
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» 
(Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, Β18, σσ. 294-296) 

 

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

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Είναι γενικά αποδεκτό πως ο Μπέρτολτ Μπρεχτ ήταν φύση βαθύτατα 

επαναστατική1. Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την άποψη µε στοιχεία από το 
κείµενο; 

2.  Σε ποιο λογοτεχνικό είδος εντάσσεται η συγκεκριµένη ιστορία; Ποια είναι τα 
γνωρίσµατά του; 

3.  Το έργο του Μπρεχτ αναφέρεται περισσότερο στα κοινωνικά προβλήµατα 
παρά στα ατοµικά. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία µέσα από την αφήγηση που 
να επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη;2 

4.  Ποια κοινωνική οργάνωση περιγράφει ο Μπρεχτ στο κείµενό του; Υπάρχει 
παρόµοια στην εποχή µας; 

5.  Ποια στοιχεία της κοσµοθεωρίας του Μπρεχτ διαφαίνονται στο κείµενο; 
Ποια στάση φαίνεται να υιοθετεί ο συγγραφέας απέναντι στον καπιταλισµό; 

6.  Οι ιστορίες του κ. Κόινερ, στις οποίες εντάσσεται και το συγκεκριµένο 
απόσπασµα, χωρίζονται σε θεµατικούς κύκλους. Ποια στοιχεία εντάσσουν, 
κατά τη γνώµη σας, τη συγκεκριµένη αφήγηση στον κοινωνιολογικό - 
πολιτικό θεµατικό κύκλο; 

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

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

                                                 
1 Μπέρτολτ Μπρεχτ, (µτφρ. Οδυσσέα Ελύτη), Ο Κύκλος µε την Κιµωλία, εκδ. Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1974, σ. 7. 

2 Woehrle Dieter: Grundlagen und Gedanken zum Verstaendnis erzaehlender Literatur, Bertolt 
Brecht: Geschichten vom Herrn Keuner, Diesterweg Verlag, Frankfurt am Main, 1989, S. 69. 
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1.  Ποιο είναι το κεντρικό θέµα της αφήγησης; Ποια είναι η σχέση του µε τον τί-
τλο; 

2.  Ποια είναι η δοµή αυτής της µικρής ιστορίας; 
3.  Για ποιο λόγο χρησιµοποιεί ο συγγραφέας το µικρό διάλογο µεταξύ του κ. 

Κόινερ και του µικρού κοριτσιού στην αρχή της αφήγησης;  
4.  Με ποια τεχνική προσεγγίζει ο συγγραφέας την κοινωνική βιαιότητα των 

θεσµών και αξιών της κοινωνίας που περιγράφεται; 
5.  Υποστηρίζεται ότι η γλώσσα του Μπρεχτ είναι αυστηρή και διδακτική. Μπο-

ρείτε να στηρίξετε αυτή την άποψη µε παραδείγµατα µέσα από το κείµενο; 
 

2.3 Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1.  Υποστηρίζεται ότι η συγκεκριµένη αφήγηση υπονοµεύει τους θεσµούς και 
τις αξίες του καπιταλισµού. Να δώσετε δύο παραδείγµατα από το κείµενο 
που να ανταποκρίνονται σ’ αυτή την πρόθεση του συγγραφέα. 

2.  Ποια κοινωνική πραγµατικότητα συναντάµε, σύµφωνα µε το κείµενο, στον 
κόσµο των ζώων; Ποια σηµεία της αντιστοιχούν στην κοινωνία των 
ανθρώπων; 

3.  «...για να µην τους πεθάνει πριν την ώρα του...». Ποιο θεσµό υπονοµεύει εδώ, 
κατά τη γνώµη σας, ο Μπρεχτ; 

4.  Πώς αντιµετωπίζει τον πολίτη το συγκεκριµένο σύστηµα κατά τον Μπρεχτ; 
5.  Γιατί «θα µάθαιναν τα ψαράκια στα σχολεία πώς να κολυµπάνε στο στόµα των 
καρχαριών»; Τι αντιπροσωπεύει το σχολείο σ’ αυτό το κείµενο; Ποιος είναι 
ο ρόλος του σύµφωνα µε την παραπάνω φράση; 

6.  Ποιους εννοεί κατά τη γνώµη σας ο συγγραφέας µε τους «καρχαρίες που περ-
νάνε την ώρα τους τεµπελιάζοντας»; Υπάρχουν στην εποχή µας τέτοιοι καρ-
χαρίες; 

7.  Σε ποια σηµεία του κειµένου γίνεται αναφορά στις αξίες της αυτοθυσίας και 
του ηρωισµού; Με ποιον τρόπο; 

8.  Πώς θίγει το ρόλο των πολιτικών ο συγγραφέας; Πώς δελεάζουν οι πολιτικοί 
τους πολίτες - ψαράκια; 

9.  Πώς θίγεται στο κείµενο το θέµα της υπονόµευσης των σχέσεων µεταξύ των 
πολιτών; 
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10.  Ποια είναι τα ψάρια µε τις «...µαρξιστικές διαθέσεις...»; Κινδυνεύει η 
κοινωνία των καρχαριών από οµάδες που δεν την αποδέχονται; Να 
σχολιάσετε την απάντησή σας. 

11.  α) Πώς περιγράφεται ο πόλεµος από τον Μπρεχτ; 
β) Ποια σηµεία του κειµένου επιβεβαιώνουν τη θέση ότι οι λαοί δεν έχουν 

διαφορές µεταξύ τους; 
12.  Ποιους σκοπούς νοµίζετε ότι εξυπηρετεί η τέχνη στην κοινωνία των καρχαριών; 
13.  Το θέατρο αποτελούσε για το συγγραφέα επαναστατική διαδικασία που 

βοηθάει το θεατή να σκέφτεται και να κρίνει. Έχει αυτό το ρόλο το θέατρο 
στην κοινωνία των καρχαριών; 

14.  Στο κείµενο υποστηρίζεται ότι η θρησκεία συντελεί στην επιβίωση της 
ταξικής κοινωνίας. Ποια στοιχεία της αφήγησης στηρίζουν αυτή την άποψη; 

15.  Γιατί σύµφωνα µε το συγγραφέα ο πολιτισµός αποτελεί αποκλειστικά 
ανθρώπινο επίτευγµα; Γιατί τελειώνει η αφήγηση µ’ αυτή τη θέση; 

16.  «Τα θέατρα στο βυθό της θάλασσας θα έδειχναν πως ηρωικά ψαράκια 
κολυµπάνε ενθουσιασµένα στα στόµατα των καρχαριών και η µουσική θα ήταν 
τόσο ωραία, ώστε τα ψαράκια θα ορµούσαν, κάτω από τους ήχους της, µε την 
µπάντα µπροστά, σαν σε όνειρο και µε το νανούρισµα των πιο ευχάριστων 
σκέψεων, στα στόµατα των καρχαριών». 
Να σχολιάσετε το ρόλο της τέχνης στη κοινωνία που περιγράφεται στην 
αφήγηση· στην απάντησή σας να λάβετε υπόψη τις φράσεις: «ηρωικά 
ψαράκια» και «ευχάριστων σκέψεων» καθώς και τη λέξη «νανούρισµα».  

17.  Έχοντας διαβάσει ολόκληρη την αφήγηση να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον 
οποίο αρχίζει και τελειώνει το κείµενο. Τι παρατηρείτε; 

18.  «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα έκαναν φυσικά και πολέµους αναµεταξύ 
τους, για να κυριέψουν ξένες ψαροκασέλες και ξένα ψαράκια». 
Τι υπονοεί ο Μπρεχτ µε την παραπάνω φράση; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 
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2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

Τζωρτζ Όργουελ «Το κτήµα των ζώων» 3 
 

 «Πόσο µόχθησαν και ίδρωσαν για να µαζέψουν το σανό! Αλλά οι 
προσπάθειες τους αµείφθηκαν, γιατί η συγκοµιδή στάθηκε µια 
επιτυχία µεγαλύτερη απ’ όσο την περίµεναν. Καµιά φορά η δουλειά 
ήταν σκληρή. Τα εργαλεία ήταν φτιαγµένα για ανθρώπους και όχι 
για ζώα, και ήταν µεγάλο εµπόδιο το ότι κανένα ζώο δεν µπορούσε 
να στηρίζεται στα πισινά του πόδια και να χρησιµοποιεί εργαλείο. 
Αλλά τα γουρούνια ήταν τόσο έξυπνα που µπορούσαν να βρουν λύση 
για κάθε δυσκολία. Όσο για τα άλογα, γνώριζαν κάθε κοµµάτι του 
χωραφιού και ήξεραν από θέρισµα και καθάρισµα της γης πολύ 
περισσότερο απ’ ότι ο Τζόουνς και οι άνθρωποί του. Τα γουρούνια 
δε δούλευαν, αλλά διηύθυναν και παρακολουθούσαν τα άλλα ζώα. 
Με τις ανώτερες γνώσεις που διέθεταν, ήταν φυσικό ν’ αναλάβουν 
την αρχηγία. Ο Μπόξερ και η Κλόβερ, ζευγµένοι, καθάριζαν το 
χωράφι, βαδίζοντας µε βήµα σηµειωτόν, (φυσικά τώρα πια, δε 
χρειάζονταν ούτε χαλινάρια, ούτε ηνία) έχοντας από πίσω τους ένα 
γουρούνι να τους φωνάζει: «Μπρος σύντροφοι, χοπ!» ή «Πίσω 
σύντροφοι, χοπ! χοπ!» ανάλογα µε την περίπτωση. Και το κάθε ζώο, 
ως το τελευταίο, δούλευε ακούραστα για το µάζεµα του σανού. 
Ακόµα και οι πάπιες και οι κότες πηγαινοέρχονταν πάνω κάτω όλη 
τη µέρα µέσα στον ήλιο, κουβαλώντας µε το ράµφος τους µικρά 
δεµάτια σανού. Τελικά κατάφεραν να τελειώσουν τη συγκοµιδή δύο 
µέρες νωρίτερα απ’ ότι ο Τζόουνς και οι άνθρωποί του. Επιπλέον 
ήταν η πλουσιότερη συγκοµιδή που έγινε ποτέ στο αγρόκτηµα. ∆εν 
έγινε καµιά σπατάλη. Οι κότες και οι πάπιες µε το µάτι τους που 
έκοβε, είχαν µαζέψει και το παραµικρό κοµµατάκι. Και κανένα ζώο 

                                                 
3 Συνηθέστερη µετάφραση: Η Φάρµα των Ζώων από το Αγγλικό Animal Farm. Όργουελ Τζωρτζ, 

(µτφρ. Μπάρτη Νίνα), Το κτήµα των ζώων, εκδ. Γαλαξία, Αθήνα 1971. Σ’ ένα αγρόκτηµα, 
επαναστατούν τα δυσαρεστηµένα ζώα αποφασισµένα να απαλλαγούν από τον αφέντη τους. Το 
εγχείρηµα επιτυγχάνει, επακολουθεί γενική σύγχυση και η αρχηγία περιέρχεται σχεδόν 
αυτόµατα, στα πνευµατικώς ανώτερα γουρούνια. Από το σηµείο αυτό πηγάζει η ανέλιξη του 
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στο κτήµα δεν έκλεψε για τον εαυτό του περισσότερο από µια 
µπουκιά σανό.» 

 
 

Να σχολιάσετε αυτή τη µορφή κοινωνικής οργάνωσης και να τη συγκρίνετε µε 
την αφήγηση του Μπρεχτ «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι». Τι σας έκανε 
ιδιαίτερη εντύπωση; Γιατί χρησιµοποιούν και οι δύο συγγραφείς τον κόσµο των 
ζώων; 

 
 

Τζωρτζ Όργουελ «1984»4 
 

 «Ακόµα, στα παλιά χρόνια, ο πόλεµος ήταν ένα µέσον, - από τα 
κυριότερα - µε το οποίο οι ανθρώπινες κοινωνίες διατηρούσαν 
επαφή µε τη φυσική πραγµατικότητα. Όλοι οι αρχηγοί, σ’ όλες τις 
εποχές προσπάθησαν να επιβάλουν στους οπαδούς τους µια ψευδή 
άποψη του κόσµου, αλλά δεν µπορούσαν να ενθαρρύνουν καµιά 
ψευδαίσθηση που θα ελάττωνε τη στρατιωτική δραστηριότητα. Όσο 
η ήττα σήµαινε απώλεια της ανεξαρτησίας ή κάποιο άλλο 
ανεπιθύµητο αποτέλεσµα οι προφυλάξεις για ν’ αντιµετωπιστεί 
έπρεπε να είναι σοβαρές. Τα ανίσχυρα κράτη αργά ή γρήγορα πάντα 
τα κατακτούν και ο αγώνας για την επάρκεια δε συµβαδίζει µε τις 
ψευδαισθήσεις.» 

(απόσπασµα) 
 

Πώς παρουσιάζεται ο πόλεµος στον Όργουελ; ∆ιαφέρει από τον τρόπο µε τον 
οποίο τον αντιλαµβάνεται ο Μπρεχτ; 
 

                                                                                                                         
αλληγορικού µύθου που χρησιµοποιήθηκε αρκετά από τον καπιταλισµό ως κριτική στα 
σοσιαλιστικά καθεστώτα. (Γράφτηκε το 1945). 

4 Όργουελ. Τζωρτζ, (µτφρ. Μπάρτη Νίνα), 1984, εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1978, σ. 195. 
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3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1. Από ποιους και µε ποιους τρόπους ασκείται σήµερα κριτική στην ισχύουσα 

κοινωνική οργάνωση; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας περιορίζοντας την 
απάντησή σας σε 200 περίπου λέξεις. 

2. «Και τα µεγαλύτερα ψαράκια, που θα είχαν ένα πόστο, θα φρόντιζαν για την 
τάξη ανάµεσα στα ψαράκια και θα γίνονταν δάσκαλοι, αξιωµατικοί, µηχανικοί 
για την κατασκευή κασελών κ.τ.λ.» 
Να σχολιάσετε το χωρίο και να αντιπαραβάλετε την κοινωνική διαστρωµά-
τωση που περιγράφει µε την πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουµε σήµερα. 
Υπάρχουν διαφορές και ποιες; 

 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να διαβάσετε µαζί µε άλλους συµµαθητές σας το θεατρικό έργο «Αυτός που 
λέει Ναι και Αυτός που λέει Όχι» του Μπέρτολτ Μπρεχτ και να το παρου-
σιάσετε στη τάξη5 συσχετίζοντάς το µε τη σχολική σας πραγµατικότητα. 

2.  Να διαβάσετε πέντε (5) αφηγήσεις από τις ιστορίες του κ. Κόινερ6 και να 
σχολιάσετε: 
α) την προσωπικότητα του κ. Κόινερ 
β) τον τρόπο που γράφει ο Μπέρτολτ Μπρεχτ 
γ) την ιδεολογία του συγγραφέα όπως αυτή αναδύεται µέσα από τα κείµενα. 

                                                 
5 Μπέρτολτ Μπρεχτ, (µτφρ. Ματζίρη Σωτηρία), Αυτός που λέει Ναι και Αυτός που λέει Όχι, εκδ. 
∆ωδώνη, Αθήνα 1983. 

6 Μπρεχτ Μπέρτολτ, (µτφρ. Πέτρου Μόρκαρη), Ιστορίες του κ. Κόινερ, η διαλεκτική σαν τρόπος 
ζωής, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1978. 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία 
(15 λεπτά περίπου) 

 

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

Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Οι ιστορίες του κ. Κόινερ απ’ όπου προέρχεται αυτό το διήγηµα, χωρίζονται 

σε θεµατικούς κύκλους. Ποια στοιχεία εντάσσουν κατά τη γνώµη σας τη 
συγκεκριµένη αφήγηση στον κοινωνιολογικό - πολιτικό θεµατικό κύκλο; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

2.  Με ποιον τρόπο θίγει το ρόλο των πολιτικών ο συγγραφέας; Ποια είναι τα 
κίνητρα που θέτουν οι πολιτικοί για να δελεάσουν τους πολίτες - ψαράκια; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 4 
 

3.  Ποιο ρόλο έχει το θέατρο στην κοινωνία των καρχαριών; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 

4.  Γιατί, σύµφωνα µε το συγγραφέα, ο πολιτισµός αποτελεί αποκλειστικά 
ανθρώπινο επίτευγµα; Γιατί τελειώνει η αφήγηση µ’ αυτή τη θέση; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 3 
 

5.  Υποστηρίζεται ότι η γλώσσα του Μπρεχτ είναι αυστηρή και διδακτική. 
Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την άποψη µε παραδείγµατα από το κείµενο; 
..........................................................................................................................  

Μονάδες 3 


