά» «Εµπλέκονται 
Μπακογιάννη-Κούβελος-επιχειρηµατίας» «Αγόρασε την έκταση εκεί που 
γίνονται οι αγώνες»  «Έκανε χρήση ο Κούβελος για πλουτισµό» 
Παρουσιαστής: Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Αυτή είναι η αποκάλυψη, τα στοιχεία, το 
ρεπορτάζ που τρέχει. Καινούργια ζητήµατα τα οποία µπαίνουν στο τραπέζι.   
Υπότιτλοι: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ 
Παρουσιαστής: Ο ∆ηµήτρης Κοταρίδης είναι κοντά µας τώρα γιατί έχουµε µια 
γραπτή απάντηση σε αυτά που κατήγγειλε στη Βουλή καταρχήν και επωνύµως εδώ, 
στον ΑΝΤΕΝΝΑ νωρίτερα ο κύριος Καρατζαφέρης, ο Πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ. 
Θυµίζω απλώς ότι η καταγγελία, ∆ηµήτρη, ήταν πως συγγενής εξ’ αγχιστείας της 
κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Κούβελου αγόρασε µία έκταση «φιλέτο» στο 
Βόλο εκεί όπου πρόκειται να γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες, την αγόρασε από τη 
µητρόπολη ∆ηµητριάδος και ότι η έκταση αυτή παίρνει τεράστια αξία γιατί ο κύριος 
Κούβελος ως Πρόεδρος της Επιτροπής για τη διεκδίκηση των Μεσογειακών Αγώνων 
χωροθέτησε το γήπεδο του γκολφ εκεί όπου έχει αγοραστεί η έκταση και θα κάνει 
γήπεδο γκολφ ο νέος της ιδιοκτήτης. 
∆. Κοταρίδης: Ακριβώς. Λοιπόν… πριν από λίγα δευτερόλεπτα µας ήρθε από το 
πολιτικό γραφείο της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη η ακόλουθη ανακοίνωση. Σας 
διαβάζω: Η Υπουργός Εξωτερικών κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη και ο σύζυγός της 
κύριος Ισίδωρος Κούβελος δεν έχουν καµία σχέση µε όσα αναφέρθηκαν στο δελτίο 
του ΑΝΤΕΝΝΑ. Η µόνη εµπλοκή του κυρίου Κούβελου µε τους Μεσογειακούς 
Αγώνες ήταν η προσπάθεια που κατέβαλε για τη διεκδίκησή τους και τελικά τη 
διοργάνωσή τους από το Βόλο και τη Λάρισα. Όλα τα υπόλοιπα -καταλήγει η 
ανακοίνωση- είναι ψεύδη και συκοφαντίες που εξυπηρετούν προφανείς επιδιώξεις 
γνωστών λασπολόγων.  
Παρουσιαστής: Ίσως θα είχε νόηµα να έχουµε κάποια πιο συγκεκριµένα πράγµατα 
για τις καταγγελίες που έκανε -επαναλαµβάνω- από τη Βουλή το µεσηµέρι και εδώ 
στον ΑΝΤΕΝΝΑ ακόµη πιο συγκεκριµένες ο Πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ. ο κύριος 
Καρατζαφέρης µε την έκταση, την αγορά, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης… όµως 
ειπώθηκαν ονόµατα. Ο κύριος Καρατζαφέρης είπε συγκεκριµένα πράγµατα, οπότε να 
µπορούµε να λύσουµε όλες µας τις απορίες. ∆ηµήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. 
(προβάλλονται παράλληλα πλάνα του κυρίου Κούβελου και της κυρίας 
Μπακογιάννη)                    
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∆ελτίο ειδήσεων της 19.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος  
Παρουσιαστής: Και εµείς κυρίες και κύριοι να πάµε τώρα σε αυτό που ξεκινήσαµε 
να σας παρουσιάζουµε χθες και είχε αφορµή τα όσα είπε ο πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ. ο 
κύριος Καρατζαφέρης. Θυµίζω ότι φαίνεται ότι έχει προκύψει ένα µείζον ζήτηµα µε 
το Βόλο. Ο Βόλος είναι η πόλη, όπου θα γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες το 2012. 
Εκεί λοιπόν -σύµφωνα µε την καταγγελία του κυρίου Καρατζαφέρη- συγγενής εξ’ 
αγχιστείας της οικογένειας… εκεί οι αγώνες γκολφ των Μεσογειακών τελικά µέσα 
από διάφορους δρόµους επελέγη αυτή η τοποθεσία πολλαπλασιάζοντας πια τη γη, την 
αξία της γης, την οποία αγόρασε ο συγκεκριµένος επιχειρηµατίας.  
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι:  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ  «Πως ο συγγενής της Μπακογιάννη πήρε το φιλέτο» 
Εκφωνητής: Αυτή η περιοχή είναι η πέτρα του σκανδάλου σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Λ.Α.Ο.Σ. Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος καταλογίζει µεθοδεύσεις από τον 
Ισίδωρο Κούβελο υπέρ του κουνιάδου του γιου της Ντόρας Μπακογιάννη καθώς 
λέει, ότι αυτή η έκταση σκανδαλωδώς εντάχθηκε στο φάκελο των Μεσογειακών 
Αγώνων. Το ρεπορτάζ του ΑΝΤΕΝΝΑ  παραθέτει όλα τα στοιχεία που πάνε πέντε 
χρόνια πριν. (πλάνα της περιοχής και του κυρίου Κούβελου)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι:  Τα 1.800 στρέµµατα-φιλέτο  
Εκφωνητής: Νοέµβριο του 2003 η Μητρόπολη ∆ηµητριάδος προκηρύσσει 
διαγωνισµό για εκποίηση. Μάρτιο του 2004 η εταιρεία Golfing Developments Α.Ε. 
κερδίζει το διαγωνισµό. (προβάλλεται καρτέλα η οποία στα δεξιά παρουσιάζει πλάνα 
της περιοχής και στα αριστερά τα λεγόµενα του εκφωνητή)  
Υπότιτλος: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 
Εκφωνητής: Είµαστε ακόµη στο 2004. καµία σκέψη ακόµη για Μεσογειακούς 
Αγώνες. Η εταιρεία Golfing λοιπόν, που θέλει να κάνει πολυτελείς εγκαταστάσεις και 
γήπεδα γκολφ παρά του ότι έχει πάρει µε διαγωνισµό την περιοχή, παγώνει κάθε 
κίνηση. Περνάνε δυο χρόνια και η περιοχή εντάσσεται στο φάκελο Βόλου και 
Λάρισας για τη διεκδίκηση των Μεσογειακών Αγώνων. Κρατήστε την παρακάτω 
ηµεροµηνία. (πλάνα της περιοχής) 
Εκφωνητής: 26 Ιουνίου 2006 προκρίνεται για τη διεξαγωγή των Μεσογειακών 
Αγώνων η υποψηφιότητα Βόλου-Λάρισας έναντι της Πάτρας. (προβάλλεται καρτέλα 
η οποία στα δεξιά παρουσιάζει πλάνα της περιοχής και στα αριστερά τα λεγόµενα του 
εκφωνητή)  
Εκφωνητής: Αµέσως µετά εµφανίζεται στο προσκήνιο η εταιρεία Dolphin Capital 
Investors συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη, γιου της Υπουργού 
Εξωτερικών. (πλάνα της περιοχής και της κυρίας Μπακογιάννη)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: «Αγόρασε την “εναλλακτική” λύση»  
Εκφωνητής: Ιδού µε ποιο τρόπο βάση του δελτίου τύπου που απέστειλε. Η Dolphin 
Capital Investors υλοποιώντας την επενδυτική της στρατηγική απέκτησε το µετοχικό 
έλεγχο της Golfing Developments ΑΕ τον Ιούλιο του 2006 και ανέλαβε να τηρήσει τη 
δέσµευση της Golfing Developments προς το δήµο Βόλου για παραχώρηση της 
έκτασης γκολφ σε περίπτωση που αυτή της ζητηθεί για τη διενέργεια των 
Μεσογειακών Αγώνων άνευ οιοδήποτε ανταλλάγµατος. Η ανωτέρω έκταση είναι µία 
από τις δύο εκτάσεις, οι οποίες περιελήφθησαν από τις αρχές του 2006 προ της 
οιασδήποτε εµπλοκής της Dolphin Capital Investors στο σχετικό φάκελο 
υποψηφιότητας του Βόλου και της Λάρισας ως πιθανοί χώροι. (προβάλλεται το εν 
λόγω έγγραφο µε τονισµένα τα σηµεία που αναφέρονται)  
Εκφωνητής: ∆ηλαδή ο εξ αγχιστείας συγγενής της κυρίας Μπακογιάννη αγοράζει 
την εταιρεία που κατέχει αυτή την έκταση. Προσέξτε όµως: στον αρχικό φάκελο 
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διεκδίκησης, αυτόν που υπήρχε την ηµεροµηνία αγοράς τι σχέση έχει αυτή η έκταση 
µε τους Μεσογειακούς. (πλάνα της περιοχής και της κυρίας Μπακογιάννη)  
Εκφωνητής: Το αγώνισµα γκολφ ανδρών θα διεξαχθεί στο γήπεδο γκολφ στο Βόλο 
και το αγώνισµα γυναικών στο γήπεδο γκολφ στη Λάρισα. Το γήπεδο του γκολφ στο 
Βόλο βρίσκεται στην περιοχή του Σωρού, γύρω στα 5 χιλιόµετρα από το 
«Μεσογειακό Χωριό». Το εναλλακτικό γήπεδο βρίσκεται στις Νηές, 40 χιλιόµετρα 
από την πόλη του Βόλου. (Προβάλλεται το εν λόγω έγγραφο µε τονισµένα τα σηµεία 
που αναφέρονται. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΠΑΛΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)  
 Εκφωνητής: ∆ηλαδή αυτή η έκταση είναι εναλλακτική, όχι ο βασικός χώρος για το 
γκολφ. Οι δυο βασικοί ήταν αυτός ο χώρος στη Λάρισα για τις γυναίκες και αυτός 
µόλις 5 χιλιόµετρα από το Βόλο για τους άνδρες. Όλα αυτά στον πρώτο φάκελο. Στη 
συνέχεια µπαίνουν νέα δεδοµένα στη διεκδίκηση των Αγώνων. (προβάλλονται 
αεροφωτογραφίες, χάρτες και σχεδιαγράµµατα της επίµαχης περιοχής)  
Υπότιτλος:: «Πως άλλαξε ο χώρος για γήπεδο γκολφ»  
Εκφωνητής:16 Νοεµβρίου 2006, Πρόεδρος της επιτροπής διεκδίκησης γίνεται ο 
κύριος Ισίδωρος Κούβελος. Ιανουάριος του 2007 κατατίθεται νέος φάκελος  και 
Οκτώβριος 2007 Βόλος-Λάρισα επιλέγονται για τους αγώνες. 
(προβάλλεται καρτέλα η οποία στα δεξιά παρουσιάζει πλάνα της περιοχής και στα 
αριστερά τα λεγόµενα του εκφωνητή)  
Εκφωνητής: Στον τελικό φάκελο των Μεσογειακών µια λεπτοµέρεια έχει αλλάξει σε 
σχέση µε την περιοχή. Τα αγωνίσµατα θα διεξαχθούν στα νέα γήπεδα γκολφ στις 
Νηές και στο «Apollo Golf Resort» που θα κατασκευαστούν κοντά στο Βόλο. 
(Προβάλλεται το εν λόγω έγγραφο µε τονισµένα τα σηµεία που αναφέρονται. Η 
ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΝΕΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)  
Παρατήρηση: στο νέο φάκελο, οι Νηές, όπως λέγεται η περιοχή συµφερόντων του 
κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη αναφέρεται πρώτη. Πριν από τη µέχρι πριν από 
λίγο καιρό πρωτεύουσα περιοχή διεξαγωγής του γκολφ και δεν υπάρχει ο όρος 
εναλλακτική περιοχή. (αντιπαραβολή των δύο φακέλων στην οθόνη) 
Εκφωνητής: Με σηµερινή ανακοίνωσή του όµως ο κύριος Κούβελος αναφέρει ότι 
δεν έγινε καµία αλλαγή σε χώρους επί Προεδρίας του. 
«Μετά την ανάληψη της προεδρίας από εµένα, η επιτροπή διεκδίκησης δεν έκανε 
καµία µεταβολή στα στοιχεία που αφορούσαν τη χωροθέτηση των συγκεκριµένων 
εγκαταστάσεων του γκολφ». (προβάλλεται το εν λόγω έγγραφο µε τονισµένα τα 
σηµεία που αναφέρονται) 
Υπότιτλος: Η απάντηση του Ισίδωρου Κούβελου 
Εκφωνητής: Οι φωτογραφίες, που παρακολουθείτε είναι από τον νέο, τον τελικό 
φάκελο. Αυτή είναι η περιοχή συµφερόντων του εξ αγχιστείας συγγενή της κυρίας 
Μπακογιάννη, που αναφέρεται πλέον ως βασική και όχι εναλλακτική. Και αυτή η 
τοποθεσία της άλλης περιοχής. Παρουσιάζονται στο φάκελο και οι δύο. 
(προβάλλονται φωτογραφίες και χάρτες των περιοχών)  
Υπότιτλοι:  Μεθόδευση για πλουτισµό βλέπει ο Πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ.  
Εκφωνητής: Πίσω από αυτά τα γεγονότα ο κύριος Καρατζαφέρης βλέπει µεθόδευση 
του κυρίου Κούβελου, ο οποίος στη σηµερινή του δήλωση απειλεί µε προσφυγή στη 
δικαιοσύνη. (πλάνα του κυρίου Κούβελου, της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου 
Μητσοτάκη)  
«Για όλα τα ψεύδη και τις συκοφαντίες που ανυπόστατα διατυπώνει ο κύριος Γ. 
Καρατζαφέρης Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη». (προβάλλεται το έγγραφο δήλωσης 
του κ. Κούβελου µε τονισµένα τα σηµεία που αναφέρονται)  
Γ. Καρατζαφέρης: «Να βγει η κυρία Μπακογιάννη και να πει, ότι ο συµπέθερος 
µου, ο πεθερός του παιδιού µου δεν έχει αγοράσει ούτε ένα στρέµµα στην περιοχή. 
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Οπότε λοιπόν εγώ θα πω συγγνώµη. Έχει αγοράσει. Να µας πει ότι ο κύριος 
Κούβελος δεν ήξερε που θα γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες. Οπότε λοιπόν θα πω δεν 
ήξερε ο κύριος Κούβελος που θα γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες, οπότε και πάλι θα 
πω συγγνώµη». 
Υπότιτλος: Γιατί επελέγη πιο αποµακρυσµένη περιοχή;  
Εκφωνητής: Πέραν όλων αυτών η αλλαγή τοποθεσίας γεννά και ένα ακόµη 
ερώτηµα. Η πρώτη απείχε πέντε χιλιόµετρα απ΄το Βόλο. Αυτή που επελέγη τελικά 
απέχει 40 χιλιόµετρα. Το κράτος επέλεξε να αυξήσει τα έξοδα του κάνοντας δρόµο, 
υδροδοτώντας, βάζοντας ρεύµα και ό,τι άλλο σε µια περιοχή 35 χιλιόµετρα 
µακρύτερα; Για ποιο λόγο; (προβάλλονται πλάνα της περιοχής και τα έγγραφα της 
εταιρείας)  
Επιστροφή στο στούντιο 
Παρουσιαστής: Να καλησπερίσω και να συζητήσουµε το θέµα. Πρώτα από όλα τον 
κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή του κόµµατος Λ.Α.Ο.Σ. 
Ά. Γεωργιάδης: Καλησπέρα. 
Παρουσιαστής: Καλησπέρα σας κύριε Γεωργιάδη. Κα µετά τον κύριο Κυριάκο 
Μήτρου. Είναι ο προηγούµενος δήµαρχος του Βόλου. Από τη δική σας δηµαρχία 
κύριε Μήτρου ξεκίνησε ο φάκελος για τη διεκδίκηση των Μεσογειακών Αγώνων από 
την πόλη για να φθάσουµε σε αυτά που έχουµε σήµερα. Κύριε Γεωργιάδη, θα 
ξεκινήσω από εσάς. Για να καταλάβουµε. Η καταγγελία του κόµµατος σας, δια του 
προέδρου που ήταν χθες εδώ είναι ποια ακριβώς; 
Ά. Γεωργιάδης: Ακούστε κύριε Ευαγγελάτο. Καταρχάς µας κάνει τροµερή έκπληξη 
η νέα ανακοίνωση του κυρίου Κούβελου, που απειλεί µε µηνύσεις. Για να 
ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα µε την οικογένεια Μητσοτάκη και γενικά µε την 
κυβέρνηση. Εµάς µας ψήφισε ο λαός ώστε οποιαδήποτε πράγµατα που εµπίπτουν 
στην αντίληψή µας να τα φέρνουµε στο φως. Ποιο είναι το θέµα. Κάποιος που παίζει 
χρηµατιστήριο θα το καταλάβει πολύ εύκολα. Λέγεται εσωτερική πληροφόρηση. 
Βλέπουµε ότι µέλη της οικογενείας της κυρίας Μπακογιάννη όπου ο σύζυγός της ο 
κύριος Κούβελος είχε την θέση, που του έδινε τη δυνατότητα να γνωρίζει πράγµατα 
και καταστάσεις αποκτά ξαφνικά µία γη, όχι ένα, δυο, τρία, πέντε στρέµµατα. Χίλια 
και εννιακόσια, 1.900 στρέµµατα στο σύνολο, της οποίας την αξία µετά από την 
επιλογή εκεί να γίνουνε οι αγώνες  γκολφ, όπως έδειξε το πολύ εµπεριστατωµένο 
ρεπορτάζ σας αποκτά πολλαπλάσια αξία. Άρα λοιπόν αντί να απειλεί µε αγωγές και 
µε µηνύσεις ο κύριος Κούβελος… Γιατί θα το ξαναπώ: εµείς ψηφιστήκαµε για να 
λέµε αυτά που βλέπουµε. Ο λαός θα κρίνει. Άρα εκφοβισµοί εδώ δεν περνάνε. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα.             
Ά. Γεωργιάδης: Να µας πουν. Ήξερε ο συγγενής της κυρίας Μπακογιάννη όταν 
αποφάσισε να αγοράσει αυτήν την εταιρεία ότι αυτή η γη που είχε ελαχίστη αξία θα 
επιλεγόταν για να γίνει το γκολφ των Μεσογειακών Αγώνων εις τη διοργανώτρια 
αρχή, της οποία προϊστατο ο σύζυγός της;  
Παρουσιαστής: Ένα λεπτό τώρα… 
Ά. Γεωργιάδης: Αυτό είναι το ερώτηµα.  
Παρουσιαστής: Για να το καταλάβω… 
Ά. Γεωργιάδης: Μπορούνε να µας το ξεκαθαρίσουµε και να λυθούν οι 
παρεξηγήσεις. 
Παρουσιαστής: Για να το καταλάβουµε όλοι και να κάνω και εγώ µερικά 
διευκρινιστικά ερωτήµατα. 
Ά. Γεωργιάδης: Βεβαίως. Όσα θέλετε. 
Παρουσιαστής: Έχουµε λοιπόν τα εξής δεδοµένα: Εµφανίζεται… αυτήν την έκταση, 
µεγάλο κοµµάτι της είναι δάσος, δάσος, δάσος. 
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Ά. Γεωργιάδης: ∆άσος. ∆ασική. Με δέντρα. Πώς να το πούµε, όχι µε θάµνους. 
Παρουσιαστής: Αυτό που βλέπουµε εδώ… 
Ά. Γεωργιάδης: Ναι. 
Παρουσιαστής: …ένα κοµµάτι από αυτό να το πουλάει το 2003, από το 2003 η 
Εκκλησία, η Μητρόπολη ∆ηµητριάδος, η Μητρόπολη του Βόλου -για να το πούµε 
απλά- σε µία εταιρεία. Και αυτή η εταιρεία λίγο αργότερα και όταν πια είναι σαφές 
ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες θα πάνε στο Βόλο ή ότι υπάρχει η υποψηφιότητα για να 
πάνε εκεί, το πουλάει σε µία άλλη εταιρεία που είναι συµφερόντων λέτε του 
πεθερού… 
Ά. Γεωργιάδης: …της κυρίας Μπακογιάννη.       
Παρουσιαστής: …της κυρίας Μπακογιάννη.  
Ά. Γεωργιάδης: Έτσι. Άρα η διασύνδεση για να καταλάβει ο κόσµος… 
Παρουσιαστής: Εννοείτε ότι ο κύριος Κούβελος, ο οποίος είναι ο… 
Ά. Γεωργιάδης: …σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη.   
Παρουσιαστής: Και Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης των Μεσογειακών 
Αγώνων… 
Ά. Γεωργιάδης: Πολύ ωραία… 
Παρουσιαστής: Κάνει τι; Βάζει τον πεθερό του να αγοράσει την έκταση για να 
εκµεταλλευτεί την υπεραξία που θα προκύψει; 
Ά. Γεωργιάδης: Κοιτάξτε…  
Παρουσιαστής: Γιατί µιλάτε για εσωτερική πληροφόρηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. 
Ά. Γεωργιάδης: Εγώ λέω το εξής µε το φτωχό µου µυαλό ενός ταπεινού βουλευτού. 
Έχουµε τον πρόεδρο της επιτροπής διεκδικήσεως. 
Παρουσιαστής: Τον κύριο Κούβελο. 
Ά. Γεωργιάδης: Έχουµε τον συγγενή του δια της συζύγου του. Ο συγγενής του 
αποφασίζει ξαφνικά να αγοράσει µία έκταση ελαχίστης αξίας. Και αυτή η αξία σε µία 
διοργάνωση στην οποία προΐσταται ο σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη αποφασίζει 
να πάει εκεί το γκολφ, δίνοντας µία υπεραξία -για να το πω µε λόγια της αγοράς- 
τεραστία στο συγγενή του. 
Παρουσιαστής: Λοιπόν… Πάω τώρα… 
Ά. Γεωργιάδης: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μπορεί κάποιος τώρα να πει ότι όλα αυτά 
είναι αθώα.  
Παρουσιαστής: Ναι. 
Ά. Γεωργιάδης: Και ότι είναι συµπτωµατικά. Εγώ κύριε Ευαγγελάτε να το δεχθώ για 
όποιον θέλει να το πιστεύει. Αλλά αυτό που είναι µείζον είναι ότι αντί να απειλούν µε 
αγωγές και µε µηνύσεις γιατί αυτό µε ενόχλησε πάρα πολύ… 
Παρουσιαστής: Το είπατε αυτό.  
Ά. Γεωργιάδης: …είναι να βγουν να απαντήσουν. Ακούστε να δείτε.  
Παρουσιαστής: Ένα λεπτό. Όχι. Βάλτε τελεία εκεί… 
Ά. Γεωργιάδης: Να σας δείξω αυτό για να καταλάβει ο κόσµος. Κύριε 
Ευαγγελάτε… 
Παρουσιαστής: Ναι. 
Ά. Γεωργιάδης: Ακούστε να δείτε. Εµείς ως κόµµα όπως το αποδείξαµε και στη 
νοθεία, κάνουµε φοβερές έρευνες. Όταν βάζουµε να ψάξουµε κάτι… και την άλλη 
εβδοµάδα έχουµε και τα συµβόλαια για να δείξουµε. ∆είτε σήµερα τι βρήκαµε στο 
θέµα του Βατοπαιδίου. Για να καταλάβετε πως στήνονται τα παιχνίδια. ∆είτε εδώ. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης προβάλλονται πλάνα της περιοχής, του κυρίου 
Κούβελου και της κυρίας Μπακογιάννη.  
Υπότιτλοι:   ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΦΙΛΕΤΟ» ΣΤΟ ΒΟΛΟ «∆εν περνούν οι 
εκφοβισµοί του Κούβελου» «Να απολογηθούν αντί να απειλούν»  
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……. 
Παρουσιαστής: Πάω τώρα στον κύριο ∆ήµαρχο, τον πρώην δήµαρχο δηλαδή. Κύριε 
Μήτρου, εδώ συµβαίνει το εξής και το λέω όσο πιο απλά γίνεται για να το 
καταλάβουµε. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, λέει το κόµµα του ότι µιλάµε για µια 
εσωτερική πληροφόρηση. Ενώ λοιπόν στον πρώτο φάκελο, στον πρώτο φάκελο που 
γίνεται επί των ηµερών σας, όταν είστε εσείς δήµαρχος, η περιοχή αυτή που έχει 
αγοράσει ο συγγενής της κυρίας Μπακογιάννη είναι η εναλλακτική περιοχή, αλλού 
είναι να γίνει το γκολφ… αλλού είναι να γίνει και λέει ότι αν υπάρξει κάποιο 
πρόβληµα, έχουµε και µια εναλλακτική… Στο δεύτερο φάκελο εµφανίζεται ότι το 
γκολφ θα γίνει σε αυτή την περιοχή που έχει αγοράσει ο συγγενής του κυρίου 
Κούβελου και της κυρίας Μπακογιάννη. Σας ρωτώ λοιπόν: τι µεσολάβησε και άλλαξε 
η χωροθέτηση; 
κ. Μήτρου: Κύριε Ευαγγελάτε, πρέπει να πω δυο πραγµατάκια για να καταλάβει ο 
κόσµος γιατί πραγµατικά ελέχθησαν πάρα πολλά, υπάρχουν κάποια πράγµατα που 
δεν έχουν…δεν εκφράζουν την πραγµατική αλήθεια γιατί είναι λογικό κατά τη στιγµή 
κατά την οποία δε γνωρίζουµε όλο το θέµα να µην έχουµε καλή πληροφόρηση και 
γνώση. 
Παρουσιαστής: Επειδή ο χρόνος µας είναι λίγος κύριε Μήτρου… Έθεσα ένα 
συγκεκριµένο ερώτηµα… 
κ. Μήτρου: Θα είµαι πολύ σύντοµος. 
Παρουσιαστής: Όχι, δεν θα είστε σύντοµος. Θα παρακαλέσω να απαντήσετε στο 
ερώτηµα µου. Ρωτώ λοιπόν ξανά: ενώ λοιπόν ήταν αλλού να γίνει το γήπεδο του 
γκολφ, σε άλλη περιοχή, επελέγη… 
κ. Μήτρου: Η δικιά µας η πρόταση κύριε Ευαγγελάτε… 
Παρουσιαστής:Ναι… 
κ. Μήτρου: Η δικιά µας η πρόταση η πρώτη, η πρόταση η οποία ήταν για να 
διεκδικήσουµε τους αγώνες από την Πάτρα… 
Παρουσιαστής:Ναι… 
κ. Μήτρου: …µιλούσε σύµφωνα µε το φάκελο που έχω για ύπαρξη τριών 
εναλλακτικών εγκαταστάσεων για το γκολφ. Και µιλάµε για την περιοχή του Σωρού, 
που είναι κοντά στο Βόλο, µιλάµε για τις Νηές και µία της Λαρίσης. Στη συνέχεια, 
όταν εµείς επιλεγήκαµε σαν πόλη ήρθαν εκπρόσωποι της ∆ΕΜΑ, της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων τον Ιανουάριο του 2007 -δεν ήµουν εγώ τότε 
δήµαρχος, ήταν ο κύριος Βούλγαρης- αξιολόγησαν τις εγκαταστάσεις και είπαν ότι 
εµείς θέλουµε δύο µόνο εγκαταστάσεις για γκολφ για να γίνουν οι αγώνες ανδρών και 
γυναικών και ως εκ τούτου εµείς µετά εκ των υστέρων, στο φάκελο που κάναµε, 
κάναµε τις δύο αυτές επιλογές δηλαδή του Βόλου του Σωρού… 
Παρουσιαστής: ∆ε τα λέτε καλά κύριε δήµαρχε. 
κ. Μήτρου: Και της δεύτερης που είναι οι Νηές. 
Παρουσιαστής:∆εν τα λέτε καλά. Εγώ ρωτώ το εξής µε βάση αυτά που είδα στα 
στοιχεία… 
κ. Μήτρου: Αυτά ακριβώς που σας λέω είναι πραγµατικότητες. 
Παρουσιαστής: Κύριε Μήτρου, το ερώτηµα µου είναι πολύ απλό. Λέω ένα 
δεδοµένο… 
Ά. Γεωργιάδης: Άλλη ήταν η ερώτηση. 
Παρουσιαστής:…ότι στον πρώτο φάκελο διεκδίκησης –τα έχω εδώ µπροστά µου, να 
σας τα διαβάσω κιόλας…αν και φαντάζοµαι τα ξέρετε πολύ καλά και εσείς και όλοι.    
κ. Μήτρου: Και εγώ τον έχω το φάκελο γιατί εµείς τον συντάξαµε τον φάκελο.  
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν… Στην πρώτη λοιπόν διεκδίκηση 
αναφέρετε ότι το γκολφ θα γίνει αλλού, σε άλλο σηµείο. 
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κ. Μήτρου: Όχι. Αναφέρεται ότι θα γίνει στο Βόλο και στις Νηές και ότι η Λάρισα 
θα έπαιρνε των γυναικών. Εµείς θα παίρναµε το Βόλου των ανδρών και οι άλλοι θα 
έπαιρναν των γυναικών. Κύριε Ευαγγελάτε, πρέπει να πούµε κάποια πράγµατα.  
Παρουσιαστής: Λοιπόν… Όχι, ένα λεπτό κύριε ∆ήµαρχε…     
κ. Μήτρου: Για τις δύο εγκαταστάσεις του γκολφ… 
Παρουσιαστής: Κύριε Μήτρου… Ακούστε µε. Έχω εδώ λοιπόν τον πρώτο φάκελο. 
κ. Μήτρου: Μα, δε µε αφήνετε να ολοκληρώσω για να καταλάβετε και εσείς… 
Παρουσιαστής: Όχι… Να ολοκληρώσετε… βασίζετε την απάντηση σας σε 
ανακρίβειες. 
κ. Μήτρου: Για τις δύο εγκαταστάσεις του γκολφ, του Βόλου και τις Νηές… 
Παρουσιαστής: Ακούστε µε… 
κ. Μήτρου: …έχουν προηγηθεί… 
Παρουσιαστής: …αυτό το κείµενο έχει φτιαχτεί από εσάς. Ακούστε λοιπόν τι λέει. 
κ. Μήτρου: Αυτό το… 
Παρουσιαστής: Λέει ότι θα γίνουν τα γήπεδα του γκολφ στο Βόλο, στην περιοχή 
Σωρός -το διαβάζω γιατί είναι στο αγγλικό κείµενο- 5 χιλιόµετρα έξω από την πόλη.  
κ. Μήτρου: Αυτό είναι το δεύτερο… 
Παρουσιαστής: Η εναλλακτική λύση… 
κ. Μήτρου: Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση.  
Παρουσιαστής: Είναι ο πρώτος φάκελος. 
κ. Μήτρου: Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση που έγινε για τη διεκδίκηση των 
Μεσογειακών Αγώνων… 
Παρουσιαστής: Ακούστε µε λίγο… 
Ά. Γεωργιάδης: Κύριε δήµαρχε,  η ερώτηση είναι πότε αποφασίστηκε να φύγει από 
εναλλακτική και να γίνει η κυρία. Αυτός σας ρωτάει ο Ευαγγελάτος.  
κ. Μήτρου: Μα, δεν µε αφήνετε να σας πω, να σας διευκολύνω κιόλας. 
Ά. Γεωργιάδης: Αυτό θέλουµε.  
Παρουσιαστής: Κύριε ∆ήµαρχε, να το πούµε απλά; Γιατί αν δεν αφήσετε να 
ακουστεί το ερώτηµα και δε θέλετε να δώσετε απάντηση δεν έχει και νόηµα.   
κ. Μήτρου: Όχι, θέλω να δώσω απάντηση και µε ειλικρίνεια. 
Παρουσιαστής: Ακούστε µε. Εδώ αυτό είναι ο πρώτος φάκελος διεκδίκησης. Εδώ 
λέτε, όσοι συµµετείχαν, ότι θα γίνει το γκολφ στην περιοχή Σωρός, 5 χιλιόµετρα έξω 
από -το βλέπουµε και στη µετάφραση-  
κ. Μήτρου: Όχι. 
Παρουσιαστής: Μα, σας παρακαλώ κύριε δήµαρχε. Σας παρακαλώ πολύ. Μπροστά 
µου το έχω. ∆εν µπορείτε να διαψεύσετε το κείµενο.  
κ. Μήτρου: Μα, έχω το φάκελο, αυτός είναι ο φάκελος, ορίστε. 
Παρουσιαστής: Ακούστε µε. Λέτε λοιπόν ότι θα γίνει στην περιοχή Σωρός. Στο 
δεύτερο που έχω εδώ δεν υπάρχει πουθενά η περιοχή Σωρός και λέτε ότι το γκολφ θα 
γίνει στην περιοχή Νηές. Και στην περιοχή Νηές, εκείνη την περίοδο που λέτε αυτό 
αγοράζει ο εν λόγω εφοπλιστής, ο συγγενής όπως λέει το κόµµα Λ.Α.Ο.Σ. της κυρίας 
Μπακογιάννη την τεράστια έκταση των 1.800 στρεµµάτων.  (παρουσιάζονται 
παράλληλα τα έγγραφα από το σχετικό ρεπορτάζ) 
Ά. Γεωργιάδης: Όχι, µόνο το κόµµα Λ.Α.Ο.Σ. να βγούνε να µας πούνε αν ισχύουν ή 
όχι. Όχι έτσι. 
κ. Μήτρου: Και δε µου λέτε κύριε Ευαγγελάτο, ήταν κανείς σίγουρος ότι θα 
πάρουµε τους Μεσογειακούς; Ο Βόλος και η Λάρισα ήταν τα outsider. Σίγουρη ήταν 
η Ριέκα της Κροατίας. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα.     
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κ. Μήτρου: Κάναµε ολόκληρο αγώνα, πήραµε τους Μεσογειακούς. ∆ηλαδή πως 
µπορώ τώρα εγώ αυτή τη στιγµή να ενοχοποιήσω πράγµατα για τα οποία δεν έχετε 
καταλάβει, δεν µε αφήνετε να ενηµερώσω… 
Παρουσιαστής: Σύµφωνα λοιπόν… να σας απαντήσω. Ακούστε κύριε δήµαρχε.   
κ. Μήτρου: …πως ακριβώς έχουν τα πράγµατα. 
Παρουσιαστής: Κύριε δήµαρχε… 
κ. Μήτρου: Και από εκεί και πέρα θα κρίνετε εσείς για την αγορά. Εγώ δεν µπαίνω 
σε αυτή τη διαδικασία. 
Παρουσιαστής: Εδώ ήρθατε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. ∆εν απαντάτε. Ρωτάτε. 
Επειδή ρωτήσατε κάτι… 
κ. Μήτρου: Όχι, δε ρωτάω. Εγώ θα σας απαντήσω.  
Παρουσιαστής: Το ερώτηµα είναι παραπειστικό. Θα σας δώσω απάντηση εγώ 
λοιπόν αφού δε τη δίνετε εσείς. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι η ανακοίνωση της ιεράς 
Μητρόπολης ∆ηµητριάδος η οποία εξεδόθη πριν από µία ώρα. Ακούστε λοιπόν τι 
λέει γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι λέµε εδώ; Για να το έχουν όλοι στο µυαλό τους. Ο 
πρώτος φάκελος λέει ότι το γκολφ θα γίνει στο Σωρό. Ο δεύτερος φάκελος λέει ότι το 
γκολφ θα γίνει στις Νηές, στην περιοχή ενδιαφέροντος. 
κ. Μήτρου: Θα γίνει στο Σωρό και στις Νηές. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Όχι, ο δεύτερος φάκελος λέει για Νηές.  
κ. Μήτρου: Ο δεύτερος … ο ένας είναι γυναικών και ο άλλος είναι ανδρών. 
Παρουσιαστής: Και λέτε… 
κ. Μήτρου: Και στις Νηές και στο Σωρό. 
Παρουσιαστής: Και λέτε … και αναρωτιέστε που το ξέρει ο συγγενής του κυρίου 
Κούβελου, της κυρίας Μπακογιάννη ό,τι είναι, αφού είναι πριν; Αµ δεν είναι πριν. 
∆ιότι η ιερά Μητρόπολη ∆ηµητριάδος αναφέρει στην ανακοίνωση της -και έχει 
µεγάλη σηµασία να αξιολογηθεί- ότι η αγορά αυτή, η αγορά των 1800 στρεµµάτων, 
αγορά και ενοικίαση, 900 αγόρασαν και 900 νοίκιασαν, ξέρετε πότε έγινε; Να σας το 
διαβάσω λοιπόν γιατί έχει µεγάλο ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό καθώς είναι γνωστό 
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πολύπλοκες, τα συµβόλαια υπογράφηκαν από 
το 2006 µέχρι και το 2007. 
κ. Μήτρου: Ναι αλλά πρέπει να πει η Μητρόπολη πόσα χρόνια γίνονταν οι 
διεργασίες προκειµένου να γίνει αυτή η επένδυση. Όπως επίσης και στο Βόλο για την 
υπόθεση του Σωρού πάλι υπήρχαν διεργασίες. Και εµείς στις δεσµεύσεις που είχαµε 
σαν δήµος… 
Παρουσιαστής: Οι αγοραπωλησίες και οι ενοικιάσεις έγιναν την επίµαχη περίοδο.  
κ. Μήτρου: Κύριε Ευαγγελάτο, ο δήµος Βόλου και η Λάρισα όταν κατέθεσαν το 
φάκελο, κατέθεσε στο φάκελο ότι αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις δε θα 
συµµετείχε η χώρα µας έστω µε ένα ευρώ επένδυση. Θα ήταν από ιδιωτικές 
επενδύσεις στις Νηές και του Σωρού.  
Παρουσιαστής: Γιατί αλλάξατε… Το ερώτηµα είναι απλό. Το έθεσα από την αρχή, 
δεν µου απαντάτε.  
Ά. Γεωργιάδης: Κύριε δήµαρχε, κύριε δήµαρχε… 
Παρουσιαστής: Γιατί αλλάξατε… Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ… γιατί αλλάξατε το 
µέρος που θα γινόταν το γκολφ; Εδώ στον πρώτο φάκελο λέτε άλλο και στο δεύτερο 
λέτε άλλο.  
κ. Μήτρου: Σας εξήγησα ότι… 
Παρουσιαστής: Και το άλλο που λέτε… Και αγοράζετε την επίµαχη περίοδο από τον 
κύριο που λέµε ότι αγοράζετε. Γιατί το αλλάξατε; 
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κ. Μήτρου: Σας εξήγησα ότι ήρθε η επιτροπή, η οποία αξιολόγησε του χώρους και 
ζήτησε να γίνουν σε αυτούς τους χώρους, οι οποίοι ήταν δεδοµένο ότι θα 
γινόντουσαν γκολφ σύµφωνα µε τις προτάσεις των επιχειρηµατιών που υπήρχαν. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Λοιπόν… 
κ. Μήτρου: Στη Λάρισα δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόταση.  
Παρουσιαστής: Υπάρχει κάποιο έγγραφο για αυτό; 
κ. Μήτρου: Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Τι να πούµε τώρα; Να πούµε υπερβολές;             
Παρουσιαστής: Υπάρχει κάποιο έγγραφο για αυτό; 
κ. Μήτρου: Εγώ δεν παίρνω το µέρος κανενός. 
Παρουσιαστής: Υπάρχει κάποιο… 
κ. Μήτρου: Εγώ είµαι υποχρεωµένος να µεταφέρω αυτά ακριβώς τα οποία έγιναν 
και που έχω την ευθύνη.  
Παρουσιαστής: Υπάρχει κάποιο έγγραφο για αυτό; Κύριε Μήτρου, υπάρχει κάποιο 
έγγραφο για αυτό που λέτε, για την αλλαγή αυτή; Ζητήθηκε εγγράφως; 
κ. Μήτρου: Υπήρχε παρουσία της επιτροπής, που ήρθε στο Βόλο αρχές του 2007, η 
οποία είδε τις εγκαταστάσεις και η οποία συζήτησε µε την οργανωτική επιτροπή που 
είχε συσταθεί, που πρόεδρος ήταν ο κύριος Κούβελος όπως αναφέρατε 
προηγουµένως, υπήρχαν στελέχη της Αθήνας 2004, που προώθησαν το φάκελο και 
βοήθησαν πάρα πολύ να συνταχθεί οριστικώς… 
Παρουσιαστής: Καταλαβαίνω. 
κ. Μήτρου: …που είχαν την εµπειρία, προκειµένου σαν χώρα… 
Παρουσιαστής: Το ένα ερώτηµα φέρνει το άλλο. 
κ. Μήτρου: …να διεκδικήσουµε τους αγώνες. Η οριστική επιλογή του Βόλου, της 
Λάρισας και της Ελλάδος έγινε στις 27 Οκτωβρίου του 2007. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. 
κ. Μήτρου: Η δε… 
Ά. Γεωργιάδης: Να κάνω και εγώ µια ερώτηση στον κύριο δήµαρχο;  
Παρουσιαστής: Πρέπει να κλείσουµε κύριε Γεωργιάδη. Το θέµα έχει ανοίξει, θα το 
συνεχίσουµε, η έρευνα είναι µεγάλη. 
Ά. Γεωργιάδης: Γιατί θα είχε ενδιαφέρον να απαντήσει ο κύριος Κούβελος. 
Παρουσιαστής: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το συνεχίσουµε ούτως ή άλλως και όπως 
καταλάβαµε υπάρχουν πολλά προς διερεύνηση στοιχεία. Και το λέω γρήγορα και το 
επισπεύδω για να δούµε και τα υπόλοιπα γιατί έχουµε πολλές εξελίξεις κυρίες και 
κύριοι. Νέους τριγµούς λοιπόν προκαλεί στη Νέα ∆ηµοκρατία το πλήθος των 
αντιδράσεων από την καταγγελία αυτή του κυρίου Καρατζαφέρη. Να δούµε πως 
αντιµετωπίστηκε το θέµα σήµερα και ποια καινούργια στοιχεία προκύπτουν. 
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι:  ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Κάλυψε την Μπακογιάννη ο Ρουσόπουλος 
Εκφωνητής: Σάλο προκάλεσε η καταγγελία του κυρίου Καρατζαφέρη, ότι συγγενής 
της Υπουργού εξωτερικών αγόρασε έκταση στο Βόλο που προορίζεται για την 
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων για τους µεσογειακούς Αγώνες. Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε την υπουργό ενώ αποστάσεις πήρε ο βουλευτής 
Μαγνησίας της Νέας ∆ηµοκρατίας και αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας. 
(προβάλλονται πλάνα της κυρίας Μπακογιάννη, του κυρίου Ρουσόπουλου και των 
περιοχών που αναφέρονται)  
∆ηλώσεις Θ. Ρουσόπουλου: «Έχει υπάρξει αναλυτική, ξεκάθαρη απάντηση από την 
υπουργό εξωτερικών και τον σύζυγό της όπως είδα, η οποία ξεκαθαρίζει απολύτως το 
θέµα. ∆εν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο σε αυτό». 
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Γ. Σούρλας: «∆εν µπορώ να εκτιµήσω, ότι ήταν κάποιο προδιαγεγραµµένο σχέδιο. 
Αν όµως παρά ταύτα υπάρχουν διάφορες πτυχές, διάφορες σκιές αδιευκρίνιστες 
υπάρχουν τα αρµόδια όργανα της πολιτείας τα διευκρινίσουν». 
Υπότιτλοι: ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣτη   Βουλή 
φέρνει το θέµα το Π.Α.Σ.Ο.Κ. 
Εκφωνητής: Στην κοινοβουλευτική οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας επικρατεί νέος 
αναβρασµός µετά και την αποκάλυψη ενώ το Π.Α.Σ.Ο.Κ. προαναγγέλλει ότι θα φέρει 
την υπόθεση στη Βουλή. (πλάνα από το ζεύγος Καραµανλή και της Ντ. Μπακογιάννη 
µε τον Ι. Κούβελο)  
∆ηλώσεις Γ. Παπακωνσταντίνου: «Είδαµε µε εξαιρετικό ενδιαφέρον τις 
αποκαλύψεις αυτές. Αφορούν πολιτικό πρόσωπο µε βαρύνουσα σηµασία στη 
σηµερινή κυβέρνηση. Όποτε έρχονται παρόµοιες αποκαλύψεις στο προσκήνιο, τα 
πολιτικά πρόσωπα οφείλουν να εξηγήσουν». 
Υπότιτλοι:  ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ    Για «µέγα 
ηθικό θέµα» µιλά ο Λ.Α.Ο.Σ.  
Εκφωνητής: Το κόµµα του κυρίου Καρατζαφέρη, που κατήγγειλε τη σχέση της 
οικογένειας Μπακογιάννη µε τον Κύπριο εφοπλιστή, που αγόρασε 1.800 στρέµµατα 
στην περιοχή επιµένει να µιλά για µέγα ηθικό ζήτηµα. 
Θ. Πλεύρης: «Όταν κάποιος πολιτικός ή δηµόσιος λειτουργός γνωρίζει κάποιες 
πληροφορίες και τις εκµεταλλεύεται για να πάρει κάτι, το οποίο µετά θα αποκτήσει 
πολύ µεγάλη αξία προφανώς είναι ένα θέµα, που δεν είναι βέβαια νοµικών συνεπειών 
αλλά ηθικών και πολιτικών συνεπειών. και σίγουρα αυτό δείχνει µια αλαζονεία προς 
το χρήµα». 
Μ. Αποστολάκη: «Είναι ένα άλλο ακραίο παράδειγµα του σεµνά και ταπεινά και 
πλέον ο λόγος ανήκει µόνο στον πρωθυπουργό». 
Εκφωνητής: Ο Γιώργος Καρατζαφέρης προειδοποίησε την κυβέρνηση πάντως να 
διαλευκάνει το ζήτηµα αλλιώς θα θεωρείται από τον ίδιο κατηγορούµενη. 
Παρουσιαστής: Στο µεταξύ, Νικόλα Βαφειάδη, και καλησπέρα. Ένα ακόµη θέµα 
άνοιξε ο κύριος Καρατζαφέρης για τον κύριο Κούβελο σήµερα.  
Ν. Βαφειάδης: Πράγµατι είχαµε και νέα επίθεση Νίκο του κυρίου Καρατζαφέρη 
κατά του συζύγου της Υπουργού Εξωτερικών. Υποστηρίζει…τον συνδέει τώρα και 
µε το σκάνδαλο της Siemens. Λέει ότι προµηθεύτηκε κλιµατιστικά από τη 
συγκεκριµένη εταιρεία για την οµοσπονδία της ιππασίας, της οποίας είναι Πρόεδρος 
και µάλιστα υπενθυµίζει µε νόηµα ο πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ. ότι τόσο η σύζυγός του 
αλλά και ο κουνιάδος του κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν συναλλαγές µε τη 
συγκεκριµένη εταιρεία, η οποίες όπως υποστηρίζει δεν έγιναν µε τον πλέον ορθόδοξο 
τρόπο.     
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Νικόλα να σε ευχαριστήσω πολύ.      
 
∆ελτίο ειδήσεων της 20.09.08 
Παρουσιαστής: Γιάννης Παπαδόπουλος  
Παρουσιαστής: Πολλαπλασιάζονται τα ερωτήµατα, που προκύπτουν από την έρευνα 
του ΑΝΤΕΝΝΑ µετά τις καταγγελίες Καρατζαφέρη για µεθοδεύσεις από το σύζυγο 
της Υπουργού Εξωτερικών υπέρ του εξ’ αγχιστείας συγγενούς της και εφοπλιστού 
στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων. Αντί απαντήσεων όµως αρκετοί 
εµπλεκόµενοι στην υπόθεση φαίνεται να πέφτουν σε αντιφάσεις µοιάζοντας να 
θέλουνε να δικαιολογήσουνε τα αδικαιολόγητα.  
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ  Με αντιφάσεις προσπαθούν να δικαιολογηθούν  
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Εκφωνητής: Μετά τις καταγγελίες Καρατζαφέρη η έρευνα του ΑΝΤΕΝΝΑ φέρνει 
στο φως νέα ερωτήµατα. Στο ερώτηµα όµως πως η περιοχή συµφερόντων του εξ 
αγχιστείας συγγενή της κυρίας Μπακογιάννη µετετράπη από εναλλακτική σε βασική 
περιοχή διεξαγωγής αγωνισµάτων γκολφ στους Μεσογειακούς Αγώνες αντί 
απαντήσεων βρισκόµαστε µπροστά σε αντιφάσεις, που µοιάζουν να θέλουν να 
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ας δούµε λοιπόν πως αναφερόταν η περιοχή στον 
αρχικό φάκελο. (προβάλλονται οι αναφερόµενες περιοχές σε αεροφωτογραφίες και 
χάρτες και πλάνα του κ. Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
Υπότιτλοι:  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  Πως άλλαξε 
η περιοχή από τον ένα φάκελο στον άλλον; 
Εκφωνητής: Το γήπεδο του γκολφ στο Βόλο βρίσκεται στην περιοχή του Σωρού, 
γύρω στα 5 χιλιόµετρα από το «Μεσογειακό Χωριό». Το εναλλακτικό γήπεδο 
βρίσκεται στις Νηές, 40 χιλιόµετρα από την πόλη του Βόλου. (Προβάλλεται το εν 
λόγω έγγραφο µε τονισµένα τα σηµεία που αναφέρονται. Η ένδειξη στο κάτω µέρος 
της οθόνης είναι ΠΑΛΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)  
Εκφωνητής: Εναλλακτικός λοιπόν χώρος διεξαγωγής του γκολφ η έκταση 
συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη. Το πιστοποιεί στον 
ΑΝΤΕΝΝΑ και ο δήµαρχος Λάρισας, συνδιοργανώτριας πόλης. 
Κ. Τζανακούλης-∆ήµαρχος Λάρισας: «Βοηθητικά θα υπάρξουν τα γήπεδα στις 
Νηές και στη Λάρισα».  
Εκφωνητής: Προπονητήριο χαρακτηρίζει το χώρο ο πρώην δήµαρχος Βόλου σε 
δηλώσεις του χθες το πρωί.  
Κ. Μήτρου-πρώην ∆ήµαρχος Βόλου: «Προβλέπανε και δύο προπονητήρια. Το ένα  
προπονητήριο ήτανε στο γκολφ, που θα γινότανε στις Νηές και το άλλο στη Λάρισα». 
Υπότιτλοι: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Οι 
αντιφάσεις του πρώην δηµάρχου Βόλου 
Εκφωνητής: Ύστερα έρχεται ο νέος φάκελος. Κάνει βασικό χώρο διεξαγωγής των 
Αγώνων την περιοχή αυτή και φθάνει και το απόγευµα. Ρωτάµε πως συνέβη αυτό. 
Ξανά τον πρώην δήµαρχο Βόλου. (προβάλλεται το εν λόγω έγγραφο µε τονισµένα τα 
σηµεία που αναφέρονται) 
Μεταδίδεται απόσπασµα της συζήτησης µε τον κ. Μήτρου από το δελτίο ειδήσεων 
της 19.09.08 
κ. Μήτρου: …στο φάκελο που κάναµε, κάναµε τις δύο αυτές επιλογές δηλαδή του 
Βόλου του Σωρού… 
Παρουσιαστής: ∆ε τα λέτε καλά κύριε δήµαρχε. 
κ. Μήτρου: Και της δεύτερης που είναι οι Νηές. 
Παρουσιαστής: ∆εν τα λέτε καλά. Εγώ ρωτώ το εξής µε βάση αυτά που είδα στα 
στοιχεία… 
κ. Μήτρου: Αυτά ακριβώς που σας λέω είναι πραγµατικότητες. 
Εκφωνητής: Να θυµίσουµε ότι ο ίδιος άνθρωπος είχε χαρακτηρίσει λίγες ώρες µόνο 
πριν το χώρο προπονητήριο, λέγοντας λίγο µετά ότι τελικά την αλλαγή την υπέδειξε η 
διεθνής επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων.   
Μεταδίδεται απόσπασµα της συζήτησης µε τον κ. Μήτρου από το δελτίο ειδήσεων 
της 19.09.08 
Παρουσιαστής: Γιατί το αλλάξατε; 
κ. Μήτρου: Σας εξήγησα ότι ήρθε η επιτροπή, η οποία αξιολόγησε του χώρους και 
ζήτησε να γίνουν σε αυτούς τους χώρους, οι οποίοι ήταν δεδοµένο ότι θα 
γινόντουσαν γκολφ σύµφωνα µε τις προτάσεις των επιχειρηµατιών που υπήρχαν. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Λοιπόν… 
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Υπότιτλοι:  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  Έκανε 
παρέµβαση η Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων;  
Εκφωνητής: Εδώ όµως γεννάται ένα βασικό ερώτηµα. 
Εκφωνήτρια: Είναι δυνατόν η επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων ενώ ελέγχει µια 
υποψήφια διοργανώτρια πόλη να κάνει υποδείξεις σε βάρος µια άλλης υποψήφιας 
διοργανώτριας πόλης; (το ερώτηµα διατυπώνεται και σε καρτέλα µε πλάνα της 
επίµαχης περιοχής)  
Εκφωνητής: Καίριο το ερώτηµα αλλά κρατήστε και την ηµεροµηνία. Ιανουάριος του 
2007 συµπτωµατικά µπαίνουν και οι τελικές υπογραφές της εταιρείας συµφερόντων 
του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη µε τη µητρόπολη ∆ηµητριάδος για την 
αγορά της έκτασης φιλέτο και τη δηµιουργία ξενοδοχείων και γηπέδων γκολφ. 
(προβάλλονται πλάνα της κ. Μπακογιάννη, του κ. Κούβελου και της αναφερόµενης 
περιοχής)  
Υπότιτλοι: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥΤι λέει η 
Μητρόπολη ∆ηµητριάδος 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ: «Για να καταστεί δυνατή η 
υπογραφή των συµβολαίων έπρεπε να εξασφαλιστούν οι άδειες από όλες τις 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, καθώς είναι γνωστό ότι οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πολύπλοκες, τα συµβόλαια υπεγράφησαν από τον 
Ιούλιο του έτους 2006 µέχρι και τον Ιανουάριο του 2007». (η ανακοίνωση 
διατυπώνεται και σε καρτέλα µε πλάνα της επίµαχης περιοχής)  
Εκφωνητής: Ιούνιο του 06 µε Ιανουάριο του 07 λοιπόν οι διαπραγµατεύσεις. 
∆ιάστηµα στο οποίο συµβαίνουν παράλληλα γεγονότα σε σχέση µε τους 
µεσογειακούς Αγώνες.  
26 Ιουνίου 2006. Βόλος και Λάρισα προκρίνονται ως υποψήφιες διοργανώτριες των 
Μεσογειακών. 16 Οκτωβρίου 2006. Ο κ. Ισίδωρος Κούβελος γίνεται πρόεδρος της 
επιτροπής διεκδίκησης. (αυτά διατυπώνονται και σε καρτέλα µε πλάνα της επίµαχης 
περιοχής)  
Υπότιτλοι:  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο ρόλος του 
Ισίδωρου Κούβελου 
Εκφωνητής: ∆ύο µήνες µετά η εταιρεία υπογράφει τα τελευταία συµβόλαια και 
ύστερα τον Μάιο γίνεται ο νέος φάκελος που περιλαµβάνει ως βασική την περιοχή. 
(αυτά διατυπώνονται και σε καρτέλα µε πλάνα της επίµαχης περιοχής)  
Υπότιτλοι:  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Άλλαξε η 
περιοχή στο νέο φάκελο 
Εκφωνητής: Έτσι το ερώτηµα είναι αν τα συµβόλαια αφορούσαν στην αγορά ή στην 
ενοικίαση εκτάσεων. Αν δηλαδή στην τεράστια επένδυση αγορά γης συνέτεινε και η 
επιλογή της για τους µεσογειακούς Αγώνες και µε ποιο τρόπο έγινε αυτό. ∆εν είναι 
όµως το µόνο ερώτηµα. Προσέξτε την πρόταση της επιτροπής Μεσογειακών αγώνων 
στην ανακοίνωση του δήµου Βόλου. 
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Τον Ιανουάριο του 2007 η Επιτροπή 
Αξιολόγησης της ∆ιεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων εξέφρασε την άποψη 
ότι δε χρειάζονται τρία γήπεδα γκολφ και έτσι ο νέος φάκελος που υποβλήθηκε το 
Μάιο του 2007 συµπεριέλαβε τις δύο εγκαταστάσεις στις Νηές και στο Σορό. (αυτά 
διατυπώνονται σε καρτέλα µε πλάνα της επίµαχης περιοχής και παράλληλα 
εκφωνούνται)  
Υπότιτλοι:  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Πιο 
δύσκολη η οδική πρόσβαση 
Εκφωνητής: Η επιτροπή λοιπόν λέει ότι αρκούν δύο γήπεδα. ∆εν υποδεικνύει ποια. 
Έρχεται λοιπόν η επιτροπή διεκδίκησης και εντάσσει στο φάκελο µια περιοχή που… 
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δείτε στο χάρτη. Ενώ η αρχική θέση ήταν δίπλα στο Βόλο µπαίνει στο φάκελο πρώτη 
η έκταση στις Νηές. 40 χιλιόµετρα πιο κάτω, νοτιότερα και από τον Αλµυρό. Μια 
περιοχή όπου ακόµη και η οδική πρόσβαση είναι δύσκολη. (προβάλλονται 
αεροφωτογραφίες και χάρτες της επίµαχης περιοχής)  
Γ. Πριάγγελος-αρχιτέκτων µηχανικός: «Το δρόµο που βρισκόµαστε, ο οποίος είναι 
δρόµος καινούργιος και έγινε σε αντικατάσταση του παλιού ο οποίος σχεδόν έχει 
αφεθεί και µέρα µε τη µέρα γίνεται… αχρηστεύεται… ο δρόµος λοιπόν αυτός ο 
οποίος κόβει την έκταση που αγόρασε η εταιρεία από την εκκλησία δε φαίνεται στους 
χάρτες που καταθέτει µε τις µελέτες της…» 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι:  ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Άλλαξε η περιοχή στο νέο φάκελο 
Εκφωνητής: ∆είτε τι λέει ο φάκελος. Ενώ υπάρχει εµφανέστατα ακόµη και από το 
δορυφόρο νέος δρόµος, προτείνεται να φτιαχτεί ο παλιός. Ποιος όµως θα ωφεληθεί 
από την ανακατασκευή είτε του ενός είτε του άλλου εκτός από τον ιδιώτη επενδυτή; 
(προβάλλονται αεροφωτογραφίες και χάρτες της επίµαχης περιοχής και ειδικά οι δύο 
εναλλακτικές οδοί)  
Εκφωνητής: Επιπλέον το Κράτος πρέπει να εξασφαλίσει υπερσύγχρονες γραµµές 
επικοινωνίας, υδροδότηση και ρευµατοδότηση της περιοχής αναβαθµίζοντάς τη 
δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.   
 
∆ελτίο ειδήσεων της 21.09.08 
Παρουσιαστής: Γιάννης Παπαδόπουλος  
Παρουσιαστής: Για θέατρο πλουτισµού κάνει λόγο σε σηµερινές δηλώσεις του ο 
πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ. Γιώργος Καρατζαφέρης, που επανέρχεται στις καταγγελίες 
του για τον εξ αγχιστείας συγγενή της Ντόρας Μπακογιάννη και για το σύζυγο ης 
Ισίδωρο Κούβελο στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων του Βόλου. Ο δήµαρχος 
Βόλου διευκρινίζει σήµερα στον ΑΝΤΕΝΝΑ, ότι η επιτροπή διεκδίκησης υπό την 
προεδρία του κυρίου Κούβελου ήταν εκείνη η οποία τελικώς επέλεξε την επίµαχη 
περιοχή. Τα σχέδια της επιχείρησης ωστόσο συναντούν και την αντίδραση κατοίκων 
που ανησυχούν για οικολογική καταστροφή της περιοχής. 
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥΚατηγορεί την οικογένεια Μητσοτάκη για 
θέατρο πλουτισµού  
Εκφωνητής: Επανέρχεται ο πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ. στις καταγγελίες του για 
µεθοδεύσεις υπέρ του εξ αγχιστείας συγγενή της Ντόρας Μπακογιάννη από το 
σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο στο πλαίσιο των Μεσογειακών αγώνων του Βόλου. Ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης κάνει λόγο για θέατρο πλουτισµού καθώς οι απαντήσεις που 
δόθηκαν δεν τον καλύπτουν και παρά τις προειδοποιήσεις Κούβελου για προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. (προβάλλονται πλάνα της κ.Μπακογιάννη, του κ. Κούβελου καθώς 
και της επίµαχης περιοχής στο Βόλο)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι:  
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 
Επιµένει για µεθόδευση υπέρ του συγγενή της Ντόρας 
 Γ. Καρατζαφέρης: «Η οικογένεια της κυρίας Μπακογιάννη έχει στήσει ένα πολύ 
ωραίο θέατρο άκρατου πλουτισµού». 
Υπότιτλοι: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ∆ιευκρινήσεις του ∆ηµάρχου για την αλλαγή της έκτασης 
Εκφωνητής: Θυµίζουµε ότι η περιοχή συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα 
Μπακογιάννη ήταν τρίτη και εναλλακτική στον πρώτο φάκελο διεκδίκησης. Στον 
επόµενο έγινε βασική. Ο δήµαρχος Βόλου που µε χθεσινή του επιστολή έλεγε ότι η 
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διεθνής επιτροπή υπέδειξε πως χρειαζόντουσαν µόνο δύο περιοχές για το γκολφ 
µιλώντας σήµερα στον ΑΝΤΕΝΝΑ διευκρινίζει πως και από ποιον εξαιρέθηκε η 
Λάρισα και στη θέση της µπήκε η περιοχή στις Νηές. προβάλλεται το εν λόγω 
έγγραφο µε τονισµένα τα σηµεία που αναφέρονται) 
Α. Βούλγαρης-∆ήµαρχος Βόλου: «Συζήτησαν µε την εκτελεστική επιτροπή, µε την 
επιτροπή διεκδίκησης Μεσογειακών Αγώνων υπό την προεδρία του κυρίου 
Κούβελου, ορισµένα ζητήµατα που αφορούσαν επιλογές και διορθώσεις, που έπρεπε 
να γίνουν στο φάκελο. Μία από αυτές λοιπόν τις επιλογές ήταν από τις τρεις επιλογές 
για τους χώρους για το άθληµα του γκολφ, αφαιρέθηκε η επιλογή της Λάρισας διότι 
δεν υπήρχε και επενδυτικό ενδιαφέρον εκεί. Κάτι που αντίστοιχα υπήρχε αρκετά 
χρόνια πριν και για την περιοχή στις Νηές αλλά και για την περιοχή του Σορού για το 
Apollo Resort». (παράλληλα αντιπαραβάλλονται στην οθόνη τα έγγραφα και οι 
φωτογραφίες τρων δύο φακέλων)  
Εκφωνητής: Ο Νοµάρχης ωστόσο λέει ότι η εταιρεία ακόµη και σήµερα δεν έχει 
υποβάλει κανένα φάκελο για κατασκευή γηπέδου γκολφ. 
Α. Παπατόλιας-Νοµάρχης Μαγνησίας: «Μέχρι στιγµής δεν έχει υποβληθεί 
επισήµως στη Νοµαρχία κανένας φάκελος για δηµιουργία και κατασκευή γηπέδου 
γκολφ στην περιοχή». 
Υπότιτλοι:  ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥΣτο «χορό των αποκαλύψεων» και οι εφηµερίδες 
Εκφωνητής: Στο θέµα, που πρώτος αποκάλυψε ο ΑΝΤΕΝΝΑ αναφέρονται και οι 
εφηµερίδες. Το «Πρώτο Θέµα» µε πρωτοσέλιδο τίτλο καταγγέλλει τον Ισίδωρο για 
µπίζνες στο Βόλο ενώ το «Έθνος» στο ρεπορτάζ µε τίτλο «µεσογειακές µπίζνες 1800 
στρεµµάτων» αναφέρεται στα στοιχεία του ΑΝΤΕΝΝΑ για την αλλαγή στους 
φακέλους που είχε σαν αποτέλεσµα να προκριθεί ως κύρια θέση διεξαγωγής των 
αγώνων η έκταση συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη. 
(προβάλλονται οι αντίστοιχες σελίδες των εφηµερίδων που αναφέρονται)  
Εκφωνητής: Σχέδια στα οποία οι κάτοικοι αντιδρούν λέγοντας ότι η τεράστια 
εγκατάσταση δεν µπορεί καν να υδροδοτηθεί. (προβάλλονται πλάνα του κ. Κούβελου 
και της κ. Μπακογιάννη)  
Υπότιτλοι: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Έντονες αντιδράσεις των οικολόγων 
Χ. Καραζούλης-Πρόεδρος περιβαλλοντικής οµάδας: «Λέει ότι µπορεί να 
υδροδοτήσει την επένδυση ολόκληρη µε 62.000 κυβικά µέτρα νερό ο δήµος Σούρπης 
από τη στιγµή που όλος ο δήµος Σούρπης µε τα δηµοτικά του διαµερίσµατα απαιτεί 
το χρόνο γύρω στα 55.000 κυβικά µέτρα νερού. Άρα στην ουσία πρόκειται για ψευδή 
βεβαίωση». 
Εκφωνητής: Το πρόβληµα αυτό οδηγεί σε κατασκευή µονάδας αφαλάτωσης νερού, 
κάτι που όπως καταγγέλλουν θα οδηγήσει στην καταστροφή του υδροβιότοπου της 
περιοχής. 
κάτοικος περιοχής: ∆ιαχειµάζουνε πουλιά, ερωδιοί, πελεκάνοι… Είναι συχνό 
φαινόµενο…                     
δηµοσιογράφος: Και τι… 
κάτοικος περιοχής: Αυτή εδώ την περιοχή, πλησίον αυτής της περιοχής του 
υδροβιότοπου η εταιρεία ενέταξε στα σχέδια της την εγκατάσταση της αφαλάτωσης. 
δηµοσιογράφος: Πάµε να δείξουµε.  
κάτοικος περιοχής: Ακριβώς σε αυτή εδώ την περιοχή.  
Υπότιτλοι: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΙΖΝΑ» 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Τη διαλεύκανση της υπόθεσης ζητούν βουλευτές 
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Εκφωνητής: Αντί ενηµέρωσης όπως ζήτησε για πιθανές περιβαλλοντολογικές 
επιπτώσεις η βουλευτής Ροδούλα Ζήση λέει ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέλεξαν 
µια τηλεφωνική επαφή, κίνηση που χαρακτηρίζει τουλάχιστον περίεργη. 
Ρ. Ζήση-βουλευτής Π.Α.Σ.Ο.Κ. Μαγνησίας: «Τηλεφωνική επικοινωνία µε 
κάποιον, καθηγητής πανεπιστηµίου ήταν -δε θυµάµαι ακριβώς το όνοµά του-  ο 
οποίος ζήτησε να µου δείξει εµένα προσωπικά και το οικολογικό αν θέλετε κοµµάτι 
της επένδυσης. Αρνήθηκα όµως…» 
Εκφωνητής: Όπως και να έχει καθηµερινά έρχονται στο φως καταγγελίες και 
στοιχεία που φαίνεται ότι περιπλέκουν την υπόθεση.  
 
∆ελτίο ειδήσεων της 22.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Απόσπασµα από τη συνέντευξη του Β. Μεϊµαράκη στο Νίκο Ευαγγελάτο. 
Παρουσιαστής: Θα σας πω και το εξής: Μέρες τώρα παρακολουθούµε -ξεκίνησε 
από τον κύριο Καρατζαφέρη και την αποκάλυψη του- αυτή την ιστορία στο Βόλο µε 
τα οικόπεδα τα οποία φέρεται να είναι για τους Μεσογειακούς Αγώνες, να τα έχει 
αγοράσει ένας συγγενής της κυρίας Μπακογιάννη, να υπάρχει και εκεί ένα ζήτηµα. 
Θέλω να πω µέρα µε τη µέρα έχουµε όλο και πιο πολλά πράγµατα στο τραπέζι.  
Β. Μεϊµαράκης: Αυτό δεν είναι κακό κύριε Ευαγγελάτο. 
Παρουσιαστής: Ε, πως δεν είναι; Καλό είναι δηλαδή;  
Β. Μεϊµαράκης: Κοιτάξτε εγώ δεν το βρίσκω τόσο κακό. 
Παρουσιαστής: ∆ηλαδή συγγενής Υπουργού… 
Β. Μεϊµαράκης: Καταρχήν να σας πω το εξής.  
Παρουσιαστής: Ένα λεπτό. Συγγενής Υπουργού φαίνεται ότι πάει να εκµεταλλευτεί 
τους Μεσογειακούς Αγώνες στο Βόλο για να φτιάξει ένα ξενοδοχείο… καλό είναι 
αυτό; 
Β. Μεϊµαράκης: Καταρχάς για το συγκεκριµένο θέµα δεν έχω ιδιαίτερη ενηµέρωση. 
Πιστεύω ότι έχουνε δοθεί αρκετές πειστικές απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει η κυρία 
Μπακογιάννη και ο κύριος Κούβελος είναι στο εξωτερικό από ότι ξέρω, καλό είναι 
να περιµένουµε να γυρίσουνε και πιστεύω ότι θα λυθεί.  
36΄:40΄΄-39΄:42΄΄ (ενδείξεις DVD) 
Παρουσιαστής: Και να πάµε τώρα σε αυτό που λέγαµε και πριν µε τον κύριο 
Μεϊµαράκη. Την άλλη µπίζνα, αυτή στο Βόλο µε τα γήπεδα του γκολφ. Θυµάστε την 
υπόθεση, ξεκίνησε από καταγγελία του κύρίου Καρατζαφέρη, του προέδρου του 
κόµµατος Λ.Α.Ο.Σ. όπου ο κύριος Καρατζαφέρης είπε ότι ένας συγγενής εξ 
αγχιστείας της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη στην ουσία κατάφερε στην περιοχή του 
Βόλου, εκεί που θα γίνουν οι Μεσογειακοί Αγώνες το 2012 ενώ ένα κοµµάτι γης 
ήταν τρίτο στη σειρά για να γίνει εκεί γήπεδο γκολφ, τελείως εναλλακτική πρόταση, 
να καταφέρει να γίνει ακριβώς εκεί -γιατί εκεί ήταν το συµφέρον του- το γήπεδο του 
γκολφ. Και όπως θα δείτε από το ρεπορτάζ, από την καινούργια αποκάλυψη του 
ΑΝΤΕΝΝΑ σήµερα αυτό έγινε µε υπογραφή. Με υπουργική υπογραφή. Με την 
υπογραφή του Υφυπουργού αθλητισµού, του κυρίου Γιάννη Ιωαννίδη.    
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι:   ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤ1 Με υπογραφή 
Ιωαννίδη στο συγγενής της Ντόρας το γκολφ 
Εκφωνητής: Μια νέα αποκάλυψη του ΑΝΤΕΝΝΑ. Ένα νέο ντοκουµέντο µε 
υπογραφή Υπουργού θέτει νέα δεδοµένα στην υπόθεση του Βόλου και τις 
καταγγελίες για µεθόδευση Κούβελου υπέρ των επιχειρηµατικών συµφερόντων του 
κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη. (προβάλλεται το εν λόγω έγγραφο µε τονισµένα 
αποσπάσµατα καθώς και πλάνα του κ. Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη) 
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Εκφωνητής: Ενώ η περιοχή του γκολφ στις Νηές ξεκίνησε ως τρίτη και εναλλακτική 
λύση έγινε βασική µε µια ακόµη στο Βόλο σύµφωνα µε το ντοκουµέντο του 
ΑΝΤΕΝΝΑ, την απάντηση δηλαδή του Υφυπουργού αθλητισµού Γιάννη Ιωαννίδη, 
πλέον η περιοχή του εξ αγχιστείας συγγενή της Υπουργού εξωτερικών είναι η µόνη 
στην οποία θα κατασκευαστεί γήπεδο γκολφ για τους Μεσογειακούς Αγώνες. 
(αντιπαραβάλλονται στην οθόνη οι δύο φάκελοι µε τα σχετικά έγγραφα)   
Απόσπασµα από το έγγραφο του κ. Ιωαννίδη: «Στο φάκελο διεκδίκησης των 
Μεσογειακών Αγώνων έχει προβλεφθεί ότι το άθληµα του γκολφ θα διεξαχθεί στις 
νέες εγκαταστάσεις γκολφ που θα κατασκευαστούν µε ιδιωτική πρωτοβουλία στην 
περιοχή Νηές Μαγνησίας». 
Υπότιτλοι: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤ1  Γιατί άλλαξαν το χώρο του φακέλου 
διεκδίκησης;  
Εκφωνητής: Τι σηµαίνει η απάντηση Ιωαννίδη στη βουλευτή Σούλα Μερεντίτη; Οι 
δυο αρχικές περιοχές αυτή στη Λάρισα και αυτή στο Βόλο, στις οποίες στηρίχθηκε η 
υποψηφιότητα έχουν διαγραφεί πλέον και τα αγωνίσµατα θα διεξαχθούν πλέον µόνο 
στην τρίτη εναλλακτική δηλαδή την περιοχή συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα 
Μπακογιάννη. Απάντηση τελεσίδικη από τον υπουργό.  
Απόσπασµα από το έγγραφο του κ. Ιωαννίδη: «Συνεπώς από πλευράς διοργάνωσης 
των Μεσογειακών Αγώνων δεν υπάρχει αντικείµενο δεύτερης εγκατάστασης γκολφ».  
Σ. Μερεντίτη-Βουλευτής Π.Α.Σ.Ο.Κ.: «Ξανακαταθέτω ερώτηση στον υπουργό 
γιατί; Γνωρίζει; Γιατί µου απάντησε ότι διεκδικούµε και δεσµευόµαστε για ένα 
γήπεδο γκολφ;» 
Υπότιτλοι: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤ1  Λ.Α.Ο.Σ.: «Μεθόδευση του Ισίδωρου 
Κούβελου» 
Εκφωνητής: Για το Λ.Α.Ο.Σ. που έφερε το θέµα στο φως το γεγονός ότι τον 
Νοέµβριο του 2006 αναλαµβάνει την προεδρία της επιτροπής διεκδίκησης ο κύριος 
Κούβελος, Ιανουάριο του 2007 η εταιρεία συµφερόντων του εξ αγχιστείας συγγενή 
του υπογράφει τα τελικά συµβόλαια, Μάιο η περιοχή µπαίνει ως βασική και τελικά 
µε υπογραφή του Υπουργού γίνεται η µόνη περιοχή διεξαγωγής των Αγώνων γεννά 
ερωτήµατα για πιθανή µεθόδευση Κούβελου. (προβάλλονται σε καρτέλες τα 
λεγόµενα του εκφωνητή και παράλληλα πλάνα του κ. Κούβελου και της επίµαχης 
περιοχής στο Βόλο) 
Ά. Γεωργιάδης: «Γνώριζε ο συµπέθερος της κυρίας Μπακογιάννη, ότι υπήρχε η 
πιθανότητα έστω ή η πολιτική παρέµβαση να φτιαχτεί το γήπεδο γκολφ εκεί και όχι 
σε µία από τις άλλες δύο τοποθεσίες; Αυτό είναι το ερώτηµα. Το αν υπήρχε δηλαδή ή 
όχι κυβερνητική παρέµβαση προς το συµφέρον ενός συγκεκριµένου επιχειρηµατία 
και µάλιστα στενού συγγενούς της Υπουργού Εξωτερικών δια της µεσολαβήσεως του 
κυρίου Κούβελου».  
Υπότιτλοι:   ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤ1  «Απέκλεισαν χωρίς εξήγηση τη Λάρισα» 
Εκφωνητής: Μέλη του δηµοτικού συµβουλίου της Λάρισας καταγγέλλουν 
µεθοδεύσεις για αποκλεισµό της περιοχής τους. 
Γ. Σάπκας-δηµοτικός σύµβουλος Λάρισας: ∆ε γνωρίζουµε ακριβώς το περιεχόµενο 
του φακέλου. 
∆ηµοσιογράφος: ∆εν τις πήρε το δηµοτικό συµβούλιο. 
Γ. Σάπκας-δηµοτικός σύµβουλος Λάρισας: Όχι βέβαια. Είναι υπόθεση της 
οργανωτικής επιτροπής. 
Εκφωνητής: Μετά την αποκάλυψη ο Υφυπουργός αθλητισµού κύριος Ιωαννίδης σε 
επικοινωνία του µε τον ΑΝΤΕΝΝΑ διευκρίνισε ότι τελικά δεν είναι σίγουρο ότι 
τελικά τα αγωνίσµατα του γκολφ θα γίνουν στις Νηές.       
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∆ελτίο ειδήσεων της 23.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Παρουσιαστής: Και ερχόµαστε τώρα στην υπόθεση του Βόλου και θα δείτε 
συγκεκριµένα ντοκουµέντα, νέα ντοκουµέντα για το πώς στήθηκε αυτή η µπίζνα στο 
Βόλο. Να θυµίσουµε το τι ακριβώς έχει γίνει. Εκεί λοιπόν ενώ υπήρχαν άλλες 
τοποθεσίες, όπου θα γινόταν το γκολφ για τους µεσογειακούς αγώνες τελικά επελέγη 
µία τρίτη τοποθεσία, που αρχικά ήταν η απολύτως εναλλακτική γιατί σε αυτήν την 
επίµαχη τοποθεσία αγόρασε κτήµατα συγγενής της οικογένειας Μητσοτάκη. Θα δείτε 
λοιπόν τώρα τι ακριβώς έχει γίνει και κυρίως αξίζει ιδιαίτερης προσοχής η 
ηµεροµηνία, η επίµαχη ηµεροµηνία που άρχισε η αγορά µεγάλων εκτάσεων στην 
περιοχή, ηµεροµηνία που συνδέεται άµεσα µε την ανάθεση των Μεσογειακών 
αγώνων στην πόλη του Βόλου.  
Προβάλλεται ρεπορτάζ.  Υπότιτλοι: ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» Πως πήρε το έργο ο συγγενής της Μπακογιάννη 
Εκφωνητής: ∆ώδεκα νέα ντοκουµέντα παρουσιάζει απόψε ο ΑΝΤΕΝΝΑ. Όλα τα 
συµβόλαια της εταιρείας συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη, των 
οποίων οι ηµεροµηνίες σύνταξης και τα ποσά σε σχέση µε τα γεγονότα, που έχουν να 
κάνουν µε τους Μεσογειακούς θέτουν νέα ερωτήµατα µε βάση τις καταγγελίες για 
µεθόδευση Κούβελου υπέρ του επιχειρηµατία. (προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε 
τονισµένα αποσπάσµατα καθώς και πλάνα του κ. Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
«Η εταιρεία Golfing κερδίζει το διαγωνισµό αγοράς-µίσθωσης στις Νηές. Η 
επένδυση παγώνει». (προβάλλεται σε καρτέλα και παράλληλα εκφωνείται) 
Υπότιτλοι:   ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» 
Μόλις «κλείδωσε» ο Βόλος, µίσθωσε την έκταση για 30 χρόνια  
Εκφωνητής: ∆υο ολόκληρα χρόνια πάγωσε η επένδυση και ύστερα ξεκινάει η ιδέα 
για τους Μεσογειακούς. Προσέξτε πότε προκρίνεται ο βόλος και πότε η εταιρεία 
αγοράζεται από τον εξ αγχιστείας συγγενή της Υπουργού Εξωτερικών.  
«26 Ιουνίου 2006 Βόλος και Λάρισα προκρίνονται για να διεκδικήσουν τους 
Μεσογειακούς Αγώνες. 31 Ιουλίου 2006 η εταιρεία συµφερόντων του κουνιάδου του 
Κώστα Μπακογιάννη αγοράζει την εταιρεία Golfing και νοικιάζει για 30 χρόνια 
εκτάσεις αξίας περίπου 3.700.000 €». (προβάλλεται σε καρτέλα και παράλληλα 
εκφωνείται) 
Εκφωνητής: Τα πρώτα συµβόλαια δηλαδή υπογράφονται µόλις η πόλη προκρίνεται 
να διεκδικήσει τους Αγώνες 3,5 εκατοµµύρια ευρώ και ενοικίαση για 30 χρόνια. 
Τρεις µήνες µετά όµως η εταιρεία αρχίζει να ρίχνει πολύ περισσότερα χρήµατα 
κάνοντας για πρώτη φορά αγορά γης. (προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε 
τονισµένα αποσπάσµατα καθώς και πλάνα του κ. Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
«8 Νοεµβρίου 2006 η εταιρεία αγοράζει γη αξίας 10.500.000 € και νοικιάζει εκτάσεις 
αξίας 3.000.000 €». (προβάλλεται σε καρτέλα και παράλληλα εκφωνείται) 
Εκφωνητής: Από τα τρία εκατοµµύρια που έδωσε τον Ιούλιο η εταιρεία επενδύει 
πάνω από δεκατρία το Νοέµβριο. Παρατηρήστε τα σχεδόν παράλληλα γεγονότα σε 
σχέση µε τους Μεσογειακούς αµέσως µετά. (προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε 
τονισµένα αποσπάσµατα)  
Υπότιτλοι:   ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» 
Αγόρασε την έκταση, µέρες πριν αναλάβει ο Κούβελος 
«16 Νοεµβρίου 2006 ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος γίνεται πρόεδρος της επιτροπής 
διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων.  9 µε 13 Ιανουαρίου 2007 η διεθνής 
επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων επισκέπτεται το Βόλο για να ελέγξει τις 
εγκαταστάσεις». (προβάλλεται σε καρτέλα και παράλληλα εκφωνείται) 
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Υπότιτλοι:   ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»   
«Περίεργη» αύξηση της επένδυσης 
Εκφωνητής: Ύστερα από δύο µήνες από την ανάληψη της προεδρίας από τον κύριο 
Κούβελο και µόλις πέντε µέρες από την επίσκεψη της επιτροπής η εταιρείας του 
κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη επενδύει άλλα 13 εκατοµµύρια ευρώ. 
(προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
«18 Ιανουαρίου 2007 η εταιρεία αγοράζει γη αξίας 12.5 εκατοµµυρίων ευρώ και 
νοικιάζει οικόπεδα αξίας µισού εκατοµµυρίου». (προβάλλεται σε καρτέλα και 
παράλληλα εκφωνείται) 
Εκφωνητής: ∆ηλαδή µέσα σε τρεις µήνες η εταιρεία επενδύει 26 εκατοµµύρια ευρώ. 
Με µια διαφορά. Επειδή ακόµη η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει τους µεσογειακούς, η 
εταιρεία πληρώνει ελάχιστα χρήµατα. Για παράδειγµα αντί των 12,5 εκατοµµυρίων 
της τελευταίας αγοράς µόλις το ένα εκατοµµύριο ευρώ. Όλο το ποσό υποχρεούται να 
το καταβάλλει ∆εκέµβριο του 2011 όταν δηλαδή θα είναι σίγουρο ότι το γκολφ θα 
γίνει στη δική της εγκατάσταση. (προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα 
αποσπάσµατα και υπότιτλο: ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  
Υπότιτλοι:    ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»  
Κρατά αποστάσεις ο Ρουσόπουλος 
Εκφωνητής: Όλα αυτά τα δεδοµένα προκαλούν νέα ερωτήµατα µε τον κύριο 
Ρουσόπουλο να κρατά αποστάσεις παραπέµποντας στις δηλώσεις της Υπουργού 
εξωτερικών.  
∆ηλώσεις Θ. Ρουσόπουλου: «Έχει γίνει ανακοίνωση προ ηµερών από την υπουργό 
εξωτερικών, δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο». 
∆ηλώσεις Γ. Παπακωνσταντίνου: «Και εκεί δεν έχουµε πειστικές απαντήσεις και 
εκεί η κοινωνία αναρωτιέται για το τι ακριβώς κάνουν τα µέλη αυτής της 
κυβέρνησης». 
Υπότιτλοι:   ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ-ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»  Πως 
το «προπονητήριο» έγινε ο µοναδικός χώρος των αγώνων 
Εκφωνητής: Ένα ακόµη ερώτηµα προκύπτει από το ότι αυτή η περιοχή από τρίτη 
και εναλλακτική σύµφωνα µε απάντηση του υφΥπουργού αθλητισµού είναι η µία και 
µόνη όπου θα γίνει το γκολφ των αγώνων. Ο κύριος Ιωαννίδης είπε πάντως σήµερα 
ότι δε θα κρίνει τελικά το υπουργείο το αν αυτή θα είναι η βασική περιοχή. 
(προβάλλεται το έγγραφο του κ. Ιωαννίδη µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
∆ηλώσεις Γ. Ιωαννίδη: «Το που θα γίνουν τα γκολφ δεν αποφασίζει ούτε ο 
Ιωαννίδης ούτε ο Λιάπης ούτε κανένας. Θα αποφασίσει η οργανωτική επιτροπή…» 
Ά. Σπηλιωτόπουλος: «Αν όλα τα άλλα επαληθευτούν ελάτε να µε ξαναρωτήσετε». 
Εκφωνητής: Όπως και να έχει όµως καθηµερινά τα ντοκουµέντα του ΑΝΤΕΝΝΑ  
φέρνουν στοιχεία που γεννούν και νέα ερωτήµατα.        
 
∆ελτίο ειδήσεων της 24.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Παρουσιαστής: Η άλλη ιστορία τώρα, η µπίζνα του Βόλου, µε πολύ σοβαρά 
ντοκουµέντα, που αποκαλύπτει απόψε ο ΑΝΤΕΝΝΑ, που απαιτούν την παρέµβαση 
της δικαιοσύνης. Θα δείτε λοιπόν πως ακριβώς έχουν αλλάξει χέρια εκτάσεις γης, 
πως έχουν νοικιαστεί την επίµαχη περίοδο από τον επιχειρηµατία, συγγενή, κουνιάδο 
του Κώστα Μπακογιάννη, γιου της Ντόρας Μπακογιάννη και πως σύµφωνα µε 
καταγγελίες συγκεκριµένες τα κτήµατα, που άλλαξαν χέρια δεν ήταν στη δικαιοδοσία 
της Ιεράς Μητρόπολης ∆ηµητριάδος, που τα υπενοικίασε στον επιχειρηµατία, ο 
οποίος κάνει τη χρυσοφόρο µπίζνα µε τα γήπεδα του γκολφ.  
Προβάλλεται ρεπορτάζ Υπότιτλοι:    ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 
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Η Μητρόπολη πούλησε στο συγγενή της Ντόρας έκταση που ∆ΕΝ είχε! 
Εκφωνητής: Τα νέα ντοκουµέντα του ΑΝΤΕΝΝΑ απαιτούν την άµεση επέµβαση 
εισαγγελέα. Μόλις χθες παρουσιάσαµε ότι η εταιρεία συµφερόντων του εξ αγχιστείας 
συγγενή της Ντόρας Μπακογιάννη αγόρασε εκτάσεις σχεδόν 26 εκατοµµυρίων ευρώ, 
οκτώ ηµέρες πριν ο κύριος Κούβελος αναλάβει την  προεδρία της επιτροπής 
διεκδίκησης και µόλις πέντε µέρες από την παρουσίαση των εγκαταστάσεων στη 
διεθνή επιτροπή. (προβάλλονται πλάνα των εκτάσεων στο Βόλο και από κάτω µε τη 
µορφή υπότιτλων τα λεγόµενα του εκφωνητή) 
Εκφωνητής: Σήµερα τα στοιχεία, που έχει στη διάθεση του ο ΑΝΤΕΝΝΑ και 
απαιτούν όπως καταγγέλλει η οικολογική οργάνωση του Βόλου επέµβαση του 
εισαγγελέα δείχνουν ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι η µητρόπολη Βόλου πούλησε και 
νοίκιασε πολύ περισσότερα στρέµµατα από όσα είχε στην κατοχή της.  
«Η Μητρόπολη Βόλου έχει στην κατοχή της 1.358 στρέµµατα. Η εταιρεία νοικιάζει 
και αγοράζει από τη Μητρόπολη συνολικά 3.256 στρέµµατα». (προβάλλονται πλάνα 
των εκτάσεων στο Βόλο και τα παραπάνω υπό τον τίτλο: ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ) 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι:  ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΤΩΡΑ Ο 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  Ντοκουµέντα διαπλοκής για Μητρόπολη-συγγενή της Ντόρας  
Εκφωνητής: Τα ίδια τα συµβόλαια µιλούν. Παρατηρήστε: συµβόλαιο ενοικίασης για 
µία έκταση 1.601 στρεµµάτων τα οποία δείτε: είναι µέρος µόνο της έκτασης που 
ανήκει στη Μητρόπολη και η οποία είναι 1.358 στρέµµατα. Τι λέει δηλαδή η 
Μητρόπολη; Έχω 1.358 στρέµµατα και δίνω ένα κοµµάτι. Το κοµµάτι όµως είναι 
1.601 στρέµµατα, µεγαλύτερο δηλαδή από την έκταση που έχει κατά 243 στρέµµατα. 
Κρατήστε όµως αυτά τα 1.358 στρέµµατα, που ανήκουν στη Μητρόπολη.  
(προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
Ρεπόρτερ: Η εταιρεία όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα του ΑΝΤΕΝΝΑ 
έχει προχωρήσει στην υπογραφή δέκα συµβολαίων µε τη Μητρόπολη Βόλου. Η 
Μητρόπολη σύµφωνα µε πληροφορίες φέρεται να νοικιάζει ή να πουλά µέρος της 
έκτασης που της ανήκει και είναι συνολικά 1358 στρέµµατα. Παντού και στις εννέα 
ενοικιάσεις του Ιουλίου και στην αγορά αξίας 7,5 εκατοµµυρίων ευρώ τον Νοέµβριο 
αλλά και στην αγορά 12,5 εκατοµµυρίων ευρώ τον Ιανουάριο, ό,τι πωλείται είναι 
τµήµα των 1358 στρεµµάτων. (προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα 
αποσπάσµατα)  
Εκφωνητής: Προκύπτει λοιπόν, ότι η Μητρόπολη πουλάει, ενοικιάζει σχεδόν 2000 
στρέµµατα που δεν της ανήκουν και η εταιρεία δέχεται να τα αγοράσει. Εδώ 
προκύπτει το ερώτηµα αν αυτά τα περίπου 2000 στρέµµατα έχουν καταπατηθεί όµως 
η περιβαλλοντολογική οργάνωση «εν δράσει» που έφερε στο φως το θέµα µιλάει για 
ποινικές ευθύνες και της Μητρόπολης Βόλου και της εταιρείας του κουνιάδου του 
Κώστα Μπακογιάννη.  
Γ. Λωρίτης-δικηγόρος: «Σαφέστατα εφόσον υπάρχει και το στοιχείο της ζηµίας 
άλλου, που προφανώς υπάρχει δηµοσίου, ιδιωτών είναι ερευνητέα η απάτη στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Νοµικώς έκαστος συµπράττων σε αυτήν την δικαιοπραξία 
είναι ελεγκτέος ποινικά». 
Υπότιτλοι:   ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΣε «ανύπαρκτες» 
εκτάσεις οι Μεσογειακοί Αγώνες; 
Εκφωνητής: Με πιθανές ποινικές ευθύνες µε το ερώτηµα της καταπάτησης 
εκτάσεων προκύπτουν κάποια πολύ βασικά ερωτήµατα. Με βάση ποια στοιχεία 
επιλέχθηκαν αυτές οι εκτάσεις για τα αγωνίσµατα των Μεσογειακών; Η επιτροπή 
διεκδίκησης υπό τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο έλεγξε τα συµβόλαια της εταιρείας; (τα 
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ερωτήµατα διατυπώνονται και σε καρτέλες µε παράλληλα πλάνα των επίµαχων 
περιοχών) 
∆ηλώσεις Α. Αλαβάνου: «∆εν έχουµε µόνο στο Βόλο, έχουµε σε πάρα πολλά µέρη 
της χώρας µας, είναι διάσπαρτα, εποµένως τίθεται συνολικά θέµα ελέγχου και 
έρευνας της µοναστηριακής και της εκκλησιαστικής εξουσίας». 
Εκφωνητής: Υπάρχουν καταγγελίες για ποινικές ευθύνες και πιθανότητα 
καταπάτησης γης µε συνυπευθυνότητα της εταιρείας του κουνιάδου του Κώστα 
Μπακογιάννη, στοιχεία που απαιτούν πλέον παρέµβαση του εισαγγελέα. 
(προβάλλονται πλάνα του κ. Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
   
∆ελτίο ειδήσεων της 25.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Παρουσιαστής: Να δούµε τώρα κυρίες και κύριοι τα νέα στοιχεία που προκύπτουν 
για αυτή τη µπίζνα, την τεράστια µπίζνα στο Βόλο µε το περιβόητο γήπεδο γκολφ. 
Θα δείτε λοιπόν πως η τοπική Μητρόπολη, η Μητρόπολη της ∆ηµητριάδος στην 
ουσία νοίκιασε στο συγγενή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη έκταση που δεν της 
ανήκε και είπαµε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα, απαιτεί ακόµη και την παρέµβαση 
της δικαιοσύνης. Θα δείτε όµως και µια σειρά από άλλα πολύ κρίσιµα στοιχεία που 
δείχνουν πως επελέγη φωτογραφικά η συγκεκριµένη περιοχή για να γίνει εκεί η 
συγκεκριµένη εγκατάσταση.    
Προβάλλεται ρεπορτάζ Υπότιτλοι:   ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ 
«ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» «Η Μητρόπολη πούλησε δηµόσια έκταση» 
Εκφωνητής: Νέες καταγγελίες για καταπάτηση δηµόσιας έκτασης στις 
αγοραπωλησίες της Μητρόπολης Βόλου µε την εταιρεία συµφερόντων του 
κουµπάρου του Κώστα Μπακογιάννη κάνει η περιβαλλοντολογική οργάνωση «εν 
δράσει». Σύµφωνα µε την καταγγελία αυτό το µεγάλο τµήµα, σηµειωµένο µε κίτρινο 
χρώµα, της έκτασης που πούλησε ή νοίκιασε η Μητρόπολη και η εταιρεία σχεδιάζει 
να κατασκευάσει τα γήπεδα γκολφ και τα πολυτελή ξενοδοχεία είναι κρατική έκταση 
και η περιβαλλοντολογική οργάνωση µιλάει για παρανοµία βάσει δηµόσιων 
εγγράφων. (προβάλλονται πλάνα του κ. Κούβελου και της κυρίας Μπακογιάννη 
καθώς και φωτογραφίες των επίµαχων εκτάσεων στο Βόλο)  
Γ. Λωρίτης-δικηγόρος περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εν ∆ράσει»: «Φαίνεται σε 
διαφηµιστικό φυλλάδιο να τοποθετείται το γήπεδο γκολφ, ότι εκεί πρόκειται να 
κατασκευαστεί, αυτές οι εκτάσεις πέφτουνε πάνω στις εκτάσεις που ανέφερα 
προηγουµένως ότι ανήκουν στο δηµόσιο. Έτσι λοιπόν εδώ είναι ένα αδιέξοδο, είναι 
µία παρανοµία…» 
Υπότιτλοι:   ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»  
∆εν έλεγξαν οι αρµόδιοι τι υπέγραφαν; 
Εκφωνητής: Αυτό το σχέδιο κατέθεσε η εταιρεία για να διεκδικήσει τα αγωνίσµατα 
γκολφ των Μεσογειακών. Με βάση την καταγγελία όµως, αυτό το τµήµα είναι 
δηµόσιο και κακώς φαίνεται ότι είναι στην κατοχή της. Εδώ επανέρχεται ένα βασικό 
ερώτηµα. (προβάλλεται σχετικό σχεδιάγραµµα) 
«Η επιτροπή διεκδίκησης υπό τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο έλεγξε τα συµβόλαια της 
εταιρείας;» (το ερώτηµα διατυπώνεται και σε καρτέλα µε παράλληλα πλάνα της 
επίµαχης έκτασης)  
Υπότιτλοι:   ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»  
«Θαύµα! Πολλαπλασιάστηκε η έκταση που άλλαξε χέρια» 
Εκφωνητής: ∆εν είναι όµως µόνο η καταγγελία για καταπάτηση δηµόσιας έκτασης. 
Με βάση τα συµβόλαια µεταξύ Μητρόπολης και εταιρείας συµφερόντων του εξ 
αγχιστείας συγγενή της Υπουργού εξωτερικών καταγγέλλεται ότι η πιθανή 

 26



καταπάτηση αγγίζει τα 2.000 στρέµµατα καθώς σε όλα τα συµβόλαια η Μητρόπολη 
φαίνεται να έχει 1.358 στρέµµατα και η εταιρεία αγοράζει 3.256. (προβάλλονται τα 
εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
Ρεπόρτερ: Η Μητρόπολη Βόλου πούλησε περισσότερα στρέµµατα από αυτά που της 
ανήκουν λένε οι οικολόγοι του Αλµυρού. Και απαντά η Μητρόπολη πως όχι µόνο δεν 
πούλησαν περισσότερα από αυτά που της ανήκουν αλλά πούλησαν λιγότερα.    
Μ. Βασιλικός-νοµικός εκπρόσωπος Ι.Μ. ∆ηµητριάδος: «Αυτή λοιπόν η έκταση 
σύµφωνα µε τον κτηµατολογικό πίνακα που καταρτίστηκε το 1959 και παρέµεινε 
στην κυριότητα της Εκκλησίας ανέρχεται σε περίπου 2.800 στρέµµατα. Από αυτή την 
έκταση νοµίζω ότι πωλήθηκε σύνολο περίπου 2.500 στρέµµατα». 
Εκφωνητής: Αυτό το έγγραφο όµως σύµφωνα µε την περιβαλλοντολογική 
οργάνωση λέει ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο τµήµατα που πωλήθηκαν από 
την Μητρόπολη στην εταιρεία είναι δηµόσια και ότι η αγοραπωλησία είναι 
παράνοµη. ∆εν είναι καθαρή η υπόθεση του Βόλου λέει ο πρόεδρος του Λ.Α.Ο.Σ. 
Υπότιτλοι: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»  
Αντιπολίτευση: «βρώµικη υπόθεση-ύποπτη η σιωπή» 
Γ. Καρατζαφέρης: «Είναι µια υπόθεση, η οποία δεν είναι καθαρή. Υποχρεούται η 
κυρία Μπακογιάννη να τακτοποιήσει τα του οίκου της». 
Εκφωνητής: Για ένοχη σιωπή έκανε λόγω η Μιλένα Αποστολάκη.  
Μ. Αποστολάκη: «Πρόκειται για σκανδαλώδη αγοραπωλησία και η ένοχη σιωπή 
αποτελεί την πιο αδιάψευστη απόδειξη». 
Εκφωνητής: Οι απαντήσεις για το αν ελέχθησαν και από ποιον οι εκτάσεις της 
εταιρείας του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη, που διεκδικεί να γίνουν εκεί τα 
γήπεδα γκολφ των Μεσογειακών ακόµη δεν έχουν δοθεί ενώ εκκρεµούν βαρύτατες 
καταγγελίες και για καταπατήσεις δηµόσιας έκτασης. (προβάλλονται πλάνα του κ. 
Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
   
∆ελτίο ειδήσεων της 26.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Παρουσιαστής: Και πάµε τώρα στο σκάνδαλο που φαίνεται ότι κινείται στα πρότυπα 
αυτού του Βατοπαιδίου και καταγγέλλουν οργανώσεις στο Bόλο για την αγορά και 
την ενοικίαση τεράστιων εκτάσεων από τη Μητρόπολη ∆ηµητριάδος στην εταιρεία 
συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη. 
Προβάλλεται ρεπορτάζ Υπότιτλοι: ΝΕΟ «ΒΑΤΟΠΕ∆Ι» ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ  Η Μητρόπολη πούλησε εκτάσεις του ∆ηµοσίου  
Εκφωνητής: Ένα νέο Βατοπαίδι καταγγέλλουν στην υπόθεση του Βόλου οι 
οργανώσεις της περιοχής. Μιλούν για πώληση δηµόσια έκτασης από την τοπική 
Μητρόπολη στην εταιρεία συµφερόντων του εξ αγχιστείας συγγενή της Υπουργού 
εξωτερικών. Σύµφωνα µε την οργάνωση «εν δράσει» οι εκτάσεις, που επικαλείται η 
Μητρόπολη στην ανακοίνωσή της δεν της ανήκουν καθώς υποστηρίζει ότι υπάρχει 
αλλαγή στα τοπογραφικά και ότι µε αυτό το πρωτόκολλο ήδη από το 1958 όλη αυτή 
η έκταση που σηµειώνεται µε κίτρινο χρώµα και πωλήθηκε ή νοικιάστηκε στην 
εταιρεία είναι δηµόσια. (προβάλλονται πλάνα των επίµαχων περιοχών στο Βόλο, 
πλάνα του κ. Κούβελου, της κ. Μπακογιάννη και του κ. Μητσοτάκη και πλάνα των εν 
λόγω εγγράφων µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
Γ. Λωρίτης-δικηγόρος περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εν ∆ράσει»: «Εκτάσεις στην 
περιοχή Νηές σύµφωνα και µε το τοπογραφικό διάγραµµα -επισηµαίνω- 
αποτυπώσεως και όχι διανοµής διότι αυτό είναι που έχει σηµασία εµφανίζονται 
εκτάσεις, που καλύπτονται από το τοπογραφικό να ανήκουν στο δηµόσιο». 
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Εκφωνητής: Μεταξύ άλλων η Μητρόπολη ∆ηµητριάδος λέει ότι πούλησε-νοίκιασε 
και µία έκταση που της δώρισε τοπικό µοναστήρι µε αυτή την πράξη του 1974. και 
εδώ καταγγέλλεται ότι η δωρεά είναι παράνοµη καθώς το µοναστήρι δεν είχε στην 
κατοχή του την έκταση που δώρισε. Ήταν και αυτή δηµόσια έκταση. (προβάλλεται το 
εν λόγω έγγραφο)  
κάτοικος Νηών Μαγνησίας: «Το συγκεκριµένο κοµµάτι περίπου των 120 
στρεµµάτων ανήκει στο δηµόσιο και κακώς έκανε συµβόλαιο η εκκλησία αφού το 
1974 δεν υπήρχε περίπτωση χρησικτησίας». 
Υπότιτλοι: ΝΕΟ «ΒΑΤΟΠΕ∆Ι» ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Βαρύτατες 
καταγγελίες για καταπάτηση δηµόσιας έκτασης 
Εκφωνητής: Με ανακοίνωση της η εταιρεία Golfing Developments αναφέρει ότι 
προχώρησε σε συµφωνία µε τις διαβεβαιώσεις και τις εγγυήσεις που της παρείχε η 
Μητρόπολη ∆ηµητριάδος και αφού βεβαίως µέσω των νοµικών της συµβούλων προς 
όλες τις εκτάσεις στις Νηές που αγόρασε ή νοίκιασε περιήλθαν στην Μητρόπολη 
∆ηµητριάδος µε τίτλους που ανάγονται στο 1933, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν 
αµφισβητηθεί ενώ και οι γειτονικές εκτάσεις του δηµοσίου είναι σαφώς 
οριοθετηµένες και ουδέποτε υπήρξαν αντικείµενο συναλλαγής. (προβάλλεται το εν 
λόγω έγγραφο µε τονισµένα αποσπάσµατα)    
Υπότιτλοι: ΝΕΟ «ΒΑΤΟΠΕ∆Ι» ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Η εταιρεία λέει ότι 
δεν αγόρασε δηµόσια έκταση 
Μ. Βασιλικός-νοµικός εκπρόσωπος Ι.Μ. ∆ηµητριάδος: «Η έκταση του δηµοσίου 
είναι πλήρως χαρτογραφηµένη και µπορεί πάρα πολύ εύκολα ο καθένας που θα πάει 
εκεί να δει αν έχει γίνει κατάληψη ή όχι». 
Υπότιτλοι: ΝΕΟ «ΒΑΤΟΠΕ∆Ι» ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Βαρύτατες 
καταγγελίες για καταπάτηση δηµόσιας έκτασης 
Εκφωνητής: Οι οργανώσεις καταγγέλλουν πως τα συµβόλαια µεταξύ Μητρόπολης 
και εταιρείας συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη η εταιρεία 
αγοράζει και νοικιάζει 3256 στρέµµατα τη στιγµή που η Μητρόπολη δίνει τµηµατικά 
µια έκταση µόλις 1358 στρεµµάτων. Πως προέκυψαν λοιπόν τα υπόλοιπα 1998; η 
Μητρόπολη επιµένει ότι οι εκτάσεις που δόθηκαν στην εταιρεία είναι λιγότερες. 
(προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
Υπότιτλοι: ΝΕΟ «ΒΑΤΟΠΕ∆Ι» ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ   Ερωτήµατα για την 
εταιρεία του συγγενή της Ντόρας 
«Το συνολικό εµβαδόν ανέρχεται σε 2.500 περίπου στρέµµατα. Εµβαδόν που 
υπολείπεται των 2.797 στρεµµάτων, που σύµφωνα µε την επιτροπή απαλλοτριώσεων 
του έτους 1958 αναγνωρίστηκαν ως ιδιοκτησία της εκκλησίας». (απόσπασµα από τα 
συµβόλαια)   
Υπότιτλοι: ΝΕΟ «ΒΑΤΟΠΕ∆Ι» ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ    Γνώριζε τις 
καταγγελίες ο κ. Κούβελος;  
Εκφωνητής: Οι αγορές και οι ενοικιάσεις γης από την εταιρεία ολοκληρώθηκαν 
ενόσω στην προεδρία της επιτροπής διεκδίκησης ήταν ο κύριος Κούβελος. Τώρα 
υπάρχουν και καταγγελίες ακόµη και για καταπάτηση γης. Όµως η επιτροπή 
προέκρινε αυτές τις εκτάσεις για τη διεξαγωγή αγωνισµάτων των Μεσογειακών. 
(προβάλλονται πλάνα των επίµαχων περιοχών στο Βόλο καθώς και πλάνα του κ. 
Κούβελου, της κ. Μπακογιάννη και του κ. Μητσοτάκη)  
    
∆ελτίο ειδήσεων της 27.09.08 
Παρουσιαστής: Γιάννης Παπαδόπουλος 
Παρουσιαστής: Έτοιµα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη δηλώνουν τα µέλη 
περιβαλλοντολογικών οργανώσεων του Βόλου, που υποστηρίζουν ότι µεταξύ των 
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εκτάσεων που νοικιαστήκαν ή πωλήθηκαν σε εταιρεία από την Μητρόπολη υπάρχουν 
και εκτάσεις του δηµοσίου. Σε ανακοίνωσή της η ανάδοχος εταιρεία αναφέρει ότι οι 
τίτλοι που έχει στη διάθεση της δεν επιδέχονται αµφισβήτηση ενώ ο νοµικός 
σύµβουλος της Μητρόπολης υποστηρίζει πως το σύνολο των εκτάσεων είναι 
εκκλησιαστική περιουσία.   
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΗ 
ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ «Αγόρασε από τη Μητρόπολη δηµόσια έκταση»  
Εκφωνητής: Εµµένουν στις καταγγελίες τους οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις 
του Βόλου στα συµβόλαια ότι µεταξύ της Μητρόπολης και της εταιρείας 
συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη υπάρχουν και εκτάσεις που 
ανήκουν στο δηµόσιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ καταγγέλλουν ότι η έκταση σηµειωµένη 
µε κίτρινο, που έχει αγοραστεί ή νοικιαστεί από την εταιρεία είναι δηµόσια έκταση. 
(προβάλλονται πλάνα των επίµαχων περιοχών στο Βόλο καθώς και πλάνα του κ. 
Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
Γ. Λωρίτης-δικηγόρος περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εν ∆ράσει»: «Εκτάσεις στην 
περιοχή Νηές σύµφωνα και µε το τοπογραφικό διάγραµµα -επισηµαίνω- 
αποτυπώσεως και όχι διανοµής διότι αυτό είναι που έχει σηµασία εµφανίζονται 
εκτάσεις, που καλύπτονται από το τοπογραφικό να ανήκουν στο δηµόσιο». 
Εκφωνητής: Ο νοµικός σύµβουλος ωστόσο της Μητρόπολης υποστηρίζει ότι σε 
νεώτερα έγγραφα από αυτά που επικαλούνται οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις οι 
εκτάσεις αυτές  αναφέρονται ως εκκλησιαστική περιουσία. 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι:   ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ  Μητρόπολη: «Πουλήσαµε µόνο εκκλησιαστική 
περιουσία»  
Μ. Βασιλικός-νοµικός εκπρόσωπος Ι.Μ. ∆ηµητριάδος: «Πάντοτε το 
µεταγενέστερο έγγραφο καταργεί το προγενέστερο αν έρχεται σε αντίθεση. Εγώ στην 
τοπογραφική υπηρεσία της Νοµαρχίας, στην οποία είχα ανατρέξει ας πούµε για να 
πάρω τα σχετικά στοιχεία όταν θα γινόταν η πώληση, άλλον κτηµατολογικό πίνακα 
πλην αυτού του οποίου σας δείχνω και από όπου πήρα επικυρωµένα αντίγραφο δεν 
µου χορήγησαν».  
Υπότιτλοι: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ  
Αµφισβητούµενες οι εκτάσεις για άθληµα των Μεσογειακών Αγώνων  
Εκφωνητής: Η εταιρεία συµφερόντων του εξ αγχιστείας συγγενή της Υπουργού 
εξωτερικών σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι ενοικίασε ή αγόρασε εκτάσεις βάσει 
τίτλων, που δεν επιδέχονται αµφισβήτηση όµως οι οργανώσεις του Βόλου 
καταγγέλλουν ότι κάποιοι τίτλοι της Μητρόπολης προήλθαν από δωρεά µοναστηριού, 
που ωστόσο δεν είχε στην κατοχή του τις εκτάσεις που δώριζε. (προβάλλονται πλάνα 
του κ. Κούβελου, της κ. Μπακογιάννη και του κ. Μητσοτάκη και πλάνα των εν λόγω 
εγγράφων µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
κάτοικος Σούρπης Μαγνησίας: «Σύµφωνα µε τη διανοµή του 1958 κάποια 
κοµµάτια εδόθησαν σε εκκλησίες, κάποια κοµµάτι παρέµειναν στο δηµόσιο. Το 
συγκεκριµένο κοµµάτι περίπου των 120 στρεµµάτων ανήκει στο δηµόσιο και κακώς 
έκανε συµβόλαιο η εκκλησία αφού το 1974 δεν υπήρχε περίπτωση χρησικτησίας». 
κάτοικος Σούρπης Μαγνησίας: «Έγινε αυτή η πράξη µόνο και µόνο για να υπάρξει, 
για να αποκτηθεί  ένας τίτλος κυριότητας».   
Εκφωνητής: Οι περιβαλλοντολογικές που καταγγέλλουν πιθανή καταπάτηση 
δηµόσιας γης ακόµη και παρατυπίες σε τίτλους ιδιοκτησίας ετοιµάζονται πλέον να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη. (προβάλλονται πλάνα των επίµαχων περιοχών στο 
Βόλο)  
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∆ελτίο ειδήσεων της 28.09.08 
Παρουσιαστής: Γιάννης Παπαδόπουλος 
Παρουσιαστής: Για ποινικές ευθύνες τόσο των εκπροσώπων της εκκλησίας όσο και 
της εταιρείας, που αγόρασε και ενοικίασε εκτάσεις στην περιοχή Νηές του Βόλου 
καταλογίζουν περιβαλλοντολογικές οργανώσεις της περιοχής που υποστηρίζουν ότι 
εκτός των άλλων πρόκειται και για εκτάσεις του δηµοσίου. Επικαλούνται µάλιστα 
έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Μητρόπολη είχε στην ιδιοκτησία της 1.358 
στρέµµατα και στα συµβόλαια εµφανίζονται προ αγορά και ενοικίαση περισσότερα 
από 3.000. 
Προβάλλεται ρεπορτάζ Υπότιτλοι: ΝΕΟ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟ Η «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ»;  «Η Μητρόπολη πούλησε γη που δεν είχε»   
Εκφωνητής: Καταπάτηση δηµόσιας έκτασης καταγγέλλουν οργανώσεις του Βόλου 
στιες αγοραπωλησίες και ενοικίασης γης µεταξύ Μητρόπολης και της εταιρείας 
συµφερόντων του εξ αγχιστείας συγγενή της Υπουργού εξωτερικών. Όλα τα 
συµβόλαια που υπέγραψαν εταιρεία και Μητρόπολη καταγγέλλεται ότι παραπέµπουν 
σε νέο Βατοπαίδειο αφού φαίνεται η Εκκλησία να κατέχει µία έκταση 1358 
στρεµµάτων και να πουλάει ή να ενοικιάζει τελικά πάνω από 3000 στρέµµατα. 
(προβάλλονται πλάνα των επίµαχων περιοχών στο Βόλο καθώς και πλάνα του κ. 
Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
Γ. Λωρίτης-δικηγόρος περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εν ∆ράσει»: 
«Όταν ο πωλητής επικαλείται στο συµβόλαιό του ότι έχει στην ιδιοκτησία του 1.358 
στρεµµάτων και πουλάει κοµµάτια, τµήµατα αυτής της εκτάσεως, τα οποία όµως 
συνολικώς συµποσούνται στα 3.256 στρέµµατα σαφώς και αυτό είναι ψευδές». 
Εκφωνητής: Η Μητρόπολη ωστόσο δηλώνει ότι πούλησε ή ενοικίασε πολύ λιγότερα 
στρέµµατα από µία έκταση 2.800 στρεµµάτων που έχει στην κατοχή της. 
Μ. Βασιλικός-νοµικός εκπρόσωπος Ι.Μ. ∆ηµητριάδος: «Πωλήθηκε ένα τµήµα 
περίπου 900 στρέµµατα. ∆εν έχω κάνει τώρα πρόσφατα τις αθροίσεις αλλά νοµίζω 
γύρω στα 900 στρέµµατα και ενοικιάστηκαν περίπου 1600 στρέµµατα. ∆ηλαδή 
σύνολο περίπου 2500 στρέµµατα Η έκταση αυτή υπολείπεται της αναγνωρισθείσης 
από την Πολιτεία ιδιοκτησίας της Εκκλησίας στην περιοχή…» 
Υπότιτλος:  ΝΕΟ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟ Η «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»;  «Βροχή» 
καταγγελιών για την αγορά του συγγενή της Ντόρας 
  Εκφωνητής: Η περιβαλλοντολογική οργάνωση όµως που καταγγέλλει πιθανή 
καταπάτηση δηµόσιας έκτασης τονίζει ότι και στα 10 συµβόλαια µεταξύ 
Μητρόπολης και εταιρείας συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη, η 
Μητρόπολη εµφανίζεται να πουλάει ή να ενοικιάζει τµήµατα µίας µόνο έκτασης 
1.358 στρεµµάτων. (προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
Γ. Λωρίτης-δικηγόρος περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εν ∆ράσει»: 
 «Και ο αγοραστής όταν βλέπει και συµπράττει στα συµβόλαια ότι από έκταση 1.358 
στρεµµάτων εκείνος αγοράζει τµηµατικά έκταση συνολικής επιφανείας 3.256 
στρεµµάτων και αυτός συµπράττει σε αυτό το ψεύδος». 
Υπότιτλοι: ΝΕΟ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟ Η «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»;  Σε καταπατηµένη 
έκταση η οι Μεσογειακοί Αγώνες;  
Εκφωνητής: Οι αγορές και οι ενοικιάσεις γης από την εταιρεία ολοκληρώθηκαν 
ενόσω στην Προεδρία της επιτροπής διεκδίκησης ήταν ο κύριος Κούβελος. Τώρα 
υπάρχουν και καταγγελίες ακόµη και για καταπάτηση γης όµως η επιτροπή πρόκρινε 
αυτές τις εκτάσεις για τη διεξαγωγή αγωνισµάτων των Μεσογειακών.  
Με το νέο Βατοπαίδιο που έσκασε στη Μαγνησία, όπως είναι και ο τίτλος του 
θέµατος ασχολήθηκε µε δισέλιδο δηµοσίευµα της η εφηµερίδα Άποψη. Στο 
δηµοσίευµα παρουσιάζονται οι χάρτες που έχουν στη διάθεση τους οι 
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καταγγέλλοντες ενώ τονίζονται οι πολιτικές και οι εκκλησιαστικές διαστάσεις. 
(προβάλλονται οι ανάλογες σελίδες της εφηµερίδες)           
 
∆ελτίο ειδήσεων της 29.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Παρουσιαστής: Νέες καταγγελίες για ακόµη πιο περίεργους αποχαρακτηρισµούς 
εκτάσεων έρχονται στο φως για την άλλη µπίζνα, τη µπίζνα του Βόλου µε το γήπεδο 
γκολφ για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Περισσότερα από 1400 στρέµµατα από αυτά 
που νοίκιασε ή πούλησε η Μητρόπολη του Βόλου στην εταιρεία του συγγενή της 
Υπουργού Εξωτερικών καταγγέλλεται ότι ανήκουν στο δηµόσιο. Θα δείτε πως ζητάει 
εξηγήσεις για όλα αυτά το Π.Α.Σ.Ο.Κ. και τι λέει  σε συνέντευξή του ο τεχνικός 
διευθυντής της εταιρείας.  
Προβάλλεται ρεπορτάζ Υπότιτλοι: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ 
«ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»   Οργανώσεις καταγγέλλουν καταπάτηση δηµόσιας 
γης 
Εκφωνητής: Μετά τις βαρύτατες καταγγελίες για πιθανότητα καταπάτησης της 
δηµόσιας γης στα συµβόλαια Μητρόπολης  Βόλου και εταιρείας συµφερόντων του 
κουνιάδου του Κώστα Μπακογιάννη, οι νέες καταγγελίες για περίεργους 
αποχαρακτηρισµούς εκτάσεων. Μείζον πολιτικό θέµα θέτει και το Π.Α.Σ.Ο.Κ. και 
ζητά απαντήσεις. (προβάλλονται πλάνα των επίµαχων περιοχών στο Βόλο καθώς και 
πλάνα του κ. Κούβελου και της κ. Μπακογιάννη)  
∆ηλώσεις Γ. Παπακωνσταντίνου: «∆ε µας είπε τίποτα ο κύριος Καραµανλής όπως 
επίσης δε µας είπε τίποτα και για άλλα, για άλλα ανοιχτά ζητήµατα όπως την 
περίφηµη ιστορία στο Βόλο, όπου και εκεί υπάρχει ένα ανοικτό ζήτηµα που αφορά 
Υπουργό της κυβέρνησης του και για το οποίο κανένας δεν έχει δώσει πειστικές 
απαντήσεις».  
Υπότιτλοι: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ»  Απαντήσεις ζητά το Π.Α.Σ.Ο.Κ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»  «∆εν αµφισβητήθηκαν από κανέναν οι 
αγοραπωλησίες» 
Εκφωνητής: Καµιά αµφισβήτηση δεν επιδέχονται τα συµβόλαια είπε σε συνέντευξή 
του τεχνικός διευθυντής της εταιρείας σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα 
Ταχυδρόµος της Μαγνησίας.  
∆ηλώσεις Βλάση Σφυρόερα-τεχνικού διευθυντή της εταιρείας Dolphin 
Developments: «Οι πράξεις αυτές αν και έχει παρέλθει ικανός χρόνος από την 
πραγµατοποίηση τους, ουδέποτε αµφισβητήθηκαν από κανέναν. Καµία έκταση 
ιδιοκτησίας του δηµοσίου δεν περιλαµβάνεται στις εκτάσεις που προορίζονται για την 
επένδυση». (διατυπώνονται και σε καρτέλες παράλληλα µε πλάνα των επίµαχων 
περιοχών στο Βόλο)   
Εκφωνητής: Οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις όµως δηλώνουν ότι θα 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη καθώς υποστηρίζουν ότι περισσότερα από 1400 
στρέµµατα από αυτά που πούλησε ή νοίκιασε η µητρόπολη ανήκουν στο κράτος.  
Υπότιτλοι: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ»  «Άλλαξαν χέρια 1.400 στρέµµατα δηµόσιας έκτασης» 
∆ηλώσεις Γ. Λωρίτη-δικηγόρου περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εν ∆ράσει»: «Η 
Εν ∆ράσει και πολίτες της περιοχής σκέφτονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Με 
τα 10 συµβόλαια µεταβίβασε 3425 στρέµµατα, η περιουσία, η ιδιοκτησία της δεν 
είναι 2800 στρέµµατα αλλά περίπου 1400 διότι ένα τεµάχιο 1362 στρεµµάτων έχει 
µεταβιβαστεί στο δηµόσιο τη δεκαετία του ’50». (διατυπώνονται και σε καρτέλες 
παράλληλα µε φωτογραφία του κ. Λωρίτη)   
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Υπότιτλοι: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ»  Καταγγέλλουν και αποχαρακτηρισµό εκτάσεων 
Εκφωνητής: Οι κάτοικοι της περιοχής µάλιστα καταγγέλλουν µεθοδεύσεις ακόµη 
και στο χαρακτηρισµό κάποιων εκτάσεων ως χαµηλής γεωργικής απόδοσης ώστε να 
µπορέσουν να πωληθούν στην εταιρεία συµφερόντων του εξ αγχιστείας συγγενή της 
Υπουργού εξωτερικών. 
κάτοικος περιοχής: «Εάν είναι δυνατόν αυτό το δέντρο εδώ πέρα, το οποίο είναι 
γεµάτο µε ελιές… όπως το υπολογίζω εγώ έχει γύρω στα 200µκιλα΄ελιές να θεωρηθεί 
ότι είναι δέντρο µε χαµηλή παραγωγικότητα».  
Εκφωνητής: Τα ερωτήµατα καθηµερινά πολλαπλασιάζονται καθώς οι καταγγελίες 
µιλούν για πιθανή καταπάτηση δηµόσιας γης, µεθοδεύσεις  σε αποχαρακτηρισµούς 
ακόµη και παρατυπίες σε τίτλους ιδιοκτησίας. 
 
∆ελτίο ειδήσεων της 30.09.08 
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Παρουσιαστής: Με προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας απειλεί το 
επιµελητήριο περιβάλλοντος υποστηρίζοντας πως δεν πρέπει να κατασκευαστούν τα 
περιβόητα γήπεδα γκολφ στις Νηές του Βόλου από την εταιρεία συµφερόντων του εξ 
αγχιστείας συγγενή της Υπουργού εξωτερικών. Εντωµεταξύ µετά τις βαρύτατες 
καταγγελίες για καταπάτηση δηµόσιας έκτασης οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις 
µιλούν τώρα για καταπάτηση και δασικής έκτασης. 
Προβάλλεται ρεπορτάζ. Υπότιτλοι:  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ»  Άκυρη η κατασκευή γηπέδου από τον συγγενή της Ντόρας;   
Εκφωνητής: Μετά τις βαρύτατες καταγγελίες για καταπάτηση δηµόσια έκτασης µε 
προσφυγή στο συµβούλιο της επικρατείας απειλεί στο πόρισµά του το επιµελητήριο 
περιβάλλοντος και βιωσιµότητας κατά της κατασκευής γηπέδων γκολφ από την 
εταιρεία συµφερόντων του εξ αγχιστείας συγγενή της Υπουργού Εξωτερικών. 
(προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα µε τονισµένα αποσπάσµατα)  
«Η περιοχή των Νηών προστατεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγµατος. Πιθανή 
έγκριση εκτέλεσης έργων υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας». (προβάλλονται σε καρτέλες υπό τον τίτλο: ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και παράλληλα εκφωνούνται)  
Εκφωνητής: Με συνέντευξή του στην εφηµερίδα Ταχυδρόµος της Μαγνησίας ο 
τεχνικός διευθυντής της εταιρείας υποστηρίζει ότι η επένδυση είναι φιλική προς το 
περιβάλλον. 
Υπότιτλοι: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» «Φιλική επένδυση 
προς το περιβάλλον…»  
∆ηλώσεις Βλάση Σφυρόερα-τεχνικού διευθυντή της εταιρείας Dolphin 
Developments: «Η επένδυσή µας είναι φιλική προς το περιβάλλον, χρησιµοποιώντας 
σύγχρονες µεθόδους περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και προωθώντας δράσεις 
ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος». (διατυπώνονται και σε 
καρτέλες παράλληλα µε πλάνα των επίµαχων περιοχών στο Βόλο)   
Εκφωνητής: Ωστόσο η εταιρεία φαίνεται ότι δεν έχει πάρει ακόµη την οριστική 
έγκριση κατασκευής γηπέδων γκολφ, τα οποία προκρίθηκαν από την επιτροπή 
διεκδίκησης ως ο βασικός χώρος διεξαγωγής του αθλήµατος για τους Μεσογειακούς 
ενώ µεγάλες είναι οι αντιδράσεις των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, που µιλούν 
και για καταπάτηση δασικής έκτασης. 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι:   ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΠΙΖΝΑ 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»  Καταγγέλλουν και καταπάτηση δασικής έκτασης 
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Χρ. Καραζούπης-Πρόεδρος περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εν ∆ράσει»: «∆ε θα 
φτάσουν καν να πάρουν άδεια περιβαλλοντολογικής µελέτης γιατί είπαµε ότι είναι 
ένα έγκληµα, οπότε και άδεια να πάρουν δε θα τους επιτρέψουµε να περάσουν τίποτα 
τουλάχιστον από  δασική έκταση». 
Ρεπόρτερ: Σύµφωνα µε το δασαρχείο Αλµυρού ποτέ οι επιτροπές δασικών 
αµφισβητήσεων δεν έχουν αποχαρακτηρίσει τόσο µεγάλες εκτάσεις. 
Εκφωνητής: Η έκταση της εταιρείας συµφερόντων του κουνιάδου του Κώστα 
Μπακογιάννη σηµειωµένη µε κόκκινο περιλαµβάνεται στο φάκελο των Μεσογειακών 
αγώνων. Πολλά σηµεία της είναι εµφανώς δασικά ενώ  µεγάλα τµήµατα 
καταγγέλλεται ότι ανήκουν κανονικά στο δηµόσιο. Και τώρα το επιµελητήριο θέτει 
ένα ακόµη εµπόδιο επικαλούµενο και τη νοµοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος. 
(προβάλλονται τα εν λόγω έγγραφα καθώς και φωτογραφίες της περιοχής)  
 
Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την διάρκεια των κεντρικών δελτίων ειδήσεων από της 
18.9.2008 έως της 30.9.2008 ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας «GOLFING 
DEVELOPMENTS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αγορά και µίσθωση από την Ιερά Μητρόπολη Βόλου εκτάσεις οι οποίες 
ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο.   ∆εν είναι βέβαιον ότι έχουν αγοραστεί και µισθωθεί 
εκτάσεις του ελληνικού δηµοσίου και παρά ταύτα έχει προβληθεί η  φεροµένη ως 
άνω απατηλή σύµπραξη ως βεβαία και αληθής µε υποτίτλους όπως :  «ΝΑ 
ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ», «ΝΕΟ ΒΑΤΟΠΕ∆Ι Η ΜΠΙΖΝΑ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ», «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» και άλλες 
συναφείς.  ΄Όµως οι εκποµπές  αναφέρθηκαν κατ΄ επανάληψη στον σύζυγο της 
Υπουργού Εξωτερικών Ισίδωρο Κούβελο φερόµενο ως συνεργήσαντα στη σύναψη 
των ως άνω συµβάσεων.  Χαρακτηριστικοί είναι οι υπότιτλοι «ΚΟΡΥΦΑΙΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ;», «ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ 
ΕΚΤΑΣΗ ΦΙΛΕΤΟ», «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ», «ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ Ο ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ», 
«ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΒΕΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ», 
«ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ ΚΟΥΒΕΛΟΥ», «ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» και άλλοι συναφείς.  ΄Όµως βέβαιον είναι ότι 
οι επίµαχες συµβάσεις της προαναφερθείσης εταιρείας µε την Ιερά Μητρόπολη 
Βόλου είχαν ολοκληρωθεί έως του Ιουλίου του 2006 ενώ ο ήδη καταγγέλλων 
εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων του 
2013 κατά την 16.11.2006 και δεν είχε καµία ανάµειξη στις ως άνω συµβάσεις.   
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή των ως άνω αγώνων στο 
Βόλο ανέκυψε κατά τον Ιούνιο του 2006, καθ΄ ον χρόνον ήδη βρισκόνταν στο τέρµα 
η όλη διαδικασία ολοκληρώσεως των συµβάσεων.  Εκ τούτων προκύπτει ότι τα 
περιστατικά προβλήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθµό χωρίς την προσήκουσα 
προσοχή και αίσθηµα ευθύνης µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία συγχύσεως και την 
προσβολή του προσώπου του Ισιδώρου Κούβελου.  Ο χρόνος και το ύφος των ως άνω 
δελτίων ειδήσεων κατά το τµήµα αναφοράς στον συγγενή της Υπουργού των 
Εξωτερικών, καθιστά αναµφισβήτητη την σοβαρή εκτροπή του τηλεοπτικού 
σταθµού.    Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 
5.852.763,05 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω 
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σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις  
7/3.7.2002, 68/14.10.2002, 118/14.12.2002, 205/1.4.2003, 333/22.7.03, 
343/29.7.2003, 358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03, 
411/23.12.2003, 5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004, 
140/18.5.2004, 150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004, 
400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005, 
113/5.4.2005, 138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005, 
168/10.5.2005, 169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005, 
320/30.8.2005, 344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005, 
457/22.11.2005, 482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006, 
56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006, 
143/27.3.2006, 144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006,  
313/20.6.2006, 317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006, 356/18.7.2006, 
366/25.7.2006, 367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006, 438/19.9.2006, 
457/3.10.2006, 458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006, 500/10.11.2006, 
511/14.11.2006, 6/9.1.2007, 16/9.1.2007, 30/23.1.2007, 100/26.2.2007, 
140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 181/3.4.2007, 226/8.5.2007, 243/15.5.2007, 
244/15.5.2007, 245/15.5.2007, 342/19.6.2007, 397/10.7.2007, 398/10.7.2007, 
425/31.7.2007, 426.31.7.2007, 440/1.8.2007, 499/16.10.2007,  527/6.11.2007, 
555/20.11.2007, 558/20.11.2007, 32/15.1.2008. 33/15.1.2008, 34/15.1.2008, 
112/26.2.2008, 134/13.3.2008, 224/6.5.2008, 284/27.5.2008, 323/10.6.2008, 
407/22.7.2008, 538/4.11.2008, 539/4.11.2008, 573/18.11.2008, 601/24.11.2008 
διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 50.000 ευρώ.    
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική 
κύρωση του προστίµου των 50.000 ευρώ. 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

1. Της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ. 
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η ∆εκεµβρίου 2008. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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