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Πινγκ πονγκ 
ευθυνών μεταξύ 

των συλληφθέντων 
για την αιματηρή 

επίθεση. Τον ρόλο 
του «Μεγάλου» 

και των υπόλοιπων 
30άρηδων αναζητούν 

οι Αρχές

Εξι ημΕρΕς μετά τη δολοφονική επίθεση στον Αλ-
κη Καμπανό και στους ανυποψίαστους φίλους του, 
στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, στον 
αγώνα της Κασσάνδρας με τη Γαλάτιστα στη Χαλκι-
δική χούλιγκανς μπήκαν στο γήπεδο και γρονθοκό-
πησαν τον προπονητή και παίκτες των φιλοξενουμέ-
νων. Εκείνες τις ημέρες, που η Ελλάδα έκλαιγε για 
τον 19χρονο, θρηνούσαν (δήθεν) και οι ανωνυμο-
γράφοι που καταριούνται με ψόφους στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης όσους είναι «απέναντι». Ο Αλκης 
δολοφονήθηκε, αλλά στο μεταξύ το ξύλο πέφτει κα-
νονικά όπως πάντα, στα πανεπιστήμια, στον δρόμο, 
στα σπίτια και στην πολιτική. 
Υπάρχουν πολλές «βίες» και δυστυχώς είναι αλλη-

λένδετες. Το ματωμένο παιδί που χάθηκε μάς έκα-
νε να βουρκώσουμε, αλλά για τα υπόλοιπα θύματα 
«ας πρόσεχαν». Δεν θα αποφανθώ εγώ (με τις γνώ-
σεις που μου λείπουν) αν η αιτία βρίσκεται ριζωμέ-
νη στα μεγάλα ποσοστά του λειτουργικού αναλφα-
βητισμού της κοινωνίας μας, μπορώ όμως με βεβαι-
ότητα να επισημάνω ότι «Δεν είναι αυτή ιστορία, είναι 
μια λάθος πορεία», που τραγουδούσε και η Βίκυ Μο-
σχολιού στο ομώνυμο τραγούδι. Μάθαμε και συνη-
θίσαμε πως ό,τι κάνει η δική μας πλευρά είναι δίκαιο. 
Ο,τι κάνουν οι «απέναντι» είναι λάθος. Κερδίζουμε 
όταν «αυτοί» παραδέχονται το λάθος και συνεχίζου-
με εμείς να κάνουμε τα λάθη που έκαναν προηγου-
μένως οι αντίπαλοι, αλλά… «νικάμε, αδέλφια».
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Της αννας Κανδύλη

Ν
α ελαφρύνουν, όσο μπορεί ο καθένας, τη 
θέση τους, προσπάθησαν οι 12 κατηγο-
ρούμενοι για την άγρια δολοφονία του 

Αλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Στις απολο-
γίες τους που αποκαλύπτει σήμερα η Realnews, 
όλοι επιχειρούν να μειώσουν τον βαθμό συμμε-
τοχής τους, ενώ ακόμη και εκείνοι που δεν μπο-
ρούν να αρνηθούν ότι κρατούσαν φονικά όπλα 
ισχυρίζονται ότι δεν χτύπησαν τον Αλκη, αλλά 

Οι απολογίες και
τα ένοχα μυστικά
των 12 κατηγορουμένων

τα άλλα παιδιά της παρέας του. Ωστόσο, βάσει 
των περιγραφών που δίνουν, οι περισσότεροι 
«δείχνουν» ως πιο «σκληρούς» τρία άτομα, που 
φαίνεται να χτυπούν με μανία τον άτυχο 19χρο-
νο και τους φίλους του έχοντας μαχαίρια, δρε-
πάνι και κοντάρια στα χέρια τους: τον 21χρο-
νο πρώην ποδοσφαιριστή Γ.Κ., τον «Αθηναίο» 
Α.Β. και τον 20χρονο αλβανικής καταγωγής G.A. 

Στη συντριπτική τους πλειονότητα υποστηρί-
ζουν ότι δεν είναι μέλη συνδέσμων του ΠΑΟΚ 
και πως, όποτε πήγαιναν στα γραφεία, το έκα-
ναν είτε για να πιουν ένα ποτό, είτε για να δουν 
ματς, είτε ακόμη γιατί ήθελαν να «κοινωνικοποι-

ηθούν», να αποκτήσουν δηλαδή παρέες. Ετσι 
βρέθηκαν στον σύνδεσμο της Παλαιών Πατρών 
Γερμανού το μοιραίο βράδυ της 31ης Ιανουαρί-
ου προς 1η Φεβρουαρίου, όπου και αποφάσι-
σαν, καθώς είχε προηγηθεί ο αγώνας βόλεϊ ΠΑ-
ΟΚ-Ολυμπιακού με μικροεπεισόδια, να βγουν 
να «τραμπουκίσουν Αρειανούς». Κάποιοι, μάλι-
στα, ισχυρίστηκαν πως το έκαναν για πρώτη φο-
ρά, έτσι, για να δουν «πώς είναι»... Το αξιοσημεί-
ωτο, ωστόσο, που προκύπτει είναι ότι όλοι λένε 
πως στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ εκείνο το βρά-
δυ, εκτός από τους ίδιους και κάποια άλλα παιδιά 
της ηλικίας τους (έως 23-25 ετών δηλαδή) ήταν 
και 3 έως 5 «μεγάλοι», από 30 έως 35 ετών. Αυ-
τοί οι «μεγάλοι» κάθονταν στο δεύτερο δωμά-
τιο που είχε ο σύνδεσμος, στο οποίο δεν μπο-
ρούσαν να μπουν όλοι. Και ήταν αυτοί που ενη-
μερώθηκαν ότι μετά τον αγώνα βόλεϊ είχε γίνει 
επεισόδιο στο Ωραιόκαστρο με Αρειανούς. Οι 
Αρχές ερευνούν αν μεταξύ αυτών των 30άρη-
δων ήταν και ένας ακόμα μεγάλος σε ηλικία, τον 
οποίο είχε αναφέρει στην απολογία του ο πρώ-
τος συλληφθείς, ο 23χρονος Αλβανός. Σύμφω-
να με τα όσα είχε πει ο 23χρονος, εκείνος ο «Mε-
γάλος» τον μετέφερε για να πάρει το αυτοκίνη-
τό του που είχε αφήσει μακριά από τον σύνδε-
σμο. Η Αστυνομία θα ερευνήσει τον ρόλο που 
δύναται να είχε το μοιραίο βράδυ, αν και ο δι-
κηγόρος του 23χρονου έχει τονίσει ότι ο «μεγά-
λος» δεν έχει σχέση με την επίθεση. 

«Πάμε, τον κάρφωσα…»
Ο 21χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Γ.Κ. ενώπι-


