
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΙΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ & ΑΝ∆ΡΕΣ & 

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ



ΗΗ ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆Α:: Τµήµα Γ2 της Γ’ Γυµνασίου Τµήµα Γ2 της Γ’ Γυµνασίου 

1313 ΑΓΟΡΙΑΑΓΟΡΙΑ

1010 ΚΟΡΙΤΣΙΑΚΟΡΙΤΣΙΑ





ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑ∆Α ΟΜΑ∆Α 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΗΜΕΛΗ

ΚΙΝ∆ΥΛΙ∆Η ΖΗΝΟΒΙΑΚΙΝ∆ΥΛΙ∆Η ΖΗΝΟΒΙΑ

ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑΘΕΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ

ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΕΝΑ  ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΕΝΑ  

ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ 

ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΥ ΒΑΛΑΝΤΑ  ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΥ ΒΑΛΑΝΤΑ  

ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 

ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

.



ΓυναικείαΓυναικεία οµάδα οµάδα 

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά πετυχηµένων πετυχηµένων 
ατόµωνατόµων

ΤοΤοm m & & Bill Bill KaulitzKaulitz

Κιθαρίστες & στιχουργοί Κιθαρίστες & στιχουργοί 
του συγκροτήµατος του συγκροτήµατος TokioTokio
HotelHotel

ΧαρισµατικοίΧαρισµατικοί αφού παίζουν αφού παίζουν 
κιθάρα και γράφουν τραγούδια κιθάρα και γράφουν τραγούδια 
από πολύ µικρή ηλικία από πολύ µικρή ηλικία 

ΑποδεκτοίΑποδεκτοί από το κοινό µιας από το κοινό µιας 
που µαζεύουν γύρω στα που µαζεύουν γύρω στα 
400.000 άτοµα στις συναυλίες 400.000 άτοµα στις συναυλίες 
τουςτους

ΒραβευµένοιΒραβευµένοι από το ΜΤαπό το ΜΤVV
ΕΕUROPE MUSIC AWARDS 2007UROPE MUSIC AWARDS 2007

..



ΓυναικείαΓυναικεία οµάδα οµάδα 
ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά πετυχηµένων πετυχηµένων 
ατόµων ατόµων 

Colin Colin FarellFarell

Ηθοποιός του Ηθοποιός του 
HollywoodHollywood

Προτάθηκε Προτάθηκε 16 φορές για 16 φορές για 
Όσκαρ και Όσκαρ και Βραβεύτηκε 7Βραβεύτηκε 7
φορές  φορές  

Αποδεκτός Αποδεκτός από τους από τους 
συναδέλφους του αφού και συναδέλφους του αφού και 
ο Αο Αl l PacinoPacino τον τον 
χαρακτήρισε ως τον χαρακτήρισε ως τον 
καλύτερο της γενιάς του καλύτερο της γενιάς του 

SEXI SEXI άνδρας του κόσµου άνδρας του κόσµου 
µιας και βραβεύτηκε από µιας και βραβεύτηκε από 
πολύ γνωστό περιοδικό πολύ γνωστό περιοδικό 

..



ΓυναικείαΓυναικεία οµάδα οµάδα 

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
πετυχηµένων ατόµων πετυχηµένων ατόµων 

Johnny Johnny DeppDepp

Ηθοποιός του Ηθοποιός του 
HollywoodHollywood

Χαρισµατικός Χαρισµατικός µιας και µιας και 
δοκιµάστηκε ήδη µε δοκιµάστηκε ήδη µε 
επιτυχία σε µια σειρά επιτυχία σε µια σειρά 
πολυποίκιλων ρόλωνπολυποίκιλων ρόλων

ΕίδωλοΕίδωλο της νεολαίας της νεολαίας 
αλλά και αλλά και sexsex symbolsymbol

Ισχυρή προσωπικότητα Ισχυρή προσωπικότητα 
κατάφερε να κατάφερε να 
απεξαρτηθείαπεξαρτηθεί από από 
ναρκωτικές ουσίες ναρκωτικές ουσίες 

..



ΓυναικείαΓυναικεία οµάδα οµάδα 
ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά πετυχηµένων πετυχηµένων 
ατόµων ατόµων 

Wentworth MillerWentworth Miller

Ηθοποιός Ηθοποιός 

Απόφοιτος του Απόφοιτος του 
Πανεπιστηµίου Πανεπιστηµίου ΠρίνστονΠρίνστον
µε πτυχίο στην αγγλική µε πτυχίο στην αγγλική 
λογοτεχνία λογοτεχνία 

ΠρωταγωνιστείΠρωταγωνιστεί στην στην 
επιτυχηµένη τηλεοπτική επιτυχηµένη τηλεοπτική 
σειρά σειρά PrisonPrison BreakBreak του του 
χάρισε µια υποψηφιότητα χάρισε µια υποψηφιότητα 
για για Χρυσή ΣφαίραΧρυσή Σφαίρα

ΌµορφοςΌµορφος,, ΈξυπνοςΈξυπνος, , 
ΓοητευτικόςΓοητευτικός και και 
ελκυστικόςελκυστικός

..



ΓυναικείαΓυναικεία οµάδα οµάδα 
ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά πετυχηµένων πετυχηµένων 
ατόµων ατόµων 

Joan Rowling Joan Rowling 

Συγγραφέας  Συγγραφέας  

ΚαταπληκτικόΚαταπληκτικό µορφωτικό µορφωτικό 
επίπεδο επίπεδο καικαι σπουδές σπουδές 

ΈχειΈχει µεγάλη φαντασίαµεγάλη φαντασία

Έγραψε την καταπληκτική σειρά Έγραψε την καταπληκτική σειρά 
βιβλίων βιβλίων γνωστή σε όλο τον γνωστή σε όλο τον 
κόσµο κόσµο Χάρη Χάρη ΠότερΠότερ

Τα Τα βιβλία της έγιναν ταινίεςβιβλία της έγιναν ταινίες και και 
έχουν κάνει ρεκόρ επιτυχίας έχουν κάνει ρεκόρ επιτυχίας 
όπου και αν προβλήθηκαν όπου και αν προβλήθηκαν 

Είναι µια από τις Είναι µια από τις πλουσιότερες πλουσιότερες 
γυναίκεςγυναίκες του κόσµου του κόσµου ..



ΓυναικείαΓυναικεία οµάδα οµάδα 
ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

Τα κορίτσια αναγνωρίζουν την Τα κορίτσια αναγνωρίζουν την 
επιτυχία περισσότερο στους επιτυχία περισσότερο στους 
άνδρες άνδρες 

Ενδεχοµένως γιατί οι Ενδεχοµένως γιατί οι 
πετυχηµένοι άνδρες είναι και πετυχηµένοι άνδρες είναι και 
οι οι µελλοντικοί εν δυνάµει µελλοντικοί εν δυνάµει 
σύζυγοισύζυγοι τους τους 

Σε αυτούς ψάχνουν να είναιΣε αυτούς ψάχνουν να είναι::

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΙΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΙ, , 

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ,,

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙ,  ,  

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ,,

ΟΜΟΡΦΟΙΟΜΟΡΦΟΙ, , 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ, και, και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ..



ΑΝ∆ΡΙΚΗΑΝ∆ΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΟΜΑ∆Α 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΗΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 

ΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΣΛΗΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛΚΑΣΛΗΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛ

ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣΚΗΠΟΥΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞ

ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣΚΗΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

∆ΕΜΟΥΖΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΕΜΟΥΖΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΚΛΠΑΚΥΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΛΠΑΚΥΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
.



ΑνδρικήΑνδρική οµάδα οµάδα 

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά πετυχηµένων πετυχηµένων 
ατόµων ατόµων 

Λεονάρντο Λεονάρντο ΝτιΝτι ΚάπριοΚάπριο

Ηθοποιός του Ηθοποιός του HollywoodHollywood

Φιλάνθρωπος Φιλάνθρωπος µε έντονο µε έντονο 
ανθρωπιστικό έργοανθρωπιστικό έργο
Συµµετέχει σε 6 Συµµετέχει σε 6 
οργανώσεις για τα παιδιά οργανώσεις για τα παιδιά 
και την καταπολέµηση της και την καταπολέµηση της 
φτώχειας  φτώχειας  

∆ηµιουργός ιδρύµατος ∆ηµιουργός ιδρύµατος για για 
τηντην προστασία του προστασία του 
περιβάλλοντος, τη διάσωση περιβάλλοντος, τη διάσωση 
των απειλούµενων µε των απειλούµενων µε 
εξαφάνιση ζώων και για τις εξαφάνιση ζώων και για τις 
κλιµατικές αλλαγές κλιµατικές αλλαγές 

..



ΑνδρικήΑνδρική οµάδα οµάδα 

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
πετυχηµένων ατόµων πετυχηµένων ατόµων 

ΚοντολίζαΚοντολίζα ΡάιςΡάις

Σύµβουλος Σύµβουλος 
ασφαλείας των ασφαλείας των 
Η.Π.Α.Η.Π.Α.

Αναγνωρισµένη ισχυρή Αναγνωρισµένη ισχυρή 
ειδικός ειδικός σε θέµατα σε θέµατα 
Ρωσίας και ανατολικής Ρωσίας και ανατολικής 
ΕυρώπηςΕυρώπης

Καθηγήτρια πολιτικών Καθηγήτρια πολιτικών 
επιστηµών επιστηµών καικαι
κοσµήτορας του κοσµήτορας του 
πανεπιστηµίου πανεπιστηµίου του του 
ΣτάνφορντΣτάνφορντ

..



ΑνδρικήΑνδρική οµάδα οµάδα 
ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

Τα αγόρια θεωρούν ότι η επιτυχία Τα αγόρια θεωρούν ότι η επιτυχία 
είναι ανεξάρτητη από το φύλο  είναι ανεξάρτητη από το φύλο  

Τα αγόρια είναι περισσότερο Τα αγόρια είναι περισσότερο 
συνειδητοποιηµένα και δεν συνειδητοποιηµένα και δεν 
ξεγελιούνται εύκολα από τη ξεγελιούνται εύκολα από τη 
σηµερινή κοινωνία για αυτό που σηµερινή κοινωνία για αυτό που 
προωθεί ότι είναι επιτυχίαπροωθεί ότι είναι επιτυχία

Σε αυτούς ψάχνουν να είναιΣε αυτούς ψάχνουν να είναι::

ΙΣΧΥΡΟΙ να κατέχουν ανώτερες ΙΣΧΥΡΟΙ να κατέχουν ανώτερες 

θέσειςθέσεις, , 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ σε θέµατα ΠΟΛΙΤΕΣ σε θέµατα 

φιλανθρωπίαςφιλανθρωπίας,,

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ σε θέµατα ΠΟΛΙΤΕΣ σε θέµατα 

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
..


