
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Γράψε τις απαντήσεις στο τετράδιό σου και βγάλε μια φωτογραφία όπου μου τις στέλνεις 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΛΗΣ-Γιατί; 

Απόγευμα..  η μάχη είχε σταμάτησει. Λίγη ώρα πριν συνέχιζε ο πόλεμος. 

         Όμως τώρα υπήρχε ησυχία. Ο μεγάλος ήλιος που όλη μέρα χτυπούσε φίλους κι 

εχθρούς (enemy). Ήταν απόγευμα). Κουράστηκε να βλέπει τους ανθρώπους να 

σκοτώνονται κι έκλεισε τα μάτια να ξεχάσει. 

         Ο νέος στρατιώτης ακούμπησε πάνω στο βράχο το ντουφέκι και το κράνος, άνοιξε τα 

χέρια να ηρεμήσει το σώμα, ανάσανε βαθιά μια δυο φορές και βιαστικός ετοιμάστηκε να 

κατηφορίζει την πλαγιά, να φτάξει πιο γρήγορα στη πηγή-στη βρύση που από χτες είχε βγει 

κάθαρο νερό. Ήταν δροσερά κάτω εκεί και το χορτάρι μύριζε όμορφα. Ο νέος στρατιώτης 

έσκυψε πάνω στην πηγή/βρύση κι ήπιε κρύο νερό. Η φλόγα έσβησε από μέσα του. 

         «Αχ, τι δροσιά...», είπε. Έσκυψε πάλι, έπιασε το νερό και το έριξε στο πρόσωπο κι 

πάνω στο κεφάλι. Δροσίστηκε, καθαρίστηκε, ηρέμησε. Έγινε άλλος άνθρωπος. Σήκωσε 

ψηλά το κεφάλι κοίταξε τον ουρανό και μίλησε χαρούμενα. 

         - Θεέ μου, όμορφη είναι η ζωή του ανθρώπου. Κάνε με το καλό να τελειώσει γρήγορα 

ο πόλεμος, να γυρίσω πίσω στο σπίτι κοντά στη γριά μανούλα που με περιμένει και κοντά 

στα αδέρφια μου. 

1. Τι ώρα είναι; Πρωί –μεσημέρι-απόγευμα ή βραδυ;………………………………………………  

2. Τι συμβαίνει; Που βρίσκεται; (σε βουνό, σε ποτάμι, σε θάλασσα, σε βράχο, σε 

πηγάδι;)……………………………………………………………………………………….. 

3. Τι κάνει ο στρατιώτης;Τι λέει στον εαυτό του, στον ίδιο; (Δες τι λέει το κείμενο) 

«Θεέ μου,  ……………………………………………………………………………………………………… στα 

αδέρφια μου» 

4. Ποιες οι σκέψεις του; Τι του έχει λείψει; Ποιο πρόσωπο;Του αρέσει ο πόλεμος; 

(Ναι ή Όχι) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Πως νιώθει που είναι μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα; χαρά, λύπη, 

στεναχώρια………… 

6. Πως νιώθει την ώρα που πίνει το νερό; δροσιά, ευχαρίστηση, λύπη, 

δυστυχία……………………………………………………………………………………. 

 

Σωστό ή Λάθος       Σ Λ 

1. Ο στρατιώτης θέλει να τελειώσει ο πόλεμος 

2. Νιώθει χαρά που γίνεται ο πόλεμος 

3. Του έχει λείψει η γυναίκα του 

4. Του έχουν λείψει η μάνα του και τα αδέρφιά του 

5. Τον έχει κουράσει ο πόλεμος 
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(συνέχεια)         Τελείωσε το λόγο, χάιδεψε ακόμα με το χέρι, με το μάτι το δροσερό νεράκι. 

Σηκώθηκε να φύγει. Ξαφνικά άκουσε πλάι του ένα περπάτημα, εκεί, από την άλλη μεριά 

της ανηφόρας, κι έστριψε απότομα το κεφάλι να δει. 

         Ένας άλλος στρατιώτης, εχθρός, κατέβαινε και αυτός χωρίς όπλα, να πιει από τη πηγή-

βρύση, να δροσιστεί και, με τον τρόπο τούτο, να ευχαριστήσει το Θεό, που τον προστάτεψε 

και τον φύλαξε και τη μέρα τούτη. 

         Μα ο πρώτος στρατιώτης ξέχασε  τα όσα τώρα είπε ενώ κοιτούσε τον ήσυχο ουρανό 

και για μια μόνη στιγμή τράβηξε από τη μέση του το πιστόλι και το έδειξε στον εχθρό. 

         Ο άλλος που ερχότανε διψασμένος από την ολοήμερη δίψα,κι ένιωθε να θέλει μέσα 

του το νεράκι και να του δροσίζει τη ψυχή του, τρομαγμένος τώρα μπρος στο πιστόλι 

σήκωσε μονομιάς τα χέρια και κάτι είπε στη γλώσσα του με φοβισμένη, συγκινημένη φωνή. 

Ήθελε να πει: 

         - «Κοίταξέ με, αδερφέ μου, είμαι μόνος και χωρίς όπλο. Δίψασα πολύ και ήρθα να πιω 

λίγο νεράκι. Λυπήσου με, είμαι αθώος, χάρισέ μου τη ζωή. Κοίταξε, είμαι νέος πολύ και 

ξέρεις, μια γριά μάνα που δεν έχει στον κόσμο άλλο κανένα, με περιμένει». 

         Μα ο νέος στρατιώτης ξέχασε μονομιάς το Θεό. Έχασε τον άνθρωπο, πίεσε τη 

σκαντάλη και η σφαίρα γλίστρησε και χτύπησε το στήθος  του εχθρού. 

         Ο άνθρωπος έπεσε στη γη και έκλαιγε. 

1. Τι συνέβη; Τι έκανε ο άλλος στρατιώτης; Πήγε να πιεί νερό ή πήγε να τον 

σκοτώσει;………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Γιατί αντέδρασε ο στρατιώτης και έβγαλε το όπλο; Φοβήθηκε  ή ήθελε να τον 

σκοτώσει;………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.     Τι ήθελε να του πει ο δεύτερος στρατιώτης και δεν πρόλαβε; (Δες τι λέει το κείμενο) 

«Κοίταξε με, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………» 

4. Γιατί έκλαιγε ο στρατιώτης; Ήθελε να τον σκοτώσει ή 

όχι;……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Γιατί δεν αναφέρει τα ονόματά τους; Είναι σημαντικό ή όχι; Θέλει να αναφερθεί 

στο τι συμβαίνει στο πόλεμο ή όχι και γι αυτό δεν τον ενδιαφέρουν τα ονόματα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σωστό ή Λάθος              Σ    Λ 

1. Το κείμενο μιλά για τον πόλεμο 

2. Το κείμενο μιλά για κάτι που συνέβη όταν σταμάτησε για λίγο ο πόλεμος 
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(συνέχεια)         Ο νέος στρατιώτης, νευρικός πολύ, πλησίασε το χτυπημένο και στάθηκε 

απάνω του κοιτώντας τον. 

         Ο ξένος ήτανε πεσμένος προς τα πάνω. Κούναγε τα πόδια κι έσφιγγε τα δυο χέρια του 

πάνω στο στήθος. 

         Τα χλωμά πονεμένα χείλη του κινιόντουσαν σιωπηλά. Τα ανοιχτά μάτια κοιτούσαν 

γεμάτα απορία και φόβο το νέο στρατιώτη. Και πάνω σε όλο το πρόσωπο: μέτωπο, μάτια, 

χείλη, ήταν  ο ανθρώπινος πόνος και το ξάφνιασμα. 

         Του νέου στρατιώτη τού φάνηκε σαν να τόνε ρωτούσε: 

         «Γιατί το έκανες το κακό αυτό, αδερφέ μου άνθρωπε; Γιατί να κάνεις αμάρτημα, να 

πάρεις στο λαιμό σου το αίμα ενός αθώου; Παρακάλαγα το Θεό να με έχει καλά και να 

γυρίσω γρήγορα στο χωριό, ν' αγκαλιάσω τη μανούλα μου και να της φιλήσω τα 

κουρασμένα ματάκια της». 

         Κι όσο ο νέος στρατιώτης τον κοίταζε, ένιωθε ότι τα πικραμένα χείλη του πληγωμένου 

τού μίλαγαν, του έλεγαν τον πόνο και το παράπονό του. 

         «Κι ακόμα, σα να του 'λεγε, μια κοπελίτσα με περίμενε. Είχαμε κάνει όνειρα πολλά 

μαζί και περιμέναμε να σταματήσει ο πόλεμος να γυρίσω στο χωριό. Μα τώρα, αδερφέ 

μου, να, κοίταξε πώς με έκανες». 

         Ένα σκληρό χέρι έσφιγγε την καρδιά του νέου στρατιώτη. 

Πόναγε. Τα μάτια του καίγανε. Τον έπιασε παράξενο κακό κι άρχισε να τρέχει την ανηφόρα. 

Γλίστραγε, έπεφτε, πετιόταν πάνω και ξανά πάλι έτρεχε. 

Στα μέσα του βουνού σταμάτησε. Δεν μπορούσε άλλο. Λαχάνιασε, τον έπιασε η καρδιά του, 

κουράστηκαν τα πόδια, έπεσαν τα γόνατα. Έμεινε εκεί χωρίς να κουνιέται με το κεφάλι 

σκυμμένο να σκέφτεται. Μα να σκεφτεί δεν μπορούσε. Το κεφάλι του πονούσε. Ξαφνικά, 

χωρίς καλά καλά να ξέρει τι κάνει, έτρεχε πάλι την πλαγιά κατηφορίζοντας. Μέσα στο 

μυαλό του τώρα μια σκέψη μπήκε: να φτάσει, να βοηθήσει το χτυπημένο. 

         - Θεέ μου, λυπήσου τον, λυπήσου με. Άφησέ τον να ζήσει. 

1. Πως ήταν ο στρατιώτης που ήταν χτυπημένος; Πως ήταν τα πόδια, το στήθος,τα 

μάτια του, το μέτωπό του, τα χείλη του; (Γράψε τι λέει το κείμενο) 

Κούναγε τα 

πόδια………………………………………………………………………………………………………………ξάφνια

σμα…Τι ένιωθε ότι ήθελε να πει ο στρατιώτης αλλά δεν μπορούσε; (Γράψε τι λέει 

το κείμενο) 

«…Γιατί………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..ματάκιά της» 

«..Και 

ακόμα…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………έκανες» 

Σωστό ή Λάθος        Σ Λ 

1. Ο νέος στρατιώτης δεν ήθελε να τον σκοτώσει 

2. Άρχισε να κλαίει και να τρέχει και να μην ξέρει τι να κάνει 

3. Ο νέος παρακαλούσε το θεό να μην ζήσει 
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         (συνέχεια)         Έφτασε στο ποτάμι, ακούμπησε το χτυπημένο. Τον άγγιξε· ήταν ζεστός. 

         Άπλωσε τα χέρια, τα πέρασε με προσοχή κάτω από το πληγωμένο σώμα, τον 

αγκάλιασε, τον πήγε πάνω και τον κράτησε έτσι σφιχτά. Χτύπαγε η καρδιά γεμάτη αγωνία. 

Τρυφεράδα και πόνος, αγάπη και φροντίδα, όλα αυτά μαζί. 

         Σιγά, προσεχτικά, τον έφερε ως τη πηγή και τον ακούμπησε πάνω στο γρασίδι· πήρε το 

νερό, που με λαχτάρα κατέβηκε να πιει, και του έβρεξε τα μαλλιά, του καθάρισε το νεανικό, 

ωραίο πρόσωπο, του έσβησε το αίμα που είχε στεγνώσει εκεί στην αριστερή μεριά του 

στομά του. Του πήρε το χέρι, το άπλωσε απάνω στην ανοιχτή δική του παλάμη και το 

χάιδευε απαλά. 

         - Αδερφέ μου, του έλεγε γλυκά, τρυφερά, αδερφέ μου, συγχώρα με· και τα δάκρυα 

έτρεχαν. 

         Η νύχτα κατέβηκε και το σκοτάδι . 

         - Καλέ μου αδερφέ, του είπε ο νέος στρατιώτης. Συγχώρα με, καλέ μου, δεν το ήθελα· 

δεν είμαι φονιάς(κακός), σου το ορκίζομαι, δεν είμαι φονιάς (κακός). Να, μια στιγμή 

μονάχα ξέχασα πως είμαι άνθρωπος, ξέχασα πως είσαι άνθρωπος, αδερφός μου. Πως μάνα 

και σένα σε περιμένει στο φτωχικό της: μάνα και πατέρας κι αδέρφια. Ξέχασα, γιατί αυτοί 

οι κακοί θέλαν να με κάνουν να ξεχάσω. 

         Θυμήθηκε τα λόγια που τους μάθαιναν κι έστρεψε πέρα το βλέμμα  άγριο μεσα στο 

σκοτάδι. Ύστερα τόνε πήρε πάλι ο πόνος. Χάιδευε το χέρι του χτυπημένου και τα δάκρυα 

έτρεχαν. 

         Όμως ο άλλος πια δεν άκουγε· ούτε ένιωθε. Η ψυχή του είχε πετάξει και το σώμα του 

άρχισε να λιώνει. Το σκοτάδι σκέπασε τους δυο ανθρώπους: φονιά και θύμα, που 

στέκονταν πλάι πλάι και που ο ένας χάιδευε απαλά το χέρι του άλλου και του έλεγε λόγια 

αγάπης και πόνου, σαν να ήτανε φίλοι παλιοί, σαν να ήταν αδέρφια. Λόγια αγάπης που ο 

άλλος πια δεν άκουγε. 

1. Πως φέρεται ο νέος στρατιώτης στον χτυπημένο; Τι του κάνει; (Γράψε τι λέει το 

κείμενο) 

…ακούμπησε το χτυπημένο 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… χάιδευε απαλά. 

2. Τι του ζητά ο νέος στρατιώτης; (Γράψε τι λέει το κείμενο) 

«Καλέ μου 

αδερφέ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….να 

ξεχάσω». 

 

Σωστό ή Λάθος       Σ              Λ 

1. Στο τέλος ο στρατιώτης πεθαίνει. 

2. Ο νέος στρατιώτης ζητά συγγνώμη από τον στρατιώτη 

3. Όλα έγιναν το βράδυπάνω σε ένα βουνό 

Γιατί το κείμενο λέγεται ΓΙΑΤΙ; Τι συνέβη; 

…………………………………………………………………. 


