
ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 
 
(υπάρχουν και άλλα βέβαια αλλά ας ξεκινήσουµε µε τα πιο σηµαντικά) 
 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: Εκφράζει αντίθεση μεταξύ λέξεων, νοημάτων κ.λπ. Για παράδειγμα, «Από ψηλά να 
γκρεμιστεί και χαμηλά να πέσει». 
 
ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ : Αποσιώπηση υπάρχει όταν ο λόγος σταματά επειδή ο ομιλητής δεν θέλει να 
συνεχίσει (είτε από άγνοια είτε από συγκίνηση είτε για έμφαση) και τη θέση του παίρνουν 
αποσιωπητικά (….). 
 
ΑΣΤΟΧΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:  Υποβάλλεται μία ερώτηση, κατόπιν γίνεται προσπάθεια να δοθεί απάντηση 
και αφού απορρίπτεται αυτή η απάντηση, ακολουθεί η δήλωση για το γεγονός. 
 
 Για παράδειγμα: 
 

Γιατί είναι μαύρα τα βουνά και στέκουν βουρκωμένα;  
Μην άνεμος τα πολεμά; μήνα βροχή τα δέρνει; 
Κι ουδ΄ άνεμος τα πολεμά, κι ουδέ βροχή τα δέρνει 
 Μόνο διαβαίνει ο Χάροντας… 

 
ΑΣΥΝΔΕΤΟ: Παραθέτουμε όρους ή προτάσεις χωρίς συνδέσμους. Αυτό το σχήμα δίνει στο λόγο 
ζωηρότητα, κίνηση, παλμό.  
Για π.χ. «Έτσι, η γλώσσα παύει να είναι έκρηξη, άναμμα σκέψης και συναισθήματος, παύει να είναι 
περιπέτεια, παύει να είναι έκφραση του φορέα της, παύει να είναι επικίνδυνη για την εξουσία και το 
σύστημα». 
 
ΕΙΚΟΝΕΣ: Κάθε περιγραφή, σύντομη ή εκτενής, απεικονίζει μια πραγματικότητα ή ένα πρόσωπο ή 
ένα αντικείμενο. Η εικόνα μπορεί να είναι οπτική, ακουστική, οσφρητική κλπ. 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Είναι το σχήμα λόγου στο οποίο μία έννοια εμφανίζεται δύο (ή περισσότερες) φορές 
είτε αυτούσια είτε λίγο διαφοροποιημένη. Δίνεται για λόγους έμφασης. Για 
παράδειγμα «Τραγούδησε, τραγούδησε, τραγούδησέ μου, κόρη». 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Μεταφορά έχουμε όταν μία ιδιότητα ενός προσώπου, ζώου ή πράγματος, αφηρημένης 
έννοιας αποδίδεται σε κάποιο άλλο (πρόσωπο, ζώο, πράγμα αφηρημένη έννοια). Οι μεταφορές 
δίνουν ζωντάνια.  
Για παράδειγμα: «Υφαίνω συνωμοσία». 
 
ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ : Παρομοίωση έχουμε όταν παρουσιάζουμε ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα όμοιο με 
κάποιο άλλο ως προς μια ιδιότητα. Η παρομοίωση εκφέρεται με τις σαν, καθώς, όπως, σαν να, 
θαρρείς, λες κ.ά. Το κείμενο δονείται από ένταση. Για παράδειγμα:  «Κορμοστασιά σαν κυπαρίσσι». 
 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ : Είναι η απόδοση ανθρώπινων ιδιοτήτων σε άψυχα αντικείμενα ή αφηρημένες 
έννοιες (π.χ. ζώα, φυτά, πράγματα). Το κείμενο δονείται από ένταση. Για παράδειγμα: «Τ΄ αηδόνι 
καλημέρισε την αυγή». 
 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι η ερώτηση που διατυπώνεται απλώς ως σχήμα λόγου και όχι για να 
απαντηθεί, καθώς η απάντησή της είτε είναι αυτονόητη είτε εντελώς περιττή. Η ρητορική ερώτηση 
έχει σκοπό να προβληματίσει τον αναγνώστη και να τον οδηγήσει στο υπονοούμενο συμπέρασμα 
του πομπού. Για παράδειγμα, «Έως ποιο βαθμό οι αντιλήψεις, οι κρίσεις, οι αποφάσεις μας στην 
καθημερινή ζωή είναι «δικές μας και όχι αποτέλεσμα επιρροής της κοινωνίας πάνω μας;» 


