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Μαλάλα Γιούσαφζάι (είδηση) 

Μαλάλα Γιουσαφζάι 

Η είδηση που ακολουθεί μας πληροφορεί ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το             
2014 απονεμήθηκε στην Μαλάλα Γιουσαφζάι και στον Καϊλάς Σατιάρτ. 

Στη Μαλάλα Γιουσαφζάι και τον ινδό Καϊλάς Σατιάρτ το Νόμπελ Ειρήνης για το             
2014 

Ιδιαίτερος ο συμβολισμός της απονομής του βραβείου «σε έναν ινδουιστή και μία            
μουσουλμάνα, σε έναν Ινδό και μία Πακιστανή» 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  10/10/2014 

 

H Μαλάλα Γιουσαφζάι και o ινδός Καϊλάς Σατιάρτ 

(Πηγή: EPA/JASON SZENES / MARTIAL TREZZINI) 
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Όσλο 

Στη Μαλάλα Γιουσαφζάι και τον ινδό Καϊλάς Σατιάρτ απονέμεται το βραβείο           
Νόμπελ για το 2014, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική επιτροπή. 

Η 17χρονη μαθήτρια είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση ως «σύμβολο» του αγώνα για            
το δικαίωμα των κοριτσιών στη σχολική εκπαίδευση, ενώ ο ινδός ακτιβιστής έχει            
μεγάλη δραστηριότητα στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας. 

Η επιτροπή τονίζει ιδιαίτερα τον συμβολισμό της απονομής του βραβείου «σε έναν            
ινδουιστή και μία μουσουλμάνα, σε έναν Ινδό και μία Πακιστανή, στον κοινό αγώνα             
για την εκπαίδευση και εναντίον του εξτρεμισμού». 

Η 17χρονη Πακιστανή μαθήτρια που αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην            
εκπαίδευση ήταν φαβορί και πέρυσι, αλλά τελικά το βραβείο είχε απονεμηθεί στον            
Οργανισμό για τη Μη Διάδοση των Χημικών Όπλων, με φόντο τη συριακή κρίση. 

Η νεαρή μαθήτρια είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση από Ταλιμπάν που εισέβαλαν στο            
σχολικό λεωφορείο που βρισκόταν και την τραυμάτισαν σοβαρότατα στο κεφάλι. Η           
κοπέλα είχε μεταφερθεί στη Βρετανία, όπου και κατάφερε να ξεπεράσει τον           
τραυματισμό της. 

Ανακοινώνοντας την απονομή του βραβείου, ο πρόεδρος της νορβηγικής επιτροπής          
ανέφερε ότι Σατιάρτ «διατηρώντας την παράδοση του Γκάντι, έχει βρεθεί στην           
κορυφή διαφόρων μορφών διαμαρτυρίας, όλες ειρηνικές, που επικεντρώνονται στην         
εκμετάλλευση παιδιών για οικονομικό όφελος». «Έχει συμβάλει επίσης στην         
προώθηση σημαντικών διεθνών κινήσεων για τα δικαιώματα των παιδιών» προσθέτει          
η ανακοίνωση. 

Όσον αφορά την μαθήτρια, τονίζει ότι «παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Μαλάλα              
Γιουσαφζάι έχει ήδη παλέψει εδώ και χρόνια για το δικαίωμα των κοριτσιών στην             
εκπαίδευση, και έγινε το παράδειγμα ότι τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να συμβάλουν              
στη βελτίωση της κατάστασής τους, και το έκανε αυτό κάτω από τις πιο επικίνδυνες              
περιστάσεις». 

www.tovima.gr/world/article/?aid=639845 
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Ασκήσεις 

1.  Να συζητήσετε σχετικά με τον συμβολισμό της απονομής του βραβείου στον 
οποίο αναφέρεται ο υπότιτλος της είδησης. 

2. Να διαβάσετε προσεκτικά τα μέρη του κειμένου σε εισαγωγικά και να 
σχολιάσετε το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκε η νορβηγική επιτροπή για την 
απονομή του βραβείου στους δύο υποψήφιους. 

3. Να γράψετε ένα άρθρο - σχόλιο για την είδηση της 
απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στη Μαλάλα 
και στον Σατιάρτ. Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας και τον προβληματισμό σας 
για τη σημασία του γεγονότος γενικά και ειδικότερα για την απήχηση  που 
μπορεί να έχει σε παιδιά και νέους ανά την υφήλιο. Θυμηθείτε και τα σχετικά 
με το σχόλιο πάνω σε μία είδηση στο βιβλίο Έκφραση-Έκθεση για τη 
Β΄λυκείου, σ.48. 

4. Σύμφωνα με την επιτροπή, η 
Μαλάλα μπορεί να αποτελέσει 
ένα θετικό πρότυπο για τα παιδιά 
και για τους νέους. 
Ποιο είναι το δικό σας πρότυπο και για ποιους λόγους το επιλέξατε; Ποιες 
αξίες εκπροσωπεί; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας  σε ένα σύντομο κείμενο. 
Να διαβάσετε τα κείμενα σε ομάδες και να εξετάσετε σε ποια σημεία 
συμπίπτουν και σε ποια διαφέρουν οι επιλογές σας. 
Παρουσιάστε τα συμπεράσματά σας σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο 
στην ολομέλεια. 

5. Ο πρόεδρος της νορβηγικής επιτροπής ανέφερε 
ότι ο Σατιάρτ διατηρώντας την παράδοση του 
Γκάντι, έχει βρεθεί στην κορυφή διαφόρων μορφών διαμαρτυρίας, όλες 
ειρηνικές, που επικεντρώνονται στην εκμετάλλευση παιδιών για οικονομικό 
όφελος. Σε ποια παράδοση του Γκάντι αναφέρεται ο Πρόεδρος; 
Οργανώστε σε ομάδες μια έρευνα γύρω από το θέμα.  

● Συγκεντρώστε πληροφορίες για τη ζωή του Γκάντι και για τη μέθοδο 
της «της μη βίας» που εφάρμοσε. 

● Εκφράστε τη γνώμη σας  και τον προβληματισμό σας  για τη μέθοδο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω ερωτήματα: 
Σε ποιες αξίες στηρίζεται; Είναι αποτελεσματική; Σε ποια κοινωνικά 
πλαίσια μπορεί να εφαρμοστεί; 

● Να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα 
της έρευνάς σας σε προσχεδιασμένο 
προφορικό λόγο με την υποστήριξη ενός power point. Μπορείτε να 
αξιοποιήσετε στην έρευνά σας και την ταινία «Γκάντι» του σκηνοθέτη 
Richard Attenborough. 

● Συζητήστε σε ομάδες τις παρακάτω 10 θεμελιώδεις αρχές του Γκάντι. 
Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει, να σχολιάσει και να 
παρουσιάσει στην ολομέλεια δύο αρχές. 
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1. Άλλαξε τον εαυτό σου. 

“Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο”. 

“Ως ανθρώπινα όντα, η μεγαλοσύνη μας έγκειται όχι τόσο πολύ στην ικανότητά μας 
να αναμορφώσουμε τον κόσμο – αυτός είναι ένας μύθος της ατομικής εποχής - όσο 
στο να αναμορφώνουμε τους εαυτούς». 

2. Εσύ έχεις τον έλεγχο. 

“Κανείς δεν με βλάπτει χωρίς την άδειά μου” . 

“Το τι νιώθεις και πώς αντιδράς σε κάτι, εξαρτάται πάντα από σένα. Μπορείς να              
επιλέξεις τις σκέψεις, τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά σου σχεδόν στα πάντα.            
Κανείς εκτός από σένα δεν μπορεί να ελέγξει πώς εσύ νιώθεις”. 

3. Συγχώρησε. 

“Ο αδύναμος δεν μπορεί να συγχωρήσει. Η συγχώρεση είναι ιδιότητα των δυνατών”. 

“Ο οφθαλμός αντί οφθαλμού, καταλήγει να κάνει όλο τον κόσμο τυφλό” . 

“Το να πολεμάς το κακό με κακό δεν βοηθά κανέναν. Αν δεν συγχωρείς, τότε αφήνεις               
το παρελθόν και κάποιον άλλον να ελέγχει πως νιώθεις. Συγχωρώντας,          
απελευθερώνεσαι από αυτά τα δεσμά και τότε μπορείς να συγκεντρωθείς          
ολοκληρωτικά στον επόμενο στόχο σου”. 

4. Χωρίς δράση δεν πας πουθενά. 

“Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας.” 

“Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει              
κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς, για να μεταφράσεις τη γνώση σε           
αποτελέσματα και κατανόηση.” 

5. Πρόσεχε τη στιγμή. 

“Δεν θέλω να προβλέπω το μέλλον. Με απασχολεί να νοιάζομαι για το παρόν. Ο              
Θεός δεν μου έχει δώσει έλεγχο των στιγμών που θα έρθουν”. 

“Ο καλύτερος τρόπος να ξεπεράσεις την εσωτερική αντίσταση, που συχνά μας           
σταματάει από τη δράση, είναι να μένεις στο παρόν όσο το δυνατόν περισσότερο και              
να έχεις αποδοχή». 

  

4 

http://politropi.greek-language.gr/


Πολύτροπη Γλώσσα - http://politropi.greek-language.gr/ 

6. Ο καθένας είναι άνθρωπος. 

“Υποστηρίζω ότι είμαι ένα απλό άτομο υποκείμενος στα λάθη, όπως κάθε θνητός            
συνάνθρωπός μου. Ξέρω όμως, ότι έχω αρκετή ταπεινότητα να ομολογήσω τα λάθη            
μου και να μην παλινωδήσω”. 

“Δεν είναι σοφό να είσαι σίγουρος για τη σοφία κάποιου. Είναι υγιές να θυμάσαι ότι ο                
δυνατός  μπορεί να εξασθενίσει και ο σοφός να σφάλλει”. 

7. Έχε επιμονή. 

“Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελάνε μαζί σου, ύστερα σε πολεμούν, έπειτα νικάς”. 

“Να είσαι επίμονος. Με το χρόνο η αντίσταση γύρω σου θα φθίνει και θα μικρύνει». 

«Βρες τι αληθινά σου αρέσει να κάνεις. Τότε θα βρεις το εσωτερικό κίνητρο για να               
συνεχίζεις“. 

8. Δες το καλό στους ανθρώπους και βοήθησέ τους. 

“Κοιτάζω μόνο τις καλές ποιότητες των ανθρώπων. Μιας και δεν είμαι αλάνθαστος ο             
ίδιος, δεν τολμώ να εξετάζω τα σφάλματα των άλλων”. 

“Υπάρχουν πάντα καλά στοιχεία στους ανθρώπους και υπάρχουν πράγματα που δεν           
είναι τόσο καλά. Όμως μπορείς να επιλέξεις σε τι να επικεντρωθείς . Αν θέλεις              
βελτίωση, τότε η επικέντρωση στα καλά των ανθρώπων είναι μία χρήσιμη επιλογή.            
Κάνει τη ζωή πιο εύκολη και οι σχέσεις γίνονται πιο ευχάριστες και θετικές”. 

“Έτσι, γίνεται ευκολότερο να παρακινείς τον εαυτό σου να βοηθάς τους           
συνανθρώπους σου και να τους δίνεις αξία, που κάνει όχι μόνο καλύτερη τη ζωή              
τους, αλλά σιγά-σιγά τείνεις να παίρνεις πίσω αυτό που δίνεις. Και τα άτομα που              
βοηθάς νιώθουν την τάση να βοηθούν άλλους ανθρώπους. Έτσι δημιουργείται μία           
ανοδική σπείρα θετικής αλλαγής που μεγαλώνει και ισχυροποιείται”. 

9. Να συνδέεσαι, να είσαι αυθεντικός να είσαι ο αληθινός εαυτός σου. 

“Ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, λες και κάνεις, είναι σε αρμονία”. 

“Βρίσκεις μεγαλύτερη εσωτερική απόλαυση, όταν οι σκέψεις, οι λέξεις και οι πράξεις            
σου είναι ευθυγραμμισμένες. Νιώθεις δυνατός και καλά με τον εαυτό σου”. 

10. Συνέχισε να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι. 

“Μπορείς σχεδόν πάντα να βελτιώνεις τις ικανότητές σου, τις συμπεριφορές σου ή να             
επαναξιολογείς τις αποτιμήσεις σου. Μπορείς να αποκτήσεις μεγαλύτερη κατανόηση         
του εαυτού σου και του κόσμου. Το να επιλέξεις να μεγαλώσεις και να εξελιχθείς είναι               
ένα πιο ευχάριστο και πιο χρήσιμο μονοπάτι για να ακολουθήσεις”. 
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