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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      
                      ΘΕΜΑ 8o 

«Ψήφισμα  καταδίκης  της
δολοφονίας του  Άλκη Καμπανού
και  σύσταση  ειδικής
διαπαραταξιακής  επιτροπής  για
την  πρόληψη  και  καταπολέμηση
της  οπαδικής  και  κάθε  μορφής
βίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 5η/14-02-2022
Αριθμ. Απόφασης     12/2022

    Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθαν σε
τακτική  συνεδρίαση,  ηλεκτρονικά  με  τηλεδιάσκεψη,  τα  μέλη του  Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.   οικ.  97769 (55)/08-02-2022  έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 8
Φεβρουαρίου 2022 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα  με τις προβλέψεις των
διατάξεων  α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του
άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της  διάδοσής  του”  (Φ.Ε.Κ.  55Α/11-3-2020)  και  γ)  της  υπ.  αρ.  642/24-9-2021  εγκυκλίου
(Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  της  Γενικής  Γραμματείας  Εσωτερικών  και  Οργάνωσης  του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εβδομήντα  ένα (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:    
                                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
14. ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
16. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Χαλκιδικής)
3. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Πιερίας) 
4. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
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22. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
23. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
24. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
25. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
26. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
31. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
32. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
33. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
34. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
38. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
39. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
42. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
44. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
45. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
46. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
47. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
48. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
49. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
50. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
51. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

52. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
53. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
54. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
55. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
56. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
57. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
58. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
59. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
60. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
61. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
62. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
63. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
64. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
65. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
66. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
67. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επίσης  συμμετείχε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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            Στη συνέχεια ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει πρόταση  για την έκδοση ψηφίσματος από
την  παράταξη  «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ  -  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  -  ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ  ΤΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με θέμα την  καταδίκη της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού και ζήτησε από το
Σώμα σύμφωνα με τον κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου να εισαχθεί ως θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης αλλά και  να συζητηθεί  πρώτο πριν και  από τις  ανακοινώσεις  με την
έναρξη ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του. Η πρόταση έγινε αποδεκτή.
     Έπειτα έλαβε το λόγο ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας
ο οποίος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη βαθύτατη θλίψη του για το συμβάν
και αφού εξήγησε τους λόγους για τους οποίους κατατέθηκε το συγκεκριμένο ψήφισμα, το
ανέγνωσε ως εξής :
        “Καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, όπως επίσης
και  τη  δολοφονική  επίθεση εναντίον  των φίλων του αποτέλεσμα τυφλής,  εγκληματικής και
οπαδικής βίας.
Εκφράζουμε  τη  βαθιά  μας  θλίψη  και  τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  στην  οικογένεια  του
αδικοχαμένου  Άλκη  και  την  αμέριστη  συμπαράστασή  μας  στους  φίλους  του  που  τον
συνόδευαν και τις οικογένειές τους για όσα υπέστησαν από τη δολοφονική επίθεση. 
Στεκόμαστε ενωμένοι και διαχρονικά απέναντι σε κάθε πράξη οπαδικής βίας, αλλά και κάθε
άλλη μορφή βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται και ανεξαρτήτως έντασης ή κατάληξης.
Η  δολοφονική  ενέργεια  προς  τον  Άλκη  και  τους  συνομήλικους  φίλους  του  έρχεται  να
προστεθεί σε πράξεις βίας σε όλη την Ελλάδα, είτε αφορά σε ραντεβού θανάτου οπαδών είτε
αφορά  βία  σε  σχολικά  συγκροτήματα,  είτε  σε  πανεπιστημιακά  ιδρύματα,  που  μας  έχουν
συγκλονίσει ως κοινωνία. Είναι δε προμήνυμα ότι αν η αντίδρασή μας δεν είναι δυναμική και
καθολική, είναι απλά θέμα χρόνου να βιώσουμε και άλλα τέτοια γεγονότα.
Η  δημοκρατία,  ο  διάλογος,  η  συνεργασία  και  η  αποδοχή  της  προσωπικότητας  και  των
επιλογών του κάθε ανθρώπου και πάνω από όλα ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής,  ως
ύψιστο  αγαθό,  σε  συνδυασμό  με  την  αποφασιστικότητά  μας  είναι  τα  δικά  μας  μέσα  και
εργαλεία  στην  προσπάθεια  εξάλειψης  τέτοιων  τραγικών  περιστατικών  και  απωλειών
ανθρώπινων ζωών.
Ως  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Κεντρικής  Μακεδονίας  συστήνουμε  ειδική  διαπαραταξιακή
επιτροπή  για  την  πρόληψη  και  καταπολέμηση  της  οπαδικής  και  κάθε  μορφής  βίας  με
επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελο Χαριστέα, η οποία θα
αναλάβει  μια  σειρά  δράσεων  ενημέρωσης  φορέων,  σχολείων  και  πολιτών  για  την
αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Καλούμε  όλους  τους  πολίτες  της  Κεντρικής  Μακεδονίας,  χωρίς  κανένα  διαχωρισμό,  να
σταθούν  μαζί  μας  και  να  συμμετάσχουν  μαζί  μας  σε  αυτή  την  προσπάθεια  με  πίστη  και
προσήλωση.
Καλούμε  όλους  τους  φορείς,  όλα  τα  οργανωμένα  κοινωνικά  σύνολα  και  όλες  τις
συλλογικότητες να κάνουν το ίδιο και απαγκιστρωμένοι από ιδεοληψίες και προκαταλήψεις να
συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια.
Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία να εξετάσει και να αυστηροποιήσει το υπάρχον νομοθετικό
πλαίσιο,  να  εντείνει  τις  αστυνομικές  έρευνες  για  τη  διαλεύκανση  αυτών των  δολοφονικών
ενεργειών και  να  διασφαλίσει  στη  δικαιοσύνη  τη  γρήγορη χρονικά  διάρκεια  απόδοση του
έργου της. ” 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου στη συνέχεια  ενημέρωσε το Σώμα ότι  έχει  κατατεθεί
ξεχωριστό ψήφισμα από την παράταξη ‘‘ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ’’
το  οποίο  διανεμήθηκε  ηλεκτρονικά  σε  όλους  τους  Περιφερειακού  Συμβούλους  και
αναγνώσθηκε από τον επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης κ. Σωτήριο Αβραμόπουλο
το οποίο αναφέρει τα εξής: 
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«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια πράξη της δολοφονίας του 19χρονου στη Χαρι-
λάου, που φέρνει για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο τη δράση εγκληματικών συμμοριών και τη βία με
οπαδικό μανδύα. Ενώ ταυτόχρονα εκφράζουμε και την αμέριστη συμπαράστασης μας στην οικογένεια
του αδικοχαμένου Άλκη.Ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Απόλλωνα Καλαμα-
ριάς, όλων των ομάδων, χρειάζεται να καταδικάσει και να βάλει στο στόχαστρο τις αιτίες που οδηγούν
σε τέτοια φαινόμενα.Η έξαρση των οργανωμένων επεισοδίων, η δημιουργία και η δράση οπαδικών
στρατών, που μέσα τους φωλιάζουν φασιστικές συμμορίες, είναι σύμφυτα με τη σήψη και την εμπορευ-
ματοποίηση του αθλητισμού, καθώς αξιοποιούνται για τις οικονομικές και πολιτικές επιδιώξεις των επι-
χειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Μόνο με την απεμπλοκή της επιχειρηματικής
δράσης από τον αθλητισμό, μπορούν να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους αυτά τα φαινόμενα. Σε αυτή την
κατεύθυνση είναι  η  αποσύνδεση των ΠΑΕ από το “στοίχημα” και  η μεταφορά τους στο υπουργείο
Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα μπαίνει ταφόπλακα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
ότι μόνο τα μισά σωματεία της ΕΠΣΜ έχουν πάρει άδεια και έχουν μπει στο μητρώο αθλητισμού. Ανα-
γκαία είναι και η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο σχολείο και στη γειτονιά, με ανοι-
χτούς και δωρεάν αθλητικούς χώρους και την ενίσχυση της συμμετοχής της νεολαίας και του φίλαθλου
αισθήματος. Η Περιφέρεια να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.Το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας καταδικάζει απερίφραστα την τραμπούκικη φασιστική επίθεση
που δέχθηκαν μαθητές και γονείς έξω από το 2 ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. Η συγκεκριμένη φασιστική δράση
έρχεται σε συνέχεια των εγκληματικών επιθέσεων, που προηγήθηκαν, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και
στην Πλατεία Ηλιούπολης, του τραμπουκισμού της δημοσιογράφου έξω από τα ΕΠΑΛ Ευόσμου, της
ρατσιστικής επίθεσης σε μαθητή του Διαπολιτισμικού Ευόσμου.

Ταυτόχρονα καλεί  την  Κυβέρνηση,  το  Υπουργείο  Παιδείας,  τις  διευθύνσεις  εκπαίδευσης  να
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η δράση αυτών των φασιστικών ομάδων
που θέλουν να τρομοκρατήσουν το μαθητικό κίνημα και την εκπαιδευτική κοινότητα ενώ ταυτόχρονα
βάζουν εμπόδια στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία».” 
                    
            Έπειτα δόθηκε ο λόγος στους επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης οι
οποίοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

Ο κ. Χ. Γιαννούλης της παράταξης ‘‘ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ’’, εξέφρασε τη θλίψη του για
το τραγικό συμβάν και τα θερμά του συλλυπητήρια στους συγγενείς  του θανόντος και  με
σκοπό να εκδοθεί ένα ομόφωνα ψήφισμα δήλωσε ότι συμφωνεί με το πνεύμα του πρώτου
κειμένου και γι΄αυτό θα το υπερψηφίσει. Επειδή και το δεύτερο ψήφισμα είναι προς την ίδια
κατεύθυνση και θα μπορούσε επίσης να το υπερψηφίσει ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο
της τροποποίησης του πρώτου κειμένου ώστε να υπερψηφιστεί από όλες τις παρατάξεις.

Ο  κ.  Χ.  Παπαστεργίου  της  παράταξης  ‘‘ΠΡΑΞΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’  αφού
εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος και γενικότερα τη θλίψη
του, δήλωσε ότι συμφωνεί με το πρώτο κείμενο και ότι αν δεν είναι εφικτό να υπάρξει ένα
κείμενο τροποποιημένο με το οποίο να συμφωνούν όλες οι παρατάξεις να τεθούν και τα δύο
ψηφίσματα  σε  παράλληλη  ψηφοφορία  και  να  υιοθετηθεί  όποιο  συγκεντρώσει  την  πιο
διευρυμένη αποδοχή.

Ο  κ.  Σ.  Αβραμόπουλος  της   παράταξης  ‘‘ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ’’  εξέφρασε  καταρχήν  τη  θλίψη  του  και  τα  ειλικρινή  του  συλλυπητήρια  και
αναλύοντας  το  περιεχόμενο  του  κειμένου  ψηφίσματος  που  κατέθεσε,  δήλωσε  ότι  δεν  το
αποσύρει για να συμμετάσχει σε διαμόρφωση νέου ψηφίσματος και επιμένει στην κατάθεση
του με το πολιτικό πλαίσιο που έθεσε.

Ο  κ.  Ν.  Χρυσομάλλης  της  παράταξης  ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΥΓΗ  ΣΤΗΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ αφού με τη  σειρά  του εξέφρασε τη  θλίψη και  τα  θερμά του συλλυπητήρια
δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα κοινό ψήφισμα κι αν όχι, προτίθεται να υπερψηφίσει
το  πρώτο  κείμενο  χωρίς  όμως  να  συμμετέχει  στην  ειδική  διαπαραταξιακή  επιτροπή
προκειμένου να αποφευχθούν οι αντιδράσεις. 
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Ο κ. Φ. Γκανούλης της παράταξης ‘‘ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ’’ εκφράζοντας τη
θλίψη του και τα  ειλικρινή του συλλυπητήρια δήλωσε ότι  το ψήφισμα θα έπρεπε να είναι
ομόφωνο και ότι θα υπερψηφίσει το πρώτο κείμενο καθώς το δεύτερο έχει μια μονόπλευρη
αντιμετώπιση στο τι είναι κοινωνική βία και ποιές είναι οι αιτίες της, στο οποίο τοποθετείται με
παρών και ότι θα συμμετάσχει στη διαπαραταξιακή επιτροπή.

Ο κ. Γ. Αβραμίδης της παράταξης ‘‘ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ εξέφρασε
τα  συλλυπητήρια  του  και  το  πόσο  συγκλονισμένος  είναι  από  αυτή  τη  δολοφονία  και
υπερψηφίζει το πρώτο κείμενο, τοποθετείται με παρών στο δεύτερο και ότι θα συμμετέχει  στη
διαπαραταξιακή επιτροπή.

Η  κα  Δ.  Χαραλαμπίδου  από  την  παράταξη  ‘‘ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’  εξέφρασε την θλίψη της για το συμβάν, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το πρώτο
κείμενο, θα υπερψηφίσει το δεύτερο και ότι δεν θα συμμετέχει στην διαπαραταξιακή επιτροπή.

Ο κ. Α. Αγαπητός από την παράταξη ‘‘ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ–
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ’’ έστειλε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του
άτυχου νέου και δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το πρώτο κείμενο, θα υπερψηφίσει το δεύτερο και
ότι δεν θα συμμετέχει στην διαπαραταξιακή επιτροπή.

Ο κ.  Δ.  Βάνης  από την  παράταξη  “Βάνης  Εγγύηση για  την  Περιφέρεια  Κεντρικής
Μακεδονίας-Αδέσμευτος Συνδυασμός”  ήταν προσωρινά απών λόγω τεχνικού προβλήματος
της σύνδεσής του στη τηλεδιάσκεψη, όμως, όπως δήλωσε αργότερα υπερψηφίζει το πρώτο
κείμενο,  τοποθετείται  με  παρών  στο  δεύτερο  και  προτίθεται  να  συμμετάσχει  στην  ειδική
διαπαραταξιακή Επιτροπή.

Ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος κ. Α. Αγγελίδης δήλωσε ότι προτίθεται να
ψηφίσει λευκό στο πρώτο κείμενο  χωρίς να συμμετέχει στην ειδική διαπαραταξιακή επιτροπή
και ότι  θα καταψηφίσει το δεύτερο κείμενο.  

Εκ  νέου  για  δευτερολογία  έλαβε  το  λόγο  ο  κ.  Χ.  Γιαννούλης,  επικεφαλής  της
παράταξης  ‘‘ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ’’ και  δήλωσε ότι  δεν  μπορεί  να  υπερψηφίσει  το πρώτο
κείμενο και θα παραμείνει στο λευκό για το λόγο ότι το πρώτο κείμενο θα υπερψηφιστεί και
από  τον  κ.  Ν.  Χρυσομμάλη  της  παράταξης  ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΥΓΗ  ΣΤΗΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’, υπερψηφίζει το δεύτερο κείμενο όμως παραμένει στη θέση να συμμετέχει στην
ειδική διαπαραταξιακή επιτροπή.

Μετά  τις  τοποθετήσεις  όλων  των  επικεφαλής  των  παρατάξεων  ο  Πρόεδρος  του
Περιφερειακού Συμβουλίου προχώρησε και έθεσε σε παράλληλη ψηφοφορία παράλληλα τα
δύο κείμενα για την έκδοση ψηφίσματος.

Καθώς  το  πρώτο  κείμενο  έτυχε  της  ευρύτερης  αποδοχής  με  την  ψηφοφορία  να
διαμορφώνεται ως εξής : 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Υπέρ επί του πρώτου – Παρών επί του δευτέρου ψηφίσματος

ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
Λευκό επί του πρώτου – Υπέρ επί του δευτέρου ψηφίσματος 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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Υπέρ επί του πρώτου –  Παρών επί του δευτέρου ψηφίσματος

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατά επί του πρώτου – Υπέρ επί του δευτέρου ψηφίσματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Υπέρ επί του πρώτου – Κατά επί του δευτέρου ψηφίσματος

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ
Υπέρ επί του πρώτου –  Παρών επί του δευτέρου ψηφίσματος

ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ για τη Μακεδονία.
Υπέρ επί του πρώτου –  Παρών επί του δευτέρου ψηφίσματος

Ανυπότακτη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Κατά επί του πρώτου – Υπέρ επί του δευτέρου ψηφίσματος

ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Κεντρική Μακεδονία – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κατά επί του πρώτου – Υπέρ επί του δευτέρου ψηφίσματος

Βάνης Εγγύηση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Αδέσμευτος Συνδυασμός 
Υπέρ επί του πρώτου –  Παρών επί του δευτέρου ψηφίσματος

Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Άγγελος Αγγελίδης
Λευκό επί του πρώτου – Κατά επί του δευτέρου ψηφίσματος

Το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τη  διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει 

Α. Την έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της δολοφονίας του  Άλκη Καμπανού  το οποίο έχει ως
εξής: 

  «Καταδικάζουμε  απερίφραστα  τη  δολοφονία  του  19χρονου  Άλκη  Καμπανού,  όπως
επίσης και τη δολοφονική επίθεση εναντίον των φίλων του αποτέλεσμα τυφλής, εγκληματικής
και οπαδικής βίας.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια
του  αδικοχαμένου  Άλκη  και  την  αμέριστη  συμπαράστασή  μας  στους  φίλους  του  που  τον
συνόδευαν και τις οικογένειές τους για όσα υπέστησαν από τη δολοφονική επίθεση. 

Στεκόμαστε ενωμένοι και διαχρονικά απέναντι σε κάθε πράξη οπαδικής βίας, αλλά και
κάθε  άλλη  μορφή  βίας  από  οπουδήποτε  και  αν  προέρχεται  και  ανεξαρτήτως  έντασης  ή
κατάληξης.

Η δολοφονική ενέργεια προς τον Άλκη και τους συνομήλικους φίλους του έρχεται να
προστεθεί σε πράξεις βίας σε όλη την Ελλάδα, είτε αφορά σε ραντεβού θανάτου οπαδών είτε
αφορά  βία  σε  σχολικά  συγκροτήματα,  είτε  σε  πανεπιστημιακά  ιδρύματα,  που  μας  έχουν
συγκλονίσει ως κοινωνία. Είναι δε προμήνυμα ότι αν η αντίδρασή μας δεν είναι δυναμική και
καθολική, είναι απλά θέμα χρόνου να βιώσουμε και άλλα τέτοια γεγονότα.

Η δημοκρατία, ο διάλογος, η συνεργασία και η αποδοχή της προσωπικότητας και των
επιλογών του κάθε ανθρώπου και πάνω από όλα ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής,  ως
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ύψιστο  αγαθό,  σε  συνδυασμό  με  την  αποφασιστικότητά  μας  είναι  τα  δικά  μας  μέσα  και
εργαλεία  στην  προσπάθεια  εξάλειψης  τέτοιων  τραγικών  περιστατικών  και  απωλειών
ανθρώπινων ζωών.

Ως Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας συστήνουμε ειδική διαπαραταξιακή
επιτροπή  για  την  πρόληψη  και  καταπολέμηση  της  οπαδικής  και  κάθε  μορφής  βίας  με
επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελο Χαριστέα, η οποία θα
αναλάβει  μια  σειρά  δράσεων  ενημέρωσης  φορέων,  σχολείων  και  πολιτών  για  την
αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Καλούμε όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς κανένα διαχωρισμό, να
σταθούν  μαζί  μας  και  να  συμμετάσχουν  μαζί  μας  σε  αυτή  την  προσπάθεια  με  πίστη  και
προσήλωση.

Καλούμε  όλους  τους  φορείς,  όλα  τα  οργανωμένα  κοινωνικά  σύνολα  και  όλες  τις
συλλογικότητες να κάνουν το ίδιο και απαγκιστρωμένοι από ιδεοληψίες και προκαταλήψεις να
συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Καλούμε  την  Ελληνική  Πολιτεία  να  εξετάσει  και  να  αυστηροποιήσει  το  υπάρχον
νομοθετικό  πλαίσιο,  να  εντείνει  τις  αστυνομικές  έρευνες  για  τη  διαλεύκανση  αυτών  των
δολοφονικών  ενεργειών  και  να  διασφαλίσει  στη  δικαιοσύνη  τη  γρήγορη  χρονικά  διάρκεια
απόδοση του έργου της».

Β. Τη σύσταση ειδικής διαπαραταξιακής Επιτροπής για την πρόληψη και καταπολέμηση της
οπαδικής και κάθε μορφής βίας με πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κ. Άγγελο Χαριστέα και μέλη 

1. Εκπρόσωπος για  την παράταξη ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ο κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου
2. Εκπρόσωπος  για  την παράταξη ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ο κ. Νίκος Φασφαλής
3. Εκπρόσωπος   για   την  παράταξη  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΗ  ΛΥΣΗ  η  κα  Ελισάβετ

Αβραμίδου
4. Εκπρόσωπος για  την παράταξη ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ο κ. Γαβριήλ

Αβραμίδης
5. Εκπρόσωπος  για   την  παράταξη  Βάνης  Εγγύηση  για  την  Περιφέρεια  Κεντρικής

Μακεδονίας – Αδέσμευτος Συνδυασμός ο κ. Δημήτριος Βάνης.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην
παραπάνω Επιτροπή.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ.  Χ. Γιαννούλης, Α. Αγαθαγγελίδου, Χ.
Αποστολίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ναβροζίδου, Λ. Τόσκας και Α. Αγγελίδης.

Κατά  ψήφισαν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Σ.  Αβραμόπουλος,  Γ.  Χαβατζάς,  Ι.
Σκούφας, Ι. Τσεχελίδης, Δ. Χαραλαμπίδου και Α. Αγαπητός.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ
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