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ΘΕΜΑ:  Τα σχήματα Λόγου στην Ελληνική Γραμματεία για το Γυμνάσιο και το Λύκειο 

Σχήματα Λόγου      

Τα σχήματα λόγου (στα αρχαία και νέα ελληνικά) είναι εκφραστικοί τρόποι που 
αποκλίνουν από τους συμβατικούς κανόνες της χρήσης του λόγου. Δεν πρόκειται για συντακτικά 
λάθη (σολοικισμούς), αλλά για συγκεκριμένες εκφραστικές επιλογές που εξυπηρετούν νοηματικές 
ή αισθητικές επιδιώξεις. Τα σχήματα λόγου σχετίζονται με: α) τη θέση των λέξεων στην πρόταση·  
β) τη γραμματική συμφωνία των λέξεων ·  γ) την πληρότητα του λόγου ·  δ) τη σημασία των λέξεων·  

Τα σχήματα του λόγου εμφανίζονται τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία. Η «τέχνη 
του λόγου» ανάγεται στους Σοφιστές. Ο Γοργίας επιδίωκε την καλλιέπεια του λόγου με τη χρήση 
των σχημάτων του λόγου (γνωστά ως «γόργεια σχήματα»: αντιθέσεις, παρηχήσεις, συνηχήσεις 
κ.ά). Οι αρχαίοι ρήτορες, γενικά, έκαναν διάκριση ανάμεσα στα «σχήματα λέξεως», δηλαδή στα 
σχήματα λόγου που αναφέρονται στη θέση και τη γραμματική συμφωνία των λέξεων και στα 
«σχήματα διανοίας» ή νοητικά σχήματα, που αφορούν την πληρότητα του λόγου και τη σημασία 
λέξεων ή φράσεων. Τα σημαντικότερα σχήματα λόγου είναι τα ακόλουθα: 

 

►Σχετικά με τη θέση των λέξεων 
 

α. Υπερβατό: Όταν μια λέξη απομακρύνεται από μια άλλη, με την οποία βρίσκεται σε στενή 
λεκτική ή συντακτική σχέση, με την παρεμβολή μιας ή περισσότερων λέξεων.  
Π.χ. «Με τη δική σου ήρθα στον κόσμο τη λατρεία» αντί «Με τη δική σου λατρεία ήρθα στον 
κόσμο». 
 

β. Πρωθύστερο: Όταν αναφέρουμε πρώτη μια πράξη ή μια έννοια για να την τονίσουμε, ενώ 
θα έπρεπε να ακολουθεί και να προηγείται μια άλλη σχετική. 
Π.χ. «Mπήκε ο Mάης με τα τριαντάφυλλα κι ο Aπρίλης με τα ρόδα».  
 

γ. Αναστροφή: Όταν η τελευταία λέξη της πρότασης επαναλαμβάνεται ως πρώτη στην 
επόμενη πρόταση.  
Π.χ. «Και των μαλλιών της τ’ ωραίο πλήθος / πάνω στο στήθος λάμπει ξανθό». 
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δ. Χιαστό: Όταν δύο ζεύγη εννοιών ή φράσεις εκφέρονται με αντίστροφη σειρά (η τρίτη έννοια 

αντιστοιχεί στη δεύτερη και η τέταρτη στην πρώτη σε σχήμα Χ).  
Π.χ. «Μέρα και νύχτα περπατεί, νύχτα και μέρα λέει». 
 

ε. Κύκλος: Όταν μια πρόταση ή μια περίοδος τελειώνει με την ίδια λέξη ή φράση που αρχίζει. 
             Π.χ. «Κοιμούνται τα λουλούδια, τα χόρτα όλα κοιμούνται». 
 

στ. Παρήχηση:  Σχήμα λόγου που συνίσταται στην επανάληψη (μέσα στον ίδιο στίχο ή στην 
ίδια φράση) όμοιων ή ομόηχων φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων 
 Π.χ. «Tραγούδι τραγουδήστε μου χιλιοτραγουδισμένο». 
 

ζ. Παρονομασία ή ετυμολογικό σχήμα: Ρητορικό σχήμα που στηρίζεται στην ομοηχία των 
λέξεων ή στην παραπλήσια σημασία τους (πολλές φορές συγγενείς ετυμολογικά).  
Π.χ. «Να ‘μουν κλέφτης να τα κλέψω / κουρσευτής να τα κουρσέψω». 
 

η. Ομοιοτέλευτο ή ομοιοκατάληκτο: Όταν επαναλαμβάνεται ο ίδιος ήχος στο τέλος δύο ή 
περισσότερων διαδοχικών προτάσεων ή εκφράσεων.  
Π.χ. «Τον πύργο πύργο πάει και γυροβολάει». 
 

θ. Ασύνδετο: Όταν παραθέτουμε όμοιους όρους ή όμοιες προτάσεις χωρίς να βάζουμε 
ανάμεσά τους συνδέσμους.  
Π.χ. «Παίξαμε, τραγουδήσαμε, ήπιαμε νερό, φρέσκο καθώς ξεπήδαγε απ’ τους αιώνες». 
 

ι. Πολυσύνδετο: Όταν περισσότεροι από δύο όμοιοι όροι ή περισσότερες από δύο όμοιες 
προτάσεις συνδέονται με αλλεπάλληλους συμπλεκτικούς ή διαζευκτικούς συνδέσμους, 
Π.χ. «Δεν έβλεπα ούτε το κάστρο ούτε το στρατόπεδο ούτε τη λίμνη ούτε τη γη ούτε τον 
ουρανό». 
 

► Σχετικά με τη γραμματική συμφωνία των λέξεων 
 

α. Κατά το νοούμενο: Όταν οι όροι της πρότασης –σχετικοί μεταξύ τους– συμφωνούν όχι με 
βάση τον γραμματικό τύπο τους, αλλά με βάση το νόημα.  
Π.χ. «Ο κόσμος χτίζουν εκκλησιές, χτίζουν και μοναστήρια.  
 

β. Σύμφυρση: Όταν αναμειγνύονται δύο διαφορετικές συντάξεις (έρχονται ταυτόχρονα στο 
μυαλό του συγγραφέα) με τις οποίες είναι δυνατόν να αποδοθεί μια σκέψη ή ένα γεγονός.  
Π.χ. «Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε». 
 

γ. Ανακόλουθο: Όταν δεν υπάρχει συντακτική ακολουθία (συμφωνία) των λέξεων με τις 
προηγούμενες είτε για λόγους συντομίας και συμπύκνωσης των ιδεών είτε για 
αποτελεσματικότερη αποτύπωση ψυχικών παθών.  
Π.χ. Εγώ δε με μέλει (αντί: εμένα) 
 

δ. Καθολικό και μερικό (καθ΄ όλον και μέρος): Όταν ένας όρος της πρότασης που δηλώνει το 
όλον, αντί να τεθεί σε γενική διαιρετική ή ως εμπρόθετος προσδιορισμός με από + αιτιατική, 
τίθεται στην πτώση στην οποία βρίσκεται ο όρος ή οι όροι που δηλώνουν το μέρος του 
όλου.  



Π.χ. «Τρία κομμάτια σύννεφα στον Όλυμπο, στη ράχη (αντί στον Όλυμπο, πρέπει να τεθεί 
στου Ολύμπου). 
 

ε. Έλξη: Όταν ένας όρος της πρότασης έλκεται, επηρεάζεται συντακτικά από άλλον 
ισχυρότερο όρο της ίδιας ή άλλης πρότασης, με αποτέλεσμα να συμφωνεί συντακτικά με 

αυτόν και να μην εκφέρεται όπως οι κανόνες υπαγορεύουν.  
Π.χ. Ήθελα να ‘μουν τσέλιγκας, να ΄μουν και παλικάρι (αντί: να είμαι) 
 

στ. Υπαλλαγή: Όταν ο επιθετικός προσδιορισμός αντί να συμφωνεί στην πτώση με τη γενική 
κτητική στην οποία ανήκει, συμφωνεί με το ουσιαστικό που προσδιορίζει η γενική. 
Π.χ. «T΄ αντρειωμένα κόκαλα ξεθάψτε του γονιού σας», αντί «Tα κόκαλα του αντρειωμένου 
γονιού σας».  
 

ζ. Πρόληψη: Όταν το υποκείμενο μιας δευτερεύουσας πρότασης έλκεται από το ρήμα της 
κύριας και τίθεται ως αντικείμενό του. 
Π.χ. «Για δέστε τον αμάραντο, σε τι βουνό φυτρώνει» (ο αμάραντος). 
 

► Σχετικά με την πληρότητα του λόγου 
 

Α. Έλλειψη ή βραχυλογία: Κατά τη χρήση του λόγου παραλείπονται συχνά λέξεις, επειδή εύκολα 
εννοούνται από τα συμφραζόμενα ή από την κοινή πείρα των συνομιλητών.                            
Μορφές βραχυλογίας είναι: 

α. Το ζεύγμα, κατά το οποίο δύο ομοειδείς προσδιορισμοί αποδίδονται στο ίδιο ρήμα, παρ’ 
ότι λογικά ο ένας από τους δύο ταιριάζει σε άλλο ρήμα, το οποίο εννοείται. 
Π.χ.  «Ακούει βροντές και αστραπές» (ενν. βλέπει). 

β. Το σχήμα από κοινού, κατά το οποίο λέξη ή φράση που παραλείπεται εννοείται αυτούσια 
από τα προηγούμενα: 
Π.χ. «Σε ξέρω, αλλά δε θυμάμαι από πού» (ενν. σε ξέρω).  

γ. Το σχήμα εξ αναλόγου, κατά το οποίο παραλείπεται λέξη, φράση ή ολόκληρη πρόταση 
που εννοείται αναλογικά προς τα προηγούμενα ή τα επόμενα, τροποποιημένη όμως 
σύμφωνα με τις ανάγκες του λόγου. 
Π.χ. «Δεν έπραξα όπως έπρεπε» (ενν. να πράξω). 

δ. Το σχήμα εξ αντιθέτου, κατά το οποίο εννοείται από τα προηγούμενα κάτι αντίθετο ή 
διαφορετικό. Π.χ. Στο έμπα μπήκε σαν αϊτός, στο ξέβγα σαν πετρίτης (ενν. βγήκε) 

ε. Η αποσιώπηση, κατά την οποία παραλείπονται λέξεις ή φράσεις για διάφορους λόγους, 
και στη θέση τους μπαίνουν αποσιωπητικά (…). 

 
Β. Πλεονασμός: Όταν ένα νόημα ή μια έννοια αποδίδεται με περισσότερες λέξεις από όσες 
χρειάζονται. 
Μορφές πλεονασμού είναι: 

α.  Η περίφραση, δηλαδή η απόδοση μιας έννοιας με περισσότερες από μία λέξεις. 
Π.χ. «Ο Γέρος του Μοριά» (ο Κολοκοτρώνης). 

β. Το σχήμα εκ παραλλήλου, κατά το οποίο ένα νόημα εκφράζεται συγχρόνως και θετικά και 
αρνητικά. 
Π.χ. Σώπα και μη μιλάς. 

γ. Το σχήμα «ένα με δύο» («ἕν διὰ δυοῖν»), κατά το οποίο μια έννοια εκφράζεται με δύο 
λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους παρατακτικά με το και ενώ έπρεπε η μία να 



προσδιορίζει την άλλη.                                                                                        
Π.χ. «Πέρασε ράχες και βουνά» (ράχες βουνών). 

δ. Η Επανάληψη, κατά την οποία επαναλαμβάνεται αυτούσια ή ελαφρά αλλαγμένη η ίδια 
λέξη ή φράση.  
Π.χ. «Ησύχασε και έγινε όλο ησυχία και πάστρα» 

ε. Η Αναδίπλωση, κατά την οποία μια πρόταση αρχίζει με την ίδια λέξη με την οποία τελειώνει η 

προηγούμενή της.  
Π.χ. «Εκεί καίγονται κόκκαλα, κόκκαλα ανδρειωμένων» 

στ. Η Επαναφορά, η επανάληψη δηλαδή της ίδιας λέξης στην αρχή διαδοχικών προτάσεων για 

έμφαση. Π.χ. «Πάψε κόρη τον αργαλειό, πάψε και το τραγούδι». 
ζ. Η Υποφορά και ανθυποφορά, κατά την οποία η ερώτηση ακολουθείται από πιθανή   

εξήγηση με τη μορφή ερώτησης, στην συνέχεια αναιρείται και τέλος δίδεται η απάντηση. 
Π.χ.  

Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.  
Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι;  
Ουδέ σε γάμο ρίχνονται ουδέ σε χαροκόπι.  
Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια  

η.  Η Άρση και θέση, κατά την οποία πρώτα λέγεται τι δεν είναι κάτι ή τι δεν συμβαίνει και 
αμέσως μετά τι είναι ή τι συμβαίνει.                                                                                            
Π.χ. «Εγώ δεν είμαι Τούρκος, ουδέ Κόνιαρος /είμαι καλογεράκι απ’ ασκηταριό».  

θ. Η Αναφώνηση, κατά την οποία τίθεται μια λέξη ή φράση επιφωνηματική.                        
Π.χ. «Μάνα μου, σκιάζομαι πολύ!». 

 

► Σχετικά με τη σημασία λέξεων ή φράσεων 
 

α. Μεταφορά: Όταν μεταφέρεται μια λέξη από την κύρια σημασία της σε άλλη σημασία, από 
μια ιδιότητα που βρίσκει όμοια αυτός που μιλάει ή γράφει κάνοντας μια νοηματική 
σύγκριση ανάμεσα σε πρόσωπα ή πράγματα. Η πρώτη μελέτη του φαινομένου ανάγεται 
στον Αριστοτέλη που αντιμετωπίζει τη μεταφορά ως είδος υπόρρητης σύγκρισης 
(παρομοίωσης ) βασισμένης σε προϋπάρχουσες ομοιότητες (π.χ. Η καρδιά του είναι πέτρα 
= Η καρδιά του είναι σαν πέτρα). Από εκεί ξεκινάει η λεγόμενη κλασική παράδοση που 
βλέπει τη μεταφορά ως απλό σχήμα λόγου ή διακοσμητική προσθήκη στην κυριολεκτική 
γλώσσα. Άμεση συνάρτηση της προσέγγισης αυτής είναι η παραδοχή ότι κάθε μεταφορική 
διατύπωση μπορεί να αντικατασταθεί από κυριολεξία με την ίδια σημασία. Ο 
ακροατής/αναγνώστης αναγνωρίζει τη μεταφορά ακριβώς λόγω της απόκλισής της από την 
κυριολεξία και προσπαθεί να ανασκευάσει τη σημασία ανατρέχοντας πάντα στις 
κυριολεκτικές σημασίες των εμπλεκόμενων όρων και στη σημασιακή σύγκρουση που 
προκαλεί η μεταφορική τους χρήση. Η ερμηνεία λ.χ. της έκφρασης «Η ελπίδα 
πέθανε» προϋποθέτει την αναγνώριση από τον ακροατή της ασυμβατότητας 
των σημασιολογικών χαρακτηριστικών [μη ζωντανό], που χαρακτηρίζει την έννοια 
«ελπίδα», και [ζωντανό], που χαρακτηρίζει το υποκείμενο του «πεθαίνω», καταλήγοντας 
στη σημασία «η ελπίδα δεν υπάρχει πια». 
 

β. Κατεξοχήν: Όταν η σημασία της λέξης στενεύει και χρησιμοποιείται με μία μόνο, ορισμένη 
έννοια. 
Π.χ. «H Άλωση της Πόλης» (της Kωνσταντινούπολης). 
 

γ. Συνεκδοχή: Όταν μια λέξη χρησιμοποιείται με τη στενότερη ή με την ευρύτερη σημασία 
της, δηλαδή: το ένα αντί για τα πολλά, το μέρος αντί για το σύνολο ή αντίστροφα, η ύλη 



αντί για το αντικείμενο που έχει γίνει από αυτή και εκείνο που παράγει αντί για εκείνο που 
παράγεται από αυτό, το όργανο αντί για την ενέργεια που παράγεται από αυτό, το 
εικονιζόμενο πρόσωπο αντί για την εικόνα του. 
Π.χ. «Τούρκος το τριγυρίζει χρόνους δώδεκα» (αντί: Τούρκοι). «Kάθε κλαδί και κλέφτης» 
(αντί: κάθε δέντρο). «Να τρώει η σκουριά, το σίδερο κι η γης τον ανδρειωμένο» (αντί: τα 
σιδερένια όπλα). «Πάρε το μάτι του αϊτού και τ’ αλαφιού το πόδι» (αντί: την εξυπνάδα και 
την ταχύτητα). «Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν στους αγίους» (αντί: στην 
εικόνα/-ες). 
 

δ. Μετωνυμία: Ο όρος συνοψίζει την παλιότερη περιγραφή, αλλά και αντίληψη, του 
φαινομένου: μια γλωσσική έκφραση που παραπέμπει τυπικά, κυριολεκτικά, σε μια 
οντότητα Α μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να παραπέμψουμε, μη 
κυριολεκτικά αυτή τη φορά, σε μια άλλη οντότητα Β. Π.χ. ήπιε δύο ολόκληρα μπουκάλια 
μόνος του! (: η έκφραση δύο μπουκάλια αντί για το κρασί, ή γενικότερα το ποτό -περίπου 
1500 γραμμάρια-, που τους αναλογεί). Τί είναι αυτό που επιτρέπει, αν δεν εμπνέει, μια 
τέτοια γλωσσική «αταξία»; Η στενότητα της σχέσης ανάμεσα σε δύο οντότητες του κόσμου, 
είναι η απάντηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο λόγος αφορά όχι την οντότητα που είναι 
γλωσσικά παρούσα αλλά μια άλλη, την οποία «αυτονόητα» ανακαλεί η πρώτη, χάρη στη 
μεταξύ τους σχέση περιέχοντος-περιεχομένου (: καλάθι-ψώνια), ελέγχοντος-ελεγχομένου 
(: ταξί-ταξιτζής), έδρας-θεσμού (: Αθήνα/ Λευκωσία-ελληνική/ κυπριακή κυβέρνηση), 
θεσμού-προσώπου που τον ενσαρκώνει (: Υπουργείο-υπουργός), παραγόμενου-
παραγωγού (: συγγραφικό έργο-συγγραφέας), αποτελέσματος-αιτίας (: δαπάνη χρόνου-
πολλές στροφές), αιτίας-αποτελέσματος (: κάπνισμα-επιπτώσεις). Μορφές μετωνυμίας: 
1. Το όνομα του δημιουργού αντί για τη λέξη που φανερώνει το δημιούργημά του. Π.χ., 

«Διαβάζετε Σεφέρη»  (τα ποιήματα του Σεφέρη).  
2. Η αιτία αντί για το αποτέλεσμα. Λ.χ. Το όνομα του εφευρέτη αντί για τη λέξη που 

φανερώνει την εφεύρεσή του. Π.χ. «Συνεννοούνται με το Μαρκόνι» (με τον ασύρματο 
τηλέγραφο, που εφευρέτης του ήταν ο Μαρκόνι).  

3. Αυτό που περιέχει κάτι αντί για το περιεχόμενό του και αντίστροφα. Π.χ. « Όλο το 
στάδιο άρχισε να ζητωκραυγάζει» (Όλοι οι θεατές του σταδίου).  

4. Το αφηρημένο αντί για το συγκεκριμένο και αντίστροφα. Π.χ. «Τα γηρατειά θέλουν 
φροντίδα και ζεστασιά» (Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας).  
 

ε. Λιτότητα: Όταν εκφράζεται η άρνηση, υπονοείται όμως η θέση. 
 Π.χ. «δεν είναι άσχημη ιδέα», δηλαδή «είναι καλή ιδέα». 
 

στ. Ειρωνεία: Είναι η συνειδητή χρήση από τον ομιλητή ή γράφοντα μιας διφορούμενης 
γλώσσας· όταν εννοεί κάτι διαφορετικό από αυτό που εκφράζουν οι λέξεις. Η έννοια της 
ειρωνείας χρησιμοποιείται συχνά με κάποια σημασιολογική κλιμάκωση: χαριεντισμός, 
αστεϊσμός, ειρωνεία, σαρκασμός, χλευασμός. Με τον όρο «ειρωνεία» μπορεί να εννοείται 
και η τραγική ειρωνεία, όταν δηλαδή ο ήρωας αγνοεί μια πραγματικότητα ή μια αλήθεια 
που γνωρίζουν οι αναγνώστες. 
Π.χ. «Τι ωραία!» (δηλαδή Τι άσχημα!). 
 

ζ. Ευφημισμός: Όταν αντικαθίσταται μια δυσοίωνη, απαγορευμένη ή γενικά πολύ αρνητικά 
φορτισμένη λέξη ή φράση, με μια άλλη που έχει εντελώς αντίθετη σημασία. 
Π.χ. «Ειρηνικός Ωκεανός» αντί «τρικυμιώδης», «γλυκάδι» αντί «ξίδι», «Ευμενίδες» αντί 
«Ερινύες» κτλ. Επίσης, έκφραση «κατ΄ ευφημισμό(ν)», όταν χρησιμοποιούμε για κάποιον ή 
για κάτι ένα θετικό χαρακτηρισμό που όμως δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην 



πραγματικότητα. Π.χ. «Aυτός είναι κατ΄ ευφημισμόν άνθρωπος», για κτηνώδη 
άνθρωπο. «Διανυκτερεύσαμε σε ένα κατ΄ ευφημισμόν ξενοδοχείο, για να μην το ονομάσω 
χάνι». 
 

η. Υπερβολή: Όταν κάτι παρουσιάζεται με τρόπο που ξεπερνά το πραγματικό και το 

συνηθισμένο για να προκαλέσει ισχυρή εντύπωση.  

Π.χ. «Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει». 
 

θ. Αλληγορία: μεταφορική έκφραση, συχνά και ολόκληρο ποιητικό ή πεζό κείμενο, που κρύβει 
νοήματα διαφορετικά από εκείνα που φαίνεται ότι δηλώνει: Λ.χ. «Στην «Aποκάλυψη» του 

Ευαγγελιστή Iωάννη υπάρχουν πολλές αλληγορίες». Διαφέρει από τη μεταφορά, γιατί δεν 
περιορίζεται σε μία λέξη, αλλά αποτελεί συνεχές όλο. Αλληγορικό μπορεί να είναι κι ένα 
ολόκληρο κείμενο, πεζό ή ποιητικό. Π.χ. 

1. «Οχ! σαν της είπα έτσι, άναψε ο γιαλός και κάηκαν τα ψάρια» (=έγινε έξαλλη από το θυμό 
της). 

2. «Ένας αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης  
             από την περηφάνια του κι από τη λεβεντιά του,  
             δεν πάει στα κατώμερα να καλοξεχειμάσει,  
             μόν’ μένει πάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια».  
             (οι στίχοι αυτοί αναφέρονται σε έναν ανυπότακτο και γενναίο κλέφτη που μένει  
              στα βουνά  χειμώνα καλοκαίρι).  
 

ι. Αντονομασία: Όταν αντί για ένα κύριο ή προσηγορικό όνομα χρησιμοποιείται κάποια 
συνώνυμη ή ισοδύναμη λέξη ή κάποια περίφραση. 
Π.χ. «κροίσος» (αντί: πλούσιος), «ο γέρος του Mοριά» (αντί: «ο Kολοκοτρώνης»). 
 

ια. Παρομοίωση: Όταν για να τονίσουμε την ιδιότητα ενός προσώπου, ενός πράγματος ή μιας 
ιδέας, το συσχετίζουμε με κτ. άλλο πολύ γνωστό που έχει την ίδια ιδιότητα σε μεγαλύτερο 
βαθμό· η σύγκριση γίνεται με τις παρομοιαστικές λέξεις σαν, σαν να, καθώς, όπως, λες κτλ. 
Χρησιμοποιείται για να προβληθούν οι βαθύτερες σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων ή για να 
αποκαλυφθεί μια νέα διάσταση ανάμεσα σε δύο συγκρινόμενες καταστάσεις. Η 
παρομοίωση μοιάζει με τη μεταφορά, αλλά, κατά τον Αριστοτέλη, είναι αισθητικά 
αμεσότερη και ελκυστικότερη και έχει  μεγαλύτερη πυκνότητα.  
Π.χ. «Ο Αχιλλέας όρμησε στη μάχη σαν λιοντάρι». 
 

ιβ. Έμφαση: Όταν τοποθετούμε ορισμένες λέξεις, στις οποίες πέφτει το μεγαλύτερο βάρος του 
λόγου, σε τέτοια θέση, ώστε η προσοχή του αναγνώστη να εστιάζεται σε αυτές. 
Π.χ. «Ω, κακό που με βρήκε μεγάλο! 
 

ιγ. Αντίθεση: Όταν παρατίθενται και συσχετίζονται δύο έννοιες, πράγματα ή καταστάσεις 
ανόμοιες, με στόχο την έκφραση ζωηρών συναισθημάτων. Η αντίθεση είναι ένα 
αριστοτεχνικό μέσο για την αντιπαραβολή λέξεων ή φαινομένων, τα οποία μέσα από την 
αντιδιαστολή τους φωτίζουν τις αντίπαλες δυνάμεις που συχνά συνυφαίνονται και 
εναρμονίζονται στην ανθρώπινη ζωή. Με την αντίθεση ο συγγραφέας κάνει αισθητές τις 
ακραίες και δραματικές καταστάσεις που διέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη. 
Π.χ. «Μάχη στενή με τους πολλούς ολίγα παλληκάρια». 

 
ιδ. Οξύμωρο: Λεκτικό σύνολο με αντιφατικές έννοιες (ασυμβίβαστες, ασυνδύαστες) που όμως 

εκφράζει κάτι αληθινό. 

http://evangeliametaxaki.weebly.com/uploads/2/8/1/5/28157337/solomos_gia_kathigiti_.pdf
http://evangeliametaxaki.weebly.com/uploads/2/8/1/5/28157337/solomos_gia_kathigiti_.pdf


Π.χ. «Δώρον άδωρον». 
 

ιε. Κλιμακωτό: Η κλιμάκωση της έντασης σε μια σειρά ενεργειών. 
Π.χ.  
"τον έδεσαν χειροπόδαρα" μας λέει 
"τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν 
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν 
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους 
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο κουρέλι". 

(Ο Σεφέρης περιγράφει εδώ την τιμωρία του τυράννου Αρδιαίου) 
 

ιστ.  Προσωποποίηση: Όταν αποδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες σε έμψυχα, σε άψυχα ή σε 
αφηρημένες έννοιες. 
Π.χ. «κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε τα βουνά»  
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