
1. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ουίλλιαµ Σαίξπηρ: «Σονέτο XVIII» 
(Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, Α5, σσ. 54-55) 

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

γραµµατολογικά στοιχεία 
1.  Ποια χαρακτηριστικά του σονέτου διακρίνετε στο ποίηµα; 
2.  Στην εποχή της Αναγέννησης συνηθιζόταν να απευθύνονται περίτεχνες 

προσφωνήσεις προς αγαπηµένα πρόσωπα. ∆ιακρίνετε αυτό το στοιχείο στο 
σονέτο του Σαίξπηρ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

3.  Ο Σαίξπηρ ονοµάζει τους στίχους του αιώνιους. Πώς κρίνετε αυτόν το 
χαρακτηρισµό; 

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

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

1.  Πώς εισάγει ο ποιητής το θέµα του; Ποια εντύπωση σας δηµιούργησε αυτός 
ο τρόπος; 

2.  Ποια παροµοίωση δεν ολοκληρώνεται στο ποίηµα και γιατί. 
3.  Με ποιους τρόπους ο ποιητής εκφράζει την οµορφιά; 
4.  Με ποια περίφραση αποδίδει ο ποιητής το θάνατο; 
5.  Ποια σχήµατα λόγου διακρίνετε στο ποίηµα; 
6.  Να διακρίνετε ενότητες στο ποίηµα και να δώσετε τίτλους που να 

ανταποκρίνονται στο βαθύτερο νόηµα κάθε µιας από αυτές. 
7.  Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος του Σαίξπηρ στο συγκεκριµένο σονέτο; 
8.  Μέσα από αυτό το σονέτο ο ποιητής απαντά µε το δικό του τρόπο στο µόνι-

µο παράπονο του ανθρώπου ότι η ζωή του διαρκεί λίγο. Να σχολιάσετε αυτή 
την άποψη. 

9.  Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτό το ποίηµα λειτουργεί ως µνηµείο αθανα-
σίας; ∆ικαιολογήστε την άποψή σας. 
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10.  Ο Σαίξπηρ υποστηρίζει ότι το έργο τέχνης µπορεί να εξασφαλίσει στο δη-
µιουργό του (όπως εξασφαλίζει σ’ αυτόν που απεικονίζει) την αθανασία.1 
Αποδίδει αυτό το σχόλιο το περιεχόµενο του ποιήµατος; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας. 

 
2.3. Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου 

1.  Πού απευθύνεται ο ποιητής; 
2.  Τι, κατά την κρίση σας, συµβολίζει η λέξη αέρας; (στ. 3) 
3.  Ποια βασική διαπίστωση κάνει ο ποιητής στους στίχους 3 και 4; Να την 

αναπτύξετε µε συντοµία. 
4.  «Άλλοτε καίει πολύ των ουρανών η φλόγα, 
θαµπώνεται άλλοτε η ολόχρυσή τους όψη»: 
Τι νοµίζετε ότι σηµαίνουν αυτοί οι στίχοι; 

5. Τι σηµαίνει  η περίφραση «των ουρανών η φλόγα» (στ. 5); 
6.  «Μα το δικό σου αιώνιο θέρος δε θα σβήσει»: Από πού αντλεί ο ποιητής αυτή 

τη βεβαιότητα; 
7.  Πότε και γιατί χάνεται το ωραίο κατά τον ποιητή;  
8.  Γιατί πιστεύει ο Σαίξπηρ ότι το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται δεν θα 

πάψει ποτέ να είναι ωραίο; 
9. α) Ποιες ιδιότητες αποδίδει ο ποιητής στο πρόσωπο προς το οποίο 

απευθύνεται; 
β) Ποιο θα µπορούσε να είναι αυτό το πρόσωπο; 

10.  Να µεταγράψετε το ποίηµα σε πεζό λόγο, χρησιµοποιώντας το γ΄ ενικό πρό-
σωπο. Π.χ. ο πρώτος στίχος θα µπορούσε να αποδοθεί ως εξής: Ο ποιητής 
διερωτάται αν θα πρέπει να συγκρίνει το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνει 
το ποίηµα του µε µία καλοκαιρινή ηµέρα... 

 
 

                                                 
1 Πρβλ. Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, σ. 56. 
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2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 
 

 Μίµνερµος, 5D.=5, 4-8 W. 
«Αλλά σαν όνειρο λίγο κρατά η ακριβή µας νιότη· 
 και τα πικρά κι άσχηµα γηρατειά γοργά 
 πάνω απ’ το κεφάλι µας κρεµιούνται µισητά 
 και περιφρονηµένα, π’ αγνώριστο τον άνθρωπο τον κάνουν 
 τυλίγοντάς τον και τα µάτια του και το µυαλό θαµπώνουν.» 

 (µετάφραση) 
 

Υπάρχει νοηµατική συγγένεια ανάµεσα σε αυτό το ποίηµα του Μίµνερµου και 
στο σονέτο XVIII του Σαίξπηρ; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

 

 Παλαιά ∆ιαθήκη, Ιώβ, 14, 1-2 
«Ο άνθρωπος που γεννιέται από γυναίκα, ζει λίγα χρόνια γεµάτα 
 από ταραχή και βάσανα, όπως το φυτό που ανθίζει και µαραίνεται 
 και φεύγει γρήγορα σαν σκιά». 

 

Σε ποιο θέµα αναφέρονται αυτοί οι στίχοι της Παλαιάς ∆ιαθήκης; 
 

 Σαίξπηρ, «Σονέτο XIX» 
«Έ, γερο-χρόνε, κάµε όσο κακό µπορείς, ωραίος 
 πάντα θα ζει στους στίχους µου ο αγαπηµένος νέος». 

 (απόσπασµα) 
 

Πώς σχετίζεται αυτό το δίστιχο µε το σονέτο XVIII που διδαχθήκατε; 
 

 Κ. Π. Καβάφης,«Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου· 
                        ποιητού εν Κοµµαγηνή· 595 µ.Χ.» 

Το γήρασµα του σώµατος και της µορφής µου 
 είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι. 
 ∆εν έχω εγκαρτέρησι καµιά. 
 Εις σε προστρέχω τέχνη της Ποιήσεως,  
 που κάπως ξέρεις από φάρµακα· 
 νάρκης του άλγους δοκιµές, εν Φαντασία και Λόγω. 
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 Είναι πληγή από φρικτό µαχαίρι. 
 Τα φάρµακά σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως, 
 που κάµνουνε -για λίγο- να µη νοιώθεται η πληγή. 

 

Πώς συνδέει τα γηρατειά µε την ποίηση ο Καβάφης και πώς ο Σαίξπηρ; 
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
1. Θα µπορούσε αυτό το σονέτο να χαρακτηρισθεί αινιγµατικό; ∆ικαιολογήστε 

την άποψή σας. 
2.  Ο άνθρωπος ανέκαθεν εξέφραζε το παράπονο ότι η ζωή του είναι σύντοµη 

και ότι τα γηρατειά έρχονται γρήγορα. Με ποιο τρόπο εκφράζει ο Σαίξπηρ 
αυτό το παράπονο και πώς τελικά το υπερβαίνει; 

3.  Ποια εντύπωση σας δηµιούργησε το ποίηµα; 
4.  Ποια αιώνια θέµατα της ζωής του ανθρώπου διαπλέκονται στο ποίηµα; 
5.  O Οράτιος υποστηρίζει ότι δεν πεθαίνει εντελώς «Non omnis moriar»2, γιατί 

αφήνει πίσω του το έργο του. Αυτή η θέση συµφωνεί µε τις απόψεις που εκ-
φράζει ο Σαίξπηρ στο συγκεκριµένο ποίηµα; ∆ικαιολογήστε την άποψή σας. 

 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Τον άνθρωπο πάντα τον απασχολεί το εφήµερο της ύπαρξής του. 

α) Ποιες λύσεις έδωσε σε αυτό το πρόβληµα; Με ποιους τρόπους δηλαδή 
προσπάθησε να διαιωνίσει την ύπαρξή του στον κόσµο; 

β) Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα στο συγκεκριµένο ποίηµα 
ο Σαίξπηρ; 

Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήµατα γράφοντας ένα µικρό δοκίµιο έκτασης 
400 περίπου λέξεων. 

 
 

                                                 
2 Horatius, Epistulae I, Ι, ΙΙ (Frag.). 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 

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

Ουίλλιαµ Σαίξπηρ, «Σονέτο ΧVIII» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποια χαρακτηριστικά του σονέτου διακρίνετε στο ποίηµα; 

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

..........................................................................................................................  
Μονάδες 8 

 
2.  Ποια σχήµατα λόγου διακρίνετε στο ποίηµα; 

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

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

 
3.  «Λυγίζει αέρας τα τριαντάφυλλα του Μάη 
και δεν κρατούν τα καλοκαίρια µας πολύ» 
Ποιο νοµίζετε ότι είναι το βαθύτερο νόηµα αυτού του δίστιχου; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 7 


