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Μαρύα Κϊππου 

 
Πώσ χαρακτηρίζουμε το ύφοσ ςε οριςμένα ςημεία 
του κειμένου 
 

Πώσ  αναγνωρύζουμε  το ύφοσ; 
 
Το ύφοσ ενόσ κειμϋνου προκύπτει από  τισ ςυγκεκριμϋνεσ επιλογϋσ του ςυγγραφϋα 

ανϊλογα με το κειμενικό εύδοσ, τον δϋκτη και την πρόθεςό του. 

Δείκτεσ ύφουσ εύναι οι  κειμενικού δεύκτεσ (λεξιλόγιο, γραμματικοςυντακτικϊ 

φαινόμενα και ςχόματα λόγου), με τουσ οπούουσ o ςυγγραφϋασ διατυπώνει γλωςςικϊ 

τισ ιδϋεσ, απόψεισ, επιχειρόματα, προτεύνει λύςεισ, διαφωνεύ με κϊποια ϊποψη, 

αποδοκιμϊζει οριςμϋνεσ ςυμπεριφορϋσ  κ.λπ. 

Συγκεκριμϋνα:  

1.Η χρήςη τησ γλώςςασ 

   -αναφορικό  

   -ό ποιητικό  λειτουργύα  

2.Το λεξιλόγιο 

   -η επιλογό του λεξιλογύου π.χ. λαώκϋσ ό λαώκότροπεσ λϋξεισ, καθημερινό, ειδικό    

    λεξιλόγιο – ορολογύα, λόγιεσ λϋξεισ, ςπϊνιεσ ό και εξεζητημϋνεσ λϋξεισ... 

   -τα ρηματικϊ πρόςωπα (α΄, β΄, γ΄ ενικό ό πληθυντικό πρόςωπο) 

   -οι εγκλύςεισ και ϊλλεσ ενδεύξεισ τησ τροπικότητασ (επιςτημικόσ και δεοντικόσ) που   

    δηλώνουν τη διϊθεςη γρϊφοντοσ (βεβαιότητα, επιθυμύα, πιθανότητα, δυνατότητα  

    κ.λπ.) 

   -η  προτύμηςη του πομπού ςε αξιοπούηςη ρηματικών  φρϊςεων ό ςτην     

    ονοματοπούηςη 

   -η προτύμηςη ςτην ενεργητικό ό παθητικό ςύνταξη 

   -η τρήση εσθέος ή πλάγιοσ λόγοσ 

3. Εκφραςτικά μέςα 

   -η εικονοπλαςύα (εικονοπλαςτικόσ μεταφορικόσ λόγοσ) 

   -η χρόςη ϊλλων, ρητορικών κυρύωσ τεχνικών - εκφραςτικών μϋςων (π.χ. αντιθϋςεων    

    και   ςυγκρύςεων, επαναλόψεων, ειρωνεύασ, ϊρςησ και θϋςησ κ.λπ.) 

4. Σύνταξη 

    -μακροπερύοδοσ ό μικροπερύοδοσ λόγοσ 

    -ςύνδεςη και εύδοσ προτϊςεων (υπόταξη απλό ό διαδοχικό, χρόςη αναφορικών   

     προτϊςεων, παρϊταξη, αςύνδετο, πολυςύνδετο)  

    - ερωτηματικϋσ προτϊςεισ ( ρητορικϊ ερωτόματα, ερωτόςεισ με απαντόςεισ και    

      ερωτόςεισ χωρύσ απϊντηςη) 

5. Σχολιαςτική ςτίξη (ειςαγωγικϊ, αποςιωπητικϊ, ερωτηματικό, θαυμαςτικό) 

 
Επιςημϊνςεισ 

Από αυτϋσ τισ επιλογϋσ αναγνωρύζουμε επύςησ, τον ςκοπό και τη διϊθεςη του 

ςυγγραφϋα π.χ. να ειρωνευτεύ, να ςυμβουλϋψει, να αποδοκιμϊςει, να κϊνει χιούμορ 

κ.λπ. 
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Σε ϋνα κεύμενο το ύφοσ δεν εύναι ενιαύο: το πιθανότερο εύναι να αξιοποιεύται 

ποικιλομορφύα π.χ. ςε οριςμϋνα ςημεύα το ύφοσ να εύναι απλό, οικεύο, ειρωνικό, 

προτρεπτικό κ.λπ. 

 
 
Ενδεικτικζσ ερωτήςεισ για τισ γλωςςικζσ επιλογζσ  και το ύφος του 
ςυγγραφϋα 

 
1. Πώσ κρύνετε το ύφοσ του ςυγκεκριμϋνου κειμϋνου (απλό / καθημερινό / ςύνθετο 

/ επιςτημονικό / γλαφυρό). Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ με αναφορϋσ 
μϋςα από το κεύμενο. Πόςο αποτελεςματικό θεωρεύτε το ςυγκεκριμϋνο ύφοσ, αν 
λϊβετε υπόψη ςασ το ακροατόριο ςτο οπούο απευθύνεται ο ςυγγραφϋασ και τον 
ςκοπό που θϋλει να υπηρετόςει; Παρατηρόςτε το λεξιλόγιο, τη χρόςη του λόγου 
(αναφορικό – ποιητικό), τη ςύνταξη (ενεργητικό – παθητικό), τη ςύνδεςη των 
προτϊςεων (παρϊταξη – υπόταξη), τισ εγκλύςεισ (οριςτικό – δυνητικϋσ).  

2. Το ύφοσ του κειμένου είναι έντονα ειρωνικό. Για ποιον λόγο, κατϊ τη γνώμη ςασ, 
ο ςυγγραφϋασ ϋκανε αυτό την επιλογό; Πόςο αποτελεςματικό την κρύνετε, 
λαμβϊνοντασ υπόψη το ακροατόριο ςτο οπούο απευθύνεται; 

3. Ποια ςτϊςη φαύνεται να ϋχει ο ςυντϊκτησ του κειμϋνου απϋναντι ςτην παρϊδοςη; 
Εντόπιςε δύο χωρία ςτα οποία το ύφοσ του λόγου είναι ειρωνικό και 
διερεύνηςε αν αυτό του η επιλογό ςυνδϋεται με τη θϋςη που εκφρϊζει ςτο ςύνολο 
του κειμϋνου.  

4. Το ύφοσ του κειμένου είναι απλό, οικείο, παραςτατικό. Με ποιεσ γλωςςικέσ 
επιλογέσ ο/ η ςυγγραφϋασ πϋτυχε τον ςτόχο του/τησ  ; Πώσ εξηγεύτε την επιλογό 
του/τησ, λαμβϊνοντασ υπόψη τον ςκοπό  του/τησ και το ακροατόριο ςτο οπούο 
απευθύνεται;  

 
Επιςημϊνςεισ 

Στο ςημεύο αυτό πρϋπει να διευκρινύςουμε ότι δεν υπάρχουν έτοιμεσ απαντήςεισ  

Χρειϊζεται προςοχό-ιδιαύτερα με τα ρηματικϊ πρόςωπα! Δεν μπορούμε ςε κϊθε 

περύπτωςη να γρϊφουμε ότι προςδύδουν ςτο ύφοσ ζωντϊνια, αμεςότητα, 

παραςτατικότητα και οικειότητα ό εξομολογητικό τόνο… αν δεν ελϋγξουμε τη ςημαςύα 

του ρόματοσ π.χ. 

1. το ρήμα πιςτεύω, νομίζω κ.λπ. προςδύδει ζωντϊνια ό παραςτατικότητα ό και 

εξομολογητικό τόνο; 

2. εύναι δυνατόν το πρώτο ρηματικό πρόςωπο ςε  δοκύμιο που δηλώνει τον 

αντιδιδακτικό χαρακτόρα του να δηλώνει εξομολογητικό τόνο ό να προςδύδει 

ποικιλύα ςτο ύφοσ; 

3. παραςτατικότητα προςδύδουν οι περιγραφέσ και οι αφηγήςεισ, ο εικονοπλαςτικόσ και 

μεταφορικόσ λόγοσ-όχι το α΄ρηματικό πρόςωπο 

4. το ύδιο ιςχύει και για τον ευθύ λόγο ή τα διαλογικά ςημεία ενόσ κειμϋνου: πρώτα 

κατανοούμε τη ςημαςύα του αποςπϊςματοσ και μετϊ καταλόγουμε ςτην απϊντηςό 

μασ. 

 

  Σκέφτομαι πριν απαντήςω
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Επομένωσ, 

                Α. ανϊλογα με το νόημα και την πρόθεςη του κειμενογρϊφου,  

Β. ανϊλογα με το περιεχόμενο τησ ερώτηςησ 

 

 

Χαρακτηρίζουμε το ύφοσ ςε 
οριςμένα ςημεία του κειμένου 

και αιτιολογούμε την απάντηςή μασ  
με ςυγκεκριμένουσ κειμενικούσ 
δείκτεσ και αποςπάςματα από το 
κείμενο 

Α.  
Ανάλογα με τα μορφοςυντακτικά 

φαινόμενα 
 

επίςημο, λόγιο ,ςοβαρό, αυςτηρό, 
τυπικό, ουδέτερο, αντικειμενικό, 

απρόςωπο, ςύνθετο, πυκνό, δυςνόητο 
 
 
 
 

και επιςτημονικό 
 
 
 

υποκειμενικό 
 
 
 
 
 

οικείο, φιλικό ,απλό, λιτό, εύληπτο 
 
 
 
 
 
 

Ζωντανό /παραςτατικό  
 
 
 
 

Β.  
Ανάλογα με τη διάθεςη και το ςκοπό 

του ςυγγραφέα 
 

εξομολογητικόσ τόνοσ 
βιωματικόσ χαρακτήρασ 

 
 
 
 

 
 
Επειδή αξιοποιείται 
 
-αναφορικό λειτουργύα τησ γλώςςασ 
 -λόγιο, αφηρημϋνο λεξιλόγιο,  
-λόγια γραμματικό, διαδοχικό υπόταξη,  
-μακροπερύοδοσ λόγοσ 
-απουςύα δεικτών ςυνοχόσ 
-γ΄ ρημ. πρόςωπο  
 
όταν χρηςιμοποιεύται  και 
- εξειδικευμϋνο-ειδικό λεξιλόγιο –τεχνικού  
  όροι  
 
-α΄πρόςωπο  
-ρόματα που δηλώνουν ϋκφραςη 
  προςωπικόσ γνώμησ, όπωσ: νομύζω, 

πιςτεύω, θεωρώ, αποτελεύ προςωπικό 
εκτύμηςη κ. λ π. 

 
- καθημερινό λεξιλόγιο, λϋξεισ του  
  προφορικού λόγου,  
-παρατακτικό ςύνταξη ό απλό υπόταξη 
 -λεύπουν τα πολλϊ επύθετα τα  ςχόματα   
  λόγου, κυριαρχούν τα ρόματα και    
  ουςιαςτικϊ  
 
μεταφορικόσ και εικονοπλαςτικόσ λόγοσ, 
ςτοιχεύα ποιητικόσ  λειτουργύα τησ 
γλώςςασ, επύθετα, εικόνεσ ,περιγραφϋσ, 
διαλογικϊ ςτοιχεύα 
 
 
 
Επειδή αξιοποιούνται 
  
-ρόματα που δηλώνουν βιώματα,  
  ςυναιςθόματα    
-α’ ρημ. πρόςωπο 
-λϋξεισ ςυγκινηςιακϊ φορτιςμϋνεσ 
 
- 
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διδακτικό/προτρεπτικό 
 
 

ειρωνικό/καυςτικό/ςαρκαςτικό 
 
 
 
 
 

χιουμοριςτικό 
 
 

Γ.  
Ανάλογα με το περιεχόμενο 

 
ςτοχαςτικό ,  ςοβαρό ύφοσ

 
Δ. 

Ανάλογα με τισ προθέςεισ 
 

β΄πρόςωπο 
-προτρεπτικό υποτακτικό ό προςτακτικό  
 
-χρόςη λϋξεων ςε ειςαγωγικϊ, 
υπονοούμενα,  
-οξύμωρο, ειρωνεύα, 
-χρόςη ςημεύων ςτύξησ με ςχολιαςτικό   
 τρόπο 
 
 ςτοιχεία που προκαλούν γέλιο 
 
 
 
 
 
απόψεισ, γνώμεσ, προβληματιςμού,  

 
 

καταγγελτικό, επικριτικό, ειρωνικό, 
ςαρκαςτικό ό αυτοςαρκαςτικό, καυςτικό, 
πικρόχολο, δηκτικό, επαινετικό κ.λπ. 

 
 
 
 

Διαβάζω προςεκτικά την ερώτηςη 
 

 

 

Βλϋπε παραδεύγματα 
 

 


