ΕΡΓΑΣΙΑ ERASMUS+
ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΣΙΚΡΙΚΤΣΗ ΜΕΛΙΤΑ

1. ΜΙΧΑΙ ΕΜΙΝΕΣΚΟΥ
( Mihai Eminescu )
Ο Μιχάι Εμινέσκου (πραγματικό όνομα Μιχαήλ Εμινόβιτσι,
15 Ιανουαρίου 1850 – 15 Ιουνίου 1889) ήταν
Ρουμάνος ποιητής και λογοτέχνης. Γεννήθηκε στο
Μποτοσάνι της Μολδαβίας και υπήρξε γόνος ευκατάστατης
επαρχιακής οικογένειας.
Ανήκε στη γενιά των μεγάλων κλασικών Ρουμάνων
συγγραφέων και αναγνωρίζεται ως ο εθνικός ποιητής των
Ρουμάνων.
Σε ηλικία 19 ετών εγγράφηκε στη φιλοσοφική σχολή του
Πανεπιστημίου της Βιέννης και κατόπιν μελέτησε νομικά στο
Βερολίνο και στην Ιένα.

1. ΜΙΧΑΙ ΕΜΙΝΕΣΚΟΥ
( Mihai Eminescu )
Από πολύ νωρίς ο Εμινέσκου έδειξε το ποιητικό του
ταλέντο, δημοσιεύοντας ποιήματά του και δέχθηκε πολύ
καλές κριτικές.
Με το λογοτεχνικό του ταλέντο και την ευρύτατη παιδεία
του κατόρθωσε να αναπτύξει τη ρουμανική γλώσσα και
λογοτεχνία.
Σημαντικά ποιητικά του έργα ήταν: «Ο Αυγερινός», η
«Προσευχή ενός Δάκα» και η «1η Επιστολή», όπου
περιγράφεται η σχέση θείου-ανθρωπίνου, ενώ
αριστούργημα θεωρήθηκε και το διήγημά του «Ο
Φτωχοδιόνυσος».

2. ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΜΑΝΕΤΣΙ
( Nadia Comaneci )
Η Νάντια Κομανέτσι γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1961 στο
Ονέστι της Ρουμανίας. Είναι Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης
γυμναστικής.
Θεωρείται μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στο άθλημα,
καθώς και μία από τις κορυφαίες αθλήτριες σε όλα τα
αθλήματα.
Στα 14 της συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
1976 στο Μόντρεαλ, όπου και έγινε μία από τις σημαντικότερες
αθλήτριες των αγώνων. Εκεί σημείωσε τη μεγαλύτερη
βαθμολογία όλων των εποχών στο άθλημα, δηλαδή το τέλειο
10, στις παράλληλες μπάρες.

2. ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΜΑΝΕΤΣΙ
( Nadia Comaneci )
Στην Ολυμπιάδα αυτή κέρδισε άλλα δύο χρυσά
μετάλλια, ενώ μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
κέρδισε και τον τίτλο του Ήρωα της Σοσιαλιστικής
Εργασίας της Ρουμανίας.
Συνολικά βραβεύτηκε με 5 χρυσά Ολυμπιακά
μετάλλια (2 ακόμη χρυσά στους Ολυμπιακούς της
Μόσχας το 1980 και 2 ασημένια), 2 χρυσά μετάλλια
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 9 χρυσά μετάλλια στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Η Κομανέτσι ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την
ενόργανη γυμναστική το 1981 και από τότε ζει στις Η.
Π.Α.

3. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΟΝΕΣΚΟ
( Eugene Ionesco )
Ο Ευγένιος Ιονέσκο γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1909 και
απεβίωσε στις 28 Μαρτίου 1994.
Ήταν Ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας, από τους
διασημότερους εκπροσώπους του θεάτρου του
παραλόγου.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου.
Τα σημαντικότερα έργα του ήταν: «The chairs», «Ρινόκερος»,
«Δολοφόνος χωρίς αμοιβή», «The new Tenant» και «Η
φαλακρή Τραγουδίστρια».

4. ΓΚΕΟΡΓΚΕ ΜΟΥΡΕΣΑΝ
( George Muresan )
Ο Γκεόρκε Μουρεσάν γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1971.
Είναι Ρουμάνος επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, ο
οποίος αγωνιζόταν ως σέντερ. Με ύψος 2,32 μέτρα είναι ο
ψηλότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στο NBA.
Έπαιξε στο ΝΒΑ από το 1993 έως το 2020, ενώ η καλύτερη
σεζόν του ήταν το 1995-1996, όταν είχε κατά μέσο όρο 14,5
πόντους ανά αγώνα.
Το 2004, ο Μουρεσάν ίδρυσε το Giant Basketball Academy
(GBA), ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη διδασκαλία της
καλαθοσφαίρισης σε αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών.

5. ΝΙΚΟΛΑΕ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ
( Nicolae Ceausescu )
Ο Νικόλαε Τσαουσέσκου γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1918 και
απεβίωσε στις 25 Δεκεμβρίου 1989.
Ήταν ηγέτης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας από
το 1965 μέχρι την εκτέλεση του τα Χριστούγεννα του 1989.
Από το 1972 προσπάθησε να αλλάξει τη χώρα. Ξεκίνησε ένα
πρόγραμμα καταστροφής και ανασχεδιασμού της επαρχίας και της
πρωτεύουσας, ισοπεδώνοντας πολλά χωριά αλλά και ιστορικά κτίρια
και εκκλησίες.
Προσπάθησε να αυξήσει το ρουμανικό πληθυσμό, δίνοντας οικονομική
βοήθεια στις πολυμελείς οικογένειες. Το πρόγραμμα αυτό όμως
οδήγησε στην εγκατάλειψη παιδιών στους δρόμους, τα οποία
μεγάλωναν ως ορφανά.

5. ΝΙΚΟΛΑΕ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟY
( Nicolae Ceausescu )
Για να πραγματοποιήσει το πρόγραμμά του δανείστηκε πολλά
χρήματα από Δυτικές χώρες. Για να αποπληρώσει όμως τα χρέη
των δανείων, οδήγησε τον λαό του στην φτώχεια, στερώντας
του βασικά αγαθά όπως η τροφή και η θέρμανση.
Σε αντίθεση με τον λαό του, ο ίδιος ζούσε πλουσιοπάροχα.
Εκτελέστηκε από τον στρατό της Ρουμανίας τα Χριστούγεννα
του 1989, καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνος για την οικονομική
εξαθλίωση του λαού της Ρουμανίας.

6. ΣΙΜΟΝΑ ΧΑΛΕΠ
( Simona Halep )
Η Χάλεπ γεννήθηκε στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας,
έχοντας Βλαχική καταγωγή. Ο πατέρας της ήταν κι αυτός
αθλητής. Εκείνη ξεκίνησε να παίζει τένις σε ηλικία 6 ετών.
Είναι η τρέχουσα νούμερο 2 τενίστρια της Ένωσης
Αντισφαίρισης Γυναικών (WTA).
Περί το 2012, άρχισε να γίνεται γνωστή παγκοσμίως, όταν
μπήκε μέσα στην 50άδα των καλύτερων τενιστριών. Τους
πρώτους της έξι WTA τίτλους του κατέκτησε την ίδια χρονιά,
δηλαδή το 2013. Εκείνη τη χρονιά ονομάστηκε η Πιο
Βελτιωμένη Αθλήτρια από το WTA.

6. ΣΙΜΟΝΑ ΧΑΛΕΠ
2014-2017:Τις σεζόν 2014 και 2015 έλαβε διαδοχικά
τον τίτλο του WTA, για τη Δημοφιλέστερη Αθλήτρια
της Χρονιάς. Το 2017, έλαβε το βραβείο από το WTA
του Αγαπημένου Αθλητή του Κοινού.
2018: Στις 9 Ιουνίου 2018 κατέκτησε τον πρώτο της
τίτλο του Ρολάν Γκαρός επικρατώντας της
Αμερικανίδας Σλόαν Στίβενς.
2019: Έναν χρόνο αργότερα, στις 13 Ιουλίου 2019,
κατέκτησε το Γουίμπλεντον νικώντας τη Σερένα
Γουίλιαμς με 6-2, 6-2. Έγινε έτσι η πρώτη Ρουμάνα
που κέρδισε τίτλο στο μονό του Γουίμπλεντον.

7. ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΣΑΜΠΟ
( Gabriela sambo )
Η Γκαμπριέλα Σάμπο γεννημένη στις 14
Νοεμβρίου 1975, είναι Ρουμάνα πρώην αθλήτρια και
νυν πολιτικός.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της πέτυχε σημαντικές
διακρίσεις στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις
(1500, 3000 και 5000 μέτρα) σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων κατέκτησε
τρία ολυμπιακά μετάλλια καθώς και οκτώ μετάλλια σε
παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού
στίβου, έξι από τα οποία είναι χρυσά.
Τον Μάρτιο του 2014 ανέλαβε το υπουργείο Νεολαίας
και Άθλησης στην κυβέρνηση του Βίκτορ Πόντα.

