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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Τα Ορλοφικά ήταν µία από τις εξεγέρσεις 
των υποδουλωµένων Ελλήνων, στην Πε-
λοπόννησο, πριν από τη µεγάλη Ελληνική 
Επανάσταση του 1821. Ονοµάστηκε έτσι, 
επειδή το σχέδιο της ρωσικής επέµβασης 
στην Ελλάδα έγινε από τα αδέλφια Αλέξιο 
(1737 - 1783) και Θεόδωρο (1741 - 1790) 
Ορλόφ, κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκι-
κού πολέµου του 1768 - 1774.
Ο Αλέξιος Ορλόφ ανέλαβε τη διοίκηση του 
ρωσικού σώµατος, ενώ στις 28 Φεβρου-
αρίου του 1770 ο αδελφός του Θεόδω-
ρος έφτασε στη Μάνη, όπου ξεκίνησε την 
επανάσταση. Οι επαναστάτες κατέλαβαν 
το Μιστρά, όπου και όρισαν προσωρινή 
κυβέρνηση υπό τον Νικόλαο Ψαρό. Οι αρ-
χικές επιτυχίες οδήγησαν σε επανάσταση 
κι άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως την 
Ήπειρο, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και 
την Κρήτη.
Τον Μάρτη του 1770, κι αφού ελευθερώθη-
κε η Λακωνία, ο ρώσος λοχαγός Μπάρκοφ 
πήρε διαταγή από τον Θεόδωρο Ορλόφ να 
καταλάβει την Τριπολιτσά (Τρίπολη), µε µια 
λεγεώνα από 8000 έλληνες επαναστάτες 
και 50 Ρώσους. Κατά τη στιγµή της προ-

σέγγισης στην Τριπολιτσά, περίπου χίλιοι 
εµπειροπόλεµοι Τουρκαλβανοί έσπασαν 
τον αποκλεισµό στον Ισθµό, έφτασαν στην 
Τριπολιτσά κι ενίσχυσαν τη φρουρά της 
πόλης.
Η σύγκρουση, που αποτέλεσε και το τέ-
λος της επανάστασης, έγινε -σύµφωνα 
µε τους ιστορικούς- στα Τρίκορφα, στις 
29 Μαρτίου. Έπειτα από ηµίωρο αγώνα κι 
έναν επιτυχή ελιγµό των αντιπάλων τους, 
οι Έλληνες εκάµφθησαν. Η ήττα υπήρξε 

εξοντωτική... Φεύγοντας οι Έλληνες και 
κατά πόδας διωκόµενοι εγκατέλειπαν τα 
όπλα τους και υποχωρούσαν µε µεγάλες 
απώλειες.
Τη νίκη των Τούρκων ακολούθησε µε-
γάλη σφαγή εντός της πόλεως, µε θύµατα 
περίπου 3.000 Έλληνες, µεταξύ αυτών ο 
αρχιεπίσκοπος Άνθιµος και αρκετοί άλλοι 
κληρικοί. Τρεις ηµέρες αργότερα, οι ενα-
ποµείναντες Ρώσοι επιβιβάσθηκαν στα 
πλοία και εγκατέλειψαν την Πελοπόννησο.

Τα ΟρλοφικάΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ, ΜΥΡΤΩ, 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΠΕΡΣΗΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η µετοικεσία του 

προφήτη Μωάµεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, µε αφορµή 

την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, 

κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά 

αποτελεί το έτος 1 του µουσουλµανικού ηµερολογίου.

1824: Ο Ανδρέας Μιαούλης καταναυµαχεί τον τουρκικό 

στόλο κοντά στη Χίο.

1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα Ταχυδροµική Υπηρεσία, µε γραφεία στο 

Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.

1869: «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, µία από τις 

χειρότερες µέρες στην ιστορία του αµερικανικού 

χρηµατιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιµς Φισκ 

επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση 

την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, 

µε κατακόρυφη πτώση στην τιµή του χρυσού.

1948: Ο γιαπωνέζος µηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την 

εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκεύαζε µοτοσικλέτες, στη 

συνέχεια και αυτοκίνητα.

1988: Ο Μπεν Τζόνσον σηµειώνει νέο παγκόσµιο ρεκόρ 

στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Σεούλ, κερδίζοντας τον 

τελικό των 100 µέτρων µε χρόνο 9:79. Το µετάλλιο θα του 

αφαιρεθεί έξι ηµέρες αργότερα, καθώς θα βρεθεί να έχει 

κάνει χρήση αναβολικών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1725: Άρθουρ Γκίνες, ιρλανδός ζυθοποιός, ιδρυτής της 

οµώνυµης ζυθοβιοµηχανίας. (Θαν. 23/1/1803)

1737: Αλεξέι Ορλόφ, ρώσος στρατιωτικός και πολιτικός, 

µε ενεργό ανάµιξη στην αποτυχηµένη εξέγερση των 

Πελοποννησίων το 1770 κατά των Οθωµανών (Ορλοφικά). 

(Θαν. 24/12/1807)

1951: Πέδρο Αλµοδόβαρ, ισπανός σκηνοθέτης του 

κινηµατογράφου.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1845: Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής 

Επανάστασης και «Φιλικός». (Γεν. 1784)

1920: Πέτερ Καρλ Φαµπερζέ, ρώσος κοσµηµατοπώλης, 

γνωστός και τα οµώνυµα διαµαντένια αυγά. (Γεν. 18/5/1846)

2004: Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο της 

Φρανσουάζ Κουαρέζ, γαλλίδα συγγραφέας. (Καληµέρα 

θλίψη) (Γεν. 21/6/1935)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

«Η είδηση της δολοφονίας προκάλεσε οδύ-
νη, αλλά όχι έκπληξη. Η κυβέρνηση οφείλει να 
παύσει να εθελοτυφλεί στις επιθέσεις ακραίων 
οµάδων». Ο θανάσιµος τραυµατισµός µε µαχαίρι 
του 34χρονου αντιφασίστα ακτιβιστή και ράπερ 
Παύλου Φύσσα στην Αθήνα, στις 18 Σεπτεµβρί-
ου, αποτελεί περίτρανη υπενθύµιση του ανησυ-
χητικού προβλήµατος που συνιστά η βία ακραί-
ων οµάδων στην Ελλάδα.  

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα µαστίζεται από 
τη βία. Η βία αυτή κατά κύριο λόγο στρέφεται 
κατά των αλλοδαπών, παρ’ ότι δεν απουσιάζουν 
οι καταγγελίες για επιθέσεις εις βάρος λεσβιών, 
οµοφυλόφιλων, αµφιφυλόφιλων και διαφυλι-
κών ατόµων. Σε έρευνα που διεξήγαγα το 2012 
για τη Human Rights Watch, µίλησα µε δεκά-
δες θύµατα ξενοφοβικής βίας που είχαν υπο-
στεί επιθέσεις, ξυλοδαρµούς και κυνήγι στους 
δρόµους της Αθήνας από συµµορίες Ελλήνων. 
Μεταξύ των θυµάτων ήταν µετανάστες και αι-
τούντες άσυλο, έγκυοι και παιδιά. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς 
µου, διαπίστωσα ότι οι περισσό-
τερες επιθέσεις γίνονται βράδυ, 
σε πλατείες ή κοντά σε αυτές. Οι επιτιθέµενοι κινούνται σε 
οµάδες και συχνά φορούν σκουρόχρωµα ρούχα, έχοντας κα-
λυµµένα τα πρόσωπά τους µε µαντίλια ή κράνη. Ορισµένοι εξ 
αυτών καταφθάνουν και διαφεύγουν µε µοτοσικλέτες. Παρ’ ότι 
δεν σπανίζουν οι επιθέσεις ξυλοδαρµού µε γυµνά χέρια, οι επι-
τιθέµενοι χρησιµοποιούν επίσης συχνά ρόπαλα ή µπουκάλια 
µπίρας ως όπλα. 

Μέχρι σήµερα, κανείς δεν έχει καταδικαστεί για τέλεση βί-
αιων πράξεων υποκινούµενων από ρατσιστικό κίνητρο βάσει 
της νοµοθετικής διάταξης του 2008 που αφορά τα εγκλήµατα µί-
σους. Μια δίκη-ορόσηµο, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 
2011 και στην οποία κατηγορούνται δύο άνδρες και µία γυναίκα 
για την επίθεση µε µαχαίρι εις βάρος ενός Αφγανού αιτούντα 
άσυλο, του Ali Rahimi, έχει αναβληθεί εννέα φορές. Η επόµενη 
ακρόαση έχει προγραµµατιστεί για τις 22 Ιανουαρίου. Η κατηγο-
ρούµενη ήταν υποψήφια µε το συνδυασµό της Χρυσής Αυγής 
στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, αν και δεν εξελέγη. Η Χρυσή 
Αυγή αρνείται κάθε ανάµειξη στην εν λόγω υπόθεση, όπως και 

σε άλλες βίαιες επιθέσεις.  Παρά τη σαφή 
επαναληπτικότητα των περιστατικών βίας 
και την αυξητική τάση που καταδεικνύ-
ουν τα στοιχεία, οι αστυνοµικές αρχές δεν 
έχουν κατορθώσει να παρέµβουν αποτε-
λεσµατικά µε σκοπό την προστασία των 
θυµάτων και τη λογοδοσία των δραστών. 

Η Ελλάδα προέβη πρόσφατα στην ανά-
ληψη θετικών δράσεων µε τη σύσταση 
ειδικών αστυνοµικών µονάδων για την 
αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας σε 
ολόκληρη την επικράτεια και το διορισµό 
ειδικού εισαγγελέα για τα εγκλήµατα µί-
σους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-
νών. Επίσης, υπήρξαν ορισµένες συλλή-
ψεις. Εντούτοις, θα πρέπει να γίνουν πολύ 
περισσότερα. 

Είναι σηµαντικό η κυβέρνηση να ανα-
λάβει ηγετικό ρόλο, προβαίνοντας στη 
δηµόσια καταδίκη της βίας και καθιστώ-

ντας σαφές ότι θα επιδεικνύεται 
µηδενική ανοχή σε επιθέσεις 
βίας κατά µεταναστών προερ-
χόµενες από αυτόκλητες οµάδες 

πολιτοφυλακής. Οι αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν επαρκείς 
αστυνοµικές δυνάµεις σε γνωστές περιοχές υψηλού κινδύνου 
µε σκοπό την αποτροπή επιθέσεων και την επ’ αυτοφώρω σύλ-
ληψη των δραστών. Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να βελτιώ-
σει τον τρόπο διερεύνησης και δίωξης των εγκληµάτων µίσους 
εκ µέρους των αστυνοµικών και εισαγγελικών αρχών, µέσω 
της παροχής εκπαίδευσης, της βελτίωσης των κατευθυντήριων 
γραµµών και της δηµιουργίας κεντρικής βάσης δεδοµένων για 
την αστυνοµία. Επίσης, πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη 
καταγγελία εγκληµάτων µίσους από τα θύµατα. 

Στο πλαίσιο συναντήσεων που είχαµε µε την κυβέρνηση, 
επισηµάναµε επανειληµµένα ότι η ανεξέλεγκτη βία κατά των 
µεταναστών είναι βέβαιο ότι θα διαχυθεί και στην υπόλοιπη 
κοινωνία. Η κυβέρνηση οφείλει να παύσει να εθελοτυφλεί στις 
επιθέσεις ακραίων οµάδων. Αντίθετα, οφείλει να διασφαλίσει 
την προστασία κάθε ατόµου από επιθέσεις βίας ανεξάρτητα από 
το καθεστώς που απολαµβάνει και την ποινική δίωξη όσων δι-
απράττουν εγκλήµατα µίσους. 

Για την αγάπη των Ελληνικών 
ΑΡΘΡΟ της ΕΥΑΣ ΚΟΣΣΕ ερευνήτριας της Human Rights Watch για την Ελλάδα 




