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Υπατία - Φιλόσοφος, Αστρονόμος και Μαθηματικός 

(Διευθύντρια της Νεοπλατωνικής σχολής στην Αλεξάνδρεια)

Η Υπατία γεννήθηκε στην 

Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ και ήταν 

κόρη του μαθηματικού και 

αστρονόμου Θέων.

Κατείχε την προεδρία της Νεοπλατωνικής 

Σχολής της Αλεξάνδρειας και ασκούσε 

επιρροή στους σημαντικούς άρχοντες της 

Αλεξάνδρειας αλλά και της Μεσογείου.

Έμεινε γνωστή για τη διδασκαλία της. 

Χαρισματική και αγαπητή στους 

μαθητές της. Είχε φυσική ομορφιά 

και φορούσε απλά ρούχα.

Μία πηγή πληροφοριών αναφέρει 

τη δημιουργία κάποιων 

επιστημονικών οργάνων όπως: ο 

αστρολάβος και το υγρόμετρο

Ήταν μια γυναίκα με αφοσίωση σε 

αυτό που λάτρευε περισσότερο και 

ένας άνθρωπος που ήξερε να ζήσει 

αλλά και να πεθάνει για τις αξίες της

Η ταινία ΑΓΟΡΑ, παρουσιάζει την ζωή, 

το δράμα και τον άδικο θάνατο της 

Φιλοσόφου και Μαθηματικού Υπατίας.

Αποκαλώντας την ειδωλολατρική 

μάγισσα και ιέρεια, την σκότωσαν 

με  ιδιαίτερα  βίαιο τρόπο.



Άντα Λάβλεϊς - Επιστήμονας, Ποιήτρια –

(Η πρώτη  προγραμματίστρια  ηλεκτρονικών υπολογιστών)

Η Άντα γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 10 

Δεκεμβρίου 1815, κόρη του Λόρδου 

Βύρωνα. Στην  παιδική ηλικία ήταν 

εξαιρετικά φιλάσθενη και παρέμενε 

κλινήρης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε  ηλικία  μόλις  13  ετών  έφτιαξε  μια  

ιπτάμενη  μηχανή. Είχε  προηγηθεί  

συστηματική  μελέτη  των  πτηνών και  

των  κατάλληλων  υλικών  για  την 

κατασκευή  φτερών.

Όταν ήταν 18 χρονών, γνώρισε τον  

Τσαρλς Μπάμπατζ, τον  μελλοντικό  

«πατέρα  του  υπολογιστή». 

Ξεκίνησαν μανιώδη αλληλογραφία και  

μια  φιλία ως το τέλος της ζωής τους.

Η Άντα που κατάλαβε πλήρως τις 

ιδέες του Μπάμπατζ, 

δημιούργησε ένα πρόγραμμα για 

την «Αναλυτική Mηχανή»

«Κι  αν η  μηχανή αυτή μπορούσε  να  

παίξει μουσική και να δείχνει και  

γράμματα εκτός από αριθμούς;»       

Η Άντα οραματίστηκε έναν σύγχρονο 

υπολογιστή πολύ πριν εφευρεθεί…

Οι ΗΠΑ καθιέρωσαν μια γλώσσα 

προγραμματισμού, την Ada, προς τιμή 

της. Επίσης, η Βρετανική Εταιρεία 

Πληροφορικής απονέμει κάθε χρόνο 

μετάλλιο με το όνομά της..

Η Άντα πέθανε στα 36 της χρόνια.  

«Το μυαλό το δικό μου είναι κάτι 

περισσότερο από απλώς θνητό, 

όπως θα δείξει ο χρόνος»



Μαρί Κιουρί  - Φυσικός και  Χημικός 
(Ανακάλυψε  2  νέα χημικά  στοιχεία, το  ράδιο  και  το  πολώνιο)

Η Μαρί Κιουρί γεννήθηκε γεννήθηκε

στις 7 Νοεμβρίου 1867 στη Βαρσοβία    

της Πολωνίας και ήταν το μικρότερο από 

τα πέντε παιδιά της οικογένειάς της.

Στα 23 της χρόνια αναζήτησε ανώτερη       

μόρφωση στη Γαλλία και παρά τις 

οικογενειακές και  οικονομικές δυσκολίες 

που είχε, ανακηρύχθηκε η πρώτη 

Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

Η Μαρία Κιουρί, σε συνεργασία με το 

σύζυγό της, Πιέρ Κιουρί, ανακάλυψε 

το πολώνιο και το ράδιο και μελέτησε 

το φαινόμενο της ραδιενέργειας. 

Μαζί απέκτησαν δύο κόρες. 

Σημαντική ήταν και η ανακάλυψη 

του ζεύγους Κιουρί ότι η ακτινοβολία 

του ραδίου κατέστρεφε τους 

καρκινικούς όγκους (Ραδιοθεραπεία).

Η Κιουρί είναι η πρώτη γυναίκα 

που κέρδισε βραβείο Νόμπελ και  

μάλιστα  σε 2 διαφορετικές 

επιστήμες, Φυσική και  Χημεία 

Πέθανε από λευχαιμία το 1934 , λόγω  

της  συνεχούς  έκθεσής  της  στη  

ραδιενέργεια. Η ταινία RADIOACTIVE, 

παρουσιάζει την ζωή της Μαρί Κιουρί –

της  γυναίκας  που  άλλαξε  τον  κόσμο.

Μεγάλη η προσφορά της Μαρί στον 

Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 

εφοδίαζε πολλά πολεμικά 

νοσοκομεία με συσκευές ακτίνων Χ, 

για την περίθαλψη των τραυματιών.



ΜΙΚΑΕΛΑ ΝΤΕ ΠΡΙΝΣ – Χορεύτρια μπαλέτου 

(Από την εμπόλεμη ζώνη της Σιέρα Λεόνε στις πουέντ)

Γεννηθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1995 στη 
Σιέρρα Λεόνε. Σε  νεαρή ηλικία, η Michaela 

είχε λεύκη, μια πάθηση που κάνει τα 
μπαλώματα του δέρματος να χάσουν το 

χρώμα  τους. Οι γονείς της πέθαναν και οι 

δύο στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
και εστάλη σε ορφανοτροφείο, όπου έγινε 

ένας αριθμός.

Μερικές από τις εικόνες που αντίκρισε στη 

διάρκεια της παιδικής της ηλικίας ήταν 

φρικιαστικές. Λίγο αργότερα έπεσε στα χέρια της 
ένα περιοδικό. Σε αυτό είδε την εικόνα μιας 
μπαλαρίνας, με την εντυπωσιακή στολή της.

«Μπορούσα να δω την ομορφιά σε αυτήν και την 
ελπίδα και την αγάπη και όλα όσα δεν είχα εγώ» 

θυμάται.

Η Michaela εργάστηκε ακούραστα για 
να βελτιώσει τις δεξιότητές της, ώστε 
να μπορέσει να ξεπεράσει τα πλήθη 

των στερεοτύπων που συνδέονται με 
τη συμβατική ομορφιά και τα 

φυλετικά εμπόδια στον κόσμο του 
μπαλέτου.

Αφού η Michaela εμφανίστηκε στο 
ντοκιμαντέρ μπαλέτου, First Position, έκανε 
το ντεμπούτο της επαγγελματικά ως guest 

principal στο Joburg Ballet στη Νότια 
Αφρική.

Εμφανίστηκε επίσης στο “Dancing with the 
Stars “ του ABC.

Η Michaela πρωταγωνίστησε στην 
οικογενειακή ταινία μεγάλου μήκους 

“Coppelia”, η οποία συνδυάζει ζωντανό χορό 
δράσης με κινούμενα σχέδια. Η ταινία έκανε 
το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Annecy στη 

Γαλλία με μεγάλη αποδοχή από τους 
κριτικούς. Ακόμη, η Μαντόνα, σκηνοθέτησε 

την ταινία "Taking Flight", βασισμένη στη 

ζωή της.

Σε ηλικία 17 ετών, η Michaela
εμφανίστηκε με το Dance Theatre του 

Harlem. Ένα χρόνο αργότερα, εντάχθηκε 
στην Dutch National Junior Company.

Σε ηλικία 26 ετών, η Michaela
κατατάχθηκε πλέον ως σολίστ.

Η Αμερικανίδα Ελέν Ντε Πρινς υιοθέτησε 
μια φίλη της Μικαέλα. Όταν άκουσε ότι το 
κορίτσι δεν θα το ήθελε κανείς, λόγω της 

λεύκης, αποφάσισε να υιοθετήσει και 
εκείνη.Η καινούρια της μητέρα πρόσεξε 
γρήγορα την εμμονή της Μικαέλα με το 

μπαλέτο και σε ηλικία 5 ετών την έγραψε 
σε σχολή χορού.



Ρόζαλιντ Φράνκλιν - Βιοφυσικός, Χημικός, Κρυσταλλογράφος

(Η  έρευνά  της  οδήγησε  στην  ανακάλυψη  της  δομής  του  DNA)

Η Βρετανίδα επιστήμονας γεννήθηκε στο 

Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου, στις 25 Ιουλίου του 

1920. Κόρη πλούσιας εβραϊκής οικογένειας, η 

Φράνκλιν είχε δώσει μάχες για να ακολουθήσει 

την επιστημονική καριέρα που επιθυμούσε.

Όταν το 1950 είχε φτάσει στο King’s

College του Λονδίνου, ήταν ήδη 

καταξιωμένη: εθεωρείτο ειδική στην 

κρυσταλλογραφία και είχε 

δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων.

Η Φράνκλιν εργαζόταν στο King’s

College London με τον Μόρις Γουΐλκινς-

αν και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν ήταν οι 

καλύτερες. Ο Γουΐλκινς πήρε κάποιες 

από τις κρυσταλλογραφίες ακτίνων Χ της 

χωρίς την άδειά της, και τις έδειξε στους 

Φράνσις Κρικ και Τζέιμς Γουάτσον……

…..οι οποίοι και τιμήθηκαν με 

βραβείο Νόμπελ το 1962 για 

τις έρευνές τους πάνω στο 

DNA(τη στιγμή που η 

Φράνκλιν δεν ήταν καν 

υποψήφια).

Αργότερα, ο Κρικ παραδέχτηκε πως οι 

εικόνες της Φράνκλιν ήταν στην ουσία  

τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν για   

να συνθέσουν τη θεωρία τους πάνω στη 

δομή του DNA – η πιο χαρακτηριστική εξ 

αυτών των φωτογραφιών είναι η εικόνα 

που είναι γνωστή ως «φωτογραφία 51»

Αποτέλεσε σύμβολο του φεμινιστικού 

κινήματος κατά τη δεκαετία του 1970, 

λόγω του «παραγκωνισμού» της από 

τους Γουάτσον. Σημαντική ήταν η 

συνεισφορά της και στην κατανόηση 

των τομέων του RNA, των ιών, του 

άνθρακα και του γραφίτη. 

Η Ρόζαλιντ Φράνκλιν πέθανε από 

καρκίνο των ωοθηκών σε ηλικία 37 

ετών το 1958. Παρότι η συμβολή 

της στην ανακάλυψη της δομής του 

DNA ήταν παραπάνω από 

καθοριστική, δεν τιμήθηκε με το 

βραβείο Νόμπελ..



Αμέλια Μαίρυ Έρχαρτ – Η πρώτη γυναίκα πιλότος

Αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας, συγγραφέας και φεμινίστρια 

Η Έρχαρτ γεννήθηκε στις 24 
Ιουλίου 1897. Ως παιδί πέρασε 

πολλές ώρες σκαρφαλώνοντας 

στα δέντρα, χαρακτηρίζοντας την 

ως  αγοροκόριτσο.

Στις 22 Οκτωβρίου 1922 πετά με 

το Καναρίνι, όπως ονόμασε το 

αεροπλάνο της, σε ύψος 14.000 

ποδιών, δημιουργώντας παγκόσμιο 

ρεκόρ για γυναίκες.

Τον Απρίλιο του 1928 έλαβε ένα 
τηλεφώνημα από τον εκδότη και 

μετέπειτα σύζυγό της Τζορτζ Πάτναμ
για να πετάξει ως επιβάτης πάνω από 
τον Ατλαντικό. Η Έρχαρτ δέχθηκε κι 

έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που 
διέσχισε πετώντας τον Ατλαντικό 
Ωκεανό (17-18 Ιουνίου 1928).

Αποφασισμένη να δικαιώσει τη φήμη 

που απέκτησε, πέταξε μόνη πάνω από 
τον Ατλαντικό Ωκεανό, το διήμερο 20-21 

Μαΐου 1932, δημιουργώντας ένα νέο 
γυναικείο αεροπορικό ρεκόρ. Ακολούθησε 
σειρά πτήσεων κατά μήκος των ΗΠΑ και 

η ενεργός συμμετοχή της στην 
προώθηση της επιβατικής αεροπορίας.

Το 1939 κυκλοφόρησε η 

αυτοβιογραφία της με τίτλο Soaring

Wings (Ορμητικά Φτερά), που 

συνέγραψε μαζί με τον σύζυγό της 

και το 2009  η  ταινία “Amelia” για  

την ζωή της εμβληματικής 

αεροπόρου.

Την 1η Ιουνίου 1937 ξεκίνησε το πιο 
φιλόδοξο σχέδιο της, να πραγματοποιήσει τον 
γύρο του κόσμου με το αεροπλάνο Λόκχιντ
Ηλέκτρα, με συνοδοιπόρο τον αεροναυτίλο 

Φρεντ Νούναν. Αφού είχε καλύψει 
περισσότερο από τα δύο τρίτα της διαδρομής, 
το αεροπλάνο εξαφανίστηκε στον Κεντρικό 
Ειρηνικό.  Η Έρχαρτ κηρύχθηκε αγνοούμενη 

στις 2 Ιουλίου 1937.

Η οικονομική καταστροφή της οικογένειάς 

της επιβράδυναν σημαντικά τα αεροπορικά 

της σχέδια. Πούλησε το αεροπλάνο της, 

δούλεψε ως δασκάλα και κοινωνικός 

λειτουργός, αλλά μέσα της παρέμεινε 

άσβεστη η φλόγα της περιπέτειας και το 

πάθος της για τα αεροπλάνα.



Ρόζα Πάρκς - Αμερικανίδα ακτιβίστρια

(υποστήριξε τα πολιτικά δικαιώματα των έγχρωμων ανθρώπων)

Η Ρόζα Πάρκς γεννήθηκε στις 4

Φεβρουαρίου 1913. Όταν χώρισαν
οι γονείς της, μετακόμισαν στο
Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα για να ζήσει
στο αγροτικό των παππούδων της. Η
μητέρα της ήταν δασκάλα και η οικογένειά
της εκτιμούσε ιδιαίτερα τη μόρφωση και
την εκπαίδευση.

Όταν αρρώστησε η γιαγιά της, η Ρόζα 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει  το 
σχολείο. Στα 19 γνώρισε τον  άντρα της, 
ο οποίος ήταν ακτιβιστής και  ο οποίος 
την ενθάρρυνε να τελειώσει το γυμνάσιο 

κ’ να αποφοιτήσει από το λύκειο.

Μέσω του συζύγου της, Ρέιμοντ Πάρκς, η
Ρόζα συμμετείχε ως γραμματέας στην
«Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των
Έγχρωμων Ατόμων» (NAACP) – η οποία
ασχολούνταν με την φυλετική αδικία

Η Ρόζα έγινε διάσημη στις 1

Δεκεμβρίου 1955 όταν γυρνώντας
στο σπίτι της έπειτα από μια
κουραστική ημέρα στη δουλειά της ως
μοδίστρα - καθισμένη στο λεωφορείο -
αρνήθηκε να δώσει τη θέση της σε
έναν λευκό, αντιστεκόμενη στη τότε
πολιτική, φυλετικού διαχωρισμού των
ΗΠΑ.

Η πράξη αυτή πολιτικής

ανυπακοής γέννησε ένα
κίνημα κατά του φυλετικού
διαχωρισμού στη πόλη, που
άμεσα εκφράστηκε με
μποϊκοτάζ των λεωφορείων
από τους έγχρωμους για 381
μέρες…

….και βοήθησε έναν από τους

διοργανωτές του κινήματος αυτού,

ονόματι Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, να

ξεκινήσει μια διαδρομή που θα

οδηγούσε στην ανάδειξή του σε κεντρική

πολιτική φιγούρα στην Αμερική. Η Ρόζα

σήμερα αναφέρεται ως «Μητέρα του
σύγχρονου κινήματος πολιτικών
δικαιωμάτων».

Η Ρόζα Παρκς, που έφυγε από τη ζωή

στα 92 της, τον Οκτώβριο του 2005,

είχε γράψει στην αυτοβιογραφία της:

«Πολλοί λένε ότι, δεν έδωσα τη

θέση μου επειδή ήμουν

κουρασμένη αλλά αυτό δεν είναι

αλήθεια. Δεν ήμουν κουρασμένη

σωματικά… Όχι, είχα απλά

κουραστεί να υποχωρώ».



Έλεν ‘Ανταμς Κέλερ - Αμερικανίδα συγγραφέας, ακτιβίστρια και λέκτορας. 

«Τα καλύτερα και τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή δεν μπορούμε να τα δούμε 

ούτε καν να τα αγγίξουμε. Πρέπει να τα αισθανθούμε με την καρδιά»

Η Έλεν Άνταμς Κέλερ γεννήθηκε στην 
Τασκούμπια (Αλαμπάμα) το 1880. 
Τυφλή και κωφή από μια σχεδόν 

θανατηφόρα ασθένεια σε ηλικία 19 
μηνών, η Έλεν Κέλερ έκανε μια 

δραματική ανακάλυψη στην ηλικία των 6 
όταν έμαθε να επικοινωνεί με τη βοήθεια 

της δασκάλου της, Άννι Σάλιβαν.

Το  1888, παρακολουθεί το Ινστιτούτο Πέρκινς για 
τυφλούς και το 1894 το «Wright-Humason School
for the Deaf». Το 1896  η Κέλερ μπήκε στο «The
Cambridge School for Young Ladies» και το 1900, 

στο «Radcliffe College of Harvard University. Ο 
θαυμαστής της, Μαρκ Τουέιν, την είχε γνωρίσει 
στον μεγιστάνα Χένρι Ρότζερς ο οποίος, με τη 

σύζυγό του Άμπι, πλήρωσε για την εκπαίδευσή της.

Το 1904, σε ηλικία 24 ετών, η Κέλερ
αποφοίτησε ως μέλος της 

αδελφότητας ΦΒΚ από το Radcliffe, 
και έγινε το πρώτο τυφλό άτομο που 
κέρδισε το πτυχίο Bachelor of Arts.

Η Κέλερ έγινε διάσημη ομιλήτρια 
και συγγραφέας. Την θυμούνται 

ως συνήγορο για άτομα με αναπηρίες. 
Ήταν υπέρμαχος της γυναικείας 
ψήφου, της ελληνικής γλώσσας, 

ειρηνίστρια, 
ριζοσπαστική σοσιαλίστρια, 

υποστηρίκτρια των ελεγχόμενων 
γεννήσεων.

Το 1915, η Κέλερ και ο Τζορτζ Α. Κέσλερ
ίδρυσαν τον οργανισμό Helen Keller

International (HKI). Αυτός ο οργανισμός 
είναι αφιερωμένος στην έρευνα της 

όρασης, της υγείας και της διατροφής. Η 
Κέλερ έγραψε συνολικά 12 δημοσιευμένα 
βιβλία και διάφορα άρθρα και επισκέφτηκε 

35 χώρες από το 1946 έως το 1957.

Η ταινία  με  θέμα  τη  ζωή  της  είχε 
τίτλο «Το θαύμα της Άννι Σάλιβαν» . Τον 
ρόλο της Κέλερ ερμηνεύει η Πάτι Ντιούκ
και της Σάλιβαν η Αν Μπάνκροφτ. Και οι 

δύο ηθοποιοί  τιμήθηκαν με 
βραβείο Όσκαρ Β' και Α' Γυναικείου 

Ρόλου αντίστοιχα.

Το 1964, ο Πρόεδρος Τζόνσον της 
απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο 

Ελευθερίας, μία από τις δύο υψηλότερες 
πολιτικές τιμές των ΗΠΑ. Το 1965 εξελέγη 
στο National Women's Hall of Fame στο 

New York World's Fair. Η Κέλερ αφιέρωσε 
την μετέπειτα ζωής της στη συγκέντρωση 

χρημάτων για το Αμερικανικό Ίδρυμα 
Τυφλών. Πέθανε το 1968, στο σπίτι της.



MARGARET HAMILTON - Επιστήμονας Υπολογιστών, Μηχανικός  
Λογισμικού  και  Ιδιοκτήτρια  Επιχείρησης

«Ήμουν σχεδόν περισσότερο χαρούμενη που (ο κώδικας) δούλεψε, παρά για 
το γεγονός ότι (οι Όλντριν και Άρμστρογκ) πάτησαν στο φεγγάρι!»

Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1959, η Χάμιλτον άρχισε 
να εργάζεται για τον Έντουαρντ Νόρτον Λόρενζ, στο 

τμήμα μετεωρολογίας στο MIT, το Τμήμα 
Τεχνολογίας της Μασαχουσσέτης.  Ανέπτυξε 
λογισμικό για την πρόβλεψη του καιρού, τον 
προγραμματισμό για τους LGP-30 και PDP-1 

υπολογιστές στου Μάρβιν Μίνσκι Προγράμμα MAC. 
Το έργο της συνέβαλε στις δημοσιεύσεις του Lorenz

για τη θεωρία του χάους .

Η Μάργκαρετ Χάμιλτον όταν 
προσελήφθηκε στην NASA τη 

θεωρούσαν περιττή. Τότε κανείς δεν 
ήξερε τον όρο «μηχανικός 

προγραμματισμού» και όταν τον 
εφηύρε η Χάμιλτον για να περιγράψει 

τι έκανε, οι άντρες γελούσαν 
λέγοντας: «Τι; Τα προγράμματα έχουν 

και μηχανικούς;»

Στις 22 Νοεμβρίου 2016, η 
Χάμιλτον έλαβε το Προεδρικό 
Μετάλλιο Ελευθερίας από τον 

Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για το 
έργο της που οδήγησε στην 

ανάπτυξη λογισμικού πτήσης επί 
του σκάφους για τις αποστολές της 

NASA στο Apollo Moon

Η ιστορική στιγμή της προσγείωσης 
στο φεγγάρι δεν θα είχε συμβεί ποτέ 

αν δεν αναλάμβανε σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα ένα εφεδρικό σύστημα 

ασφαλείας που είχε η Μάργκαρετ  
Χάμιλτον σχεδιάσει ακριβώς για την 

περίπτωση ανθρώπινου λάθους. 

Η Μάργκαρετ Ελαΐν Χάμιλτον γεννήθηκε στις 17 
Αυγούστου 1936, στην Ιντιάνα. Σπούδασε 

μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 

1955 πριν μεταφερθεί στο Κολέγιο Έρλχαμ. Όσο 

ήταν στο Έρλχαμ, η Χάμιλτον γνώρισε τον πρώτο 

της σύζυγο, Τζέιμς Κοξ Χάμιλτον. Παντρεύτηκαν το 

1958 και απέκτησαν μια κόρη, τη Λόρεν το 1959. 

Το ζευγάρι χώρισε το 1967 και η Μάργκαρετ 

παντρεύτηκε τον Νταν Λίκλι δύο χρόνια αργότερα.

Η Χάμιλτον σκέφτηκε πως έπρεπε να 
φτιάξει ένα πρόγραμμα που θα 
λειτουργούσε σαν «βαλβίδα 

ασφαλείας» σε περίπτωση που κάποιος 
αστροναύτης έκανε κάποιο λάθος. Η 

ιδέα της ήρθε παρατηρώντας την κόρη 
της να παίζει σε ένα εκπαιδευτικό 

πιλοτήριο που ήταν ακριβώς ίδιο με 
εκείνο που θα χρησιμοποιούσαν οι 

αστροναύτες του Απόλλων 11.

Εκείνοι όμως της απάντησαν πως «οι 
αστροναύτες είναι εκπαιδευμένοι να μην 
κάνουν λάθη.»  Η Χάμιλτον επέμεινε και 
παρά την αντίσταση που βρήκε τελικά 

έφτιαξε το πρόγραμμα και το 
ενσωμάτωσε στην αποστολή. Και όταν 
τελικά οι φόβοι της βγήκαν αληθινοί και 

ένας από τους «αλάνθαστους» 
αστροναύτες έκανε λάθος, το πρόγραμμά 

της έσωσε την προσελήνωση.



Για αρκετά χρόνια δεν 
ενδιαφερόταν για την τέχνη, αλλά 

περισσότερο για τον πολιτικό 
ακτιβισμό και την ιατρική, όμως 

στα 18 της της συνέβη ένα 
ατύχημα που της άλλαξε τη ζωή 
και της γκρέμισε τα όνειρα για τις 

ιατρικές σπουδές.

Φρίντα Κάλο - Μεξικάνα ζωγράφος

Η Frida γεννήθηκε στο Μεξικό 6 
Ιουλίου του 1907. Ο πατέρας της 
ήταν  γερμανοεβραίος και άθεος 

ενώ η μητέρα της ισπανομεξικάνα
καθολική. 

Σε ηλικία έξι ετών, η Frida αρρώστησε με 
πολιομυελίτιδα. Αυτό την έφερε πιο κοντά  
με τον πατέρα της. Της δίδαξε λογοτεχνία 

και φιλοσοφία, την ενθάρρυνε να 
αθλείται  για να ανακτήσει τη δύναμη της.

Έγινε διάσημη κυρίως για τις 
αυτοπροσωπογραφίες της. η μεταθανάτια 

φήμη της αυξήθηκε σταθερά από τη 
δεκαετία του 70 και έφτασε σε αυτό που 

ορισμένοι κριτικοί ονομάζουν 
«Φρινταμάνια» τον 21ο αιώνα. Τα 
δραματικά γεγονότα της ζωής της 

ενέπνευσαν πολλά βιβλία και ταινίες μετά 
τον θάνατό της. 

Τον Σεπτεμβρίου του 1925,το όχημα 
στο οποίο βρίσκεται μέσα η Frida
συγκρούεται με ένα αυτοκίνητο. Η 
Frida μένει στο νοσοκομείο για 2 
μήνες αλλά ποτέ δεν θεραπεύεται 

πλήρως. Αυτό ήταν η αφορμή για την 
ζωγραφική.

Τη δεκαετία του 40, η υγεία της επιδει-
νώθηκε. Μετά την πρώτη έκθεση που 

είχε αποκλειστικά δικά της έργα, το 1954, 
η Kahlo πέθανε, σε ηλικία 47 ετών. 

«Ελπίζω το  τέλος να  είναι χαρούμενο 
και  να  μην επιστρέψω ποτέ ξανά.»  

Φρίντα                                               

Τα πορτρέτα της τράβηξαν 
σύντομα την προσοχή του 
celebrity καλλιτέχνη Diego

Rivera. Παντρεύτηκαν πολύ 
σύντομα και έγιναν διάσημο 
ζευγάρι. Το 1932, η Frida

έμεινε έγκυος αλλά απέβαλε.



Σιρίμα Μπανταρανάικε - η πρώτη παγκοσμίως,  γυναίκα Πρωθυπουργός

Η Μπανταρανάικε γεννήθηκε  στις  17 
Απριλίου  του 1916 στην πόλη Ρατναπούρα 
της τότε Βρετανικής Κεϋλάνης. Από μικρή 

η Σιρίμα είχε πρόσβαση στην τεράστια 

βιβλιοθήκη του παππού της. Παρά το ότι η 

εκπαίδευσή της έγινε σε Ρωμαιοκαθολικό 

σχολείο, η Σιρίμα παρέμεινε 

θρησκευόμενη Βουδίστρια σε όλη της τη 
ζωή.

Μετά την αποφοίτησή της σε ηλικία 19 ετών, η Σιρίμα 
ασχολήθηκε με κοινωνικό έργο, διανέμοντας τρόφιμα 

και φάρμακα σε χωριά μέσα στη ζούγκλα, 
οργανώνοντας κέντρα υγείας και βοηθώντας στην 

αγροτική μεταποίηση, ώστε να βελτιωθούν οι ζωές των 
γυναικών στα χωριά. Στις 2 Οκτωβρίου 1940 την  

«πάντρεψαν» με  τον Σόλομον Μπανταρανάικε, έναν
σπουδαγμένο στην Οξφόρδη δικηγόρο και πολιτικό. 

Μαζί απέκτησαν 2 κόρες κι έναν γιο, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν κι αυτοί με την πολιτική.

Ο Σόλομον Μπανταρανάικε ίδρυσε 
το Κόμμα Ελευθερίας της Σρι Λάνκα (1951) 

το  οποίο θριάμβευσε στις εκλογές 
του 1956 και ο σύζυγος της Σιρίμα έγινε 
πρωθυπουργός. Η Σιρίμα Μπανταρανάικε 

ήταν στο σπίτι,  το πρωί της 25ης 
Σεπτεμβρίου 1959, όταν ο σύζυγός της 
πυροβολήθηκε πολλές φορές από έναν 
δυσαρεστημένο Βουδιστή ιερομόναχο.

Η Σιρίμα εκλέχθηκε ομοφώνως 
πρόεδρος του Κόμματος Ελευθερίας 
της Σρι Λάνκα. Η Μπανταρανάικε 
γύρισε όλη τη χώρα βγάζοντας 

συναισθηματικούς λόγους, συχνά μη 
συγκρατώντας τα δάκρυά της όταν 

υποσχόταν να συνεχίσει τις πολιτικές 
του αείμνηστου συζύγου της. Τότε οι 
πολιτικοί της αντίπαλοι της έδωσαν 
το προσωνύμιο «η Κλαίουσα Χήρα».

Στις 21 Ιουλίου 1960, μετά από 
θριαμβευτική νίκη του Κόμματος της 
Ελευθερίας, η Σιρίμα Μπανταρανάικε 

ορκίστηκε ως η πρώτη γυναίκα 
πρωθυπουργός στη νεότερη παγκόσμια 

ιστορία. Μετα όμως, από πολλές 

μεταρρυθμίσεις και  κρατικοποιήσεις, ο 

συνασπισμός του κόμματος της 

Μπανταρανάικε ηττήθηκε στις εκλογές 

του 1965, λήγοντας έτσι την πρώτη 

πρωθυπουργική θητεία της.

Καθιστάμενη ως η πρώτη γυναίκα στο 
αξίωμα του Προέδρου στην ιστορία της 

Σρι Λάνκα, η κόρη  της Μπανταρανάικε, η 
Κουμαρατούνγκα, διόρισε το 1994  τη 

μητέρα της ως πρωθυπουργό. 

Ήταν η τρίτη πρωθυπουργία της. Ωστόσο 
η Μπανταρανάικε, ανακοινώνοντας λόγους 

υγείας, παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 
2000 και στις 10 Οκτωβρίου, πέθανε από 

καρδιακή προσβολή.

Με το κόμμα της να κερδίζει 41 έδρες, η 
Μπανταρανάικε έγινε αρχηγός της αξιωματικής 

αντιπολιτεύσεως, και πάλι η πρώτη γυναίκα στην 
ιστορία της χώρας σε αυτή τη θέση.

Ο διάδοχός της δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει 
τα οικονομικά προβλήματα (μείωσε ακόμα και την 
εβδομαδιαία ποσότητα στο δελτίο ρυζιού) και η 
Μπανταρανάικε, που είχε διατηρήσει κατά την 

παραμονή της στην αντιπολίτευση τη συμμαχία με 
τα αριστερά κόμματα, κέρδισε (για δεύτερη φορά) 
τις εκλογές του 1970 με μεγάλη διαφορά εδρών, 

επανερχόμενη έτσι στην πρωθυπουργία.



Μαντόνα Λουίζ Βερόνικα Τσικόνε - Αμερικανίδα μουσικός, 
τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, χορεύτρια, ηθοποιός και 

επιχειρηματίας

Η Μαντόνα γεννήθηκε στο Μπέι 
Σίτι του Μίσιγκαν, στις 16 Αυγούστου του 
1958. Ήταν το τρίτο παιδί στην οικογένεια 

του Ιταλο-Αμερικανού Σίλβιο Άντονι 
Τσικόνε και τη σύζυγό του Madonna

Λουίζ, ήταν Γαλλοκαναδικής καταγωγής.

Είναι γνωστή για τη συνεχή 
ανανέωση της εικόνας και της 
μουσικής της,τα πρωτοποριακά 

μουσικά της βίντεο, 
θρησκευτικών και σεξουαλικών 

συμβόλων στη δουλειά της.

Έχει κερδίσει 7 Βραβεία 
Γκράμι (από συνολικά 28

υποψηφιότητες), 2 Χρυσές 
Σφαίρες,31 βραβεία Billboard, 3 
American Music Awards και 26 

βραβεία MTV (από 113 
υποψηφιότητες).

Eχει κυκλοφορήσει πληθώρα 
επιτυχημένων δίσκων, μεταξύ των 

οποίων και τα πολυβραβευμένα true
Blu, like a Prayer, ray of 

Light και Confessions on a Dance foor.

Επιπλέον έχει  παίξει  σε πολλές 
ταινίες όπως: A League of Their Own,

Εβίτα και πολλές άλλες

Είναι μία από τις πιο ισχυρές 

γυναίκες του κόσμου και από το 

2012  κατέχει πάνω από είκοσι 

ρεκόρ στο βιβλίο των Ρεκορ 

Γκίνες.

Μεγάλωσε με καθολικές αρχές στα 
προάστια του Ντιτρόιτ. 31 ετών πεθαίνει η 
μητέρα της από καρκίνο του μαστού, και 
αυτό, όπως είπε η Μαντόνα, σημάδεψε 

ανεπανόρθωτα τη ζωή της και την έκανε 
αυτό που είναι σήμερα.

Το 1978 μετακομίζει στην Νέα Υόρκη. 

Είχε λίγα χρήματα και για λίγο καιρό 

ζούσε στην εξαθλίωση, Άρχισε να 
εργάζεται ως εφεδρική χορεύτρια για 
άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες.



Marina Ginesta - Αντιφασίστρια του Ισπανικού Εμφυλίου

Η Marina Ginesta γεννήθηκε στην 
Τουλούζη στις 29 Ιανουαρίου 1919 αλλά 
το 1930 μετακόμισε με τους γονείς της 

στη Βαρκελώνη. 

Ήταν από πολύ μικρή πολιτικοποιημένη κατά 
τη διάρκεια της δημοκρατίας του psuc
(σοσιαλιστικού κόμματος της ενωμένης 

Καταλονίας).

Έφυγε από την Ισπανία στο τέλος του 
πολέμου τραυματισμένη και της 

παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο 
Μονπελιέ πριν να αποβιβαστεί επιτυχώς για 
την Δομινικανή Δημοκρατία σε μια βάρκα 
όπου εκεί γνωρίστηκε με τον πρώτο της 

σύζυγο.

Από εκεί έπρεπε να το σκάσει ξανά το 
1946 κυνηγημένη από τον δικτάτορα 
Ραφαέλ Τρουχίγιο. Παντρεύτηκε για 
δεύτερη φορά έναν Βέλγο διπλωμάτη 

με τον οποίο επέστρεψε στην 
Βαρκελώνη τη δεκαετία του 60.

Η φωτογραφία που πάρθηκε λίγες 
μέρες μετά την έναρξη του εμφυλίου 
στις 21 Ιουλίου του 1936 από το 

ξενοδοχείο Colon (Κολόμβος) της 
Βαρκελώνης με ένα όπλο στον ώμο, την 
μετέτρεψε σε σύμβολο μάχης, κατά την 

διάρκεια της οποίας δούλευε σαν 
μεταφράστρια και δημοσιογράφος.

Η Marina Ginesta μετά το τέλος του πολέμου 

έζησε εξόριστη στο Παρίσι, μεταφράζοντας 

κείμενα στη γαλλική γλώσσα και επέστρεψε 

στη Βαρκελώνη πολύ αργότερα.

Η Μarina Ginesta πέθανε στις  6/1/2014 σε 

ηλικία 94 χρονών, σε ένα νοσοκομείο της 
πρωτεύουσας  της Γαλλίας όπου έμενε τα 

τελευταία 40 χρόνια της ζωής της.

Η ίδια αναφέρει ότι δεν γνώριζε πόση δύναμη 
είχε η φωτογραφία της . Η συγκεκριμένη 

εικόνα έγινε τόσο διάσημη, επειδή 
χρησιμοποιήθηκε ως κεντρική φωτογραφία 

στο βιβλίο “Δεκατρία Κόκκινα 
τριαντάφυλλα” του Carlos Fonseca, όπως 
επίσης υπάρχει και στο βιβλίο "Unpublished

images of the Civil War” (2002) μαζί με 
δεκάδες άλλες εκείνης της περιόδου.



Γεννήθηκε στο Μανχάταν της 
Νέας Υόρκης από Έλληνες 

μετανάστες - στις 2 Δεκεμβρίου 
1923.

Έλαβε την μουσική της εκπαίδευση στην 
Ελλάδα σε ηλικία δεκατριών ετών - μετά το 

διαζύγιο των γονιών της - και έπειτα 

εδραιώθηκε στο οπερατικό στερέωμα στην 
Ιταλία.

O βιομήχανος Τζιανμπατίστα Μενεγκίνι, 
τη λάτρεψε, όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα, 
αλλά και ως γυναίκα. Έτσι, το 1949, η 

Κάλλας τον παντρεύτηκε, παρότι είχε τα 
διπλά της χρόνια, ίσως για να 

αναπληρώσει συναισθηματικά την 
απουσία της πατρικής φιγούρας, όπως 

γράφτηκε.

Με τη βοήθεια του Μενεγκίνι η 
καριέρα της Κάλλας απογειώθηκε.

Το 1954 η ευτραφής Κάλλας
υποβλήθηκε σε διαιτητική θεραπεία 
για να χάσει κιλά και να μπορεί να 
ενσαρκώνει τους ρόλους της, όχι 

μόνο με τη φωνή της, αλλά και με 
το παρουσιαστικό της. 

Το 1957 η Κάλλας γνώρισε τον 
Αριστοτέλη Ωνάση. Από τη γνωριμία 

προέκυψε μία από τις πιο 
πολυσυζητημένες σχέσεις στην 

ιστορία. Το 1968, ο Ωνάσης θέλησε 

να κατακτήσει την χήρα Τζάκι 

Κέννεντι, η Κάλλας δεν άντεξε τον 

χωρισμό τους και κλονίστηκε.

Η τελευταία της εμφάνιση έγινε στην 

Ιαπωνία  το 1974. Έκτοτε, η Μαρία 

Κάλλας κλείστηκε στο διαμέρισμά της 

στο Παρίσι και τον εαυτό της.

Η Μαρία Κάλλας πέθανε από 

καρδιακή προσβολή στις 16 

Σεπτεμβρίου 1977, σε ηλικία πενήντα 

τριών ετών.

Στη διάρκεια της καριέρας της, η 
Κάλλας πρωταγωνίστησε σε 

εκατοντάδες παραγωγές όπερας και 
έδωσε δεκάδες ρεσιτάλ. Οι 

παραστάσεις της «Tosca» στο Covent

Garden έχουν χαρακτηριστεί ως από 

τις σπουδαιότερες παραστάσεις 

όπερας όλων των εποχών.

Μαρία Κάλλας - κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος και η 

πλέον γνωστή παγκοσμίως ντίβα της όπερας. 



:

Μετά το τέλος της διαστημικής της 

σταδιοδρομίας έγινε μέλος του Σοβιετικού 

Κομμουνιστικού Κόμματος και κατέλαβε 

διάφορες πολιτικές θέσεις, ενώ ύστερα 

από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

δεν ασχολήθηκε πλέον με την πολιτική, 

αλλά εξακολουθεί να τιμάται ως ηρωίδα 

στη μετασοβιετική Ρωσία.

Βαλεντίνα Τερέσκοβα - η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα 

( 16 έως 19 Ιουνίου 1963)

Η Βαλεντίνα Βλαντίμιροβνα
Τερεσκόβα γεννήθηκε στις 6  Μαρτίου 

του 1937. Ο πατέρας της, ο Βλαντίμιρ 
Τερεσκόφ, ήταν ήρωας πολέμου και πέθανε 

όταν η Βαλεντίνα ήταν μόλις δύο ετών. 

.

Μετά την πτήση της η Τερεσκόβα
σπούδασε στην Ακαδημία Ζουκόφσκι
της Πολεμικής Αεροπορίας, από όπου 

απεφοίτησε με διάκριση ως 
αστροναύτης μηχανικός. 

Το 1977 πήρε και διδακτορικό στη 
μηχανική. Εξαιτίας της φήμης της 
επιλέχθηκε για αρκετά πολιτικά 

αξιώματα

Στις 16 Φεβρουαρίου 1962 η Βαλεντίνα 
Τερεσκόβα - μετά από αίτησή της για το 
πρόγραμμα αυτό- επιλέχθηκε επιλέχθηκε
μεταξύ 400 και πλέον υποψηφίων για να 
κυβερνήσει το διαστημόπλοιο Βοστόκ 6.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης αποστολής 
της, πραγματοποίησε διάφορες δοκιμές και 
συνέλεξε στοιχεία για τις αντιδράσεις του 

γυναικείου σώματος στη διαστημική πτήση.

.

Η Βαλεντίνα Τερεσκόβα τιμήθηκε με το 

ανώτατο παράσημο της χώρας της, 

αυτό του `Ηρωα της ΕΣΣΔ, καθώς και 

με αρκετά άλλα παράσημα, μεταξύ των 

οποίων του Τάγματος του Λενίν, του 

Τάγματος της Οκτωβριανής 

Επανάστασης, το Χρυσό Μετάλλιο 

Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, κ.ά.

Πριν στρατολογηθεί για το σοβιετικό διαστημικό 

πρόγραμμα, η Τερεσκόβα ήταν εργάτρια σε 

υφαντουργείο και ερασιτέχνιδα αλεξιπτωτίστρια.

Μετά την πρώτη διαστημική πτήση, αυτή 
του Γιούρι Γκαγκάριν το 1961, ο μηχανικός 

πυραύλων Σεργκέι Κορολιόβ, ο θεμελιωτής του 
σοβιετικού διαστημικού προγράμματος, είχε την 

ιδέα της αποστολής μιας γυναίκας στο διάστημα. 

Το 1963 η Τερεσκόβα παντρεύτηκε τον 
αστροναύτη Αντριάν Νικολάγεφ και 

αποκτήσαν το μοναδικό τους παιδί, την 
Γιελένα - η οποία είναι σήμερα γιατρός και 

υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος του οποίου τόσο 
η μητέρα όσο και ο πατέρας είχαν πετάξει 
στο διάστημα. Το 1982 πήραν διαζύγιο. Η 

Τερεσκόβα ξαναπαντρεύτηκε, με τον  
Σαπόσνικοφ, ο οποίος όμως πέθανε το 1999.



Γουίτνεϊ Χιούστον - Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Η Γουίτνεϊ γεννήθηκε στο Νιούαρκ στις 9 
Αυγουστου του 1963. Ήταν το τρίτο 

παιδί του Τζον Χιούστον, στελέχους στη 
βιομηχανία της ψυχαγωγίας και της 
τραγουδίστριας των γκόσπελ Σίσι 

Χιούστον. Η νεαρή Γουίτνεϊ ακολούθησε 
από νωρίς την οικογενειακή παράδοση.

Άρχισε να τραγουδά γκόσπελ στην παιδική 

χορωδία της ενορίας του Νιου Τζέρσεϊ στην 
ηλικία των 11, και στα 15 συνόδευε τη 
μητέρα της σε συναυλίες . Παράλληλα, 

ασχολήθηκε με το μόντελινγκ και 
συμμετείχε ως ηθοποιός σε τηλεοπτικές 

σειρές.

Είναι η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε 
την κορυφή του Billboard 100 επτά 

συνεχόμενες φορές με το τραγούδι "Saving 
All My Love for You“. Το 2009 μπήκε 
στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, ως η 

τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία. 
Οι πωλήσεις των δίσκων της ξεπερνούν τα 
170 εκατομμύρια αντίτυπα, παγκοσμίως.

Την αποκαλούσαν «Η Φωνή» για τις 
απίστευτες δυνατότητες και την 

ποιότητα της φωνής της.
Ανάμεσα στις 415 συνολικά 

βραβεύσεις της έχει κερδίσει 2 Emmy, 
6 Grammy, 30 Billboard Music Awards 

και 22 American Music Awards. 

Το 1992 πρωταγωνίστησε δίπλα 
στον Κέβιν Κόστνερ στην ταινία Ο 

Σωματοφύλακας (The Bodyguard), που 
πήγε πολύ καλά στα ταμεία και το  

τραγούδι «I Will Always Love You, έγινε 
η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της 

ποπ μουσικής για τραγουδίστρια.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η 
αστραφτερή καριέρα της άρχισε να φθίνει, 
εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Οι 

πωλήσεις δίσκων μειώνονταν, ενώ η δημόσια 
εικόνα της, αλλά και η φωνή της, δέχθηκαν 
σοβαρό πλήγμα.Το 2012 ανακοινώθηκε ο 

θάνατος της. Ήταν 48 ετών.

Τον ίδιο χρόνο παντρεύτηκε τον 
τραγουδιστή Μπόμπι Mπράουν, με τον 
οποίο απέκτησε μία κόρη, την Μπόμπι 
Κριστίνα. Η θυελλώδης σχέση τους 
απασχόλησε συχνά τα πρωτοσέλιδα 

μέχρι το 2006, οπότε χώρισαν 
Η κόρη της  πέθανε το 2015.



Μέριλιν Μονρόε - Αμερικανίδα ηθοποιός

Η Μέριλιν Μονρόε γεννήθηκε την 1 
Ιουνίου  1926. Νόθο παιδί της 

Γκλάντυς Περλ Μπαίηκερ και άγνωστου 
πατέρα, πέρασε άσχημη παιδική ηλικία: 

η μητέρα της νοσηλεύτηκε αρκετές 
φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ η 

ίδια φιλοξενήθηκε ως ψυχοπαίδι σε 
διάφορες οικογένειες.

Σε ηλικία είκοσι ετών ήταν ήδη παντρεμένη 
και διαζευγμένη. Αλλά ήταν μία πολύ 
όμορφη νεαρή γυναίκα με αισθησιακό 

σώμα που εξέπεμπε έντονο ερωτισμό. Οι 
πρώτες της επιτυχίες ως ηθοποιού ήρθαν 

το 1950 με τις ταινίες ”Η ζούγκλα της 
ασφάλτου” και ”Όλα για την Εύα”

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον 
συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ. Τον 

Ιανουάριο του 1961 η 35χρονη τότε 

σταρ υπέβαλε αίτηση 

διαζυγίου εναντίον του συζύγου της 

Άρθουρ Μίλερ λόγω ασυμφωνίας 

χαρακτήρων. Αργότερα εισήχθη σε 

ψυχιατρική κλινική

Το μυστήριο δεν έχει ακόμη λυθεί…..

Έσβησε στα 36 της. Ο θάνατός της 
γέννησε τον μύθο του αιώνιου θηλυκού. 
Είπε, κάποτε, για τη ζωή της: "Θα ήταν 
μια ανακούφιση εάν τελείωνε. Είναι σαν 
να βρίσκεσαι σε έναν αγώνα δρόμου, να 
φτάνεις κάπου κι έπειτα να ξαναρχίζεις 

από την αρχή"

Το 1959 έπαξε στην ταινία ”Μερικοί το 
προτιμούν καυτό”, όπου και θριάμβευσε. 

Το 1962 απολύθηκε από την εταιρεία 20th 

Century Fox λόγω της ασυνέπειας, των 

αργοποριών και των ιδιοτροπιών της Η 

Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή στις 5 

Αυγούστου του 1962, στο σπίτι της. Ο 

θάνατός της αποδόθηκε σε υπερβολική 

δόση υπνωτικών χαπιών. 

Η πλευρά της αθώας και σεξουαλικής 
καλλονής εκφράστηκε με τον πειστικότερο 

τρόπο στο ”Οι άντρες προτιμούν τις 
ξανθές (1953)”. Το 1955 πρωταγωνίστησε 

στην ταινία ”Επτά χρόνια φαγούρα”. Ο 
δεύτερος σύζυγός της ήταν ο παίκτης 

του μπέιζμπολ Τζο ντι Μάτζιο με τον οποίο 
και χώρισε μετά από εννεάμηνη συμβίωση.

Ήθελε να παίξει σε σοβαρούς 

ρόλους γι' αυτό και φοίτησε στο 

Άκτορς Στούντιο της Νέας Υόρκης. 

Το 1956 έπαιξε στην ταινία ”Στάση 
του λεωφορείου ” για την οποία 
προτάθηκε για χρυσή σφαίρα.



.

Η «Κόκκινη Ρόζα», όπως την αποκαλούν 
ακόμα και σήμερα, γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 

του 1871 στο ρωσοκρατούμενο τμήμα της 
Πολωνίας από μια φτωχική οικογένεια Εβραίων 
εμπόρων. Παρά τη σοβαρή της αναπηρία στο 
ένα της πόδι, από βαριά ασθένεια στην ηλικία 

των πέντε ετών, πολιτικοποιήθηκε έντονα, 

ήδη, από τα γυμνασιακά της χρόνια..

Από τα εφηβικά της χρόνια χωρίς συμβιβασμούς 
και με δυνατή φωνή υπερασπίστηκε τα 
πιστεύω της. Με ανθρώπινη ζεστασιά και 

συναρπαστικό ταμπεραμέντο ήταν σε θέση να 
κερδίσει οποιονδήποτε ερχόταν σε επαφή μαζί της . 
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν το «καλύτερο μυαλό 
μετά τον Μαρξ», και ένα σημείο αναφοράς στην 

παγκόσμια ιστορία του σοσιαλισμού..

Το 1889, μεταναστεύει στην Ελβετία, 
όπου σπουδάζει στη φιλοσοφία, την 

ιστορία, την πολιτική, τα οικονομικά και τα 
μαθηματικά  ταυτόχρονα. Το 1898 

παντρεύεται τον Γκούσταφ Λίμπεκ και 
λαμβάνει τη γερμανική υπηκοότητα, 

γεγονός που της επιτρέπει να εισχωρήσει 
στις τάξεις του γερμανικού 

σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.

Για τη Λούξεμπουργκ η μεγάλη 
δύναμη του σοσιαλιστικού 

κινήματος ήταν ο διεθνιστικός 
χαρακτήρας του. Είχε  έντονη 

πολιτική δράση  με πολλές 
δημοσιεύσεις, ομιλίες και συγκρότηση 

διαδηλώσεων και σε διαρκή 
σύγκρουση με τις αρχές.

Στα χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η 
Λούξεμπουργκ πέρασε μεγάλο χρονικό 

διάστημα στη φυλακή. Διαφωνώντας με το 
γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, που 

υποστήριζε τη γερμανική πολεμική προσπάθεια, 
η Λούξεμπουργκ ίδρυσε μαζί με τον Καρλ 

Λίμπκνεχτ την Ένωση Σπάρτακος, η οποία είχε 
ως σκοπό τον τερματισμό του πολέμου….

Η «Κόκκινη Ρόζα», θεωρείται η 
ιδεολογική ιδρύτρια του 

«σοσιαλισμού με ανθρώπινο 
πρόσωπο». Ο αγώνας της ενάντια στον 
πόλεμο και η διεκδίκηση της σύνδεσης 

της πολιτικής ελευθερίας και της 
κοινωνικής ισότητας εξακολουθούν να 

έχουν την ίδια αίγλη μέχρι σήμερα.

…και αργότερα μετεξελίχθηκε 

στο γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα. 
(KPD) 

Στις 15 Ιανουαρίου 1919 στο 
Βερολίνο, μέλη παραστρατιωτικής 

οργάνωσης υπό αδιευκρίνιστες 
συνθήκες δολοφόνησαν άγρια τη Ρόζα 
Λούξεμπουργκ και τον Καρλ Λίμπκνεχτ.

Ρόζα Λούξεμπουργκ - Εβραία φιλόσοφος, μαρξίστρια  πολιτική θεωρητικός και 
επαναστάτρια



Κοκό Σανέλ  (Γκαμπριέλ Μπονέρ) –

Μια από τις διασημότερες σχεδιάστριες μόδας του 20ου αιώνα 

Η Κοκό Σανέλ γεννήθηκε 

στις 19 Αυγούστου 1883 

από φτωχή οικογένεια 

Μετά το θάνατο της μητέρας της μπήκε 

εσωτερική σ ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα, 

όπου έμαθε την τέχνη της μοδιστρικής. 

Το 1913 άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 

στη Ντοβίλ, στο οποίο πουλούσε 

καπέλα που έφτιαχνε η ίδια… 

Το 1914 άνοιξε το πρώτο της 

κατάστημα στο Παρίσι και  

ίδρυσε τον οίκο υψηλής 

ραπτικής «CHANEL»

Επέβαλε τα μάλλινα ρούχα, την 

κοντή πλισέ φούστα , το απλό 

μαύρο φόρεμα, το παντελόνι για 

πρωινή και βραδινή εμφάνιση και το 

γνωστό άρωμα Chanel Nούμερο 5

Η Κοκό Σανέλ πέθανε στο Παρίσι 
στις 10 Ιανουαρίου 1971, σε ηλικία 87 
ετών. Ο Οίκος της εξακολούθησε να 
λειτουργεί και μετά το θάνατό της, 

παραμένοντας πιστός στην παράδοση 
του «στυλ Σανέλ».

Το 1938 αποσύρθηκε και κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη 

Γαλλία έκλεισε τις επιχειρήσεις και άφησε 
στο δρόμο χιλιάδες εργαζομένους. 

Κατηγορήθηκε για σχέσεις με τους Ναζί, 
αλλά η εις βάρος της δικαστική έρευνα 

δεν προχώρησε μετά το τέλος του 
πολέμου.



Simone de Beauvoir (Σιμόν ντε Μποβουάρ) - Συγγραφέας, 

φιλόσοφος, διανοούμενη, ακτιβίστρια και φεμινίστρια.

Η Simone de Beauvoir (Σιμόν ντε 

Μποβουάρ) γεννήθηκε στο Παρίσι στις 9 

Ιανουαρίου του 1908. Φοίτησε και πήρε 

το μπακαλορεά της από το εξαιρετικά 

αυστηρό καθολικό λύκειο Cours Desir

Πέτυχε στις εξετάσεις των καθηγητών 

φιλοσοφίας το 1929, και δίδαξε - ως  η 

νεότερη καθηγήτρια φιλοσοφίας - στη 

Μασσαλία, τη Ρουέν, και το Παρίσι, 

μέχρι το 1943. 

Πρόκειται για μία γυναίκα-θρύλο που 

τόσο για τα γραπτά της όσο και για 

τους αγώνες της άφησε ανεξίτηλο το 

σημάδι της στον πνευματικό κόσμο 

του 20ού αιώνα.

Το 1959 εκδίδεται το «Δεύτερο 
Φύλο» ένα φιλοσοφικό δοκίμιο 
για την πραγματική θέση της 
γυναίκας, το οποίο μέχρι και 

σήμερα θεωρείται το απόλυτο 
έργο αναφοράς του φεμινιστικού 

κινήματος.

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ

πρωτοστατεί στους αγώνες την 

πολυτάραχη δεκαετία του ’60 και 

μάχεται υπέρ των δικαιωμάτων 

των γυναικών.

Μέχρι την ημέρα του θανάτου της, στις 
14 Απριλίου του 1986, συνεργαζόταν 
ενεργά με το περιοδικό Les Temps

modernes, το οποίο είχαν ιδρύσει με 
τον Σαρτρ, και εξέφραζε την αμέριστη 

συμπαράστασή της στον φεμινισμό

Μετά τον θάνατο του Σαρτρ, η 
Σιμόν ντε Μποβουάρ δημοσίευσε 

την «Τελετή του αποχαιρετισμού» 
και τα «Γράμματα στον Κάστορα», 
όπου συγκεντρώνεται ένα μέρος 
της πλούσιας αλληλογραφίας που 

έλαβε από εκείνον. 



Η Μητέρα Τερέζα  ή  Αγία Τερέζα της Καλκούτας

Η Μητέρα Τερέζα γεννήθηκε 
στις 26 Αυγούστου του 1910 

στα Σκόπια της τότε 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας .  
Είχε, ωστόσο, καταγωγή από 
την Σκόδρα της Αλβανίας.

Πήγε 
στο Νταρτζίλινγκ της Ινδίας το 1929 και 

ορκίστηκε ως μοναχή το 1931. 
Το 1937 δούλεψε σαν δασκάλα σε ένα 

σχολείο στην Καλκούτα.

Το 1948 ίδρυσε  το μοναστικό τάγμα 
«Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας»  

Το 1950, πήρε την άδεια από 
το Βατικανό για να ξεκινήσει το 

ιεραποστολικό της έργο.

Το 1952 μετέτρεψε έναν 
παλαιό Ινδουιστικό ναό 

στην Καλκούτα σε κτίριο για την ίαση 
των ανθρώπων που πεθαίνουν. Επίσης, 

το 1955 άνοιξε ένα ορφανοτροφείο 
στην Καλκούτα. Στην συνέχεια άνοιξε 

νοσοκομεία και ορφανοτροφεία σε 
ολόκληρη την Ινδία αλλά και στην Ρώμη, 

την Τανζανία και την Αυστρία.

Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο 
προκειμένου να βοηθήσει τους 
φτωχούς και τους αρρώστους

Ενδεικτικά, βοήθησε τους 

πεινασμένους στην Αιθιοπία, τα 

θύματα της πυρηνικής έκρηξης στο 

Τσερνομπίλ το 1986, καθώς και τα 

θύματα του σεισμού στην Αρμενία το 

1988.

Η Μητέρα Τερέζα πέθανε 
το 1997 στην Καλκούτα της Ινδίας. Mετά
τον θάνατό της, η Καθολική Εκκλησία την 

ανακήρυξε  (το 2016)  ως Αγία.

Το 2014 κυκλοφόρησε η ταινία: «THE 

LETTERS (LETTERS FROM MOTHER 

TERESA)» εμπνευσμένη από τη 

βιογραφία της. 

Το 1983, κατά την διάρκεια επίσκεψής 
της στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β', έπαθε 

καρδιακή προσβολή και έκτοτε 
κυκλοφορούσε με βηματοδότη.

Για τη δράση της έλαβε πολλές 
διακρίσεις, μεταξύ αυτών και το βραβείο 

Νόμπελ Ειρήνης του 1979.



Έγινε διάσημη για τη συγγραφή 
της σειράς Χάρι Πότερ. Τα βιβλία 
της έχουν πολυβραβευθεί. Έχουν 
πουλήσει περισσότερα από 350 
εκατομμύρια αντίτυπα ανά τον 

κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε 
πάνω από 70 γλώσσες.

Ο οίκος Bloomsbury, φοβούμενος ότι 
τα αγόρια δεν θα αγόραζαν το βιβλίο 

εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε 
γυναίκα συγγραφέα, ζήτησαν από τη 

Ρόουλινγκ να χρησιμοποιήσει δύο 
αρχικά, κρύβοντας έτσι το μικρό της 

όνομα.

Joanne Rowling – Συγγραφέας, Παραγωγός ταινιών, τηλεοπτικός παραγωγός, 
σεναριογράφος και φιλάνθρωπος

(Δημιούργησε τον κόσμο της φαντασίας με τα βιβλία του Harry Potter) 

Η Joanne Rowling γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 
1965. Η Jk Rowling ειναι η μεγαλύτερη κόρη 
του Peter και της Anne. Πάντα ήξερε ότι θα 

γινόταν συγγραφέας λέει. «Μόλις κατάλαβα 
τι είναι οι συγγραφείς, ήθελα να γίνω και εγώ. 

Έχω αυτό που χρειάζεται. Είμαι απόλυτα 
ευτυχισμένη σε ένα δωμάτιο, μόνη μου, να 

φαντάζομαι πράγματα».

Η πρώτη απόπειρα συγγραφής της Joanne, ήταν 
μια ιστορία που ονομάζεται "Rabbit" που 
συντέθηκε όταν ήταν έξι ετών και ήταν 

εμπνευσμένη από τα πλάσματα του Scarry. Tα 
εφηβικά χρόνια της Joanne ήταν δυστυχισμένα 

με την ασθένεια της μητέρας της.

Καθώς δίδασκε τα βράδια, έγραφε 
συχνά στα καφενεία κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, ακούγοντας το 
Κοντσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι.

Από άνεργη, μόνη μητέρα με 

κατάθλιψη, κατάφερε να γίνει η πιο 

διάσημη συγγραφέας στον κόσμο.

Το 2010 λαμβάνει το πολύ σημαντικό 
βραβείο για την παιδική λογοτεχνία
” Hans Christian Andersen Literature 
Award” και το ”British Academy Film 
Awards(BAFA)”, καθώς οι ταινίες του 

Χάρι συνεισέφεραν πολλά στον 
βρετανικό κινηματογράφο.

Τον Ιούνιο του 2000 η βασίλισσα Ελισάβετ 
Β΄έχρισε τη Ρόουλινγκ αξιωματούχο του 

Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.Τον 
Απρίλιο του 2006, ο αστεροειδής (43844) 

Ρόουλινγκ ονομάστηκε προς τιμήν της. Τον 
Ιούνιο του 2006 το βρετανικό κοινό 

ονόμασε τη Ρόουλινγκ ως τη «μεγαλύτερη 
εν ζωή Βρετανίδα συγγραφέα»



Στη Νέα Υόρκη πέρασε λίγο 

χρόνο στο Σάρα Λόρενς Κολέγιο 

και συνδέθηκε με καλλιτέχνες της 

πόλης, καθώς και με την 

ομάδα Fluxus

Γιόκο Όνο - Καλλιτέχνης, τραγουδίστρια, στιχουργός 

και ακτιβίστρια

Γεννημένη στο Τόκιο το 

1933 από πατέρα τραπεζίτη,

επέζησε του σφοδρού 

βομβαρδισμού της πόλης 

το 1945

Η Όνο φοίτησε, με διαλείμματα όποτε η 
οικογένειά της έπρεπε να μείνει στο Σαν 

Φρανσίσκο ή στο Ανόι, στο Peers
School του Τόκιο, το οποίο δεχόταν 

αποκλειστικά αριστοκράτες και μέλη της 
αυτοκρατορικής οικογένειας

Η Γιόκο Όνο δεν ήταν μόνο η 

μούσα και σύντροφος του Τζον 

Λένον στη ζωή αλλά και η 

συνοδοιπόρος του στην τέχνη που 

και οι δύο υπηρέτησαν με πάθος[

Μετά τη δολοφονία του Λένον, η 
Όνο έκοψε τελείως τα ναρκωτικά με 
σκοπό να γίνει μία «καλή μητέρα» . 
Η ίδια δήλωσε το 1970, ότι ο Λένον
δεν ήταν ο καλύτερος σύζυγος και 
πως αν γύριζε τον χρόνο πίσω δεν 

θα τον ξαναπαντρευόταν

Ένα από τα πιο πρόσφατα

τραγούδια της

Είναι το «YES IM WITCH TOO 

(2016)»

Το 2017, με απόφαση της Ένωσης 
Εθνικών Εκδοτών Μουσικής, το 
τραγούδι «Imagine» δεν ανήκει 

πλέον μόνο στον Τζον Λένον, αλλά 
οι στίχοι του τραγουδιού φέρουν  
και την υπογραφή της Γιόκο Όνο

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%BF_%CE%8C%CE%BD%CE%BF


Όπρα Γουίνφρεϊ - Αμερικανίδα παρουσιάστρια talk show, τηλεοπτική 

παραγωγός, ηθοποιός, συγγραφέας και φιλάνθρωπος

Η Γουίνφρεϊ γεννήθηκε το 1954 στο Μισισίπι. Η μητέρα 
της ήταν ανήλικη, έφηβη, οπότε ανέλαβε να τη 

μεγαλώσει η γιαγιά της. Στα έξι της η Όπρα πήγε να 
ζήσει με τη μητέρα της, η οποία εργάζονταν πολλές 
ώρες ως καθαρίστρια.Όταν ήταν εννιά, η Γουίνφρεϊ

βιάστηκε από έναν ξάδερφο της και τα επόμενα χρόνια 
κακοποιήθηκε σεξουαλικά από άλλους άντρες.

Της έδωσαν το πρωινό talk show AM 

Chicago, το οποίο γνώρισε τόσο μεγάλη 

επιτυχία που η εκπομπή The Oprah

Winfrey αναβαθμίστηκε να εκπέμπει σε 

εθνικό δίκτυο. Μέχρι που τελείωσε το 

talkshow της το 2011, κάνοντας το δικό 

της καλωδιακό κανάλι, έγινε 

δισεκατομμυριούχος και μια από τις πιο 

ισχυρές γυναίκες στον κόσμο.

Όταν ήταν 17 ετών, η Όπρα κέρδισε ένα 
διαγωνισμό ομορφιάς που χρηματοδοτήθηκε από 
έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Κάποιος στο 
σταθμό, ίσως παρατηρώντας την ομαλή, ζεστή 

χροιά της φωνής της, της ζήτησε να διαβάσει μια 
αναφορά για μια ταινία και την έκανε τόσο καλά, 

που της προσφέρθηκε δουλειά εκφωνήτριας 
μερικής απασχόλησης. 

Η Γουίνφρεϊ μεταφέρθηκε σε μια πρωινή 
εκπομπή παρουσιάζοντας ιστορίες ανθρώπων 

μαζί με τον Σερ. «Έκανε αίσθηση», λέει ο Σερ. Η 
Γουίνφρεϊ ήταν, λέει, «καταπληκτική. Η λέξη 

που θα χρησιμοποιούσα για να την περιγράψω 
είναι: συμπονετική. Ένας από τους λόγους που 
διέκοψε τις ειδήσεις ήταν γιατί όταν μιλούσε για 

ιστορίες σκοτωμένων παιδιών σε πυρκαγιά ή 
παιδιά δολοφονημένα και κακοποιημένα, ήθελε 

να κλάψει. Προσπαθούσε να παραμείνει 
αντικειμενική, αλλά δεν τα κατάφερνε και οι 

άνθρωποι πραγματικά την αγάπησαν από αυτό».

«Είναι η πρώτη μαύρη δισεκατομμυριούχος, έτσι 

στη μαύρη κοινότητα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση 
επειδή έχει αποδείξει ότι πέρασε από την έντονη 

φτώχεια στην αδιανόητη επιτυχία».

Ως γυναίκα «έδειξε ότι είναι δυνατόν να γίνει 
εκατομμυριούχος, ακόμα και δισεκατομμυριούχος, 

χωρίς να έχει σύζυγο που το κάνει αυτό για εκείνη».

Τελικά από μια καριέρα υπηρέτριας, η διάσημη 

τηλεπαρουσιάστρια έφτασε να ακούει το όνομά της 

μέχρι και ως υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ.

Το talkshow της κυριάρχησε μέσα από τις 
ανθρώπινες ιστορίες που παρουσίαζε. Οι 

φιλοξενούμενοι και η οικοδέσποινα 
μιλούσαν για τα πάντα, από το διαζύγιο 

έως την εικόνα του σώματος, την παιδική 
κακοποίηση, τους εθισμούς.«Στην 

καριέρα μου, αυτό που έχω προσπαθήσει 
πάντα να κάνω, είναι να πούμε ... πώς 
νιώθουμε χωρίς ντροπή, πώς αγαπάμε, 
πώς αποτυγχάνουμε, πώς υποχωρούμε, 

πώς εμμένουμε και πώς ξεπερνάμε»

Πήγε να ζήσει με τον πατέρα της στο 
Nashville στα 14 της, κρύβοντας το γεγονός 
ότι ήταν έγκυος και γέννησε έναν γιο δύο 
μήνες νωρίτερα. Ωστόσο το βρέφος δεν τα 

κατάφερε και πέθανε λίγο αργότερα.
Η διαβίωση με τον πατέρα και τη μητριά της 

της παρείχε σταθερότητα και υψηλές 
προσδοκίες. Ο πατέρας της περίμενε πάντα 

καλούς βαθμούς από το σχολείο της.



Κλεοπάτρα - Διάσημη βασίλισσα της Αιγύπτου

(ονομαστή για την ομορφιά, το πνεύμα και την τόλμη της, που δοξάστηκε 

από την ιστορία και τη λογοτεχνία)

Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 69
π.Χ. στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του Φαραώ
Πτολεμαίου ΙΒ΄Αυλητή.Η Κλεοπάτρα Ζ΄ ανέβηκε
στον θρόνο της Αιγύπτου σε ηλικία δεκαοκτώ
ετών. Σύμφωνα με τη συνήθεια του οίκου των
Πτολεμαίων, η διαθήκη του πατέρα της όριζε να
παντρευτεί και να συμβασιλεύσει με τον
μεγαλύτερο από τους δύο άρρενες αδελφούς της

.

Το 31 π.Χ. Κλεοπάτρα και Μάρκος 
Αντώνιος ηττήθηκαν από τον Οκταβιανό  
και κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Ο Μάρκος 
Αντώνιος αυτοκτόνησε. Η Κλεοπάτρα 

προσπάθησε να ξελογιάσει και τον 
Οκταβιανό. Δεν τα κατάφερε όμως και 

αυτοκτόνησε στις 12 Αυγούστου 30 π.Χ,

Όταν ο Ιούλιος Καίσαρας έφθασε στην 
Αίγυπτο τον Οκτώβριο του 48 π.Χ, 

καταδιώκοντας τον Πομπήιο, η Κλεοπάτρα 
βάλθηκε να τον σαγηνεύσει. Μαζί του η 

Κλεοπάτρα απέκτησε ένα γιο, 
τον Πτολεμαίο ΙΕ’ Καισαρίωνα, ο οποίος 
συμβασίλευσε μαζί της από το 44 έως το 

30 π.Χ.

Η Κλεοπάτρα μετά τη δολοφονία του  
Ιούλιου στη Ρώμη το 44 π.Χ. επέστρεψε    
στην Αλεξάνδρεια. Το 41 π.Χ. ο Μάρκος 
Αντώνιος, που διεκδικούσε το θρόνο της 

Ρώμης από τον Οκταβιανό, συνήψε 
πολιτική συμμαχία με την Κλεοπάτρα 

και γρήγορα έγιναν εραστές. Μαζί 
απέκτησαν τρία παιδιά

Δύο κορυφαία θεατρικά έργα θεωρούνται τα 
«Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σαίξπηρ  και 

«Καίσαρ και Κλεοπάτρα» του Τζορτζ 
Μπέρναρντ Σο.

Υπάρχουν  και διάφορες ταινίες   για την  
Κλεοπάτρα. Μια από αυτές  είναι με 
πρωταγωνιστές το εκρηκτικό δίδυμο 

των Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Ο καλύτερος επικήδειος γι’ 

αυτήν γράφτηκε από τον ρωμαίο 
ιστορικό Δίωνα Κάσσιο: «Η 

Κλεοπάτρα αιχμαλώτισε τους 
δύο μεγαλύτερους Ρωμαίους της 

εποχής της και εξαιτίας του 
τρίτου κατέστρεψε τον εαυτό 

της»

Η Κλεοπάτρα παρουσίαζε τον εαυτό
της ως ενσάρκωση της θεάς Ίσιδας.
Πανέξυπνη και ικανή πολιτικός,
κατόρθωσε να φέρει την ευημερία και
την ειρήνη στην αχανή επικράτειά
της, που βρισκόταν σε δεινή θέση
από τις συνεχείς εμφύλιες διαμάχες.



Ευχαριστούμε  πολύ  όλους  τους  μαθητές  της  Α’ τάξης  για την συνεργασία  και  την  συνεισφορά  τους  στο 
παραπάνω project και  ιδιαίτερα  τους:

ΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΓΚΟΥΤΣΕ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕΔΕΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΔΕΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΞΗΝΤΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΙΣΠΥΡΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΣΔΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΚΙΑΜΙΛΙ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΚΟΥΤΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΥΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΥΤΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜHTKA ΑΝΤΩΝΙΑ

ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΑΣΟΥΦH ΕΝΤΑ

ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΑΝΔΩΡΑ - ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΑΧΠΑΖΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΥΜΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΟΤΖΑ ΙΜΕΛΝΤΑ


