
                   ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ Η ΦΡΑΣΕΙΣ 

 

 Επιπρόσθετη επιχειρηματολογία: 

ακόμα                      να αναφέρουμε  

Θα μπορούσαμε 

επίσης                    να επισημάνουμε 

 

επιπρόσθετα         να κριτικάρουμε 

 

επιπλέον                να θεωρήσουμε κ.α. 

 

 Aντίθετη επιχειρηματολογία:  

όμως                   να αναφέρουμε  

Θα μπορούσαμε 

αντίθετα / -ως                    να επισημάνουμε 

 

απεναντίας         να κριτικάρουμε κ.α. 

 

 Παράδειγμα:  

Παραδείγματος  χάριν... 

Για παράδειγμα.... 

 



 

 Επίλογος:  

 

Συνοψίζοντας.... 

Ολοκληρώνοντας... 

Ανακεφαλαιώνοντας.... 

Ως συμπέρασμα..... 

Συμπερασματικά.... 

Στο τέλος..... 

 

 Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν επιπλέον 

διαρθρωτικές φράσεις: 

α) αίτιο -αποτέλεσμα : επειδή ,διότι, γιατί, με αποτέλεσμα ,επομένως, 

άρα κ.ά. 

 

β)χρονική σχέση : ύστερα, προηγουμένως, εν τω μεταξύ, στη συνέχεια 

κ.ά. 

 

γ) όρος ,προϋπόθεση : αν, εάν, εκτός κι αν, σε περίπτωση , με την 

προϋπόθεση ,με τον όρο κ.ά. 

 

δ) αντίθεση :αλλά, όμως, αντίθετα, ωστόσο, εξάλλου, από την άλλη 

πλευρά, εντούτοις κ.ά. 

 

ε) επεξήγηση : δηλαδή, με άλλα λόγια, για να το πω απλά κ.ά. 

 

στ) έμφαση : είναι αξιοσημείωτο/ αξιοπρόσεκτο ότι …, θα ήθελα να 

τονίσω το εξής , να επιστήσω την προσοχή κ.ά. 

 



 

 

Χρήση λεξιλογίου – ρημάτων: 

 διατυπώνει τη γνώμη, προτείνει, δηλώνει, εισηγείται, 

ανακοινώνει, αναφέρει, μνημονεύει, παραθέτει αυτολεξεί, 

σχολιάζει, ερμηνεύει, συζητά, παρατηρεί, διαπιστώνει, 

ορίζει με ακρίβεια, προσδιορίζει, καθορίζει, αποσαφηνίζει, 

διευκρινίζει, επεξηγεί, εξηγεί, αιτιολογεί, ονομάζει, 

αποκαλεί, χαρακτηρίζει, συγκρίνει, αντιθέτει, 

αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει, επιχειρηματολογεί (υπέρ ή 

κατά), υπερασπίζεται, υποστηρίζει, υπεραμύνεται, 

συνηγορεί, συμφωνεί με, ταυτίζεται με, δικαιολογεί, 

ανασκευάζει, απορρίπτει, αντικρούει, αντιτείνει, 

αντιπροτείνει, τεκμηριώνει, στηρίζει (την άποψη του), 

αποδεικνύει, δείχνει, κρίνει, αξιολογεί, αποτιμά, 

διαβεβαιώνει, βεβαιώνει, ισχυρίζεται, αποφαίνεται, 

υποστηρίζει, επιμένει (ότι), προβλέπει, λέει, σημειώνει, 

τονίζει, επισημαίνει, υπογραμμίζει, πραγματεύεται, 

εξετάζει, συζητά, ασχολείται (με), αναφέρεται (σε), 

αναλύει, αναπτύσσει, ορίζει, διαιρεί, ταξινομεί, 

περιγράφει, απαριθμεί, συμπληρώνει, προσθέτει, 

αφηγείται, διηγείται, αναρωτιέται, απορεί, ρωτά, 

υποδεικνύει, προτείνει, αντιπροτείνει, συμβουλεύει, 

συστήνει, απολογείται, εύχεται, εξεγείρεται, αγανακτεί, 

εκφράζει την έκπληξη του. 

 

 προσπερνά βιαστικά, με συντομία, αποσιωπά, παραλείπει, 

δεν αναφέρει/ αναφέρεται, θίγει πλαγίως, έμμεσα, 

επιφανειακά, εξετάζει διεξοδικά, αναλυτικά, προσεκτικά, 

συζητά διεξοδικά, ανοίγει – κλείνει – τερματίζει τη 



συζήτηση, εξαντλεί το θέμα, συμπεραίνει, προσθέτει, 

υπογραμμίζει, επισημαίνει. 

 

 επεξηγεί, συγκεκριμενοποιεί (για άλλο κείμενο), 

παραφράζει (για άλλο κείμενο). 

 

 τροποποιεί, αλλάζει (τη διατύπωση), διορθώνει (τον εαυτό 

του/τους συνομιλητές του), ανασκευάζει τα επιχειρήματα, 

αναιρεί όσα είπε. 

 

 απευθύνει το λόγο, δίνει το λόγο, ζητά το λόγο, παίρνει, 

υφαρπάζει το λόγο, διεκδικεί το λόγο, παρεμβαίνει, 

διακόπτει, απαντά, δευτερολογεί, απευθύνεται. 

 

 αρχίζει, προλογίζει, συνεχίζει, μεταβαίνει (σε άλλο θέμα), 

παρεκβαίνει, τελειώνει, καταλήγει, συμπεραίνει, 

ανακεφαλαιώνει. 

 

 


