
The 60 most important phrases 
for compositions

Να μάθετε τις 60 χρήσιμες φράσεις απ’ έξω: Αγγλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Αγγλικά

Εκφράζεις τη γνώμη σου και την επεξηγείς

To my mind Κατά τη γνώμη μου

It is my firm belief that Είναι ισχυρή πεποίθησή μου

As far as I am concerned Όσο με αφορά

To put it in another way Για να το θέσουμε διαφορετικά

That is to say Δηλαδή,

In other words Με άλλα λόγια

In this way Με αυτόν τον τρόπο..

Obviously Προφανώς

It is a fact that Είναι γεγονός ότι

As a matter of fact Στην πραγματικότητα

For example

For instance Για παράδειγμα
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Απαριθμείς σημεία

First of all

In the first place
Πρώτα απ’ όλα

Secondly
Δευτερευόντως

What is more

Furthermore

 Moreover

Επιπλέον

In addition to Επιπροσθέτως

Needless to say that Περιττό να αναφέρουμε ότι..

On top of (all) that “και σα να μην έφταναν αυτά..”

Το make matters worse Για να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα
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Εισάγεις τη γνώμη άλλων

According to the local residents
Σύμφωνα με..

People often claim that Οι άνθρωποι συχνά ισχυρίζονται ότι..

Some people feel that Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν (αισθάνονται) ότι..

It is popularly believed that Είναι ευρέως γνωστό ότι..

Proponents of this view argue that Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι..

Opponents of this view argue that Οι πολέμιοι / αντίπαλοι αυτής της άποψης

 υποστηρίζουν ότι..
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Παρουσιάζεις πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

One advantage of
Ένα πλεονέκτημα του..

A further advantage of
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα..

The main advantage of
Το κύριο πλεονέκτημα..

Conversely
Απεναντίας

On the other hand
Από την άλλη πλευρά

On the contrary
Αντιθέτως

However,

Nevertheless,
Ωστόσο

Despite (sth)

In spite of (sth)
Παρά το..

Although (clause)

Even though (clause)
Παρόλο που..
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Δηλώνεις τις Αιτίες και τα Αποτελέσματα

Owing to the fact that
Εξαιτίας του γεγονότος ότι..

Due to the fact that

Seeing that
Βλέποντας ότι..

In view of the fact that

On the grounds that Στηριζόμενοι σε..

Therefore
Επομένως

Thus

As a consequence Ως συνέπεια

As a result Ως αποτέλεσμα

Ιn order to Προκειμένου  να..

With the purpose of Με σκοπό να..

With the intention of Με πρόθεση να
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Κάνεις αναφορά σε ένα ζήτημα

With reference to global warming
Σε σχέση με (αυτό) το θέμα..

Regarding global warming

Concerning global warming

Αναφορικά με..

      With respect to global warming

      With regard to global warming

                  

Καταλήγεις σε συμπέρασμα

All things considered
Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω 

Considering all the above

To sum up Συνοψίζοντας

 On the whole Καταλήγοντας

In conclusion Ως συμπέρασμα
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