
20.4.2015
Έναρξη 

της δίκης
12-14.5.2011
Η Χρυσή Αυγή 
οργανώνει πολυήμερο 
πογκρόμ εναντίον 
μεταναστών στο 
κέντρο της Αθήνας. 
Ένας νεκρός.

1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2012 2012-2013 2014-2015 

1992 
- 2013
Δεκάδες επιθέσεις με 
στόχους αριστερούς, 
αντιεξουσιαστές και 
αργότερα μετανάστες 
καταγράφονται ως ενέργειες 
της οργάνωσης. Από αυτές 
φτάνουν στη δικαιοσύνη και 
καταλήγουν σε τελεσίδικες 
καταδίκες μόνο 4 επιθέσεις.

30.6.2008
Απόπειρα ανθρωποκτονίας 
κατά την επίθεση 
στον ανοιχτό κοινωνικό 
χώρο «Αντίπνοια»  
στα Πετράλωνα.  
Μπήκαν φωνάζοντας:  
« Έχετε τα χαιρετίσματα  
της Χρυσής Αυγής.  
Μουνιά θα πεθάνετε».

2011 Ιανουάριος

Στην πρώτη συνεδρίαση  
του Δημοτικού  
Συμβουλίου της Αθήνας  
ο Ν. Μιχαλολιάκος, 
εκλεγμένος σύμβουλος, 
χαιρετάει ναζιστικά 
μπροστά στις κάμερες.

1980 Δεκέμβριος 
Ο Ν. Μιχαλολιάκος ιδρύει  
την οργάνωση «Χρυσή Αυγή» 
ως κλειστό κύκλο 
εθνικοσοσιαλιστικής 
επιμόρφωσης και εκδίδει  
το ομώνυμο περιοδικό.

12.9.2013
Απόπειρα ανθρωποκτονίας  

κατά συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

17.9.2013 
Δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

28.9.2013 
Οι πρώτες συλλήψεις: Ν. Μιχαλολιάκος,  

Η. Παναγιώταρος, Η. Κασιδιάρης, 
 Ι. Λαγός, Ν. Μίχος.

Τέλη 1985 
Επανιδρύεται  
η Χρυσή Αυγή,  
αυτή τη φορά ως 
πολιτικός  
σχηματισμός.  
Ξεκινά η δράση  
στο πεζοδρόμιο.

16.6.1998 
Δολοφονική επίθεση 
εναντίον 3 ατόμων  
στα δικαστήρια  
της Ευελπίδων. 
Επικεφαλής της 
επίθεσης ο υπαρχηγός 
της Χρυσής Αυγής, 
Α. Ανδρουτσόπουλος 
(«Περίανδρος»).

12.6.2012 
Απόπειρα 

ανθρωποκτονίας  
κατά του Αιγύπτιου 

αλιεργάτη Αμπουζίντ 
Εμπάρακ στο Πέραμα.

12.10.2012 
Επίθεση με ύβρεις και 

απειλές στο θέατρο 
«Χυτήριο». 

2012 Σεπτέμβριος  

- 2013 Μάιος

Εμπρησμοί, βαριές 
σωματικές βλάβες και 
διακεκριμένες φθορές 
κατά μεταναστών 
στις περιοχές
της Κυψέλης και 
του Αγ. Παντελεήμονα.

17.1.2013
Δολοφονία  

του Σαχζάτ Λουκμάν.

28.1.2013
Απόπειρα ανθρωποκτονίας 

κατά του μαθητή Φ.Δ. στο 
Παλαιό Φάληρο.

10.7.2013
Επίθεση στον ελεύθερο 

κοινωνικό χώρο «Συνεργείο» 
στην Ηλιούπολη.

 

«Φωτιά και 
τσεκούρι στους 

νοθευτές της 
ράτσας»

Εφ. Χρυσή Αυγή,  
12.7.1996 

                    « Άσε το  
“βουλευτή” και  
τα “βουλευτιλίκια”… Εδώ και χρόνια δεν τα 
γουστάρουμε, δεν τα θέλουμε καθόλου. 
Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα 
προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει 
πλέον και την οπλοφορία με άδεια. Δεν έχει 
και αυτόφωρο αν γίνει κάποιο επεισόδιο, 
είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας »
Ηλίας Κασιδιάρης

«Δεν έχουμε Πρόεδρο. 
Έχουμε Αρχηγό, τον 
ακολουθούμε πιστά,  
σαν γνήσιοι στρατιώτες, 
και δεν κάνουμε πίσω  
σε ό,τι και να μας πει. 
Ακολουθούμε πιστά  
σε ό,τι μας διατάσσει  
και εκτελούμε» 
Στάθης Μπούκουρας

«Λένε ότι εμείς είμαστε οι  
κακοί φασίστες, οι εθνικιστές. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν 
άδικο. Σκοπός μας δεν είναι  
να βελτιώσουμε αυτούς που 
βρίσκονται μέσα στο Κοινοβούλιο, 
να διορθώσουμε τις πολιτικές 

δυνάμεις που είναι διεφθαρμένες 
και τελειωμένες, αλλά 
να τους τελειώσουμε  
μια για πάντα»
Μιχάλης Αρβανίτης

«Είμαστε στρατιώτες, 
είμαστε πειθαρχημένοι, 

είμαστε Χρυσαυγίτες. 
Είστε σαν στρατός 

πειθαρχημένος. 
Ευχαριστώ τα παιδιά  

με τα μαύρα»
Νικόλαος Μιχαλολιάκος

 

          «Δεν αποδεχόμαστε το     
         ρόλο του βουλευτή. Να ξέρουν  
ότι δεν αισθανόμαστε καλά μέσα στο 
Κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε άβολα, 
αισθανόμαστε εκεί μέσα μια σιχασιά  
και μια αηδία. Αν θέλουν το 
εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή  
και βγαίνουμε στους δρόμους.  
Θα δούνε τότε τι σημαίνει Χρυσή Αυγή. 
Θα δούνε πόσα απίδια βάζει ο σάκος.  
Θα δούνε τότε τι σημαίνει τάγματα 
εφόδου. Τι σημαίνει μάχη, τι σημαίνει 
αγώνας, τι σημαίνει οι ξιφολόγχες να 
ακονίζονται στα πεζοδρόμια»
Νικόλαος Μιχαλολιάκος

«Είμαστε εθνικιστές και το μίσος είναι υγιές συναίσθημα 
του ανθρώπου όταν στρέφεται ενάντια σε υπανθρώπους. 
Είναι βρομιάρηδες, σκουπίδια της γης και δεν θα φύγουμε 
αν δεν φύγει και ο τελευταίος από αυτά τα αποβράσματα»
Ηλίας Παναγιώταρος

«Θα πρέπει να 
λειτουργήσουμε με τα 
όργανα του κινήματος, 
σαν ένας πολιτικός 
απελευθερωτικός 
στρατός του εθνικισμού, 
και να εφαρμόσουμε 
πιστά την πάγια αρχή του 
στρατιωτικού δόγματος 
που λέγεται απαρέγκλιτη 
πίστη και υπακοή στην 
ιεραρχία. Ζήτω η Νίκη! 
Ζήτω ο Αρχηγός!»
Χρήστος Παππάς

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ ΧΡΌΝΌΛΌΓΙΌ

 
«Είμαστε Ναζιστές […], γιατί μέσα  

στο θαύμα της Γερμανικής Επαναστάσεως του 
1933 είδαμε την Δύναμι που θα λυτρώση την 

ανθρωπότητα από την εβραϊκή σαπίλα»
Μάιος 1981, Περιοδικό ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ «Εμείς»

Το GOLDEN DAWN 
WATCH είναι μια 
πρωτοβουλία για  
την παρακολούθηση  
της δίκης της Χρυσής 
Αυγής που 
συγκροτήθηκε από  
την Ελληνική Ένωση  
για τα Δικαιώματα  
του Ανθρώπου, το 
Παρατηρητήριο για  
τον Φασιστικό και 
Ρατσιστικό λόγο στα 
ΜΜΕ που λειτουργεί  
υπό το Μορφωτικό 
Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ,  
τον Αντιφασιστικό 
Συντονισμό Αθήνας-
Πειραιά και το Συμβούλιο 
Ένταξης Μεταναστών 
του Δήμου Αθηναίων. 
Η πρωτοβουλία 
στηρίζεται από 
αντιρατσιστικές  
και αντιφασιστικές 
οργανώσεις, από 
ιδρύματα, ΜΚΟ, ομάδες 
πολιτών και οργανώσεις 
μεταναστριών και 
μεταναστών – με 
ποικίλους τρόπους.

www.goldendawnwatch.org                              
        facebook.com/Goldendawnwatch
        twitter.com/goldendawnwatch

ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΌΙΧΤΑ

ΓΙΑ ΤΉ ΔΙΚΉ ΤΉΣ ΧΡΥΣΉΣ ΑΥΓΉΣ

Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών του Δήμου 

Αθηναίων [ΣΕΜ]

 Το Ίδρυμα Ρόζα 
Λούξεμπουργκ στηρίζει  
την πρωτοβουλία  
Golden Dawn Watch  
και την έκδοση αυτή.



8. Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, βουλευτής 2012-2015  9. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράμης, βουλευτής  10. Αντώνιος Γρέγος, βουλευτής, μέλος της κεντρικής επιτροπής  

και υπεύθυνος τομεάρχης για τις περιοχές Μακεδονίας-Θράκης  11. Ελένη Ζαρούλια, βουλεύτρια, μέλος της κεντρικής επιτροπής 12. Πολύβιος Ζησιμόπουλος,  βουλευτής 2012- 2015,  

μέλος της κεντρικής επιτροπής, υπεύθυνος τομεάρχης για τις περιοχές Μακεδονίας-Θράκης  13. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, βουλευτής 2012- 2015, μέλος της κεντρικής επιτροπής, 

υπεύθυνος ιδεολογικής εκπαίδευσης και κατήχησης νέων μελών, υπεύθυνος πυρήνων Μαγνησίας  14. Νικόλαος Κούζηλος, βουλευτής, μέλος και καθοδηγητής  15. Δημήτριος 

Κουκούτσης, βουλευτής 2012- 2015   16. Αρτέμης Ματθαιόπουλος, βουλευτής, μέλος της κεντρικής επιτροπής, του πολιτικού συμβουλίου και υπεύθυνος για τις περιφέρειες 

Θεσσαλονίκης, Λήμνου, Σάμου, Χίου και Λέσβου 17. Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, βουλευτής 18.  Ηλίας Παναγιώταρος, βουλευτής, μέλος του πολιτικού συμβουλίου 

και της κεντρικής επιτροπής, υπεύθυνος για τις περιφέρειες Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Νεμέας, Πάτρας, Κυπαρισσίας, Βάρδας Ηλείας, Αμαλιάδας, 

Αιγίου, Μάνης και Νοτίων Προαστίων Αθήνας

49. Βασίλειος Σιατούνης
50. Αθανάσιος Στράτος 

51. Διονύσιος Αγιοβλασίτης
52. Χρήστος Γαλανάκης
53. Γεώργιος Καλπιτζής
54.  Θωμάς Μπαρέκας (γραμματέας 

τοπικής οργάνωσης Πειραιά) 

55. Γεώργιος Αποστολόπουλος

56. Αντώνιος Μπολέτης
57. Νικόλαος Παπαβασιλείου
58. Γεώργιος Περρής 

40. Δημήτριος Αγριογιάννης
41. Μάρκος Ευγενικός
42. Θωμάς Μαριάς
43. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

44. Κυριάκος Αντωνακόπουλος
45. Ιωάννης Καστρινός
46. Χρήστος-Αντώνιος Χατζηδάκης 

47. Διονύσιος Λιακόπουλος
48. Χρήστος Στεργιόπουλος 

> Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

 7.  
Χρήστος Παππάς
βουλευτής, καθοδηγητής  
μελών και στελεχών,  
μέλος της κεντρικής  
επιτροπής και του  
πολιτικού συμβουλίου. 
Κατηγορείται επίσης  
για υπεξαίρεση  
μνημείων.

 2. 
Γεώργιος 
Γερμενής 
βουλευτής, υπεύθυνος 

εκπαίδευσης, επικεφαλής  
των «Τμημάτων Άμεσης 
Επέμβασης» Νεολαίας 
(τάγματα εφόδου)

 3. 
Ηλίας Κασιδιάρης 
βουλευτής, μέλος του 
πολιτικού συμβουλίου και  
της κεντρικής επιτροπής, 
εκπρόσωπος Τύπου και 
υπεύθυνος ιδεολογίας  
και εκπαίδευσης στελεχών

 4. 
Ιωάννης Λαγός
βουλευτής, μέλος της κεντρικής 
επιτροπής και του πολιτικού 
συμβουλίου, υπεύθυνος για  
τις τοπικές οργανώσεις και  
τους πυρήνες Πειραιά, Νίκαιας, 
Περάματος, Σαλαμίνας, Μεγάρων 
και Ασπροπύργου και των 
«εθνικιστικών» κατασκηνώσεων

 5. 
Ευστάθιος 
Μπούκουρας 
βουλευτής 2012- 2015,  
πυρηνάρχης και 
υπεύθυνος για τα  
τάγματα εφόδου  
Κορινθίας

 6. 
Νικόλαος Μίχος 
βουλευτής, μέλος της κεντρικής 
επιτροπής, υπεύθυνος για τις περιφέρειες 
Βοιωτίας και Εύβοιας. Κατηγορείται 
επίσης για παράνομη κατοχή πυροβόλων 
όπλων με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό 
εγκληματικής οργάνωσης / προμήθεια-
κατοχή ναρκωτικής ουσίας προς ιδίαν 
αποκλειστικά χρήση.

67. Μαργαρίτα Μικελάτου (ψευδορκία)
68.  Θεόδωρος Στέφας (παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών)

69.  Αναστάσιος Χιλιός (παράνομη κατοχή όπλων, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση)

 1. 
Νικόλαος Μιχαλολιάκος, 
βουλευτής, γενικός γραμματέας 
και αρχηγός της οργάνωσης

> ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

[α] [β]

[δ]

[ε]

[στ]

[ζ]

[η]

[Θ]
23. Ιωάννης Άγγος (οπλοκατοχή)
24. Αναστάσιος-Μάριος Αναδιώτης
25. Γεώργιος Δήμου
26. Ιωάννης Καζαντζόγλου 
27. Ελπιδοφόρος Καλαρίτης
28. Ιωάννης-Βασίλειος Κομιανός
29. Κωνσταντίνος Κορκοβίλης
30. Αναστάσιος Μιχάλαρος
31.  Γεώργιος Ρουπακιάς (ανθρωποκτονία  

από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, 
οπλοχρησία, οπλοκατοχή) 

32. Σταύρος Σαντοριναίος
33. Γεώργιος Σκάλκος
34. Γεώργιος Σταμπέλος
35. Γεώργιος-Χρήστος Τσακανίκας
36. Λέων Τσαλίκης
37. Αθανάσιος Τσόρβας
38. Νικόλαος Τσόρβας
39. Αριστοτέλης Χρυσαφίτης 

Στη λεγόμενη «δίκη της Χρυσής Αυγής» εξετάζονται 4 
μεγάλες υποθέσεις. Στη δικογραφία περιέχονται και 
πολλές άλλες («συσχετιζόμενες υποθέσεις», βλ. πα-
ρακάτω, στο 4), οι οποίες δικάζονται ή πρόκειται να 
δικαστούν ξεχωριστά σε άλλα δικαστήρια. Οι υποθέ-
σεις αυτές εντάσσονται στη δίκη γιατί στηρίζουν την 
κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

59. Σάββας Γαροφαλάκης
60. Εμμανουήλ Μαυρικάκης
61. Γεώργιος Πετράκης
62. Εμμανουήλ Ψυλλάκης 
63. Νικόλαος Αποστόλου 
64. Νικολέττα Μπενέκη
65.  Βενετία Πόπορη  

(αστυνομικός: παράνομη  
κατοχή όπλων και  
πυρομαχικών)

66.  Θεώνη Σκαρπέλη  
(ψευδορκία, παράνομη  
κατοχή πυρομαχικών) 

[γ]
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

2011   •  Επίθεση σε δύο γυναίκες από την Αλβανία  
στο Μεταξουργείο

2012   • Πογκρόμ και εμπρησμοί κατά Ρομά στο Αιτωλικό 
• Αντιποίηση αρχής σε λαϊκή αγορά στο Μεσολόγγι 
• Επίθεση σε εξόρμηση της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά

2013   • Δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα 
•  Απόπειρα δολοφονίας μαθητή στο Παλαιό Φάληρο 
• Εμπρησμός καταστήματος υπηκόου Καμερούν στην Πλατεία Αμερικής 
•  Υπόθεση παράνομης προστασίας καταστημάτων, ληστειών, οπλοκατο-

χής, κατοχής και χρήσης πλαστών. Συνελήφθη ο πρώην διοικητής του 
Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Παντελεήμονα

2014  • Επίθεση στον κοινωνικό χώρο «Ρεσάλτο» στο Κερατσίνι

1. ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ

2. ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

3. ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

4.  ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πέραμα, 12.6.2012, νύχτα. Ομάδα από μέλη της Χρυσής Αυγής προσπαθούν να σπάσουν 
τα ξύλινα παντζούρια και τα τζάμια της μονοκατοικίας όπου μένουν Αιγύπτιοι αλιεργάτες, φωνάζο-
ντας «θα σας γαμήσουμε τη μάνα που σας γέννησε» και «θα μάθετε η Χρυσή Αυγή τι είναι». Αφού δεν 
τα καταφέρνουν, ανεβαίνουν στην ταράτσα και επιτίθενται με ξύλα και σιδερένιους λοστούς στον 
Αμπουζίντ Εμπάρακ, που κοιμόταν εκεί. Τον τραυματίζουν πολύ σοβαρά στο πρόσωπο και στο κεφά-
λι προκαλώντας του βαριά κατάγματα, βαθιά θλαστικά τραύματα, οιδήματα και θλάση πνεύμονα.

Πέραμα, 12.9.2013, νύχτα. 20 μέλη του ΚΚΕ γράφουν συνθήματα στην περιοχή. Ένα 
«τάγμα εφόδου» των τοπικών οργανώσεων της Νίκαιας, του Περάματος και της Σαλαμίνας, 
τους επιτίθεται οργανωμένα, τους εγκλωβίζει και τους χτυπάει με βία, με καδρόνια, γκλομπς 
και τσεκούρια, φωνάζοντας «γαμώ τα σπίτια σας, τις οικογένειές σας, τις αδερφές σας, κου-
μούνια θα πεθάνετε». Τραυματίζονται βαριά 9 μέλη του ΚΚΕ.

Αμφιάλη, 17.9.2013, νύχτα. Ο Παύλος Φύσσας και οι φίλοι του δέχονται 
οργανωμένη επίθεση από ομάδα μελών της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας. Τους κυ-
νηγάνε στο δρόμο κρατώντας μαδέρια και ρόπαλα. Φωνάζουν «κότες, ελάτε, θα σας 
σκοτώσουμε, θα σας σφάξουμε, θα πεθάνετε». Εξουδετερώνουν με χτυπήματα 
τους δύο φίλους του Φύσσα, και ενώ τον ίδιον τον κρατάνε τρεις, του επιτίθεται ο 
Γιώργος Ρουπακιάς και τον μαχαιρώνει δυο φορές στην καρδιά και μία στο μηρό. Ο 
Παύλος Φύσσας πεθαίνει επιτόπου. Ο Ρουπακιάς ομολογεί το έγκλημα.

Στην τέταρτη υπόθεση κατηγορούνται 20 άτομα –ολόκληρη η κοινοβουλευτική 
ομάδα 2012–2015 (18 βουλευτές) και ακόμη 2– για ένταξη και διεύθυνση εγκληματι-
κής οργάνωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 187.1 του Ποινικού Κώδικα με το οποίο παρα-
πέμπονται, ως εγκληματική οργάνωση ορίζεται η συγκρότηση δομημένης και με 
διαρκή δράση ομάδας, η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον ή περισσότερα 
άτομα με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων που προβλέπονται είτε σε αυτοτελή 
άρθρα του Ποινικού Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς νόμους. Η μεταγενέστερη 
ένταξη ενός ατόμου ως μέλους της οργάνωσης εξομοιώνεται νομοθετικά με την 
εξαρχής συμμετοχή του σε αυτήν κατά τη σύστασή της.

Η δίκη άρχισε στις 20/4/2015 στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.  
Εκδικάζεται από το 1ο Τμήμα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.  
Παρίσταται Πολιτική Αγωγή, εκπροσωπώντας τα θύματα των υποθέσεων 1-3

19. Γεώργιος Πατέλης 
επικεφαλής τοπικής  
οργάνωσης Νίκαιας: εντολή  
εφόδου με συνέπεια τη  
δολοφονία του Παύλου Φύσσα,  
συνδρομή στον Ρουπακιά,  
κατοχή πυρομαχικών 

20. Αναστάσιος Πανταζής, επικεφαλής 
τοπικής οργάνωσης Περάματος: απόπειρα 
ανθρωποκτονίας συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ  
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, 
απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού του 
Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ, 
απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από  
κοινού και κατά συρροή στο Πέραμα 

21. Θέμις-Ευαγγελία Σκορδέλη, επικεφαλής 
τάγματος εφόδου Αγίου Παντελεήμονα - Κυψέλης - 
Πλατείας Αττικής: μαχαίρωμα του Αφγανού πρόσφυγα  
Αλί Ραχιμί στον Άγιο Παντελεήμονα, προπηλακισμοί 
αλλοδαπών μικροπωλητών σε λαϊκές αγορές, επίθεση και 
πυρκαγιά από πρόθεση σε μουσουλμανικό χώρο προσευχής 
με 40 άτομα μέσα, προπηλακισμοί του προέδρου της 
μουσουλμανικής κοινότητας Ελγαντούρ Ναΐμ  

22. Αριστόδημος  
Δασκαλάκης, επικεφαλής 
τοπικής οργάνωσης 
Ιεράπετρας Κρήτης:  
επιθέσεις και εμπρησμός  
από πρόθεση σε σπίτι 
Πακιστανών στην  
Ιεράπετρα

 Ένταξη σε  
 εγκληματική   

 οργάνωση

Άλλες κατηγορίες

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
[α] Εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
[β]  Εμπλεκόμενοι στην επίθεση κατά των Αιγύπτιων 

αλιεργατών
[γ]  Εμπλεκόμενοι στην επίθεση κατά των συνδικαλιστών  

του ΠΑΜΕ
[δ] Εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του Σεχζάτ Λουκμάν
[ε]  Εμπλεκόμενοι στην επίθεση στον ανοιχτό κοινωνικό χώρο 

«Αντίπνοια»
[στ]  Εμπλεκόμενοι στην επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο 

«Συνεργείο»
[ζ] Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του μαθητή Φ.Δ. στο Παλαιό Φάληρο
[η]   Εμπρησμοί, βαριές σωματικές βλάβες και διακεκριμένες φθορές κατά 

μεταναστών
[θ]   Επιθέσεις και εμπρησμός από πρόθεση σε σπίτι Πακιστανών  

στην Ιεράπετρα Κρήτης

Ένταξη  
σε εγκληματική  
οργάνωση και  

διεύθυνση αυτής

Ένταξη  
σε  

εγκληματική  
οργάνωση και  

διεύθυνση αυτής  
/ διακεκριμένη  

περίπτωση  
οπλοκατοχής


