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ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 

 

Να εντοπίσετε τα σχήματα λόγου που παρατηρούνται στα παρακάτω 

αποσπάσματα. Να επιλέξετε μεταξύ αυτών που δίνονται στην 

παρένθεση:  (Μεταφορά, Παρομοίωση, Προσωποποίηση, Υπερβολή, Έμφαση, 

Κύκλος, Χιαστό, Ασύνδετο, Πολυσύνδετο, Ομοιοτέλευτο, Πρωθύστερο, Υπερβατό, 

Κατά το νοούμενο, Μετωνυμία, Παρήχηση, Συνεκδοχή, Οξύμωρο, Αντίθεση). 

 

1. Ένα φεγγάρι πράσινο, μεγάλο, 

που λάμπει μες στη νύχτα, – τίποτ' άλλο. 

  

Μια φωνή, που γρικιέται μες στο σάλο 

και που σε λίγο παύει, – τίποτ' άλλο. 

  

Πέρα, μακριά, κάποιο στερνό σινιάλο 

του βαποριού που φεύγει, – τίποτ' άλλο. 

  

Και μόνο ένα παράπονο μεγάλο, 

στα βάθη του μυαλού μου. – Τίποτ' άλλο. 

 

Ναπολέων Λαπαθιώτης: «Νυχτερινό» 

  

 

2. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει· 

λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. 

Διονύσιος Σολωμός: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
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3. Γιε μ', πού 'σουν χτες, πού 'σουν προχτές... 

 

4. Σταθείτε αντρείοι σαν Έλληνες και σαν Γραικοί σταθείτε 

Δημοτικό 

 

 

5. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες 

στα περασμένα χρόνια. 

Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα 

και σε βροχή, σε χιόνια, 

δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. 

  

Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου 

μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα, 

μόνο γι' αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο 

κι έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα, 

μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. 

Μαρία Πολυδούρη: «Γιατί μ' αγάπησες» 

 
 

 6.  Όταν σε βλέπω χαίρομαι, λυπούμαι όταν σε χάσω. 

 

7. Χτενίστηκε, ελούστηκε και στο σεργιάνι βγήκε. 

 

8. Τέλος κι αρχήν η μνήμη εδώ δεν έχει. 

 

9. Η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων παρά το μεγάλο αριθμό των νεκρών ήταν 

σπουδαία. 

 

10. Κάποια χρυσή, λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά. 
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11. Είναι συχνά δύσκολο για τον Αγγλοσάξονα ταξιδευτή να καταλάβει πώς μία χώρα που 

μοιάζει ποτισμένη ως το μεδούλι από τη βυζαντινή παράδοση της ορθοδοξίας, παράδοση 

καταφανέστατη στις εκκλησίες και των μικρότερων χωριών ή στα μοναστήρια που 

στεφανώνουν τις πιο απόμερες βουνοπλαγιές, μπορεί να αφήνεται με τέτοια εγκατάλειψη 

στις γήινες απολαύσεις, στο φαΐ, στο κρασί, στα παιχνίδια του έρωτα που φουντώνουν μόλις 

οι Έλληνες ξεκλέψουν λίγο χρόνο από τις δύσκολες υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους. 

 

12. Καταλαβαίνω από μέταλλα, βρίσκω φιλόνια, ανοίγω γαλαρίες, κατεβαίνω στα πηγάδια, 

δε φοβούμαι. 

 

13.Ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι τα λαμπρά έργα της στην τέχνη, την 

αρχιτεκτονική, την ποίηση, το δράμα, τη φιλοσοφία, την επιστήμη. 

 

14.Δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη 

θάλασσα, μήτε τη γη, μήτε τον ουρανό. 

Διονύσιος Σολωμός: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

 

15. Θέλει και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο. 

  

 

16. Μητέρα μεγαλόχαρη στον πόνο και στη δόξα 

Διονύσιος Σολωμός: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

 

 

17. Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας. 

Οδυσσέας Ελύτης: «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» 
 

 


