
  

ΕΙΝΑΙ (χαρακτήρας) 

φιλικός, καλοσυνάτος, ευγενικός, 

πρόσχαρος, γελαστός, 

ευχάριστος, γλυκός, 

αξιαγάπητος, ευαίσθητος, 

ήρεμος, έξυπνος, δίκαιος, 

φιλόζωος, εργατικός, υπάκουος, 

πιστός, κοινωνικός, δυναμικός, 

δυνατός, υπεύθυνος, 

συνεργάσιμος, γενναιόδωρος, 

τίμιος, ειλικρινής, δραστήριος, 

αθλητικός, δημιουργικός, σοφός, 

ώριμος, ταλαντούχος, 

εύστροφος, προνοητικός, 

φιλότιμος… 

απότομος, άγριος, σκληρός, 

νευρικός, οξύθυμος, σκυθρωπός, 

ατίθασος, ζωηρός, ευέξαπτος, 

απείθαρχος, ανυπάκουος, 

αναιδής, ενοχλητικός, 

ασυγύριστος, τεμπέλης, 

ντροπαλός, εγωιστής, 

ανασφαλής, αγενής, ανέντιμος, 

άτσαλος, αδέξιος, κακεντρεχής 

ΕΧΕΙ (εμφάνιση) 

ΚΟΡΜΙ: κοντό, αδύνατο, λεπτό, 

ψιλόλιγνο, γυμνασμένο, 

λυγερόκορμο, καλοσχηματισμένο, 

χοντρό, παχουλό, πλαδαρό, ψηλό 

ανάστημα 

ΠΡΟΣΩΠΟ: καθαρό, απαλό, 

μελαχρινό, λαμπερό, 

ταλαιπωρημένο, κουρασμένο, 

ρυτιδιασμένο, με φακίδες, με 

ίσια/στραβά δόντια 

ΜΑΛΛΙΑ: μακριά, κοντά, ίσια, 

πυκνά, σγουρά, κυματιστά, 

καλοχτενισμένα, κατσαρά, 

μεταξένια, λίγο αραιά, κατάξανθα, 

γκριζαρισμένα, άσπρα, βαμμένα, 

καστανά, μαύρα. 

ΜΑΤΙΑ: μεγάλα, αμυγδαλωτά, 

μικρά, σχιστά, μπλε, πράσινα, 

καστανά, μελισσιά, μαύρα, 

γκριζοπράσινα, λαμπερά, 

εκφραστικά, υγρά, άγριο/γλυκό 

βλέμμα. 

ΜΥΤΗ: μικρή, λεπτή, γαλλική, 

χαριτωμένη, γαμψή, μεγάλη, μακριά 

ΧΕΙΛΗ: μικρά, λεπτά, μεγάλα, 

σαρκώδη, κατακόκκινα, γελαστά, 

αγέλαστα.  



  
ΧΡΟΝΟΣ 

πρώτα, αρχικά, στην 

αρχή, ύστερα, μετά, στη 

συνέχεια, ακολούθως, 

έπειτα, αμέσως, 

ταυτόχρονα, συγχρόνως, 

κατόπιν, εν τω μεταξύ, 

αφότου, καθώς, πριν, 

προηγουμένως, το πρωί, 

κατά το απόγευμα, το 

βράδυ, τα μεσάνυκτα 

ψες, αύριο, σήμερα, την 

άλλη βδομάδα, αυτό τον 

μήνα, του χρόνου… 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

γιατί, επειδή, διότι, 

εφόσον, αφού, μια και, 

μια που, για τον λόγο 

αυτό, λόγω του ότι… 

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ  

ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ 

επίσης, επιπλέον, ακόμα, 

επιπρόσθετα, 

παράλληλα, ταυτόχρονα, 

συμπληρωματικά, τονίζω 

ακόμα, ας σημειωθεί ότι, 

θα ήταν παράλειψη αν, 

χρειάζεται να αναφερθεί, 

δεν πρέπει να ξεχνάμε, 

μαζί με τα πιο πάνω, 

πάνω απ’ όλα, το πιο 

σημαντικό, αυτό που 

είναι απαραίτητο, το πιο 

βασικό… 

ΔΙΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

για παράδειγμα, 

παραδείγματος χάριν, 

λόγου χάριν, όπως, σαν, 

παράδειγμα αποτελεί… 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

άρα, επομένως, 

καταλήγοντας, συνεπώς, 

όπως προκύπτει, 

σύμφωνα με τα πιο πάνω, 

κατά συνέπεια, 

καταληκτικά, για τους 

παραπάνω λόγους, στα 

πιο πάνω οφείλεται… 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

δηλαδή, με άλλα λόγια, 

συγκεκριμένα, 

αναλυτικά, σαφέστερα, 

διευκρινίζοντας, για να 

γίνει πιο κατανοητό, 

εξηγώντας, μια 

διευκρίνηση στο σημείο 

αυτό, ακριβέστερα, για 

να γίνει πιο σαφές, θα 

λέγαμε αλλιώς … 

ΕΜΦΑΣΗ 

τονίζεται, αξίζει να 

σημειωθεί, πράγματι, 

ιδιαίτερα, ξεχωρίζει, 

διακρίνεται, εκείνο που 

προέχει, είναι 

αξιοπρόσεκτο, χωρίς 

αντίρρηση, βέβαια, 

φυσικά, είναι γεγονός, 

είναι γενικός αποδεκτό, 

είναι παγκόσμιο γεγονός 

γεγοννός… 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ 

αλλά, όμως,  αυτό, 

παρόλο, ωστόσο, 

αντιθέτως, απεναντίας, 

τουναντίον, άλλωστε, 

εξάλλου, σε αντίθεση μ’ 

αυτό, από την άλλη 

πλευρά, μολαταύτα… 


