
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :   ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ :  Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 

 

Ενότητα: Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί 

Κείμενο: Με λένε Μαλάλα, της Μαλάλα Γιουσαφζάι 

 

Η Μαλάλα γεννήθ_κε το 1997 στην κοιλάδα Σουάτ του Πακιστάν. Η φωνή της ακούστηκ_ πρώτη 

φορά σε διεθνές επίπεδο, όταν σε ηλικία έντεκα ετών άρχισε να γράφει σε ιστολόγιο/ “blog” για 

τη ζωή υπό το καθεστώς των Ταλιµπάν. Τον Οκτώβριο του 2012, η Μαλάλα έγ_νε στόχος των 

Ταλιµπάν και πυροβολήθηκε στο κεφάλι επιστρέφοντας σπίτι της µε το σχολικό λε_φορ_ο. 

Επέζησε από θαύµα και µεταφέρθηκε σε εξειδικευµένο νοσοκοµείο του Μπέρµιγχαµ της 

Αγγλίας. 

 

Από τότε που οι Ταλιµπάν ανέλαβαν την εξουσία, το σχολείο µας δεν έχει πλέον επιγραφή στην 

είσοδό του, και η περίτεχνη µπρούντζινη πόρτα στη µέση του άσπρου τοίχου απέναντι απ’ τη 

µάντρα του ξυλοκόπου δε δίνει το παραµικρό στοιχείο για το τι κρύβετ_ πίσω της. 

 

Για µας τα κορίτσια, η πόρτα εκείνη ήταν σαν µια µαγική είσοδος στον δικό µας, ξεχ_ριστό κόσµο. 

Καθώς τη διαβ_ναµε χοροπηδώντας, πετούσαµε τις µαντίλες µας στον αέρα σαν τον άνεµο που 

φυσά τα σύννεφα πέρα, για να βγει ο ήλιος, κι έπειτα ανεβαίναµε τρέχοντας µπουλούκι τα 

σκαλιά. Στο πλατύσκαλο βρισκόταν µια ανοιχτή αυλή µε πόρτες που οδ_γούσαν σ’ όλες τις 

τάξεις. […] 

 

Πηγ_ναµε σχολείο έξι πρωινά την εβδοµάδα, και καθώς ήµουν δεκαπέντε χρονών και στην ένατη 

σχολική χρονιά, τα µαθήµατά µου περιλάµβαναν την απαγγελία χηµικών τύπων ή τη 

γραµµατική της γλώσσας ουρντού · εκθέσεις γραµµένες στα αγγλικά, µε ηθ_κά διδάγµατα όπως 

«Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει», ή σχεδιασµό διαγραµµάτων της κυκλοφορίας του αίµατος – οι 

πιο πολλές µου συµµαθήτριες ήθελαν να γίνουν γιατροί. Δύσκολα φαντάζεσαι ότι οποιοσδήποτε 

θα µπορούσε να δει µια τέτοια φιλοδοξία ως απ_λή. Κι ωστ_σο, έξω απ’ τις πόρτες του σχολείου 

µας απλωνόταν όχι µονάχα ο σαµατάς και το χάος της Μινγκόρα, της µεγαλύτερης πόλης του 

Σουάτ, µα και η παραφροσ_νη ανθρώπων όπως οι Ταλιµπάν, που θεωρούν ότι τα κορίτσια δεν 

πρέπει να π_γαίνουν σχολείο. 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Το πρωινό εκείνο είχε ξεκιν_σει όπως όλα, αν και λίγο πιο αργά απ’ ό,τι συνήθως. Ήταν η 

περίοδος των εξετάσεων, οπότε το σχολείο άρχιζε στις εννιά αντί για τις οχτώ. Εγώ κοιµόµουν 

στο µακρόστενο δωµάτιο στο µπροστινό µέρος του σπιτιού και η µόνη επίπλωση ήταν ένα κρεβάτι 

κι ένα ντουλάπι που είχα αγοράσει µε µερικά απ’ τα χρήµατα ενός βραβείου που είχα κερδ_σει 

για τη συµµετοχή µου στην εκστρατ_α για την ειρήνη στην κοιλάδα µας και για το δικαίωµα των 

κοριτσιών στην εκπαίδευση. […] 

 

Το σχολείο δεν απείχε πολύ από το σπίτι µας και συνήθ_ς πήγαινα µε τα πόδια, µα απ’ την αρχή 

της περσινής χρονιάς γύριζα σπίτι µε το σχολικό, επειδή η µητέρα µου φοβόταν να µ’ αφήνει να 

γυρίζω µόνη. […]Στον δρόµο µας δεν µπορούσες να µπεις µε αµάξι, οπότε το σχολικό µε άφηνε 

στον κάτω δρόµο πλάι στο ρέµα · από εκεί περνούσα µια καγκελωτή πύλη κι ανέβ_να κάτι 

σκαλιά. Πίστευα ότι, αν ποτέ δεχόµουν επίθεση από κάποιον τροµοκράτη, θα ήταν σ’ εκείνα τα 

σκαλιά. Αναρωτιόµουν τι θα ’κανα σε µια τέτοια περίπτωση. Μπορεί να ’βγαζα τα παπούτσια 

µου και να του τα πέταγα, αλλά έπειτα σκ_ _τόµουν πως, αν έκανα κάτι τέτοιο, δε θα υπήρχε 

καµιά διαφορά ανάµεσα σε µένα και τον τροµοκράτη. Θα ήταν καλύτερο να τον παρακαλέσω, 

λέγ_ντας: «Σύµφωνοι ·πυροβόλ_σέ µε, µα πρώτα άκουσέ µε. Αυτό που κάνεις είναι λάθος. Δεν 

έχω τίποτε εναντίον σου πρ_σ_πικά, απλώς θέλω όλα τα κορίτσια να έχουν δικαί_µα στην 

εκπαίδευση». 

 

Δε φοβόµουν, αλλά είχα αρχίσει να φροντ_ζω να παραµένει κλειδ_µένη η µάντρα τη νύχτα, και 

να ρωτάω τον Θεό τι συµβαίνει, όταν πεθαίνεις. Είχα µιλήσει για όλα αυτά στην κολλητή µου τη 

Μονίµπα µε την οποία µοιραζόµασταν τα πάντα. Το όνειρό της ήταν να γίνει σχεδιάστρια µόδας 

· ήξερε βέβαια ότι η οικογέν_ά της δε θα το δεχόταν ποτέ, γι’ αυτό κι έλεγε σε όλους ότι θέλει να 

γίνει γιατρός. Είναι δ_σκολο για τα κορίτσια στην κοιν_νία µας να γίνουν οτιδήποτε άλλο εκτός 

από δασκάλες ή γιατροί − κι αυτό αν µπορέσουν γεν_κά να εργαστούν. 

 

Παρατηρήσεις 

✓ Αφού συμπληρώσετε τα κενά του κειμένου να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα. 

1ο Θέμα (Κατανόηση κειμένου, 6 μονάδες) 

Για ποιον λόγο η Μαλάλα έγινε στόχος και πυροβολήθηκε από τους Ταλιµπάν; 

 

2ο Θέμα (Δομή και γλώσσα κειμένου, 4 μονάδες) 

 

Α)  Να εντοπίσετε στην προτελευταία παράγραφο «Το σχολείο δεν απείχε… δικαίωµα στην 

εκπαίδευση» την πλάγια ερωτηματική πρόταση, να την καταγράψετε και να κάνετε 

πλήρη αναγνώρισή της (άγνοια, εισαγωγή, συντακτικός ρόλος). 

 

 

Β)  «Κι ωστόσο, έξω απ’ τις πόρτες του σχολείου µας απλωνόταν όχι µονάχα ο σαµατάς και το 

χάος της Μινγκόρα, της µεγαλύτερης πόλης του Σουάτ, µα και η παραφροσύνη ανθρώπων 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

όπως οι Ταλιµπάν»: Στο χωρίο αυτό κυριαρχεί η κυριολεξία ή η µεταφορά; Τι επιδιώκει η 

συγγραφέας µε τη χρήση της; 

 

3ο Θέμα (Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες) 

Η 10η Δεκεµβρίου έχει ανακηρυχτεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με 

αφορµή αυτή τη µέρα το σχολείο σας διοργανώνει µια εκδήλωση και αποφασίζετε να εκφωνήσετε 

µια οµιλία µε θέµα «Φαινόµενα ανισότητας εις βάρος των γυναικών». Να αξιοποιήσετε για την 

οµιλία σας πληροφορίες και από το παραπάνω κείµενο. (200-250 λέξεις) 

 

 

** Να προσέξετε ιδιαιτέρως τη δοµή της έκθεσης και τη δοµή των παραγράφων 

σας. Μην ξεχάσετε να εκµεταλλευτείτε τα κείµενα, για να πάρετε ιδέες. 
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


