
          Χρήσιμο λεξιλόγιο για επίσημες επιστολές 

 Στην εισαγωγή κάνουμε επίκληση στο ήθος του δέκτη  

Απευθυνόμαστε σε σας 

• ως το πλέον αρμόδιο πρόσωπο…  

• γιατί πιστεύουμε ότι είστε το πιο αρμόδιο άτομο…  

• ως άτομο που έχετε αποδείξει με τις ως τώρα πράξεις σας/ έργο σας…  

• ως Πρόεδρο του/της... / ως κύριο εκπρόσωπο του/της …  

• ως ενεργό μέλος… / ως άτομο με ενεργό δράση στο …  

• ως προασπιστή των αρχών…  

 Στη συνέχεια και πάλι κάνουμε επίκληση στο ήθος του δέκτη 

• Εμπιστευόμαστε / εμπιστευόμενοι την υπευθυνότητα και το ήθος σας…  

• Επικαλούμαστε το ήθος και την εντιμότητά σας…  

• Επικαλούμαστε τα ανθρωπιστικά σας συναισθήματα…  

• Επικαλούμαστε τις ιδιαίτερές σας ευαισθησίες στο ζήτημα …  

• Γνωρίζοντας ότι διακατέχεστε από ειλικρινή ανθρωπιστικά συναισθήματα και  

από μια εντονότατη αίσθηση του δικαίου…  

• Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και τη μέχρι τώρα δράση σας στο χώρο …  

• Πιστεύοντας ότι διαθέτετε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία…  

Ανάλογα κάνουμε επίκληση στο ήθος του πομπού 

• Ως νέοι της Κύπρου / ως μαθητές 

 ανήσυχοι για το μέλλον…  

 που αγρυπνούμε… / που ενδιαφερόμαστε…  

• Αισθανόμαστε βαρύτατη την ευθύνη / το χρέος απέναντι...  

• Πιστεύοντας 

 στις αρχές του δικαίου / της έννομης τάξης / της ελευθερίας…  

 στις προαιώνιες αξίες...  

• Μας προβληματίζει, μας ανησυχεί, μας εξεγείρει το γεγονός ότι ...  

 Εκφράζουμε με ευγένεια τις εισηγήσεις ή τις διαμαρτυρίες μας 

• Επιτρέψτε μας / θα θέλαμε / θα επιθυμούσαμε / αισθανόμαστε έντονη την  

ανάγκη / αισθανόμαστε ως χρέος μας…  

 να εκφράσουμε / να εισηγηθούμε...  

 να καταθέσουμε τις απόψεις μας / τις ενστάσεις μας / τις έντονες  



 διαμαρτυρίες / τις διαφωνίες μας... 

Προσπαθούμε να συνδέσουμε τον πομπό με το δέκτη  

• Θα θέλαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές σας στον αγώνα...  

• Συμμεριζόμαστε την αγωνία σας, τις απόψεις σας, τις ανησυχίες σας…  

• Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε…  

• Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών…  

• Είμαστε βέβαιοι πως συμφωνείτε μαζί μας…  

Εκφράζουμε την επιθυμία μας 

• Επιθυμούμε / θα θέλαμε...  

• Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση. 


