
όταν  οι  γυναίκες  
δρουν                 και ……. 
αντιδρούν 



επιστήμη



Αda Lovelace
Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1815 και ήταν 
μαθηματικός και συγγραφέας. Η Ada Lovelace, 
κόρη του λόρδου Βύρωνα και της Anna Isabella, 
δημιούργησε τον πρώτο γνωστό αλγόριθμο 
μηχανής, ο οποίος ήταν γραμμένος για έναν 
υποθετικό υπολογιστή. Συχνά αναφέρεται και ως 
η «μητέρα» του προγραμματισμού. Μάλιστα, η 
γλώσσα προγραμματισμού, Ada, έχει πάρει το 
όνομά της.



Rita Levi – Montalcini

Γεννήθηκε στο Τορίνο το 1909 και η ειδίκευσή της 
είναι πάνω στις νευροεπιστήμες. Το 1986 μάλιστα 
έλαβε το βραβείο Νόμπελ στην Ιατρική. Η η ζωή 
της ήταν αρκετά δύσκολη, καθώς έζησε και 
εργάστηκε πάνω σε αυτό που αγαπούσε ως 
γυναίκα και Εβραία. Παρά τα τρομακτικά χρόνια 
που πέρασε κυνηγημένη λόγω της καταγωγής 
της, κατάφερε να ανακαλύψει την πρώτη 
επικοινωνία κυττάρων και να διαπρέψει. 



Margaret Hamilton

Γεννήθηκε το 1936 στο Πάολι της Ιντιάνα. Είναι επιστήμονας 
υπολογιστών, μηχανικός συστημάτων και λογισμικού και 
επιχειρηματίας. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σημαντικές 
προσωπικότητες του χώρου. Χάρη στη Margaret Hamilton η 
αποστολή «Απόλλων 11» κατάφερε να πραγματοποιήσει το ταξίδι 
της στην Σελήνη, αφού εκείνη ήταν η μηχανικός που προΐστατο της 
ομάδας που προγραμμάτισε τον κώδικα του «Απόλλων 11». 
Αργότερα ίδρυσε και δυο δικές της εταιρίες λογισμικού (το Higher 
Order Software το 1976, και δέκα χρόνια αργότερα,  το Hamilton 
Technologies). 

Στην παραπάνω εικόνα που τραβήχτηκε το 1969 απεικονίζεται η 
ίδια, καθώς στέκεται δίπλα στους κωδικούς που έγραψε στο χέρι και 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να στείλουν τον άνθρωπο στο 
φεγγάρι



Sunita Williams

Η Sunita Williams (γενν. 1965), Αμερικανίδα 
αστροναύτης που κατέχει το ρεκόρ για τον 
περισσότερο χρόνο διαστημικού περιπάτου από 
γυναίκα. Εκανε προσωπική της αποστολή να 
εμπνεύσει γυναίκες και κορίτσια να ασχοληθούν 
με τις επιστήμες, υποστηρίζοντας με πυγμή ότι η 
απεραντότητα του σύμπαντος είναι το μόνο όριο 
για το μεγαλείο του ανθρώπινου μυαλού, 
ανεξάρτητα από το φύλο. 



Τέχνη    Ρόζα Μπονέρ (1822–1899)

Εκτός από το σπουδαίο έργο της, η Μπονέρ μνημονεύεται επίσης για το «σπάσιμο» των 
στερεοτύπων του φύλου της. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1850 και μετά, επέλεγε να ντύνεται 
με ανδρική ενδυμασία. Παρόλο που συχνά δεχόταν κριτική για την επιλογή της να φοράει 
παντελόνι και φαρδιές μπλούζες, συνέχισε να τα φοράει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, 
επικαλούμενη την πρακτικότητά τους. Ζώντας τη ζωή της ελεύθερα και ανοιχτά σε μια εποχή 
συντηρητική, η Μπονέρ θεωρήθηκε πρωτοπόρος τόσο στην καριέρα της όσο και στην 
προσωπική της ζωή



Φρίντα Κάλο (1907–1954)

Με την τέχνη της εξερεύνησε ζητήματα, όπως είναι η ταυτότητα, το φύλο, οι κοινωνικές τάξεις, η φυλή, η 
αποικιοκρατία και πολλά άλλα ζητήματα που μάς απασχολούν μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, με τη ζωή της 
αμφισβήτησε τα στερεότυπα και τα «πρέπει» της εποχής και έζησε ελεύθερη, χωρίς συμβιβασμούς, μέχρι και 
την τελευταία στιγμή της ζωής της.

Όσο για τη φημισμένη φυσιογνωμία της, η Φρίντα παραμένει διάσημη για την άρνηση της να «κρύψει» τα πιο 
«αντρικά» χαρακτηριστικά της. Μάλιστα, στις αυτοπροσωπογραφίες της τόνιζε τα χαρακτηριστικά αυτά. 



πολιτική



και …η αντίδραση!

Βραβεία Ζαχάρωφ

https://padlet.com/11thsteptoeurope/Bookmarks

https://padlet.com/11thsteptoeurope/Bookmarks


«Υπάρχει πάντα φως, αν είμαστε αρκετά 
γενναίοι για να το δούμε. Μακάρι να 
ήμασταν αρκετά γενναίοι για να γίνουμε οι 
ίδιοι το φως.»
Αμάντα Γκόρμαν,  ποιήτρια και ακτιβίστρια. Τα έργα της επικεντρώνονται σε θέματα καταπίεσης, 
φεμινισμού και περιθωριοποίησης.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


ευχαριστώ για την προσοχή 
σας!

Χρήστος Μανουσάκης

μαθητής Α’ Λυκείου


