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ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1687: Ο βενετός Φραντσέσκο Μοροζίνι βοµβαρδίζει και 
καταστρέφει τον Παρθενώνα, στην προσπάθειά του να εκδιώξει 
τους Τούρκους.

1815: Ιδρύεται η Ιερά Συµµαχία µεταξύ Πρωσίας, Ρωσίας και 
Αυστρίας, που έβαλε πολλά εµπόδια στην Ελληνική Επανάσταση.

1916: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηµατίζει στη Θεσσαλονίκη 
µε το στρατηγό ∆αγκλή και το ναύαρχο Κουντουριώτη 
(Επαναστατική Τριανδρία) την Κυβέρνηση Εθνικής Αµύνης, η 
οποία διακηρύσσει την επιθυµία της για έξοδο της Ελλάδας στον 
πόλεµο στο πλευρό των δυνάµεων της Αντάντ.

1922: Η Επανάσταση Πλαστήρα, που προέκυψε µετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, κηρύσσει στρατιωτικό νόµο.

1932: Σεισµός µεγέθους 7 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ 
καταστρέφει την Ιερισσό της Χαλκιδικής, προκαλεί το θάνατο 161 
ατόµων, καθώς και σοβαρές καταστροφές σε µονές του Αγίου 
Όρους.

1941: Ο Σούπερµαν κάνει το κινηµατογραφικό του ντεµπούτο, 
στην οµώνυµη ταινία κινουµένων σχεδίων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1181: Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, κατά κόσµο Τζιοβάνι 
Μπερναρντόνε, καθολικός µοναχός, ιδρυτής του τάγµατος των 
Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, 
σύµφωνα µε την Καθολική Εκκλησία. (Θαν. 3/10/1226)

1881: Ερνστ Γκρέφενµπεργκ, γερµανός γυναικολόγος, µε 
πρωτοποριακές µελέτες στη γυναικεία σεξουαλικότητα. Στη 
µελέτη του «Ο Ρόλος της Ουρήθρας στο Γυναικείο Οργασµό» 
αναφέρει την ύπαρξη µιας ερωτογενούς ζώνης στο σηµείο 
που η ουρήθρα προσεγγίζει τα τοιχώµατα του κόλπου. Το 1981 
οι σεξολόγοι Τζον Ντ. Πέρι και Μπέβερλι Γουίπλ ονόµασαν 
την περιοχή αυτή Grâfenberg spot ή G-spot, προς τιµήν του 
γερµανού επιστήµονα. (Θαν. 28/10/1957)

1888: Τ. Σ. Έλιοτ, αµερικανός ποιητής και δοκιµιογράφος. 
Βραβεύτηκε µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1948. (Έρηµη Χώρα) 
(Θαν. 4/1/1965)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1902: Λιβάι Στρος, γερµανικής καταγωγής αµερικανός ράφτης, 
εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, ιδρυτής της 
βιοµηχανίας ρούχων Levi’s. (Γεν. 26/2/1829)

1904: Λευκάδιος Χερν, λευκαδίτης συγγραφέας, που έζησε 
πολλά χρόνια στην Ιαπωνία µε το όνοµα Γιακούµο Κοϊζούµι 
και µε τα βιβλία του έκανε γνωστή στη ∆ύση τη χώρα του 
Ανατέλλοντος Ηλίου. (Γεν. 27/6/1850)

1989: Παύλος Μπακογιάννης, δηµοσιογράφος και πολιτικός. 
(Γεν. 10/2/1935)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Συνταξιδιώτες...
Οπως και να το κάνουµε, υπάρχει 

πλέον ένα «θεµατάκι» µε τη συµ-
µετοχή της Ελένης Ζαρούλια στην 
ελληνική κοινοβουλευτική αντιπρο-
σωπεία που θα αριβάρει την επόµε-
νη ∆ευτέρα στο Στρασβούργο, για να 
συµµετάσχει στις εργασίες της Ολο-
µέλειας της Συνέλευσης του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης. 

Η σύζυγος του επικεφαλής της 
Χρυσής Αυγής έχει δηλώσει ευθαρ-
σώς ότι οι «µετανάστες πρέπει να 
ανασκολοπίζονται» και κανείς απ’ 

όσους ασχολούνται τώρα, όψιµα, µε 
την αντιµετώπιση αυτού του ναζιστι-
κού µορφώµατος στην Ελλάδα δεν 
την έχει ρωτήσει αν εξακολουθεί να 
επιµένει στις απόψεις της. 

Η εν λόγω «κυρία» όµως θα συ-
νταξιδέψει µαζί µε άλλους δώδεκα 
Ελληνες βουλευτές που εκπροσω-
πούν τα κόµµατα του συνταγµατικού 
τόξου µέχρι τη Φρανγκφούρτη, θα 
µπει στο ίδιο «βαν» µαζί τους για να 
έλθουν στο Στρασβούργο και θα δι-
ευκολυνθεί στις µετακινήσεις της 

από τα αυτοκίνητα που διαθέτει η 
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
εδώ. Μέχρι στιγµής, η σιωπή και η 
ανοχή αυτών των βουλευτών στην 
παρουσία Ζαρούλια σε φόρα που 
υπερασπίζονται την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν προ-
κάλεσε τον θόρυβο που θα ‘πρεπε να 
προκαλέσει εδώ και καιρό. 

Τώρα, όµως, που η Χρυσή Αυγή 
φαίνεται να ευθύνεται για την εν 
ψυχρώ δολοφονία ενός αντιφα-
σίστα από µέλος της, δεν θα πρέ-

πει να λάβουν κάποια θέση; ∆ιότι, 
τώρα, το «θεµατάκι» δεν µπορεί να 
λυθεί εκ των ενόντων... Πριν από 
λίγες µέρες, ο γενικός γραµµατέ-
ας του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
Θόρµπγιον Ζάγκλαντ, διατράνωσε 
ότι «φασιστικά και νεοναζιστικά 
κόµµατα είναι ανεπιθύµητα στην 
Ευρώπη». ∆εν υπάρχει καµία αµ-
φιβολία ότι εξίσου ανεπιθύµητα θα 
θεωρεί και τα µέλη αυτών των νε-
οναζιστικών κοµµάτων. 

Την περασµένη ∆ευτέρα, σε απο-

κλειστικές δηλώσεις του προς την 
«Ε», ο επίτροπος για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης διεµήνυσε στην ελληνική 
κυβέρνηση ότι, άµα θέλει, έχει το 
δικαίωµα να θέσει εκτός λειτουργίας 
τη Χρυσή Αυγή και κατά συνέπειαν 
τους βουλευτές και τα µέλη της. Με 
τι «µούτρα» λοιπόν θα παρουσιαστεί 
η Ζαρούλια στο Στρασβούργο και 
µε τι «µούτρα» θα εµφανισθούν στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης οι «συντα-
ξιδιώτες» της; 

O Σούπερµαν (Superman) είναι ο πρώτος χάρτι-
νος υπερήρωας, αν και αρχικώς οι δηµιουργοί 
του, Τζέρι Σίγκελ και Τζόε Σάστερ, τον προό-

ριζαν ως έναν κακοποιό. Με αυτό τον χαρακτήρα 
πρωτοεµφανίστηκε το 1935 στην Κυριαρχία του 
Σούπερµαν. Επιδίωξή του σ’ αυτή την ιστορία ήταν 
να εξουσιάσει όλο τον κόσµο µε τη βία. Στην πραγ-
µατικότητα, όµως, πέρασε σχεδόν απαρατήρητος και 
οι πωλήσεις δεν πήγαν καθόλου καλά. Έτσι, οι δη-
µιουργοί του αναγκάστηκαν να επανατοποθετήσουν 
τον υπεράνθρωπό τους, αυτή τη φορά στο πλευρό 
του νόµου.

Ο πρώτος Σούπερµαν µε τη µορφή που τον ξέρου-
µε σήµερα, γεννήθηκε ως Καλ-Ελ στον πλανήτη Κρύ-
πτον. Ο πατέρας του ήταν ο ηγέτης και επιστήµονας 
Τζορ-Ελ, ο οποίος -δευτερόλεπτα προτού ο Κρύπτον 
εκραγεί- έβαλε τον γιο του σε µία διαστηµική κάψου-
λα και τον έστειλε στη Γη. Προσγειώθηκε λίγο έξω 
από τη µικρή πόλη του Σµόλβιλ, όπου τον βρήκαν 
και τον υιοθέτησαν ο Τζόναθαν και η Μάρθα Κεντ.

Μεγαλώνοντας, ο Καλ-Ελ ανακάλυψε ότι στον κό-
σµο µας διέθετε υπερφυσικές δυνάµεις κι άρχισε να 
µάχεται το έγκληµα, κρατώντας την ταυτότητά του 
µυστική. Μεταξύ των ανθρώπων, κυκλοφορεί µε το 
όνοµα Κλαρκ Κεντ κι εργάζεται ως δηµοσιογράφος 
στην εφηµερίδα Daily Planet, όπου γνώρισε και την 
αγαπηµένη του Λόις Λέιν, µία όµορφη και φιλόδοξη 
συνάδελφό του.

Ο «αναγεννηµένος» Σούπερµαν έκανε το ντεµπού-
το του στο πρώτο τεύχος της σειράς Action Comics, 
την 1η Ιουνίου του 1938, και πολύ σύντοµα έγινε 
ένας από τους πιο δηµοφιλείς ήρωες. Για τα πνευ-
µατικά δικαιώµατα, οι δηµιουργοί του εισέπραξαν 
από την DC Comics το ποσό των 130 δολαρίων. Στη 
συνέχεια, όµως, η εταιρία αντέγραψε τον χαρακτήρα 
χωρίς να ανανεώσει τη σχετική άδεια, ενώ άρχισε 
να µηνύει και όλες τις άλλες εταιρίες που έπρατταν 
το ίδιο.

Έπειτα από τρία χρόνια δικαστικών αγώνων, οι Σί-
γκελ και Σάστερ δικαιώθηκαν και η DC Comics κλή-
θηκε να τους καταβάλει 75.000 δολάρια ετησίως, 
ένα πολύ µικρό µέρος από τα τεράστια κέρδη που 
της απέφερε ο Σούπερµαν. Όταν το 1946 ζήτησαν 
και νέα αύξηση, απολύθηκαν. Ακολούθησαν άλλα 
δύο χρόνια δικαστικών µαχών, έως το 1948, οπότε 
έλαβαν 200.000 δολάρια και παραιτήθηκαν οποιασ-
δήποτε άλλης απαίτησης.

Κατά τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70, η δηµοτι-
κότητα του Σούπερµαν άρχισε να µειώνεται, καθώς 

νέοι ήρωες έκαναν την εµφάνισή τους. Τότε κρίθηκε 
απαραίτητη µία ανανέωση του υπερανθρώπου, προ-
κειµένου να κερδίσει και πάλι το ενδιαφέρον των 
σύγχρονων αναγνωστών. Τον εκµοντερνισµό του 
ανέλαβε ο Τζον Μπερν, ο οποίος αποφάσισε να ξα-
ναγράψει την ιστορία του Σούπερµαν απ’ την αρχή, 
αλλάζοντας αρκετά κοµµάτια της. Με την επάνοδό 
του, το 1986, ο Σούπερµαν γνώρισε τεράστια επι-
τυχία, σκαρφαλώνοντας και πάλι στην κορυφή των 
πωλήσεων.

Στη µεγάλη οθόνη, έκανε την πρώτη του εµφάνιση 
στις 26 Σεπτεµβρίου του 1941, στην οµώνυµη ταινία 
κινουµένων σχεδίων των Fleischer Studios. Πρωτα-
γωνίστησε σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές και ραδιο-
φωνικές εκποµπές, ενώ το 1978 έκανε πρεµιέρα και 
η πρώτη δραµατοποιηµένη κινηµατογραφική ταινία 
Σούπερµαν: Η ταινία, µε τον Κρίστοφερ Ριβ στον 
οµώνυµο ρόλο. Ο ίδιος πρωταγωνίστησε και στις 
τρεις συνέχειες της ταινίας, Σούπερµαν ΙΙ το 1980, 
Σούπερµαν ΙΙΙ το 1983 και Σούπερµαν ΙV το 1987. 
Στην πέµπτη συνέχεια, που έκανε πρεµιέρα στις 21 
Ιουνίου 2006, µε τίτλο Ο Σούπερµαν επιστρέφει, τον 
υπεράνθρωπο ενσάρκωσε ο Μπράντον Ρουθ.

Η έκτη ταινία του Σούπερµαν το καλοκαίρι του 
2013, µε τίτλο Man of Steel και σκηνοθέτη τον Ζακ 
Σνάιντερ.

Σούπερµαν (Superman)

Του ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΣΣΗ


