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ωστόσο 

Ωστόσο, σύνδεσμος αντιθετικός. 

Ύστερα από τελεία ή άνω τελεία, στην αρχή, ύστερα από μία ή περισσότερες 

λέξεις ή στο τέλος της πρότασης, εκφράζει σε σχέση με τα προηγούμενα 

αντίθεση ή εναντίωση σε ήπιο τόνο:  

Κατάλαβε ότι ήταν ψέμα. Δεν είπε τίποτε ωστόσο.  

Ήταν πολύ έξυπνος· Ωστόσο τίποτε δεν πέτυχε στη ζωή του, παρ’ όλα αυτά.  

 

Βοηθά την αφήγηση, ενώ η αντίθεση μόλις διαφαίνεται:  

Τα χρόνια ωστόσο περνούσαν, και τα νέα που παίρναμε ήταν λιγοστά. 

 

επομένως 

Επομένως, σύνδεσμος συμπερασματικός. 

Εισάγει λογικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα προηγούμενα· άρα, κατά 

συνέπεια:  

Συνεχίζεται η απεργία στα τρένα· επομένως το ταξίδι αναβάλλεται.  

 

προκειμένου 

Προκειμένου: Στη συνδεσμική έκφραση προκειμένου να.  

Ισοδυναμεί με αν, εφόσον πρόκειται, μέλλει να συμβεί κάτι:  

Προκειμένου να γίνει φασαρία, προτιμώ να υποχωρήσω.  

Προκειμένου να πετύχει, δε λογαριάζει τίποτα.  

[λόγ. < αρχ. προκειμένου γεν. ουδ. της μετοχής προκείμενος]  

 

κυρίως 

Κυρίως, επίρρημα: τονίζει και επισημαίνει:  

1. α. Αυτό που ο ομιλητής θεωρεί πρωταρχικό και σημαντικό:  

Χαίρομαι κυρίως γιατί έγινε κάποια αρχή,  
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Πιο πολύ.  

Εκείνο που κυρίως με ενδιαφέρει,  

 

Πάνω από όλα, ιδιαίτερα.  

Λυπάμαι κυρίως για τις ώρες που χάθηκαν.  

 

β. Το στοιχείο που αντικειμενικά υπερισχύει:  

Αποτελείται κυρίως από νερό.  

Τρέφεται κυρίως με χόρτα.  

Το διαιτολόγιό του βασίζεται κυρίως στα δημητριακά. 

 

2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του προσδιοριζόμενου όρου· κατ’ εξοχήν: Αυτή 

θεωρείται η κυρίως οικιστική περιοχή.  

Κυρίως επικίνδυνη ζώνη.  

(ως επίθ.): H κυρίως εργασία, η κύρια, όχι η δευτερεύουσα.  

Τα κυρίως επιχειρήματα.  

H κυρίως Ελλάδα, η ηπειρωτική, σε αντιδιαστολή με τη νησιωτική.  

 

εξάλλου 

Εξάλλου, σύνδεσμος αντιθετικός:  

Συνήθως ύστερα από τελεία ή άνω τελεία βοηθάει τη μετάβαση του ομιλητή σε 

κάτι ουσιαστικό που με κάπως έντονο τρόπο θέλει να αναφέρει, προκειμένου να 

δικαιολογήσει ή να συμπληρώσει τα προηγούμενα· άλλωστε:  

Δεν έχω να πω τίποτε· εξάλλου δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να απολογηθώ.  

Στη συγκέντρωση ήταν παρόντες όλοι οι αντιπρόσωποι· εξάλλου ήταν παρών και 

ο αντιπρόεδρος του σωματείου, ο οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση, επίσης, 

ακόμη.  

 

(ως επίρρ.) βέβαια, ακριβώς: Συμφώνησε μαζί μας, όπως εξάλλου όλοι τους.  
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