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Στο αντιπολεμικό αυτό διήγημα, παρουσιάζεται ένας στρατιώτης κοντά σε μία 
πηγή, όπου έχει πλησιάσει για να ξεδιψάσει και καταλήγει να τραβάει το 
πιστόλι του και να σκοτώνει αντίπαλο στρατιώτη που βρίσκεται κοντά για τον 
ίδιο λόγο.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που με συγκίνησαν σε αυτό το διήγημα. Αρχικά μου 
προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για 
τα ονόματα ή την πατρίδα των στρατιωτών, γιατί άλλωστε αυτό δεν έχει 
σημασία. Στον πόλεμο χάνεται οποιαδήποτε ταυτότητα και επικρατεί η 
φρικαλεότητα, όπου όλοι όσοι πολεμούν, ανεξάρτητα χαρακτηριστικών, 
γίνονται θύματα. 

Σπαρακτικά μου φάνηκαν και τα λόγια του στρατιωτών.  Το θύμα που 
αποκαλεί το δολοφόνο του « Καλέ μου άνθρωπε γιατί μου το κανες αυτό;» και 
ο θύτης που ΄τον αποκαλούσε αδερφέ και ζητούσε συγχώρεση μόλις κατάλαβε 
το αποτέλεσμα της πράξης του.

Συγκινητική είναι και η μεταφορά που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, όπου ο 
ήλιος σηκώθηκε ψηλά στον ουρανό να βλέπει τους ανθρώπους και όταν τους 
αντίκρυσε να αλληλοσκοτώνονται έκλεισε τα μάτια του για να ξεχάσει. Η φρίκη 
και η ασχήμια του πολέμου δεν αφήνουν τίποτα ασυγκίνητο.

Ολοκληρώνοντας διαβάζοντας το διήγημα γίνεται ακόμη περισσότερο 
κατανοητός ο τίτλος «ΓΙΑΤΙ;» που  αναφέρεται στο γιατί να υπάρχει πόλεμος, 
γιατί να χάνεται η ανθρωπιά, γιατί να μην υπάρχει ειρήνη και χαρά;

Γιάννης Μαγκλής, Γιατί



Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος Τ.Λειβαδίτης
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό.
Αποβραδίς στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα 
στη μάνα σου
θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τ’ αρχικά του ονόματός σου και 
μια λέξη: Ειρήνη
σα να ’γραφες όλη την ιστορία της ζωής σου.
Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό
να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξη ντουφέκια
σα να στεκόσουνα μπροστά σ’ ολάκαιρο το μέλλον.
Να μπορείς, απάνω απ’ την ομοβροντία που σε σκοτώνει
εσύ ν’ ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας 
πολεμάνε για την ειρήνη.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.



Ήδη από τα αρχαία χρόνια καλλιτέχνες απεικόνιζαν τη φρίκη του πολέμου, όπως για παράδειγμα φαίνεται σε αυτή την 
ερυθρόμορφη υδρία, όπου απεικονίζονται τα βίαια γεγονότα του Τρωικού Πολέμου.

Ο Πρίαμος πληγωμένος κάθεται πάνω στο βωμό ενώ στα γόνατα του βρίσκεται το άψυχο σώμα του μικρού Αστυάνακτα που 
είναι γεμάτο πληγές. Ο Νεοπτόλεμος ετοιμάζεται να του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα ενώ στα πόδια του βρίσκεται και 
άλλος νεκρός πολεμιστής. 



Στις 26 Απριλίου του 1937, κατά τη διάρκεια 
του Ισπανικού Εμφυλίου, η βασκική πόλη Γκερνίκα
βομβαρδίστηκε από τα γερμανικά και ιταλικά 
στρατεύματα σε ένδειξη υποστήριξης των εθνικιστικών 
δυνάμεων του Φράνκο που πολεμούσαν κατά της 
κυβέρνησης της δεύτερης ισπανικής δημοκρατίας. Το
γεγονός αυτό έδωσε την αφορμή και την έμπνευση 
στον Πάμπλο Πικάσο να ζωγραφίσει την Γκερνίκα 
(Guernica).

Ιστορικά στοιχεία
Παραγγελία της Ισπανικής Δημοκρατικής Κυβέρνησης για ένα έργο κατάλληλο να 
αντιπροσωπεύσει την αγωνιζόμενη Ισπανία στη διεθνή έκθεση του Παρισιού το 1937.
Το 1939 φυγαδεύεται στην Αμερική και εκτίθεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της 
Νέας Υόρκης.
Στις 10 Σεπτεμβρίου 1981 η Γκουέρνικα επιστρέφει στην Ισπανία όπου την υποδέχονται 
με τιμές αρχηγού κράτους.
Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης ‘’Βασίλισσα Σοφία’’ της Μαδρίτης.

Ο Πικάσο χρησιμοποίησε την τεχνοτροπία του κυβισμού, όπου με τα έντονα γεωμετρικά σχήματα, τον κατακερματισμό των μορφών και τη 
μεγάλη αντίθεση φωτεινού – σκοτεινού, μπόρεσε να εκφράσει καλύτερα την αγωνία και τη φρίκη των ανθρώπων μπροστά σ’ αυτό το γεγονός.
Τα χρώματα του έργου είναι ‘’μελανά ‘’. Οι τόνοι του μαύρου ,του άσπρου και του γκρίζου, δεν δείχνουν τίποτε άλλο, παρά το φόβο που 
επικρατεί παντού.



Ο πίνακας αρχίζει αριστερά με μια 
γυναίκα-μητέρα που κρατάει το νεκρό 
παιδί στην αγκαλιά της. Όλες οι 
φόρμες του παιδιού τραβηγμένες 
προς τα κάτω, σα να επιδρούν πάνω 
τους οι νόμοι της βαρύτητας. Η 
μητέρα με το παιδί έχει μισάνοιχτο το 
στόμα της. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο 
Πικάσο παρουσιάζει τον πόνο να 
μοιάζει με κραυγή. 

Επάνω και κοντά της απεικονίζεται ο ταύρος. Ο 
ταύρος δεν είναι μόνο ο φασισμός, αλλά η βιαιότητα 
και το σκοτάδι. Όλες οι φιγούρες στρέφονται προς το 
μέρος του, αλλά αυτός κοιτάζει έξω από τα δρώμενα 
σταθερός και ατάραχος.

Λίγο χαμηλότερα κάτω, κείται το 
σώμα του νεκρού πολεμιστή. 
Είναι διαμελισμένος. 
Προσεκτικότερο κοίταγμα μας 
αποκαλύπτει ότι πρόκειται για 
άγαλμα. Είναι η μοναδική ανδρική 
φιγούρα, γιατί όλο το δράμα 
παίζεται από γυναίκες. Ο Πικάσο 
επίτηδες σχεδίασε τον πολεμιστή 
με το ένα χέρι από τη μια και το 
άλλο από την άλλη πλευρά, έτσι 
ώστε η στάση αυτή να θυμίζει τη 
σταύρωση. Ο νεκρός πολεμιστής, 
είναι συμβολική μορφή της 
θυσίας του Ισπανικού λαού. Αν 
πρόκειται για άγαλμα, τότε μαζί 
με το λαό δοκιμάζεται η ιστορία 
και ο πολιτισμός του τόπου.

Στο κέντρο ακολουθεί η μορφή ενός αλόγου που πληγωμένο 
από λόγχη, χλιμιντρίζει από τον πόνο. Έχει τον κυρίαρχο ρόλο σ’ 
αυτόν τον πίνακα και συμβολίζει το λαό που απεγνωσμένα 
φωνάζει ζητώντας βοήθεια. Τα πίσω και κάτω άκρα 
καταρρέουν, το κεφάλι σηκώνεται. Στηρίζεται στο μπροστινό 
αριστερό πόδι που είναι αντίγραφο από το άλογο του 
Παρθενώνα. Η τέχνη θα φέρει τη σωτηρία; Αντίσταση, 
ηρωισμός, πόνος, αλλά αντιδρά, δεν υποκύπτει. Το σώμα του 
μοιάζει να είναι καλυμμένο με φύλλα εφημερίδας. Ο ρόλος του 
τύπου;

Το πιο φορτισμένο στοιχείο της σύνθεσης είναι η μορφή της γυναίκας, που βγαίνει από το παράθυρο, κρατώντας μια λάμπα 
πετρελαίου. Συμβολίζει το ρόλο της συνείδησης που έρχεται να φωτίσει αυτά που γίνονται τριγύρω. Το ταπεινό φως του 
λαού που έρχεται να φωτίσει τα συμβάντα. Έρχεται σ’ αντιπαράθεση με την ηλεκτρική λάμπα μέσα στο μάτι που δεν φωτίζει 
υπονοώντας τις δυνάμεις της Ευρώπης που δεν βοήθησαν.



Ο Νταλί (1904 - 1989) είναι διάσημος 
Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος.

Για τον Νταλί, ο πόλεμος δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά νεκρά σώματα και θάνατος. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε που στο έργο του « Το 

πρόσωπο του πολέμου» επέλεξε να 
παρουσιάσει μόνο αποσκελετωμένα 

πρόσωπα. 
Ο φόβος, ο τρόμος, ο πόνος και η απόγνωση 
είναι κυρίαρχα στοιχεία των έργων του αυτής 

της περιόδου.
Στο δεξί κάτω μέρος του πίνακα φαίνεται το 
αποτύπωμα ενός χεριού που πιθανολογείται 

ότι είναι το χέρι του καλλιτέχνη.



“Μια εικόνα, χίλιες λέξεις” και στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
φωτογραφία όντως μιλάει από μόνη της και λέει πολλά.

Περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την απώλεια, τον πόνο, τη θλίψη στα 
πρόσωπα, όλα αυτά που ένας πόλεμος μπορεί να επιφέρει στην 

ανθρωπότητα.

Μια οικογένεια, μητέρα με παιδί, βιώνει την απώλεια του πατέρα που 
έχει χαθεί στον πόλεμο.

Άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι, η μεν γυναίκα έχει περήφανο και 
οργισμένο βλέμμα, το δε παιδί φοράει το καπέλο του νεκρού πατέρα του.

Η φωτογραφία είναι αγνώστου φωτογράφου και μάλλον εποχής Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Κάποιοι όμως το αμφισβητούν αυτό και 

υποστηρίζουν ότι έχει γίνει ψηφιακή επεξεργασία για να αποδοθεί ένα 
έθιμο της εποχής των πολέμων, σύμφωνα με το οποίο τα ρούχα του 

χαμένου στον πόλεμο άνδρα τα διατηρούσαν σε καλή κατάσταση οι δικοί 
του με την ελπίδα ότι θα γυρίσει. 

Ο τίτλος της εικόνας: “Celebration” (Γιορτή).”



“

https://www.youtube.com/watch?v=trmG0mgrkM8

Η ανάμνηση του Joseph, ενός ενενηντάχρονου άντρα, βετεράνου του δεύτερου Παγκοσμίου 
Πολέμου, μιας μέρας κατά τη διάρκεια του πολέμου. O Joseph περιγράφει πώς πυροβόλησε 
και σκότωσε ένα νεαρό Γερμανό. Στο δεύτερο μισό του βίντεο, ο Joseph περιγράφει τα 
συναισθήματα που του προκάλεσε αυτή του η πράξη αλλά και την επίδραση που είχε στη ζωή 
του.

https://www.youtube.com/watch?v=ncRsHc5bgVo

Μνήμες από τη φρικτή απόβαση στη Νορμανδία

https://www.youtube.com/watch?v=wcJQnNoD4yE

Ο φόβος στον πόλεμο που σε κάνει δολοφόνο.

https://www.youtube.com/watch?v=trmG0mgrkM8
https://www.youtube.com/watch?v=ncRsHc5bgVo
https://www.youtube.com/watch?v=wcJQnNoD4yE


“

Πόλεμος.

Παιδιά ψάχνουν τη χαρά.

Πόνος και δάκρυα φωλιάζουν στην καρδιά.

Τα πουλιά φύγαν μακριά.

Παντού κυριαρχεί σκοτεινιά.

Ήχοι από κανόνια και ζωή καμιά.

Βλέμματα αδύναμα ψάχνουν για ανθρωπιά.

Προσφυγιά

Αγώνας καθημερινά.

Πόνος και δάκρυα φωλιάζουν στην καρδιά.


