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Κλεοπάτρα
69 – 30 π.χ.
Αίγυπτος -Βασίλισσα
Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο από 51-30 π.χ. Είχε δύο
αδερφές και ήταν η µικρότερη από τις τρεις . Η Κλεοπάτρα ήταν γοητευτική και
έξυπνη. Κέρδισε την υποστήριξη του Ιουλίου Καίσαρα, του Ρωµαίου ηγέτη.
Ερωτεύτηκαν και ο Καίσαρας βοήθησε να ανακαταλάβει το θρόνο της Αιγύπτου.
Πήγε στη Ρώµη µαζί του όπου και έζησαν δύο χρόνια. Μετά τη δολοφονία του
Καίσαρα η Κλεοπάτρα επέστρεψε στην Αίγυπτο. Σύντοµα συνάντησε τον Μάρκο
Αντώνιο, έναν άλλο Ρωµαίο ηγέτη, τον οποίο και ερωτεύτηκε. Ο Αντώνιος ζήτησε
από την Κλεοπάτρα να του δηµιουργήσει στρατό για να καταλάβει τη Ρώµη. Του
έδωσε χρήµατα και δηµιουργήσανε µαζί ναυτικό για να πολεµήσουν τους Ρωµαίους,
το οποίο όµως καταστράφηκε στη µάχη. Ο Μάρκος Αντώνιος αυτοκτόνησε όταν
έµαθε ότι η Κλεοπάτρα σκοτώθηκε, κάτι το οποίο ήταν αναληθές αφού η ίδια
αυτοκτόνησε για να µην γίνει αιχµάλωτη των Ρωµαίων.
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Κοµνηνή, Άννα
Βυζαντινή Ιστορικός της Πρώτης Σταυροφορίας
1083-1153 µ.Χ.

Η Άννα η Κοµνηνή θεωρείται η πρώτη γυναίκα ιστορικός σε παγκόσµιο επίπεδο και
η σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη Βασιλεία του πατέρα της Αλέξιου του Α΄.
Οι εργασίες της είναι γεµάτες από λεπτοµέρειες για την καθηµερινή ζωή στο παλάτι,
τις πράξεις της οικογένειας της και τις συναλλαγές µεταξύ των Βυζαντινών και των
δυτικών σταυροφόρων κατά τη διάρκεια της Α΄ Σταυροφορίας.

Πηγές:
http://www.womeninworldhistory.com
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Ελεονόρα της Ακυταίν
Γαλλία– Βασίλισσα, στραυροφόρος
1122 – 1202

Η Ελεονόρα της Ακυταίν ήταν µία από τις πιο δυνατές προσωπικότητες της
φεουδαλικής Ευρώπης η οποία ασκούσε µεγάλη επιρροή. Στην ηλικία των 15 ετών
παντρεύτηκε το Λουδοβίκο τον Ζ΄ , Βασιλιά της Γαλλίας. Στην ηλικία των 19 ετών
γονάτισε στον καθεδρικό του Véselay, όπου προσέφερε στον γνωστό Αβά Μπερνάρ
του Clairvaux χιλιάδες δουλοπάροικους για την δεύτερη Σταυροφορία. Λέγεται ότι η
Βασίλισσα Ελεονόρα εµφανίστηκε στον Véselay ντυµένη ως αµαζόνα καλπάζοντας
ανάµεσα στα πλήθη επάνω σε ένα άσπρο άτι φωνάζοντας στα πλήθη να την
συντροφεύσουν στις Σταυροφορίες. Ενώ η εκκλησία µπορεί να ικανοποιήθηκε από
την προσφορά χιλιάδων µαχητών – δουλοπάροικων ήταν λιγότερο ευτυχής όταν
έµαθε ότι η Ελεονόρα ακολουθούµενη από τριακόσιες γυναίκες της αυλής της
σχεδίαζαν να πάνε για να βοηθήσουν «τη φροντίδα των τραυµατισµένων». Ντυµένη
µε την πανοπλία της και κουβαλώντας δόρατα, οι γυναίκες ποτέ δεν πολέµησαν µέχρι
την είσοδό τους στη Κωνσταντινούπολη το 1147 µ.Χ.
Πηγές
http://www.womeninworldhistory.com
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΅

Ιωάννα της Λωραίνης
1412-1431 µ.Χ.

Γαλλίδα εθνική ηρωίδα, ηγέτης του στρατού
Η Ιωάννα της Λωραίνης είναι η πιο διάσηµη γυναίκα µαχητής στην Ευρωπαϊκή
ιστορία. οδηγώντας τον στρατό του Καρόλου του 7ου. Στο πεδίο της µάχης ενέπνευσε
τα στρατεύµατα της και τα οδήγησε στους εχθρούς µέσα από τα πάτρια της εδάφη.
Παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε τίποτα για τον τοµέα των µαχών, ισχυριζόταν ότι
οδηγούνταν από τα οράµατα αγίων. Πολέµησε για το βασιλιά της και τη χώρα της ως
ένα σύµβολο. Αυτή ήταν µία νέα ιδέα για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής και
τους βοήθησε να ενωθούν για τη νίκη

Πηγές:
http://www.edwardsly.com/wobio.html

4

Ασπρόµαυρος αµφορέας.
Ο Αχιλλέας σκοτώνει την βασίλισσα
των αµαζόνων Πενθεσιλέα,
Εξεκίας 540 π.Χ.

Πενθεσιλέα
c. 1187 π.Χ.
Πολεµιστής
Ήταν η θρυλική βασίλισσα των αµαζόνων η οποία σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα στον
τρωικό πόλεµο. Σύµφωνα µε την παράδοση δηµιούργησε τον πολεµικό πέλεκυ.
Πηγές:
http://www.astr.ua.edu/4000WS
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http://en.wikipdia.org/wiki/Sorghaghtani_Beki
Σοργκατάνι Μπέκι – Μητέρα του µεγάλου Χαν
Mογγολία- Βασίλισσα
Το 1227 µ.Χ. ο A. D. Chinggis Khan (Τσέγκινς Χαν ), ο κύριος «των ωκεανών που
περικύκλωναν τη στεριά» πέθανε. Ποιος όµως θα τον διαδεχόταν; Αυτή ήταν η
Σοργκατάνι Μπέκι, χήρα του Τολούι, ενός από τους γιούς του Τσέγκινς Χαν. Η
Σοργκατάνι Μπέκι είχε µεγάλη εξουσία. Ήταν η κόρη εξ αγχιστείας του Τσικις Χαν
και µητέρα των µεγαλύτερων εγγονών του. Η Σουρκατάνι αποκαλούνταν ως «το
διευθύνων πνεύµα του σπιτιού του Τολούι». Πίστευε ότι µέσω της επιρροής της και
της διδασκαλίας , τα παιδιά της λαµβάνοντας την κατάλληλη εκπαίδευση και τις
ικανότητες στη µάχη θα είχαν την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση για να κυβερνήσουν
αυτοκρατορίες. Χάρη στη Σοργκατάνι όλα τα παιδιά της γίνανε ξακουστοί Χαν και
γνωστοί για τη θρησκευτική τους ανεκτικότητα.
Πηγές:
http://www.womeninworldhistory.com
http://en.wikipdia.org/wiki/Sorghaghtani_Beki
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