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Μεσογειακό φιάσκο για Ντόρα και Κούβελο 

 

30/01/2011, 11:00 Upd: 30/01/2011, 11:05 

Ο μεγαλοϊδεατισμός του ζεύγους είχε ως αποτέλεσμα το διεθνή διασυρμό της 

χώρας και την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ 

Μπορεί η κυβέρνηση αλλά και οι φορολογούμενοι να ανακουφίστηκαν, εφόσον δεν θα 

χρειαστεί να αφαιρεθούν υπέρογκα ποσά από τον εθνικό προϋπολογισμό για χάρη των 

Μεσογειακών Αγώνων σε Βόλο και Λάρισα, όμως ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές τόσο στη 

διεθνή εικόνα μιας χώρας που διέπρεψε το 2004 αφήνοντας άριστες εντυπώσεις όσο και στην 

τοπική κοινωνία που έχασε μια ιστορική ευκαιρία τουριστικής ανάδειξης και ευρύτερης 

ανάπτυξής της.  
 

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, πάνω από 30 εκατ. ευρώ φέρονται να έχουν ήδη χαθεί (πιο 

σωστά, «πεταχτεί») σε έργα και υποδομές που δεν θα αξιοποιηθούν τελικά και θα μείνουν 

απλώς να θυμίζουν το υπερφιλόδοξο όραμα κάποιων ανθρώπων που δεν μπορούσαν να δουν 

πέρα από τη μύτη τους. Που δίχως να συνυπολογίσουν το κόστος, βάλθηκαν να αναλάβουν 

μια μαξιμαλιστική διοργάνωση εκθέτοντας εαυτούς, αλλά και τη χώρα μας που διασύρεται. 

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο σύζυγος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, κ. Ισίδωρος 

Κούβελος, το όραμα του οποίου κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, καθώς και μια 

σειρά επενδυτών οι οποίοι υπό την πρόκληση της τέλεσης των Αγώνων περίμεναν την κότα 

με το χρυσό αβγό. Η αναγγελία της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πληροφορίες, 

καταρράκωσε τον εμπνευστή του project, μπίζνεσμαν αλλά και άνθρωπο του αθλητισμού κ. 

Κούβελο.  

 

Κι αυτό διότι ύστερα από μια κακή πορεία στα διοικητικά του Πανιωνίου, μετά το φιάσκο της 

διεκδίκησης αξιωμάτων και θέσεων στο ολυμπιακό κίνημα, ήρθε και το χαστούκι των 

Μεσογειακών να τον αποτελειώσει. Ο ίδιος μόλις στις 10 Δεκεμβρίου δήλωνε εμφατικά «την 

ικανοποίησή μου για την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων», 

ορίζοντας μάλιστα επόμενη τακτική συνάντηση με τη Διαρκή Επιτροπή Μεσογειακών 

Αγώνων τον Μάρτιο του 2011. Να όμως που τώρα η κατάσταση τον διαψεύδει.  
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Δυσαρέσκεια 
 

Την ίδια στιγμή οι Αρχές του Βόλου αντιμετωπίζουν με 

μεγάλη δυσαρέσκεια την απώλεια των αγώνων, παρά τα έργα 

ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ που προοδευτικά 

προχωρούσαν και τα οποία πλέον τινάζονται στον αέρα, αλλά 

και τις προσλήψεις ή επεκτάσεις συμβάσεων τουλάχιστον 100 

στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του 

υπουργείου Πολιτισμού.  

 

Για να μην αναφερθεί κανείς στα χιλιάδες ευρώ που 

δαπανήθηκαν για τη φιλοξενία μελών της Διεθνούς Επιτροπής 

Μεσογειακών Αγώνων, για τα οποία μόνο για ταξί ενός μήνα 

χρειάστηκαν 90.000 ευρώ! 

  

Η «μεγάλη ιδέα» κάποιων φαίνεται πως ήδη κοστίζει στο ταλαιπωρημένο ελληνικό κράτος κι 

άλλα χαμένα λεφτά, τα οποία έγιναν κουρελόχαρτα για να ικανοποιηθεί το «εγώ» 

συγκεκριμένων ανθρώπων. Ή πιο σωστά, για να στηρίξουν μπίζνες αμφιβόλου ηθικής. Η 

Λάρισα, με μεγαλύτερο ρεαλισμό από τη μεριά της, θεωρούσε από καιρό χαμένη υπόθεση 

τους αγώνες και έτσι δεν προχώρησε σε επενδύσεις σε υποδομές.  

 

 

 Χωρίς περιεχόμενο  

 

Μεγάλο ερώτημα βέβαια παραμένει το τι πρόκειται να γίνει 

με μια σειρά έργων που βάσει της διοργάνωσης είχαν 

εξαγγελθεί και τώρα ουσιαστικά είναι άχρηστα.  

 

Ενα από αυτά για παράδειγμα είναι η ανασύσταση της λίμνης 

Κάρλας, για την οποία προσωπικά μάλιστα ο υφυπουργός 

Υποδομών κ. Γιάννης Μαγκριώτης είχε δεσμευθεί πως θα 

«τρέξει» με γρήγορο ρυθμό για να προλάβει τη διοργάνωση 

των Μεσογειακών.  

 

Eπίσης πρέπει να βρεθεί λύση για την αξιοποίηση της περιοχής του Κωπηλατοδρομίου, για τα 

έργα του αντλιοστασίου Πηνειού, για τα ευρύτερα αρδευτικά έργα, για το αεροδρόμιο της 

Νέας Αγχιάλου (για το οποίο μάλιστα έριδα είχε ξεσπάσει για το ποιο θα είναι το τελικό του 

όνομα), για το τραμ (για το οποίο υπήρξε χρηματοδότηση μελέτης από το ΕΣΠΑ περίπου 

μισού εκατομμυρίου ευρώ), για τα έργα βελτίωσης Βελεστίνου - ΠΑΘΕ - Βόλου, για τη 

βελτίωση της παλιάς εθνικής Λάρισας - Βόλου, για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 

σύνδεσης των δύο πόλεων κ.ά. Για όλα τα παραπάνω ήδη έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι 

για μελέτες. 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 

Η περίπτωση Καμπουρίδη και το παρ’ ολίγον νέο Βατοπέδι  
 

Δεν είναι μονάχα η Θεσσαλία που «κλαίει» την απώλεια των Μεσογειακών Αγώνων. Ο από 

καιρό «τοποθετημένος» στη Μαγνησία επιχειρηματίας κ. Μίλτος Καμπουρίδης, του οποίου 

η αδελφή Κάλια είναι η σύζυγος του υιού της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και νυν 

δημάρχου Καρπενησίου Κώστα, φαίνεται να χάνει τη γη κάτω από 

τα πόδια του. Κι αυτό διότι η επένδυσή του στην αγορά γαιών στην 

περιοχή από την Εκκλησία τινάζεται στον αέρα.  

 

Ο κ. Καμπουρίδης, παρέα με τον συνεργάτη του κ. Πιερ Χαραλαμπίδη 

και το σχήμα «Dolphin Capital», διατηρώντας πολυετή εμπειρία σε 

επενδύσεις στον κλάδο του real estate, επιδίωξαν το colpo grosso στη 

Μαγνησία.  

Επρόκειτο για ένα έργο που αφορά στο «Levender Hills Golf Resort» 

(του οποίου κατέχουν το 85%), φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας 

«Golfing Developments S.A.», 3.100 στρεμμάτων, που, όπως τότε 

αποκαλύψαμε, εξασφάλισε για 99 ολόκληρα έτη μεγάλη στρεμματική 

έκταση στις Νηές, μέσω τριών συμβολαίων με τη Μητρόπολη 

Δημητριάδος.  

 

Πολλά είχαν γραφτεί τότε για τις σχέσεις των κυρίων Καμπουρίδη και Ισίδωρου 

Κούβελου. Μάλιστα ο Τύπος είχε αναφερθεί πως αυτές αποτελούσαν από μόνες τους 

«σκάνδαλο», στην περίπτωση ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως ο δεύτερος τύγχανε πρόεδρος 

της Επιτροπής Διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων και ο πρώτος επιθύμησε να 

εντάξει στον φάκελο διεκδίκησης των Μεσογειακών Αγώνων το επιχειρηματικό του 

σχέδιο. Πάντως, ο κ. Καμπουρίδης είχε αρνηθεί την «προσυνεννόηση», λέγοντας πως δεν 

υπάρχει «Βατοπέδι» στον Βόλο. Σύμφωνα με εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας, η έκταση 

που μεταβίβασε η Εκκλησία είναι κρατική. Τότε προκλητικά ο κ. Καμπουρίδης είχε πει πως 

αυτό ήταν πρόβλημα της Εκκλησίας, το οποίο θα έπρεπε να το λύσει η ίδια! Ο επιχειρηματίας 

μάλιστα τότε είχε πει πως τον πεθερό της αδελφής του τον είχε δει «μόλις μια φορά»! 

 

 

 ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Εστελναν επιστολές στον Κούβελο κι αυτός δεν απαντούσε! 
 

(του Χρήστου Φασουλά) 
 

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας απόφασης ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της περασμένης 

Παρασκευής στο Παρίσι. Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ), με 

ψήφους 12 έναντι μιας λευκής (του κ. Ισίδωρου Κούβελου), αναίρεσε την απόφαση που 

είχε λάβει το 2007, βάσει της οποίας οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 θα διεξάγονταν 

στη Λάρισα και στον Βόλο. 
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Ευνόητο, βέβαια, ότι το πλήγμα (από οικονομικής, τουριστικής, 

αλλά και αθλητικής απόψεως) για τις δύο θεσσαλικές πόλεις 

είναι τεράστιο. Το δε παρασκήνιο που οδήγησε σ’ αυτήν την 

απόφαση είναι αρκετά πλούσιο και ενδιαφέρον, αφού είναι 

γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς φαίνονται 

επιφανειακά. 

 

Η προφανής αιτία είναι η οικονομική κρίση που μαστίζει τη 

χώρα μας, ωστόσο αυτό είναι μάλλον το άλλοθι των αρμόδιων 

κυβερνώντων και του γραμματέα της ΔΕΜΑ κ. Κούβελου παρά 

το σκεπτικό της απόφασης της επιτροπής. Οι εν Ελλάδι 

υπεύθυνοι ουσιαστικά επιδίωκαν την άρση της ανάθεσης, αφού 

δεν απάντησαν ούτε σε μία από τις 15 επιστολές που είχε 

στείλει η ΔΕΜΑ σχετικά με τα έργα του Μεσογειακού Χωριού, όπου θα κατέλυαν οι 

αποστολές των αθλητών. 

 

Ο Αλγερινός πρόεδρος της ΔΕΜΑ, κ. Αμάρ Αντάντι, εδώ και καιρό ουσιαστικά έλεγε και 

ξανάλεγε ότι έτσι και συνεχίσει την τακτική της σιωπής η Ελλάδα θα χάσει τους αγώνες. 

Εξάλλου, ο κ. Αντάντι δεν μπορούμε να πούμε ότι φημίζεται για τα φιλελληνικά του 

αισθήματα, αφού είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην εκλεγεί στη θέση του 

γραμματέα της επιτροπής ο κ. Μίνως Κυριακού (ο οποίος βέβαια τελικά εκλέχτηκε, για να 

αντικατασταθεί στη συνέχεια από τον κ. Κούβελο). 
 

Ανεξαρτήτως, πάντως, της θέσης του κ. Αντάντι, είναι γεγονός ότι η ΔΕΜΑ είχε στείλει 

περίπου δεκαπέντε επιστολές στην ελληνική πολιτεία, με τις οποίες ζητούσε να μάθει τις 

σκέψεις των ιθυνόντων για το Μεσογειακό Χωριό. Αλλά όλες αυτές οι επιστολές έμειναν 

αναπάντητες. Θέση επίσημη, δηλαδή, δεν υπήρξε από ελληνικής πλευράς, ούτε καν από τον 

κ. Κούβελο, τον γραμματέα της ΔΕΜΑ.  

 

Μόνο ο κ. Γιώργος Κολέτσος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Μεσογειακών 

Αγώνων, είχε στείλει στη ΔΕΜΑ ένα e-mail, με το οποίο αντιπρότεινε να φιλοξενηθούν οι 

αθλητές σε ένα κρουαζιερόπλοιο, καθώς και στις φοιτητικές εστίες της Λάρισας και του 

Βόλου. Φυσικά, ο κ. Αντάντι και οι συν αυτώ αγνόησαν παντελώς το e-mail του κ. Κολέτσου, 

μια και δεν είχαν υπογράψει συμβόλαιο μαζί του παρά με το ελληνικό κράτος. Και από εκεί 

έπρεπε να πάρουν αρμόδιες απαντήσεις, κάτι που δεν έγινε ποτέ… 

 

Θυμίζουμε ότι, βάσει του καταρτισθέντος προγράμματος, οι αγώνες επρόκειτο να διεξαχθούν 

από τις 24 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου του 2013. Θα συμμετείχαν 4.000 αθλητές από 24 

διαφορετικές χώρες, ενώ τα αγωνίσματα θα διεξάγονταν κατά κύριο λόγο στον Βόλο.  Η 

επόμενη κίνηση της ΔΕΜΑ είναι να προκηρύξει νέα γενική συνέλευση προκειμένου να 

αποφασιστεί σε ποια πόλη θα δοθεί το χρίσμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το μεγάλο 

φαβορί είναι η πόλη Ταραγόνα της Ισπανίας. 
 


