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Σχήματα Λόγου 

Με τα σχήματα λόγου ο ποιητής ή ο πεζογράφος πετυχαίνει να γίνει ο λόγος του πιο 

εκφραστικός και παραστατικός, πιο ζωντανός , και έτσι να προσελκύσει περισσότερο την 

προσοχή μας, να τυπωθεί στην ψυχή μας πιο ζωηρά, πιο εντυπωσιακά.  

 

 

Αναφώνηση ή επιφώνηση.: Είναι μία λέξη ή φράση επιφωνηματική (επίκληση σε ιερό 

πρόσωπο, ευχή, κατάρα) που κάποτε φανερώνει τη συναισθηματική κατάσταση εκείνου που 

μιλάει. (το θαυμασμό, τη θλίψη κ.λ.π.) 

Π.χ. Χαμένη, αλίμονον!κι οκνή τη σάλπιγγα γρικάει. 

 

Ασύνδετο: δύο ή περισσότεροι όμοιοι όροι δεν έχουν ανάμεσα τους τους συνδέσμους που 

χρειάζονται: Το ασύνδετο είναι το αντίθετο από το πολυσύνδετο. 

Π.χ. Τα σπίτια μαυρολογούσαν ολοσκότεινα, κάπου ένα σκυλί γάβγιζε, κάποιο βόδι 

αναστέναζε. 
Απάνω στο φως χαράκτηκαν με ψιλό κοντύλι τα βουνά, τα δέντρα, οι γλάροι. 

 

 

Ειρωνεία. Θέλοντας κάποιος να δώσει αστείο ή χλευαστικό τόνο στο λόγο του, χρησιμοποιεί 

με προσποίηση λέξεις ή φράσεις που το σημασιολογικό περιεχόμενό τους είναι αντίθετο με 

αυτό που έχει στο νου του. 

Π.χ. Τι καλά που τα κατάφερες! 

 

Έμφαση: Ένα στοιχείο του λόγου τονίζεται με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να εστιαστεί σ’ 

αυτό η προσοχή του αναγνώστη. 

Π.χ. Εμένα ν’ ακούς! 

Χωρίς έμφαση: Να με ακούς! 

 

Επανάληψη: Μια έννοια ή ένα νόημα εκφράζεται δύο φορές στη σειρά με την ίδια λέξη ή 

φράση (αυτούσια ή ελαφρά αλλαγμένη). 

Π.χ. Βρίσκει την πόρτα ανοιχτή, την πόρτα ανοιγμένη 

Είναι μακριά στην ξενιτιά, είναι μακριά στα ξένα. 
 

Κύκλος: Μία πρόταση ή μία περίοδος τελειώνει με την ίδια λέξη με την οποία αρχίζει. 

Π.χ. Μοναχή το δρόμο επήρες, εξανάλθες μοναχή. 

 

Μεταφορά: Η ιδιότητα ενός προσώπου (ζώου, πράγματος, αφηρημένης έννοιας) 

«μεταφέρεται» σε άλλο πρόσωπο (ζώο, πράγμα, αφηρημένη έννοια). Η μεταφορά είναι το 

πιο συχνό σχήμα λόγου. 
Π.χ. Είχε καρδιά πέτρινη.: Μεταφέρεται στην καρδιά η σκληρότητα της πέτρας.  

Το κορμί του ήταν λαμπάδα.: Μεταφέρονται στο κορμί η ευθύτητα και η λεπτότητα της 
λαμπάδας. 
Έχει πρόσωπο φεγγάρι.: Μεταφέρεται στο πρόσωπο το κυκλικό σχήμα του φεγγαριού. 

Σημ: Πολύ εύκολα μετατρέπεται σε παρομοίωση. 
Το κορμί του ήταν σα λαμπάδα. Είχε καρδιά σαν πέτρα. Πρόσωπο σα φεγγάρι. 

 

Παρήχηση:Ένας συγκεκριμένος φθόγγος (συνήθως σύμφωνο) συναντιέται και «ηχεί» πολλές 

φορές σε κάποια φράση (κυρίως σε συνεχόμενες συλλαβές ή λέξεις). Έτσι, κάνουμε λόγο για 

παρήχηση του –ρ-, του  -σ- του –α-. 

Π.χ.  Βαρώντας γύρου ολόγυρα, ολόγυρα και πέρα, 

Τον όμορφο τρικύμισε και ξάστερον αέρα 
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Παρομοίωση: Συσχετίζεται η ιδιότητα ενός προσώπου  με την ιδιότητα κάποιου άλλου 

προσώπου, η οποία υπάρχει σ’ αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό και είναι πιο εντυπωσιακή. Η 

παρομοίωση αρχίζει με τις λέξεις σαν, καθώς, όπως και με το σαν να, μοιάζει με,  
Π.χ. Ψηλός σαν κυπαρίσσι. 

Μη κάνεις σα μωρό 
Αυτό το σύννεφο μοιάζει με καράβι. 

 

Πολυσύνδετο: Τρεις ή περισσότεροι όμοιοι όροι ή όμοιες προτάσεις συνδέονται με 

συμπλεκτικούς ή διαχωριστικούς συνδέσμους. 

Π.χ. Οι κλέφτες επροσκύνησαν και γίνηκαν ραγιάδες 

Κι άλλοι φυλάγουν πρόβατα κι άλλοι φυλάγουν γίδια. 
 

Προσωποποίηση: Αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε μη ανθρώπινα: σε ζώα, σε φυτά, σε 

πράγματα και σε αφηρημένες έννοιες 

Π.χ. Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε. 

 

Υπερβολή: Παρουσιάζεται μια ενέργεια, μια ιδιότητα, μια κατάσταση κ.τ.λ. μεγαλοποιημένη σε 

βαθμό που βρίσκεται έξω από την πραγματικότητα και τα φυσιολογικά όρια. 

Π.χ. Με χίλιες γλώσσες χύνεται, με χίλλιες γλώσσες κρένει 

Όποιος πεθάνει σήμερα χίλλιες φορές πεθαίνει 
 
Άσκηση: ΝΑ γράψετε από ένα παράδειγμα για καθένα από τα παραπάνω σχήματα λόγου 


