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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στα πλαίσια του project- ερευνητικής εργασίας-  η τάξη μας αποφάσισε να 

ασχοληθεί με πρόσωπα τα οποία με τη δράση τους -θετική ή αρνητική- έγιναν 

γνωστά και διαμόρφωσαν την πραγματικότητα του κόσμου τους και του κόσμου 

μας. Η πλειοψηφία των ομάδων εξέτασε ένα ζευγάρι προσωπικοτήτων των οποίων 

η σχέση τους ως προς τη δράση τους είναι είτε αντιθετική είτε συμπληρωματική. Η 

ομάδα μας αποφάσισε να εξετάσει τον Α.Νόμπελ, ένα πρόσωπο που το όνομά του 

είναι σε όλους γνωστό, όχι όμως και η ιστορία πίσω από το όνομά του. Ως ζευγάρι 

του- στα πλαίσια της εργασίας- επιλέξαμε ένα νεαρό κορίτσι της εποχής μας, 

συνομήλικό μας, το οποίο προτάθηκε για βραβείο νόμπελ ειρήνης. Αν και τελικά 

δεν έγινε δεκτή η παραπάνω πρόταση, η Μαλάλα Γιουσαφζάι δεν μπορεί παρά να 

αποτελεί για όλους μας ένα σύμβολο δύναμης και θέλησης. Και τα δύο παραπάνω 

πρόσωπα έχουν μείνει και  θα μείνουν στην ιστορία  γιατί αγάπησαν την ειρήνη και 

θέλησαν να «παλέψουν» για αυτήν.  Ας τους γνωρίσουμε ... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

Ο χημικός Άλφρεντ Νόμπελ 

 
 

Ο σουηδός εφευρέτης Άλφρεντ Νόμπελ διέτρεξε με τη ζωή του μεγάλο μέρος της 

σύγχρονης ιστορίας, αφήνοντας το στίγμα του μια και καλή στην οικουμένη. Ο 

άνθρωπος που έκανε ασφαλή τη νέα εκρηκτική ύλη της νιτρογλυκερίνης μέσω του 

δυναμίτη του έμελλε να γίνει πλούσιος. Ενώ τα εξοπλιστικά του εργοστάσια 

αυξάνονταν και επηρέαζαν την εικόνα του τότε κόσμου ο ίδιος έμεινε στην ιστορία 

ως ειρηνιστής 

Τόσο ειρηνιστής μάλιστα που αποφάσισε να δωρίσει όλη του την περιουσία για τη 

χρηματοδότηση των σπουδαίων ομώνυμων βραβείων για τις αγάπες της ζωής του: 

τη λογοτεχνία, τη φυσική επιστήμη (φυσικά, χημεία, ιατρική) και την ειρήνη! Ο 

Νόμπελ ήρθε για να αλλάξει τον κόσμο και το έκανε τόσο εν ζωή όσο και μετά τον 

θάνατό του. 
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Ο Άλφρεντ Νόμπελ γεννιέται στη Στοκχόλμη στις 21 Οκτωβρίου 1833 ως το τέταρτο 

από τα 8 παιδιά της οικογένειας του Ιμάνιουελ Νόμπελ, βιομηχάνου και εφευρέτη 

που κατασκεύαζε γέφυρες και κτίρια σε όλη τη Σουηδία. Ο πατέρας του είχε 

πειραματιστεί εκτεταμένα με τεχνικές για τη διάνοιξη δρόμων και του αποδίδεται η 

εφεύρεση της θαλάσσιας νάρκης. 

Παρά τα κατοπινά του πλούτη ωστόσο, ο πατέρας Νόμπελ πτώχευσε τη χρονιά που 

γεννήθηκε ο Άλφρεντ, με την οικογένεια να αναγκάζεται να μετακομίσει στη 

Φινλανδία και κατόπιν στη Ρωσία. Εκεί, στην Αγία Πετρούπολη, θα ξεκινήσει την 

επιχείρησή του που προμήθευε εξοπλισμό τον ρωσικό στρατό, πείθοντας 

ταυτοχρόνως τον τσάρο και τους αξιωματούχους του ότι οι θαλάσσιες νάρκες που 

είχε εν τω μεταξύ κατασκευάσει θα μπορούσαν να ανακόψουν τις βλέψεις των 

εχθρικών στόλων και κυρίως του πανίσχυρου βρετανικού. Ο ίδιος ήταν πιονέρος 

στην κατασκευή όπλων και τον σχεδιασμό ατμοκινητήρων, με τη βοήθειά του στους 

Ρώσους να λογίζεται ανυπολόγιστη κατά τον 

Πόλεμο της Κριμαίας (1853-1856). 

 

 

Το 1842, επιτυχημένος πλέον επιχειρηματίας και εφευρέτης, φέρνει την οικογένειά 

του στην Πετρούπολη, με τον Άλφρεντ να λαμβάνει ανώτερη εκπαίδευση σε 

ιδιωτικά σχολεία αλλά και στο σπίτι με οικοδιδασκάλους: μέχρι τα 17 του, ο έφηβος 

Άλφρεντ ήταν άριστος στις φυσικές επιστήμες και μιλούσε άπταιστα σουηδικά, 

ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά (αργότερα και ιταλικά). 

Ως νεαρός και ψάχνοντας τον εαυτό του αμφιταλαντεύεται μεταξύ της αγάπης του 

για τη χημεία και τη φυσική και της κλίσης του στην ποίηση και τη λογοτεχνία. Η 

οικογενειακή επιχείρηση ωστόσο τον περιμένει και ο πατέρας του τον στέλνει να 

σπουδάσει χημεία και μηχανική: για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Νόμπελ θα 

επισκεφτεί τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, ακόμα και τις ΗΠΑ και θα πάρει 

όλες τις απαραίτητες γνώσεις για έναν χημικό της εποχής του. 



ΠΡΟΣΩΠΑ:  Α. NOBEL  &  ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΙ 

 

Στο Παρίσι, θα γνωρίσει τον νεαρό ιταλό χημικό Ascanio Sobrero, ο οποίος τρία 

χρόνια πριν είχε αναπτύξει ένα νέο εκρηκτικό υλικό που ονόμαζε νιτρογλυκερίνη. 

Το ιδιαίτερα ασταθές εκρηκτικό θεωρούταν ωστόσο πολύ επικίνδυνο για πρακτική 

χρήση, παρά το γεγονός ότι η δύναμή του ήταν σαφώς ανώτερη από την πυρίτιδα. 

Ο Άλφρεντ Νόμπελ ενδιαφέρθηκε από την πρώτη στιγμή για τη νιτρογλυκερίνη και 

τις πρακτικές χρήσεις που θα μπορούσε να έχει στον τομέα των κατασκευών. 

 

1.1  Η εφεύρεση που άλλαξε τον κατασκευαστικό κλάδο 

Το 1852, επιστρέφει στη Ρωσία για να απασχοληθεί πλέον στην οικογενειακή 

επιχείρηση. Από κοινού με τον πατέρα του, πειραματίστηκαν στη μετατροπή της 

νιτρογλυκερίνης σε ένα τεχνικά ασφαλές και εμπορικά επικερδές εκρηκτικό προϊόν, 

με το τέλος του πολέμου ωστόσο να ανακόπτει τις προσπάθειές τους, καθώς ο 

πατέρας ήρθε και πάλι αντιμέτωπος με την πτώχευση. 

Ο Ιμάνουελ και οι δύο του γιοι, Άλφρεντ και Εμίλ, εγκαταλείπουν την Αγία 

Πετρούπολη και επιστρέφουν στη Στοκχόλμη, την ίδια ώρα που τα άλλα δύο 

αδέρφια, Ρόμπερτ και Λούντβιχ, παραμένουν στη Ρωσία: με πολλές δυσκολίες 

καταφέρνουν να σώσουν την οικογενειακή επιχείρηση και αργότερα αναπτύσσουν 

την πετρελαϊκή βιομηχανία τους στο νότιο τμήμα της ρωσικής αυτοκρατορίας, 

καταφέρνοντας να γίνουν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του καιρού τους. 

Ο Άλφρεντ, επιστρέφοντας στη Σουηδία το 1863, επικεντρώνεται στη 

νιτρογλυκερίνη. Ωστόσο το νέο υλικό δε φαίνεται αφαλές.  Σημειώνονται εκρήξεις 

και μία από αυτές (1864) θα στερούσε τη ζωή στον αδερφό του Εμίλ. Τα γεγονότα 

αυτά πείθουν τις σουηδικές Αρχές ότι το προϊόν παραείναι επικίνδυνο, με την 

αστυνομία να απαγορεύει πλέον στον Νόμπελ κάθε πειραματισμό με την ουσία στα 

περίχωρα της πόλης. Κανένα πρόβλημα για τον Άλφρεντ, που απτόητος μετακινείται 

στην ύπαιθρο για να συνεχίσει τις έρευνές του: μέσα στη χρονιά (1864) τα 

καταφέρνει και είναι πια έτοιμος να παράξει μαζικά τη νιτρογλυκερίνη. 

Το 1867, πατεντάρει τη νέα εκρηκτική ύλη (και τον μηχανισμό) κάτω από το όνομα 

«δυναμίτης». Για να μπορεί μάλιστα να πυροδοτεί τον δυναμίτη εφευρίσκει 

ταυτόχρονα και τον πυροκροτητή, που του έδινε τη δυνατότητα της ασφαλούς 

ανάφλεξης μέσω φιτιλιού. Το νέο πακέτο του δυναμίτη περιόρισε δραστικά το 

κόστος της ανατίναξης βράχων, κάνοντας ευκολότερη τη διάνοιξη τούνελ και 

καναλιών και διευκολύνοντας καθοριστικά τις οικοδομικές εργασίες… 
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1.2 Ο δυναμίτης αλλάζει τη ζωή του Νόμπελ 

Η αγορά υποδέχτηκε τη νέα εφεύρεση με ανυπομονησία, την ίδια στιγμή που ο 

Νόμπελ αποδείχτηκε επιχειρηματικό δαιμόνιο. Μέχρι το 1865, το εργοστάσιό του 

κοντά στο Αμβούργο της Γερμανίας εξήγε δυναμίτη σε χώρες της Ευρώπης, της 

Αμερικής και στην Αυστραλία, ενώ στα επόμενα χρόνια τα 90 εξοπλιστικά 

εργοστάσια και τα εργαστήρια του Νόμπελ θα έχουν παρουσία σε περισσότερες 

από 20 χώρες του πλανήτη. 

Παρά το γεγονός ότι πέρασε στο Παρίσι ένα σεβαστό μέρος της ζωής του, ο ίδιος 

ταξίδευε συνεχώς για τις ανάγκες των επιχειρήσεών του. Ο Βίκτωρ Ουγκό τον 

περιγράφει ως τον «πλουσιότερο περιπλανώμενο της Ευρώπης» και έχει δίκιο. Όταν 

όμως δεν ταξιδεύει για τη δουλειά του, κλείνεται στα αναρίθμητα εργαστήριά του 

στην Ευρώπη και αφοσιώνεται στην έρευνα: από το εργαστήριο της Στοκχόλμης στο 

αντίστοιχο του Αμβούργου κι από κει στο Παρίσι, τη Σκοτία και το Σαν Ρέμο της 

Ιταλίας. 

 
Ο Νόμπελ επικεντρώθηκε αρχικά στην ανάπτυξη εκρηκτικών υλών αλλά και χημικών 

παραγώγων, με τους καρπούς των προσπαθειών του να δίνουν στην οικουμένη μια 

σειρά από υλικά όπως το συνθετικό δέρμα, το συνθετικό λάστιχο (καουτσούκ), το 

τεχνητό μετάξι κ.ά. Μέχρι το τέλος της ζωής του το 1896, είχε καταθέσει 355 

πατέντες για προϊόντα, τεχνολογίες και διαδικασίες. 

Ο ίδιος απολάμβανε μεγάλη φήμη, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στις βραβεύσεις 

του: το 1884 έγινε μέλος της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών, ενώ το 

1893 έλαβε τιμητικό τίτλο διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. 
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1.3  Ο θεσμός των Βραβείων Νόμπελ 

Ο καταιγιστικός ρυθμός της δουλειάς του και τα συνεχή του ταξίδια δεν του άφηναν 

ωστόσο χρόνο για προσωπική ζωή. Σε ηλικία 43 ετών, ένιωθε ήδη ηλικιωμένος, γι’ 

αυτό και έβαλε την εξής αγγελία σε εφημερίδα: «Ευκατάστατος και ιδιαίτερα 

μορφωμένος ηλικιωμένος κύριος αναζητεί κυρία μέσης ηλικίας, μυημένη στις ξένες 

γλώσσες, ως γραμματέα και οικιακή βοηθό». Ιδανική υποψήφια αποδείχτηκε μια 

γυναίκα από την Αυστρία, η κόμισσα Bertha Kinsky, η οποία αφού εργάστηκε για 

ένα διάστημα στο πλευρό του Νόμπελ τον εγκατέλειψε για να επιστρέψει στην 

πατρίδα της να παντρευτεί τον κόμη Arthur von Suttner. Ο Νόμπελ παρέμεινε 

ωστόσο καλός φίλος με την κόμισσα και κράτησαν επαφή για το υπόλοιπο της ζωής 

τους. 

Με τα χρόνια βέβαια, η Bertha von Suttner θα γινόταν ολοένα και πιο επικριτική για 

την εξοπλιστική κούρσα και τον «πυρετό» που επικράτησε με την ανάπτυξη των 

όπλων, γράφοντας βιβλία και γινόμενη παγκόσμια φωνή του πασιφισμού. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι η κόμισσα επηρέασε καθοριστικά τον Νόμπελ στις απόψεις 

του στα κατοπινά αυτά χρόνια, με το πνεύμα της ίδιας να είναι πίσω από την 

περίφημη διαθήκη του Νόμπελ που άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας 

του (το 94%!) σε ένα καταπίστευμα, με σκοπό να βραβεύει ανθρώπους και 

οργανισμούς που προωθούν την ιδέα της ειρήνης, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Λίγα 

χρόνια μετά τον θάνατο του Νόμπελ, η νορβηγική κυβέρνηση θα απένειμε το 

Νόμπελ Ειρήνης του 1905 στην Bertha von Suttner. 

Ρόλο στη δημιουργία των Βραβείων Νόμπελ πρέπει να έπαιξαν και οι ανησυχίες του 

Νόμπελ για το πώς θα τον θυμόταν ο κόσμος όταν έφευγε από τη ζωή, ανησυχίες 

που κλιμακώθηκαν όταν γαλλική εφημερίδα μπέρδεψε τον θάνατο του αδερφού 

του Λούντβιχ το 1888 με τον ίδιο και έσπευσε να κυκλοφορήσει έναν δεικτικό 

επικήδειο με τίτλο «Ο έμπορος του θανάτου είναι νεκρός». Η εφημερίδα τον έψεγε 

για την ανακάλυψη του δυναμίτη («ο Δρ Άλφρεντ Νόμπελ», έγραφε, «που έγινε 

πλούσιος εφευρίσκοντας τρόπους να σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους πιο 

γρήγορα από ποτέ, πέθανε χθες»), αφήνοντας τον Νόμπελ αποκαρδιωμένο να 

σκέφτεται την υστεροφημία του… 

Το 1891, με τον ίδιο απαρηγόρητο για τον χαμό της εδώ και 18 χρόνια συντρόφου 

του Sofie Hess, ο Νόμπελ μετακομίζει οριστικά από το Παρίσι στο Σαν Ρέμο. 

Υποφέροντας για χρόνια από κυνάγχη, ο Άλφρεντ Νόμπελ πέθανε στο σπίτι από 

εγκεφαλικό επεισόδιο στις 10 Δεκεμβρίου 1896. Χωρίς να το γνωρίζουν οικείοι και 

φίλοι, είχε ήδη κανονίσει να αφήσει όλη του την περιουσία για τη χρηματοδότηση 
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των περίφημων βραβείων, γεγονός που έγινε τελικά όχι φυσικά χωρίς τη σφοδρή 

αντίδραση της ευρύτερης οικογένειάς του. 

1.4  Κατηγορίες των Βραβείων Νόμπελ 

Οι κατηγορίες στις οποίες απονέμονται Βραβεία Νόμπελ είναι οι εξής: Φυσική, 

Χημεία, Ιατρική, Λογοτεχνία, Ειρήνη, Οικονομικές Επιστήμες. Τα Βραβεία Νόμπελ 

Φυσικής, Χημείας και Λογοτεχνίας απονέμει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία 

Επιστημών. Το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμει το Ινστιτούτο Καρολίνσκα, το 

Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, ενώ το 

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμει ειδική πενταμελής επιτροπή που ορίζεται από το 

Κοινοβούλιο της Νορβηγίας. Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι το μόνο Βραβείο 

Νόμπελ που δεν απονέμεται στη Σουηδία. 

1.5  Έλληνες που βραβεύτηκαν με βραβεία Νόμπελ: 

Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 2010 – Χριστόφορος Πισσαρίδης  

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1979 – Οδυσσέας Ελύτης 

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1963 – Γιώργος Σεφέρης 

1.6 Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι ένα από τα πέντε Βραβεία Νόμπελ, που 

θεσπίστηκε από το Σουηδό βιομήχανο και εφευρέτη Άλφρεντ Νόμπελ. Με βάση 

τη διαθήκη του Νόμπελ το βραβείο αυτό πρέπει να δίνεται «στο πρόσωπο που είχε 

τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αδελφοποίηση των εθνών, στην κατάργηση ή τη 

μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων και στη διεξαγωγή και προώθηση 

ειρηνευτικών διαδικασιών». 

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται σε ετήσια βάση στο Όσλο, πρωτεύουσα 

της Νορβηγίας και συγκεκριμένα στο δημαρχείο της πόλης. Τα υπόλοιπα βραβεία 

απονέμονται στην Αίθουσα Συναυλιών της Στοκχόλμης την ίδια ημέρα. Η βράβευση 

γίνεται στις 10 Δεκεμβρίου, επέτειο του θανάτου του Νόμπελ, παρουσία του 

βασιλιά της χώρας. Ο βραβευθείς παραλαμβάνει ένα αναμνηστικό δίπλωμα, ένα 

μετάλλιο και ένα αποδεικτικό για την είσπραξη του χρηματικού επάθλου. Την 

τελευταία δεκαετία η τελετή βράβευσης ακολουθείται από μία συναυλία για την 

ειρήνη. Η συναυλία αυτή λαμβάνει χώρα την επόμενη η ημέρα από τη βράβευση, 

μεταδίδεται σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως και παρακολουθείται από 

περισσότερες από 450 εκατομμύρια οικογένειες. Η επιλογή των βραβευθέντων 

δημιουργεί κατά καιρούς αντιδράσεις, καθώς επιλέγονται πρόσωπα που 

παλαιότερα είχαν προωθήσει τη βία σαν μέσο επίλυσης διαφορών και στη συνέχεια 

ακολούθησαν επιλεκτικά ειρηνικές μεθόδους για να επιτευχθεί η ειρήνη.  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%86%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B1
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1.7  Διαδικασία βράβευσης 

Ο Νόμπελ μέχρι το θάνατό του το 1896 δεν ξεκαθάρισε ποτέ την επιλογή ενός 

βραβείου για την ειρήνη. Οι υπόλοιπες επιλογές του, όπως η χημεία και η φυσική, 

ήταν περισσότερο προφανείς, καθώς υπήρξε εκπαιδευμένος χημικός 

μηχανικός.  Διατυπώθηκε βέβαια από ορισμένους η άποψη ότι ο Νόμπελ ζήτησε τη 

θέσπιση του βραβείου για να επανορθώσει για την εφεύρεση καταστροφικών 

υλικών. Ωστόσο κανένα από τα εκρηκτικά που εφεύρε δε χρησιμοποιήθηκε όσο 

ήταν ακόμα εν ζωή, με εξαίρεση ίσως το βαλλιστίτη. Το κοινοβούλιο της 

Νορβηγίας, Στόρτινγκ, διορίζει την νορβηγική επιτροπή νόμπελ, η οποία επιλέγει το 

βραβευθέντα. Ο πρόεδρος τη επιτροπής αυτής απονέμει ο ίδιος το βραβείο. Την 

περίοδο θανάτου του Νόμπελ η Σουηδία και η Νορβηγία αποτελούσαν μια 

οντότητα. Η Σουηδία ήταν αρμόδια για την εξωτερική πολιτική και η Νορβηγία για 

την εσωτερική της πολιτική. Ο Νόμπελ ωστόσο ποτέ δεν εξήγησε την επιθυμία του η 

Νορβηγία να είναι υπεύθυνη για την απόδοση αυτού του βραβείου[2]. Πιθανόν 

λόγω της μη ενασχόλησης της Νορβηγίας με τα εξωτερικά, ο Νόμπελ να θεώρησε 

ότι μια νορβηγική επιτροπή θα ήταν ανεπηρέαστη κατά τη βράβευση. 

1.8  Υποψηφιότητες 

Οι υποψηφιότητες για το βραβείο μπορούν να προταθούν από μια ευρεία ομάδα 

ειδικών, όπως παλαιότερους βραβευθέντες, μέλη εθνικών συνελεύσεων και 

κοινοβουλίων, πανεπιστημιακούς ορισμένων ειδικοτήτων, διεθνείς δικαστές και 

ειδικοί σύμβουλοι της επιτροπής βράβευσης. Μερικές χρονιές οι προτάσεις έχουν 

αγγίξει τις 199. Η επιτροπή διατηρεί μυστικές τις προτάσεις και ζητά βέβαια και από 

αυτούς που τις υπέβαλλαν να πράξουν το ίδιο. Το 2005 δημιουργήθηκε το Κέντρο 

Νόμπελ Ειρήνης. Σκοπός του είναι η παρουσίαση των βραβευθέντων και της 

συνεισφοράς τους καθώς και τις τρέχουσες διαμάχες και πολέμους ανά την υφήλιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1896
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/2005
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 Η οραματίστρια Μαλάλα Γιουσαφζάι 

 

Η Μαλάλα  Γιουσαφζάι  γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1997 και είναι μια νεαρή 
 Πακιστανή  μαθήτρια και ακτιβίστρια από την πόλη της Mingora στην περιοχή 
Σουάτ του βορειοδυτικού Πακιστάν.  Είναι γνωστή για τον ακτιβισμό της, για τα 
δικαιώματα στην εκπαίδευση και γι’ αυτά των γυναικών, ιδιαίτερα στην  κοιλάδα 
Σουάτ, όπου οι Ταλιμπάν είχαν κατά καιρούς απαγορεύσει στα κορίτσια να 
πηγαίνουν σχολείο. Στις αρχές του 2009, στην ηλικία των 11-12, η Γιουσαφζάι 
δημιούργησε ένα ιστολόγιο με ψευδώνυμο για το BBC όπου περιέγραφε 
λεπτομερώς τη ζωή της σύμφωνα με τον κανόνα των Ταλιμπάν, τις προσπάθειές 
τους να πάρουν τον έλεγχο της κοιλάδας, και τις απόψεις της για την προώθηση της 
εκπαίδευσης στα κορίτσια. 

 Το επόμενο καλοκαίρι, γυρίστηκε ένα ντοκιμαντέρ της New York Times  για τη ζωή 
της, όταν ο Πακιστανικός στρατός παρενέβη στην περιοχή, με αποκορύφωμα 
τη δεύτερη μάχη του Σουάτ. Η Γιουσαφζάι ανήλθε σε εξέχουσα θέση, δίνοντας 
συνεντεύξεις σε έντυπα και στην τηλεόραση, και ήταν υποψήφια για το Διεθνές 
Παιδικό Βραβείο Ειρήνης από τη Νότια Αφρική από τον ακτιβιστή Desmond Tutu . 

Στις, 9 Οκτωβρίου 2012 η Μαλάλα πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στο λαιμό σε μια 
δολοφονική απόπειρα από τους Ταλιμπάν καθώς εκείνη επέστρεφε σπίτι της με το 
σχολικό λεωφορείο.  

Η απόπειρα δολοφονίας  πυροδότησε ένα εθνικό και διεθνές ξέσπασμα 

υποστήριξης για τη Μαλάλα). Στις 12 Ιουλίου 2013,η Γιουσαφζάι μίλησε στον ΟΗΕ 

για να ζητήσει την παγκόσμια πρόσβαση στην εκπαίδευση.  

2.1 Απαγορεύεται το σχολείο  

Οι Ταλιμπάν θεωρώντας πως τα κορίτσια δεν πρέπει να πηγαίνουν σχολείο 

απαγόρεψαν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και κατέστρεφαν τα σχολεία της 

περιοχής. Η Γιουσαφζάι έγραψε στο μπλογκ της, ότι ακόμα μελετούσε για τις 

εξετάσεις της: «Οι ετήσιες εξετάσεις μας θα πραγματοποιηθούν μετά τις διακοπές, 

αλλά αυτό θα είναι δυνατό μόνο αν οι Ταλιμπάν επιτρέψουν στα κορίτσια να πάνε 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan&usg=ALkJrhiacsk5ved6xVO6S0cpaKF7KEDjow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mingora&usg=ALkJrhhzFVNaAmGWDVopfDa_-2Qx4s4RNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swat_District&usg=ALkJrhifrRdiWnshTASnMh2T8JNjBUNXHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Swat_District&usg=ALkJrhifrRdiWnshTASnMh2T8JNjBUNXHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tehrik-i-Taliban_Pakistan&usg=ALkJrhhbCjor15LQIKiFiLGVrQiWozWsTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Taliban_treatment_of_women&usg=ALkJrhhxsCFD0Ya-lOq3023-I5vtHt_pNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Taliban_treatment_of_women&usg=ALkJrhhxsCFD0Ya-lOq3023-I5vtHt_pNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/BBC&usg=ALkJrhgloED2FS8cxcjf_qVMzw8GpJ4eCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times&usg=ALkJrhhSjYeiw5yvzl2Ekaey1FW7azLEeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_Swat&usg=ALkJrhjlX54QtQU1hL_Psn1R0mGGQpgT2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Children%27s_Peace_Prize&usg=ALkJrhjofuormVaDtn3ITBtOdPqsGL5tNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Children%27s_Peace_Prize&usg=ALkJrhjofuormVaDtn3ITBtOdPqsGL5tNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%26biw%3D1680%26bih%3D959&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu&usg=ALkJrhiBSYNyYsqwW0nvffmxzc0MRRs7cw
http://newpost.gr/storage/photos/master/201309/00e-taliban-victim-malala-yousafzai-11-11-12.jpg
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στο σχολείο. Μας είπαν να προετοιμαστούμε για κάποια συγκεκριμένα κεφάλαια 

για τις εξετάσεις, αλλά δεν έχω όρεξη να διαβάσω.» 

Τον Φεβρουάριο του 2009, τα σχολεία θηλέων παρέμεναν κλειστά. Σε ένδειξη 

αλληλεγγύης, ιδιωτικά σχολεία αρρένων αποφάσισαν να μην ανοίξουν μέχρι τις 9 

Φεβρουαρίου. Στις 7 Φεβρουαρίου, η Γιουσαφζάι και ένας αδερφός της 

επέστρεψαν στην πόλη καταγωγής τους, την Μινγκόρα, όπου οι δρόμοι ήταν 

εγκαταλελειμμένοι και υπήρχε μία αλλόκοτη ησυχία. «Πήγαμε στο σουπερμάρκετ 

να για να αγοράσουμε ένα δώρο στη μητέρα μας, αλλά ήταν κλειστό», έγραψε στο 

μπλογκ της. Είχανε διαρρήξει το σπίτι τους και είχαν κλέψει την τηλεόραση. 

Αφού άνοιξαν και πάλι τα σχολεία αρρένων, οι Ταλιμπάν αναίρεσαν τους 

περιορισμούς για την εκπαίδευση των κοριτσιών στα μεικτά σχολεία. Τα σχολεία 

θηλέων ήταν ακόμα κλειστά. Η Γιουσαφζάι έγραψε ότι ήταν παρούσες μόνο 70 

μαθήτριες από τις 700 που ήταν εγγεγραμμένες. 

Στις 15 Φεβρουαρίου, πυροβολισμοί ακούγονταν στους δρόμους της Μιγκνόρα, 

αλλά ο πατέρας της, είχε καθησυχάσει τη Μαλάλα, λέγοντας: «Μη φοβάσαι – αυτοί 

είναι πυροβολισμοί για την ειρήνη.» Ο πατέρας της είχε διαβάσει στις εφημερίδες 

πως η κυβέρνηση και οι στρατιωτικοί θα υπέγραφαν συνθήκη ειρήνης την επόμενη 

μέρα. Αργότερα, εκείνη τη νύχτα, όταν οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν τη συνθήκη στον 

ραδιοφωνικό σταθμό τους, άλλος ένας γύρος από πυροβολισμούς άρχισε. Η 

Γιουσαφζάι μίλησε κατά των Ταλιμπάν στο διεθνές ειδησεογραφικό σόου ‘’Capital 

Talk’’ στις 18 Φεβρουαρίου. Τρεις  ημέρες αργότερα, ο τοπικός αρχηγός των 

Ταλιμπάν, Μαουλάνα Φαζλουλάχ, ανακοίνωσε ότι αναιρούσε την απαγόρευση για 

την εκπαίδευση των γυναικών και ότι τα κορίτσια θα μπορούσαν πλέον να 

παραστούν στο σχολείο μέχρι τις εξετάσεις στις 17 Μαρτίου, αλλά θα έπρεπε να 

φοράνε μπούρκα. 

2.2 Τα σχολεία θηλέων ανοίγουν ξανά  

Στις 15 Φεβρουαρίου, η Γιουσαφζάι έγραψε στο μπλογκ της πως αυτή και οι  

συμμαθήτριες της «έπαιξαν πολύ στην τάξη διασκέδασαν όπως παλιά». Παρούσες 

ήταν στο τμήμα της Γιουσαφζάι 19 από τους 27 μαθήτριες, μέχρι τις 1 Μαρτίου, 

αλλά οι Ταλιμπάν ήταν ακόμη ενεργοί στην περιοχή. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν 

και οι ανθρωπιστικές βοήθειες που προορίζονταν για τους εκτοπισμένους 

ανθρώπους διακόπηκαν. Μόνο δύο μέρες μετά, η Γιουσαφζάι έγραψε ότι υπήρξε 

μια αψιμαχία ανάμεσα στον στρατό και τους Ταλιμπάν και πως οι ήχοι από τα πυρά 

των όλμων μπορούσαν να ακουστούν: «Ο κόσμος φοβάται ότι η ειρήνη δεν θα 

διαρκέσει για πολύ. Μερικοί λένε ότι η συνθήκη ειρήνης δεν είναι μόνιμη, αλλά 

αποτελεί απλώς ένα διάλλειμα στον πόλεμο.» 



ΠΡΟΣΩΠΑ:  Α. NOBEL  &  ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΙ 

 

Στις 9 Μαρτίου, η Μαλάλα έγραψε για ένα τεστ φυσικής στο οποίο τα πήγε καλά και 

πρόσθεσε πως οι Ταλιμπάν δεν έψαχναν πλέον οχήματα, όπως παλαιότερα. Το 

μπλογκ ‘’έκλεισε’’ στις 12 Μαρτίου του 2009. 

2.3 Πρόσφυγας  

Αφού τέλειωσε το ημερολόγιο του BBC, η Γιουσαφζάι και ο πατέρας της 

προσεγγιστήκαν από τον ρεπόρτερ των New York Times, Adam B. Ellick, για το 

γύρισμα ενός ντοκιμαντέρ. Τον Μάιο, ο στρατός του Πακιστάν κινήθηκε προς την 

περιοχή για να την καταλάβει στην Δεύτερη Μάχη του Swat. Η Μινγκόρα 

εκκενώθηκε και η οικογένεια της Γιουσαφζάι εκτοπίστηκε και χωρίστηκε. Ο πατέρας 

της πήγε στο Peshawar για να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει υποστήριξη, ενώ αυτή 

στάλθηκε στην ύπαιθρο να ζήσει μαζί με συγγενείς της. «Πλήττω υπερβολικά, διότι 

δεν έχω βιβλία να διαβάσω.», είπε στο ντοκιμαντέρ. 

Εκείνο τον μήνα, αφού κατέκρινε στρατιωτικούς σε μία συνέντευξη τύπου, ο 

πατέρας της Γιουσαφζάι δέχτηκε μία ‘’απειλή θανάτου’’ από  έναν συνταγματάρχη 

των Ταλιμπάν. Η Γιουσαφζάι εμπνεύστηκε, όσον αφορά τον ακτιβισμό, από τον 

πατέρα της. Εκείνο το καλοκαίρι, για πρώτη φορά, ομολόγησε ότι επιθυμούσε να 

γίνει πολιτικός και όχι γιατρός, όπως φιλοδοξούσε κάποτε. 

Κατά τα μέσα Ιουλίου, οι καταυλισμοί προσφύγων ήταν πλήρεις. Ο πρωθυπουργός 

έκανε μια ανακοίνωση, που περίμεναν πολλοί. Είπε πως ήταν ασφαλές να 

επιστρέψουν στη Swat Valley. Ο στρατός του Πακιστάν μετέφερε τους Ταλιμπάν 

από τις πόλεις στην ύπαιθρο. Η οικογένεια Γιουσαφζάι ξαναενώθηκε και στις 24 

Ιουλίου, 2009 κατευθυνόταν προς το σπίτι της. Αλλά πρώτα έκαναν μία στάση – για 

να συναντηθούν με άλλους τοπικούς ακτιβιστές που είχαν προσκληθεί για να δουν 

τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 

Μπάρακ Ομπάμα, για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Η 

Γιουσαφζάι ικέτευσε τον Χόλμπρουκ να παρέμβει στην κατάσταση, λέγοντας του: 

«Σεβαστέ πρεσβευτή, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε στην εκπαίδευση μας, σας 

παρακαλώ βοηθήστε μας.» Όταν η οικογένειά της επιτέλους γύρισε πίσω, βρήκαν 

το σπίτι τους ανέγγιχτο, ενώ το σχολείο είχε υποστεί μονάχα ελαφριές ζημιές. 

 2.4 Αρχική πολιτική καριέρα και ακτιβισμός 

 Μετά το ντοκιμαντέρ, η Γιουσαφζάι έδωσε συνέντευξη στο διεθνές 

πακιστανικό σταθμό AVT Khyber, στο Aaj Daily και στο Καναδικό Toronto 

Star. Έκανε μία δεύτερη εμφάνιση στο Capital Talk στις 19 Αυγούστου 2009. 

 Η πραγματική της ταυτότητα στο μπλογκ του BBC αποκαλύφθηκε σε άρθρα 

του Δεκεμβρίου εκείνη τη χρονιάς. Είχε επίσης αρχίσει να εμφανίζεται στην 

τηλεόραση για να διαδηλώσει ανοικτά για την εκπαίδευση των κοριτσιών. 
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 Τον Οκτώβριο του 2011, ο αρχιεπίσκοπος και νοτιοαφρικανός Desmond 

Tutu, πρότεινε τη Μαλάλα για το International Children’s Peace Prize του 

οργανισμού KidsRight Foundation. Ήταν το πρώτο κορίτσι από το Πακιστάν 

που έχει τεθεί υποψήφιο για το βραβείο αυτό. Η ανακοίνωση έλεγε: «Η 

Μαλάλα τόλμησε να υψώσει το ανάστημα της για τον εαυτό της και άλλα 

κορίτσια και χρησιμοποίησε εθνικά και διεθνή μέσα για να δείξει στον κόσμο 

πως και τα κορίτσια έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο». Όμως το 

βραβείο κέρδισε η Michaela Mycroft, από τη  Νότια Αφρική. 

 Το κοινωνικό της προφίλ ανέβηκε ακόμα περισσότερο όταν, τον Δεκέμβριο, 

της απονεμήθηκε το πρώτο National Youth Prize του Πακιστάν. Στις 19 

Δεκεμβρίου το 2011, ο πρωθυπουργός Yousuf Raza Gilani της απένειμε το 

National Peace Award for Youth. Κατά την απονομή, η Γιουσαφζάι δήλωσε 

ότι δεν ήταν μέλος κανενός πολιτικού κινήματος, αλλά ελπίζει να ιδρύσει 

ένα δικό της για να προωθήσει την εκπαίδευση. Ο πρωθυπουργός, έπειτα 

από αίτημα της Μαλάλα, διέταξε τις αρχές να ‘’στήσουν’’ έναν χώρο που θα 

διδάσκεται η πληροφορική στο Swat Degree College for Women και ένα 

δημοτικό σχολείο μετονομάστηκε προς τιμή της. 

  Μέχρι το 2012, η Γιουσαφζάι σχεδίαζε ένα ίδρυμα, το Malala Education 

Foundation, το οποίο θα βοηθούσε φτωχά κορίτσια να πάνε στο σχολείο. 

2.5 Απόπειρα Δολοφονίας 

Αφού η Γιουσαφζάι έγινε πιο γνωστή, οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζε  έγιναν 

μεγαλύτεροι. Απειλές θανάτου εναντίον της δημοσιεύονταν στις εφημερίδες και 

έρχονταν στην ίδια. Στο Facebook, στο οποίο ήταν ενεργός χρήστης, άρχισε να 

λαμβάνει απειλές και ψεύτικα προφίλ δημιουργούνταν με το όνομα της. Όταν 

τίποτα από όλα αυτά δεν είχε αποτέλεσμα, ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι 

ήταν  «αναγκασμένοι» να δράσουν. Σε μία συνεδρίαση που διεξήχθη το καλοκαίρι 

του 2012 οι αρχηγοί των Ταλιμπάν αποφάσισαν ομόφωνα να τη σκοτώσουν. 

Στις 9 Οκτωβρίου 2012, ένας σκοπευτής των Ταλιμπάν πυροβόλησε τη Μαλάλα στο 

λεωφορείο που επέβαινε όταν επέστρεφε από τις εξετάσεις που έδινε στην Swat 

Valley του Πακιστάν. Ο μασκοφόρος σκοπευτής φώναξε: «Ποια από όλες εσάς είναι 

η Μαλάλα; Μιλήστε, γιατί αλλιώς θα σας σκοτώσω όλες» και όταν τη αναγνώρισε 

την πυροβόλησε. Χτυπήθηκε από μία σφαίρα που πέρασε μέσα από το κεφάλι, το 

λαιμό και τέλος τον ώμο της. Δύο άλλα κορίτσια τραυματίστηκαν, επίσης, από τον 

πυροβολισμό: η Karinat Riaz και η Shazia Ramzan οι οποίες ήταν σε κατάσταση να 

μιλήσουν στους δημοσιογράφους και να δώσουν λεπτομέρειες από την επίθεση. 

Μετά τον πυροβολισμό, η Γιουσαφζάι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο στρατιωτικό 

νοσοκομείο Peshawar, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν μία εγχείρηση, 

αφού είχε αναπτυχτεί το οίδημα στο αριστερό τμήμα του εγκεφάλου της, το οποίο 
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είχε τραυματιστεί από τη σφαίρα όταν πέρασε μέσα από το κεφάλι της. Ύστερα από 

μία τρίωρη εγχείρηση, οι γιατροί επιτυχώς  αφαίρεσαν τη σφαίρα η οποία 

βρισκόταν στον ώμο της κοντά στο νωτιαίο μυελό.  

Στις 12 Ιουλίου του 2013, στα 16α γενέθλια της Γιουσαφζάι, μίλησε στα Ηνωμένα 

Έθνη για παγκόσμια πρόσβαση στην εκπαίδευση. Tα Ηνωμένα Έθνη ονόμασαν το 

γεγονός ‘’Ημέρα της Μαλάλα’’. Ήταν ο πρώτος της δημόσιος λόγος από την επίθεση, 

οδηγώντας την πρώτη ανάληψη των νέων του ΟΗΕ, με κοινό πάνω από 500 νέους 

υποστηρικτές της εκπαίδευσης απ’ όλο τον κόσμο. 

‘’Οι τρομοκράτες νόμιζαν ότι θα άλλαζαν τους στόχους και τις φιλοδοξίες μου, αλλά 

τίποτα δεν άλλαξε τη ζωή μου εκτός απ’ αυτό: η αδυναμία, ο φόβος και η έλλειψη 

ελπίδας έσβησε. Δύναμη, ενέργεια και κουράγιο γεννήθηκαν. Δεν είμαι εναντίον 

κανενός, ούτε είμαι εδώ για να μιλήσω στα πλαίσια της προσωπικής εκδίκησης 

εναντίον των ‘’Ταλιμπάν’’ ή καμιάς άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης. Είμαι εδώ για 

να μιλήσω για το δικαίωμα της εκπαίδευσης για κάθε παιδί. Θέλω εκπαίδευση για 

τα παιδία των ‘’Ταλιμπάν’’ και όλων των τρομοκρατών και των ‘’εξτρεμιστών’’ .  

Η Γιουσαφζάι έλαβε πολλές επευφημίες . Ο Μπαν Κι-μουν (Ban Ki-moon) ο οποίος 

μίλησε στην συγκέντρωση , την περιέγραψε ως την ηρωίδα μας . Η Γιουσαφζάι , 

επίσης , παρουσίασε το κεφάλαιο αυτό ως ‘’ Η εκπαίδευση που αποζητούμε ‘’ , ένα 

ψήφισμα για τη νεολαία με απαιτήσεις πάνω στην εκπαίδευση γραμμένα από νέους 

ανθρώπους για νέους ανθρώπους, σε μια διαδικασία συντονισμένη από την 

παγκόσμια ομάδα εκπαίδευσης νεολαίας του ΟΗΕ, λέγοντας στο κοινό της: 

«Η μέρα της Μαλάλα δεν είναι η δικιά μου  μέρα. Σήμερα είναι η μέρα κάθε 

γυναίκας, κάθε αγοριού και κοριτσιού που μάχονται για τα δικαιώματά τους.» 

Η Πακιστανική κυβέρνηση δεν σχολίασε την εμφάνιση της Γιουσαφζάι στον ΟΗΕ, 

μέσα σε μια σπασμωδική κίνηση εναντίον της στον Τύπο του Πακιστάν και τα social 

media. 

Η υποδοχή πίσω στο σπίτι της ήταν κάπως πιο περίπλοκη. Η αρθογράφος του 

“Dawn” Huma Yusuf συνόψισε τρία κύρια παράπονα για την κριτική της Μαλάλα: 

«Η φήμη της παρουσιάζει την πιο αρνητική πλευρά του Πακιστάν (αχαλίνωτη 

μαχητικότητα)΄ η εκπαιδευτική της καμπάνια απηχεί και στη Δύση` και ο 

θαυμασμός της Δύσης για αυτήν  είναι υποκριτικός επειδή παραβλέπει τα δεινά 

άλλων αθώων θυμάτων, όπως τα θύματα των Αμερικανικών επιθέσεων.» Η 

δημοσιογράφος Assed Baig την περιέγραψε ως το μέσο δικαιολόγησης του Δυτικού 

ιμπεριαλισμού, ως «την τέλεια υποψήφιο για τον λευκό να απαλείψει το βάρος και 

να σώσει τους ντόπιους.» Η Γιουσαφζάι κατηγορήθηκε από τα social media και ως 

κατάσκοπος της CIA. 
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2.6 Ημερολόγιο της Μαλάλα Γιουσαφζάι  

 
Επεισόδιο #1: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009: «Φοβάμαι» 
Είδα ένα απαίσιο όνειρο χθες με στρατιωτικά ελικόπτερα και τους Ταλιμπάν. Είχα 
πολλά τέτοια όνειρα μέχρι να αρχίσει η στρατιωτική επιχείρηση στο Swat.Η μητέρα 
μου μού έφτιαξε πρωινό και πήγα στο σχολείο. Φοβόμουν να πάω γιατί οι Ταλιμπάν 
είχαν δημοσιεύσει ένα διάταγμα που απαγόρευε σε όλα τα κορίτσια να πάνε στο 
σχολείο. 
Μόνο 11 μαθητές ήταν στην τάξη από τους 27. Ο αριθμός μειώθηκε εξαιτίας του 
διατάγματος των Ταλιμπάν. Οι τρείς φίλες μου μετακόμισαν στο Peshawar ,Lahore 
,Rawalpindi με τις οικογένειες τους. 
Στον δρόμο από το σχολείο για το σπίτι άκουσα έναν άνδρα να λέει «Θα σε 
σκοτώσω». Άνοιξα το βήμα μου και μετά από λίγο κοίταξα πίσω μου μήπως εκείνος 
ο άνδρας με ακολουθούσε ακόμα. Αλλά προς ανακούφιση μου μιλούσε στο κινητό 
του και πρέπει να είχε απειλήσει κάποιον άλλον από το τηλέφωνο. 
 
επεισόδιο #2: Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009: Πρέπει να πάω στο σχολείο  
Σήμερα έχουμε διακοπές και ξύπνησα αργά, περίπου στις 10:00. Άκουσα τον 
πατέρα μου να μιλάει για άλλα τρία πτώματα στο Green Chowk. Ένιωσα άσχημα 
όταν άκουσα τα νέα. Πριν την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης όλοι πηγαίναμε 
συνήθως στο Marghazar, Fiza, Ghat  και Κanju για πικνίκ τις Κυριακές. Αλλά τώρα η 
κατάσταση είναι τέτοια που έχουμε να πάμε για πικνίκ εδώ και ενάμισι χρόνο. 
 
Επεισόδιο #3: Δευτέρα 5  Ιανουαρίου 2009: Μη φοράτε πολύχρωμα φορέματα 
Ετοιμαζόμουν για το σχολείο και ήμουν έτοιμη να φορέσω τη στολή μου όταν 
θυμήθηκα ότι ο διευθυντής μας μάς είχε πει να μη φοράμε στολές και να ερχόμαστε 
στο σχολείο με κανονικά ρούχα. Έτσι αποφάσισα να φορέσω το αγαπημένο μου ροζ 
φόρεμα. Τα άλλα κορίτσια φορούσαν και αυτές πολύχρωμα φορέματα και το 
σχολείο έμοιαζε πιο οικείο. 
Η φίλη μου ήρθε και μου είπε: «Για όνομα του Θεού, απάντησέ μου ειλικρινά, 
πρόκειται το σχολείο μας να δεχθεί επίθεση από τους Ταλιμπάν;» Το πρωί μας 
είπαν να μη φοράμε πολύχρωμα φορέματα, γιατί οι Ταλιμπάν θα εναντιώνονταν σ’ 
αυτό. 
Γύρισα σπίτι και είχα μάθημα μετά το μεσημεριανό. Το απόγευμα άνοιξα την 
τηλεόραση και άκουσα ότι τώρα πια ύστερα από δεκαπέντε μέρες επιτρεπόταν η 
κυκλοφορία στη Σακάρντα. Χάρηκα που το άκουσα, γιατί η δασκάλα που μας έκανε 
αγγλικά ζούσε στην περιοχή και μάλλον τώρα θα μπορούσε να έρχεται στο σχολείο. 
 
Επεισόδιο #4:Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009: Ούτε πυρά ούτε φόβος    
Είχα έρθει στο Μπουνέιρ για να περάσω το Μουχαράμ (μία μουσουλμανική  γιορτή) 
στις διακοπές. Θαυμάζω το Μπουνέιρ για τα βουνά του και τα χωράφια με την 
πλούσια βλάστηση. Το Σουάτ είναι κι αυτό πολύ όμορφο, αλλά δεν υπάρχει ησυχία 
εκεί. Στο Μπουνέιρ υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχουν ούτε πυρά ούτε φόβος. Όλοι 
είμαστε χαρούμενοι. 
Σήμερα πήγαμε στο μαυσωλείο του Πιρ Μπάμπα  και υπήρχε πολύς κόσμος εκεί. 
Κάποιοι ήταν εκεί για να προσευχηθούν και κάποιοι άλλοι πήγαν για μια εκδρομή. 
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Υπήρχαν μαγαζιά που πουλούσαν βραχιόλια, σκουλαρίκια , μενταγιόν και άλλα 
τεχνητά κοσμήματα. Σκέφτηκα να αγοράσω κάτι αλλά τίποτα δε με εντυπωσίασε. Η 
μητέρα μου αγόρασε σκουλαρίκια και βραχιόλια. 
 
Επεισόδιο #5: Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009: Ο Μαλάνα πήρε άδεια; 
Σήμερα στο σχολείο είπα στις φίλες μου για την εκδρομή μου στο Μπουνέιρ. Είπαν 
ότι είχαν βαρεθεί την ιστορία του Μπουνέιρ. Συζητήσαμε για τις φήμες σχετικά με 
το θάνατο του Μαλάνα Σαχ Νταουράν ο οποίος συνήθιζε να εκφωνεί λόγους στο 
ράδιο FM. Αυτός ήταν που  είχε ανακοινώσει ότι απαγορεύεται να πηγαίνουν τα 
κορίτσια στο σχολείο. Κάποια από τα κορίτσια έλεγαν ότι πέθανε και κάποια 
διαφωνούσαν. Οι φήμες κυκλοφόρησαν, γιατί δεν εκφώνησε κανένα λόγο το 
προηγούμενο βράδυ στο ράδιο FM.  Ένα κορίτσι είπε ότι πήρε άδεια. 
Αφού δεν είχαμε μάθημα την Παρασκευή, έπαιζα όλο το απόγευμα. Άνοιξα την 
τηλεόραση το βραδάκι και άκουσα για την έκρηξη στο  Λαχόρ. Σκέφτηκα: «Γιατί 
αυτές οι εκρήξεις συνεχίζουν να συμβαίνουν   στο Πακιστάν;» 
 
Επεισόδιο #6: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009: Μπορεί να μην ξαναπάω στο σχολείο 
Δεν ήμουν στα κέφια μου όταν πήγαινα σχολείο, γιατί οι χειμερινές διακοπές 
ξεκινούσαν από αύριο. Ο διευθυντής ανακοίνωσε τις διακοπές, αλλά δεν ανέφερε 
την ημερομηνία που θα ξανάνοιγαν τα σχολεία. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά. 
Στο παρελθόν η μέρα που ξανάνοιγαν τα σχολεία πάντα ανακοινωνόταν με 
ακρίβεια. Ο διευθυντής δε μας ενημέρωσε για το λόγο που δεν ανακοινώθηκε αυτή 
η μέρα, αλλά εγώ πίστευα ότι οι Ταλιμπάν είχαν ανακοινώσει  ότι θα απαγορευόταν 
από τις 15 Ιανουαρίου να πηγαίνουν τα κορίτσια στο σχολείο. 
Όλο αυτό το διάστημα, τα κορίτσια δεν ήταν τόσο ενθουσιασμένες με τις διακοπές, 
γιατί ήξεραν  ότι αν οι Ταλιμπάν εφάρμοζαν αυτό το διάταγμα δε θα ξαναπήγαιναν 
στο σχολείο. Κάποιες ήταν αισιόδοξες ότι τα σχολεία θα ξανάνοιγαν το 
Φεβρουάριο, αλλά κάποιες άλλες είπαν ότι οι γονείς τους αποφάσισαν να φύγουν 
από το Σουάτ και να πάνε σε άλλες πόλεις προκειμένου εκείνες να συνεχίσουν το 
σχολείο. 
Μιας και η σημερινή μέρα ήταν η τελευταία του σχολείου, αποφασίσαμε  να 
παίξουμε λίγο παραπάνω στο προαύλιο. Πίστευα ότι τα σχολεία θα ξανανοίξουν, 
αλλά  φεύγοντας έριξα μια τελευταία ματιά στο κτίριο σα να μην ξαναρχόμουν 
ποτέ. 
 
Επεισόδιο #7: Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009: Νύχτα γεμάτη  με πυροβολισμούς   
Η νύχτα ήταν γεμάτη με θόρυβο από πυροβολισμούς και ξύπνησαν τρεις φορές. 
Από τη στιγμή που δεν είχα σχολείο σηκώθηκα αργότερα, στις 10π.μ. Μετά, ήρθε η 
φίλη μου και συζητήσαμε για τα μαθήματά μας. 
Σήμερα είναι 15 Ιανουαρίου, η τελευταία μέρα πριν εφαρμοστεί το διάταγμα των 
Ταλιμπάν και η φίλη μου συζητούσε για τα μαθήματα λες και τίποτα το αφύσικο δεν 
είχε συμβεί. 
Σήμερα, επίσης , διάβασα το ημερολόγιο που ήταν γραμμένο για το BBC  (στην 
Ορντού)  και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα. Στη μητέρα μου άρεσε το συγγραφικό 
μου ψευδώνυμο «Γκουλ Μακάι» και είπε στον πατέρα μου «Γιατί να μην αλλάξουμε 
το όνομά της σε Γκουλ Μακάι;». Και σε εμένα άρεσε το όνομα, γιατί το πραγματικό 
μου όνομα σημαίνει  «προσβεβλημένη θλίψη». 
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Ο πατέρας μου είπε ότι μερικές μέρες πριν κάποιος του έφερε εκτυπωμένο αυτό το 
ημερολόγιο λέγοντάς του πόσο υπέροχο ήταν. Ο πατέρας μου είπε ότι χαμογέλασε, 
αλλά δεν μπορούσε να πει ότι αυτό το ημερολόγιο ήταν γραμμένο από την κόρη 
του. 
 

 

2.7 Υποψήφια για νόμπελ 

Η 16χρονη πλέον Πακιστανή, από την κοιλάδα Σουάτ, αφού επιβίωσε της επίθεσης, 

εξέδωσε την αυτοβιογραφία της και το 2013 προτάθηκε ως μία εκ των υποψηφίων 

για το νόμπελ ειρήνης. Αρκετοί αναλυτές και ειδικοί τονίζουν ότι η βράβευση με 

Νόμπελ Ειρήνης αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων σε τεράστιο βαθμό. 

Παρότι όπως τόνισε σε δηλώσεις του στο Ρόιτερ ο Γκάιρ Λούντεσταντ, που 

συμμετέχει στην επιτροπή των Νόμπελ ως επικεφαλής του Νορβηγικού Ινστιτούτου 

Νόμπελ, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για τη βράβευση κάποιου, η βραβευθείσα το 

1997 Τζόντι Γουίλιαμς στην αυτοβιογραφία της αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι 

νικητές μετατρέπονται σε κάτι που μοιάζει με άγιο πλάσμα και τονίζει ότι «είναι 

λίγο τρομακτικό». 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου για την 

Ειρήνη Κρίστιαν Χάρπικβεν: «Η ηλικία της είναι το κύριο πρόβλημα. Από εκεί και 

πέρα υπάρχει η δύσκολη ερώτηση εάν θα πρέπει να φορτώσουμε το βάρος του 

Νόμπελ σε κάποιον που είναι ακόμη παιδί». 

Το Νομπέλ Ειρήνης απονεμήθηκε τελικά στον ΟΑΧΟ για τις εντεινόμενες 

προσπάθειές του στην εξάλειψη των χημικών όπλων ανέφερε η Επιτροπή, η οποία 

στην ανακοίνωσή της σημείωσε: «Τα πρόσφατα γεγονότα στη Συρία, όπου 

χρησιμοποιήθηκαν ξανά χημικά όπλα, υπογράμμισαν την ανάγκη να ενισχυθούν οι 

προσπάθειες εξάλειψής τους». 

2.8 Έκδοση αυτοβιογραφίας 

Οι επιλογές της και οι εμπειρίες της, που περιγράφονται λεπτομερώς στην 

αυτοβιογραφία της, που φέρει τον τίτλο «Είμαι η Μαλάλα: Μάχομαι για την 

εκπαίδευση και αντιστέκομαι στους Ταλιμπάν», την καθιστούν πολύ διαφορετική 

από τα υπόλοιπα κορίτσια της ηλικίας της, ενώ η φράση «Είμαι η Μαλάλα» έχει 

γίνει συνώνυμο του αγώνα που δίνεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για το δικαίωμα 

στην εκπαίδευση σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Στο βιβλίο, που το έγραψε με τη βοήθεια της ανταποκρίτριας των «Sunday Times» 

Κριστίνα Λαμ, γίνεται πλήρης περιγραφή της ζωής της στην Κοιλάδα Σουάτ, υπό το 

καθεστώς των Ταλιμπάν. 
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Η Μαλάλα, το όνομα της οποίας σημαίνει «χτυπημένη από τη λύπη», περιγράφει τις 

δημόσιες μαστιγώσεις, την απαγόρευση της τηλεόρασης, του χορού και της 

μουσικής, αλλά και την απόφαση της οικογένειάς της να χωριστεί και να φύγει από 

την κοιλάδα Σουάτ κατά τη διάρκεια της μεγάλης μάχης το 2009 μεταξύ των 

δυνάμεων των Ταλιμπάν και του στρατού του Πακιστάν. 

Στην αυτοβιογραφία της η 16χρονη Πακιστανή, που πλέον ζει στη Μεγάλη Βρετανία, 

αναφέρει χαρακτηριστικά για την απόπειρα δολοφονίας της: 

«Οι φίλοι μου λένε ότι πυροβόλησαν τρεις φορές, τη μια μετά την άλλη. Οταν 

φτάσαμε στο νοσοκομείο, τα μακριά μου μαλλιά και τα γόνατα της φίλης μου 

Μονίμπα ήταν γεμάτα αίμα». 

 

 

 

 

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι στο νοσοκομείο. 

Το όνειρό της να γίνει πρωθυπουργός του Πακιστάν για να βοηθήσει την πατρίδα 

της εξέφρασε η πακιστανή έφηβη Μαλάλα Γιουσαφζάι. Σε συνέντευξή της στο CNN 

και την Κριστιάν Αμανπούρ στη Νέα Υόρκη, η 16χρονη Μαλάλα είπε ότι θέλει να 

βοηθήσει την πατρίδα της. «Θέλω να γίνω πρωθυπουργός του Πακιστάν», δήλωσε. 

«Πιστεύω ότι είναι πράγματι καλό γιατί η πολιτική θα μου επιτρέψει να σώσω 

ολόκληρη τη χώρα μου. Θα μπορώ να αφιερώσω μεγάλο μέρος του 

προϋπολογισμού στην εκπαίδευση όπως και να επικεντρωθώ στα θέματα 

εξωτερικής πολιτικής», τόνισε. 

http://newpost.gr/tag/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://newpost.gr/tag/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BB%CE%B1%20%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%B6%CE%AC%CE%B9
http://newpost.gr/tag/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
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«Αν κερδίσω το Νόμπελ Ειρήνης, πιστεύω ότι θα ήταν μια μεγάλη τιμή, μεγαλύτερη 

απ΄ότι αξίζω. Το Νόμπελ Ειρήνης θα με βοηθούσε να αρχίσω αυτή την εκστρατεία 

υπέρ της εκπαίδευσης των κοριτσιών», δήλωσε. 

2.9 Στη Μαλάλα το βραβείο Ζαχάρωφ 

 

Η Πακιστανή μαθήτρια Μαλάλα Γιουσαφζάι που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από τους Ταλιμπάν, κέρδισε 

το βραβείο Ζαχάρωφ, με το οποίο τιμάται η ελευθερία της σκέψης και απονέμεται κάθε χρόνο από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η 16χρονη Μαλάλα, η Πακιστανή μαθήτρια και ακτιβίστρια, η οποία αγωνίζεται για 

την επικράτηση των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πέρυσι γλίτωσε από 

δολοφονική απόπειρα εναντίον της από τους Ταλιμπάν την ώρα που επέστρεφε 

από το σχολείο της. 

Το βραβείο θεωρείται η ανώτατη ευρωπαϊκή διάκριση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Στο παρελθόν με το βραβείο έχουν τιμηθεί ο πρώην πρόεδρος της 

Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα και η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Μιανμάρ, 

Αούνγκ Σαν Σου Κιι. 

To Ζαχάρωφ είναι ένα διεθνές βραβείο για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο 

καθιερώθηκε στη μνήμη του Σοβιετικού πυρηνικού φυσικού και αντιφρονούντα 

ΑντρέιΖαχάρωφ. 

 

Θεσμοθετήθηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απονέμεται κάθε 

χρόνο σε αναγνώριση προσώπων ή οργανισμών για τη διά βίου αφοσίωσή τους 

στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. 

 

 

 

 

http://newpost.gr/tag/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BB%CE%B1%20%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%B6%CE%AC%CE%B9
http://newpost.gr/tag/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%86
http://newpost.gr/storage/photos/master/201307/malalah1207.jpg
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2.10 Η ζωή των γυναικών στο Αφγανιστάν και Πακιστάν 

Σε τραγικές συνθήκες σκοταδισμού καλούνται να επιβιώσουν οι γυναίκες του 

Αφγανιστάν και του Πακιστάν, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός από 

τις συνέπειες του 12ετούς πολέμου και τις αντιδραστικές θέσεις των Ταλιμπάν, που 

επί της ουσίας καταδιώκουν το γυναικείο πληθυσμό και των δύο χωρών.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, οι γυναίκες του Αφγανιστάν, (...) 

εξακολουθούν να δολοφονούνται, γιατί προσπαθούν να πάνε σχολείο, γιατί 

αρνούνται να παντρευτούν τους βιαστές τους. Πολλές είναι οι γυναίκες που 

επιλέγουν να βάλουν οι ίδιες τέλος στη ζωή τους, προκειμένου να γλιτώσουν από 

τους συζύγους τους και τη βία που ασκούν εναντίον τους, με τη ζωή τους να 

βρίσκεται σε αδιέξοδο. Οι γυναίκες δεν μπορούν να επισκεφθούν ούτε το γιατρό, 

αφού απαγορεύεται να αποκαλυφθούν σε άλλον άνδρα πλην του συζύγου τους, 

ενώ ο γενικότερος παραλογισμός δεν αφήνει περιθώρια για την ύπαρξη γυναικών 

γιατρών. Οι Αφγανές και οι Πακιστανές εξακολουθούν να υποχρεώνονται σε γάμο 

από την παιδική ηλικία, να δίνονται ως νύφες για να ξεπληρώσουν τα χρέη της 

οικογένειας ή να τερματίσουν μία διαμάχη, ακόμα και για να γλιτώσουν οι 

πατεράδες από την υποχρέωση της σίτισής τους. 

 

Σχολεία όπου φοιτούν κορίτσια συχνά γίνονται στόχος επιθέσεων από σκοταδιστές 
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Σε ακόμα χειρότερη κατάσταση είναι οι γυναίκες που έχουν χάσει τους άντρες τους 

λόγω του πολέμου, καθώς απαγορεύεται να εργαστούν, ή να ξαναπαντρευτούν, με 

αποτέλεσμα να αναγκάζονται να βγουν στην επαιτεία. 

Η ιστορία πέντε γυναικών στην επαρχία Jaffarabad (Τζαφαραμπάντ) του Baluchistan 

(Μπαλουχιστάν), που κακοποιήθηκαν, πυροβολήθηκαν και στη συνέχεια θάφτηκαν 

ζωντανές, δεν έχει μόνο σοκάρει το Πακιστάν, αλλά έχει επαναφέρει και στην 

επικαιρότητα τα θέματα που αφορούν τις «παραδόσεις». 

 Οι γυναίκες αυτές «τιμωρήθηκαν» για την απόφαση τριών νεαρών κοριτσιών (που 

είναι ανάμεσα στα θύματα) να επιλέξουν τους συζύγους τους, παραβιάζοντας τις 

παραδόσεις της φυλής στην οποία ανήκαν. 

 Το έγκλημά τους ήταν να αρνηθούν την «τιμή» που τους έκαναν τα γηραιά μέλη της 

φυλής, να αποφασίσουν οι ίδιοι για τον γάμο τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σε 

ολόκληρο το Πακιστάν, γυναίκες, αλλά και μικρά κορίτσια δολοφονούνται σε 

καθημερινή βάση, επειδή επιλέγουν οι ίδιες τον σύντροφό τους. 

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο Πακιστάν, όπου οι γυναίκες επίσης ζουν κάτω 

από το ζυγό του ισλαμικού νόμου. Εκατοντάδες κορίτσια κάθε χρόνο βρίσκονται 

αντιμέτωπες με «ισλαμιστές μαχητές», που τους επιτίθενται κυρίως με βιτριόλι και 

τοξικά αέρια, μετατρέποντας την απόφαση μιας οικογένειας να στείλει ένα κορίτσι 

στο σχολείο σε απόφαση ιδιαίτερα δύσκολη. Το σχολείο θεωρείται «επικίνδυνη» 

δραστηριότητα, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να αναγκάζονται υπό καθεστώς 

φόβου να αποκλείουν τα παιδιά τους από τη μόρφωση, προκειμένου να τα σώσουν. 

 Η συμμετοχή των κοριτσιών στην εκπαίδευση θεωρείται μια «δυτική συνωμοσία» 

και απαγορεύεται, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν κλείσει πάνω από 300 σχολεία 

 

Γυναίκα εξαθλιωμένη με την «μπούρκα» ζητιανεύει μαζί με το παιδί της στην Καμπούλ 
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όπου φοιτούσαν κορίτσια, πολλά από τα οποία έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. 

Με τον ίδιο τρόπο απαγορεύεται στις γυναίκες να επισκέπτονται τις αγορές και τα 

καταστήματα, και σε πολλές περιοχές ο ενδυματολογικός κώδικας περιλαμβάνει 

πλέον πολύ αυστηρότερους κανόνες, που ουσιαστικά επιβάλλουν στις γυναίκες να 

καλύπτουν ολόκληρο το σώμα τους από το κεφάλι, μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών. 

Φυσικά το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές, αλλά και σε κάθε είδους πολιτική 

δραστηριότητα είναι απαγορευμένο για τις γυναίκες στις περιοχές που ελέγχονται 

από τις εξτρεμιστικές θρησκευτικές ομάδες. 

 Τα τελευταία χρόνια, έχουν ψηφιστεί αρκετοί νόμοι με σκοπό να περιοριστεί η 

εφαρμογή αυτών των βάρβαρων παραδόσεων, χωρίς αποτέλεσμα. Το 2007 

αναφέρθηκαν στις αρχές πάνω από 800 περιπτώσεις εγκλημάτων «τιμής», ενώ 

υπολογίζεται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. 
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