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Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε αρχικά ότι δεν 
είχε κάτι μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια του περι-
στατικού. Οταν η ανακρίτρια του είπε ότι συγκα-
τηγορούμενός του ανέφερε πως ήταν στη συ-
μπλοκή με ένα μαχαίρι και ότι μετά τη συμπλοκή 
το πέταξε κάπου κοντά στα μνήματα στη Θέρμη, 
απάντησε και πάλι ότι δεν είχε κάνει χρήση κα-
νενός μαχαιριού. Ωστόσο, όταν τον ξαναρώτη-
σε η ανακρίτρια αν επιμένει, απάντησε: «Οταν 
φτάσαμε εκεί με το αμάξι, άνοιξα το πορτμπα-
γκάζ και εκεί βρήκα το karambit». Ερωτηθείς για 
το αν πήραν οι άλλοι κάτι από το αυτοκίνητο, εί-
πε ότι ο ένας από τους συνεπιβάτες του G.Κ. εί-
χε στειλιάρι, το οποίο «πιθανολογώ ότι το πήρε 
από τον σύνδεσμο, γιατί από εκεί πήραν στει-

λιάρια και ο Γ.Κ. κρατούσε κάτι, που εγώ στην αρχή νόμιζα ότι 
είναι στειλιάρι...». Οπως λέει, όταν πλησίασε στο σημείο «η συ-
μπλοκή είχε αρχίσει ήδη και εγώ είδα κάποιον να πηδάει από τα 
σκαλιά και να τρέχει προς την Πλαστήρα... Πλησίασα και χτύ-
πησα το παιδί με το karambit στον αριστερό γλουτό δύο φο-
ρές… Δηλώνω πολύ μετανιωμένος γι’ αυτό. Σήκωσα το κεφάλι 
μου προς τα πάνω στα σκαλιά. Εκεί είδα τον G.A. να βρίσκεται 
σε συμπλοκή με άλλο παιδί, Αρειανό. Κρατούσε ένα αντικείμε-
νο, πιθανότατα ένα μαχαίρι και το χτυπούσε με αυτό. Θυμά-
μαι το χέρι του να κουνιέται, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πό-
σες φορές. Ηταν παραπάνω από μία. Τον χτυπούσε με αυτό 
από τα πλευρά μέχρι το τέλος του μηρού. Αρχισα να αντιλαμ-
βάνομαι τι συμβαίνει και ευρισκόμενος σε κατάσταση σοκ ανέ-
βηκα τα σκαλιά, έσπρωξα το παιδί που διαπληκτιζόταν με τον 
G.A. πιο πέρα στη γωνία της πολυκατοικίας και γυρνώντας με-
τά την πλάτη μου είδα κάτι πολύ συγκλονιστικό. Είδα τον Γ.Κ. 
να μπήγει το δρεπάνι στο πόδι ενός παιδιού».

Επίσης, αρνήθηκε πως μετά τη συμπλοκή είπε πως «έσκισε» 
κάποιον, όπως του αποδόθηκε. «Δεν είναι στον ηθικό μου κό-
σμο να πω κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, πανηγύρισε ο Γ.Κ. ότι κάρ-
φωσε τρεις με το δρεπάνι και ότι, όταν το δρεπάνι έβγαινε, 
ακούγεται το χλατς...».

«Κυνηγάμε και με μαχαίρια»
Ο 22χρονος G.K. από την πλευρά του είπε πως είναι μέλος στον 
σύνδεσμο στην Τούμπα και ότι εκείνο το βράδυ πήγε με τον Γ.Κ 
στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ενας από τους συγκατηγορου-
μένους του πρότεινε να πάνε μια βόλτα στη Χαριλάου να κυνη-
γήσουν Αρειανούς. Στην ερώτηση της ανακρίτριας «γιατί να κυ-
νηγήσεις Αρειανούς», η απάντησή του ήταν «γιατί είμαστε ΠΑ-
ΟΚ. Είμαστε οπαδοί... Οταν γίνονται τέτοια πράγματα, πάμε, τους 
βρίσκουμε, είμαστε 10 με 15 άτομα, και τους κυνηγάμε. Μαλώ-
νουμε. Με χέρια, με διάφορα όπως πέτρες, ξύλα, ζώνες και μα-
χαίρια πολλές φορές. Τα μαχαίρια τα αγοράζει ο καθένας... Εγώ 
πηγαίνω με το παράστημά μου και καμιά φορά και με κανένα 
ξύλο... Εκείνη την ημέρα είχα μόνο ένα κράνος. Εκεί που έφτα-
σα, είχε ένα ξύλο μέσα στο αμάξι και το πήρα. Μέσα στο αμάξι 
είχε και εργαλεία, τανάλιες, σταυρό για τις ρόδες, κατσαβίδια και 
διάφορα άλλα. Πίσω, στο πορτμπαγκάζ. Ρώτησα τον οδηγό ‘‘αν 
γίνει κάτι, έχει κάτι να αμυνθούμε;’’ και μου λέει ‘‘έχω πράγμα-
τα’’. Εγώ πήρα το ξύλο που ήταν γύρω στο ένα μέτρο... Ακούω 
έναν από τους δικούς μας να λέει στα παιδιά στην οικοδομή ‘‘τι 
ομάδα είστε;’’. Απαντούν αυτοί: ‘‘Αρειανάρα, ρε π…ς’’. Κάποιος 
από αυτούς μάς φτύνει και ο Γ.Κ., που ήταν πιο μπροστά, πηγαί-
νει σε αυτόν. Οταν είπαν το ‘‘Αρειανάρα, ρε π…ς’’, ένας πάει να 
τρέξει. Τη στιγμή που πάει να τρέξει, είδα τον Γ.Κ. να τον χτυπάει 
με το δρεπάνι κάπου στον κ..ο, εκεί χαμηλά. Αυτός που χτύπησε 
ο Γ.Κ. τρέχει προς το στενό μέσα στη Γαζή. Αμέσως μετά βλέπω 
έναν να προσπαθεί να χτυπήσει τον Γ.Κ. με το κράνος. Εκείνη τη 
στιγμή τον πετυχαίνει στο κεφάλι, μπορεί και στο χέρι που έβα-
λε στο κεφάλι για να προστατευτεί. Τότε εγώ βάρεσα αυτόν που 
χτύπησε τον Γ.Κ. με το ξύλο... Δύο φορές τον χτύπησα». Σε ερώ-
τηση της ανακρίτριας ποιος χτυπούσε το παιδί που σκοτώθηκε, 
απάντησε «εγώ δεν ξέρω ποιος χτυπούσε ποιον. Ηταν σκοτάδι. 
Αυτός που χτύπησα εγώ κρατούσε κράνος. Δεν είδα κάτι άλλο. 
Τον βαράω μπαμ μπαμ και μετά φεύγω. Ενα λεπτό κράτησε όλο. 
Μέσα στη Χαριλάου ήμασταν. Ολα έγιναν πολύ γρήγορα…».

«Ισχυρίζονται πως δεν γνωρίζουν 
τα ονόματα των μεγαλύτερων»
«Αποθήκή όπλων» χαρακτηρίζει τον σύνδεσμο της 
Παλαιών Πατρών Γερμανού ο Αλέξης Κούγιας, δικη-
γόρος της οικογένειας του Αλκη Καμπανού και των άλ-
λων δύο φίλων του που τραυματίστηκαν από τη δολο-
φονική επίθεση. «Από τις απολογίες των κατηγορουμέ-
νων προκύπτει ότι πριν γίνει η καταδρομική επιχείρηση 
από τους 12 που έχουν ήδη αποκαλυφθεί, στην έδρα 
της εγκληματικής οργάνωσης, που χρησιμοποιούσε τον 
σύνδεσμο ως ορμητήριο και αποθήκη των όπλων, υπήρ-
χαν περισσότερα από 20 άτομα, τα ονόματα των οποί-
ων αποκρύπτουν οι κατηγορούμενοι, αλλά αποκλείεται 
να μην τους γνώριζαν, αφού ήταν καθημερινά μαζί τό-
σο στο ορμητήριο όσο και στις διάφορες εγκληματικές 
πράξεις». Ο γνωστός ποινικολόγος δίνει «αρχηγικό» ρό-

λο σε τρεις από τους 12 νεαρούς που συμμε-
τείχαν στην επίθεση, ενώ ζητά τη διερεύνηση 
των υπόλοιπων παρόντων στον σύνδεσμο, το 
μοιραίο βράδυ. «Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον εί-
ναι ότι δύο εκ των αρχηγών, εκείνο το βρά-
δυ, αναφέρουν ότι μεταξύ αυτών των 20, που 
όλοι τους ήταν 19 έως 23 ετών και ένας 25, 
υπήρχαν και τρεις ηλικίας μεγαλύτερης των 
30 ετών, των οποίων όλοι ισχυρίζονται ότι δεν 
γνωρίζουν τα ονόματά τους. Αυτό είναι ένα 
πολύ σημαντικό στοιχείο και είμαι βέβαιος ότι 
οι ανακριτικές πράξεις που έχει διατάξει η κυ-
ρία ανακρίτρια θα τους αποκαλύψει», λέει ο 
Αλ. Κούγιας.

Δύο από τους συλληφθέντες για τη 
δολοφονία του 19χρονου Αλκη

ον της ανακρίτριας παραδέχθηκε ότι κρατούσε 
το δρεπάνι, ισχυρίζεται όμως ότι δεν ήταν αυτός 
που χτύπησε τον Αλκη, «δείχνοντας» τον «Αθη-
ναίο». «Πήγα μόνος μου στον σύνδεσμο να πιω 
καμιά μπίρα. Δεν είμαι μέλος, πηγαίνω περίπου 
δύο με τρεις φορές τον μήνα. Εκεί βρήκα περί-
που 20 άτομα... Ψάχναμε να βρούμε Αρειανούς, 
εκεί κοντά στην ηλικία μας, να τους τρομάξουμε 
και να τρέξουν», είπε στην απολογία του, κατά 
την οποία ρωτήθηκε και για τα όπλα που έφε-
ραν μαζί τους οι νεαροί. «Οταν έφυγα από τον 
σύνδεσμο, δεν πήρα κάτι μαζί μου. Ούτε τους 
άλλους παρατήρησα να βάζουν κάτι στο αμά-
ξι. Εγώ στα πόδια μου είχα ένα κόκκινο δρεπά-
νι και δίπλα ένα ξύλο, στη θέση του G.A. Το ξύ-
λο το βρήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο». 

Η αναφορά που κάνει ο 21χρονος για την 
επίθεση είναι συγκλονιστική. «Κατεβαίνω πρώ-
τος εγώ, αμέσως μετά κατέβηκε ο Α.Β. (σ.σ.: ο 
«Αθηναίος») και τους ρώτησε τι ομάδα είναι… 
Αυτοί απαντούν ‘‘Αρειανάρα, ρε π…ες’’. Ενα παι-
δί που καθόταν εκεί προς τα αριστερά, στο πεζο-
δρόμιο, φτύνει προς τα κάτω. Εγώ, βγαίνοντας 
από το αυτοκίνητο, πήρα το δρεπάνι μαζί μου. 
Ο G.A. πήρε το ξύλο και ο Α.Β. βγαίνοντας εί-
χε ένα μαχαίρι karambit με λάμα γύρω στα 15 
εκατοστά... Ηταν μεγάλο, από όσο θυμάμαι… 
Το παιδί που έφτυσε πήγε να φύγει, εγώ τον 
χτύπησα με το δρεπάνι μία στα οπίσθια κι αυ-
τός έτρεξε, έφυγε. Οταν τον χτύπησα, ένας φί-
λος του με βάρεσε με το κράνος στο κεφάλι και 
μου έπεσε το δρεπάνι και ζαλίστηκα. Στο μετα-
ξύ, είχαν έρθει και οι άλλοι από τα άλλα δύο αμά-
ξια. Εγώ μέσα στην αναμπουμπούλα δεν μπο-
ρούσα να δω καλά. Μπροστά μου ήταν αυτοί 
από το Citroen και το Clio. Είδα τον Α.Β. να βα-
ράει με αυτό το μαχαίρι ένα παιδί που ήταν κά-
τω… Τον χτυπούσε όσο ήταν όρθιο το παιδί εκεί 
με το karambit. Είδα την κίνηση 2-3 φορές. Τον 
χτυπούσε στην περιοχή κάτω από τη μέση και 
στα πόδια. Οταν φύγαμε, αυτό το παιδί ήταν κά-
τω. Οσο ήταν πεσμένο το παιδί, από πάνω του 
ήταν ο Α.Β. και άλλος ένας. Ο άλλος, δεν διέκρινα 
καλά, τον χτυπούσε, έβλεπα κινήσεις, δεν έβλε-
πα αν κρατάει κάτι στα χέρια του… Οταν μπή-
καμε μέσα στο αμάξι, μας λέει ο Α.Β. ότι ‘‘τον 
κάρφωσα και τον έσκισα’’, κάνοντας παράλλη-
λα και την κίνηση… Ηταν αγχωμένος, έλεγε ‘‘πά-
με, πάμε, πάμε, τον κάρφωσα και τον έσκισα’’. 
Μετά μας λέει, ‘‘πάμε γρήγορα να το στείλω’’, 
εννοώντας να ξεφορτωθεί το karambit. Το πέ-
ταξε κάτω από μια γέφυρα κοντά στα μνήματα 
της Θέρμης. Εγώ, όπως σας είπα, χτύπησα αυ-
τό το παιδί στα οπίσθια με το δρεπάνι, μου έπε-
σε και δεν ξαναχτύπησα κανέναν άλλον. Με τί-
ποτα, ούτε με τα χέρια…».

«Τον είδα να μπήγει το δρεπάνι»
Ο «Αθηναίος», ωστόσο, τον διαψεύδει. «Δεν ανή-
κω στους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. 
Πηγαίνω στον σύνδεσμο στην Παλαιών Πατρών 
Γερμανού περίπου μία φορά την εβδομάδα για 
να δω το ματς... Οταν πήγα εκεί, ήταν γύρω στα 
20 με 25 άτομα. Από αυτά τα άτομα δεν γνωρί-
ζω κανέναν με επίθετα. Τα άτομα που ήταν εκεί 
ήταν διαφόρων ηλικιών, ήταν και μεγάλοι γύ-
ρω στους πέντε με έξι, που ήταν γύρω στα 30 
με 35, και οι υπόλοιποι ήταν στην ηλικία μου και 
πιο κάτω...», είπε στην απολογία του.

Οπως περιέγραψε, υπήρχε ένας χώρος στον 
σύνδεσμο γύρω στα 25 τετραγωνικά. Εκεί κά-
θονταν οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι είχαν 
πάρει και την πληροφορία για επίθεση σε ανή-
λικο οπαδό του ΠΑΟΚ στο Ωραιόκαστρο. «Τε-
λείως αυθόρμητα, μετά από αυτό, όλοι έλεγαν 
να πάμε καμιά βόλτα στην περιοχή του Χαρι-
λάου, να βρούμε οργανωμένους οπαδούς του 
Αρη. Εγώ πρώτη φορά πήγαινα σε κάτι τέτοιο. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρέες στη Θεσσα-
λονίκη και ήθελα να κοινωνικοποιηθώ, γι’ αυτό 
πήγα. Σκοπός μας ήταν να τους εκφοβίσουμε 
κυνηγώντας τους...».

συμπλοκές
«Οταν γίνονται τέτοια 
πράγματα, πάμε, τους 
βρίσκουμε, είμαστε 
10 με 15 άτομα και 
τους κυνηγάμε. 
Μαλώνουμε. Με 
χέρια, με διάφορα, 
όπως πέτρες, ξύλα, 
ζώνες και μαχαίρια 
πολλές φορές. Τα 
μαχαίρια τα αγοράζει 
ο καθένας...»

 δρεπάνι
Ο 21χρονος πρώην 
ποδοσφαιριστής 
Γ.Κ. ενώπιον 
της ανακρίτριας 
παραδέχθηκε ότι 
κρατούσε το δρεπάνι, 
ισχυρίζεται όμως ότι 
δεν ήταν αυτός που 
χτύπησε τον Αλκη, 
«δείχνοντας» τον 
«Αθηναίο»


