
 

Ενότητα 6         Οι φίλοι μας, οι φίλες μας         Φίλοι από άλλες χώρες 
 
 
Τελικές : ονομάζονται οι εξαρτημένες προτάσεις που φανερώνουν σκοπό, τις 
ξεχωρίζουμε στο λόγο από τις λέξεις με τις οποίες αρχίζουν για να και να  που 
ονομάζονται τελικοί σύνδεσμοι.  
 
Π.χ.  Έφυγε γρήγορα για να προλάβει το λεωφορείο.   
 
Παρατήρηση: Για να μην μπερδεύουμε τις τελικές προτάσεις που αρχίζουν με το να 
,με τις βουλητικές που επίσης αρχίζουν με το να , υπάρχει ένας πρακτικός κανόνας. 
Όταν το να μπορεί να αντικατασταθεί με το για να, τότε η πρόταση είναι τελική, 
αλλιώς όχι.  
 
Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές: ονομάζονται οι εξαρτημένες προτάσεις 
που φανερώνουν αποτέλεσμα, τις ξεχωρίζουμε στο λόγο από τη λέξη ώστε ( ακόμα 
και με το που ) που ονομάζεται αποτελεσματικός η συμπερασματικός σύνδεσμος.  
 
Π.χ. Ήταν τόσο σκοτεινά, ώστε δε βλέπαμε τίποτα.   
 

Ασκήσεις Εμπέδωσης 

 
1. Να αναγνωρίσεις ποιες από τις παρακάτω υπογραμμισμένες προτάσεις είναι 
αποτελεσματικές και ποιες τελικές.  
 

i. Πήγε στην αγορά να ψωνίσει  

ii. Είναι τόσο καλός άνθρωπος, που τον αγαπούν όλοι. 

iii. Κανείς δεν είναι τόσο δυνατός, για να μπορεί τα πάντα. 

iv. Βιαζόταν, για να μη χάσει το αεροπλάνο. 

v. Είχε νυχτώσει πλέον, ώστε δε βλέπαμε τίποτα.  

vi. Θα κάνω τα πάντα, για να τον μεταπείσω.  

 
2. Να αναγνωρίσεις ποιες από τις παρακάτω υπογραμμισμένες προτάσεις είναι 
τελικές και ποιες είναι βουλητικές.  

 

i. Θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. 

ii. Θέλω να βγω έξω να πάρω αέρα. 

iii. Ήρθα να μείνω μαζί σας λίγες μέρες. 

iv. Δεν μπορούμε να σε περιμένουμε άλλο. 

v. Ήθελαν να έρθουν στη γιορτή να σας δουν. 

vi. Έλα λίγο να τα πούμε.  
 
 



 

Ενότητα 6         Οι φίλοι μας, οι φίλες μας         Φίλοι από άλλες χώρες 
 
 
Ομώνυμες : είναι οι λέξεις που έχουν τον ίδιο ήχο, αλλά έχουν διαφορετική σημασία 
                     Π.χ. τοίχος – τείχος  
 
Παρώνυμες: είναι οι λέξεις που μοιάζουν στην προφορά, έχουν όμως διαφορετική 

σημασία. Π.χ. αμυγδαλιά ( δέντρο ) – αμυγδαλές ( αδένας )  
 

Ασκήσεις Εμπέδωσης 
 
1.  Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω φράσεις, επιλέγοντας κάθε φορά την 
κατάλληλη λέξη από το ζεύγος των ομώνυμων της παρένθεσης:  
 

( πάλι – πάλη,  είδη – ήδη,  λίρα – λύρα,  δύστυχο – δίστιχο,  τυρί – τηρεί,  κόμμα 
– κώμα,  φιλί – φυλή,  σκηνή – σκοινί,  κλίμα – κλήμα,  Μήλος – μύλος ). 
 

 Το …………………  το Γιάννη! Έγινε γνωστός ποιητής αλλά τώρα δεν έχει 

καθόλου έμπνευση για να συμπληρώσει ούτε ένα απλό …………………. 

 Από το μήνα Νοέμβριο ………………….   στα πολυκαταστήματα μπορείς να 

βρεις χριστουγεννιάτικα στολίδια  και άλλα ………………….  για το 

στολισμό των σπιτιών.  

 Το ………………….  μεγαλώνει σε εύκρατο μεσογειακό ………………….  

 Ο παππούς μου είχε πληρώσει δυο χρυσές ………………….  για  να αγοράσει 

αυτή τη χειροποίητη ………………….. 

 Ο Κώστας  ………………….  πήρε το χρυσό μετάλλιο στην  

………………….  .  

 Ο Χρήστος δεν  ………………….  τις οδηγίες του γιατρού, που του έχει 

απαγορεύσει  να τρώει ………………….. 

 Για να στηρίξουμε την πάνινη  ………………….  μας, χρειαστήκαμε χοντρό 

………………….. 

 Επειδή το  ………………….  του έχασε  στις εκλογές, έπαθε εγκεφαλικό σε  

………………….. 

 Έδωσα ένα τρυφερό ………………….  στον παππού που με βοήθησε σε μια 

εργασία για τη  ………………….  των Τουαρέγκ. 

 Στις καλοκαιρινές μου διακοπές στη  ………………….  επισκεφτήκαμε ένα 

παραδοσιακό …………………. .  

 



 

2.  Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω φράσεις, επιλέγοντας κάθε φορά την 
κατάλληλη λέξη από το ζεύγος των παρώνυμων της παρένθεσης:  
 
( ωμός – ώμος,  βράχια – βράγχια,  σχολείο – σχόλιο,  νότος – νώτα,  γιαλός – 
γυαλί,   υπογραφή – υπογράφει,  χορός – χώρος,  αφίσα – άφησα,   συννυφάδα – 
νιφάδα ,  πίνω – πεινώ  ). 
 

 Αγόρασα μια  ………………….  για να τη δώσω στο Μιχάλη,  αλλά την 

………………….  σπίτι μου.  

 Είναι δυνατόν να καθαρίζεις τα εντόσθια και  …………………. των ψαριών  

στα …………………. ; 

 Ο στρατός ήταν με τα  ………………….  στην ανατολή και έτσι απέκρουσε 

την επίθεση που ξεκίνησε από το …………………. 

 Χτύπησε στον  ………………….  και του έβαλαν  ………………….  κρέας, 

για να μη μελανιάσει. Αν είναι δυνατόν! 

 Όταν  ………………….  πολύ,  ………………….  νερό για να ξεχνιέμαι. 

 Το  ………………….  σου για το κτιριακό συγκρότημα  που στεγάζεται το  

………………….  της Ελένης, είναι άσχετο. 

 Κόπηκα με ένα τεράστιο  ………………….  κάτω  στο  ………………….   

 Μια  ………………….  χιονιού έπεσε πάνω στο δερμάτινο μπουφάν και η  

………………….   μου γκρίνιαζε για ώρες. 

 Δε βρήκαμε ακόμα τον κατάλληλο ………………….  για το  

………………….  του συλλόγου. 

 Δεν  ………………….  ό,τι να  ‘ναι. Διαβάζει πάντα πολύ προσεχτικά πριν 

βάλει την  ………………….   του.  

 
3. Οι παρακάτω λέξεις γράφονται είτε με φιλ-  είτε με φυλλ- . σκέψου τις οικογένειες 
των λέξεων «φίλος»  και «φύλλο»  και συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν, 
τονίζοντας όπου χρειάζεται. 

 
……………ωμα  …………οδοξία Συμ…………ίωση 

Παραθυρό…………ο Τρι…………ι …………όλογος 

…………ότιμος Αστυ…………ία …………άδιο 

…………ανθρωπία Εξώ…………ο …………ικός 

…………ωσιά  …………αθλος Δί…………ο 

 
 


