
Περιγραφή 
Προσώπου

Η μαμά μου
Μαλλιά: 

ξανθά, καστανά, ανοιχτόχρωμα, μακριά,
κοντά, καλοχτενισμένα, περιποιημένα,

κατσαρά, ίσια

Πρόσωπο:
στρογγυλό,

μακρύ, φωτεινό,
γλυκό, όμορφο,
χαμογελαστό,

λεπτό,
στρουμπουλό,

πανέμορφο, οβάλ,
λαμπερό

Γενικά: 
ψηλό ανάστημα, όμορφα

χαρακτηριστικά, γυμνασμένο
σώμα, μικρόσωμη,

ευπαρουσίαστη

Χαρακτήρας: 
καλή, ευγενική, γλυκιά,

γλυκομίλητη, πονόψυχη, φιλική,
ευαίσθητη, αγαπητή, αστεία,

μαχητική, δυναμική

© Ματίνα Ψωμά



Περιγραφή 
Προσώπου

O μπαμπάς μου
Μαλλιά: 

ξανθά, καστανά, ανοιχτόχρωμα, κοντά,
κοντοκουρεμένα, καλοχτενισμένα,

περιποιημένα, κατσαρά, ίσια

Πρόσωπο:
στρογγυλό,

μακρύ, φωτεινό,
όμορφο,

χαμογελαστό,
λεπτό,

στρουμπουλό,
πανέμορφο, οβάλ,

λαμπερό

Γενικά: 
ψηλό ανάστημα, όμορφα

χαρακτηριστικά, γυμνασμένο
σώμα, μεγαλόσωμος,

ευπαρουσίαστος

Χαρακτήρας: 
καλός, ευγενικός, γλυκός,
συμπονετικός, πονόψυχος,

φιλικός, ευαίσθητος, δυναμικός,
αγαπητός, αστείος, μαχητικός
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Περιγραφή 
Προσώπου

O αδερφός μου
Μαλλιά: 

ξανθά, καστανά,
κοκκινωπά,

ανοιχτόχρωμα, κοντά,
κοντοκουρεμένα,
καλοχτενισμένα,

περιποιημένα, κατσαρά,
ίσια

Πρόσωπο: 
γλυκό, στρογγυλό,
μακρύ, φωτεινό,

όμορφο, χαμογελαστό,
λεπτό, στρουμπουλό,

πανέμορφο, οβάλ,
λαμπερό

Γενικά: 
ψηλό/μέτριο ανάστημα,
όμορφα χαρακτηριστικά,

γυμνασμένο σώμα,
μεγαλόσωμος, μικρόσωμος

ευπαρουσίαστος

Χαρακτήρας: 
καλός, ευγενικός, γλυκός,
συμπονετικός, πονόψυχος,

φιλικός, ευαίσθητος, δυναμικός,
αγαπητός, αστείος, μαχητικός,

δοτικός, κλειστός
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Περιγραφή 
Προσώπου

Η αδερφή μου
Μαλλιά: 

ξανθά, καστανά,
κοκκινωπά,

ανοιχτόχρωμα, κοντά,
κοντοκουρεμένα,
καλοχτενισμένα,

περιποιημένα, κατσαρά,
ίσια

Πρόσωπο: 
γλυκό, στρογγυλό,
μακρύ, φωτεινό,

όμορφο, χαμογελαστό,
λεπτό, στρουμπουλό,

πανέμορφο, οβάλ,
λαμπερό

Γενικά: 
ψηλό/μέτριο ανάστημα,
όμορφα χαρακτηριστικά,

μικρόσωμη, ευπαρουσίαστη

Χαρακτήρας: 
καλοσυνάτη, ευγενική, γλυκιά,
συμπονετική, πονόψυχη, φιλική,
ευαίσθητη, δυναμική, αγαπητή,

αστεία, μαχητική, δοτική,
δημοφιλής
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Περιγραφή 
Προσώπου

Η γιαγιά μου
Μαλλιά: 

γκρίζα, λευκά, ξανθά,
καστανά, ανοιχτόχρωμα,
κοντά, κοντοκουρεμένα,

καλοχτενισμένα,
περιποιημένα, κατσαρά,

ίσια

Πρόσωπο: 
γλυκό, στρογγυλό,
μακρύ, φωτεινό,

γερασμένο, όμορφο,
χαμογελαστό, λεπτό,
στρουμπουλό, οβάλ,

λαμπερό

Γενικά: 
ψηλό/μέτριο ανάστημα,
όμορφα χαρακτηριστικά,
καλοντυμένη, μικρόσωμη,

ευπαρουσίαστη

Χαρακτήρας: 
καλοσυνάτη, ευγενική, γλυκιά,
συμπονετική, πονόψυχη, φιλική,
ευαίσθητη, δυναμική, αγαπητή,

αστεία, δοτική
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Περιγραφή 
Προσώπου

Ο παππούς μου
Μαλλιά: 

γκρίζα, λευκά, καστανά,
ανοιχτόχρωμα, κοντά,

κοντοκουρεμένα,
καλοχτενισμένα,

περιποιημένα, κατσαρά,
ίσια

Πρόσωπο: 
στρογγυλό, μακρύ,

φωτεινό, γερασμένο,
όμορφο, χαμογελαστό,

λεπτό, στρουμπουλό,
οβάλ, λαμπερό

Γενικά: 
ψηλό/μέτριο ανάστημα,
όμορφα χαρακτηριστικά,

καλοντυμένος, μικρόσωμος/
μεγαλόσωμος,

ευπαρουσίαστος

Χαρακτήρας: 
δυναμικός, καλοσυνάτος,

αγαπητός, ευγενικός, γλυκός,
συμπονετικός, πονόψυχος,

φιλικός, ευαίσθητος, δημοφιλής,
αστείος, δοτικός
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