
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Ράντυαρντ Κίπλινγκ: «Αν Μπορείς» 
(Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, Α27, σ. 118, 119) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1.  Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά 

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Η παιδική ηλικία του συγγραφέα δεν ήταν ευχάριστη κι έτσι ανέπτυξε ο ίδιος 

ένα αίσθηµα αυτοσυντήρησης. Ποια σηµεία του ποιήµατος αποτελούν, κατά 
τη γνώµη σας, υπαινιγµούς δυσάρεστων βιωµάτων; 

2.  Ο Κίπλινγκ, εκτός από ποιητής, υπήρξε και πεζογράφος. Πιστεύετε ότι το 
ύφος του «Αν µπορείς» υποδηλώνει και αυτή του την ιδιότητα; 

3.  «Αρκετά από τα ποιήµατα του Κίπλινγκ έχουν χάσει σήµερα τη λάµψη τους»1. 
Γιατί, κατά τη γνώµη σας, δε συνέβη κάτι παρόµοιο και µε το εξεταζόµενο 
ποίηµα; 

4.  Ποια αρνητικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία έζησε ο Κίπλινγκ 
διαφαίνονται στο ποίηµα; 

 
 
2.2.  ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-

µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

1.  Από ποιον εκπορεύονται και σε ποιον απευθύνονται οι προτροπές που διατυ-
πώνονται στο ποίηµα; Από ποιους στίχους αντλείτε πληροφορίες για την 
απάντησή σας; 

2.  α) Ποια είναι η δοµή του ποιήµατος;  
β) Τι εντυπώσεις σας προκαλεί; 

3.  Για ποιο λόγο, κατά τη γνώµη σας, απουσιάζουν εντελώς από το ποίηµα οι 
αναφορές στο χώρο και στο χρόνο; 

                                                 
1 Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, σελ. 119. 
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4.  Ο ποιητής επιδιώκει να δηµιουργήσει µια σχέση οικειότητας µε τον 
αναγνώστη. Με ποια εκφραστικά µέσα προσεγγίζει αυτό το στόχο; 

5.  Στους στίχους 29-30 φαίνεται ότι απασχολεί πολύ τον οµιλητή το ζήτηµα της 
αξιοποίησης του χρόνου: Ποια είναι η άποψή του και πώς την εκφράζει; 

6.  Ποια εκφραστικά µέσα του ποιήµατος προκαλούν συναισθηµατική φόρτιση 
στον αναγνώστη; 

7.  «Το Αν µπορείς, αν και είναι ποίηµα µε διδακτικό ύφος, εν τούτοις δε χαρα-
κτηρίζεται από έντονο ρητορισµό»2. Συµφωνείτε µ’ αυτή την άποψη; ∆ικαιο-
λογήστε τη θέση σας. 

 

2.3 Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1.  Να σχολιάσετε το υποθετικό ύφος και τα αποσιωπητικά στον τίτλο του 
ποιήµατος. 

2.  Πώς αντιλαµβάνεστε το στίχο 7; Να τον σχολιάσετε. Ποια ηθική - θρησκευ-
τική θεωρία σας θυµίζει η στάση που προτείνει ο οµιλητής; 

3.  Πώς πρέπει να αντιµετωπίσει κανείς την επιθετικότητα, την αµφιβολία και 
τις δύσκολες καταστάσεις σύµφωνα µε το ποίηµα; 

4.  Ποια στάση προτείνει ο οµιλητής ως την καλύτερη για την αντιµετώπιση του 
ψέµατος; 

5.  Ποια είναι και σε τι εξυπηρετεί η στάση ισορροπίας που προτείνει ο οµιλητής 
στον 8ο στίχο; 

6.  Ποια θέση, κατά τη γνώµη του συγγραφέα, πρέπει να έχουν στην ανθρώπινη 
ζωή το όνειρο, η σκέψη και ο στοχασµός; 

7.  α) Νίκη: τι υποδηλώνει η γραφή της λέξης µε κεφαλαίο; 
β) µαύρη φουρτούνα: Ποια κατάσταση αποδίδεται µ’ αυτή τη φράση; 
γ) Γιατί ο ποιητής χαρακτηρίζει τη «Νίκη» και τη «µαύρη φουρτούνα» 

«κατεργάρηδες»; 
8. Πώς πρέπει, κατά τον ποιητή, να συλλειτουργήσουν καρδιά, νεύρα και νους; 

Ποιο ρόλο πρέπει να έχει η θέληση στο συντονισµό τους; 
9.  Ποιοι τρόποι αντιµετώπισης των προβληµάτων των συναναστροφών προτεί-

νονται στους στίχους 25-28; Να τους αναπτύξετε και να τους σχολιάσετε. 

                                                 
2 Ν.Ε.Λ. Β΄Λυκείου, αυτ. 
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10.  Στ. 31: «τότε θα’ ναι….υπάρχει σε τούτη»: Να σχολιάσετε το νόηµα αυτού 
του στίχου. 

11.  «άνθρωπος πλέριος»: τι είδους πληρότητα υπαινίσσεται ο ποιητής στον 
τελευταίο στίχο; 

12.  Ποια εντύπωση σας δηµιουργεί η καταληκτική προσφώνηση «παιδί µου» 
στον τελευταίο στίχο του ποιήµατος; 

13.  Να παρουσιάσετε ονοµαστικά τα θέµατα - προβλήµατα της καθηµερινής 
ζωής για τα οποία ο ποιητής προτείνει λύσεις. 

14.  Το ποίηµα διακρίνεται για τον έντονο διδακτικό χαρακτήρα του. Ποια διδά-
γµατα θα αντλούσατε εσείς απ’ αυτό; 

 
 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 
 Ο. Ελύτης, «Ο µικρός ναυτίλος»3 
 

Είσαι νέος - το ξέρω - και δεν υπάρχει τίποτε. 
Λαοί, έθνη, ελευθερίες, τίποτε. 
Όµως είσαι. Και την ώρα που 
Φεύγεις µε το ’να πόδι σου έρχεσαι µε τ’ άλλο (.......) 

 
Παραλαµβάνεις απ’ τους ∆ίες τον κεραυνό 
Και ο κόσµος σου υπακούει. Εµπρός λοιπόν 
Από σένα η άνοιξη εξαρτάται. Τάχυνε την αστραπή 

 
Πιάσε το ΠΡΕΠΕΙ από το ιώτα και γδάρε το ίσαµε το πι. 

 
Να συγκρίνετε το παραπάνω απόσπασµα µε το «Αν µπορείς» ως προς το 
περιεχόµενο.  

                                                 
3 Ελύτης Ο., Ο µικρός ναυτίλος, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1986, σ. 29. 
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  Μ. Αναγνωστάκης, «If4 ...»5 
 

Αν - λέω αν ... 
Αν όλα δε συνέβαιναν τόσο νωρίς 
Η αποβολή σου απ’ το Γυµνάσιο στην Ε΄ τάξη, 
Μετά Χαϊδάρι, Αι-Στράτης, Μακρονήσι, Ιτζεδίν, 
Αν στα 42 σου δεν ήσουν µε σπονδυλαρθρίτιδα 
Ύστερα από τα είκοσι χρόνια της φυλακής 
Με δύο διαγραφές στην πλάτη σου, µια δήλωση 
Αποκηρύξεως όταν σ’ αποµονώσαν στο Ψυχιατρείο 
Αν -σήµερα λογιστής σ’ ένα κατάστηµα εδωδίµων- 
Άχρηστος πια για όλους, στιµµένο λεµόνι, 
Ξοφληµένη περίπτωση, µε ιδέες από καιρό ξεπερασµένες, 
Αν - λέω αν... 
Με λίγη καλή θέληση ερχόταν όλα κάπως διαφορετικά 
Ή από µια τυχαία σύµπτωση, όπως σε τόσους και τόσους 
Συµµαθητές, φίλους, συντρόφους - δε λέω αβρόχοις ποσί 
Αλλά αν ... 
(Φτάνει. Μ’ αυτά δε γράφονται τα ποιήµατα. Μην επιµένεις. 
Άλλον αέρα θέλουν για ν’ αρέσουν, άλλη «µετουσίωση» 
Το παραρίξαµε στη θεµατογραφία). 

 
Να συγκρίνετε το ποίηµα του Μ. Αναγνωστάκη µε αυτό του Κίπλινγκ ως προς 
τη δοµή και το υποθετικό ύφος. 
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1. Πιστεύετε ότι οι ψυχικές και ηθικές αρετές που απαριθµούνται από τον 

ποιητή, έχουν την ίδια βαρύτητα και στην εποχή µας; Να αναπτύξετε την 
άποψή σας σε ένα κείµενο που να µην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. 

                                                 
4 If: (αγγλ.) εάν 
5 Αναγνωστάκης Μ., Τα Ποιήµατα 1941-1971, εκδ. Στιγµή, Αθήνα 1986, σσ. 168-169. 
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2.  Ο ποιητής απευθύνεται µε το «Αν Μπορείς» σε εφήβους, όπως εσείς: 
α) Κατορθώνει να σας αγγίξει µε τις παραινέσεις και το ύφος του; 
β) Τα θέµατα που θίγει σας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς; 
γ) Θα µπορούσαν οι νουθεσίες του να δώσουν κάποια λύση σε προβλήµατα 

που σας απασχολούν; 
3.  Στους στ. 15-20 ο ποιητής αναφέρεται στη στάση που πρέπει να κρατά κα-

νείς απέναντι στις αποτυχίες. Να την παρουσιάσετε σε ένα σύντοµο κείµενο, 
επιµένοντας στις φράσεις «αφού σκύψεις», «σκάρτα εργαλεία» «να 
σωριάσεις… όλα»  δίνοντας και τη δική σας άποψη. 

4.  Ποια είναι η στάση ζωής που προτείνεται στο ποίηµα; Πώς την αντι-
λαµβάνεστε εσείς; Σας βρίσκει σύµφωνους; Να την παρουσιάσετε σε σχέση 
και µε τις δικές σας απόψεις, σε ένα κείµενο όχι µικρότερο από 300 λέξεις. 

5.  Αφού µελετήσετε την παρωδία «Το Αν του Κίπλινγκ» του Κ. Βάρναλη6 να 
αποδώσετε σύντοµα το νόηµά της και να συγκρίνετε το περιεχόµενό της µε 
εκείνο του «Αν µπορείς». Τέλος, να αναπτύξετε το νόηµα του τελευταίου 
στίχου του ποιήµατος του Βάρναλη. 

6.  Να αντιγράψετε το ποίηµα χωρίς το υποθετικό «Αν µπορείς», µετατρέποντας 
τον υποθετικό τόνο σε προτρεπτικό. (Να .............) 

 

4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Σε αρκετά ποιήµατα Ελλήνων συγγραφέων7 υπάρχει ο ίδιος διδακτικός τό-

νος. Αφού εντοπίσετε µερικά (ή αποσπάσµατα) συµβουλευόµενοι µια ποιητι-
κή ανθολογία, να τα παρουσιάσετε στην τάξη και να συζητήσετε το αντικεί-
µενο των προτροπών τους µε τους συµµαθητές σας. 

2.  Να κάνετε µια, µικρής έκτασης, έρευνα στο λύκειό σας, αφού προηγουµένως 
συντάξετε µε κλίµακα ιεράρχησης σχετικά ερωτηµατολόγια, γύρω από τις 
ανησυχίες και τα προβλήµατα των συµµαθητών σας. Στη συνέχεια, να 
συγκεντρώσετε και να κατατάξετε κατά θέµα και βαθµό σπουδαιότητας τις 
απαντήσεις τους. Τέλος, µια άλλη οµάδα εργασίας να ελέγξει σε ποιο βαθµό 
αυτές συµφωνούν µε εκείνα που ο ποιητής θεωρεί σηµαντικά και να συντάξει 
ένα κείµενο όπου θα διατυπώνονται όλα τα σχετικά συµπεράσµατα. 

                                                 
6 Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου: σσ. 369-370. 
7 Μπορείτε π.χ. να ανατρέξετε σε ποιήµατα του Γ. Σεφέρη ή του Κ. Καβάφη. 

 43



3.  Αυτό το ποίηµα είναι ένα κατ’ εξοχήν διδακτικό έργο. Πιστεύετε ότι η τέχνη 
µπορεί να διδάξει και να καλλιεργήσει το κοινό που είναι ο αποδέκτης της 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας; Να αναπτύξετε και να δικαιολογήσετε την άπο-
ψη σας σε ένα κείµενο τουλάχιστον 500 λέξεων. 

4.  Πώς συσχετίζονται τα ακόλουθα αποσπάσµατα µε το «Αν µπορείς» του 
Κίπλινγκ; 

 

Ε. Π. Παπανούτσος, «Ορισµός του Ανθρώπου»8 
Κοίταξε - µας είπε [ο Καντ] - να ενεργείς και να αισθάνεσαι έτσι, 
ώστε ποτέ να µη µεταχειρίζεσαι τον άνθρωπο ως µέσον αλλά 
πάντοτε να τον έχεις σκοπό στις προθέσεις και στις πράξεις σου. ∆εν 
έχω συναντήσει ως τώρα πιο υψηλόφρονη προτροπή, που να δείχνει 
τέτοιαν εµπιστοσύνη και τόσο σεβασµό στον άνθρωπο σαν 
άνθρωπο. Εάν τη µεταφέρουµε στο σχήµα του ορισµού και τη 
συσχετίσουµε µε την παραπάνω ανάλυσή µας, θα έχουµε την εξής 
απλή και συνάµα βαρυσήµαντη φόρµουλα: «Άνθρωπος είναι το 
µοναδικό µέσα στο γνωστό µας σύµπαν ον που έχει το αναφαίρετο 
δικαίωµα να λογαριάζεται πάντοτε ως σκοπός και ποτέ ως µέσον». 
Αυτή - θα παραδεχτούµε - είναι η γλώσσα του γνήσιου ουµανισµού. 
Κανένας «σκοπός», όσο ψηλά κι αν τον τοποθετήσουµε, µε όσην 
αίγλη και αν τον περιβάλουµε, δεν µπορεί να δικαιολογήσει εκείνον 
που θα χρησιµοποιήσει τον άνθρωπο ως µέσον για την 
πραγµατοποίησή του. «Μέσα για κάποιο σκοπό» µπορούν (και στην 
ανάγκη, επιβάλλεται) να γίνουν όλα τα όντα εκτός από ένα: τον 
άνθρωπο. Αυτός οφείλει να είναι, και δικαιούται να απαιτήσει να 
είναι, µόνο σκοπός. Η αξία του δεν αντικατασταίνεται µε τίποτα. ∆εν 
µπορεί να αποτιµηθεί µε καµιάν άλλη. Είναι το µέτρο των άλλων 
αξιών. Εκείνος λοιπόν που τον κατεβάζει από το υψηλό επίπεδο του 
απόλυτου «σκοπού» στο χαµηλό επίπεδο του σχετικού «µέσου», ή 
αυτός που αυτοκαταδικάζεται (από βλακεία ή ανανδρία) σε «µέσον 
προς άλλο σκοπό», αναιρεί, καταλύει, «σκοτώνει» τον άνθρωπο 
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µέσα στον άνθρωπο. Μεγαλύτερη βλασφηµία, βαρύτερο έγκληµα δεν 
υπάρχει. 
Τα δικαιώµατα όµως συνυφαίνονται µε ισοµεγέθεις ευθύνες. Να 
λογαριάζεσαι (από τους άλλους και από τον εαυτό σου) σαν 
άνθρωπος δεν είναι µόνο δικαίωµα, αλλά και ευθύνη. Το πρώτο µας 
αρέσει, το δεύτερο αποφεύγουµε να το οµολογούµε. Το «ως χαρίεν 
άνθρωπος» του αρχαίου ποιητή, έχει δύο όψεις, τη µια φανερή, την 
άλλη αφανή: - Τι χαριτωµένο πράγµα είναι να είσαι άνθρωπος! - 
Αλλά και τι βαρύ, τι ασήκωτο πράγµα είναι να είσαι άνθρωπος.... 

(απόσπασµα) 
 

Ε. Π. Παπανούτσος, «Οι εργάτες του κακού»9 
Πως ν’ αντιδράσει ο φρόνιµος άνθρωπος όταν πληγώνεται θανά-
σιµα από εκείνους που ... «κάνουν το κακό για το κακό»; Το 
ένστικτο της αυτοσυντήρησης παρορµά σε αντεπίθεση µε δηµόσιες 
αποκαλύψεις ή µε δικαστικούς αγώνες εναντίον των ενόχων. Η 
φρόνηση όµως και ο αυτοσεβασµός αποδοκιµάζουν αυτή την 
τακτική που εξισώνει τα δύο αντίµαχα µέρη (είν’ εκείνο ακριβώς 
που επιδιώκει όποιος αδικεί). Άλλωστε, τελικά η έκβαση παρόµοιων 
ενεργειών είναι η φθορά, µια δεύτερη δηλαδή ζηµιά των θυµάτων. 
Όχι λοιπόν µόνο από µεγαλοψυχία, αλλά και για πρακτικούς λόγους 
ο Σωκράτης των πλατωνικών διαλόγων δήλωνε στους εµβρόντητους 
συνοµιλητές του: ότι αν ήταν αναγκασµένος να διαλέξει µεταξύ του 
«αδικείσθαι» και του «αδικείν», θα προτιµούσε χωρίς αµφιβολία το 
«αδικείσθαι», ποτέ το «αδικείν». Ο Χριστός προχώρησε πολύ 
περισσότερο· µας παραγγέλλει «να ευεργετούµε όσους µας µισούν, 
να προσευχόµαστε για όσους µας κακοµεταχειρίζονται και µας 
καταδιώκουν». ∆ύσκολο, θα πείτε, να φτάσει κανείς έως εκεί· κάτι 
άλλο όµως είναι εύκολο για κείνους που έχουν ό,τι λείπει από τους 
εργάτες του κακού: εσωτερικήν ευστάθεια και υψηλοφροσύνη. Να 

                                                                                                                         
8 Παπανούτσος Ε., Η κρίση του πολιτισµού µας, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1994, σσ. 222-223. 
9 Παπανούτσος Ε., Οι δρόµοι της ζωής, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1993, σσ. 233-234. 
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τους περιφρονήσουν και µε έργα θετικά και αναµφισβήτητα να 
αποδείξουν, να επιβάλουν στη γενική αναγνώριση την αρετή τους. 
Πριν απ’ όλα όµως να µη χάσουν την ψυχραιµία τους, να µη 
εξαφθούν και να µη βιαστούν ν’ απαντήσουν. Κακός σύµβουλος 
είναι εκείνος που παρακινεί σε αντίποινα µε το επιχείρηµα ότι 
όποιος αµύνεται δεν διαλέγει τα όπλα του. Ο φρόνιµος τα διαλέγει. 
Μπορεί ακόµα και να ωφεληθεί από τις άδικες επιθέσεις. Πώς; Με 
µια γενναιότερη και οξύτερη αυτοκριτική που θα τον κάνει να 
εκτιµήσει σωστά τα θετικά αλλά και τα αρνητικά στοιχεία του 
χαρακτήρα του, να δει καθαρότερα το φως αλλά και τις σκιές του 
έργου του. 
Κάποτε µπορεί κανείς να είναι και ευγνώµων στους εχθρούς του. 

(απόσπασµα) 
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5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................... 
ΤΑΞΗ: ........................... ΤΜΗΜΑ: ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ: Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

Ρ. Κίπλινγκ, «Αν µπορείς» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Να αποδώσετε σε σύντοµο κείµενο το νόηµα του ποιήµατος. 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 5 

 
2. α) Πώς πρέπει, κατά τον ποιητή, να συλλειτουργήσουν καρδιά, νεύρα και 

νους; 
β) Ποιο ρόλο πρέπει να έχει η θέληση στο συντονισµό τους; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
 
3.  Στ. 13-14:  

α) Ποια στάση πρέπει, σύµφωνα µε το ποίηµα, να κρατήσει κανείς απέναντι 
στη διαστρέβλωση της αλήθειας; 

β) Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά µ’ αυτό το ζήτηµα; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 
 
4.  Ποιες είναι, σύµφωνα µε το ποίηµα, οι ηθικές και ψυχικές αρετές που πρέπει 

να χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 5 


