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Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο της Μαλάλα Γιουσαφζάι  Με λένε Μαλάλα, μτφρ. 

Αύγουστος Κορτώ, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2013. Αναφέρεται στην ομιλία που έκανε η Μαλάλα, 

το κορίτσι που όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στους Ταλιμπάν,  στα Ηνωμένα Έθνη στα 

δέκατα έκτα γενέθλιά της για τη σημασία της εκπαίδευσης και το δικαίωμα που έχει κάθε 

παιδί σ’ αυτή. 

Δεν είχα γράψει την ομιλία μου μόνο με τους αντιπροσώπους των χωρών του ΟΗΕ 

κατά νου﮲ την είχα γράψει για κάθε άνθρωπο στον κόσμο που θα μπορούσε να κάνει τη 

διαφορά. ΄Ηθελα να αγγίξω όλους τους ανθρώπους που ζούνε μες στη φτώχεια, τα παιδιά 

που αναγκάζονται να δουλέψουν, κι όλα τα θύματα της τρομοκρατίας ή της έλλειψης 

εκπαίδευσης. Βαθιά μέσα μου ήλπιζα να αγγίξω κάθε παιδί που θα μπορούσε να πάρει 

κουράγιο από τα λόγια μου και να υψώσει τη φωνή για τα δικαιώματά του.  

Φορούσα μια από τις λευκές εσάρπες της Μπεναζίρ Μπούτο*, πάνω από το 

αγαπημένο μου ροζ σαλβάρ καμίζ, και κάλεσα τους ηγέτες του κόσμου να χαρίσουν δωρεάν 

εκπαίδευση σε κάθε παιδί σ’ ολάκερη την υφήλιο. «Αφήστε μας να πάρουμε στα χέρια μας 

τα βιβλία και τα μολύβια μας» είπα. «Είναι τα πιο ισχυρά μας όπλα. Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, 

ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο». Δεν ήξερα τι εντύπωση είχε κάνει 

ο λόγος μου, ώσπου τα μέλη του κοινού σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν. Η μητέρα μου 

έκλαιγε και ο πατέρας μου είπε πώς είχα γίνει η κόρη όλης της οικουμένης. 

Αγαπώ τον Θεό μου. Ευχαριστώ τον Αλλάχ. Του μιλάω όλη μέρα. Είναι μεγάλος. 

Δίνοντάς μου αυτό το ύψος, ώστε να φτάνω και ν’ αγγίζω τον κόσμο, μου έδωσε και μεγάλες 

ευθύνες. Ειρήνη σε κάθε σπίτι, σε κάθε δρόμο, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρα -αυτό είναι τ’ 

όνειρό μου. Μόρφωση για κάθε αγόρι και κάθε κορίτσι στον κόσμο. Το να κάθομαι σ’ ένα 

θρανίο και να διαβάζω τα βιβλία μου με όλες τις φίλες μου απ’ το σχολείο είναι δικαίωμά 

μου. Το να βλέπω κάθε μα κάθε ανθρώπινο πλάσμα μ’ ένα χαμόγελο ευτυχίας είναι η ευχή 

μου. 

Με λένε Μαλάλα. Ο κόσμος μου άλλαξε, μα όχι εγώ. 

*Η Μπεναζίρ Μπούτο ήταν δύο φορές πρωθυπουργός του Πακιστάν. Καταγόταν από πολιτική οικογένεια και 

δολοφονήθηκε το 2007. 

 

Ασκήσεις 

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος), αφού 

διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο: 

Η Μαλάλα κάλεσε τους ηγέτες να χαρίσουν χρήματα σε κάθε παιδί στην υφήλιο ………. 

Το όνειρο της Μαλάλα είναι η παγκόσμια ειρήνη …………………….. 

Οι γονείς της Μαλάλα δυσαρεστήθηκαν με την ομιλία της και ντράπηκαν ……………….  

Η Μαλάλα πιστεύει ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση ………………….. 

Η Μαλάλα εύχεται κάθε ανθρώπινο πλάσμα να είναι ευτυχισμένο ……….. 

Το κοινό συγκινήθηκε και χειροκρότησε τη Μαλάλα ……………………………… 



2. Α) Προσπαθήστε να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου κι 

έναν τίτλο στο κείμενο. 

Β) Χρησιμοποιώντας τις λέξεις εκπαίδευση, δικαίωμα, παιδί, ευθύνη, ειρήνη, 

μόρφωση, ευτυχία γράψτε 2-3 προτάσεις ή ένα μικρό κείμενο. 

3. Α) Γράψτε ένα γράμμα σ’ έναν συμμαθητή/μια συμμαθήτριά σας που θέλει να 

σταματήσει το σχολείο σχολιάζοντας τα λόγια της Μαλάλα: «Ένα παιδί, ένας 

δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο». 

Β) Φανταστείτε ότι είστε στη Νέα Υόρκη στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και βγάλτε 

ένα λόγο μπροστά στους ηγέτες του κόσμου για τα δικαιώματα των παιδιών. ( Επειδή 

οι μετακινήσεις απαγορεύονται, θα αρκεστείτε να γράψετε τον λόγο σας σαν 

έκθεση). 

Γ) Βρείτε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη Μαλάλα και προσπαθήστε να συνθέσετε 

το πορτρέτο της. 

Δ) Ζωγραφίστε ή φτιάξτε ένα κολάζ εμπνεόμενοι/ες από τα μηνύματα του κειμένου. 

Ε) Συνθέστε ένα ποίημα παίρνοντας αφορμή από τον λόγο της Μαλάλα και -γιατί 

όχι;- μελοποιήστε το. 

Εννοείται ότι θα διαλέξετε μια δραστηριότητα από τα Α,Β,Γ,Δ,Ε. Βεβαίως είναι 

ευπρόσδεκτες όλες οι απαντήσεις, αν έχετε τόση έμπνευση ή τόση ανία και ψάχνετε 

διέξοδο. Θα χαρώ να διαβάζω... 

  

Καλή επιτυχία! 

 


