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1. Ύφος και 
γραπτή δοκιμασία

Πώς χαρακτηρίζω 
το ύφος του 
κειμένου

Ανάπτυξη
κειμενικού  

αποσπάσματος

Απαντήσεις  
σε ερωτήσεις  

θεωρίας

Έκθεση – 
Παραγωγή λόγου

Σκοπός

Περίληψη

Βιβλία

Διδάσκομαι

Ύφος Η περίληψη πρέπει 
να έχει ύφος 
επίσημο, τυπικό, 
πληροφοριακό, 
ουδέτερο

Η παράγραφος 
πρέπει να έχει
ύφος επίσημο, 
τυπικό, 
πληροφοριακό, 
ουδέτερο.

Να χαρακτηρίζω το 
ύφος του κειμένου.

Να αξιοποιώ το 
κατάλληλο ύφος 
ανάλογα με το 
γραμματειακό 
είδος που 
συντάσσω και την  
επικοινωνιακή 
περίσταση για 
να διασφαλίζω 
το κριτήριο της 
καταλληλότητας 
ύφους.

Έκφραση-Έκθεση  
Α´ Λυκείου,
Λεξικό λογοτε-
χνικών όρων

8η ενότητα
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Πώς χαρακτηρίζω το ύφος του κειμένου

Τι είναι 
το ύφος

2. Χαρακτηρίζω το 
ύφος του κειμένου

Ύφος καλούμε τις ιδιαίτερες χρήσεις της γλώσσας που εξυπηρετούν ιδιαίτερους σκοπούς, 
δηλαδή τον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο ένα άτομο χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Ανάλογα 
με την περίσταση και τον επικοινωνιακό σκοπό του (να πείσει, να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
του αναγνώστη, να προκαλέσει καλαισθητική συγκίνηση, να εκφράσει συναισθήματα κ.λπ.), 
ο συγγραφέας επιλέγει τα κατάλληλα γλωσσικά και εκφραστικά μέσα, επιλέγει τη λογική ή 
συγκινησιακή χρήση της γλώσσας.

Συνεπώς, το ύφος συνδέεται με τη γλώσσα, και σ’ αυτή την περίπτωση εννοούμε τη δημιουργική 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γλώσσας. Το λεξιλόγιο ενός συγγραφέα, οι γραμματικοσυντακτι-
κές δομές (μορφοσυντακτικά φαινόμενα), οι επαναλήψεις, οι εκφραστικοί τρόποι (περιγραφικός, 
αφηγηματικός, αποφαντικός), τα σχήματα λόγου, η αμφισημία των λέξεων, ο μεταφορικός-
εικονοπλαστικός λόγος, οι ρητορικές ερωτήσεις, το σχήμα υποφοράς-ανθυποφοράς (ερώτημα-
απάντηση) είναι μερικές γλωσσικές επιλογές που εκφράζουν τις προθέσεις και υπηρετούν 
συγκεκριμένους επικοινωνιακούς σκοπούς του συγγραφέα. Γι' αυτό και υπάρχει μια διαβάθμι-ση 
στο ύφος του κειμένου, αφού ενδέχεται σε διαφορετικά σημεία ο συγγραφέας να επιλέγει δια-
φορετικά γλωσσικά μέσα για να εκφράσει τις σκέψεις, τις διαθέσεις του, τον σκοπό του.

Ανάλογα με τις γλωσσικές επιλογές, το ύφος μπορεί να χαρακτηρίζεται: ύφος του προφορικού 
λόγου, ύφος επιστημονικό, δοκιμιακό, ποιητικό, αφηγηματικό, περιγραφικό, ουδέτερο, φιλικό, 
λαϊκό, λόγιο κ.λπ.

Γλωσσικές 
επιλογές

Χαρακτηρισμός 
του ύφους

Επομένως, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ο χαρακτηρισμός του ύφους βασίζεται σε παρατηρήσεις 
σχετικά με:

• τις γλωσσικές επιλογές 
• τον σκοπό 
• τη διάθεση

του συγγραφέα, γι' αυτό επιδέχεται περισσότερους από έναν χαρακτηρισμούς (π.χ. απλό, δυσνόητο, 
εξεζητημένο, οικείο, επίσημο, τυπικό, σοβαρό, στοχαστικό, ρητορικό, δημαγωγικό, πυκνό, λιτό, λυρικό, 
ειρωνικό, επικριτικό κ.λπ.).
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Πώς χαρακτηρίζω το ύφος του κειμένου

Χαρακτηρίζουμε το ύφος

Εποπτικός 
πίνακας

Γλωσσικές επιλογές 

• παρατακτική σύνδεση
• βραχυπερίοδος λόγος
• ασύνδετο-πολυσύνδετο
• συνειρμική οργάνωση
• παρεκβάσεις

• υποτακτική, διαδοχική υπόταξη
• μακροπερίοδος λόγος
• σύνθετα και πολλά νοήματα

• λόγιο 
• έιδικό 
• επιστημονικό
• προτίμηση σε ονοματικά σύνολα
• εκφραστική ακρίβεια
• παθητική σύνταξη
• Γ´ ρηματικά πρόσωπα
• αναφορική/δηλωτική χρήση της 

γλώσσας
• περιγραφή εννοιών
• επιχειρήματα-τεκμήρια

• απλό 
• λαϊκό
• λέξεις του προφορικού λόγου 
• ανάμικτοι τύποι  
• ιδιωματικοί τύποι
• ενεργητική σύνταξη
• αναφορική/λογική χρήση της 

γλώσσας
• απουσία περίτεχνων εκφραστικών 

μέσων

• εξεζητημένες λέξεις 
• σπάνιες λέξεις 
• περίπλοκη σύνταξη
• ρητορισμός
• μεγαλοστομία
• λεκτικός πληθωρισμός

• προτρεπτική υποτακτική
• προστακτική
• β´ ρηματικό πρόσωπο
• ά  ρηματικό πρόσωπο                            

Ανάλογα με τη 
σύνδεση των 
προτάσεων

Ανάλογα με το 
λεξιλόγιο

απλό, κατανοητό, χαλαρό, 
απότομο, ζωηρό, κοφτό, πλαδαρό

σύνθετο, πυκνό, δυσνόητο

λόγιο, τυπικό, επίσημο, ουδέτερο, 
αντικειμενικό, απρόσωπο, 
επιστημονικό, σοβαρό

απλό, λαϊκό, λιτό, απέριττο, φυσικό, 
οικείο

εξεζητημένο, στομφώδες, 
επιτηδευμένο, περίπλοκο

διδακτικό, συμβουλευτικό, 
προτρεπτικό, εξομολογητικός 
τόνος
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Πώς χαρακτηρίζω το ύφος του κειμένου

Χαρακτηρίζουμε το ύφοςΓλωσσικές επιλογές 

Όταν π.χ. 
• ειρωνεύεται
• χρησιμοποιεί χιούμορ
• προτρέπει
• ενημερώνει
• εμβαθύνει σε προβλήματα

Ανάλογα με τα 
σχήματα λόγου 
και τον 
σχολιαστικό 
χαρακτήρα της 
στίξης 

• ποιητική/συγκινησιακή 
χρήση της γλώσσας

• ευθύς λόγος
• διάλογος
• λογοτεχνικές εκφράσεις,
• μεταφορικός/εικονοπλαστικός 

λόγος
• παραδείγματα
• σχήματα λόγου (παρομοιώσεις, 

προσωποποιήσεις, ασύνδετο,    
καλολογικά επίθετα κ.λπ.)

• σχολιαστικά σημεία στίξης
• στίχοι ποιητών
• συναισθηματικά φορτισμένες 

λέξεις
• χιούμορ
• ειρωνεία

Ανάλογα με τη 
διάθεση 
και τον σκοπό 
του συγγραφέα

ζωντανό, άμεσο, οικείο, 
παραστατικό, λυρικό, 
υποβλητικό, στοχαστικό, 
ειρωνικό

ειρωνικό, απαισιόδοξο, 
στοχαστικό, αποδοκιμαστικό, 
εύθυμο, σοβαρό, οικείο, φιλικό, 
διδακτικό, προτρεπτικό, 
συμβουλευτικό, ενημερωτικό, 
πληροφοριακό
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Πώς χαρακτηρίζω το ύφος του κειμένου

παραδείγματα

Η φωνή της ήταν οργισμένη, κι αντί καλημέρας με περιέλουσε με ψόγους που «κάθομαι αραχτή 
μέσα στη νοικοκυρίστικη καταθλιψούλα μου αντί να ξεσηκωθώ εναντίον των τρομοκρατών που 
τοποθέτησαν νέα βόμβα στα θεμέλια της ύπαρξής μας και, πάει, όπου να ’ναι θα τιναχτεί στον 
αέρα η ατομικότητά μας, αυτό το μεγαλοειδές δώρο που έδωσε στον καθένα μας η φύση». 
Ένας καταιγισμός μαύρων οιωνών και σιγά σιγά ξεκαθάρισα ότι τρομοκράτες χαρακτήριζε 
τους Άγγλους ερευνητές και βόμβα την ανακάλυψή τους, την κλωνοποίηση. Περιέγραψε 
εν τω μεταξύ με αξιοζήλευτη άνεση τις περίπλοκες κινήσεις του πειράματος σαν να ήταν η 
ίδια ερευνητής. Πάλευα να καταλάβω από πού έφευγαν κύτταρα, πώς μπαινόβγαιναν στην 
κατάψυξη, πώς μεταφέρονταν οι ομοιότητες σε ωάριο αδειασμένο από τον αρχικό ρόλο του, τι 
σπέρμα ήταν αυτό που δεν ήταν σπέρμα αλλά κομμάτι από το αυτί ή από την αχίλλειο πτέρνα 
– πελάγωσα. Και πού να τολμήσω βέβαια να υπερασπίσω την «καταθλιψούλα» μου, ότι είναι 
το ιστορικό πολλών και διαφόρων ξεσηκωμών μου εναντίον πολλών και διαφόρων βομβών 
που τοποθέτησαν τα ανεπιθύμητα στα θεμέλια των επιθυμητών. Βόμβες που, παρά τους 
ξεσηκωμούς, εξερράγησαν.

Επίσημο
Λόγιο
Τυπικό
Ουδέτερο

Ανάλογα με το λεξιλόγιο, τα σχήματα λόγου και τη διάθεση του συγγραφέα, το ύφος χαρακτηρίζεται:

Άμεσο
Παραστατικό
Οικείο

Χιουμοριστικό

Απαισιόδοξο
Ειρωνικό

Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου. 

Έπειτα, το σημερινό «παιδί» έχει λευτερωθεί από τους «κληρονομικούς» ενδοιασμούς, τις πλεγματικές αναχαιτίσεις 
που παλαιότερα έκαναν το μαθητή να σκύβει παθητικά το κεφάλι και να δέχεται αδιαμαρτύρητα την «αυθεντία» 
του Δασκάλου, του οποιουδήποτε Δασκάλου. Σηκώνεται και διατυπώνει με θάρρος προς κάθε κατεύθυνση τις 
απορίες, τις αντιρρήσεις, τις δικές του γνώμες. Και επειδή σήμερα σειέται παντού το κοινωνικό έδαφος από τα 
προβλήματα που έχουν γεννήσει οι οικονομικές εξελίξεις και οι πολιτικές ζυμώσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου, 
η «αμφισβήτηση» έχει εισβάλει στα σχολεία και έχει κάνει δύσκολο το έργο του Δασκάλου.
Πάρε το λοιπόν απόφαση. Δεν είσαι πια ο «τυχερός» Δάσκαλος των αρχών του αιώνα μας, που ήξερε και πίστευε 
«ακριβώς» (ή περίπου ακριβώς) όσα περίμεναν να ακούσουν από αυτόν τα ολιγαρκή και ντροπαλά παιδιά του 
σχολείου εκείνης της εποχής.
Είσαι (οφείλεις να είσαι, δεν μπορείς παρά να είσαι) ο Δάσκαλος ενός άλλου καιρού κι ενός άλλου κόσμου, που πρέπει 
να πλησιάσεις μια ταραγμένη νεότητα, ορμητική και απαιτητική, και να τη βοηθήσεις να βρει το δρόμο της. Πρόσεξε 
πόσο συγκρούονται οι γνώμες των συναδέλφων σου, όταν χαρακτηρίζουν τη σημερινή Νεότητα συγκρίνοντάς την με 
την παλαιότερη. Σπάνια βρίσκεται κανείς να την εγκωμιάσει. Οι πιο πολλοί την κατηγορούν ότι έχασε τη φιλοπονία, το 
φιλότιμο, την ντροπή, τις αρετές που κάνουν τον νέο άνθρωπο συμπαθητικό, αγαπητό. Μη βιαστείς να συμφωνήσεις 
μαζί τους. Εσύ να κάνεις προσεχτικές παρατηρήσεις και να σχηματίσεις τη δική σου γνώμη.
Πώς; Αυτό είναι το μυστικό σου. Πάντως, όχι με απειλές και με λοιδορίες ούτε με ειρωνείες και σαρκασμούς. Αλλά 
με την πειθώ, που είναι τόσο πιο αποτελεσματική, όσο επιχειρείται πιο πολύ με το ζωντανό παράδειγμα, παρά με 
τα άψυχα λόγια. Πρώτα όμως να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του Νέου. [Πανελλήνιες 2004]

Πώς απαντώ σε σχετικές ερωτήσεις 

Ερώτηση

Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά μέτρα δημιουργικοί άνθρωποι στον τομέα του 
πνεύματος έχουν σιδερένιαν αντοχή και μπορούν να εργάζονται σκληρά χωρίς να καταρρέουν 
από εξάντληση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η παραγωγική τους ικανότητα, και ποσοτικά μόνο 
θεωρούμενη, ως όγκος καθημερινής εργασίας σχεδόν χειρωνακτικής, προκαλεί κατάπληξη. 
[...] Ανεξάρτητα από την ποιότητα, αυτή καθαυτή η ποσότητα της παραγωγής έχει κάτι το 
υπεράνθρωπο – ξεπερνά κατά πολύ τις κοινές ανθρώπινες δυνάμεις. [...] Οι οκνηροί και ανέμελοι 
είναι στην ιστορία του πνεύματος σπάνιοι· ο μεγάλος αριθμός αποτελείται από ακαταπόνητους 
δουλευτάδες.
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Το ύφος του κειμένου είναι απλό και κατανοητό διότι:
– ο συγγραφέας αξιοποιεί λεξιλόγιο απλό, εκφράσεις του προφορικού λόγου, π.χ. «το σημερινό “παιδί” έχει 
λευτερωθεί», «Και επειδή σήμερα σειέται παντού το κοινωνικό έδαφος», «Οι πιο πολλοί την κατηγορούν ότι έχασε 
τη φιλοπονία, το φιλότιμο, την ντροπή, τις αρετές που κάνουν τον νέο άνθρωπο συμπαθητικό, αγαπητό»
– χρησιμοποιεί μικροπερίοδο λόγο, π.χ. «Σπάνια ... αγαπητό», «Μη βιαστείς να συμφωνήσεις μαζί τους. Εσύ να 
κάνεις προσεχτικές παρατηρήσεις και να σχηματίσεις τη δική σου γνώμη»
– απουσιάζει ο μακροπερίοδος λόγος και η διαδοχική υπόταξη
– προτιμάται η ρηματική δομή του λόγου.

Το ύφος του κειμένου γίνεται ζωντανό, άμεσο και οικείο με τη χρήση:
– Β´ ενικού προσώπου: «Είσαι (οφείλεις να είσαι, δεν μπορείς παρά να είσαι) ο Δάσκαλος ενός άλλου καιρού 
κι ενός άλλου κόσμου, που πρέπει να πλησιάσεις μια ταραγμένη νεότητα, ορμητική και απαιτητική, και 
να τη βοηθήσεις να βρει το δρόμο της. Πρόσεξε πόσο συγκρούονται οι γνώμες των συναδέλφων σου, όταν 
χαρακτηρίζουν τη σημερινή Νεότητα συγκρίνοντάς την με την παλαιότερη»
– ερωτηματικών προτάσεων: «– Πώς; – Αυτό είναι το μυστικό σου».

Το ύφος του κειμένου γίνεται προτρεπτικό, συμβουλευτικό με τη χρήση:
– προτρεπτικής υποτακτικής και προστακτικής: «Πρώτα όμως να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του Νέου», «Πάρε 
το λοιπόν απόφαση», «Μη βιαστείς να συμφωνήσεις μαζί τους. Εσύ να κάνεις προσεχτικές παρατηρήσεις και να 
σχηματίσεις τη δική σου γνώμη».

Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου.

Για να υπερβεί ο ανθρωπισμός την κρίση του απαιτείται να προβεί σε μια μόνο σωτήρια πρωτοβουλία: να 
αποποιηθεί τον ατομικισμό. Για να μιλήσουμε με την γλώσσα των ποιητών μας: «Το καίριο στη ζωή αυτή κείται 
πέραν του ατόμου. Με τη διαφορά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί κανείς ως άτομο –κι όλα συνωμοτούν στην εποχή 
μας γι' αυτό– αδυνατεί να το υπερβεί» (Ελύτης). Ο ανθρωπισμός χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί έτσι όπως κατάντησε, 
δηλαδή σαν ατομικισμός. Απαιτείται ο ανθρωπισμός και περιττεύει ο ατομικισμός. Είναι επιτακτική ανάγκη των 
καιρών μας να περάσουμε από την εξατομίκευση του ανθρώπου στον εξανθρωπισμό του ατόμου. Με δυο λόγια, 
πρέπει να απελευθερώσουμε τον ανθρωπισμό από τον ατομικισμό. Όταν ο άνθρωπος αυτοπεριορίζεται στο 
άτομο, τότε αυτοχειριάζεται υπαρξιακά. Ο ατομικισμός είναι το καρκίνωμα του ανθρωπισμού.

Ο ορίζοντας για την αποδέσμευση του ανθρωπισμού από τον ατομικισμό είναι ο κοινωνισμός. Ο ανθρωπισμός 
χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή ο άνθρωπος να αντιληφθεί την ύπαρξή του ως συνύπαρξη κι όχι σαν 
δήθεν αυθύπαρκτη μονάδα αποκομμένη από το περιβάλλον της, όπως δυστυχώς συμβαίνει με το άτομο. [...] Με 
μια απλή φράση: ο άνθρωπος δεν υπάρχει απλώς, αλλά συνυπάρχει κυρίως. [Πανελλήνιες 2007]

Ερώτηση

Απάντηση

Απάντηση

Το ύφος του κειμένου είναι πυκνό, σύνθετο και δυσνόητο, τυπικό, επίσημο, ουδέτερο διότι ο συγγραφέας 
αξιοποιεί:
– λεξιλόγιο: λόγιο, αφηρημένο: «Ο ορίζοντας για την αποδέσμευση του ανθρωπισμού από τον ατομικισμό είναι 
ο κοινωνισμός», «Όταν ο άνθρωπος αυτοπεριορίζεται στο άτομο, τότε αυτοχειριάζεται υπαρξιακά. Ο ατομικισμός 
είναι το καρκίνωμα του ανθρωπισμού», «Για να υπερβεί ο ανθρωπισμός την κρίση του απαιτείται να προβεί σε μια 
μόνο σωτήρια πρωτοβουλία: να αποποιηθεί τον ατομικισμό»
– ποιητική αυθεντία: «“Το καίριο στη ζωή αυτή κείται πέραν του ατόμου. Με τη διαφορά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί 
κανείς ως άτομο –κι όλα συνωμοτούν στην εποχή μας γι’ αυτό– αδυνατεί να το υπερβεί” (Ελύτης)».

Το ύφος του κειμένου είναι στοχαστικό διότι:
– ο συγγραφέας καταγράφει τους στοχασμούς του αναφορικά με την κυριαρχία του ατομικισμού στη σύγχρονη 
εποχή. 


