Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

ENOTHTA 1 - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Υπάλληλος:
Πελάτης:

Υπάλληλος:

Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:

Υπάλληλος:

Πελάτης:

Υπάλληλος:

Πελάτης:
Υπάλληλος:

Καληµέρα, κύριε. Μπορώ να
σας βοηθήσω;
Καληµέρα. Θα ήθελα να
ανοίξω κάποιο λογαριασµό
στην τράπεζά σας.
Μάλιστα, κύριε, θα σας
δείξω το γραφείο του
υπαλλήλου µας, ο οποίος θα
σας δώσει περισσότερες
πληροφορίες.
Καληµέρα, κύριε, θέλετε να ανοίξετε λογαριασµό εδώ;
Ναι. Μετακόµισα εδώ πριν από ένα µήνα και θέλω να µεταφέρω
τους λογαριασµούς µου στην τράπεζά σας.
Καταλαβαίνω. Τι είδος λογαριασµού έχετε;
Θα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασµό σε ευρώ. Έχω και ένα
σηµαντικό ποσό σε δολάρια και σκέφτηκα να τα πουλήσω.
Μπορείτε να µε συµβουλέψετε εσείς;
Βέβαια. Καλύτερα να µην τα πουλήσετε αυτή τη στιγµή. Η ισοτιµία
του δολαρίου τώρα δεν είναι συµφέρουσα - ούτε η τραπεζική
τιµή ούτε η τιµή που προσφέρουν τα ιδιωτικά γραφεία
συναλλάγµατος.
Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Σε τέτοια περίπτωση ανοίξτε
µου και ένα λογαριασµό δολαρίων. Έχω όµως και µια διεθνή
τραπεζική επιταγή και θα ήθελα να την αλλάξω.
Βεβαίως. Αριστερά από την είσοδο γράφει «Θυρίδα
συναλλάγµατος». Εκεί ο συνάδελφός µου θα σας βοηθήσει.
Πρώτα όµως να τελειώσουµε µε τους λογαριασµούς σας. Θα σας
εκδώσουµε µια πιστωτική κάρτα και ένα βιβλιάριο επιταγών που
θα χρησιµοποιείτε, όταν δεν έχετε αρκετά µετρητά µαζί σας. Εσείς
θα αποφασίσετε ποιος τρόπος είναι πιο άνετος για σας. Πρέπει,
επίσης, να µας φέρετε µερικά έγγραφα. Θα σας ενηµερώσει η
κυρία στο διπλανό γραφείο.
Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
Εµείς σας ευχαριστούµε που διαλέξατε την τράπεζα µας.
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Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆ολάριο, -α: νοµισµατική µονάδα των ΗΠΑ, του Καναδά και άλλων χωρών.
Π.χ. Για να ταξιδέψεις στις ΗΠΑ, πρέπει να αλλάξεις τα χρήµατά σου από ευρώ σε
δολάρια.

•

Συµφέρων, -ουσα, -ον: αυτός που συµφέρει, που αποφέρει κέρδος ή όφελος.
Π.χ. Οι τιµές που τελικά επικράτησαν είναι ιδιαίτερα συµφέρουσες για τους
επενδυτές.

•

Τραπεζικός-ή-ό: αυτός που ανήκει σε τράπεζα ή έχει σχέση µε αυτή.
Π.χ. Βρήκε µια αξιόλογη δουλειά ως τραπεζικός υπάλληλος.

•

Ιδιωτικός-ή-ό: αυτός που δεν ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, αλλά σε ιδιώτη.
Π.χ. Ο χώρος που όρισαν για την κατασκευή του δρόµου ανήκει σε ιδιωτική
περιουσία.

•

Γραφείο, -α συναλλάγµατος (-µα, -µατα): γραφείο όπου διατίθεται
νόµισµα.
Π.χ. Πήγε σε γραφείο συναλλάγµατος, για να αλλάξει τα δολάρια σε ευρώ.

•

∆ιεθνής-ής-ές: αυτός που έχει σχέση µε το σύνολο των εθνών ή µε τα
περισσότερα από αυτά.
Π.χ. Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας µας αποτελούν βασικό στόχο του Υπουργείου
Εξωτερικών.

•

Θυρίδα, -ες: ορθογώνιο κουτί σε ταχυδροµείο ή τράπεζα, που προορίζεται για
ταξινόµηση αλληλογραφίας ή φύλαξη πολύτιµων αντικειµένων.
Π.χ. Πολλά από τα σπάνια και πανάκριβα αντικείµενα φυλάσσονται σε θυρίδες στην
τράπεζα.

ξένο
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Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
συναλλάγµατος, επιταγή, δολάριο, ιδιωτικά, λογαριασµούς
Μερικοί από τους ………………………… της εταιρείας µας είναι στην Εθνική Τράπεζα.
Πώς προτιµάτε να πληρώσετε; Μετρητά ή µε …………………………;
Το βασικό νόµισµα στις διεθνείς εµπορικές σχέσεις είναι το ………………………… .
Προτιµώ να αλλάζω συνάλλαγµα στα ………………………… γραφεία, επειδή µε
συµφέρει περισσότερο.
5. Την τελευταία εβδοµάδα η τιµή του ………………………… είναι σταθερή.
1.
2.
3.
4.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

συµφέρουσα
τραπεζική
ιδιωτικό
διεθνής
πιστωτική

γραφείο
επιταγή
ισοτιµία
κάρτα
τιµή
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Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Γραφείο: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
γραφείο, -ου)
Π.χ. Τα γραφεία της εταιρείας µας βρίσκονται στην οδό Οµήρου.
Κλίση:
το γραφείο
του γραφείου
το γραφείο
γραφείο

•

Υπαλλήλου: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (ο
υπάλληλος, -ου)
Π.χ. Οι υπάλληλοι του οργανισµού διοργανώνουν κάθε χρόνο διάφορες εορταστικές
εκδηλώσεις.
Κλίση:
ο υπάλληλος
του υπάλληλου
τον υπάλληλο
υπάλληλε

•

οι υπάλληλοι
των υπαλλήλων
τους υπαλλήλους
υπάλληλοι

Πληροφορίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η πληροφορία, -ας)
Π.χ. Οι πληροφορίες που µου έδωσε σχετικά µε τη διεύθυνση του γραφείου ήταν
λάθος, µε αποτέλεσµα να µην τον συναντήσω.
Κλίση:
η πληροφορία
της πληροφορίας
την πληροφορία
πληροφορία

•

τα γραφεία
των γραφείων
τα γραφεία
γραφεία

οι πληροφορίες
των πληροφοριών
τις πληροφορίες
πληροφορίες

Σηµαντικό: επίθετο, γένους
ουδέτερου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(σηµαντικός-ή-ό)
Π.χ. Ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό γι’ αυτή, να πάρει τη συγκεκριµένη δουλειά.
Κλίση:
σηµαντικός
σηµαντικού
σηµαντικό
σηµαντικό

σηµαντική
σηµαντικής
σηµαντική
σηµαντική

σηµαντικό
σηµαντικού
σηµαντικό
σηµαντικό

σηµαντικοί
σηµαντικών
σηµαντικούς
σηµαντικοί

σηµαντικές
σηµαντικών
σηµαντικές
σηµαντικές

σηµαντικά
σηµαντικών
σηµαντικά
σηµαντικά
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•

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

Να συµβουλέψετε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (συµβουλεύω)
Π.χ. Έχει τόση πείρα ως καθηγήτρια, που της ζήτησα να µε συµβουλέψει σχετικά µε
τον τρόπο διδασκαλίας.
Αρχικοί χρόνοι: συµβουλεύω, συµβούλευα, θα συµβουλεύω, θα συµβουλέψω,
συµβούλεψα, έχω συµβουλέψει, είχα συµβουλέψει, θα έχω συµβουλέψει

•

Είσοδο: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η είσοδος,
-ου)
Π.χ. Όλες οι είσοδοι του κτιρίου είναι κλειστές, εκτός από την κεντρική.
Κλίση:
η είσοδος
της εισόδου
την είσοδο
είσοδος

•

•

Άνετος: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (άνετοςη-ο)
Π.χ. Ο καινούργιος κινηµατογράφος έχει µεγαλύτερες αίθουσες, µε πιο άνετα
καθίσµατα.
Κλίση:
άνετος
άνετου
άνετο
άνετε

άνετη
άνετης
άνετη
άνετη

άνετο
άνετου
άνετο
άνετο

άνετοι
άνετων
άνετους
άνετοι

άνετες
άνετων
άνετες
άνετες

άνετα
άνετων
άνετα
άνετα

Έγγραφα: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(το έγγραφο, -ου)
Π.χ. Τα έγγραφα της εταιρείας περιέχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τις
αγορές και τις επενδύσεις της.
Κλίση:
το έγγραφο
του εγγράφου
το έγγραφο
έγγραφο

•

οι είσοδοι
των εισόδων
τις εισόδους
είσοδοι

τα έγγραφα
των εγγράφων
τα έγγραφα
έγγραφα

∆ιαλέξατε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (διαλέγω)
Π.χ. ∆ιαλέγει πάντα τα πιο χρήσιµα και όµορφα δώρα!
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Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

Αρχικοί χρόνοι: διαλέγω, διάλεγα, θα διαλέγω, θα διαλέξω, διάλεξα, έχω διαλέξει,
είχα διαλέξει, θα έχω διαλέξει

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο πελάτης θέλει να ανοίξει λογαριασµό σε ευρώ και δολάρια.
Ο πελάτης της τράπεζας µεταφέρει τους λογαριασµούς του λόγω µετακόµισης.
Η τράπεζα εκδίδει βιβλιάριο επιταγών και πιστωτική κάρτα.
Η ισοτιµία του δολαρίου είναι συµφέρουσα.
Ο πελάτης θέλει να κρατήσει τη διεθνή τραπεζική επιταγή του.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παράγωγα επίθετα
Τα επίθετα παράγονται από ουσιαστικά, ρήµατα, άλλα επίθετα και επιρρήµατα.
1. από ουσιαστικά
Συνήθως παίρνουν τις καταλήξεις -κος, -κός, -άρης, -ινος, -άτος, -ένιος, -ής, -ωτός,
-είος, -άτικος, -ίσιος κ.ά.
Παράδειγµα:
ψέµα - ψεύτικος
θάλασσα – θαλασσής
οικογένεια - οικογενειακός
µετάξι – µεταξωτός
πείσµα – πεισµατάρης
γυναίκα – γυναικείος
ξύλο – ξύλινος
άνοιξη – ανοιξιάτικος
µυρωδιά – µυρωδάτος
ηµέρα – ηµερήσιος
µάρµαρο – µαρµαρένιος
Τοπωνυµικά, χωρωνυµικά, πολεωνυµικά επίθετα - συνήθως έχουν τις καταλήξεις -ικός, ικος.
Ασία – ασιατικός
Ευρώπη – ευρωπαϊκός
Μακεδονία – µακεδονικός
Αθήνα – αθηναϊκός Χανιά – χανιώτικος
2. από ρήµατα
-τικός:
-ερός:
-τήριος:

ενοχλώ – ενοχλητικός
λάµπω – λαµπερός
κινώ – κινητήριος

παρηγορούµαι – παρηγορητικός

ρηµατικά επίθετα σε -τός
σφίγγω-σφιχτός

καπνίζω – καπνιστός κλείνω – κλειστός

βράζω - βραστός

3. από άλλα επίθετα
Τα επίθετα που παράγονται από άλλα επίθετα είναι υποκοριστικά:
-ούλης:
µικρός – µικρούλης
-ούτσικος:
ψηλός – ψηλούτσικος
-ιδερός:
µαύρος – µαυριδερός
-ωπός:
πράσινος - πρασινωπός
-ουλός:
µακρύς –µακρουλός
4. από επιρρήµατα
-ινός:

κοντά – κοντινός
σήµερα – σηµερινός
πέρσι – περσινός
τώρα – τωρινός

-ιανός:

αύριο – αυριανός
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Σύνθεση λέξεων
Οι σύνθετες λέξεις σχηµατίζονται µε δύο τρόπους:
1. µια λέξη παίρνει ένα αχώριστο µόριο όπως α-, ανα-, ξε-, αµφι-, δια-, δυσ-, εισ-, εκ,
εν-, ηµι-, οµο-, περι-, συν-, υπο- κ.ά.
παράδειγµα

α-ξέχαστος
ανα-γέννηση
ξε-κουράζω
αµφι-βάλλω
δια-κόπτω
δυσ-τυχία
εισ-βολή

εκ-θέτω
έν-τονος
ηµι-τελικός
οµο-λογία
περι-ορίζω
συν-οµιλία
υπό-γειο

Παρατηρήσεις:
α. το µόριο συν- γίνεται συµ-, συλ-, συρ-, συσ- όταν ακολουθούν -µ, -λ, -ρ, -σ
παράδειγµα
συν + µαθητής = συµµαθητής
συν + λογίζοµαι = συλλογίζοµαι
συν + ρίζα = σύρριζα
συν + σώµα = σύσσωµος
β. Τα µόρια δια-, επι-, υπο- χάνουν το τελικό τους φωνήεν όταν ακολουθεί φωνήεν
παράδειγµα
δια + ορίζοµαι = διορίζοµαι
επί + όνοµα = επώνυµο
υπό + αίθριος = ύπαιθρος
γ. Το εκ- γίνεται εξ- όταν ακολουθεί φωνήεν
παράδειγµα
εκ + άσκηση = εξάσκηση
εκ + ασφαλίζω = εξασφαλίζω

2. συνδυασµός ονοµάτων, αριθµητικών, ρηµάτων, επιρρηµάτων και η καινούργια λέξη
µπορεί να είναι ουσιαστικό, επίθετο, ρήµα, επίρρηµα.
Όταν η πρώτη συνθετική λέξη είναι κλιτή, συνδέεται µε τη δεύτερη µε συνδετικό
φωνήεν, συνήθως -ο-. Αυτό χάνεται όταν η δεύτερη λέξη αρχίζει µε φωνήεν.

14

Επιχειρηµατικά ελληνικά

ουσιαστικό + ουσιαστικό > ουσιαστικό
γράφω + µηχανή – γραφοµηχανή
χέρι + γράφω – χειρόγραφο
µητέρα + πόλη – µητρόπολη

ουσιαστικό + επίθετο > επίθετο
νερό + βραστός – νερόβραστος
γλώσσα + πολύς– πολύγλωσσος

ουσιαστικό + επίθετο > ουσιαστικό
άγριος + λουλούδι – αγριολούλουδο

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

επίθετο + επίθετο > επίθετο
µόνος + ακριβός – µονάκριβος
θεός+ σοφός – θεόσοφος
µακρύς + στενός – µακρόστενος
γλυκός + ξινός – γλυκόξινος

επίθετο + επίρρηµα > επίθετο
έξω + σχολικός – εξωσχολικός

επίθετο + ρήµα > ρήµα
καλός + δέχοµαι – καλοδέχοµαι
κακός + παθαίνω – κακοπαθαίνω

ουσιαστικό + αριθµητικό > ουσιαστικό
δύο + εγγονός – δισέγγονος
τριάντα + φύλλο – τριαντάφυλλο

ουσιαστικό + επίρρηµα > ουσιαστικό
πάνω + σεντόνι – πανωσέντονο

ρήµα + ρήµα > ρήµα
πηγαίνω + έρχοµαι - πηγαινοέρχοµαι

ουσιαστικό + ρήµα > ρήµα
βιβλίο + γράφω – βιβλιογραφώ
ξύλο + φορτώνω – ξυλοφορτώνω

ρήµα + επίρρηµα > ρήµα
κάτω + βάζω – κατεβάζω

Σύνθετες λέξεις συχνά σχηµατίζονται µε τη βοήθεια των προθέσεων κατά, προς, αντί,
µετά, από, παρά κ.ά.
παραδείγµατα
προσανατολίζοµαι
µεταγραφή
αποκάλυψη
αντιµετωπίζω
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Ασκήσεις

1. Σχηµατίστε σύνθετες λέξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

κατά + άσπρος
κακός + µοίρα
νερό + χύνω
τόπος + θέτω
πρώτος + υπουργός

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

(επίθετο)
(επίθετο)
(ουσιαστικό)
(ρήµα)
(ουσιαστικό)

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα επίθετα που παράγονται από ουσιαστικά:
1.
2.
3.
4.
5.

καλοκαιρινός
τηγανιτός
γαλλικός
γραπτός
ανοιχτός

6. αυριανός
7. κόκκινος
8. φιλικός
9. σχολικός
10. τραπεζικός

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Όταν κάποιος θέλει να ………………………… /µεταφερθεί, µεταγραφτεί, µετακοµίσει/
σε πιο µεγάλο σπίτι είναι απαραίτητο να βρει πρώτα µια καλή δουλειά.
2. Μαζί µε τους ………………………… συντρόφους, συναδέλφους, συµφοιτητές/ µου
καταφέραµε να κάνουµε µια πολύ καλή πώληση.
3. Κάθε µέρα οι συνεργάτες της εταιρείας δίνουν τις ………………………… /ηµέρες,
ηµερήσιες, καθηµερινές / αναφορές τους στον υπάλληλο.
4. Έκανε τη ………………………… /φιλοδοξία, φιλανθρωπία, φιλία/ το πιο σηµαντικό
πράγµα στη ζωή του.
5. Ο παππούς του έζησε τον πρώτο ………………………… παγκόσµιο, πανσέληνο,
παναθηναϊκό/ πόλεµο.
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΤΟ ΕΥΡΩ

Την 01.01.2002 άρχισε µια νέα περίοδος µε την
ανάδυση του κοινού νοµίσµατος, του ευρώ, σε δώδεκα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία,
Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κάτω
Χώρες, Λουξεµβούργο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο).
Εκδόθηκαν χαρτονοµίσµατα, ενιαία για όλα τα κράτη.
Κάθε κράτος όµως έχει δικά του κέρµατα. Τα συστήµατα
πληρωµής των τραπεζών µεταπήδησαν σε ευρώ, καθώς
και η διατραπεζική και νοµισµατική αγορά, οι αγορές
κεφαλαίων και συναλλάγµατος, οι δηµόσιες και ιδιωτικές
συναλλαγές. Τους πρώτους έξι µήνες κυκλοφορούσαν
τα εθνικά νοµίσµατα παράλληλα µε το ευρώ, αλλά µετά
τα εθνικά νοµίσµατα δεν είχαν πια νόµιµη αξία. Το
ευρωπαϊκό νόµισµα διευκόλυνε πολύ τις εµπορικές
σχέσεις µεταξύ των κρατών.
Η χρήση, δηλαδή, του ευρώ έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα,
όχι µόνο για τα ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία κυκλοφορεί,
αλλά και για τους εµπορικούς τους εταίρους, όπως οι
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, οι οποίοι πρέπει τώρα να
κάνουν τις συναλλαγές τους µε ένα νόµισµα, το ευρώ και
όχι µε πολλά και διαφορετικά νοµίσµατα, όπως το µάρκο,
το φράγκο, η λίρα, η δραχµή κ.ά.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Ανάδυση, -εις: άνοδος από το βυθό στην επιφάνεια.
Π.χ. Η ανάδυση του νέου νοµίσµατος δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τις εµπορικές
συναλλαγές.

•

Κοινός-ή-ό: αυτός που ανήκει σε πολλούς ή χρησιµοποιείται από πολλούς.
Π.χ. Μαζί µε τη γυναίκα µου έχουµε κοινό τραπεζικό λογαριασµό.

•

Χαρτονόµισµα, -µατα: χάρτινο νόµισµα.
Π.χ. Έχασε το πορτοφόλι του, που ήταν γεµάτο χαρτονοµίσµατα.

•

Κέρµα, -µατα: µεταλλικό νόµισµα.
Π.χ. Οι τσέπες του είναι πάντα γεµάτες κέρµατα.

•

∆ιατραπεζικός-ή-ό: αυτός που αφορά δύο ή περισσότερες τράπεζες.
Π.χ. Οι διατραπεζικές συναλλαγές γίνονται κυρίως σε ευρώ.

•

Νοµισµατικός-ή-ό: αυτός που έχει σχέση µε το νόµισµα.
Π.χ. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και κοινή νοµισµατική αγορά.
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•

∆ηµόσιος-α-ο: αυτός που ανήκει ή που αναφέρεται στο κράτος.
Π.χ. Οι δηµόσιες υπηρεσίες εξυπηρετούν τους πολίτες και καλύπτουν διάφορες
ανάγκες τους.

•

Κυκλοφορώ: µετακινούµαι.
Π.χ. Φέτος, λόγω της οικονοµικής κρίσης, δεν κυκλοφόρησε πολύ χρήµα στην
αγορά.

•

Νόµιµος-η-ο: αυτός που έγινε σύµφωνα µε το νόµο.
Π.χ. Καµιά από τις συναλλαγές του δεν ήταν νόµιµη και γι’ αυτό αντιµετωπίζει
προβλήµατα.

•

Αξία, -ες: 1. το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων ενός ανθρώπου.
Π.χ. Είναι άνθρωπος µεγάλης αξίας.
2. η τιµή ενός πράγµατος.
Π.χ. Το αυτοκίνητό του είναι µεγάλης αξίας.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
κέρµατα, χαρτονοµίσµατα, αξία, κυκλοφορούν, συναλλαγές
1.
2.
3.
4.
5.

Το παλιό Ελληνικό νόµισµα, η δραχµή δεν έχει πια καµιά ………………………… .
Από το 2002, χρησιµοποιούµε το ευρώ, στις οικονοµικές µας ………………………… .
Το πορτοφόλι µου είναι βαρύ, γιατί έχει πολλά ………………………… .
∆εν ………………………… πια τα παλιά εθνικά νοµίσµατα των Ευρωπαϊκών χωρών.
Θέλω ………………………… των 20 και όχι των 50 ευρώ, για να τα χαλάω πιο εύκολα.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

νόµιµη
εθνικά
διατραπεζική
ιδιωτικές
ευνοϊκά

συναλλαγές
αποτελέσµατα
αξία
νοµίσµατα
αγορά
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Μέλη: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, αριθµού
πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το µέλος, -ους)
Π.χ. Τα µέλη του συνδέσµου µας αποφάσισαν να
εκλέξουν νέο πρόεδρο.
Κλίση:
το µέλος
του µέλους
το µέλος
µέλος

•

τα µέλη
των µελών
τα µέλη
µέλη

Εκδόθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(εκδίδοµαι)
Π.χ. Τα ποιήµατά του θα εκδοθούν στην επόµενη ανθολογία των εκδόσεών µας.
Αρχικοί χρόνοι: εκδίδοµαι, εκδιδόµουν, θα εκδίδοµαι, θα εκδοθώ, εκδόθηκα, έχω
εκδοθεί, είχα εκδοθεί, θα έχω εκδοθεί

•

•

Ενιαία: επίθετο, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(ενιαίος-α-ο)
Π.χ. Η πολιτική τους πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα ήταν ενιαία, παρά το γεγονός
ότι ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις.
Κλίση:
ενιαίος
ενιαίου
ενιαίο
ενιαίε

ενιαία
ενιαίας
ενιαία
ενιαία

ενιαίο
ενιαίου
ενιαίο
ενιαίο

ενιαίοι
ενιαίων
ενιαίους
ενιαίοι

ενιαίες
ενιαίων
ενιαίες
ενιαίες

ενιαία
ενιαίων
ενιαία
ενιαία

Τραπεζών: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (η
τράπεζα, -ας)
Π.χ. Την ερχόµενη Πέµπτη οι τράπεζες δεν θα κάνουν καµία συναλλαγή, λόγω
απεργίας.
Κλίση:
η τράπεζα
της τράπεζας
την τράπεζα
τράπεζα

οι τράπεζες
των τραπεζών
τις τράπεζες
τράπεζες
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Μεταπήδησαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (µεταπηδώ)
Π.χ. ∆εν είναι σταθερός στις πολιτικές του απόψεις και συχνά µεταπηδά από τη µία
παράταξη στην άλλη.
Αρχικοί χρόνοι: µεταπηδώ, µεταπηδούσα, θα µεταπηδώ, θα µεταπηδήσω,
µεταπήδησα, έχω µεταπηδήσει, είχα µεταπηδήσει, θα έχω µεταπηδήσει

•

•

Εθνικά: επίθετο, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(εθνικός-ή-ό)
Π.χ. Οι εθνικές µας θέσεις σχετικά µε τα διεθνή γεγονότα βρίσκουν τους
περισσότερους από εµάς σύµφωνους.
Κλίση:
εθνικός
εθνικού
εθνικό
εθνικέ

εθνική
εθνικής
εθνική
εθνική

εθνικό
εθνικού
εθνικό
εθνικό

εθνικοί
εθνικών
εθνικούς
εθνικοί

εθνικές
εθνικών
εθνικές
εθνικές

εθνικά
εθνικών
εθνικά
εθνικά

∆ιευκόλυνε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διευκολύνω)
Π.χ. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µε διευκολύνει ιδιαίτερα στη δουλειά µου, καθώς
αποθηκεύω όλα τα έγγραφά µου εκεί.
Αρχικοί χρόνοι: διευκολύνω, διευκόλυνα, θα διευκολύνω, θα
διευκόλυνα, έχω διευκολύνει, είχα διευκολύνει, θα έχω διευκολύνει

•

Χρήση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
χρήση, -ης / -εως)
Π.χ. Η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην
εκπαίδευση.
Κλίση:
η χρήση
της χρήσης (χρήσεως)
τη χρήση
χρήση

•

διευκολύνω,

οι χρήσεις
των χρήσεων
τις χρήσεις
χρήσεις

Ευνοϊκά: επίθετο, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(ευνοϊκός-ή-ό)
Π.χ. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για όλους τους
µαθητές.
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Κλίση:
ευνοϊκός
ευνοϊκού
ευνοϊκό
ευνοϊκέ

ευνοϊκή
ευνοϊκής
ευνοϊκή
ευνοϊκή

ευνοϊκό
ευνοϊκού
ευνοϊκό
ευνοϊκό

ευνοϊκοί
ευνοϊκών
ευνοϊκούς
ευνοϊκοί

ευνοϊκές
ευνοϊκών
ευνοϊκές
ευνοϊκές

ευνοϊκά
ευνοϊκών
ευνοϊκά
ευνοϊκά

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Το Ευρώ κυκλοφορεί στις είκοσι ευρωπαϊκές χώρες.
Κάθε κράτος έχει δικό του χαρτονόµισµα.
Οι αγορές κεφαλαίων µεταπήδησαν σε Ευρώ.
Το κοινό νόµισµα διευκόλυνε τις διεθνείς εµπορικές σχέσεις.
Το πρώτο µισό του 2002 κυκλοφορούσαν και τα εθνικά νοµίσµατα παράλληλα µε το
Ευρώ.

21

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παράγωγα ρήµατα
Ρήµατα παράγονται από: ονόµατα, άλλα ρήµατα και άκλιτα (επιρρήµατα, επιφωνήµατα ή
άκλιτες εκφράσεις)
1. από ονόµατα
παίρνουν τις καταλήξεις -άζω, -ιάζω, -ίζω, -εύω,
παράδειγµα
αρχή – αρχίζω
νοίκι – νοικιάζω
έτοιµος – ετοιµάζω
άρρωστος – αρρωσταίνω
γιατρός – γιατρεύω
δύναµη – δυναµώνω

-αίνω, -ώνω
κόκκινος - κοκκινίζω
αρραβώνας – αρραβωνιάζω
δόξα - δοξάζω
πάθος – παθαίνω
δηµόσιος – δηµοσιεύω
ελαφρύς – ελαφρώνω

2. από άλλα ρήµατα
παράδειγµα
ψάχνω – ψαχουλεύω
σκορπώ - σκορπίζω
3. από άκλιτα (επιρρήµατα, επιφωνήµατα, φωνές ζώων, άκλιτες φράσεις)
παίρνουν πιο συχνά τις καταλήξεις -ζω, -ίζω, -εύω, -ώνω
παράδειγµα
αντίκρυ – αντικρίζω
γαβ - γαβγίζω
καλώς όρισες - καλωσορίζω
κοντά – κοντεύω
ψηλά – ψηλώνω

Παράγωγα ουσιαστικά
Τα παράγωγα ουσιαστικά σχηµατίζονται από άλλα ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα

1. από ουσιαστικά
Υποκοριστικά - παρουσιάζουν ως µικρό εκείνο που σηµαίνουν οι λέξεις από τις οποίες
προέρχονται. Οι βασικές καταλήξεις είναι:
-άκι:
ψάρι – ψαράκι
-άκης:
Γιώργος – Γιωργάκης
-άκος:
δρόµος – δροµάκος
-ίτσα:
Ελένη – Ελενίτσα
-ούλης:
παππούς – παππούλης
-ούλα:
κόρη – κορούλα
-ούδα, -ούδι:
άγγελος – αγγελούδι
-οπούλα, -όπουλο: Κρήτη – Κρητικοπούλα
-ίσκος:
λόφος – λοφίσκος
Τοπικά - δείχνουν τόπο
-είο:
Πατριάρχης – Πατριαρχείο
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ψάρι – ψαράδικο, παλιατζής – παλιατζίδικο
µανάβης – µανάβικο
Γερµανός – Γερµανία

Εθνικά - δείχνουν άνθρωπο που κατάγεται από ορισµένο τόπο ή που ανήκει σ’ αυτόν
-άνος, -ανός:
Αµερική – Αµερικάνος, Αφρική – Αφρικανός
-ώτης:
Ήπειρος – Ηπειρώτης
-ίτης:
Αδριανούπολη – Αδριανουπολίτης
-ινός:
Τρίκαλα – Τρικαλινός
-έζος:
Κίνα – Κινέζος
Επαγγελµατικά - σηµαίνουν επάγγελµα
-άς:
γάλα – γαλατάς, ψάρι – ψαράς
-άρης, -ιάρης:
βάρκα – βαρκάρης, σκουπίδι – σκουπιδιάρης
-τζής:
ταξί – ταξιτζής, καφές – καφετζής
-άριος:
αποθήκη – αποθηκάριος
-ίστας:
πιάνο – πιανίστας
-ίτης:
τέχνη – τεχνίτης

2. από ρήµατα
Σηµαίνουν το πρόσωπο που ενεργεί, την ενεργεία ή το αποτέλεσµά της, το όργανο, τον
τόπο, το µέσο
παράδειγµα
παίζω – παίχτης
ράβω – ράφτης
σέβοµαι – σεβασµός
λάµπω – λάµψη
σκουπίζω – σκουπίδι
φορτώνω – φόρτωµα
δουλεύω – δουλειά
γυµνάζω- γυµναστήριο

3. από επίθετα
-οσύνη:
-ύτητα:
-ότητα:
-ίλα:
-άδα:
-εια:

καλός – καλοσύνη
ταχύς – ταχύτητα
αθώος – αθωότητα
µαύρος – µαυρίλα
έξυπνος – εξυπνάδα
επιµελής – επιµέλεια
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε ουσιαστικά από τις παρακάτω λέξεις, µε τη βοήθεια των καταλήξεων -είο,
-εια, -οσύνη, -αίος, -ίδι:
1.
2.
3.
4.
5.

στολίζω
Ευρώπη
αναιδής
δήµαρχος
δίκαιος

-

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά, παράγοντας ουσιαστικό ή ρήµα:
1.
2.
3.
4.
5.

Σπούδασε στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο και µετά από πολύχρονη εµπειρία έγινε
ένας από τους πιο γνωστούς ……………………………………… . (τράπεζα)
Κάθε µέρα στις εφηµερίδες ……………………………………… οι ισοτιµίες των ξένων
συναλλαγµάτων. (δηµόσιος)
Πριν δυο βδοµάδες ……………………………………… οι διαπραγµατεύσεις για την
πώληση της εταιρίας. (αρχή)
Το εµπόριο των ΗΠΑ µε τις ευρωπαϊκές χώρες ……………………………………… στο
παρελθόν εξαιτίας των διαφορετικών εθνικών νοµισµάτων. (δύσκολος)
Μας συµφέρει τώρα να ……………………………………… δολάρια, επειδή είναι πολύ
φθηνά. (αγορά)

3. Σηµειώστε µε ένα √ τα ουσιαστικά που παράγονται από ρήµατα:
κοτόπουλο
λατρεία
εµπιστοσύνη
γραφέας
απάθεια

διακόπτης
παρηγοριά
Γάλλος
δέσιµο
τιµιότητα

4. Σχηµατίστε ρήµατα από τις παρακάτω λέξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

ελπίδα
πλατύς
δηµόσιος
πληγή
στεγνός

-

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια
1. Μεταλλικό νόµισµα.
2. Η αξία ενός προϊόντος.
3. Ουσιαστικό, που δηλώνει τόπο, από το ρήµα «γυµνάζω».
Κάθετα
1. Πληρώνω µε µετρητά, πιστωτική κάρτα ή…
2. Το νόµισµα των ΗΠΑ.

1
1

2

2
3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Κουτιά όπου φυλάσσονται πολύτιµα αντικείµενα στην τράπεζα. Θ _ _ _ _ _
2. Χαρακτηριστικό του είναι ότι πεισµώνει συχνά. Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Τα µεταλλικά νοµίσµατα (πληθυντικός). Κ _ _ _ _ _ _
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Για να αλλάξω νόµισµα, πηγαίνω στο γραφείο …………………… .
α) χαρτονοµίσµατος
β) τράπεζας
γ) συναλλάγµατος
2. Είναι ιδιαίτερα …………………… . ∆εν µ΄ αφήνει λεπτό σε ησυχία!
α) λαµπερός
β) ενοχλητικός
γ) παρηγορητικός
3. Ανάµεσα σε δύο τράπεζες γίνεται …………………… συναλλαγή.
α) τραπεζική
β) διατραπεζική
γ) εµπορική
4. Πρέπει πάντα να ψάχνουµε την πιο …………………… τιµή, για να κάνουµε συνάλλαγµα.
α) υποχρεωτική
β) σηµαντική
γ) συµφέρουσα
5. Η ιστορία αυτή θα µου µείνει …………………… . Θα τη θυµάµαι για πάντα.
α) αξέχαστη
β) ξεχασµένη
γ) αδιάφορη
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΗΓΕΣΙΑ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(το τηλέφωνο χτυπάει στο γραφείο της γραµµατέως της Εταιρείας «Ελληνική
Υφαντουργία»)
Γραµµατέας:
Iόν Βασιλέσκου:

Γραµµατέας:

Ιόν Βασιλέσκου:

Γραµµατέας:

Ιόν Βασιλέσκου:

Εταιρεία «Ελληνική Υφαντουργία». Καληµέρα.
Καληµέρα. Ονοµάζοµαι Ιόν Βασιλέσκου, τηλεφωνώ από
τη Ρουµανία και θα ήθελα να µιλήσω µε τον κύριο Αθ.
Μηνά.
Ο κύριος Γενικός ∆ιευθυντής λείπει αυτές τις ηµέρες
µαζί µε τον Πρόεδρο της εταιρείας. Και οι δύο
βρίσκονται στο εξωτερικό για δουλειές που αφορούν την
εταιρεία. Μήπως θα θέλατε να µιλήσετε µε κάποιον άλλον
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο;
Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ µια ρουµανική εταιρεία
υφασµάτων και θα ήθελα να κάνω µια πρόταση για
συνεργασία σε κάποια καινούργια προϊόντα, που παράγει
η εταιρεία µας.
Μάλιστα. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα ήταν προτιµότερο
να συναντηθείτε και να συζητήσετε µε το διευθυντή
του τµήµατος µάρκετινγκ. Το όνοµά του είναι
Μανόλης Κάλφας.
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Θα σας παρακαλούσα, αν
ήταν δυνατόν, να µου κλείσετε ραντεβού µαζί του για
µεθαύριο το µεσηµέρι.

(στο γραφείο του κυρίου Μανόλη Κάλφα)
Ιόν Βασιλέσκου:

Μανόλης Κάλφας:

Ιόν Βασιλέσκου:
Μανόλης Κάλφας:

Καληµέρα. Είµαι ο κύριος Ιόν Βασιλέσκου, διευθυντής του
τµήµατος
µάρκετινγκ
της
ρουµανικής
εταιρείας
ROMTEXTIL.
Χαίρω πολύ, Μανόλης Κάλφας. Καλωσορίσατε.
Η γραµµατέας µας, η κυρία Μέλπω Γεωργιάδη, µε
ενηµέρωσε για τον ερχοµό σας. Παρακαλώ, καθίστε εδώ,
στον καναπέ. Πώς ταξιδέψατε;
Το ταξίδι ήταν πολύ καλό, ευχαριστώ.
Κύριε Βασιλέσκου, όπως µε ενηµέρωσε η γραµµατέας µας
ήρθατε εδώ για να µας προτείνετε να συνεργαστούµε µε
την εταιρεία σας.
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Ιόν Βασιλέσκου:

Μανόλης Κάλφας:

Ιόν Βασιλέσκου:
Μανόλης Κάλφας:

Ιόν Βασιλέσκου:
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Ναι, ο λόγος που βρίσκοµαι εδώ ως διευθυντής του
τµήµατος µάρκετινγκ της εταιρείας µας, η οποία έχει
όµοια δοµή οργάνωσης και διοίκησης µε τη δική σας,
είναι για να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο συνεργασίας,
το οποίο σχετίζεται µε τα καινούργια προϊόντα
υφαντουργίας, που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν.
Προτίµησα να σας παρουσιάσω προσωπικά αυτό το
σχέδιο, παρόλο που είχα στο νου να στείλω τον
υφιστάµενό µου, ένα πολύ ικανό αλλά νέο στέλεχος,
που κατά τη γνώµη µου, χρειάζεται και άλλη
µετεκπαίδευση
σε
θέµατα
επικοινωνίας
και
συνεργασίας.
Πολύ καλά κάνατε. Έτσι µας δίνεται η ευκαιρία να
γνωριστούµε
καλύτερα.
Και
η
εταιρεία
µας
προσλαµβάνει και εκπαιδεύει νέους επιστήµονες.
Και σε µας οι νέοι έχουν διάφορες ευθύνες στην
ιεραρχία της εταιρείας και τα καταφέρνουν πολύ καλά.
Μου κινήσατε το ενδιαφέρον, κύριε Βασιλέσκου.
Προτείνω να συνεχίσουµε τη συζήτησή µας στο
εστιατόριο της εταιρείας, και µετά να συγκαλέσω σε
έκτακτη συνεδρίαση τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, για να µας παρουσιάσετε συνοπτικά τη δοµή
και τη λειτουργία της εταιρείας σας και να µιλήσουµε για
τη µελλοντική συνεργασία µας.
Βέβαια. Σας ακολουθώ.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Γραµµατέας, -είς Εταιρείας (-α, -ες): υπάλληλος που απασχολείται µε τη
γραφική εργασία (δακτυλογράφηση, αλληλογραφία κλπ.), τη σχετική µε την οµαλή
λειτουργία µιας εταιρείας.
Π.χ. Χρειάζοµαι µια γραµµατέα, που να µιλάει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.

•

Υφαντουργία, -ες: ο βιοµηχανικός ή βιοτεχνικός κλάδος, που ασχολείται µε την
κατασκευή υφασµάτων.
Π.χ. Η ελληνική υφαντουργία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

•

Γενικός-ή-ό διευθυντής, -ές: πρόσωπο που ασκεί τη γενική διεύθυνση µιας
εταιρείας, επιχείρησης κλπ.
Π.χ. Με τα διοικητικά θέµατα της εταιρείας ασχολείται ο γενικός διευθυντής και
µόνο.

•

Πρόεδρος, -οι Εταιρείας (-α, -ες): πρόσωπο που εκπροσωπεί, διοικεί µία
εταιρεία.
Π.χ. Ο πρόεδρος της εταιρείας δεν µπορεί να ασχοληθεί µε τέτοιες λεπτοµέρειες,
αυτές είναι δουλειά κατώτερων υπαλλήλων.

•

∆ιοικητικό (-ός-ή-ό) Συµβούλιο, -α: οµάδα προσώπων που εκπροσωπεί µία
εταιρεία και παίρνει αποφάσεις, ύστερα από συσκέψεις, για διάφορα θέµατά της.
Π.χ. Το διοικητικό συµβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως την επόµενη εβδοµάδα.

•

∆ιευθυντής, -ές του τµήµατος (-µα, -µατα) Μάρκετινγκ: το πρόσωπο που
ασκεί τη διεύθυνση του κλάδου της επιχείρησης, ο οποίος ασχολείται µε την
αύξηση των πωλήσεών της.
Π.χ. Ο διευθυντής του τµήµατος µάρκετινγκ πρέπει να βρίσκει συνεχώς τρόπους να
προωθεί τα προϊόντα µας.

•

∆οµή, -ές οργάνωσης (-η, -εις): ο τρόπος µε τον οποίο έχει οργανωθεί µια
εταιρεία, έχουν δηλαδή συγκροτηθεί τα µέρη της, ώστε να λειτουργεί σωστά.
Π.χ. Η δοµή οργάνωσης της εταιρείας µας πάσχει. Πρέπει να κάνουµε άµεσα
αλλαγές.

•

∆οµή, -ές διοίκησης (-η, -εις): ο τρόπος µε τον οποίο έχει συγκροτηθεί, έχει
«χτιστεί», η διεύθυνση µιας επιχείρησης.
Π.χ. Η δοµή διοίκησης της επιχείρησής µας είναι ανάλογη των µεγαλύτερων
ευρωπαϊκών εταιρειών.

•

Σχέδιο, -α συνεργασίας (-α, -ες): λεπτοµερής και προγραµµατισµένος τρόπος
κοινής εργασίας δύο ή περισσότερων ατόµων, για να πετύχουν ένα σκοπό.
Π.χ. Με το σχέδιο συνεργασίας που σας προτείνω, πιστεύω ότι θα ωφεληθούµε και
οι δύο.

•

Υφιστάµενος, –οι: αυτός που βρίσκεται σε κατώτερη θέση από κάποιον άλλο σε
µια επιχείρηση, υπηρεσία κλπ.
Π.χ. Με αυτά τα θέµατα ασχολούνται οι υφιστάµενοί µου, όχι εγώ.

•

Στέλεχος, –η: σηµαντικό και ανώτερο µέλος µιας επιχείρησης µε ιδιαίτερο ρόλο κι
ευθύνες.
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Π.χ. Για να γίνει κάποιος στέλεχος µιας επιχείρησης, πρέπει να διαθέτει πολλά
προσόντα.
•

Μετεκπαίδευση, -εις: η επιπλέον και εξειδικευµένη εκπαίδευση, που συµπληρώνει
την κύρια.
Π.χ. Η εταιρεία στέλνει κάθε πέντε χρόνια τους υπαλλήλους για µετεκπαίδευση
στην Αµερική.

•

Συνεργασία, -ες: το να εργάζεται κανείς µαζί µε άλλον ή άλλους για έναν κοινό
στόχο.
Π.χ. Η συνεργασία της γενικής διεύθυνσης και των εργαζοµένων είναι σίγουρο ότι
θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα.

•

Προσλαµβάνω: παίρνω κάποιον στην υπηρεσία µου µε µισθό.
Π.χ. Για να καλύψουµε τις ανάγκες µας πρέπει να προσλάβουµε έκτακτο
προσωπικό.

•

Ιεραρχία, -ες εταιρείας (-α, -ες): η κλίµακα των εργαζοµένων µιας εταιρείας µε
βάση τη σχέση προϊσταµένων – υφισταµένων.
Π.χ. Κατέχει πολύ υψηλή θέση στην ιεραρχία της εταιρείας, αλλά και πολύ
υπεύθυνη.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Γενικός
∆ιοικητικό
∆οµή
Γραµµατέας
προϊόντα

υφαντουργίας
διοίκησης
διευθυντής
Συµβούλιο
Εταιρείας

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Υπεύθυνος για τη διεύθυνση της εταιρείας είναι βασικά ο γενικός ………………… .
α) πρόεδρος
β) διοικητής
γ)διευθυντής
2. Τον επόµενο µήνα θα στείλουµε τους ανώτερους υπαλλήλους στο εξωτερικό για

………………… .
α) ιεραρχία

β) µετεκπαίδευση

γ) διοίκηση

3. Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στα …………………
της να προσδιορίζουν δικά τους κίνητρα, τα οποία θα ταιριάζουν καλύτερα στις
ανάγκες του τµήµατος, που διοικούν.
α) άτοµα
β) στελέχη
γ) µέσα ενηµέρωσης
4. Πολλές εταιρείες θα δείξουν µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό το πρωτότυπο σχέδιο

………………… .
α) συνεργασίας

β) υφαντουργίας

γ) ιεραρχίας

5. Ο διευθυντής του τµήµατος ………………… ασχολείται αποκλειστικά µε τις
πωλήσεις και την προώθησή τους.
α) οργάνωσης
β) µάρκετινγκ
γ) διοίκησης

3. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
σχέδιο, µετεκπαίδευση, τµήµατος, προέδρου, υφιστάµενο
1.
2.
3.
4.
5.

Ο κ. Κάλφας είναι ο διευθυντής του ........................... µάρκετινγκ.
Ο Ρουµάνος επιχειρηµατίας θέλει να παρουσιάσει στον κ. Κάλφα ένα
........................... συνεργασίας.
Ο λόγος του ........................... εντυπωσίασε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
∆εν µπορώ να πάω στη συνεδρίαση, θα στείλω τον ........................... µου.
Η ........................... σε θέµατα διοίκησης στελεχών είναι απαραίτητη για την καλή
λειτουργία µιας επιχείρησης.
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Αφορούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (αφορώ)
Π.χ. ∆ε µε αφορούν τα διοικητικά θέµατα της εταιρείας, εγώ ένας απλός υπάλληλος
λογιστηρίου είµαι.
Αρχικοί χρόνοι: αφορώ, αφορούσα, θα αφορώ

•

Εκπροσωπώ: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (εκπροσωπώ)
Π.χ. Όποιος δεν εκπροσωπεί σωστά τα συµφέροντα της εταιρείας, δεν έχει θέση σε
αυτήν.
Αρχικοί χρόνοι: εκπροσωπώ, εκπροσωπούσα, θα εκπροσωπώ, θα εκπροσωπήσω,
εκπροσώπησα, έχω εκπροσωπήσει, είχα εκπροσωπήσει, θα έχω εκπροσωπήσει

•

•

Προτιµότερο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
βαθµού συγκριτικού (προτιµότερος-η-ο)
Π.χ. Είναι προτιµότερο να παραιτηθώ, παρά να µε απολύσουν.
Κλίση:
προτιµότερος
προτιµότερου
προτιµότερο
προτιµότερε

προτιµότερη
προτιµότερης
προτιµότερη
προτιµότερη

προτιµότερο
προτιµότερου
προτιµότερο
προτιµότερο

προτιµότεροι
προτιµότερων
προτιµότερους
προτιµότεροι

προτιµότερες
προτιµότερων
προτιµότερες
προτιµότερες

προτιµότερα
προτιµότερων
προτιµότερα
προτιµότερα

Ενηµέρωσε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ενηµερώνω)
Π.χ. Κανείς δε σας ενηµέρωσε ότι έχουµε συµβούλιο σε δέκα λεπτά;
Αρχικοί χρόνοι: ενηµερώνω, ενηµέρωνα, θα ενηµερώνω, θα
ενηµέρωσα, έχω ενηµερώσει, είχα ενηµερώσει, θα έχω ενηµερώσει

•

Ευθύνες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
ευθύνη, -ης)
Π.χ. Μια µεγάλη θέση σε µία επιχείρηση έχει πολλές ευθύνες.
Κλίση:
η ευθύνη
της ευθύνης
την ευθύνη
ευθύνη

•

ενηµερώσω,

οι ευθύνες
των ευθυνών
τις ευθύνες
ευθύνες

Να συγκαλέσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου,
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (συγκαλώ)

φωνής
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Π.χ. Κάτι σοβαρό πρέπει να συµβαίνει. Ο Πρόεδρος της εταιρείας συγκαλεί αύριο
έκτακτη γενική συνέλευση των µεγαλοµετόχων.
Αρχικοί χρόνοι: συγκαλώ, συγκαλούσα, θα συγκαλώ, θα συγκαλέσω, συγκάλεσα,
έχω συγκαλέσει, είχα συγκαλέσει, θα έχω συγκαλέσει
•

•

Έκτακτη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (έκτακτοςη-ο)
Π.χ. Έχουµε µία έκτακτη παραγγελία από το εξωτερικό, ετοιµάστε την αµέσως!
Κλίση:
έκτακτος
έκτακτου
έκτακτο
έκτακτε

έκτακτη
έκτακτης
έκτακτη
έκτακτη

έκτακτο
έκτακτου
έκτακτο
έκτακτο

έκτακτοι
έκτακτων
έκτακτους
έκτακτοι

έκτακτες
έκτακτων
έκτακτες
έκτακτες

έκτακτα
έκτακτων
έκτακτα
έκτακτα

Συνεδρίαση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής(η
συνεδρίαση, -ης/-εως)
Π.χ. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης να είναι όλοι οι εργαζόµενοι του τµήµατος
µάρκετινγκ!
Κλίση:
η συνεδρίαση
της συνεδρίασης
τη συνεδρίαση
συνεδρίαση

•

οι συνεδριάσεις
των συνεδριάσεων
τις συνεδριάσεις
συνεδριάσεις

Συνοπτικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Θα ήθελα να αναφερθούµε συνοπτικά στις δραστηριότητες της επιχείρησής
σας µέχρι σήµερα.
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Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο Ιόν Βασιλέσκου επικοινωνεί µε την «Ελληνική Υφαντουργία», γιατί χρειάζεται
κεφάλαια για την εταιρεία του.
2. Οι δύο εταιρείες έχουν διαφορετική δοµή οργάνωσης και διοίκησης.
3. Ήρθε ο ίδιος και όχι ο υφιστάµενός του, γιατί είναι ακόµη άπειρος σε θέµατα
επικοινωνίας και συνεργασίας.
4. Και η ελληνική και η ρουµανική εταιρεία προσέχουν ιδιαίτερα τους νέους
συνεργάτες τους.
5. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής εταιρείας δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για µελλοντική
συνεργασία µε τη ρουµάνικη.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Το άρθρο
Κλιτό µέρος του λόγου, που µπαίνει µπροστά από τα ονόµατα και δηλώνει το γένος και
τον αριθµό τους.
Η ελληνική γλώσσα έχει δύο άρθρα :
α) το οριστικό άρθρο

ενικός αριθµός:
πληθυντικός αριθµός:

β) το αόριστο άρθρο

ενικός αριθµός
δεν έχει πληθυντικό

Π.χ.

αρσενικό
ο
οι
ένας

θηλυκό
η
οι
µια (µία)

ουδέτερο
το
τα
ένα

Ο ∆ηµήτρης θα δουλέψει στην επιχείρηση.
Η βαλίτσα του διευθυντή χάθηκε στο αεροδρόµιο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υποδέχτηκε τον ξένο επιχειρηµατία.
Οι εργαζόµενοι της βιοτεχνίας ROMTEXTIL, ξέρουν τι περιµένουν οι ανώτεροι
τους απ’ αυτούς.
Οι κυβερνήσεις επιβάλλουν φόρους, κυρίως για να προστατεύσουν τις εγχώριες
βιοµηχανίες από τον εξωτερικό ανταγωνισµό.
Τα γραφεία τους βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.
Έµαθα από ένα φίλο ότι ψάχνεις για δουλειά.
Η εταιρεία χρειάζεται µια γυναίκα στο τµήµα συσκευασίας.
Είδα ένα αυτοκίνητο και νόµιζα ότι είναι του διευθυντή µας.

Κλίση του άρθρου
οριστικό άρθρο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ενικός αριθµός
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ο
η
το
του
της
του
το(ν)
τη(ν)
το
-

αρσενικό
οι
των
τους
-

πληθυντικός αριθµός
θηλυκό
ουδέτερο
οι
τα
των
των
τις
τα
-

αόριστο άρθρο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

ενικός αριθµός
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ένας
µια
ένα
ενός
µιας
ενός
ένα(ν)
µια
ένα
Οριστικό άρθρο
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Χρήση του οριστικού άρθρου
Χρησιµοποιούµε το οριστικό άρθρο (όπως φαίνεται και στα παραπάνω παραδείγµατα):
α) για να αναφερθούµε σε πρόσωπα και πράγµατα συγκεκριµένα.
παράδειγµα Η µητέρα γύρισε νωρίς.
∆ώσε µου το µεγάλο βιβλίο.

β) για όλα τα πρόσωπα ή πράγµατα, που ανήκουν στο ίδιο είδος.
παράδειγµα Οι νέοι είναι τολµηροί.
Τα σκυλιά είναι πιστά ζώα.

γ) µε τις δεικτικές αντωνυµίες αυτός, αυτή, αυτό, εκείνος, εκείνη, εκείνο, όταν
ακολουθεί ουσιαστικό (το οριστικό άρθρο είναι υποχρεωτικό).
παράδειγµα Αυτά τα προϊόντα δεν πουλήθηκαν.
Το µέλλον αυτής της βιοτεχνίας είναι αβέβαιο.

Απουσία του οριστικού άρθρου
Κάποτε το άρθρο, οριστικό και αόριστο, µπορεί να παραλείπεται:
α) σε περιπτώσεις έκφρασης.
παράδειγµα Έχεις την υποχρέωση να τον βοηθήσεις.
αλλά και
Έχεις υποχρέωση να τον βοηθήσεις.
αλλά και

Πήγαν και τον βρήκαν σε µια βαθιά σπηλιά.
Πήγαν και τον βρήκαν σε βαθιά σπηλιά.

β) σε προτάσεις που έχουν άρνηση.
παράδειγµα ∆εν κουνιόταν φύλλο στην πλατεία.

γ) όταν δηλώνεται µέρος από µια ποσότητα.
παράδειγµα Παίρνω νερό και πλένοµαι.

Αόριστο άρθρο
Χρήση του αόριστου άρθρου
Χρησιµοποιούµε το αόριστο άρθρο:
α) όταν δηλώνεται κάτι αόριστο και όχι γνωστό:
παράδειγµα Με περιµένει ένας φίλος µου. (κάποιος, δεν τον ονοµάζω)
Είναι ένα ωραίο λουλούδι. (κάποιο λουλούδι)
β) Όταν δίνεται έµφαση σε ένα ουσιαστικό:
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Ένας επιστήµονας δεν το ξέρει αυτό, εγώ πώς να το ξέρω;
(δηλ. ακόµη κι ο επιστήµονας, που είναι ειδικός, δεν το ξέρει)

Το αόριστο άρθρο δεν έχει πληθυντικό, γι’ αυτό µπροστά από ονόµατα πληθυντικού
αριθµού δε βάζουµε άρθρο ή χρησιµοποιούµε αόριστη αντωνυµία πληθυντικού
αριθµού:
παράδειγµα Είδα παιδιά να παίζουν στο πάρκο.
Με περίµεναν εκεί κάποιοι φίλοι µου.

Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο του άρθρου:
1.
2.
3.
4.
5.

Κάλεσε και .............. δύο στο γραφείο του. ( οι )
Καθυστερεί η παραγωγή αυτών .............. προϊόντων. ( τα )
Θα ήθελα .............. ποτήρι νερό. ( ένας )
Ειδικεύοµαι σε .............. πληροφορική. ( η )
Μου θυµίζει .............. ζωή που ζούσα στο εξωτερικό. ( η)

2. Σχηµατίστε την αντίστοιχη πτώση του πληθυντικού αριθµού στα παρακάτω οριστικά
και αόριστα άρθρα:
1.
2.
3.
4.
5.

του
τον
ενός
της
µια

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

3. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1.
2.
3.
4.
5.

∆εν έφτιαξαν τους
Ο πρόεδρος µόλις απέλυσε ένα
Το όνοµα µιας
∆ε γνωρίζω τον
Οι γερµανικές εταιρείες είναι οι

α) µέλος του διοικητικού συµβουλίου.
β) πάνω ορόφους του κτιρίου.
γ) µεγάλης εταιρείας είναι εγγύηση.
δ) ισχυρότεροι ανταγωνιστές µας.
ε) συνεργάτη σου.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Η δοµή της υφαντουργικής ρουµανικής εταιρείας ROMTEXTIL, όπως την παρουσίασε ο
κ. Βασιλέσκου στα στελέχη της ελληνικής εταιρείας)
Καληµέρα. Λέγοµαι Ιόν Βασιλέσκου και είµαι ο διευθυντής µάρκετινγκ της ROMTEXTIL.
Όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες, έτσι και η εταιρεία µας έχει δοµή
πυραµίδας, µε µια αλυσίδα εξουσίας από το πάνω µέρος της πυραµίδας προς τα
κάτω: ο κάθε υπάλληλος ξέρει τα καθήκοντά του, τι αποφάσεις µπορεί να πάρει και
ποιοι είναι οι ανώτεροι και οι κατώτεροί του στην ιεραρχία. Η οργανωτική δοµή της
εταιρείας εξαρτάται από τη στρατηγική της, το κοινωνικό, πολιτικό και τεχνολογικό
περιβάλλον, αλλά και τον ανθρώπινο πόρο, που διαθέτει η εταιρεία. Στην ουσία, αυτή
η δοµή αντανακλά την οργάνωση του καταµερισµού εργασίας, τον καθορισµό
καθηκόντων και την εξουσία. Στην κορυφή της εξουσίας βρίσκεται ο πρόεδρος της
εταιρείας και ο άµεσος υφιστάµενος του είναι ο Γενικός διευθυντής. Αυτός έχει άµεση
εξουσία στους διοικητικούς (εκτελεστικούς) διευθυντές των τµηµάτων µάρκετινγκ,
παραγωγής, ανθρώπινων πόρων, οικονοµικών, έρευνας και ανάπτυξης, που αποτελούν
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Σ’ αυτό το επίπεδο παίρνονται οι πιο σηµαντικές
αποφάσεις, που σχετίζονται µε το µέγεθος παραγωγής, την πολιτική προσωπικού,
τον προϋπολογισµό, τη διανοµή προϊόντων στην αγορά, την τιµή κόστους.

Οι διοικητικοί (εκτελεστικοί) διευθυντές έχουν εξουσία πάνω στους προϊσταµένους
του λογιστηρίου, των πωλήσεων, της διαφήµισης και της προώθησης, της έρευνας
αγοράς και των πελατών, και τους ελέγχουν κατά πόσο έχουν εκτελέσει τις αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για παράδειγµα, ο διευθυντής οικονοµικών δίνει εντολές
στον προϊστάµενο του λογιστηρίου, ο διευθυντής του µάρκετινγκ είναι υπεύθυνος για
το τµήµα πωλήσεων και προώθησης προϊόντων και ελέγχει τον προϊστάµενό του. Ο
διευθυντής παραγωγής και ο προϊστάµενος του τµήµατος παραγωγής έχουν διάφορες
ευθύνες, που αφορούν όλη τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, από το να
προµηθεύονται πρώτες ύλες, έως το να ελέγχουν την ποιότητα των προϊόντων.
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η εταιρεία µας στην έρευνα αγοράς, στις καινούργιες ιδέες που
οδηγούν στην καλυτέρευση της ποιότητας των προϊόντων και στις σχέσεις µε τους
πελάτες, αρµοδιότητες που ανήκουν στο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης. Τέλος, ο
διευθυντής ανθρώπινων πόρων είναι υπεύθυνος για την πολιτική, που εφαρµόζει η
εταιρεία, όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού, όπως τη διατήρηση καλών
σχέσεων µεταξύ των υπαλλήλων ή την επίλυση κάποιων ενδεχόµενων εργασιακών
διαφορών. Εποµένως, και στην εταιρεία µας λειτουργούν δύο δοµές: µία διεύθυνσηςδιοίκησης, που προγραµµατίζει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες της εταιρείας
και µία παραγωγής, στην οποία πραγµατοποιείται η δραστηριότητα της εταιρείας.
Υπάρχει και σε µας ένας κάθετος καταµερισµός εργασίας, που δηλώνει τον
καθορισµό των ιεραρχιών, των ευθυνών και της ροής της επικοινωνίας µέσα στην
εταιρεία, καθώς και ένας οριζόντιος καταµερισµός εργασίας, ο οποίος συνίσταται
στο σχηµατισµό οµάδων υπαλλήλων, που εκτελούν τις ίδιες εργασίες σε ειδικευµένα
τµήµατα ή υπηρεσίες.
Στο µέλλον οι καινοτοµίες, που θα εµφανιστούν στον τρόπο οργάνωσης των
ευρωπαϊκών εταιρειών, θα επηρεάσουν θετικά και µας και, ίσως, θα χρησιµοποιήσουµε
πιο σύγχρονους τρόπους οργάνωσης.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆οµή, -ές πυραµίδας (-α, -ες): κλιµάκωση των εργαζοµένων µίας εταιρείας από
ένα κατώτατο σηµείο που περιλαµβάνει την πλειοψηφία αυτών, προς ένα ανώτατο
που όλο και λιγότεροι το προσεγγίζουν.
Π.χ. Η δοµή πυραµίδας δείχνει ότι, όσο ανεβαίνουν τα σκαλιά της ιεραρχίας, τόσο
πιο δύσκολο είναι να τα προσεγγίσει κανείς.

•

Αλυσίδα, -ες εξουσίας (-α, -ες): σειρά εργαζοµένων, που συνδέονται µεταξύ
τους µε σχέσεις ανώτερου-κατώτερου, από τους οποίους οι πρώτοι παίρνουν
αποφάσεις και οι δεύτεροι τις εκτελούν.
Π.χ. Στην εταιρεία υπάρχει µία αλυσίδα εξουσίας που πρέπει να γίνεται σεβαστή
από όλους για να µη δηµιουργούνται προβλήµατα.

•

Στρατηγική, –ές: σύνολο καλά προετοιµασµένων ενεργειών για την επίτευξη ενός
στόχου.
Π.χ. Η στρατηγική µας στο θέµα των πωλήσεων χρειάζεται προσεκτική µελέτη.

•

Ανθρώπινος-η-ο πόρος, -οι: το σύνολο των ανθρώπων, που προσφέρουν
παραγωγική εργασία σε µία επιχείρηση.
Π.χ. Ο ανθρώπινος πόρος σε µία εταιρεία πρέπει να επιλέγεται πολύ προσεκτικά.

•

∆ιοικητικός-ή-ό ∆ιευθυντής, -ές: το πρόσωπο που ασκεί τη διεύθυνση στο
τµήµα διοίκησης.
Π.χ. Η θέση του διοικητικού διευθυντή είναι πολύ υπεύθυνη, γιατί αυτός ασκεί
εξουσία σε πολλά στελέχη.

•

Πολιτική (-ός-ή-ό) προσωπικού: ο τρόπος δράσης, που ακολουθεί µία εταιρεία
στα θέµατα των εργαζοµένων της.
Π.χ. Η πολιτική προσωπικού που έχουµε ως τώρα ακολουθήσει, φαίνεται να
ικανοποιεί τους υπαλλήλους µας.
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•

Προϋπολογισµός, -οί: ο εκ των προτέρων υπολογισµός των εσόδων και εξόδων
για ορισµένη χρονική περίοδο.
Π.χ. Ο φετινός προϋπολογισµός δεν µας επιτρέπει να κάνουµε µεγάλα οικονοµικά
ανοίγµατα.

•

Προϊστάµενος, -οι: ο επικεφαλής τµήµατος, έργου κλπ.
Π.χ. Αν έχετε παράπονα, απευθυνθείτε στον προϊστάµενό µου.

•

Έρευνα, -ες αγοράς (-ά, -ές): η συγκέντρωση και µελέτη στοιχείων σχετικά µε
την προσφορά και ζήτηση αγαθών, υπηρεσιών κλπ., σε συγκεκριµένο τόπο και
χρόνο, για την εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά.
Π.χ. Καλό είναι να κάνουµε µία έρευνα αγοράς, πριν δώσουµε την τελική µορφή
στο προϊόν.

•

Εργασιακές (-ός-ή-ό) διαφορές (-ά, -ές): οι διαφωνίες στο χώρο εργασίας
µεταξύ των εργαζοµένων.
Π.χ. Ένας προϊστάµενος πρέπει να είναι ικανός να επιλύει και τυχόν εργασιακές
διαφορές µεταξύ των υπαλλήλων.

•

Κάθετος-η-ο καταµερισµός, -οί εργασίας (-α, -ες): η κατανοµή εργασίας και
ευθυνών για την πραγµατοποίηση ενός έργου από πάνω προς τα κάτω, ανάλογα µε
την ιεραρχία σε µία εταιρεία, για να γίνει αυτό ταχύτερα και καλύτερα.
Π.χ. Θεωρώ απαραίτητο τον κάθετο καταµερισµό εργασίας για µεγαλύτερη
αποδοτικότητα.

•

Οριζόντιος-α-ο καταµερισµός, -οί εργασίας (-α, -ες): η κατανοµή εργασίας
και ευθυνών για την πραγµατοποίηση ενός έργου µεταξύ οµάδων υπαλλήλων, που
εκτελούν τις ίδιες εργασίες σε ειδικευµένα τµήµατα, µε σκοπό να γίνει αυτό
γρηγορότερα και καλύτερα.
Π.χ. Ο οριζόντιος καταµερισµός εργασίας είναι απαραίτητος για την ταχύτερη
παραγωγή του προϊόντος.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1. πρώτες
2. έρευνα
3. πολιτική
4. δοµή
5.αλυσίδα

αγοράς
προσωπικού
ύλες
εξουσίας
πυραµίδας
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
των εργασιακών, αγορά, τους προϊσταµένους, διοικητικός, τον προϋπολογισµό
1. Ο κάθε υπάλληλος γνωρίζει ........................... του.
2. Οι διευθυντές συνεδριάζουν αυτή την ώρα για να συντάξουν ...........................
παραγωγής του επόµενου έτους.
3. Οι ελληνικές επενδύσεις στην ρουµανική ....................... καλύπτουν τόσο τη
βιοµηχανία (τροφίµων, ένδυσης, οικοδοµικών υλικών) όσο και τις υπηρεσίες
(τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, τουρισµός ).
4. Η µη επίλυση ............................ διαφορών από τον διευθυντή προσωπικού οδηγεί,
εκτός των άλλων, στη µείωση της παραγωγής και στην έλλειψη τάξης στον χώρο
εργασίας.
5. Ο ............................ διευθυντής είναι υπεύθυνος για κάθε θέµα σχετικό µε τη
διοίκηση της εταιρείας.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Ανώτεροι: ουσιαστικό (ουσιαστικοποιηµένο επίθετο), γένους αρσενικού, αριθµού
πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής (ο ανώτερος, -ου)
Π.χ. ∆εν έχει σεβασµό ούτε για τους συναδέλφους, ούτε για τους ανωτέρους του.
Κλίση:
ο ανώτερος
του ανωτέρου
τον ανώτερο
ανώτερε

•

Κατώτεροι: ουσιαστικό (ουσιαστικοποιηµένο επίθετο), γένους αρσενικού, αριθµού
πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής (ο κατώτερος, -ου)
Π.χ. Φέρεται στους κατωτέρους του σαν να είναι υπηρέτες του.
Κλίση:
ο κατώτερος
του κατωτέρου
τον κατώτερο
κατώτερε

•

οι
ανώτεροι
των ανωτέρων
τους ανωτέρους
ανώτεροι

οι κατώτεροι
των κατωτέρων
τους κατωτέρους
κατώτεροι

Καθορισµό: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ο
καθορισµός, -ού)
Π.χ. Με τον καθορισµό του προϋπολογισµού του 2006 θα ασχοληθεί το επόµενο
διοικητικό συµβούλιο.
Κλίση:
ο καθορισµός
του καθορισµού
τον καθορισµό
καθορισµέ

οι καθορισµοί
των καθορισµών
τους καθορισµούς
καθορισµοί
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•

Καθηκόντων: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
γενικής (το καθήκον, -οντος)
Π.χ. Κάθε υπάλληλος είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τα καθήκοντά του και να τα
εκτελεί.
Κλίση:
το καθήκον
του καθήκοντος
το καθήκον
καθήκον

•

οι διανοµές
των διανοµών
τις διανοµές
διανοµές

Προώθησης: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
προώθηση, -ης/-εως)
Π.χ. Για την προώθηση των προϊόντων χρειαζόµαστε µερικούς νέους και
εµφανίσιµους ανθρώπους, που να έχουν ασχοληθεί µε κάτι παρόµοιο στο
παρελθόν.
Κλίση:
η προώθηση
της προώθησης
την προώθηση
προώθηση

•

τα καθήκοντα
των καθηκόντων
τα καθήκοντα
καθήκοντα

∆ιανοµή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
διανοµή, -ής)
Π.χ. Ο υπεύθυνος για τη διανοµή των προϊόντων δεν πηγαίνει ποτέ στην ώρα του
και οι πελάτες διαµαρτύρονται συνεχώς.
Κλίση:
η διανοµή
της διανοµής
την διανοµή
διανοµή

•
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οι προωθήσεις
των προωθήσεων
τις προωθήσεις
προωθήσεις

Έχουν εκτελέσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (εκτελώ)
Π.χ. Να δείχνετε αυστηρότητα σε όσους δεν εκτελούν τις εντολές που τους δίνετε.
Αρχικοί χρόνοι: εκτελώ, εκτελούσα, θα εκτελώ, θα εκτελέσω, εκτέλεσα, έχω
εκτελέσει, είχα εκτελέσει, θα έχω εκτελέσει

•

Να προµηθεύονται: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (προµηθεύοµαι)
Π.χ. Τα υλικά για την παρασκευή των προϊόντων τα προµηθευόµαστε από έναν
µεγάλο εισαγωγέα.
Αρχικοί χρόνοι: προµηθεύοµαι, προµηθευόµουν, θα προµηθεύοµαι, θα
προµηθευτώ, προµηθεύτηκα, έχω προµηθευτεί, είχα προµηθευτεί, θα έχω
προµηθευτεί

•

Βαρύτητα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
βαρύτητα, -ας)
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Π.χ. Αν θέλουµε να κυριαρχήσουµε στην αγορά, πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ποιότητα του προϊόντος.
Κλίση:
η βαρύτητα
της βαρύτητας
την βαρύτητα
βαρύτητα
•

Αρµοδιότητες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (η αρµοδιότητα, -ες)
Π.χ. Αρµοδιότητά µου είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, όχι η διανοµή των
προϊόντων.
Κλίση:
η αρµοδιότητα
της αρµοδιότητας
την αρµοδιότητα
αρµοδιότητα

•

οι αρµοδιότητες
των αρµοδιοτήτων
τις αρµοδιότητες
αρµοδιότητες

∆ιαχείριση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
διαχείριση, -ης)
Π.χ. Για τη διαχείριση των οικονοµικών χρειαζόµαστε πολύ έµπειρο και ικανό άτοµο.
Κλίση:
η διαχείριση
της διαχείρισης
την διαχείριση
διαχείριση

•

Συντονίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συντονίζω)
Π.χ. Αν συντονίσουµε τις ενέργειές µας, θα φτάσουµε στο στόχο µας χωρίς απώλεια
χρόνου και δυνάµεων.
Αρχικοί χρόνοι: συντονίζω, συντόνιζα, θα συντονίζω, θα συντονίσω, συντόνισα,
έχω συντονίσει, είχα συντονίσει, θα έχω συντονίσει

•

Πραγµατοποιείται:
ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (πραγµατοποιούµαι)
Π.χ. Μπορούµε να πραγµατοποιήσουµε όσα σας υποσχεθήκαµε, γιατί είµαστε µια
εταιρεία µε µεγάλη οικονοµική δύναµη και εµπειρία.
Αρχικοί χρόνοι: πραγµατοποιούµαι, πραγµατοποιούµουν, θα πραγµατοποιούµαι, θα
πραγµατοποιηθώ, πραγµατοποιήθηκα, έχω πραγµατοποιηθεί, είχα πραγµατοποιηθεί,
θα έχω πραγµατοποιηθεί

•

Ροής: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η ροή, -ής)
Π.χ. Για να κάνουµε αυτό το µεγάλο άνοιγµα στην αγορά, πρέπει να υπάρχει ροή
κεφαλαίων από τους χρηµατοδότες µας.
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Κλίση:
η ροή
της ροής
την ροή
ροή
•

Συνίσταται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συνίσταµαι)
Π.χ. Η επιτυχία µας συνίσταται κυρίως στην προσεκτική επιλογή προσωπικού και τις
σύγχρονες µεθόδους παραγωγής.
Αρχικοί χρόνοι: συνίσταµαι, συνιστάµην, θα συνίσταµαι

•

Σχηµατισµό: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ο σχηµατισµός, -ού)
Π.χ. Ο σχηµατισµός οµάδων εργαζοµένων που αντιτίθενται στη γενική διεύθυνση,
έχει δηµιουργήσει πονοκέφαλο στην εταιρεία.
Κλίση:
ο σχηµατισµός
του σχηµατισµού
τον σχηµατισµό
σχηµατισµέ

•

Καινοτοµίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής.
Π.χ. Το καινούργιο µας προϊόν αποτελεί καινοτοµία στο χώρο της κινητής
τηλεφωνίας.
Κλίση:
η καινοτοµία
της καινοτοµίας
την καινοτοµία
καινοτοµία

•

οι
σχηµατισµοί
των σχηµατισµών
τους σχηµατισµούς
σχηµατισµοί

οι καινοτοµίες
των καινοτοµιών
τις καινοτοµίες
καινοτοµίες

Θα επηρεάσουν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (επηρεάζω)
Π.χ. Είναι δύσκολο οι προσωπικές αντιπάθειες να µην επηρεάζουν τις συνεργασίες
µας.
Αρχικοί χρόνοι: επηρεάζω, επηρέαζα, θα επηρεάζω, θα επηρεάσω, επηρέασα, έχω
επηρεάσει, είχα επηρεάσει, θα έχω επηρεάσει
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Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Στη ROMTEXTIL υπάρχει µια αλυσίδα εξουσίας από κάτω προς τα επάνω.
2. Στην κορυφή της εταιρείας βρίσκεται ο Γενικός ∆ιευθυντής.
3. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποτελούν ο πρόεδρός της και οι διευθυντές
µάρκετινγκ, παραγωγής και οικονοµικών.
4. Πολύ µεγάλη σηµασία δίνει η επιχείρηση στο τµήµα παραγωγής.
5. Οι µελλοντικές καινοτοµίες δεν ενδιαφέρουν τη ROMTEXTIL.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
Λέγονται τα ουσιαστικά που έχουν διαφορετικό αριθµό συλλαβών στον ενικό και
πληθυντικό αριθµό. Έχουν σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού µια συλλαβή
περισσότερη απ’ ότι στην ονοµαστική του ενικού.
Η κατάληξη του πληθυντικού είναι σε -δες (ονοµαστική, αιτιατική, κλητική) και -δων
(γενική).
Τα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά µπορούν να είναι οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα.
Γενικά, ο τόνος στον πληθυντικό παραµένει στην ίδια συλλαβή µε τον ενικό.

Αρσενικά ανισοσύλλαβα σε -άς, -ας, πληθ. -άδες

ο
του
τον
-

ενικός αριθµός
σφουγγαράς
σφουγγαρά
σφουγγαρά
σφουγγαρά

ρήγας
ρήγα
ρήγα
ρήγα

οι
των
τους
-

πληθυντικός αριθµός
σφουγγαράδες
ρηγάδες
σφουγγαράδων
ρηγάδων
σφουγγαράδες
ρηγάδες
σφουγγαράδες
ρηγάδες

Όµοια κλίνονται όλα τα οξύτονα σε -άς: αρακάς, βοριάς, γιακάς, καβγάς, γαλατάς,
ψαράς, φαγάς, χορευταράς, παλικαράς, χαλβάς, µπαµπάς κλπ.
και τα κύρια ονόµατα: Βηλαράς, Παλαµάς, Μηνάς, Φωκάς κλπ.
Μερικά παροξύτονα και προπαροξύτονα είναι: ρήγας, µπάρµπας, τσέλιγκας.

Σηµείωση
1) Ο πληθυντικός των αρσενικών οικογενειακών ονοµάτων σε –άδες δηλώνει την
οικογένεια ενός προσώπου, τα µέλη της ή ολόκληρη τη γενιά.
Π.χ. Η οικογένεια των Παλαµάδων ήταν πολύ γνωστή.
2) Ο πληθυντικός παροξύτονων και προπαροξύτονων αρσενικών σε -ας τονίζεται στην
παραλήγουσα: ο παπάς - οι παπάδες, ο µπάρµπας - οι µπαρµπάδες.

Αρσενικά ανισοσύλλαβα σε -ής, -ης, πληθ. -ήδες, - ηδες
Είναι οξύτονα, παροξύτονα και προπαροξύτονα.
ενικός αριθµός
ο ταξιτζής
χασάπης φούρναρης
του ταξιτζή
χασάπη
φούρναρη
το(ν) ταξιτζή χασάπη
φούρναρη
- ταξιτζή
χασάπη
φούρναρη

πληθυντικός αριθµός
οι ταξιτζήδες
χασάπηδες φουρνάρηδες
των ταξιτζήδων χασάπηδων φουρνάρηδων
τους ταξιτζήδες χασάπηδες φουρνάρηδες
- ταξιτζήδες
χασάπηδες φουρνάρηδες

Όµοια κλίνονται:
τα οξύτονα: καφετζής, παγωτατζής, παπουτσής.
τα κύρια ονόµατα: Παντελής, Κωστής, Περικλής, Παναγής.
τα οικογενειακά: Κοραής, Φραντζής.
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τα παροξύτονα: µανάβης, νοικοκύρης, βαρκάρης, καµαριέρης.
τα οικογενειακά: Κανάρης, Βαλαωρίτης.
τα ονόµατα µηνών: Γενάρης, Μάρτης, Φλεβάρης κλπ.

Σηµείωση
1) Τα προπαροξύτονα κατεβάζουν τον τόνο κατά µια συλλαβή στον πληθυντικό:
ο κοτζαµπάσης - οι κοτζαµπάσηδες, των κοτζαµπάσηδων, τους κοτζαµπάσηδες,
κοτζαµπάσηδες.
2) Πολλά ουσιαστικά ανισοσύλλαβα αρσενικά σε -ης έχουν διπλό πληθυντικό:
φουρνάρηδες – φουρναραίοι, νοικοκύρηδες – νοικοκυραίοι,
µουσαφίρηδες – µουσαφιραίοι.

Αρσενικά σε -τής, µε διπλό πληθυντικό
Μερικά αρσενικά σε -της έχουν διπλό πληθυντικό.
Π.χ. ο πραµατευτής - οι πραµατευτ - ές ή οι πραµατευτ - άδες
Ο ενικός σε -της και ο πληθυντικός σε -άδες κλίνονται όπως τα προηγούµενα αρσενικά
ανισοσύλλαβα σε -ης. Ο πληθυντικός σε -ες κλίνεται όπως: οι άντρες, των αντρών
κλπ.

Αρσενικά ανισοσύλλαβα σε -ές, πληθ. –έδες
Είναι οξύτονα και παροξύτονα.
ενικός αριθµός
ο καναπές
του καναπέ
τον καναπέ
καναπέ

πληθυντικός αριθµός
οι
καναπέδες
των καναπέδων
τους καναπέδες
καναπέδες

Όµοια κλίνονται διάφορες λέξεις ξένης καταγωγής: καφές, τενεκές, λεκές, κεφτές,
πουρές, µεζές κλπ.

Αρσενικά ανισοσύλλαβα σε -ούς, πληθ. -ούδες
ενικός αριθµός
ο παππούς
του παππού
τον παππού
παππού

πληθυντικός αριθµός
οι
παππούδες
των παππούδων
τους παππούδες
παππούδες

Όµοια κλίνονται, χωρίς πληθυντικό: Ιησούς, νους.
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Θηλυκά ανισοσύλλαβα σε -ά, πληθ. -άδες
ενικός αριθµός
η
γιαγιά
της γιαγιάς
τη γιαγιά
- γιαγιά

πληθυντικός αριθµός
οι γιαγιάδες
των γιαγιάδων
τις γιαγιάδες
- γιαγιάδες

Όµοια κλίνονται: µαµά, νταντά, κυρά κλπ.
Θηλυκά ανισοσύλλαβα σε -ού, πληθ. -ούδες
ενικός αριθµός
η
µαϊµού
της µαϊµούς
τη µαϊµού
- µαϊµού

πληθυντικός αριθµός
οι µαϊµούδες
των µαϊµούδων
τις µαϊµούδες
- µαϊµούδες

Όµοια κλίνονται: αλεπού, γλωσσού, φωνακλού, υπναρού, καβγατζού, φαγού κλπ.
Σηµείωση
1) Ο πληθυντικός των ανισοσύλλαβων θηλυκών, όπως και των ανισοσύλλαβων
αρσενικών, λήγει σε -δες (ονοµαστική, αιτιατική, κλητική) και σε -δων (γενική).
2) Στη γενική ενικού προστίθεται ένα -ς.
3) Τα θηλυκά σε -ού, που αναφέρονται σε γυναικεία πρόσωπα, συχνά αντιστοιχούν σε
ουσιαστικά αρσενικά ανισοσύλλαβα -άς ή -ής. Π.χ. υπναράς - υπναρού, καβγατζής καβγατζού.
4) Είναι πάντοτε οξύτονα και ο τόνος στον πληθυντικό ανεβαίνει στην παραλήγουσα: η
αλεπού - οι αλεπούδες.

Θηλυκά ισοσύλλαβα σε – ω

η
της
τη(ν)
-

Μέλπω
Μέλπως
Μέλπω
Μέλπω

ενικός αριθµός
πειθώ
Καλυψώ
πειθούς
Καλυψώς (-ούς)
πειθώ
Καλυψώ
πειθώ
Καλυψώ

Όπως η Μέλπω κλίνονται: ∆έσπω, Φρόσω, Βασίλω, Αργυρώ, Καλυψώ, Κλειώ κλπ.
Όπως η πειθώ κλίνονται: η φειδώ, η ηχώ.
Σηµείωση
1) Αυτή η κατηγορία αποτελείται από ουσιαστικά: κύρια ονόµατα, αφηρηµένα, ονόµατα
τόπων, τα οποία διαφέρουν ως προς το σχηµατισµό της γενικής.
2) Ο τόνος παραµένει στην ίδια συλλαβή µε την ονοµαστική.
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Θηλυκά αντρωνυµικά
Είναι κύρια γυναικεία ονόµατα παράγωγα από το βαφτιστικό ή από το οικογενειακό του
συζύγου. Σχηµατίζονται µε τις καταλήξεις -αινα, -ινα ή µε το οικογενειακό του
συζύγου ή του πατέρα στη γενική, συνοδευόµενο από τη λέξη «κυρία» ή «δεσποινίς»:
1) η ∆ηµήτραινα, η γυναίκα του ∆ηµήτρη, η Γεώργαινα η γυναίκα του Γιώργου, η
Γιάνναινα, η γυναίκα του Γιάννη, η Αγγελίνα, η γυναίκα του Άγγελου, η Θοδωρίνα, η
γυναίκα του Θόδωρου.
2) η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Γεωργιάδη, η κυρία ∆ηµητριάδη. Κλίνεται µόνο η
λέξη κυρία: η κυρία Παπαδοπούλου, της κυρίας Παπαδοπούλου, την κυρία
Παπαδοπούλου, κυρία Παπαδοπούλου.

Ουδέτερα ισοσύλλαβα -ος, πληθ. –η
Είναι παροξύτονα και προπαροξύτονα.
ενικός αριθµός
το µέλος
στέλεχος
του µέλους στελέχους
το µέλος
στέλεχος
- µέλος
στέλεχος

πληθυντικός αριθµός
τα µέλη
στελέχη
των µελών
στελεχών
τα µέλη
στελέχη
- µέλη
στελέχη

Κατά το µέλος κλίνονται: µέρος, γένος, δάσος, στήθος, έθνος, είδος, κόστος, χρέος,
κράτος, θάρρος, λάθος, µίσος, µήκος, πλάτος, πλήθος, τέλος, ύφος, χάος κλπ.
Κατά το στέλεχος κλίνονται: έλεος, µέγεθος, πέλαγος, έδαφος κλπ.
Σηµείωση
1) Τα προπαροξύτονα ουδέτερα σε -ος στη γενική ενικού και ονοµαστική, αιτιατική και
κλητική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα.
2) Τα ουδέτερα σε -ος στη γενική του πληθυντικού τονίζονται στη λήγουσα.
3) Πολλά ουδέτερα αφηρηµένα σε -ος δε σχηµατίζουν πληθυντικό: το θάρρος, το
κόστος, το ύφος, το χάος κλπ.

Ουδέτερα ιδιόκλιτα
Είναι ουδέτερα ουσιαστικά που ακολουθούν δικό τους σχηµατισµό, δική τους κλίση.
Εδώ ανήκουν µερικά ουδέτερα που τελειώνουν σε:
α) -ας: το κρέας, το πέρας, το τέρας
β) -ως: το φως, το καθεστώς, το γεγονός (τα δύο τελευταία στη γενική ενικού
τονίζονται στην παραλήγουσα: του καθεστώτος, του γεγονότος).
γ) -α: το γάλα
δ) -όν, -ον: το προϊόν, το παρελθόν, το παρόν, το ον, το καθήκον, το συµφέρον, το
ενδιαφέρον, το µέλλον κλπ.
ε) -αν: το παν, το σύµπαν
στ) -εν: το φωνήεν, το µηδέν (το µηδέν σχηµατίζει πληθυντικό: τα µηδενικά).
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ζ) -υ: το οξύ

το κρέας
του κρέατος
το κρέας
- κρέας

φως
φωτός
φως
φως

τα κρέατα
των κρεάτων
τα κρέατα
- κρέατα

φώτα
φώτων
φώτα
φώτα

ενικός αριθµός
γεγονός
προϊόν
γεγονότος
προϊόντος
γεγονός
προϊόν
γεγονός
προϊόν
πληθυντικός αριθµός
γεγονότα
προϊόντα
γεγονότων
προϊόντων
γεγονότα
προϊόντα
γεγονότα
προϊόντα

ενικός αριθµός
το γάλα
του γάλα(κ)τος
το γάλα
- γάλα
το παν
του παντός
το παν
- παν
τα πάντα
των πάντων
τα πάντα
- πάντα

ενδιαφέρον
ενδιαφέροντος
ενδιαφέρον
ενδιαφέρον
ενδιαφέροντα
ενδιαφερόντων
ενδιαφέροντα
ενδιαφέροντα

πληθυντικός αριθµός
τα γάλατα
-----------τα γάλατα
- γάλατα
ενικός αριθµός
το φωνήεν
του φωνήεντος
το φωνήεν
- φωνήεν
πληθυντικός αριθµός
τα φωνήεντα
των φωνηέντων
τα φωνήεντα
- φωνήεντα

το οξύ
του οξέος
το οξύ
- οξύ
τα οξέα
των οξέων
τα οξέα
- οξέα

Σηµείωση
1) Τα περισσότερα ιδιόκλιτα ουδέτερα είναι ανισοσύλλαβα.
2) Η θέση του τόνου ποικίλλει. Στη γενική του πληθυντικού τονίζονται όλα στην
παραλήγουσα.
3) Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα διαφέρουν µεταξύ τους µόνο στην ονοµαστική, αιτιατική
και κλητική του ενικού αριθµού.
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∆ιπλόκλιτα ουσιαστικά
Λέγονται:
α) τα αρσενικά ουσιαστικά που σχηµατίζουν τον πληθυντικό σε ουδέτερο γένος και
β) τα ουσιαστικά που σχηµατίζουν δύο πληθυντικούς, έναν κανονικό και έναν σε
ουδέτερο γένος.
Έτσι τα ουσιαστικά αυτά ακολουθούν δύο κλίσεις, γι’ αυτό και λέγονται διπλόκλιτα.
Πολλές φορές οι δύο πληθυντικοί έχουν διαφορετική σηµασία.

Τα διπλόκλιτα ουσιαστικά είναι σχεδόν όλα αρσενικά.
α) Με διαφορετικό γένος στον πληθυντικό: ο πλούτος – τα πλούτη, η νιότη – τα νιάτα
(µόνο στον πληθυντικό)
β) Με διπλό γένος στον πληθυντικό (οι δυο τύποι του πληθυντικού διαφέρουν κάποτε
στη σηµασία):
ο βράχος
ο καπνός
ο λαιµός
ο λόγος
ο σταθµός
(λεωφορείων)
ο χρόνος
ο ουρανός
ο φάκελος
ο αδερφός
ο (ε)ξάδερφος

οι βράχοι
οι καπνοί
(της καπνοδόχου)
οι λαιµοί
οι λόγοι
(οµιλίες, αιτίες)
οι σταθµοί
οι χρόνοι
(του ρήµατος)
οι ουρανοί
οι φάκελοι
οι αδερφοί
οι (ε)ξάδερφοι

τα βράχια
τα καπνά
(το φυτό)
τα λαιµά
(αρρώστια του λαιµού)
τα λόγια
(οι λέξεις / γεν. των λόγων)
τα σταθµά
(τα βαρίδια, ζύγια, βάρη)
τα χρόνια
(της εφηβείας)
τα ουράνια
τα φάκελα
τα αδέρφια
(αγόρια & κορίτσια µαζί)
τα (ε)ξαδέρφια
(αγόρια & κορίτσια µαζί)
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τη γενική ενικού και πληθυντικού αριθµού των παρακάτω ουσιαστικών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ο φούρναρης:
ο ψαράς:
ο λεκές:
ο παππούς:
η µαϊµού:
η µαµά:
το λάθος:
το τέρας:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των ουσιαστικών:
1. Μια χώρα που είναι σε θέση να παράγει και να εξάγει ……………………………………
είναι οικονοµικά ανεξάρτητη. ( το προϊόν )
2. Ορισµένα …………………………………… έχουν µεγάλη έκπτωση. (το είδος)
3. Ποιοι ζήτησαν αυτούς τους …………………………………… ; (ο καφές)
4. Σ’ αφήνω τώρα. Έχε το …………………………………… σου στο τηλέφωνο. (ο νους)
5. Είναι να απορεί κανείς που τη βρίσκει την υποµονή ο πρόεδρος και ανέχεται τους
…………………………………… µέσα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. (ο καβγάς)
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια
1. Κοινή εργασία µε άλλον ή άλλους για κοινό στόχο.
2. Γενική πληθυντικού του ουσιαστικού «το οξύ» χωρίς το άρθρο.
3. «…διευθυντής»: ασκεί τη διεύθυνση µιας εταιρείας.
Κάθετα
1. Οικονοµικός κλάδος που ασχολείται µε την κατασκευή υφασµάτων.
2. «Το παν»: γενική ενικού χωρίς το άρθρο.

2
1
1

2

3
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Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Ο υπάλληλος που δέχεται εντολές από ανώτερό του.
Υ__________
2. Μέλος επιχείρησης µε ιδιαίτερες ευθύνες.
Σ _ _ _____
3. Σύνολο καλά προετοιµασµένων ενεργειών για την επίτευξη ενός σκοπού.
Σ_________
4. Ο εκ των προτέρων υπολογισµός των εσόδων και εξόδων για ορισµένη χρονική
περίοδο.
Π_____________
5. Αιτιατική πληθυντικού του ουσιαστικού «το ενδιαφέρον».
Ε___________

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Πολλοί χρησιµοποιούν τη πονηριά ……………………… αλεπούς για να πετύχουν τους
στόχους τους.
α) την
β) της
γ) τις
2. Η ποιότητα αυτών ……………………… προϊόντων δεν είναι πολύ καλή.
α) τα
β) του
γ) των
3. Τι τα κρατάς αυτά τα έπιπλα; Ούτε ……………………… παλιατζήδες δεν τα παίρνουν.
α) των
β) τους
γ) οι
4. Ο διευθυντής ζήτησε την αλλαγή ……………………… καναπέδων του γραφείου του.
α) οι
β) τους
γ) των
5. ……………………… µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δέχτηκαν την πρόταση
συνεργασίας.
α) Τα
β) Το
γ) Των
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Καθηµερινά οι άνθρωποι έρχονται
σε
συνεννοήσεις
για
τη
διεκπεραίωση θεµάτων ή την
επίλυση διαφορών στο σπίτι µε
την οικογένειά τους, στη δουλειά
µε το διευθυντή τους, τους
συναδέλφους τους ή τους
µελλοντικούς τους συνεργάτες, στο
εστιατόριο ή στο κατάστηµα.
Ανεξάρτητα από το περί τίνος
ακριβώς πρόκειται κάθε φορά -για
διεθνείς διαπραγµατεύσεις, για
δισεκατοµµύρια ευρώ ή για το
ποιος θα πλύνει τα πιάτα στο σπίτιοι διαπραγµατεύσεις έχουν κοινή
στρατηγική και όµοια στοιχεία.
Καθεµιά από τις πλευρές πρέπει να
αποφασίσει εκ των προτέρων ποια
είναι η άµεση προτεραιότητά της
και ποιος είναι ο σκοπός των
διαπραγµατεύσεων.
Για να πειστούν οι συνοµιλητές για την ορθότητα, η επιχειρηµατολογία τους
πρέπει να είναι τεκµηριωµένη και δυνατή. Απαραίτητο είναι και οι δύο πλευρές να
µπορούν να κάνουν υποχωρήσεις την κατάλληλη στιγµή. Και στο τέλος, οι επιτυχείς
διαπραγµατεύσεις τελειώνουν χωρίς νικητή. Κάθε µια από τις πλευρές πρέπει να είναι
σίγουρη ότι πέτυχε, κάνοντας ελάχιστες υποχωρήσεις, να πραγµατοποιήσει τους
σκοπούς της. Το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων είναι µια συµφωνία ή µια
συνεννόηση, γραπτή ή προφορική, στην οποία σηµειώνονται οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα των διαπραγµατευτών.

Ειδικό λεξιλόγιο
• Συνεννόηση, -εις: η αµοιβαία κατανόηση, η ανταλλαγή απόψεων.
Π.χ. Αύριο θα έρθουµε σε συνεννόηση για να κανονίσουµε την ηµεροµηνία της
επόµενης συνάντησης.
• ∆ιεκπεραίωση, -εις: η ολοκλήρωση µιας εργασίας.
Π.χ. Πριν παραιτηθεί από τη δουλειά του, προχώρησε στη διεκπεραίωση όλων των
εργασιών του.
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• Επίλυση, -εις: οριστική λύση.
Π.χ. Η επίλυση του προβλήµατος εξαρτάται από τη θέληση και των δυο πλευρών.
• Συνάδελφος, -οι: αυτός, ο οποίος ανήκει στην ίδια οµάδα ή ασκεί το ίδιο
επάγγελµα.
Π.χ. Συζήτησε το πρόβληµα µε όλους τους συναδέλφους του.
• ∆ιαπραγµάτευση, -εις: ο διάλογος µε την άλλη πλευρά.
Π.χ. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ γειτονικών χωρών
αποτελέσµατα.

πάντα

έχουν

καλά

• Προτεραιότητα, -ες: πρώτη σειρά ενδιαφέροντος στην ιεράρχηση στόχων.
Π.χ. Η υγεία των παιδιών έχει απόλυτη προτεραιότητα για µας.
• Συνοµιλητής, -ές: αυτός µε τον οποίο συζητά κανείς ή συµµετέχει στις
διαπραγµατεύσεις.
Π.χ. Οι συνοµιλητές αποφάσισαν να συναντηθούν την επόµενη φορά σε ουδέτερο
µέρος.
• Επιχειρηµατολογία: σειρά επιχειρηµάτων, λογικά συνδεδεµένα που κάποιος
χρησιµοποιεί σε ορισµένη περίπτωση.
Π.χ. Η επιχειρηµατολογία του εισαγγελέα στη δίκη αυτή ήταν αδύναµη.
• Υποχώρηση, -εις: η παραίτηση από απαίτηση.
Π.χ. Η κυβέρνησή µας δε θα κάνει καµιά υποχώρηση στην οικονοµική της πολιτική.
• Υποχρέωση, -εις: το καθήκον, το χρέος (επαγγελµατικοί, οικονοµικοί, ηθικοί κλπ.
κανόνες).
Π.χ. Θα προτιµούσε να ζει µόνος του, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις.
• ∆ικαίωµα, -µατα: η ελευθερία που έχει κάθε πρόσωπο να ικανοποιεί τα
συµφέροντά του.
Π.χ. Όλοι οι ενήλικοι στη χώρα µας έχουν δικαίωµα ψήφου.
• ∆ιαπραγµατευτής, -ές: αυτός που λαµβάνει µέρος σε διαπραγµατεύσεις.
Π.χ. Οι διαπραγµατευτές προσπαθούν να κλείσουν τη συµφωνία πιο γρήγορα.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
προτεραιότητες, συµφωνία, συναδέλφων, διεκπεραίωση, διαπραγµατεύσεων
1. Ο γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την ……………………………… της αλληλογραφίας
κάθε µέρα.
2. Ο κύριος Ηλιόπουλος πάντα έχει δικές του ……………………………… και δεν µπορεί
να δουλεύει σε µια οµάδα.
3. Οι καλύτερες σχέσεις µεταξύ των ……………………………… βοηθούν τη δουλειά
στην εταιρία.
4. Το πρόβληµα δε λύθηκε, ακόµα είναι στο στάδιο των ……………………………… .
5. Η ……………………………… ανανεώθηκε για πέντε χρόνια.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

γραπτή
δυνατή
ελάχιστες
άµεση
επιτυχείς

επιχειρηµατολογία
διαπραγµατεύσεις
συµφωνία
υποχωρήσεις
προτεραιότητα

Γενικό Λεξιλόγιο

•

∆ιαπραγµατεύσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού,
πτώσης ονοµαστικής (η διαπραγµάτευση, -ης/-εως)
Π.χ. Και οι δυο πλευρές προχώρησαν σε διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να
βρουν µια µέση λύση.
Κλίση:
η διαπραγµάτευση
της διαπραγµάτευσης
τη διαπραγµάτευση
διαπραγµάτευση

•

οι διαπραγµατεύσεις
των διαπραγµατεύσεων
τις διαπραγµατεύσεις
διαπραγµατεύσεις

Θα πλύνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (πλένω)
Π.χ. Θα πλύνει το αυτοκίνητό του, καθώς η χθεσινή βροχή το γέµισε λάσπες.

57

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 3 - ∆ιαπραγµατεύσεις

Αρχικοί χρόνοι: πλένω, έπλενα, θα πλένω, θα πλύνω, έπλυνα, έχω πλύνει, είχα
πλύνει, θα έχω πλύνει
•

Να αποφασίσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αποφασίζω)
Π.χ. Πρέπει να αποφασίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σχετικά µε το ταξίδι
του στην Αµερική.
Αρχικοί χρόνοι: αποφασίζω, αποφάσιζα, θα αποφασίζω, θα αποφασίσω,
αποφάσισα, έχω αποφασίσει, είχα αποφασίσει, θα έχω αποφασίσει

•

Να πειστούν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (πείθοµαι)
Π.χ. Έπρεπε να πειστεί ότι θα τα καταφέρει, προκειµένου να κάνει τη δουλειά.
Αρχικοί χρόνοι: πείθοµαι, πειθόµουν, θα πείθοµαι, θα πειστώ, πείστηκα, έχω
πειστεί, είχα πειστεί, θα έχω πειστεί

•

•

Επιτυχείς: επίθετο, γένους αρσενικού,
αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (επιτυχής-ής-ές)
Π.χ. Οι συνοµιλίες ήταν επιτυχείς και υπογράφτηκε η συµφωνία µεταξύ των
χωρών.
Κλίση:
επιτυχής
επιτυχούς
επιτυχή
επιτυχή

επιτυχής
επιτυχούς
επιτυχή
επιτυχή

επιτυχές
επιτυχούς
επιτυχές
επιτυχές

επιτυχείς
επιτυχών
επιτυχείς
επιτυχείς

επιτυχείς
επιτυχών
επιτυχείς
επιτυχείς

επιτυχή
επιτυχών
επιτυχή
επιτυχή

Συνεννόηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (η συνεννόηση, -ης/-εως)
Π.χ. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ των δύο πλευρών, για να ξεκινήσει η
συνεργασία.
Κλίση:
η συνεννόηση
της συνεννόησης
τη συνεννόηση
συνεννόηση

•

οι συνεννοήσεις
των συνεννοήσεων
τις συνεννοήσεις
συνεννοήσεις

Σηµειώνονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (σηµειώνοµαι)
Π.χ. Όλες οι συναντήσεις του σηµειώνονται στην ατζέντα από τη γραµµατέα του,
ώστε να µην ξεχαστεί καµία.
Αρχικοί χρόνοι: σηµειώνοµαι, σηµειωνόµουν, θα σηµειώνοµαι, θα σηµειωθώ,
σηµειώθηκα, έχω σηµειωθεί, είχα σηµειωθεί, θα έχω σηµειωθεί
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Οι άνθρωποι διαπραγµατεύονται µόνο στη δουλειά τους.
Οι διαπραγµατεύσεις έχουν κοινή στρατηγική.
Οι διαπραγµατευτές πρέπει να κάνουν αµοιβαίες υποχωρήσεις.
Οι διαπραγµατεύσεις πάντα τελειώνουν µε ένα νικητή.
Το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων είναι συνήθως µια συµφωνία ή µια
συνεννόηση.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Στις συµφωνίες σηµειώνονται οι υποχρεώσεις και ………………………… των
διαπραγµατευτών.
α. οι προτεραιότητες
β. τα δικαιώµατα
γ. οι σκοποί
2. Οι επιτυχείς διαπραγµατεύσεις πρέπει να τελειώνουν χωρίς ………………………… .
α. χαµένο
β. συµφωνία
γ. αποτέλεσµα
3. Η επιχειρηµατολογία των διαπραγµατευτών πρέπει να είναι ………………………… .
α. αδύνατη
β. φτωχή
γ. δυνατή
4. Απαραίτητο είναι την κατάλληλη στιγµή και οι δυο πλευρές να κάνουν
………………………… .
α. υποχρεώσεις
β. υποχωρήσεις
γ. προσφορές
5. Τα στοιχεία των κάθε είδους διαπραγµατεύσεων είναι ………………………… .
α. διαφορετικά
β. λίγα
γ. όµοια
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ουδέτερα ουσιαστικά παράγωγα από ρήµατα
Τα ουδέτερα ουσιαστικά που παράγονται από τα ρήµατα δηλώνουν, ανάλογα µε την
παραγωγική τους κατάληξη:
- την ενέργεια ή το αποτέλεσµα της
παράδειγµα

καίω-κάψιµο
ράβω-ράψιµο
στολίζω-στόλισµα
ιδρύω-ίδρυµα

- το όργανο ή το µέσο µιας ενέργειας και τον τόπο όπου γίνεται
τήρι:
τήριο:
είο:

ξυπνώ-ξυπνητήρι
πλένω-πλυντήριο
εργάζοµαι-εργαστήριο
γράφω-γραφείο

Αρσενικά ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα
Ισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που έχουν στον πληθυντικό αριθµό τον ίδιο αριθµό
συλλαβών µε την ονοµαστική του ενικού.
παράδειγµα

υπολογιστής – υπολογιστές
πατέρας – πατέρες
δάσκαλος – δάσκαλοι

Αντίθετα, ανισοσύλλαβα (όπως είδαµε και στην προηγούµενη ενότητα) είναι αυτά
τα ουσιαστικά, που σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού έχουν µια συλλαβή
παραπάνω από την ονοµαστική του ενικού. Σχηµατίζουν τον πληθυντικό σε –δες.
παράδειγµα

καφές – καφέδες
µπαµπάς – µπαµπάδες
µπακάλης – µπακάληδες
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∆ιαφορά σηµασίας µεταξύ ενικού και πληθυντικού
Στα παρακάτω ουσιαστικά υπάρχει διαφορά σηµασίας µεταξύ ενικού και πληθυντικού.
∆ιακοπή = προσωρινή ή οριστική παύση, σταµάτηµα. Π.χ. Θα κάνουµε µια διακοπή
δέκα λεπτών και µετά θα συνεχίσουµε.
∆ιακοπές = χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι εργαζόµενοι παίρνουν την άδειά
τους και το σχολείο, τα δικαστήρια κλπ. σταµατούν να λειτουργούν. Π.χ. Πού θα
πάτε στις καλοκαιρινές διακοπές σας;

Γυαλί = υλικό εύθραυστο και διαφανές που χρησιµοποιείται για την κατασκευή
κρυστάλλων και άλλων αντικειµένων / κάθε αντικείµενο κατασκευασµένο από γυαλί.
Π.χ. Πρόσεχε µη σπάσεις το γυαλί!
Γυαλιά = ζευγάρι φακών, για όσους έχουν προβλήµατα όρασης ή για να
προστατεύουν τα µάτια από τον ήλιο. Π.χ. Τι µάρκα είναι τα γυαλιά σου;

Νεύρο = όργανο του εγκεφάλου (µεταφέρει κινητικά µηνύµατα από το κεντρικό
νευρικό σύστηµα προς την περιφέρεια του σώµατος, και αισθητηριακά µηνύµατα
προς την αντίθετη διεύθυνση) / η ένταση, η ενεργητικότητα και ο δυναµισµός ενός
ανθρώπου. Π.χ. Είναι άνθρωπος µε πολύ νεύρο.
Νεύρα = οι ψυχολογικές αντιδράσεις ενός ατόµου από την ηρεµία έως το θυµό. Π.χ.
Μη του µιλάς, έχει πολλά νεύρα σήµερα.

Μαλλί = το τρίχωµα των ζώων (επεξεργασµένο ή όχι). Π.χ. Αν αγοράσω µαλλί,
µπορώ να σου πλέξω µια µπλούζα.
Μαλλιά =το σύνολο των τριχών στο ανθρώπινο κεφάλι. Π.χ. Τα µαλλιά σου σήµερα
είναι πολύ όµορφα.

Σίδερο = ο σίδηρος / καθετί που έχει κατασκευαστεί από σίδερο / οικιακή συσκευή
για το σιδέρωµα των ρούχων. Π.χ. Το σίδερο σκουριάζει εύκολα.
Σίδερα = οι χειροπέδες / η φυλακή. Π.χ. Θα µείνει στα σίδερα το λιγότερο για δέκα
χρόνια.

Παραµονή = το να µένει κάποιος κάπου για ορισµένο χρόνο / η προηγούµενη µέρα
γιορτής, σηµαντικού γεγονότος κλπ. Π.χ. Η παραµονή του κόµµατός σας στην
κυβέρνηση θα είναι σύντοµη.
Παραµονές = οι τελευταίες ηµέρες πριν από ένα γεγονός. Π.χ. Τις παραµονές του
γάµου τους τα ζευγάρια έχουν πολλές ετοιµασίες.
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε ουδέτερα ουσιαστικά από τα παρακάτω ρήµατα:
1.
2.
3.
4.
5.

ανοίγω
διαλείπω
βάφω
χτενίζω
πλέκω

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά:
1.
2.
3.
4.
5.

ψωµάς
µαθητής
οδηγός
ψαράς
παππούς

6. καθρέφτης
7. µεζές
8. αναπτήρας
9. λεκές
10. έµπορος

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των ουσιαστικών:
1. Θέλουν να αλλάξουν όλα τα έπιπλα και αγόρασαν δυο ……………………………… .
(καναπές)
2. Είναι πρωτοετής και δε γνωρίζει ακόµα κανένα από τους ………………………………
του. (συµφοιτητής)
3. ∆ώστε µας, παρακαλώ, δυο χυµούς και δυο ……………………………… . (καφές)
4. Η µητέρα του µαγειρεύει συχνά διάφορα φαγητά µε κιµά, αλλά αυτός προτιµά
……………………………… µε σάλτσα. (κεφτές)
5. Μερικούς από τους ……………………………… µου τους συναντώ πολύ συχνά.
(καθηγητής)
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

κ. Παναγιωτίδης:

Κύριε Αναστασόπουλε, σας παρακαλώ να ενηµερώσετε όλους
τους συνεργάτες του τµήµατος πωλήσεων πως η συνάντηση
µε τον κύριο Αχµάδ θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη εξαιτίας
καθυστέρησης στην πτήση του.
κ. Αναστασόπουλος: Θα το κάνω αµέσως, κύριε Παναγιωτίδη. Η ώρα της
συνάντησης θα είναι η ίδια;
κ. Παναγιωτίδης:
Ναι, στις 10 η ώρα, στο γραφείο µου. Σας ευχαριστώ.

κ. Παναγιωτίδης:

κ. Αχµάδ:

κ. Παναγιωτίδης:

Κύριες και κύριοι, θα ήθελα να σας συστήσω τον κύριο Αχµάδ,
ο οποίος είναι ο διευθυντής του τµήµατος πωλήσεων της
εταιρείας «Μακ». Ξέρετε πως αυτός και οι συνεργάτες του
ήρθαν εδώ για να διαπραγµατευτούν τις συνθήκες της
εισαγωγής των προϊόντων της «Μακ» στην Ελλάδα. Ο κος
Αχµάδ θα σας παρουσιάσει σύντοµα την εταιρεία του και µετά
οι οµάδες εργασίας θα ετοιµάσουν την τελική συµφωνία. Κύριε
Αχµάδ, ορίστε.
Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτίδη. Όπως ξέρετε, η εταιρεία
«Μακ» είναι ο τρίτος µεγαλύτερος παραγωγός των
βαµβακερών υφασµάτων και προϊόντων στην Ινδία. Εξάγουµε
σε όλη την Ασία και στις ΗΠΑ, και θα θέλαµε να αρχίσουµε
εξαγωγή και στην Ευρώπη. Νοµίζουµε πως η Ελλάδα είναι καλή
αρχή. Εκτός από τα υφάσµατα, µπορούµε να σας προτείνουµε
διάφορα ρούχα, επειδή στην εταιρεία µας έχουµε και µερικά
ραφτάδικα και µπορούµε να εκτελούµε τις παραγγελίες σας.
Τα προϊόντα της Ανατολής είναι ιδιαίτερα µοντέρνα και
µπορούµε να σας κάνουµε καλές προσφορές.
Σας ευχαριστώ. Μια από τις οµάδες θα συζητήσει τη συλλογή
εµπορευµάτων, τα οποία µας ενδιαφέρουν. Η άλλη θα
δουλέψει στο ζήτηµα πληρωµής, το οποίο είναι
πρωταρχικής σπουδαιότητας. Συνάδελφοι, σας εύχοµαι
καλή δουλειά. Είµαι σίγουρος πως µε αµοιβαίες υποχωρήσεις
θα κλείσουµε µια συµφωνία, που θα ικανοποιήσει και τις
δυο εταιρείες.
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Ειδικό λεξιλόγιο
•

Τµήµα, -µατα Πωλήσεων (-η, -εις): κλάδος της εταιρείας, που ασχολείται µε
την προώθηση των προϊόντων, µε σκοπό την πώλησή τους.
Π.χ. ∆ουλεύει στο τµήµα Πωλήσεων και είναι υπεύθυνος για την προώθηση του
προϊόντος στην αγορά.

•

Συνθήκη, -ες: το περιβάλλον, που διαµορφώνεται για ορισµένο διάστηµα.
Π.χ. Οι οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα τώρα είναι κατάλληλες για την
ανάπτυξη των µικρών εταιρειών.

•

Προϊόν, -όντα: αυτό που παράγεται από ανθρώπους µε την εργασία τους.
Π.χ. Τα βασικά προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα είναι τα καπνά και οι ελιές.

•

Παραγωγός, -οί: αυτός που ασχολείται επαγγελµατικά µε την παραγωγή
εµπορεύµατος.
Π.χ. Όλοι οι έµποροι προτιµούν να αγοράσουν τα εµπορεύµατα από τους
παραγωγούς.

•

Παραγγελία, -ες: εντολή για την προµήθεια ορισµένου βιοµηχανικού είδους.
Π.χ. Η κυβέρνησή µας έκανε µια µεγάλη παραγγελία ελικοπτέρων.

•

Προσφορά, -ές: η τιµή που προσφέρεται για την αγορά ή
εµπορευµάτων.
Π.χ. Αν µας κάνετε µια καλή προσφορά, θα αγοράσουµε το διαµέρισµα.

•

Συλλογή, -ές: σύνολο οµοειδών πραγµάτων.
Π.χ. Προσφέρουµε µεγάλη συλλογή γυναικείων ρούχων.

•

Εµπόρευµα, -µατα: κάθε φυσικό ή τεχνητό προϊόν, που αποτελεί είδος
εµπορίου.
Π.χ. Κάθε ∆ευτέρα προσφέρουµε καινούργια εµπορεύµατα στα µαγαζιά µας.

•

Πληρωµή, -ές: αµοιβή που δίνεται ή λαµβάνεται για το αντάλλαγµα εργασίας ή
εξυπηρέτησης.
Π.χ. Η πληρωµή θα γίνει µε επιταγή.

•

Πρωταρχικής (-ός-ή-ό) σπουδαιότητας: έκφραση, χρησιµοποιείται για κάτι
που είναι πολύ σπουδαίο.
Π.χ. Η ποιότητα των προϊόντων είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για µας.

•

Κλείνω µια συµφωνία, -ες: έκφραση, υπογράφω µια συµφωνία.
Π.χ. Μετά από πολυήµερες διαπραγµατεύσεις οι εταιρείες έκλεισαν τη συµφωνία.

πώληση
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
εξάγει, παραγωγούς, προϊόντα, συνθήκες, προσφορές
1. Η Ελλάδα είναι από τους µεγαλύτερους ……………………………… οπωροκηπευτικών
προϊόντων.
2. Έλαβαν µερικές καλές ……………………………… και τώρα δεν µπορούν να
αποφασίσουν τι να κάνουν.
3. Οι ……………………………… για την ανάπτυξη γεωργίας δεν είναι ευνοϊκές.
4. Η χώρα µας ……………………………… το µεγαλύτερο µέρος του ηλεκτρισµού που
παράγει.
5. Αυτή η εταιρεία εµπορεύεται µε φυσικά ……………………………… .

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

βαµβακερά
καλές
µεγαλύτερος
οµάδες
πρωταρχική

σπουδαιότητα
υφάσµατα
εργασίας
παραγωγός
προσφορές

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να ενηµερώσετε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ενηµερώνω)
Π.χ. Πρέπει να ενηµερώσετε τον προϊστάµενό σας σχετικά µε τις αλλαγές, που
προτείνετε.
Αρχικοί χρόνοι: ενηµερώνω, ενηµέρωνα, θα ενηµερώνω, θα ενηµερώσω,
ενηµέρωσα, έχω ενηµερώσει, είχα ενηµερώσει, θα έχω ενηµερώσει

•

Συνάντηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(η συνάντηση, -ης/-εως)
Π.χ. Λόγω του έκτακτου επαγγελµατικού ταξιδιού του, ακύρωσε όλες τις
συναντήσεις της επόµενης εβδοµάδας.
Κλίση:
η συνάντηση
της συνάντησης
τη συνάντηση
συνάντηση

οι συναντήσεις
των συναντήσεων
τις συναντήσεις
συναντήσεις
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Να συστήσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συστήνω)
Π.χ. Από καιρό ήθελα να συστήσω την εταιρεία µας σε αυτόν τον οργανισµό,
γιατί πιστεύω ότι µπορούµε να συνεργαστούµε.
Αρχικοί χρόνοι: συστήνω, σύστηνα, θα συστήνω, θα συστήσω, σύστησα, έχω
συστήσει, είχα συστήσει, θα έχω συστήσει

•

Υφασµάτων: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
γενικής (το ύφασµα, -µατος)
Π.χ. Στο συγκεκριµένο µαγαζί υπάρχει ευρεία ποικιλία χρωµάτων και υφασµάτων.
Κλίση:
το ύφασµα
του υφάσµατος
το ύφασµα
ύφασµα

•

τα υφάσµατα
των υφασµάτων
τα υφάσµατα
υφάσµατα

Θα συζητήσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (συζητώ)
Π.χ. θα συζητήσουµε τα προβλήµατά µας, προκειµένου να βρούµε άµεσα λύσεις.
Αρχικοί χρόνοι: συζητάω-ώ, συζητούσα, θα συζητώ, θα συζητήσω, συζήτησα,
έχω συζητήσει, είχα συζητήσει, θα έχω συζητήσει

•

Ζήτηµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(το ζήτηµα, -µατος)
Π.χ. Τα ζητήµατα, που µας απασχολούν, αφορούν την προώθηση και πώληση
των προϊόντων µας.
Κλίση:
το ζήτηµα
του ζητήµατος
το ζήτηµα
ζήτηµα

•

τα ζητήµατα
των ζητηµάτων
τα ζητήµατα
ζητήµατα

Εύχοµαι: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εύχοµαι)
Π.χ. Εύχοµαι να συζητήσουµε τις προοπτικές, που υπάρχουν για µια ενδεχόµενη
συνεργασία.
Αρχικοί χρόνοι: εύχοµαι, ευχόµουν, θα εύχοµαι, θα ευχηθώ, ευχήθηκα, έχω
ευχηθεί, είχα ευχηθεί, θα έχω ευχηθεί

•

Θα ικανοποιήσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (ικανοποιώ)
Π.χ. Θα ικανοποιήσει τα αιτήµατά µας, εάν συµφωνήσουµε µε τις δικές του
προτάσεις.
Αρχικοί χρόνοι: ικανοποιώ, ικανοποιούσα, θα ικανοποιώ, θα ικανοποιήσω,
ικανοποίησα, έχω ικανοποιήσει, είχα ικανοποιήσει, θα έχω ικανοποιήσει
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Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η συνάντηση µε τον κύριο Αχµάδ αναβάλλεται εξαιτίας καθυστέρησης της πτήσης
του.
2. Η εταιρεία εξάγει στην Ασία, ΗΠΑ, Ευρώπη.
3. Η εταιρεία «Μακ» είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός των βαµβακερών
υφασµάτων στην Ινδία.
4. Η συλλογή εµπορευµάτων είναι έτοιµη πριν την συνάντηση.
5. Η εταιρεία «Μακ» προσφέρει υφάσµατα και ρούχα.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. ∆ιαπραγµατεύονται τις συνθήκες της ……………………………… προϊόντων.
α. εισαγωγής
β. εξαγωγής
γ. πώλησης
2. Εκτός από υφάσµατα η εταιρεία «Μακ» προσφέρει και ……………………………… .
α. τσάντες
β. ρούχα
γ. υποδήµατα
3. Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί ……………………………… .
α. τη ∆ευτέρα
β. την Τρίτη
γ. την Παρασκευή
4. Τα ζητήµατα πληρωµής είναι ……………………………… .
α. δευτερεύουσας σηµασίας
β. πρωταρχικής σπουδαιότητας
γ. ασήµαντα
5. Ο κύριος Αχµάδ ήρθε στην Ελλάδα ……………………………… του.
α. µε τους συµφοιτητές β. µόνος
γ. µε τους συνεργάτες
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Χρήση των πτώσεων
1. Ονοµαστική
α. Η ονοµαστική δηλώνει το υποκείµενο στην πρόταση – δηλαδή ποιος ενεργεί, ποιος
βρίσκεται σε µια κατάσταση και ποιος παθαίνει.
παράδειγµα
Οι µαθητές διαβάζουν τα βιβλία
Το µωρό κοιµάται στο κρεβάτι του.
Ο στρατιώτης πληγώθηκε στη µάχη.
β. Συχνά η ονοµαστική χρησιµοποιείται µε ρήµατα όπως τα είµαι, φαίνοµαι, γίνοµαι,
διορίζοµαι, εκλέγοµαι, ονοµάζοµαι, θεωρούµαι κ.ά.
παράδειγµα Θέλει να γίνει γιατρός.
Ο αδελφός µου θεωρείται ο εξυπνότερος στην τάξη του.
Η γιαγιά µου φαίνεται όµορφη.
γ. Χρησιµοποιείται ακόµα σε τίτλους ή επιγραφές, επιρρηµατικούς προσδιορισµούς,
υπογραφές.
παράδειγµα Εστιατόριο «Η Βενετία».
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου.
Σε χαιρετώ, ο αδελφός σου.

2. Γενική
Συνήθως η γενική προσδιορίζει ένα άλλο ουσιαστικό και δηλώνει:
α. τον κτήτορα
παράδειγµα
Αυτή η τσάντα είναι της µητέρας µου.
β. το περιεχόµενο
παράδειγµα
γ. την ιδιότητα
παράδειγµα

∆ώσε µου το ποτήρι κρασιού.

Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος γίνονται πιο σοβαρά κάθε
µέρα.

Άλλοτε η γενική λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός χρόνου, αιτίας κ.ά.
παράδειγµα
Θα γυρίσει στην Ελλάδα του χρόνου.
Θα πεθαίνει της πείνας.

3. Αιτιατική
α. Η βασική λειτουργία της αιτιατικής είναι να δηλώνει το αντικείµενο του ρήµατος,
όταν αυτό είναι µεταβατικό.
παράδειγµα
Κοίταξε την Άννα.
Η µητέρα µου πλένει τα ρούχα.
β. Χρησιµοποιείται ακόµα και µε ουσιαστικά που λειτουργούν ως επιρρηµατικοί
προσδιορισµοί.
παράδειγµα
Θα έρθουµε την Παρασκευή.
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Την επόµενη βδοµάδα θα είναι έτοιµη η αναφορά.
γ. Συχνά χρησιµοποιείται µε διάφορες προθέσεις – µε, για, από, παρά (= αντίθετα),
προς (έκφραση: προς το παρόν = µέχρι τώρα), κατά, µετά κ.ά.
παράδειγµα
Πήγε σινεµά µε τη φίλη του.
Από την άλλη πλευρά, και αυτός έχει δίκιο.

4. Κλητική
Η πτώση αυτή έχει επιφωνηµατική λειτουργία / προσφώνηση, επίκληση κλπ./
παράδειγµα
Πέτρο, έλα εδώ.
Κύριες και κύριοι, χαίρετε.

Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
Αλέκος, εγώ, Τετάρτη, επόµενος µήνας, συνεργάτες, διαφήµιση, συνάντηση,
πωλήσεις, Ιανουάριος, εσύ
Άκου, (1) ……………………………… , δε (2) ……………………………… νοιάζει που δεν είχες
αρκετό καιρό. Ο διευθυντής µας θέλει αυτή η αναφορά να είναι έτοιµη (3)
……………………………… . Ξέρεις πως (4) ……………………………… αυτός θα συναντηθεί
µε (5) ……………………………… του τµήµατος (6) ……………………………… , και θέλει να
ξέρει τι προβλήµατα έχουµε πριν απ’ αυτό. Για (7) ……………………………… πρέπει
ακόµα να κάνουµε και το ιστόγραµµα (8) ……………………………… για (9)
……………………………… . Θέλω αύριο να (10) ……………………………… δω εδώ και όλα
να είναι έτοιµα.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τις παρακάτω προθέσεις:
παρά, µε, προς, από, για, σε, µετά
1. ……………………………… αυτήν τη στιγµή δε µιλάει καθόλου ………………………………
τους γονείς του.
2. Μην ρίχνεις τα ρούχα σου ……………………………… τον καναπέ.
3. Πήγε στο στρατό ……………………………… τη θέληση της µητέρας του.
4. ………………………………
το
παρόν
λάβαµε
µόνο
τις
αναφορές
……………………………… τον Αύγουστο.
5. Θα γυρίσουν σπίτι ……………………………… τις γιορτές.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Ο διάλογος για την επίτευξη συµφωνίας.
2. Το σύνολο οµοειδών πραγµάτων.
Κάθετα:
1. Το ουσιαστικό από το ρήµα «καίω».
2. Αυτός µε τον οποίο συζητάµε.
1
2
1

2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Το ουσιαστικό, που δηλώνει τόπο και παράγεται από το ρήµα «εργάζοµαι».
Ε_________
2. Αυτός µε τον οποίο δουλεύουµε µαζί.
Σ_________
3. Η τιµή που δίνω για την πώληση ενός προϊόντος.
Π_______

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Σήµερα είχα πολλά ………………… .
α) νεύρο
β) νεύρα
γ) µαλλιά
2. Αυτό το γραφείο είναι ………………… .
α) του διευθυντή
β) ο διευθυντής
γ) τον διευθυντή
3. Καθηµερινά πίνει πολλούς ………………… .
α) καφέδες
β) καφέ
γ) καφέδων
4. Το χρώµα ………………… είναι πολύ ωραίο.
α) τον καναπέ
β) τους καναπέδες
γ) του καναπέ
5. Μετά τις διαπραγµατεύσεις έκλεισε η ………………… .
α) συµφωνία
β) συλλογή
γ) επίλυση
70

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 4 - Εισαγωγές-Εξαγωγές

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΑΛΕΞΗ

(τηλεφωνική συνδιάλεξη µεταξύ του κυρίου Αλεξιάδη και
ενός ενδεχόµενου συνεργάτη από το εξωτερικό)
Γραµµατέας:
Συνεργάτης:
Γραµµατέας:

Συνεργάτης:

Καληµέρα. «∆ιεθνής Εταιρεία Πλαστικών». Παρακαλώ.
Καληµέρα. Θα ήθελα να µιλήσω µε τον κ. Αλεξιάδη από το
τµήµα πωλήσεων.
Λυπάµαι, αλλά ο κ. Αλεξιάδης βρίσκεται αυτή τη στιγµή στην
αίθουσα συνεδριάσεων, όπου µιλάει σε µια οµάδα µαθητών για
την εξέλιξη και τα οφέλη του διεθνούς εµπορίου. Μπορείτε να
ξαναπάρετε σε µισή ώρα;
Βεβαίως. Θα ξαναπάρω. Σας ευχαριστώ.

(Μετά από µισή ώρα)
Συνεργάτης:
Γραµµατέας:
Αλεξιάδης:
Συνεργάτης:

Αλεξιάδης:

Συνεργάτης:

Αλεξιάδης:
Συνεργάτης:
Αλεξιάδης:

Συνεργάτης:

Καληµέρα σας. Σας ξαναπήρα πριν από µισή ώρα. Τελείωσε ο
κ. Αλεξιάδης; Θα µπορούσα να µιλήσω µαζί του;
Θα σας συνδέσω αµέσως.
Αλεξιάδης στο τηλέφωνο.
Καληµέρα, κ. Αλεξιάδη. Είµαι ο Michael Dole από την εταιρεία
“Dole & Sons UK’’ και θα ήθελα να µου δώσετε µερικές
πληροφορίες για ορισµένα προϊόντα, τα οποία θα θέλαµε να
προµηθευτούµε από σας. ∆ιαπιστώσαµε ότι αυξήθηκαν οι
εξαγωγές της εταιρείας σας και τα προϊόντα σας είναι πολύ πιο
φτηνά από τα προϊόντα άλλων χωρών και άρα πιο πετυχηµένα
στην αγορά.
Μ’ αυτά που µου είπατε νιώθω ήδη πιο ευχαριστηµένος από
κάθε άλλη φορά. Πείτε µου, σας παρακαλώ, τι θα θέλατε να
µάθετε;
Έχω µπροστά µου το πρόσφατο φυλλάδιο, που µας στείλατε,
το οποίο περιέχει την περιγραφή των προϊόντων, τις τιµές και
τις συνθήκες παράδοσης. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε αρκετή
ποσότητα από το είδος 25β (καθίσµατα) και τι έκπτωση
κάνετε, στην περίπτωση που αποφασίσουµε να αγοράσουµε
πιο µεγάλη ποσότητα. Επίσης, σε τι νόµισµα προτιµάτε να
γίνει η πληρωµή;
Μια στιγµή, για τι ποσότητα πρόκειται;
Περίπου 450-500 καθίσµατα.
Εντάξει. Έχουµε στο στοκ µας περισσότερο απ’ ό,τι θέλετε,
και σ’ αυτήν την ποσότητα, δηλαδή για πάνω από 100
καθίσµατα έχουµε µια έκπτωση 15%. Η πληρωµή γίνεται σε
ευρώ µε βάση την τιµή συναλλάγµατος, που ισχύει την
ηµέρα της πληρωµής (τρέχουσα τιµή).
Σας ευχαριστώ. Και ποιος πληρώνει τη διεθνή µεταφορά των
εµπορευµάτων σ’ αυτήν την περίπτωση;
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Αλεξιάδης:
Συνεργάτης:

Αλεξιάδης:
Συνεργάτης:
Αλεξιάδης:
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Η εταιρεία που αγοράζει, δηλαδή εσείς θα είστε υπεύθυνοι για
τη µεταφορά και τους τελωνειακούς διακανονισµούς.
Εντάξει, κ. Αλεξιάδη. Θα συνεννοηθώ µε τον αρµόδιο
διευθυντή της εταιρείας µας και αφού συµφωνήσουµε, θα σας
στείλω το έντυπο παραγγελίας µε την ποσότητα, που θα
αγοράσουµε.
Χαίροµαι που επιλέξατε την εταιρεία µας και να είστε σίγουροι
ότι θα µείνετε ευχαριστηµένοι από τη συνεργασία µας.
Και εγώ χαίροµαι. Θα σας τηλεφωνήσω το συντοµότερο
δυνατόν. Αντίο σας.
Αντίο σας.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Προµηθεύω: παρέχω, χορηγώ σε κάποιον κάτι που χρειάζεται ή θα χρειαστεί
στο µέλλον.
Π.χ. Τους προµήθευε συχνά πρώτες ύλες για την παραγωγή πλαστικών
αντικειµένων καθηµερινής χρήσης.

•

Αγορά, -ές: τόπος διάθεσης πώλησης των προϊόντων.
Π.χ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ψάχνουν νέες αγορές για τα εµπορεύµατά τους.

•

Φυλλάδιο, -α: ολιγοσέλιδο ενηµερωτικό / διαφηµιστικό έντυπο, που στοχεύει να
ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα µιας ορισµένης
βιοµηχανίας.
Π.χ. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων µοίραζε στα καταστήµατα τα ενηµερωτικά
φυλλάδια µε τα νέα προϊόντα της εταιρείας του.

•

Παράδοση, -εις: µεταβίβαση ενός πράγµατος σε κάποιον που το δικαιούται ή
που υπάρχει δέσµευση απέναντί του.
Π.χ. Η παράδοση των δεµάτων γίνεται την ίδια µέρα και στο σπίτι του πελάτη.

•

Έκπτωση, -εις: αφαίρεση µέρους ή ποσοστού από την τιµή πώλησης. Η
έκπτωση µπορεί να προσφερθεί σε σχέση µε τις µαζικές αγορές (εµπορική
έκπτωση) ή µε τη έγκαιρη πληρωµή σε µετρητά (έκπτωση τοις µετρητοίς).
Π.χ. Η ξένη εταιρεία αγόρασε µεγάλη ποσότητα πλαστικών καθισµάτων µε
έκπτωση 15%.
εκπτώσεις -πληθ.: όταν τα καταστήµατα προσφέρουν σε ειδικά χαµηλές τιµές τα
εµπορεύµατά τους.
Π.χ. Αρχίζουν πρόωρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις.

•

Νόµισµα, -µατα: το χρήµα που κυκλοφορεί µε τη µορφή χαρτονοµίσµατος ή
κέρµατος / (στο κείµενο) το ξένο νόµισµα.
Π.χ. Το ευρώ ήταν το νόµισµα, που χρησιµοποίησαν µεταξύ τους δύο εταιρείες,
για να χρηµατοδοτήσουν τις εµπορικές συναλλαγές.

•

Στοκ: το απόθεµα διαθέσιµων εµπορευµάτων ή άλλων ειδών σε δεδοµένη
στιγµή.
Π.χ. Οι βιοµηχανίες κρατάνε τα τελικά προϊόντα σε στοκ, για να διασφαλίσουν ότι
τα αγαθά είναι διαθέσιµα, όταν ζητιούνται από τους πελάτες.
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•

Τιµή, -ές συναλλάγµατος (-µα, -µατα): η τιµή του νοµίσµατος µιας χώρας
εκφρασµένης σε σχέση µε το νόµισµα άλλης χώρας.
Π.χ. Στη Ρουµανία επικρατεί ένα σύστηµα κυµαινόµενης τιµής συναλλάγµατος,
όπου η τιµή συναλλάγµατος κυµαίνεται σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες
συνθήκες αγοράς.

•

Μεταφορά, -ές εµπορευµάτων: µετακίνηση πραγµάτων, προσώπων σε
σχετικά αποµακρυσµένο σηµείο.
Π.χ. Η µεταφορά των εµπορευµάτων στη Γαλλία θα γίνει µε πλοίο.

•

Τελωνειακούς (-ός-ή-ό) διακανονισµούς (-ός, -οί): τακτοποίηση µε το
τελωνείο των ζητηµάτων, που αφορούν τον έλεγχο των εµπορευµάτων, που
εξάγονται, και την πληρωµή των φόρων, που έχουν καθοριστεί για αυτά τα
εµπορεύµατα.
Π.χ. Καθυστέρησαν πολλές ώρες στα σύνορα, λόγω τελωνειακών διακανονισµών.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1. διαφηµιστικό
2. συνθήκες
3. τρέχουσα
4. πληρωµή
5.φτηνά

παράδοσης
προϊόντα
φυλλάδιο
τιµή
µισθών
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
τα στοκ, παραγγελίες, ποσότητες, ο διακανονισµός, εκπτώσεις
1.
2.
3.
4.
5.

Ο προγραµµατισµός παραγωγής βασίζεται πάνω σε συγκεκριµένες
......................... πελατών.
......................... οφειλών προς τις τράπεζες είναι απαραίτητος για να µην γίνει
κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων.
Στις φετινές ......................... οι τιµές ήταν πολύ καλές.
Εξαντλήθηκαν ......................... καυσίµων.
Σηµαντικές ......................... φρούτων και λαχανικών διακινήθηκαν στη λαϊκή
αγορά.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Οφέλη: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής
(το όφελος, -ους)
Π.χ. Είχε πολλά οφέλη από τις δουλειές του στο εξωτερικό.
Κλίση:
το όφελος
του οφέλους
το όφελος
όφελος

•

•

τα οφέλη
των οφελών
τα οφέλη
οφέλη

∆ιεθνούς: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (διεθνήςής-ές)
Π.χ. Οι διεθνείς εξελίξεις ευνοούν τις θέσεις της χώρας µας σχετικά µε την
εξωτερική της πολιτική.
Κλίση:
διεθνής
διεθνούς
διεθνή
διεθνή

διεθνής
διεθνούς
διεθνή
διεθνή

διεθνές
διεθνούς
διεθνές
διεθνές

διεθνείς
διεθνών
διεθνείς
διεθνείς

διεθνείς
διεθνών
διεθνείς
διεθνείς

διεθνή
διεθνών
διεθνή
διεθνή

Ξαναπήρα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ξαναπαίρνω)
Π.χ. Τον ξαναπήρα αρκετές φορές, αλλά δεν κατάφερα να του µιλήσω.
Αρχικοί χρόνοι: ξαναπαίρνω, ξανάπαιρνα, θα ξαναπαίρνω, θα ξαναπάρω,
ξαναπήρα, έχω ξαναπάρει, είχα ξαναπάρει, θα έχω ξαναπάρει
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•

Μου: αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυµίας, προσώπου α΄, αριθµού ενικού,
πτώσης γενικής.
Π.χ. Μου είπε ότι θα γύριζε νωρίς, αλλά τελικά άργησε πάρα πολύ.
Κλίση:
εγώ
εµένα (µου)
εµένα (µε)

•

Ενότητα 4 - Εισαγωγές-Εξαγωγές

εµείς
εµάς (µας)
εµάς (µας)

Αυξήθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής, παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(αυξάνοµαι)
Π.χ. Φέτος αυξήθηκε ιδιαίτερα η τιµή των οπωροκηπευτικών και οι καταναλωτές
διαµαρτυρήθηκαν γι’ αυτό.
Αρχικοί χρόνοι: αυξάνοµαι, αυξανόµουν, θα αυξάνοµαι, θα αυξηθώ, αυξήθηκα,
έχω αυξηθεί, είχα αυξηθεί, θα έχω αυξηθεί

•

Εξαγωγές: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού,
ονοµαστικής (η εξαγωγή, -ής)
Π.χ. Οι εξαγωγές προϊόντων αποφέρουν σηµαντικά κέρδη στη χώρα.
Κλίση:
η εξαγωγή
της εξαγωγής
την εξαγωγή
εξαγωγή

•

πτώσης

οι εξαγωγές
των εξαγωγών
τις εξαγωγές
εξαγωγές

Πείτε: ρήµα, έγκλισης προστακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (λέω)
Π.χ. Πείτε µου, πώς θέλετε να γίνει η παρουσίαση του προγράµµατος.
Αρχικοί χρόνοι: λέω, έλεγα, θα λέω, θα πω, είπα, έχω πει, είχα πει, θα έχω πει

•

Μπροστά: επίρρηµα τοπικό.
Π.χ. Μπροστά στην είσοδο του κτιρίου, βρίσκεται η µεγάλη πλατεία.

•

Να αγοράσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αγοράζω)
Π.χ. Πρέπει να αγοράσουµε µεγάλη ποσότητα χαρτικής ύλης, για να καλύψουµε
τις ανάγκες της εταιρείας µας.
Αρχικοί χρόνοι: αγοράζω, αγόραζα, θα αγοράζω, θα αγοράσω, αγόρασα, έχω
αγοράσει, είχα αγοράσει, θα έχω αγοράσει

•

Πιο µεγάλη: επίθετο, βαθµού συγκριτικού, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού,
πτώσης αιτιατικής (µεγάλος-η-ο)
Π.χ. Η αύξηση του φόρου ήταν αυτή τη χρονιά πιο µεγάλη από πέρσι.
Κλίση:
µεγάλος
µεγάλου
µεγάλο

µεγάλη
µεγάλη
µεγάλη

µεγάλο
µεγάλου
µεγάλο
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µεγάλε

µεγάλη

µεγάλο

µεγάλοι
µεγάλων
µεγάλους
µεγάλοι

µεγάλες
µεγάλων
µεγάλες
µεγάλες

µεγάλα
µεγάλων
µεγάλα
µεγάλα

•

Περισσότερο: επίρρηµα, βαθµού συγκριτικού
Π.χ. Θα δουλεύεις περισσότερο και θα παίρνεις τον ίδιο µισθό. Τι λες;

•

Θα στείλω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (στέλνω)
Π.χ. Θα στείλουµε αµέσως τα απαιτούµενα έγγραφα, προκειµένου να
υπογραφούν και να ξεκινήσει η συνεργασία.
Αρχικοί χρόνοι: στέλνω, έστελνα, θα στέλνω, θα στείλω, έστειλα, έχω στείλει,
είχα στείλει, θα έχω στείλει

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Την ώρα που τηλεφώνησε ο συνεργάτης, ο κ. Αλεξιάδης βρισκόταν σε συνάντηση
µε το Γενικό ∆ιευθυντή.
2. Η εταιρεία του κ. Αλεξιάδη ασχολείται µε εξαγωγές προϊόντων.
3. Ο συνεργάτης θέλει να αγοράσει καθίσµατα 25β.
4. Η εταιρεία δεν έχει στην αποθήκη της τον αριθµό καθισµάτων, που θέλει ο
συνεργάτης.
5. Τελικά ο συνεργάτης δεν θα αγοράσει τίποτα από την εταιρεία του κ. Αλεξιάδη.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Θηλυκά ουσιαστικά σε -α
ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

η
της
την
-

δουλει-ά
δουλει-άς
δουλει-ά
δουλει-ά

ηµέρ-α
ηµέρ-ας
ηµέρ-α
ηµέρ-α

θάλασσ-α
θάλασσ-ας
θάλασσ-α
θάλασσ-α

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
των
τις
-

δουλει-ές
δουλει-ών
δουλει-ές
δουλει-ές

ηµέρ-ες
ηµερ-ών
ηµέρ-ες
ηµέρ-ες

θάλασσ-ες
θάλασσ-ών
θάλασσ-ες
θάλασσ-ες

Κατά το δουλειά κλίνονται: καρδιά, οµορφιά, µεταφορά, αγορά, διαφορά, προσφορά
κλπ.
Κατά το ηµέρα κλίνονται: γλώσσα, ώρα, χώρα, πλατεία, γυναίκα, δίψα, εταιρεία,
παραγγελία, πληροφορία, υπηρεσία, αφθονία κλπ.
Κατά το θάλασσα κλίνονται: αίθουσα, µαθήτρια, φοιτήτρια, καθηγήτρια,
διευθύντρια, τράπεζα κλπ.
Τα θηλυκά της κατηγορίας αυτής στη γενική του πληθυντικού τονίζονται στη
λήγουσα: γλώσσα – γλωσσών.

ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

η
της
την
-

ελπίδ-α
ελπίδ-ας
ελπίδ-α
ελπίδ-α

ποσότητ-α
ποσότητ-ας
ποσότητ-α
ποσότητ-α

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
των
τις
-

ελπίδ-ες
ελπίδ-ων
ελπίδ-ες
ελπίδ-ες

ποσότητ-ες
ποσοτήτ-ων
ποσότητ-ες
ποσότητ-ες

Κατά το ελπίδα κλίνονται: η εφηµερίδα, η πατρίδα, η φροντίδα, η εικόνα κλπ.
Κατά το ποσότητα κλίνονται: η ποιότητα, η χρησιµότητα, η ικανότητα, η
σοβαρότητα, η ταυτότητα, η προσωπικότητα κλπ.
Τα ουσιαστικά της κατηγορίας αυτής στη γενική πληθυντικού τονίζονται στην
παραλήγουσα: ταυτότητες – ταυτοτήτων.
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Θηλυκά ουσιαστικά σε -η
ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

η
της
την
-

αλλαγ-ή
αλλαγ-ής
αλλαγ-ή
αλλαγ-ή

ανάγκ-η
ανάγκ-ης
ανάγκ-η
ανάγκ-η

ζάχαρ-η
ζάχαρ-ης
ζάχαρ-η
ζάχαρ-η

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
των
τις
-

αλλαγ-ές
αλλαγ-ών
αλλαγ-ές
αλλαγ-ές

ανάγκ-ες
αναγκ-ών
ανάγκ-ες
ανάγκ-ες

ζάχαρ-ες
_______
ζάχαρ-ες
ζάχαρ-ες

Κατά το αλλαγή κλίνονται: αδερφή, ψυχή, γραµµή, τιµή, πληρωµή, εισαγωγή,
προσοχή, εξαγωγή, παραγωγή, περιοχή, εποχή κλπ.
Κατά το ανάγκη κλίνονται: φήµη, ζέστη, αγάπη, λύπη, ύλη κλπ.
Κατά το ζάχαρη κλίνονται: άνοιξη, κάµαρη, κούραση.
Από τα παροξύτονα δε σχηµατίζουν όλα τη γενική πληθυντικού. Όσα τη σχηµατίζουν
κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα: ανάγκη – αναγκών.
Τα προπαροξύτονα δε σχηµατίζουν ποτέ τη γενική πληθυντικού.

Θηλυκά ουσιαστικά σε -η αρχαιόκλιτα
ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

η
της
την
-

γνώσ-η
δύναµ-η
γνώσ-ης ή γνώσ-εως δύναµ-ης ή δυνάµ-εως
γνώσ-η
δύναµ-η
γνώσ-η
δύναµ-η
πληθυντικός αριθµός

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
των
τις
-

γνώσ-εις
γνώσ-εων
γνώσ-εις
γνώσ-εις

δυνάµ-εις
δυνάµ-εων
δυνάµ-εις
δυνάµ-εις

Κατά το γνώση κλίνονται: θέση, σκέψη, κρίση, λέξη, λύση, πίστη, πόλη, πράξη,
χρήση κλπ.
Κατά το δύναµη κλίνονται: απόφαση, διάθεση, είδηση, ειδοποίηση, εξήγηση, κίνηση,
εξέλιξη, έλλειψη κλπ.
Τα προπαροξύτονα αρχαιόκλιτα θηλυκά σε –η κατεβάζουν τον τόνο στον πληθυντικό
κατά µία συλλαβή: η δύναµη – οι δυνάµεις – των δυνάµεων – τις δυνάµεις.
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Θηλυκά ουσιαστικά σε -ος αρχαιόκλιτα
ενικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

η
της
την
-

είσοδ-ος
εισόδ-ου
είσοδ-ο
(είσοδ-ο)

λεωφόρ-ος
λεωφόρ-ου
λεωφόρ-ο
(λεωφόρ-ο)

οδ-ός
οδ-ού
οδ-ό
(οδ-ό)

πληθυντικός αριθµός
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

οι
των
τις
-

είσοδ-οι
εισόδ-ων
εισόδ-ους
(είσοδ-οι)

λεωφόρ-οι
λεωφόρ-ων
λεωφόρ-ους
(λεωφόρ-οι)

οδ-οί
οδ-ών
οδ-ούς
(οδ-οί)

Κατά το είσοδος κλίνονται: έξοδος, περίµετρος, πρόοδος, διαγώνιος, Αίγυπτος,
Κόρινθος, Πελοπόννησος κλπ.
Κατά το λεωφόρος κλίνονται: διχοτόµος, ∆ήλος, Κύπρος, Μήλος κλπ.
Κατά το οδός κλίνονται: Λεµεσός, Οδησσός κλπ.
Τα προπαροξύτονα θηλυκά σε –ος στη γενική του ενικού και του πληθυντικού,
καθώς και στην αιτιατική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα: η
είσοδος – της εισόδου – των εισόδων – τις εισόδους
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των ουσιαστικών:
2. Οι ………………………… της εταιρείας βρίσκονται σε άνοδο. (πώληση)
3. Η οικονοµική κατάσταση επηρεάζει τις ………………………… στον εµπορικό τοµέα.
(εξέλιξη)
4. Τα έσοδα της ………………………… του είναι σταθερά. (εταιρεία)
5. Η χώρα µας είναι µία από τις ………………………… του ευρωπαϊκού εµπορίου.
(λεωφόρος)
6. Υπάρχει ………………………… του συγκεκριµένου προϊόντος στην αγορά. (έλλειψη)

2. Σχηµατίστε για κάθε ουσιαστικό τις πτώσεις που ζητούνται:
1.
2.
3.
4.
5.

η
η
η
η
η

περίπτωση
έξοδος
µεταφορά
παραγγελία
ύλη

(γενική πληθυντικού)
(ονοµαστική πληθυντικού)
(αιτιατική ενικού)
(γενική ενικού)
(αιτιατική πληθυντικού)

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Πρέπει να αυξήσουµε τις ………………………… µας στο εξωτερικό.
α) εξαγωγές
β) εξαγωγείς
γ) εξαγωγής
2. Ο Πειραιάς είναι η µεγαλύτερη εµπορική ………………………… της Μεσογείου.
α) οδοί
β) οδό
γ) οδός
3. Σήµερα δεν έχουµε στη χώρα µας ………………………… γεωργικών προϊόντων.
α) αφθονίες
β) αφθονία
γ) αφθονίας
4. Παλιότερα οι άνθρωποι ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους µε τις …………………………
προϊόντων.
α) ανταλλαγές
β) ανταλλαγών
γ) ανταλλαγή
5. ∆ε γίνονται µόνο εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων αλλά και ………………………… .
α) γνώσης
β) γνώσεων
γ) γνώσεις
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΟΜΙΛΙΑ
(Η οµιλία του κυρίου Αλεξιάδη στους µαθητές)
Μία από τις πιο φανερές τάσεις της σύγχρονης οικονοµίας είναι η ανάπτυξη και
ισχυροποίηση του ∆ιεθνούς Εµπορίου. Να θυµηθούµε ότι η ανταλλαγή
εµπορευµάτων µεταξύ των χωρών γίνεται από την αρχαιότητα. Η αρχαία Ελλάδα, για
παράδειγµα, ήταν πασίγνωστη για την εξαγωγή ελαιόλαδου και κεραµικών αγγείων.
Με τη µεταφορά υλικών αγαθών διαδίδονταν, χωρίς ίσως να γίνεται αντιληπτό, και
πολιτιστικές αξίες.
Στο παρελθόν η πιο συχνή αιτία εξαγωγών ήταν η έλλειψη ενός προϊόντος σε µια
ορισµένη γεωγραφική περιοχή. Σε πιο παλιές εποχές, οι άνθρωποι αντάλλαζαν τα
προϊόντα που τους περίσσευαν (π.χ. γεωργικά) µε εκείνα που τους έλλειπαν (π.χ.
βιοτεχνικά) και υπήρχαν σε αφθονία αλλού. Αυτός ο φυσικός τρόπος ανταλλαγής
ενός προϊόντος µε ένα άλλο -αντιπραγµατικός ή αντι-εµπόριο όπως αναφέρεται και
πραγµατοποιείται και σήµερα στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Εµπορίου- αντικαταστάθηκε,
µετά από αιώνες µε την εµφάνιση του νοµίσµατος, µε αγοραπωλησίες αγαθών και τη
χρησιµοποίηση του χρήµατος στις εµπορικές ανταλλαγές. Ίσως να νιώσετε έκπληξη,
αν µάθετε ότι στην αρχαιότητα τα νοµίσµατα µπορούσαν να είναι φύλλα, όστρακα,
ψάρια ή πέτρα. Σήµερα το εµπόριο ασκείται από πολλές εταιρείες µε ηλεκτρονικά
µέσα και µε πλαστικό χρήµα και είναι πολύ αποδοτικό.
Οι σύγχρονες εµπορικές εταιρείες ασκούν διεθνές
εµπόριο για πολλούς και διάφορους λόγους όπως το να
αυξάνουν το κέρδος, να µειώνουν τον κίνδυνο
εξάρτησης από µία µόνο αγορά διανοµής προϊόντων, να
πουλάνε το περίσσευµα παραγωγής που δεν
απορροφήθηκε από την ήδη κορεσµένη εγχώρια
αγορά, να καλυτερεύουν την εικόνα της εταιρείας στη
∆ιεθνή Αγορά κλπ.
Εξωτερικό εµπόριο σηµαίνει εξαγωγή - εισαγωγή προϊόντων (π.χ. τρόφιµα, πρώτες
ύλες, αγαθά ευρείας κατανάλωσης, βιοµηχανικά προϊόντα), υπηρεσιών (τουρισµού,
µεταφορών, παροχής συµβουλών, διεθνούς ασφάλισης), πληροφοριών και γνώσεων.
Το πιο σηµαντικό έγγραφο απ’ όλα τα έγγραφα των συναλλαγών του εξωτερικού
εµπορίου είναι το συµβόλαιο διεθνούς πώλησης µεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα.
Αυτό το συµβόλαιο υπογράφεται µετά τη διαπραγµάτευση της ποσότητας του
εµπορεύµατος, της τιµής, των όρων πληρωµής, του τρόπου µεταφοράς και
εξασφάλισης προϊόντων στη διάρκεια της µεταφοράς.
Το διεθνές εµπόριο είναι επηρεασµένο από το οικονοµικό, πολιτικό, και τεχνολογικό
περιβάλλον των χωρών, που συµµετέχουν και ρυθµίζεται σε διεθνές επίπεδο από
διάφορους τελωνειακούς φόρους, όπως π.χ. ο φόρος εισαγωγής.
Στη σηµερινή εποχή υπάρχει η τάση για κατάργηση των εµπορικών φραγµών µεταξύ
των κρατών. Το πιο πειστικό παράδειγµα είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπου
σχηµατίστηκε µια Κοινή Αγορά των κρατών µελών της Κοινότητας για ελεύθερο
διασυνοριακό εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών.
Αυτό το γεγονός προσφέρει κέρδος και οφέλη τόσο στους εξαγωγείς και εισαγωγείς
όσο και γενικότερα, στον πληθυσµό που έχει έτσι στη διάθεσή του µια ευρύτερη
ποικιλία προϊόντων σε πολύ καλές τιµές.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆ιεθνής-ής-ές Εµπόριο, -α: η αγορά και η πώληση προϊόντων ανάµεσα σε
διάφορα έθνη, κράτη.
Π.χ. Το ∆ιεθνές εµπόριο γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση στις µέρες µας, µε τη βοήθεια
που του παρέχει το ∆ιαδίκτυο.

•

Ανταλλαγή, -ές: η ενέργεια και το αποτέλεσµα του να δίνω σε κάποιον κάτι και
να παίρνω από αυτόν κάτι άλλο.
Π.χ. Συχνά η ανταλλαγή προϊόντων µε τους γειτονικούς λαούς ήταν η αιτία για τις
καλές τους σχέσεις.

•

Εξαγωγή, -ές: διάθεση και πώληση ενός προϊόντος στην αγορά του εξωτερικού.
Π.χ. Οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών αποτελούν µεγάλη πηγή εσόδων για
την Ελλάδα.

•

Υλικά (-ός-ή-ό) αγαθά (-ό, -ά): οτιδήποτε ανήκει στον υλικό κόσµο, σε
αντίθεση µε τον πνευµατικό ή τον ηθικό.
Π.χ. Ενδιαφέρεται µόνο για τα υλικά αγαθά, χωρίς να υπολογίζει πνευµατικές ή
ηθικές αξίες.

•

Πλαστικό χρήµα: έκφραση, τρόπος πληρωµής µε πιστωτική κάρτα.
Π.χ. Λόγω της κρίσης, πολλές συναλλαγές σε αγοραπωλησίες γίνονται µε
πλαστικό χρήµα.

•

Κορεσµένος-η-ο: κατάσταση, κατά την οποία ένα σύστηµα έχει αποκτήσει τη
µεγαλύτερη τιµή του.
Π.χ. Σήµερα οι κλάδοι των καθηγητών θεωρούνται κορεσµένοι, καθώς ελάχιστοι
πια µπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας.

•

Εγχώρια (-ος-α-ο) αγορά, -ές: το σύνολο των προϊόντων, που παράγονται και
καταναλώνονται στην ίδια χώρα.
Π.χ. Τα προϊόντα της εγχώριας αγοράς είναι συνήθως φτηνότερα από τα
εισαγόµενα.

•

Εισαγωγή, -ές: η διαδικασία, κατά την οποία φέρνω προϊόντα από άλλη χώρα
στη δική µου.
Π.χ. Την προηγούµενη χρονιά ο οργανισµός έκανε µεγάλο αριθµό εισαγωγών σε
πρώτες ύλες.

•

Συµβόλαιο, -α: έγγραφη συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων.
Π.χ. Υπέγραψα συµβόλαιο µε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που µένω, για δύο
χρόνια.

•

Φόρος, -οι: τµήµα του εισοδήµατος των πολιτών, που αποδίδεται στο κράτος.
Π.χ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες νέα αύξηση φόρων, λόγω της µεγάλης
οικονοµικής κρίσης.

•

Κοινή Αγορά: η οικονοµική ένωση των κρατών της Ευρώπης.
Π.χ. Η Κοινή Αγορά ανοίγει νέους οικονοµικούς ορίζοντες στα κράτη-µέλη.
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•

Ελεύθερο (-ος-η-ο) διασυνοριακό (-ός-ή-ό) εµπόριο, -α: το ελεύθερο
εµπόριο µέσω των συνόρων δύο ή περισσότερων κρατών.
Π.χ. Η Κοινή Αγορά επιτρέπει τη µετακίνηση αγαθών, προς και από τα κράτη
µέλη, µε ελεύθερο διασυνοριακό εµπόριο.

•

Ευρύτερη (-ος-η-ο) ποικιλία, -ες προϊόντων (-ον, -οντα): περισσότερα
είδη πραγµάτων, αγαθών.
Π.χ. Στα καταστήµατα της περιοχής µας θα βρείτε µια ακόµη ευρύτερη ποικιλία
προϊόντων, χρωµάτων και σχεδίων.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
φόροι, κορεσµένοι, εισαγωγές, συµβόλαιο, ανταλλαγές
1.
2.
3.
4.
5.

Οι ……………………… λαχανικών έχουν αυξηθεί, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν
πρόβληµα οι ντόπιοι παραγωγοί.
Οι ……………………… για την επιχείρησή µου είναι τόσο υψηλοί, που σκέφτοµαι να
την κλείσω.
Πρέπει να υπογράψουµε ………………………, προκειµένου να ξεκινήσει η
συνεργασία µας.
Πολλοί τοµείς επαγγελµάτων θεωρούνται ………………………και οι νέοι πρέπει να
ενηµερώνονται έγκαιρα για αυτούς.
Οι ………………………προϊόντων ήταν η πρώτη µορφή εµπορίου.
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Κοινή
διασυνοριακό
ευρύτερη
πλαστικό
υλικά

ποικιλία
Αγορά
εµπόριο
αγαθά
χρήµα

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Εµπορευµάτων: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
γενικής (το εµπόρευµα, -µατος)
Π.χ. Τα εµπορεύµατα, που περιµέναµε από το εξωτερικό, ήρθαν και µπορούν να
διατεθούν στην αγορά.
Κλίση:
το εµπόρευµα
του εµπορεύµατος
το εµπόρευµα
εµπόρευµα

•

τα εµπορεύµατα
των εµπορευµάτων
τα εµπορεύµατα
εµπορεύµατα

Κεραµικών αγγείων: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού,
πτώσης γενικής (κεραµικός-ή-ό)
Π.χ. Η κεραµική τέχνη ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη στην Ελλάδα τα τέλη του 19ου
αιώνα.
Κλίση:
κεραµικός
κεραµικού
κεραµικό
κεραµικέ

κεραµική
κεραµικής
κεραµική
κεραµική

κεραµικό
κεραµικού
κεραµικό
κεραµικό

κεραµικοί
κεραµικών
κεραµικούς
κεραµικοί

κεραµικές
κεραµικών
κεραµικές
κεραµικές

κεραµικά
κεραµικών
κεραµικά
κεραµικά

ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (το αγγείο,
-ου)
Π.χ. Ένας µεγάλος αριθµός αγγείων βρέθηκε κατά την τελευταία ανασκαφή στην
Κρήτη.
Κλίση:
το αγγείο
του αγγείου
το αγγείο
αγγείο
•

τα αγγεία
των αγγείων
τα αγγεία
αγγεία

∆ιαδίδονταν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρατατικού, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διαδίδοµαι)
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Π.χ. Η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισµός διαδόθηκαν και επηρέασαν σηµαντικά
χώρες και λαούς.
Αρχικοί χρόνοι: διαδίδοµαι, διαδιδόµουν, θα διαδίδοµαι, θα διαδοθώ, διαδόθηκα,
έχω διαδοθεί, είχα διαδοθεί, θα έχω διαδοθεί
•

Περίσσευαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρατατικού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περισσεύω)
Π.χ. Μετά τις αγορές που έκανα, µε έκπληξη διαπίστωσα ότι µου είχαν περισσέψει
αρκετά χρήµατα.
Αρχικοί χρόνοι: περισσεύω, περίσσευα, θα περισσεύω, θα περισσέψω, περίσσεψα,
έχω περισσέψει, είχα περισσέψει, θα έχω περισσέψει

•

Αντικαταστάθηκε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (αντικαθίσταµαι)
Π.χ. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ο γενικός διευθυντής θα έχει αντικατασταθεί από
τον κ. Γεωργίου.
Αρχικοί χρόνοι: αντικαθίσταµαι, αντικαθιστάµην, θα αντικαθίσταµαι, θα
αντικατασταθώ, αντικαταστάθηκα, έχω αντικατασταθεί, είχα αντικατασταθεί, θα
έχω αντικατασταθεί

•

Εξάρτησης: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
εξάρτηση, -ης/-εως)
Π.χ. Η εξάρτησή του από τους γονείς του είναι τόσο µεγάλη, που δεν µπορεί να
µείνει µόνος του.
Κλίση:
η εξάρτηση
της εξάρτησης
την εξάρτηση
εξάρτηση

•

οι εξαρτήσεις
των εξαρτήσεων
τις εξαρτήσεις
εξαρτήσεις

Υπογράφεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (υπογράφοµαι)
Π.χ. Η νέα σύµβαση µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένων υπογράφεται στην αρχή
της συνεργασίας τους.
Αρχικοί χρόνοι: υπογράφοµαι, υπογραφόµουν, θα υπογράφοµαι, θα υπογραφώ,
υπογράφτηκα, έχω υπογραφεί, είχα υπογραφεί, θα έχω υπογραφεί

•

Περιβάλλον: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (το περιβάλλον, -οντος)
Π.χ. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί την ουσιαστική µέριµνα των
περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Κλίση:
το περιβάλλον
του περιβάλλοντος
το περιβάλλον
περιβάλλον

τα περιβάλλοντα
των περιβαλλόντων
τα περιβάλλοντα
περιβάλλοντα
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Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η ανταλλαγή εµπορευµάτων είναι σύγχρονο φαινόµενο.
2. Σήµερα το εµπόριο γίνεται µόνο µέσω πλαστικού χρήµατος.
3. Ένας από τους λόγους ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου είναι και η εικόνα µιας
εταιρείας στην αγορά του εξωτερικού.
4. Στο συµβόλαιο διεθνούς πώλησης περιγράφονται όλα όσα αφορούν την πώληση
και τη µεταφορά του προϊόντος.
5. Η Κοινή Αγορά καλυτερεύει τις συνθήκες ανάπτυξης του εµπορίου.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Προστακτική Ενεργητικής Φωνής
Η προστακτική είναι η έγκλιση που δηλώνει: προσταγή (α), επιθυµία (β), ευχή
(γ), προτροπή (δ) και απαγόρευση (ε):
α. Φύγε γρήγορα.
β. Άκουσέ µε.
γ. Βοήθα µε Θεέ µου.
δ. Χαιρέτα, Ειρήνη, τον κύριο Γιώργο.
ε. Μη φωνάζετε έτσι.
Συνεχής Προστακτική
Η συνεχής προστακτική είναι η προστακτική ενεστώτα και παρουσιάζει αυτό
που σηµαίνει το ρήµα, δηλαδή την προσταγή, την επιθυµία, την ευχή κλπ.
εξακολουθητικά, ως κάτι συνεχόµενο.
Έχει κανονικά δύο πρόσωπα, β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό.
Το β΄ ενικό σχηµατίζεται από το θέµα του ενεστώτα και την κατάληξη –ε (για την
α΄ συζυγία) ή –α (για τη β΄ συζυγία).
Το β’ πληθυντικό συµπίπτει µε το β΄ πληθυντικό της οριστικής ενεστώτα,
δηλ.:
β΄ ενικό: θέµα ενεστώτα + -ε ή -α
β΄ πληθυντικό: β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
παραδείγµατα

β΄ ενικό
β΄ πληθυντικό

1.
2.
3.
4.

γράφω

πηγαίνω

στέλνω

µιλάω

γράφε

πήγαινε

στέλνε

µίλα

γράφετε

πηγαίνετε
(πηγαίντε)

στέλνετε

µιλάτε

∆ίνε τα χρήµατα κάθε µήνα.
Κράτα συνέχεια σηµειώσεις.
Πληρώνετε τους λογαριασµούς σας.
Ενηµερώνετέ µε συνέχεια.

Κάποια ρήµατα σχηµατίζουν την συνεχή προστακτική λίγο διαφορετικά, όπως:
ακούω
λέ(γ)ω
τρώ(γ)ω
άκ-ου
λέγ-ε
τρώγ-ε
ακούτε
λέγετε
τρώγετε
Οι τύποι του γ΄ προσώπου που λείπουν αναπληρώνονται από την συνεχή
υποτακτική, π.χ. ας γράφει, ας λέει, να µιλάνε κλπ.
Η συνεχής προστακτική παίρνει άρνηση µη. Σε αυτή την περίπτωση όµως και το β΄
ενικό συµπίπτει µε το β΄ ενικό της οριστικής ενεστώτα, π.χ. µη φωνάζεις – µη
φωνάζετε, µη µιλάς – µη µιλάτε.
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Απλή προστακτική
Απλή προστακτική είναι η προστακτική αορίστου και παρουσιάζει αυτό που
σηµαίνει το ρήµα συνοπτικά, ως κάτι στιγµιαίο.
Έχει δύο πρόσωπα, β΄ ενικό και β΄ πληθυντικό. Σχηµατίζονται από το θέµα του
αορίστου, το β΄ ενικό µε την κατάληξη –ε και το β΄ πληθυντικό µε την κατάληξη
-τε ή, σπανιότερα, -ετε και για τις δύο συζυγίες.
παραδείγµατα
πληρώνω

περιµένω

µένω

µιλάω

τηλεφωνώ

πλήρωσ-ε

περίµεν-ε

µείν-ε

µίλησ-ε

τηλεφώνησ-ε

β΄ ενικό

β΄ πληθυντικό πληρώσ-τε περιµέν-ετε µείν-ετε µιλήσ-τε τηλεφωνήσ-τε

1.
2.
3.
4.

Εξοφλήστε µε αµέσως!
Πουλήστε τις µετοχές το γρηγορότερο!
Βοηθήστε µας γρήγορα!
Ακούστε τι έχω να σας πω.

Κάποια ρήµατα σχηµατίζουν την απλή προστακτική διαφορετικά, όπως:
βλέπω

λέω

τρώω

πίνω

βρίσκω

µπαίνω

δες

πες

φάε

πιες

βρες

µπες
έµπα

δείτε
δέστε

πείτε
πέστε

φάτε

πιείτε
πιέστε

βρείτε
βρέστε

µπείτε
µπέστε

βγαίνω

πηγαίνω

έρχοµαι

αφήνω

κάθοµαι

βγες

πήγαινε

έλα

άφησε
άσε

κάθισε
κάτσε

βγείτε
βγέστε

πηγαίνετε

ελάτε

αφήστε
άστε

καθίστε

Οι τύποι του γ΄ προσώπου που λείπουν αναπληρώνονται από την απλή προστακτική.
π.χ. να έρθει, να ξυπνήσουν, ας φάνε κλπ.
Η απλή προστακτική παίρνει άρνηση µη. Σε αυτή την περίπτωση όµως και το β΄
ενικό και το β΄ πληθυντικό ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα πρόσωπα του απλού
µέλλοντα.
π.χ. µη φωνάξεις – µη φωνάξετε, µην προσπαθήσεις – µην προσπαθήσετε.
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τη συνεχή προστακτική των παρακάτω ρηµάτων και στα δύο
πρόσωπα:

1.
2.
3.
4.
5.

προσφέρω
επιλέγω
παίρνω
στέλνω
υπογράφω

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο της απλής
προστακτικής:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

(εσείς) την αγορά µε ποιοτικά προϊόντα. (προµηθεύω)
όλα σας τα είδη από εµάς. (αγοράζω)
επωνυµία στην επιχείρησή σας. (αλλάζω)
(εσύ) τη συµφωνία πριν το τέλος του µήνα. (κλείνω)
(εσύ) µε κάθε τρόπο την επιταγή. (καλύπτω)

3. Σηµειώστε µε ένα √ τους τύπους της προστακτικής:
βάλε
πρόσφερες
κάντε
είδατε
πάρε

έγραψε
στείλτε
βελτιώσατε
έφτιαχνε
δώσε

υπογράψατε
εισάγεις
φύγετε
πουλάει
αλλάξτε
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Αφαίρεση µέρους από την τιµή ενός προϊόντος
2. «……………» µε, Θεέ µου! (προστακτική του ρήµατος «βοηθάω»)
3. Η γενική του ουσιαστικού «γνώση»
Κάθετα:
1. Παρέχω σε κάποιον κάτι που θα χρειαστεί.
2. Τµήµα του εισοδήµατος των πολιτών, που αποσπά το κράτος.
1
1

2
2

3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Έντυπο ολιγοσέλιδο, διαφηµιστικό / ενηµερωτικό.
Φ_______
2. ∆ιάθεση και πώληση ενός προϊόντος στην αγορά του εξωτερικού. Ε _ _ _ _ _ _
3. Το σύνολο των προϊόντων που παράγονται και καταναλώνονται στην ίδια χώρα.
(δύο λέξεις)
Ε______
Α____

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. …………………… όλες τις κάβες της γειτονιάς µε ποτά.
α) προµηθεύουν
β) παράγουν
γ) εξάγουν
2. Μας έστειλε ένα διαφηµιστικό …………………… από την εταιρεία του.
α) έντυπο
β) φυλλάδιο
γ) απόδειξη
3. ∆εν µπορούσα να σε δω, γιατί …………………… σου ήταν ένα δέντρο.
α) µπροστά
β) πίσω
γ) µέσα
4. …………………… το λογαριασµό, αµέσως!
α) πληρώνουµε
β) πληρώνεις
γ) πλήρωσε
5. Σκέφτεται µόνο τα χρήµατα και γενικότερα ενδιαφέρεται για τα ……………………
αγαθά.
α) πνευµατικά
β) υλικά
γ) ηθικά
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

(στην εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ)
Γενικός ∆ιευθυντής:

κ. Γεωργίου:
Γενικός ∆ιευθυντής:
κ. Γεωργίου:
Γενικός ∆ιευθυντής:

κ. Γεωργίου:

Γενικός ∆ιευθυντής:

κ. Γεωργίου:
Γενικός ∆ιευθυντής:
κ. Γεωργίου:

Γενικός ∆ιευθυντής:

Κύριε Γεωργίου, είστε πολύτιµος συνεργάτης µας
πολλά χρόνια. Σκέφτοµαι λοιπόν ότι πρέπει να σας
ενηµερώσω και να σας συµβουλευτώ, πριν
συγκαλέσω ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Κύριε Γενικέ, µε κάνετε και ανησυχώ.
Όχι, όχι. Πρόκειται για το γνωστό ζήτηµα της
επικείµενης συγχώνευσης της εταιρείας.
Νόµιζα ότι το θέµα δεν επείγει.
Ασφαλώς
όχι.
Θεωρώ,
όµως,
ότι
αν
δεν
διαπραγµατευτούµε τώρα επί ίσοις όροις θα
αναγκαστούµε να το κάνουµε αργότερα κάτω από
πίεση. Τα περιθώρια στενεύουν.
Κύριε γενικέ, οι εκπρόσωποι της ΑΛΦΑ είναι σκληροί
διαπραγµατευτές.
∆εν
θα
καταφέρουµε
να
προχωρήσουµε χωρίς απώλειες.
Φυσικά. Αυτό το έχουµε ήδη αποδεχτεί. Οπωσδήποτε,
όµως, δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την άλλη
πλευρά.
Επιτρέψτε µου να θέσω και το θέµα των απολύσεων.
Τι εννοείτε;
Γνωρίζετε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόµενοι
είναι τα πρώτα θύµατα. Ήδη επικρατεί αναβρασµός
και φοβάµαι για κινητοποιήσεις και απεργίες.
Να
τους
καθησυχάσουµε.
Τώρα,
όµως,
ας
προχωρήσουµε και στις εναλλακτικές λύσεις. Σε
περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις µε την ΑΛΦΑ
φτάσουν σε αδιέξοδο θα πρέπει να είµαστε σε
ετοιµότητα, ώστε να προσεταιριστούµε άλλες
ενδιαφερόµενες εταιρείες. Σας παρακαλώ, να µου
ετοιµάσετε, αφού συνεργαστείτε µε το λογιστήριο, µια
σχετική πρόταση, την οποία θα παρουσιάσω για
έγκριση στο επόµενο ∆ιοικητικό συµβούλιο. Τη γενική
µας πολιτική τη γνωρίζετε. Καµία αναδίπλωση στις
βασικές µας θέσεις, από τη µια, και συντηρητική
υποχώρηση σε δευτερεύοντα ζητήµατα, από την άλλη.

91

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 5 - Επανάληψη

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Πολύτιµος-η-ο: ακριβός, σηµαντικός.
Π.χ. Οι παλιότεροι συνεργάτες της επιχείρησης έχουν πείρα και είναι πολύτιµοι
συνεργάτες.

• Συγκαλώ: καλώ επίσηµα έναν αριθµό ατόµων σε συγκεκριµένο χώρο, ώστε να
συσκεφτούν και να αποφασίσουν.
Π.χ. Συγκάλεσε έκτακτο συµβούλιο, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η οικονοµική
κρίση στην εταιρεία.
•

Επικείµενος-η-ο: προσεχής, που πρόκειται να γίνει στο µέλλον.
Π.χ. Ετοιµάζεται για τον επικείµενο γάµο του.

•

Συγχώνευση, -εις: ένωση οµοειδών πραγµάτων, ενοποίηση.
Π.χ. Πολλές εταιρείες καταφεύγουν σε συγχώνευση για να επιβιώσουν.

•

Επί ίσοις όροις: µε ίδιους όρους, µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
Π.χ. Οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται επί ίσοις όροις.

•

Αντιληπτός-ή-ό: κατανοητός.
Π.χ. Ο κλέφτης µπήκε στο σπίτι και πήρε τα πράγµατα, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

•

Αναβρασµός: ταραχή, αναστάτωση.
Π.χ. Βλέπω ότι στο σπίτι υπάρχει αναβρασµός. Κανένας δεν τα πάει καλά µε
κανέναν.

•

Κινητοποίηση,-εις: κίνηση ή ενέργεια ανθρώπων για κάποιο σκοπό.
Π.χ. Οι εργαζόµενοι διεκδικούν τα δικαιώµατά τους µε αγώνες και κινητοποιήσεις.

•

Εναλλακτικός-ή-ό: αυτός που προσφέρεται για εναλλαγή.
Π.χ. Εκτός από την κλασική ιατρική υπάρχει και η εναλλακτική.

•

Αδιέξοδο, -α: κατάσταση που δεν έχει λύση.
Π.χ. ∆εν έχω καθόλου χρήµατα, βρίσκοµαι σε οικονοµικό αδιέξοδο.

•

Έγκριση, -εις: επιδοκιµασία, αποδοχή.
Π.χ. Έχω ζητήσει δάνειο και περιµένω έγκριση από την τράπεζα.

•

Αναδίπλωση, -εις: υποχώρηση.
Π.χ. Όταν διαπραγµατευόµαστε, δεν µπορούµε να είµαστε ανυποχώρητοι.
Χρειάζονται και αναδιπλώσεις.

•

Συντηρητικός-ή-ό: µε περιορισµένες αντιλήψεις ή ενέργειες.
Π.χ. Είναι άνθρωπος συντηρητικός, και πάντα κάνει στη ζωή του µικρά βήµατα.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
επικείµενη, συγχώνευση, επί ίσοις όροις, απώλεια, εναλλακτικός, αναδιπλώσεις
1. Στο χρηµατιστήριο παρουσιάστηκε µεγάλη ……………………… των τιµών των
µετοχών.
2. Οι δυο µεγαλύτερες εκδοτικές εταιρείες της χώρας διαπραγµατεύονται την
……………………… τους.
3. Η ……………………… πρόσληψη ειδικευµένων υπαλλήλων θα ισχυροποιήσει την
επιχείρηση.
4. Ο ανταγωνισµός στην αγορά πρέπει να γίνεται ……………………… .
5. Η φαρµακευτική εταιρεία διακινεί κυρίως ……………………… προϊόντα.
6. Ξεκινήσαµε καλά, αλλά στην πορεία αναγκαστήκαµε να κάνουµε …………………… .

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

πολύτιµη
διαπραγµατευτής
κινητοποίηση
έγκριση
συντηρητικός

πολιτικός
δυναµική
τραπεζική
συνεργάτιδα
ικανός

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να συµβουλευτώ: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συµβουλεύοµαι)
Π.χ. Μου αρέσει να συµβουλεύοµαι ανθρώπους, που έχουν πετύχει στη ζωή
τους.
Αρχικοί χρόνοι: συµβουλεύοµαι, συµβουλευόµουν, θα συµβουλεύοµαι, θα
συµβουλευτώ, συµβουλεύτηκα, έχω συµβουλευτεί, είχα συµβουλευτεί, θα έχω
συµβουλευτεί

•

Επείγει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επείγει)
Π.χ. Αυτό που επείγει τώρα, είναι να τελειώσεις τις σπουδές σου.
Αρχικοί χρόνοι: (µόνο σε γ΄ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού ενεστώτα και
µέλλοντα) επείγει-επείγουν, θα επείγει-θα επείγουν

•

Περιθώρια: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το περιθώριο, -ου)
Π.χ. ∆εν υπάρχει κανένα περιθώριο για κέρδος, αν πουλάς σε τόσο χαµηλή τιµή.
Κλίση:
το περιθώριο
του περιθωρίου

τα περιθώρια
των περιθωρίων
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τα περιθώρια
περιθώρια

Στενεύουν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (στενεύω)
Π.χ. Με στενεύει η ζωή µου, µε στενεύουν τα οικονοµικά µου, νοιώθω σαν να
βρίσκοµαι σε ένα στενό δρόµο.
Αρχικοί χρόνοι: στενεύω, στένευα, θα στενεύω, θα στενέψω, στένεψα, έχω
στενέψει, είχα στενέψει, θα έχω στενέψει

•

Έχουµε αποδεχτεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
παθητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αποδέχοµαι)
Π.χ. Πρέπει να αποδέχεσαι την πραγµατικότητα, ακόµα και αν δεν σου αρέσει.
Αρχικοί χρόνοι: αποδέχοµαι, αποδεχόµουν, θα αποδέχοµαι, θα αποδεχτώ,
αποδέχτηκα, έχω αποδεχτεί, είχα αποδεχτεί, θα έχω αποδεχτεί

•

Απολύσεων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
γενικής (η απόλυση, -ης/-εως)
Π.χ. Αν δεν έρχεσαι στην ώρα σου στη δουλειά, σε περιµένει η απόλυσή σου.
Κλίση:
η απόλυση
της απόλυσης
την απόλυση
απόλυση

•

Θύµατα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το θύµα, -µατος)
Π.χ. Πολλοί οδηγοί πέφτουν θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων, εξαιτίας των
προβληµατικών οδοστρωµάτων.
Κλίση:
το θύµα
του θύµατος
το θύµα
θύµα

•

οι απολύσεις
των απολύσεων
τις απολύσεις
απολύσεις

τα θύµατα
των θυµάτων
τα θύµατα
θύµατα

Επικρατεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (επικρατώ)
Π.χ. Στο παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου θα επικρατήσει η πιο τυχερή ή η
πιο καλή οµάδα;
Αρχικοί χρόνοι: επικρατώ, επικρατούσα, θα επικρατώ, θα επικρατήσω,
επικράτησα, έχω επικρατήσει, είχα επικρατήσει, θα έχω επικρατήσει

•

Απεργίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η απεργία, -ας)
Π.χ. Αυτή την εβδοµάδα έχουν απεργία οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
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οι απεργίες
των απεργιών
τις απεργίες
απεργίες

Να καθησυχάσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (καθησυχάζω)
Π.χ. Είναι πολύ εκνευρισµένος. Κάποιος πρέπει να τον ηρεµήσει και να τον
καθησυχάσει.
Αρχικοί χρόνοι: καθησυχάζω, καθησύχαζα, θα καθησυχάζω, θα καθησυχάσω,
καθησύχασα, έχω καθησυχάσει, είχα καθησυχάσει, θα έχω καθησυχάσει

•

Ετοιµότητα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
ετοιµότητα, -ας)
Π.χ. Οι γιατροί βρίσκονται σε ετοιµότητα, για να αντιµετωπίσουν την επιδηµία
της γρίπης.
Κλίση:
η ετοιµότητα
της ετοιµότητας
την ετοιµότητα
ετοιµότητα

•

Πρόταση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
πρόταση, -ης/εως)
Π.χ. Έχω πολλές προτάσεις για συνεργασία µε διάφορες εταιρείες.
Κλίση:
η πρόταση
της πρότασης
την πρόταση
πρόταση

οι προτάσεις
των προτάσεων
τις προτάσεις
προτάσεις
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Σε µια διαπραγµάτευση οι δυο πλευρές είναι προετοιµασµένες για πιθανές
απώλειες.
Η εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ δεν έχει καµία εναλλακτική λύση.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής θα αποφασίσει µόνος του για τη διαπραγµάτευση.
Συντηρητική υποχώρηση σηµαίνει υποχώρηση σε όλα τα σηµεία.
Ο κ. Γεωργίου θα ετοιµάσει µια πρόταση για το επόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1.Στόχος της κάθε πλευράς είναι η ………………………… διαπραγµάτευση.
α. επί ίσοις όροις
β. επί λέξει
γ. άνευ όρων
2. Επιθυµία των διαπραγµατευτών είναι να προχωρήσουν χωρίς ………………………… .
α. θύµατα
β. απώλειες
γ. πρόγραµµα
3. Τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει ………………………… .
α. το Ελεγκτικό Συµβούλιο β. η Γενική Συνέλευση γ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
4. Σε βασικά ζητήµατα δεν πρέπει να υπάρχει ………………………… .
α. ανατίµηση
β. αναδίπλωση
γ. επιστροφή
5. Σε ζητήµατα δεύτερης σηµασίας επιτρέπεται η ………………………… υποχώρηση.
α. συντηρητική
β. πολύτιµη
γ. εναλλακτική
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε ουδέτερα ουσιαστικά από τα παρακάτω ρήµατα:

χτίζω
ποτίζω
περνάω
πατάω
ξυπνάω

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά:
1.
2.
3.
4.
5.

µανάβης
κεφτές
ποιητής
καναπές
καθηγητής

6. δρόµος
7. φοροφυγάς
8. ταξιτζής
9. έφορος
10. παίχτης

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των ουσιαστικών:
πρόταση, εβδοµάδα, εγώ, εξαγωγές, αρµόδιος, οικονοµικά στοιχεία, εσύ, προσωπικό,
ευθύνη, ικανότητα
(χρησιµοποιείστε και άρθρο, όπου είναι απαραίτητο)
Αλέξανδρε, φέρε µου σε παρακαλώ ……………………………………… (1) σου ως το τέλος
……………………………………… (2). Εµείς ……………………………………… (3) πρέπει να
εργαστούµε εντατικά και ίσως θα ήταν σκόπιµο να συνεργαστούµε µε την Ελένη. Για
το πρόβληµα ……………………………………… (4) ενηµέρωσε ………………………………………
(5). Σε παρακαλώ, επίσης, να µου φέρεις ……………………………………… (6) που
……………………………………… (7) έχω ζητήσει και, τέλος, να αρχίσεις τις πληρωµές
……………………………………… (8) σήµερα. Ελπίζω να µην σου ανέθεσα πολλές
……………………………………… (9) αλλά στηρίζοµαι ……………………………………… (10)
σου.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:
Μαρία:
Γιώργος:

Μαρία:

Γιώργος:

Μαρία:

Καληµέρα, Γιώργο.
Μαρία! Τι έκπληξη. Για πού το έβαλες πρωί – πρωί;
Πηγαίνω στην τράπεζα.
Στην τράπεζα, ε; Παιδί µου, ο έρωτας, ο βήχας και το χρήµα
δεν κρύβονται.
Σταµάτα να µε πειράζεις. Πάω στην τράπεζα για συνάλλαγµα.
Εµπορικό; Σου χρειάζεται για την επιχείρηση;
Όχι. Θα πάω ένα ταξιδάκι στην Αγγλία, για µια προσωπική
υπόθεση, και χρειάζοµαι τουριστικό συνάλλαγµα.
Συνάλλαγµα στην Ενωµένη Ευρώπη;
Μα η Αγγλία, Γιώργο µου, δεν ανήκει στην Ευρωζώνη.
Σωστά. Αλλά δεν νοµίζω να αντιµετωπίσεις πρόβληµα µε το
ευρώ.
Σίγουρα, αλλά δεν έχω ιδέα τι γίνεται µε τις ισοτιµίες.
Συµφέρει να αγοράσω λίρες ή να χρησιµοποιήσω ευρώ;
Κι εγώ δεν ξέρω. Όµως, ο αρµόδιος υπάλληλος θα µπορεί να
σε συµβουλεύσει. Θυµάσαι την εποχή που το συνάλλαγµα
ήταν απόλυτα ελεγχόµενο και περιορισµένο; Ακόµα και η
χρήση της πιστωτικής κάρτας;
Ναι. Μη νοµίζεις, όµως, ότι τώρα τα πράγµατα είναι καλύτερα.
Η αγοραστική µας δύναµη στο εξωτερικό είναι µηδαµινή σε
σχέση µε αυτή των ευρωπαίων εταίρων.
Μαρία, µην αρχίζεις κι εσύ. Βαρέθηκα να ακούω κάθε µέρα
γκρίνια, ότι το ευρώ υπήρξε καταστροφικό και προκάλεσε
ύφεση στις οικονοµίες κάποιων χωρών. Σκέψου ότι τώρα το
εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο και γενικότερα οι
οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών
αλλά και τρίτων χωρών, γίνονται ευκολότερα. Αυτό δεν
διευκολύνει µελλοντικά την ανάπτυξη;
Εντάξει, δεν θα λύσουµε εµείς το πρόβληµα. Πρέπει να
πηγαίνω, αλλά θα συναντηθούµε, όταν θα επιστρέψω. Τελικά
δεν θα αγοράσω λίρες. Θα προτιµήσω να υποστηρίξω το
σκληρό µας νόµισµα!
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Συνάλλαγµα, -µατα: το ξένο νόµισµα, που υπάρχει σε µια χώρα.
Π.χ. Η ανάπτυξη του εµπορίου αποτελεί σηµαντική πηγή εισροής συναλλάγµατος
στη χώρα µας.

•

Εµπορικός-ή-ό: ο σχετικός µε την αγορά και την πώληση (στο κείµενο:
εµπορικό συνάλλαγµα = συνάλλαγµα που εγκρίνεται αποκλειστικά για
εµπορικούς λόγους).
Π.χ. Το εµπορικό συνάλλαγµα το αγοράζουµε σε χαµηλότερη τιµή.

•

Επιχείρηση, -εις: οργανωµένη οικονοµική δραστηριότητα.
Π.χ. Έχει µια µικρή, αλλά υγιή επιχείρηση.

•

Τουριστικός-ή-ό: που έχει σχέση µε τον τουρισµό (στο κείµενο: τουριστικό
συνάλλαγµα = συνάλλαγµα που εγκρίνεται για ιδιωτικό ταξίδι).
Π.χ. Φεύγω για Ρωσία. Χρειάζοµαι τουριστικό συνάλλαγµα.

•

Ευρωζώνη: οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες ισχύει το ενιαίο
νόµισµα, το ευρώ.
Π.χ. Η ∆ανία δεν θέλει να µπει στην Ευρωζώνη.

•

Ισοτιµία, -ες: η αντιστοιχία µεταξύ νοµισµάτων διαφορετικών χωρών.
Π.χ. Ξέρεις την ισοτιµία µεταξύ δολαρίου και ευρώ;

•

Αγοραστική (-ός-ή-ό) δύναµη, -εις: η δυνατότητα που έχει κάποιος να
αγοράζει µε συγκεκριµένο ποσό ανάλογα πράγµατα.
Π.χ. Ο πληθωρισµός µειώνει την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών.

•

Εταίρος, -οι: σύντροφος, συνεργάτης.
Π.χ. Τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν µεταξύ τους σχέση εταίρων.

•

Ύφεση, -εις: κατέβασµα, ελάττωση, υποχώρηση.
Π.χ. Ύφεση θα παρουσιάσει η κακοκαιρία τις επόµενες µέρες.

•

Εισαγωγικό (-ός-ή-ό) και εξαγωγικό (-ός-ή-ό) εµπόριο, -α: το εµπόριο
που έχει σχέση µε την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων.
Π.χ. Μια χώρα έχει ανάγκη από εξαγωγικό αλλά και εισαγωγικό εµπόριο.

•

Συναλλαγή, -ές: εµπορική δοσοληψία.
Π.χ. Έχω συναλλαγές µε πολλές τράπεζες.

•

Σκληρό (-ός-ή-ό) νόµισµα, -µατα: δυνατό νόµισµα, που επικρατεί άλλων
νοµισµάτων.
Π.χ. Τελικά το ευρώ είναι σκληρό νόµισµα;
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
εµπορικό, ευρωζώνη, ισοτιµίες, περιορισµένο, µηδαµινή
1.
2.
3.
4.
5.

Σε παρακαλώ κοίταξε τις …………………………… στην εφηµερίδα και ενηµέρωσέ µε.
Έχει …………………………… πιθανότητα να προσληφθεί.
Η Σουηδία δεν ανήκει στην …………………………… .
Έχει πολύ …………………………… λεξιλόγιο.
Ο Γιώργος δουλεύει σε …………………………… πλοίο.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

τουριστικό
αγοραστική
εξαγωγικό
προσωπική
αρµόδιος

εµπόριο
υπόθεση
συνάλλαγµα
δύναµη
υπάλληλος

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Έκπληξη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
έκπληξη, ης)
Π.χ. Για την γιορτή του θα του κάνω ένα δώρο έκπληξη.
Κλίση:
η έκπληξη
της έκπληξης
την έκπληξη
έκπληξη

•

οι εκπλήξεις
των εκπλήξεων
τις εκπλήξεις
εκπλήξεις

Κρύβονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού συζυγίας α΄ (κρύβοµαι)
Π.χ. Η γάτα µας κρύφτηκε µέσα στην ντουλάπα.
Αρχικοί χρόνοι: κρύβοµαι, κρυβόµουν, θα κρύβοµαι, θα κρυφτώ, κρύφτηκα, έχω
κρυφτεί, είχα κρυφτεί, θα έχω κρυφτεί

•

Αρµόδιος: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(αρµόδιος-α-ο)
Π.χ. Το γραφείο του αρµόδιου υπαλλήλου για τα δάνεια, είναι στο δεύτερο
όροφο.
Κλίση:
αρµόδιος
αρµόδιου
αρµόδιο

αρµόδια
αρµόδιας
αρµόδια

αρµόδιο
αρµόδιου
αρµόδιο
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αρµόδιε

αρµόδια

αρµόδιο

αρµόδιοι
αρµοδίων
αρµόδιους
αρµόδιοι

αρµόδιες
αρµοδίων
αρµόδιες
αρµόδιες

αρµόδια
αρµοδίων
αρµόδια
αρµόδια

Ελεγχόµενο: µετοχή, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (ελέγχοµαι)
Π.χ. Ο χώρος είναι ελεγχόµενος από συστήµατα ασφαλείας.
Αρχικοί χρόνοι: ελέγχοµαι, ελεγχόµουν, θα ελέγχοµαι, θα ελεγχθώ, ελέγχθηκα,
έχω ελεγχθεί, είχα ελεγχθεί, θα έχω ελεγχθεί

•

Κλίση:
ελεγχόµενος
ελεγχόµενου
ελεγχόµενο
ελεγχόµενε

ελεγχόµενη
ελεγχόµενης
ελεγχόµενη
ελεγχόµενη

ελεγχόµενο
ελεγχόµενου
ελεγχόµενο
ελεγχόµενο

ελεγχόµενοι
ελεγχόµενων
ελεγχόµενους
ελεγχόµενοι

ελεγχόµενες
ελεγχόµενων
ελεγχόµενες
ελεγχόµενες

ελεγχόµενα
ελεγχόµενων
ελεγχόµενα
ελεγχόµενα

Περιορισµένο: µετοχή, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄
(περιορίζοµαι)
Π.χ. τα οικονοµικά του µέσα είναι πολύ περιορισµένα.
Αρχικοί χρόνοι: περιορίζοµαι, περιοριζόµουν, θα περιορίζοµαι, θα περιοριστώ,
περιορίστηκα, έχω περιοριστεί, είχα περιοριστεί, θα έχω περιοριστεί

•

Κλίση:
περιορισµένος
περιορισµένου
περιορισµένο
περιορισµένε

περιορισµένη
περιορισµένης
περιορισµένη
περιορισµένη

περιορισµένο
περιορισµένου
περιορισµένο
περιορισµένο

περιορισµένοι
περιορισµένων
περιορισµένους
περιορισµένοι

περιορισµένες
περιορισµένων
περιορισµένες
περιορισµένες

περιορισµένα
περιορισµένων
περιορισµένα
περιορισµένα

Μηδαµινή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(µηδαµινός-ή-ό)
Π.χ. Η χρηµατική αξία αυτού του δαχτυλιδιού είναι µηδαµινή, αλλά η
συναισθηµατική τεράστια.
Κλίση:
µηδαµινός
µηδαµινού

µηδαµινή
µηδαµινής

µηδαµινό
µηδαµινού
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µηδαµινό
µηδαµινέ

µηδαµινή
µηδαµινή

µηδαµινό
µηδαµινό

µηδαµινοί
µηδαµινών
µηδαµινές
µηδαµινοί

µηδαµινές
µηδαµινών
µηδαµινές
µηδαµινές

µηδαµινά
µηδαµινών
µηδαµινά
µηδαµινά

Βαρέθηκα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (βαριέµαι)
Π.χ. Όταν ήµουν µαθητής βαριόµουν το διάβασµα.
Αρχικοί χρόνοι: βαριέµαι, βαριόµουν, θα βαριέµαι, θα βαρεθώ, βαρέθηκα, έχω
βαρεθεί, είχα βαρεθεί, θα έχω βαρεθεί

•

Γκρίνια: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
γκρίνια, -ας)
Π.χ. ∆εν αντέχω την γκρίνια σου και τις φωνές σου.
Κλίση:
η γκρίνια
της γκρίνιας
την γκρίνια
γκρίνια

•

•

οι γκρίνιες
-----------τις γκρίνιες
γκρίνιες

Καταστροφικό: επίθετο, γένους ουδετέρου,
ονοµαστικής (καταστροφικός-ή-ό)
Π.χ. Το χτύπηµα του σεισµού ήταν καταστροφικό.

αριθµού

Κλίση:
καταστροφικός
καταστροφικού
καταστροφικό
καταστροφικέ

καταστροφική
καταστροφικής
καταστροφική
καταστροφική

καταστροφικό
καταστροφικού
καταστροφικό
καταστροφικό

καταστροφικοί
καταστροφικών
καταστροφικούς
καταστροφικοί

καταστροφικές
καταστροφικών
καταστροφικές
καταστροφικές

καταστροφικά
καταστροφικών
καταστροφικά
καταστροφικά

ενικού,

Θα επιστρέψω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επιστρέφω)
Π.χ. Πότε θα µου επιστρέψεις τα βιβλία που σου δάνεισα;
Αρχικοί χρόνοι: επιστρέφω, επέστρεφα, θα επιστρέφω, θα
επέστρεψα, έχω επιστρέψει, είχα επιστρέψει, θα έχω επιστρέψει

•

πτώσης

επιστρέψω,

Θα προτιµήσω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (προτιµώ)
Π.χ. Θα προτιµούσα να έχω ένα σπίτι στη θάλασσα, παρά ένα διαµέρισµα στην
πόλη.
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Αρχικοί χρόνοι: προτιµώ, προτιµούσα, θα προτιµώ, θα προτιµήσω, προτίµησα,
έχω προτιµήσει, είχα προτιµήσει, θα έχω προτιµήσει
•

Να υποστηρίξω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (υποστηρίζω)
Π.χ. Συµµετέχει σε µια οργάνωση, η οποία υποστηρίζει τα δικαιώµατα των
παιδιών.
Αρχικοί χρόνοι: υποστηρίζω, υποστήριζα, θα υποστηρίζω, θα υποστηρίξω,
υποστήριξα, έχω υποστηρίξει, είχα υποστηρίξει, θα έχω υποστηρίξει

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Η Μαρία είναι κρυωµένη και βήχει.
Ο Γιώργος χρειάζεται συνάλλαγµα, επειδή πρόκειται να ταξιδέψει.
Η Αγγλία δεν είναι χώρα της Ευρωζώνης.
Η Μαρία είναι πολύ καλά ενηµερωµένη σχετικά µε την ισοτιµία λίρας και ευρώ.
Η Μαρία θα προτιµήσει να έχει µαζί της κέρµατα, γιατί είναι σκληρά νοµίσµατα.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η Μαρία θα ταξιδέψει για λόγους …………………………… .
α. προσωπικούς
β. επαγγελµατικούς γ. άσχετους
2. Η Μαρία θέλει …………………………… συνάλλαγµα.
α. τουριστικό
β. εµπορικό
γ. πολύ
3. Ο Γιώργος δεν είναι απόλυτα ενηµερωµένος σχετικά µε τις …………………………… .
α. αναλογίες
β. ισοτιµίες
γ. αγοραπωλησίες
4. Το νόµισµα της Αγγλίας είναι …………………………… .
α. το ευρώ
β. το δολάριο
γ. η λίρα
5. Το ευρώ διευκολύνει τις …………………………… .
α. οικονοµικές συναλλαγές
β. διπλωµατικές σχέσεις
γ. διακρατικές συµφωνίες
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε ουσιαστικά από τις παρακάτω λέξεις, µε τη βοήθεια των καταλήξεων
-ία, -έζα, -εια, -άκι, -ίδα:
1.
2.
3.
4.
5.

νοµάρχης
Ολλανδία
σπίτι
ελπίζω
αφελής

2. Συµπληρώστε τα κενά παράγοντας ουσιαστικό ή ρήµα:
1. Ο Πέτρος είναι εξαιρετικός επιστήµονας, σύντοµα θα τον δούµε …………………… .
(πανεπιστήµιο)
2. Το σπίτι µας χρειάζεται επειγόντως …………………… . (άσπρος)
3. Στο Εθνικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου …………………… πρώτη η οµάδα της πόλης
µας. (τέρµα)
4. Βάλε, σε παρακαλώ, στο κινητό την …………………… . (αφυπνίζω)
5. Το νεοκλασικό κτήριο …………………… σε αστρονοµική τιµή. (πώληση)

3. Σηµειώστε µε ένα √ τα ουσιαστικά που παράγονται από ρήµατα:
ψυχή
κρασί
Αθηναίος
βάψιµο
ξύσιµο

αµάθεια
ηθοποιός
ελευθερία
αγάπη
διάσωση

4. Σχηµατίστε ρήµατα από τις παρακάτω λέξεις:

1.
2.
3.
4.
5.

έρωτας
ελεύθερος
ξερός
δίκαιος
φαρδύς

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Καλώ επίσηµα άτοµα για συµβούλιο.
2. Το ξένο νόµισµα σε µια χώρα.
Κάθετα:
1. Η ενοποίηση δύο εταιρειών.
2. Το αντίθετο της πρόσληψης σε µια δουλειά.
1

2

1

2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Η αντιστοιχία µεταξύ νοµισµάτων διαφορετικών χωρών.
2. Φθορά, ζηµιά.
3. Κατάσταση που δεν έχει λύση. (ουδέτερο)
4. Σύντροφος, συνεργάτης.
5. Εµπορική δοσοληψία.

Ι_______
Α______
Α_______
Ε______
Σ________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Είναι βέβαιο ότι οι εργάτες ετοιµάζονται να ……………… .
α. απεργηθούν
β. απεργήσουν
γ. απεργούν
2. ……………… πάντα τα παιδιά µου.
α. συµβουλεύω
β. συµβουλεύτηκα
γ. συµβουλευτώ
3. Αυτή την εποχή ……………… σοβαρό πρόβληµα µε τη δουλειά του.
α. αντιµετωπίσει
β. αντιµετωπίζει
γ. έχει αντιµετωπίσει
4. Ελένη µου! ……………… έκπληξη!
α. πως
β. ότι
γ. τι
5. Θα προτιµούσα ……………… πήγαινα διακοπές τον Αύγουστο.
α. να
β. επειδή
γ. όπως
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Ελένη Μάνεση είναι υπεύθυνη παραδόσεων στο τµήµα πωλήσεων µιας εταιρείας
εφοδιασµού γραφείων. Σήµερα, ∆ευτέρα πρωί, έλαβε αυτό το φαξ από έναν καλό
πελάτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΩΡ
Άρτης 27, Αµπελόκηποι, 11523 Αθήνα
Κυρία Ελένη Μάνεση
Υπεύθυνη Παραδόσεων
Τµήµα Πωλήσεων
Εφοδιασµοί Άλφα
Γράµµου 158
Μοσχάτο, 18345 Αθήνα
6 Ιουνίου 2005
Αγαπητή κυρία Μάνεση,
Ίσως θυµάστε την παραγγελία, που είχαµε αναγγείλει µε φαξ την Τετάρτη 1η
Ιουνίου, για το νέο γραφείο, που θα ανοίξουµε στην Κηφισιά. Η ίδια αυτή παραγγελία
παραδόθηκε σε εµάς την περασµένη Παρασκευή 3 Ιουνίου, αλλά µε τρεις ώρες
καθυστέρηση, λόγω κυκλοφορίας, όπως µας ενηµέρωσαν. ∆υστυχώς, υπάρχουν κάποια
λάθη σε κάθε σύνολο επίπλων, που λάβαµε. Σας παρακαλούµε να λυθεί αυτό το
πρόβληµα συντόµως, αφού τα εγκαίνια του νέου µας γραφείου ανακοινώθηκαν σε
όλους τους πελάτες µας, για την επόµενη ∆ευτέρα 13 Ιουνίου, και οι προσκλήσεις είναι
ήδη µοιρασµένες.
Τα προβλήµατα, που υπάρχουν, είναι συγκεκριµένα. Είχαµε ζητήσει δέκα
καρέκλες µοντέλο Ύψος και λάβαµε µόνο έξι. Παραγγείλαµε τρία τραπέζια µοντέλο
Κέδρος και µας ήρθαν τέσσερα, από κάποιο άλλο µοντέλο. Θέλαµε και ένα άλλο τραπέζι,
µοντέλο ∆ρυς, το οποίο επίσης λείπει. Μας λείπει και ένας καναπές Σαβάνα, αφού
παραδόθηκαν µόνο δύο, ενώ εµείς είχαµε παραγγείλει τρεις.
Ίσως υπήρξε λάθος στον εφοδιασµό του φορτηγού και τα αντικείµενα, που
αντιστοιχούν στη δική µας παραγγελία, βρίσκονται αλλού. Έτσι, ίσως, µπορεί να λυθεί
το πρόβληµα. Όµως, στο κάθε κιβώτιο και στο τιµολόγιο γράφει το όνοµα της
εταιρείας µας. Κάτι πάντως δεν ταιριάζει.
Ούτως ή άλλως σας παρακαλούµε να παραδοθούν, όσα λείπουν, χωρίς άλλη
καθυστέρηση. Προσπαθήσαµε να σας ειδοποιήσουµε την περασµένη Παρασκευή, αλλά
το φορτηγό σας ήρθε τόσο αργά, που το γραφείο σας είχε κλείσει, όταν σας πήραµε
τηλέφωνο. Περιµένουµε την απάντησή σας.
Με εκτίµηση,
Γιώργος Παπαδηµητρίου
Υποδιευθυντής του υποκαταστήµατος Κηφισιάς
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Ειδικό Λεξιλόγιο
• Τµήµα, -µατα: µέρος ή κλάδος δηµόσιας υπηρεσίας ή εταιρείας.
Π.χ. Είναι πρόεδρος του τµήµατος αγγλικών στο Πανεπιστήµιο.
• Εφοδιασµός, -οι: η παροχή ή συλλογή των υλικών ή άλλων µέσων για τη σωστή
λειτουργία ενός χώρου.
Π.χ. Ο εφοδιασµός του στρατού ήταν ανεπαρκής.
• Λαµβάνω: παίρνω στα χέρια µου, δέχοµαι.
Π.χ. Έλαβες το µήνυµά µου;
• Συµβούλιο, -α επιχειρήσεων (-η, -εις): οµάδα ή εταιρεία, που βοηθάει σε
αποφάσεις σχετικά µε την οικονοµία ή µε την οργάνωση άλλων εταιριών.
Π.χ. Ή θα προσλάβουµε περισσότερο προσωπικό ή θα πρέπει να καλέσουµε συµβούλιο
επιχειρήσεων.
• Αναγγέλλω: ανακοινώνω κάτι, το κάνω γνωστό.
Π.χ. Στο γράµµα τους µάς ανήγγειλαν τον ερχοµό τους.
• Παραδίδω / παραδίνω: δίνω κάτι στον δικαιούχο ή όπου πρέπει.
Π.χ. Πρέπει να παραδώσουµε πενήντα κιλά κρασί σε αυτό το εστιατόριο.
• Εγκαίνια: τελετή κατά την αρχή της λειτουργίας.
Π.χ. Το νέο στάδιο θα είναι έτοιµο για τα εγκαίνιά του σε τρεις µήνες.
• Πρόσκληση, -εις: το έγγραφο, µε το οποίο προσκαλείται κανείς.
Π.χ. Σ’ αυτό το πάρτι δεν µπαίνει κανείς χωρίς πρόσκληση.
• Αντιστοιχώ: είµαι αντίστοιχος, αναλογώ.
Π.χ. Αυτός ο αριθµός δεν αντιστοιχεί σε κανένα πελάτη.
• Τιµολόγιο, -α: εµπορικό έγγραφο, που δίνεται στον αγοραστή, και στο οποίο
αναγράφονται το είδος, η ποσότητα και η τιµή του πωλούµενου εµπορεύµατος.
Π.χ. Χρειάζοµαι το τιµολόγιο, για να σου δώσω τα χρήµατά σου πίσω.
• Ταιριάζω: αρµόζω, πάω καλά µαζί µε.
Π.χ. Αυτά τα παπούτσια δεν ταιριάζουν πολύ µε το φουστάνι, που φοράς.
• Υποδιευθυντής, -ές: ο αµέσως κατώτερος υπαλληλικός βαθµός από τον διευθυντή, ο
δεύτερος υπεύθυνος για την κυβέρνηση µιας εταιρείας, ιδρύµατος, κλπ.
Π.χ. Ο νέος διευθυντής έχει τρεις υποδιευθυντές για να τον βοηθάνε.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση: (µία περισσεύει)
βρίσκονται επόµενη υλικό παρακαλούµε µοντέλο υπεύθυνο
ΑΠΟ: Κτηµατοµεσίτες Ω
ΓΙΑ: Τασσόπουλο, (1) ……………………………… Πωλήσεων του Άλφα
ΘΕΜΑ: Παραγγελία για την ανανέωση του γραφείου Γλυφάδας.
Σας (2) ……………………………… να µας στείλετε το εξής (3) ………………………………: ένα
τραπέζι ∆ρυς και δώδεκα καρέκλες, όπως αυτές που αγοράσαµε τον περασµένο µήνα.
∆εν µπορούµε να βρούµε τώρα το όνοµα, αλλά θέλουµε να είναι ακριβώς το ίδιο (4)
……………………………… .
Νοµίζετε πως µπορεί να παραδοθεί η παραγγελία αυτή την (5) ………………………………
εβδοµάδα;
Σας ευχαριστούµε και περιµένουµε την απάντησή σας.
Παντελής Μπούρας
Κτηµατοµεσίτες Ω

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που σηµαίνουν:

1.
2.
3.
4.
5.

Εντολή για προµήθεια (παρ. 1)
………………………………………
Κίνηση (παρ. 1)
………………………………………
∆ίνω κάτι εκεί που πρέπει (παρ. 2)
………………………………………
Εµπορικό έγγραφο που δίνεται στον αγοραστή (παρ. 3) ………………………………………
Ενεργώ για να καταφέρω κάτι (παρ. 4)
………………………………………
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Γενικό Λεξιλόγιο
• Υπεύθυνη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(υπεύθυνος-η-ο)
Π.χ. Ποιος είναι ο υπεύθυνος υπάλληλος για τα λογιστικά;
Κλίση:
υπεύθυνος
υπεύθυνου
υπεύθυνο
υπεύθυνε

υπεύθυνη
υπεύθυνης
υπεύθυνη
υπεύθυνη

υπεύθυνο
υπεύθυνου
υπεύθυνο
υπεύθυνο

υπεύθυνοι
υπευθύνων
υπεύθυνους
υπεύθυνοι

υπεύθυνες
υπεύθυνων
υπεύθυνες
υπεύθυνες

υπεύθυνα
υπευθύνων
υπεύθυνα
υπεύθυνα

• Πωλήσεων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (η
πώληση, -ης/ -εως)
Π.χ. ∆ουλεύει ως προϊστάµενος πωλήσεων σε ένα εργοστάσιο.
Κλίση:
η πώληση
της πώλησης
την πώληση
πώληση
•

Εταιρείας: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
εταιρεία, -ας)
Π.χ. Το προσωπικό της εταιρείας αρνείται να δουλέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Κλίση:
η εταιρεία
της εταιρείας
την εταιρεία
εταιρεία

•

•

οι πωλήσεις
των πωλήσεων
τις πωλήσεις
πωλήσεις

οι εταιρείες
των εταιρειών
τις εταιρείες
εταιρείες

Λόγω: πρόθεση, που δηλώνει αιτία
Π.χ. Το µηχάνηµα δεν λειτουργεί λόγω βλάβης.
Να λυθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄, (λύνοµαι)
Π.χ. Tο πρόβληµα δεν λύθηκε ικανοποιητικά.
Αρχικοί χρόνοι: λύνοµαι, λυνόµουν, θα λύνοµαι, θα λυθώ, λύθηκα, έχω λυθεί, είχα
λυθεί, θα έχω λυθεί

•

Συντόµως: επίρρηµα χρονικό
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Π.χ. Θα τα ξαναπούµε λίαν συντόµως.
•

Ανακοινώθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ανακοινώνοµαι)
Π.χ. H κυβέρνηση ανακοίνωσε τα νέα µέτρα στην οικονοµία.
Αρχικοί χρόνοι: ανακοινώνοµαι, ανακοινωνόµουν, θα ανακοινώνοµαι, θα
ανακοινωθώ, ανακοινώθηκα, έχω ανακοινωθεί, είχα ανακοινωθεί, θα έχω
ανακοινωθεί

•

•

Επόµενη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(επόµενος-η-ο)
Π.χ. Η καινούργια µας διαφηµιστική καµπάνια αρχίζει την επόµενη ∆ευτέρα.
Κλίση:
επόµενος
επόµενου
επόµενο
επόµενε

επόµενη
επόµενης
επόµενη
επόµενη

επόµενο
επόµενου
επόµενο
επόµενο

επόµενοι
επόµενων
επόµενους
επόµενοι

επόµενες
επόµενων
επόµενες
επόµενες

επόµενα
επόµενων
επόµενα
επόµενα

Φορτηγού: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(το φορτηγό, -ού)
Π.χ. Λόγω της απεργίας ακινητοποιήθηκαν τα φορτηγά.
Κλίση:
το φορτηγό
του φορτηγού
το φορτηγό
φορτηγό

•

Αντικείµενα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το αντικείµενο, -ου)
Π.χ. Tο γλωσσικό ζήτηµα έγινε αντικείµενο έντονης πολιτικής συζήτησης.
Κλίση:
το αντικείµενο
του αντικειµένου
το αντικείµενο
αντικείµενο

•

τα φορτηγά
των φορτηγών
τα φορτηγά
φορτηγά

τα αντικείµενα
των αντικειµένων
τα αντικείµενα
αντικείµενα

Κιβώτιο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
κιβώτιο, -ου)
Π.χ. Aγοράζει τα αναψυκτικά µε το κιβώτιο.
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τα κιβώτια
των κιβωτίων
τα κιβώτια
κιβώτια

• Ούτως ή άλλως: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Ούτως ή άλλως δεν µπορώ να έρθω.

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Το γράµµα αυτό ήρθε µε e-mail.
Ο πελάτης παραπονιέται στο γράµµα.
Ο πελάτης χρειάζεται µια γρήγορη λύση.
Το πρόβληµα συνέβη σήµερα.
Φαίνεται πως το υλικό αντιστοιχεί σε παραγγελία άλλου πελάτη.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η εταιρεία, για την οποία δουλεύει ο Γιώργος Παπαδηµητρίου, ονοµάζεται:
α) Κηφισιά.
β) Άλφα.
γ) Έκτωρ.
2. Το υλικό έφτασε στο γραφείο του κυρίου Παπαδηµητρίου
α) στις 3 του µηνός.
β) την 1η Ιουνίου.
γ) στις 13 Ιουνίου.
3. Ο κύριος Παπαδηµητρίου παραπονιέται, γιατί
α) µε έλλειψη εφοδιασµού το γραφείο δεν µπορεί να λειτουργεί καλά.
β) κοντεύει η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του γραφείου και δεν θα είναι όλα
έτοιµα.
γ) µερικά από τα αντικείµενα δεν είναι σε καλή κατάσταση.
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4. Τι παράγγειλε ο κύριος Παπαδηµητρίου;
α) ∆έκα καρέκλες Κέδρος, τέσσερα τραπέζια Ύψος, Σαβάνα.
β) ∆έκα καρέκλες Ύψος, τρία τραπέζια Κέδρος, δύο τραπέζια ∆ρυς και τρεις
καναπέδες Σαβάνα.
γ) ∆έκα καρέκλες Ύψος, τρία τραπέζια Κέδρος, ένα τραπέζι ∆ρυς και τρεις καναπέδες
Σαβάνα.
5. Μόλις κατάλαβε το λάθος, ο κύριος Παπαδηµητρίου
α) έστειλε φαξ στην κυρία Μάνεση.
β) πήρε τηλέφωνο στο γραφείο του Άλφα.
γ) υπέγραψε το τιµολόγιο και το έστειλε µε το φορτηγό.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ερωτηµατικές - Αόριστες - Οριστικές Αντωνυµίες
Ερωτηµατικές αντωνυµίες
Χρησιµοποιούµε τις ερωτηµατικές αντωνυµίες, για να ζητήσουµε πληροφορίες για
πρόσωπα (ποιος), πράγµατα (τι) ή την ποσότητα (πόσος).
Η αντωνυµία ποιος / ποια / ποιο χρησιµοποιείται:
α) ως ουσιαστικό: Ποιος είναι;
β) ως επίθετο: Ποιος υπάλληλος έκανε λάθος;
γ) για να ρωτήσουµε για τον ιδιοκτήτη ή το δικαιούχο (στη γενική): Ποιανού ήταν το
λάθος;

Αόριστες αντωνυµίες
Άκλιτες:
κάθε

κάτι
τίποτε / α
Κλιτές: στον ενικό µόνο:
στον πληθυντικό µόνο:
και στους δύο αριθµούς:

κανένας / κανείς, καµία, κανένα
µερικοί, -ές, -ά
κάποιος, -α, -ο
άλλος, -η, -ο
αρκετός, -ή, -ό

1. Οι αντωνυµίες κανένας / κανείς, καµία, κανένα και τίποτε / α χρησιµοποιούνται:
α) Με θετική σηµασία σε ερωτηµατικές προτάσεις:
Είδε κανείς κάποιο λάθος στις ετικέτες;
Χρειαζόµαστε κανένα νέο βοηθό για µια τέτοια δουλειά.
Σου είπε τίποτε ο κύριος Παπαδηµητρίου;
β) Με αρνητική σηµασία σε αρνητικές προτάσεις ή σαν µονολεκτική απάντηση σε
ερώτηση:
Κανείς δεν ξέρει πού είναι τα έπιπλά µας.
∆εν έχω τίποτα να πω.
Ήρθε κανένας; Κανείς.
Τι θέλεις; Τίποτα.
2. Η αντωνυµία κάποιος, -α, -ο δηλώνει αόριστο ή άγνωστο πρόσωπο ή πράγµα:
Κάποιος θα σας περιµένει στο γραφείο Κηφισιάς.
Κάποια εµπορεύµατα θα αργήσουν να φτάσουν στους αγοραστές.
3. Η αντωνυµία µερικοί, -ές, -ά δηλώνει µικρή ποσότητα ή µικρό αριθµό:
Μερικοί από τους καλύτερους πελάτες µας είναι προσκαλεσµένοι στα εγκαίνια του
νέου γραφείου.
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4. Η αντωνυµία άλλος, -η, -ο (µε ή χωρίς άρθρο) αντικαθιστά τα µέχρι τώρα γνωστά µε
άγνωστα:
Πού είναι οι άλλες καρέκλες που λείπουν;
Κάποιος άλλος έχει τον εξοπλισµό µας.
5. Η αντωνυµία κάθε (µε ή χωρίς άρθρο) σηµαίνει κατανοµή (ένα-ένα):
Να εξετάσετε προσεκτικά το κάθε πακέτο να βεβαιωθούµε ότι είναι όλα σωστά.
6. Η αντωνυµία κάτι χρησιµοποιείται:
α) Ως ουσιαστικό και σηµαίνει άγνωστο πράγµα ή ζώο:
Κάτι λείπει σε αυτή την παραγγελία.
β) Ως επίθετο (µε ουσιαστικά στον πληθυντικό) και σηµαίνει άγνωστα πράγµατα, ζώα ή
πρόσωπα:
Κάτι πελάτες παραπονιούνται για την κατάσταση των προϊόντων.
Λείπουν κάτι τραπέζια από την παραγγελία µας.
7. Η αντωνυµία αρκετός, -ή, -ό δηλώνει ότι ο οµιλητής είναι ικανοποιηµένος µε την
ποσότητα πραγµάτων ή προσώπων:
Έχουµε αρκετούς πελάτες στην Κηφισιά.
Τώρα θα υπάρχουν αρκετές καρέκλες στο γραφείο.

Οριστικές αντωνυµίες
1. Η αντωνυµία ίδιος, -α, -ο (επίθετο ή ουσιαστικό) ταυτίζει πρόσωπο ή πράγµα µε κάτι
µόλις ειπωµένο, κάποιες φορές µε εµφατικό σκοπό:
Ο ίδιος ο κύριος Παπαδηµητρίου µάς πήρε τηλέφωνο.
Είναι η ίδια καρέκλα που είχαµε ζητήσει.
Η κυρία Μάνεση; Η ίδια.
2. Η αντωνυµία µόνος, -η, -ο χρησιµοποιείται και µε τη γενική της προσωπικής
αντωνυµίας:
Έλυσε το πρόβληµα µόνη της.
Οι µόνοι, που δούλεψαν πολύ χτες, ήταν οι δύο καινούργιοι.
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο της αντωνυµίας ποιος-α-ο:
1.
2.
3.
4.
5.

……………………………… από αυτές τις κυρίες είναι η θεία σου;
Σε ……………………………… πελάτη ανήκει αυτή η παραγγελία;
Σας παρακαλώ, δεσποινίδες, ……………………………… από σας είναι αυτή η σακούλα;
Για ……………………………… εταιρεία εργάζεται ο κύριος Παπαδηµητρίου;
Αν δεν είναι του κυρίου Παπαδηµητρίου, τότε ……………………………… είναι αυτά τα
έπιπλα;

2. Συµπληρώστε τα κενά µε την κατάλληλη αόριστη αντωνυµία:
-

Σας είπε (1) ……………………………… η κυρία Μάνεση για την απόδειξη;
Ναι. Είπε να µας δώσετε αυτή την απόδειξη και να πάρετε µαζί σας την (2)
……………………………… .
Έγινε. Λείπει όµως (3) ……………………………… άλλο.
Μήπως υπάρχει (4) ……………………………… έπιπλο που δεν φορτώσατε;
Όχι, αλλά θέλουµε να σας ζητήσουµε συγγνώµη, γιατί σας προκαλέσαµε (5)
……………………………… προβλήµατα.

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αντωνυµιών ίδιος ή µόνος:
1. Όλα στη ζωή του τα κατάφερε ……………………………… του.
2. Είναι η ……………………………… κοπέλα, που βρήκαµε στην πόρτα πριν από µια ώρα.
3. Όλα αυτά είναι της κυρίας Μάνεση, ακόµα και η τσάντα είναι της
……………………………… .
4. Ο Γιώργος και η Μαρία δουλεύουν για την ……………………………… εταιρεία.
5. Οι άλλοι έφυγαν και µείναµε ……………………………… µας.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
(Η Ελένη Μάνεση καλεί τη βοηθό της, την κυρία Αγγελική Καραθάνου)

Ε. Μάνεση:

Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:
Α. Καραθάνου:

Ε. Μάνεση:

Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:
Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:

Ε. Μάνεση:

Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Κ. Παπαδηµητρίου:
Ε. Μάνεση:
Α. Καραθάνου:
Ε. Μάνεση:

Κυρία Καραθάνου, σας παρακαλώ, µπορείτε να πάρετε τον οδηγό
του φορτηγού 4; Να του πείτε να σταµατήσει και να κοιτάξει τις
ετικέτες πάνω στα κιβώτια. Εάν γράφουν Ω, είναι λάθος και
πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα. Εάν γράφουν Παπαδόπουλος,
το υλικό πρέπει να πάει στην Κοµοτηνή. Ό, τι και να µεταφέρει,
δηλαδή, δεν πάει στην Θεσσαλονίκη.
Αµέσως. Μη µου πείτε, πάλι λάθος στο εργαστήριο
συσκευασίας, ε;
Ναι, δίχως αµφιβολία. Πρέπει να µιλήσω στους δύο καινούργιους
υπαλλήλους... Βρήκατε τον οδηγό;
Ναι, ήταν σε βενζινάδικο λίγο µετά τη Λαµία. Λέει ότι γράφουν Ω.
Τώρα αντί να συνεχίσει για Θεσσαλονίκη, θα γυρίσει στην Αθήνα.
Ρώτησε, αν πρέπει να τα φέρει πίσω στην αποθήκη.
∆εν ξέρω ακόµα. ∆ώστε µου, παρακαλώ, τον κύριο
Παπαδηµητρίου του Έκτορα, για να δω αν υπάρχει κανείς στο
γραφείο της Κηφισιάς, ώστε να παραλάβει τα έπιπλα.
Βεβαίως. Περιµένετε µισό λεπτό... Ναι, ναι. Κυρία Μάνεση;
Ναι;
Ο κύριος Παπαδηµητρίου στη γραµµή δύο.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδηµητρίου, τι κάνετε; Σας ζητάµε
συγνώµη για το λάθος.
Γεια σας, κυρία Μάνεση. Τελικά λάθος παραγγελία ήταν, έτσι;
Ναι, κύριέ µου. Κάποιος υπάλληλος µπέρδεψε τις ετικέτες και
απέστειλε τα δικά σας στη Θεσσαλονίκη.
Μη µου πείτε, Θεσσαλονίκη! Και µήπως µπορείτε να µου πείτε
πότε θα τα έχουµε εδώ; Αφού το ξέρετε ότι βιαζόµαστε, γιατί οι
µέρες πριν ανοίξουµε δεν είναι αρκετές...
Μην ανησυχείτε. Τα έπιπλά σας δεν πρόλαβαν να φτάσουν στη
Θεσσαλονίκη. Ή θα σας τα φέρουµε το µεσηµέρι, αν έχετε
κανέναν στην Κηφισιά τέτοια ώρα, ή το απόγευµα. Όπως
προτιµάτε.
Θα έχω κάποιον, οπωσδήποτε. Τι ώρα θα έρθετε;
Εξαρτάται από την κίνηση. Το φορτηγό έρχεται τώρα από τη
Λαµία. Σε δύο ή τρεις ώρες θα είναι στην Κηφισιά, υποθέτω.
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάνεση.
Εγώ ευχαριστώ. Και σας ζητώ πάλι συγνώµη για την ενόχληση.
Τίποτα, τίποτα, αφού θα λυθεί τόσο γρήγορα... Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Παπαδηµητρίου. Κυρία Καραθάνου;
Ναι, πείτε µου;
Μπορείτε παρακαλώ να πείτε στον οδηγό να µεταφέρει όσα έπιπλα
έχουν το Ω στην ετικέτα στο γραφείο της Έκτωρ στην Κηφισιά,
και να πάρει τα εµπορεύµατα, που παραδόθηκαν εκεί χτες, και να
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τα πάει στην αποθήκη; Να αναβάλει το ταξίδι στο εργοστάσιο.
Αύριο πρέπει να πάει Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή.
Εντάξει, κυρία Μάνεση.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Βοηθός, -οί: αυτός που βοηθά.
Π.χ. Χρειάζοµαι τουλάχιστον δύο βοηθούς, για να κάνω αυτή τη δουλειά.

•

Ετικέτα, -ες: µικρή επιγραφή πάνω σε κιβώτια, σάκους, κουτιά κλπ., που δηλώνει
το περιεχόµενο και την τιµή τους.
Π.χ. Πρέπει να γράφει την ηµεροµηνία λήξεως πάνω στην ετικέτα.

•

Μεταφέρω: κουβαλάω, φέρνω κάτι πάνω µου.
Π.χ. Τι µεταφέρετε µέσα στις βαλίτσες σας;

•

Εργαστήριο, -α: χώρος κατάλληλος και εφοδιασµένος για ορισµένη εργασία.
Π.χ. Ο ξυλουργός δουλεύει οκτώ ώρες την ηµέρα στο εργαστήριό του.

•

Συσκευασία, -ες: τακτοποίηση αντικειµένων σε κιβώτια ή δέµατα για µεταφορά.
Π.χ. Αυτά είναι πολύ εύθραυστα, οπότε πρέπει να πάνε σε ειδική συσκευασία.

•

Αποθήκη, -ες: κλειστός χώρος για φύλαξη αντικειµένων.
Π.χ. Να µαζέψουµε στην αποθήκη όσα έπιπλα ανήκουν στο Ω, για να φύγουν όλα
µαζί τη ∆ευτέρα.

•

Αποστέλλω: στέλνω κάτι µε ενδιάµεσο πρόσωπο ή ανάλογη υπηρεσία.
Π.χ. Θα σας αποστείλω χρήµατα τον άλλο µήνα.

•

Προλαβαίνω: φτάνω εγκαίρως.
Π.χ. Έλα γρήγορα, να προλάβουµε το πλοίο.

•

Προτιµώ: δίνω περισσότερη σηµασία, θέλω περισσότερο.
Π.χ. Αν δε σας προκαλεί πρόβληµα, προτιµούµε να πληρωθούµε µε µεταφορά στο
λογαριασµό µας στην Εθνική Τράπεζα.

•

Αναβάλλω: µεταθέτω στο χρόνο.
Π.χ. Το παιχνίδι αναβλήθηκε για λόγους ασφάλειας.

•

Εργοστάσιο, -α: κτίριο µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, όπου παράγονται
βιοµηχανικά προϊόντα.
Π.χ. Αυτές τις µέρες όλες οι πολυεθνικές εταιρίες ανοίγουν εργοστάσια στην Ασία.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που σηµαίνουν το αντίθετο των:

1.συνεχίζω
2.σωστό
3.πηγαίνω
4.ανεπαρκής
5.καθόλου

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που σηµαίνουν:

1.
2.
3.
4.
5.

µικρή επιγραφή που δηλώνει περιεχόµενο και τιµή
ξαναγυρίζω
αβεβαιότητα
κλειστός χώρος όπου τοποθετούνται διάφορα είδη για φύλαξη
µου αρέσει περισσότερο

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Οδηγό: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ο
οδηγός, -ού)
Π.χ. Είναι επαγγελµατίας οδηγός.
Κλίση:
ο οδηγός
του οδηγού
τον οδηγό
οδηγέ

•

οι οδηγοί
των οδηγών
τους οδηγούς
οδηγοί

Να επιστρέψει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επιστρέφω)
Π.χ. Αν ο υπολογιστής που αγοράσατε έχει βλάβη, θα σας επιστρέψουµε τα
χρήµατα.
Αρχικοί χρόνοι: επιστρέφω, επέστρεφα, θα επιστρέφω, θα επιστρέψω, επέστρεψα,
έχω επιστρέψει, είχα επιστρέψει, θα έχω επιστρέψει

•

Αµέσως: επίρρηµα χρονικό
Π.χ. Θα σας απαντήσω αµέσως.
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•

Αµφιβολία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
αµφιβολία, -ας)
Π.χ. H συµπεριφορά του µου γεννά πολλές αµφιβολίες.
Κλίση:
η αµφιβολία
της αµφιβολίας
την αµφιβολία
αµφιβολία

•

οι αµφιβολίες
των αµφιβολιών
τις αµφιβολίες
αµφιβολίες

Βενζινάδικο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(το βενζινάδικο, -ου)
Π.χ. Σταµάτα στο πρώτο βενζινάδικο, που θα βρεις, γιατί τελειώνει η βενζίνη.
Κλίση:
το βενζινάδικο
του βενζινάδικου
το βενζινάδικο
βενζινάδικο

•

Ενότητα 6 - Επίλυση προβληµάτων στον εργασιακό χώρο

τα βενζινάδικα
των βενζινάδικων
τα βενζινάδικα
βενζινάδικα

Βιαζόµαστε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βιάζοµαι)
Π.χ. ∆εν µπορώ να σε δω τώρα, γιατί βιάζοµαι.
Αρχικοί χρόνοι: βιάζοµαι, βιαζόµουν, θα βιάζοµαι, θα βιαστώ, βιάστηκα, έχω βιαστεί,
είχα βιαστεί, θα έχω βιαστεί

•

Εξαρτάται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (εξαρτώµαι)
Π.χ. Η χώρα µας δεν εξαρτάται οικονοµικά από καµιά άλλη.
Αρχικοί χρόνοι: εξαρτώµαι, εξαρτιόµουν, εξαρτήθηκα, θα εξαρτώµαι, θα εξαρτηθώ,
έχω εξαρτηθεί, είχα εξαρτηθεί, θα έχω εξαρτηθεί

•

Υποθέτω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (υποθέτω)
Π.χ. Aς υποθέσουµε ότι θα δεχτεί την πρόταση, που του γίνεται.
Αρχικοί χρόνοι: υποθέτω, υπέθετα, θα υποθέτω, θα υποθέσω, υπέθεσα, έχω
υποθέσει, είχα υποθέσει, θα έχω υποθέσει
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η Αγγελική Καραθάνου εργάζεται στην εταιρεία
α) Άλφα.
β) Ω.
γ) Έκτωρ.
2. Πού πήγαινε το φορτηγό 4;
α) Στην Αθήνα.
β) Στη Θεσσαλονίκη.
γ) Στην Κοµοτηνή.
3. Σε ποιον πελάτη ανήκουν πραγµατικά τα αντικείµενα, που µεταφέρει το φορτηγό 4;
α) Στον Ω.
β) Στον κ. Παπαδόπουλο.
γ) Στον Έκτορα.
4. Πού είναι τώρα τα έπιπλα, που παράγγειλε ο κύριος Παπαδηµητρίου;
α) Στη Θεσσαλονίκη.
β) Στη Λαµία.
γ) Στην Κηφισιά.
5. Πού πρέπει να παραδώσει ο οδηγός του φορτηγού 4 το υλικό;
α) Στους Αµπελόκηπους. β) Στο Μοσχάτο.
γ) Στην Κηφισιά.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Τι γράφουν οι ετικέτες πάνω στα έπιπλα, που πρέπει να παραδοθούν στον κύριο
Παπαδηµητρίου;
α) Άλφα
β) Ω
γ) Έκτωρ
2. Ποιος έκανε λάθος;
α) Η Ελένη Μάνεση.
β) Η Αγγελική Καραθάνου.
γ) Οι υπάλληλοι που πακετάρισαν.
3. Το Έκτωρ θα έχει τα έπιπλα στο γραφείο Κηφισιάς
α) το µεσηµέρι.
β) το απόγευµα.
γ) αύριο.
4. Τώρα ο οδηγός πρέπει να πάει κατευθείαν
α) σε βενζινάδικο.
β) στην αποθήκη.
γ) στο νέο γραφείο του Έκτωρ.
5. Αύριο το φορτηγό 4 θα πάει στην
α) Θεσσαλονίκη.
β) Κοµοτηνή.
γ) Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Προθέσεις δίχως / χωρίς, αντί
1. δίχως / χωρίς: δηλώνει απουσία ή εξαίρεση.
α) + όνοµα:
∆εν αγοράζω τίποτα δίχως / χωρίς τιµολόγιο.
β) + να + ρήµα:
∆εν αγοράζω τίποτα δίχως / χωρίς να µου δίνουν το τιµολόγιο.
2. αντί: δηλώνει αντικατάσταση.
α) + για + όνοµα:
Μας παρέδωσαν την παραγγελία του Ω αντί για τη δική µας.
β) + να + ρήµα:
Αντί να µας παραδώσουν την παραγγελία µας, µάς έφεραν τα έπιπλα του Ω.

Σύνδεσµοι (διαχωριστικοί και διστακτικοί)
1. ή...ή και είτε...είτε: δηλώνουν διάζευξη ισοδυνάµων ή αντιθέτων στοιχείων:
Ή λείπουν αντικείµενα ή είναι λάθος παραγγελία.
Πρέπει είτε να πάρουµε τηλέφωνο είτε να στείλουµε φαξ.
2. ίσως: δηλώνει δυνατότητα ή αµφιβολία,
µήπως: δηλώνει δυνατότητα, ενδοιασµό ή φόβο,
µη: δηλώνει φόβο ή ενδοιασµό.
Κανονικά χρησιµοποιούνται µε ρήµατα ή ουσιαστικά που εκφράζουν φόβο, αγωνία,
αµφιβολία, κλπ.
Ίσως έρθει σήµερα το φορτηγό.
Φοβόµαστε µήπως ο εξοπλισµός δεν προλάβει να είναι εδώ εγκαίρως.
Προσοχή µη βάλετε λάθος ετικέτα.
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε δίχως / χωρίς ή µε αντί:
1. ………………………………… εσένα δεν πάµε πουθενά
2. ………………………………… να φάµε πάλι τα ίδια, γιατί δεν δοκιµάζουµε κάτι
διαφορετικό;
3. Συγνώµη, κύριε, αλλά ………………………………… απόδειξη δεν γίνεται επιστροφή.
4. Εδώ δεν γίνεται τίποτα ………………………………… να το µάθει η κυρία Μάνεση.
5. Εγώ προτιµώ ψάρι ………………………………… για κρέας.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε διαχωριστικούς και διστακτικούς συνδέσµους:
1.
2.
3.
4.
5.

Φοβάµαι ………………… φτάσουν και δεν είµαστε εκεί.
Αφού δεν απαντούν, ………………… έφυγαν ………………… υπάρχει καµία βλάβη.
………………… να είµαστε ήδη εδώ όταν γυρίσετε.
Φρόντισε ………………… πάθετε κανένα ατύχηµα.
Θα έρθεις µαζί µας; ………………… θα πάµε σινεµά, ………………… θα πάµε θέατρο.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Συµπληρώστε τα κενά. Οι µονοί αριθµοί αντιστοιχούν σε οριζόντιες απαντήσεις στο
σταυρόλεξο και οι ζυγοί σε κάθετες.
1. To __________________ αυτό είναι
2
λάθος. ∆ε γράφει ούτε την ηµεροµηνία
4
ούτε όλες τις τιµές.
1
2. Αυτό το νέο __________________
αυτοκινήτου θα έχει µεγάλη επιτυχία.
3
3. Αποφάσισες; __________________
έρχεσαι µαζί µας τώρα, είτε θα πας
µόνος σου µετά.
4.
Αυτά
τα
έπιπλα
πρέπει
να
__________________
από
την
αποθήκη στο γραφείο του Ω.
5. Το ταξίδι του φορτηγού 4 για
Θεσσαλονίκη __________________ ,
5
γιατί έγινε λάθος.
Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Αργοπορία, η µη έγκαιρη άφιξη.
Κ__________
2. Οργανισµός, γραφεία, εµπορική ένωση µε σκοπό το κέρδος.
Ε_______
3. Χώρος όπου δουλεύουν υπάλληλοι.
Γ______
4. Κτίριο όπου φυλάσσονται εµπορεύµατα.
Α______
5. Μετάβαση σε τόπο συνήθως µακρινό και ειδικά µε συγκοινωνιακό µέσο. Τ _ _ _ _ _
Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. ______________ υπάλληλος του γραφείου σας µάς πήρε τηλέφωνο σήµερα το πρωί.
α) Κάτι
β) Κάποιος
γ) Κανείς
2. ______________ φορές κάνω κι εγώ ηλιοθεραπεία, όταν µπορώ.
α) Μερικές
β) Κάτι
γ) Κάθε
3. Όχι, δε θέλω αυτό. Εγώ ήθελα ______________ µοντέλο.
α) άλλο
β) κάποιο
γ) αρκετό
4. ∆εν έχουµε ______________ χρόνο, για να είµαστε έτοιµοι στις έξι.
α) τίποτε
β) κάποιο
γ) αρκετό
5. Γεια σας, υπάρχει ______________ γιατρός στην αίθουσα;
α) αρκετός
β) κανένας
γ) κάθε
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

(Στο γραφείο του κ. Νικολάου)
κ. Νικολάου:

κ. Λαµπέρ:
κ. Νικολάου:

κ. Αποστόλου:

κ. Λαµπέρ:

κ. Αποστόλου:

κ. Νικολάου:
κ. Αποστόλου:
κ. Λαµπέρ:
κ. Αποστόλου:

Καληµέρα, κύριε Λαµπέρ. Να σας συστήσω τον κύριο Αποστόλου.
Αντιπροσωπεύει τη διαφηµιστική εταιρεία του διαδικτύου, για
την οποία σας έχω µιλήσει, και είναι ειδικευµένος στον κλάδο του
ηλεκτρονικού εµπορίου (Ε-εµπόριο) και του ηλεκτρονικού
επιχειρείν (Ε-επιχειρείν).
Χαίροµαι που σας γνωρίζω, κύριε Αποστόλου.
Ο κύριος Αποστόλου θα µας ενηµερώσει για τις πρακτικές
εφαρµογές του διαδικτύου, µε στόχο τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισµό της εταιρείας µας.
Ακριβώς. Η εταιρεία µας έχει κάνει µια έρευνα, που προσφέρει
χρήσιµα στοιχεία όχι µόνο για όσους ήδη δραστηριοποιούνται στο
ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά και για αυτούς που έχουν σκοπό να
αναλάβουν on-line εγχειρήµατα, όπως εσείς.
Σε σύγκριση µε την παραδοσιακή µέθοδο αγορών, αυτή η
καινούργια µέθοδος είναι πιο άνετη για τον πελάτη. ∆εν χρειάζεται
τίποτα άλλο, παρά να έχει προσωπικό υπολογιστή µε σύνδεση
στο Ίντερνετ, στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του. Και µπορεί να
επισκέπτεται τις ιστοσελίδες όσον καιρό θέλει, να ψάχνει
πληροφορίες για πολλά προϊόντα και να κάνει τις αγορές του,
οποιαδήποτε ώρα τον βολεύει.
Και για τις επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί ένα
φθηνότερο τρόπο για την πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό για τις µικρές
επιχειρήσεις, γιατί τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν
µεγαλύτερες.
Υπάρχουν, όµως, ακόµα πολλοί, που ούτε ξέρουν ούτε θέλουν να
χρησιµοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. ∆εν είναι αλήθεια;
Έχετε δίκιο, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δηλώνουν φανερά τις
ανοδικές τάσεις στη χρήση του διαδικτύου ως µέσο αγοράς.
Και ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού
εµπορίου, κύριε Αποστόλου;
Πολλά. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν δίνει τη δυνατότητα
αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Ίντερνετ,
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ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση και εποµένως
διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες αγορές. Επίσης, περιορίζει το
κόστος της συναλλαγής, το οποίο επιτρέπει τη µείωση των τιµών.
Και βοηθάει στη βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της
επιχείρησης.
Ποτέ δεν φανταζόµουν ότι θα είναι τόσο χρήσιµο!

Ειδικό λεξιλόγιο
•

∆ιαδίκτυο: το Ίντερνετ, το παγκόσµιο δίκτυο για τη σύνδεση ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Π.χ. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ η χρήση του ∆ιαδικτύου για οικονοµικές
συναλλαγές.

•

Ηλεκτρονικό εµπόριο (Ε-εµπόριο): το ηλεκτρονικό εµπόριο, το εµπόριο µέσω
του Ίντερνετ.
Π.χ. Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο.

•

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (Ε-επιχειρείν): το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το σύνολο των
επιχειρηµατικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω του Ίντερνετ (e-business).
Π.χ. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν παίζει σήµερα µεγάλο ρόλο στο χώρο των
οικονοµικών συναλλαγών.

•

Πρακτική (-ός-ή-ό) εφαρµογή, -ές: πραγµατοποίηση µιας ιδέας ή µιας θεωρίας.
Π.χ. Οι νέες τεχνολογίες έχουν πολλές πρακτικές εφαρµογές για τις εταιρείες.

•

Εφαρµογή: (πληροφορική) πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Π.χ. Η εφαρµογή δεν έκλεισε σωστά.

•

Εκσυγχρονισµός: προσαρµογή σε νέες και σύγχρονες συνθήκες.
Π.χ. Η κυβέρνηση πήρε διάφορα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό της οικονοµίας.

•

On line εγχείρηµα: εργασίες και επαγγελµατικές δραστηριότητες µέσω του
Ίντερνετ.
Π.χ. Τώρα τελευταία οι εταιρείες αναλαµβάνουν όλο και περισσότερα on line
εγχειρήµατα.

•

Προσωπικός-ή-ό υπολογιστής, -ές: αυτόνοµος υπολογιστής, συνήθως για
προσωπική χρήση.
Π.χ. Θα διαβάσω το µήνυµά σου (e-mail) από τον προσωπικό µου υπολογιστή στο
σπίτι.

•

Υπολογιστής, -ές: (συχνά: ηλεκτρονικός υπολογιστής, Η/Υ) το κοµπιούτερ,
ηλεκτρονική µηχανή, που αποθηκεύει και επεξεργάζεται πλήθος στοιχείων.
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Π.χ. Οι περισσότεροι Έλληνες χρησιµοποιύν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι ή
στο γραφείο και πολύ λιγότεροι στο Internet Café.
•

Σύνδεση, -εις: ένωση δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων / λέγεται ειδικά για
επικοινωνία µε τηλεπικοινωνιακά µέσα / (στο διάλογο) επικοινωνία ή επαφή µε το
Ίντερνετ.
Π.χ. Στο σπίτι µου δεν έχω σύνδεση µε το Ίντερνετ.

•

Χώρος, -οι εργασίας (-α, -ες): το µέρος, όπου κάποιος εργάζεται, κτίριο, γραφείο
κλπ.
Π.χ. Είναι σηµαντικό να έχεις καλή ατµοσφαίρα δουλειάς στο χώρο εργασίας σου.
Επιχειρηµατικός-ή-ό: σχετικός µε την επιχείρηση.
Π.χ. Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί.

•

•

Ανταγωνίζοµαι: προσπαθώ να γίνω καλύτερος από κάποιον, να τον ξεπεράσω.
Π.χ. Το ελληνικό ελαιόλαδο ανταγωνίζεται το ισπανικό.

•

Τάση, -εις: προσανατολισµός σε έναν τοµέα.
Π.χ. Η οικονοµική κατάσταση παρουσιάζει πληθωριστικές τάσεις.

•

Μέσο, -α αγοράς (-ά, -ές): η µέθοδος ή ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η
αγορά.
Π.χ. Η χρήση του ∆ιαδικτύου ως µέσου αγοράς αυξήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια.

•

Αγοραπωλησία, -ες: η πράξη της αγοράς και της πώλησης προϊόντων.
Π.χ. Ασχολείται µε την αγοραπωλησία µεταχειρισµένων αυτοκινήτων.

•

Πρόσβαση, -εις: ο τόπος ή το πέρασµα, από όπου µπορεί κανείς να µπει κάπου.
Π.χ. Στο Πανεπιστήµιο όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ.

•

∆ηµόσια (-ος-α-ο) εικόνα, -ες: (στο διάλογο) η εικόνα µιας εταιρείας ή ενός
προϊόντος, την οποία έχουν στο νου τους οι πελάτες / η εικόνα ενός διάσηµου
προσώπου.
Π.χ. Η διαφηµιστική καµπάνια κατάφερε να βελτιώσει τη δηµόσια εικόνα του
προϊόντος.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

παραδοσιακό
χώρος
µέθοδος
ηλεκτρονικός
πρακτική

υπολογιστής
εφαρµογή
εµπόριο
εργασίας
αγοράς

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
αγοραπωλησία – ιστοσελίδες – υπηρεσίες – σύνδεση – διαδικτύου
1. Η απαραίτητη προϋπόθεση για τις αγορές on-line είναι η .................... στο Ίντερνετ.
2. Οι περισσότεροι αγοραστές του .................... πληρώνουν µε πιστωτική κάρτα.
3. Για να πάρω µια αγοραστική απόφαση, συνήθως επισκέπτοµαι πολλές διαφορετικές
.................... .
4. Όλο και περισσότερες .................... προσφέρονται πια για τους Έλληνες, µέσω του
υπολογιστή τους.
5. Ασχολείται µε την .................... βιβλίων µέσω Ίντερνετ.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Αντιπροσωπεύει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αντιπροσωπεύω)
Π.χ. Στο διεθνές συνέδριο, την εταιρεία θα αντιπροσωπεύσει ο Γενικός ∆ιευθυντής.
Αρχικοί χρόνοι: αντιπροσωπεύω, αντιπροσώπευα, θα αντιπροσωπεύω, θα
αντιπροσωπεύσω, αντιπροσώπευσα, έχω αντιπροσωπεύσει, είχα αντιπροσωπεύσει,
θα έχω αντιπροσωπεύσει

•

Ειδικευµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (ειδικεύοµαι)
Π.χ. Ο καινούργιος υπάλληλος είναι ειδικευµένος στις νέες τεχνολογίες.
Κλίση:
ειδικευµένος
ειδικευµένου
ειδικευµένο
ειδικευµένε

ειδικευµένη
ειδικευµένης
ειδικευµένη
ειδικευµένη

ειδικευµένο
ειδικευµένου
ειδικευµένο
ειδικευµένο
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ειδικευµένοι
ειδικευµένων
ειδικευµένους
ειδικευµένοι
•

ειδικευµένες
ειδικευµένων
ειδικευµένες
ειδικευµένες

ειδικευµένα
ειδικευµένων
ειδικευµένα
ειδικευµένα

Κλάδο: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ο κλάδος,
-ου)
Π.χ. Ο κλάδος των φιλολόγων είναι κορεσµένος.
Κλίση:
ο κλάδος
του κλάδου
τον κλάδο
κλάδε

•

Ενότητα 7 - Ηλεκτρονικό Εµπόριο

οι κλάδοι
των κλάδων
τους κλάδους
κλάδοι

Θα ενηµερώσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ενηµερώνω)
Π.χ. Για τα νέα µέτρα στον τοµέα των οικονοµικών θα ενηµερώσει ο αρµόδιος
υπουργός.
Αρχικοί χρόνοι: ενηµερώνω, ενηµέρωνα, θα ενηµερώνω, θα ενηµερώσω, ενηµέρωσα,
έχω ενηµερώσει, είχα ενηµερώσει, θα έχω ενηµερώσει

•

Βελτίωση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
βελτίωση, -ης /-εως)
Π.χ. Η βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών είναι ο βασικός σκοπός της
συνάντησης των υπουργών.
Κλίση:
η βελτίωση
της βελτίωσης
τη βελτίωση
βελτίωση

•

Έρευνα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η έρευνα,
-ας)
Π.χ. Οι έρευνες για τους ληστές της τράπεζας συνεχίζονται.
Κλίση:
η έρευνα
της έρευνας
την έρευνα
έρευνα

•

οι βελτιώσεις
των βελτιώσεων
τις βελτιώσεις
βελτιώσεις

οι έρευνες
των ερευνών
τις έρευνες
έρευνες

Να αναλάβουν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αναλαµβάνω)
Π.χ. Η εταιρεία ζητάει από τους νέους υπαλλήλους να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες.
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Αρχικοί χρόνοι: αναλαµβάνω, αναλάµβανα, θα αναλαµβάνω, θα αναλάβω, ανέλαβα,
έχω αναλάβει, είχα αναλάβει, θα έχω αναλάβει
•

Σε σύγκριση µε: έκφραση.
Π.χ. Σε σύγκριση µε τις περσινές πωλήσεις, η εταιρεία µας είναι πιο κερδισµένη
φέτος.

•

Παραδοσιακή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(παραδοσιακός-ή-ό)
Π.χ. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική εφαρµόζεται σε αρκετούς παραδοσιακούς
οικισµούς.

•

•

Κλίση:
παραδοσιακός
παραδοσιακού
παραδοσιακό
παραδοσιακέ

παραδοσιακή
παραδοσιακής
παραδοσιακή
παραδοσιακή

παραδοσιακό
παραδοσιακού
παραδοσιακό
παραδοσιακό

παραδοσιακοί
παραδοσιακών
παραδοσιακούς
παραδοσιακοί

παραδοσιακές
παραδοσιακών
παραδοσιακές
παραδοσιακές

παραδοσιακά
παραδοσιακών
παραδοσιακά
παραδοσιακά

Άνετη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (άνετος-η-ο)
Π.χ. Ο άνετος χώρος δουλειάς βοηθάει στην αποδοτική εργασία.
Κλίση:
άνετος
άνετου
άνετο
άνετε

άνετη
άνετης
άνετη
άνετη

άνετο
άνετου
άνετο
άνετο

άνετοι
άνετων
άνετους
άνετοι

άνετες
άνετων
άνετες
άνετες

άνετα
άνετων
άνετα
άνετα

Βολεύει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (βολεύω)
Π.χ. Το νέο ωράριο εργασίας βολεύει περισσότερο από το προηγούµενο, καθώς
πολλοί υπάλληλοι µένουν αρκετά µακριά.
Αρχικοί χρόνοι: βολεύω, βόλευα, θα βολεύω, θα βολέψω, βόλεψα, έχω βολέψει, είχα
βολέψει, θα έχω βολέψει

•

Πραγµατοποίηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(η πραγµατοποίηση, -ης/-εως)
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Π.χ. Η πραγµατοποίηση του νέου σχεδίου θα βοηθήσει ιδιαίτερα τη ζωή των
πολιτών.
Κλίση:
η πραγµατοποίηση
της πραγµατοποίησης
την πραγµατοποίηση
πραγµατοποίηση
•

οι πραγµατοποιήσεις
των πραγµατοποιήσεων
τις πραγµατοποιήσεις
πραγµατοποιήσεις

Εξυπηρετικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(εξυπηρετικός-ή-ό)
Π.χ. Το συγκεκριµένο τµήµα της εταιρείας είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό τόσο απέναντι
στο κοινό όσο και απέναντι στους ίδιους τους υπαλλήλους.
Κλίση:
εξυπηρετικός
εξυπηρετικού
εξυπηρετικό
εξυπηρετικέ

εξυπηρετική
εξυπηρετικής
εξυπηρετική
εξυπηρετική

εξυπηρετικό
εξυπηρετικού
εξυπηρετικό
εξυπηρετικό

εξυπηρετικοί
εξυπηρετικών
εξυπηρετικούς
εξυπηρετικοί

εξυπηρετικές
εξυπηρετικών
εξυπηρετικές
εξυπηρετικές

εξυπηρετικά
εξυπηρετικών
εξυπηρετικά
εξυπηρετικά

•

Φανερά: επίρρηµα τροπικό.
Π.χ. Μίλησε φανερά, παρόλο που ήξερε ότι θα έχει άσχηµα αποτελέσµατα.

•

Πλεονεκτήµατα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το πλεονέκτηµα, -µατος)
Π.χ. Οι διασυνδέσεις µε πολιτικούς είναι µεγάλο πλεονέκτηµα.
Κλίση:
το πλεονέκτηµα
του πλεονεκτήµατος
το πλεονέκτηµα
πλεονέκτηµα

τα πλεονεκτήµατα
των πλεονεκτηµάτων
τα πλεονεκτήµατα
πλεονεκτήµατα

•

Ανεξάρτητα: επίρρηµα τροπικό.
Π.χ. Ανεξάρτητα από τις γνώµες των άλλων υπαλλήλων, εκείνος δέχτηκε τη
συµφωνία.

•

Περιορίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περιορίζω)
Π.χ. ∆υνάµεις της Πυροσβεστικής αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά.
Αρχικοί χρόνοι: περιορίζω, περιόριζα, θα περιορίζω, θα περιορίσω, περιόρισα, έχω
περιορίσει, είχα περιορίσει, θα έχω περιορίσει
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•

Μείωση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
µείωση, -ης/-εως)
Π.χ. Η µείωση του εισοδήµατός µου µε ανάγκασε να αλλάξω σπίτι.
Κλίση:
η µείωση
της µείωσης
τη µείωση
µείωση

•
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οι µειώσεις
των µειώσεων
τις µειώσεις
µειώσεις

Φανταζόµουν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρατατικού, φωνής παθητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (φαντάζοµαι)
Π.χ. Φανταστείτε τι θα γινόταν, αν συνέβαινε πυρηνικός πόλεµος!
Αρχικοί χρόνοι: φαντάζοµαι, φανταζόµουν, θα φαντάζοµαι,
φαντάστηκα, έχω φανταστεί, είχα φανταστεί, θα έχω φανταστεί

•

θα

φανταστώ,

Χρήσιµο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(χρήσιµος-η-ο)
Π.χ. Έγινε ένα χρήσιµο µέλος της κοινωνίας, γιατί είναι και καλός άνθρωπος και
καλός επαγγελµατίας.
Κλίση:
χρήσιµος
χρήσιµου
χρήσιµο
χρήσιµε

χρήσιµη
χρήσιµης
χρήσιµη
χρήσιµη

χρήσιµο
χρήσιµου
χρήσιµο
χρήσιµο

χρήσιµοι
χρήσιµων
χρήσιµους
χρήσιµοι

χρήσιµες
χρήσιµων
χρήσιµες
χρήσιµες

χρήσιµα
χρήσιµων
χρήσιµα
χρήσιµα
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η ειδικότητα του κυρίου Αποστόλου είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
2. Η έρευνα της εταιρείας του κυρίου Αποστόλου ενδιαφέρει µονάχα αυτούς που ήδη
ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο.
3. Ο πελάτης µπορεί να κάνει τις αγορές του από το Ιντερνετ, όποτε θέλει.
4. Οι τιµές µπορούν να είναι χαµηλότερες.
5. Κατά τη γνώµη του κυρίου Νικολάου, το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν έχει τόσα
πλεονεκτήµατα.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο κύριος Νικολάου ενδιαφέρεται για το ηλεκτρονικό εµπόριο, γιατί θέλει να .........
την εταιρεία.
α) καλυτερέψει
β) κλείσει
γ) µεταπωλήσει
2. Μέσω του Ίντερνετ ο πελάτης µπορεί να αγοράζει πιο ......... .
α) συχνά
β) άνετα
γ) ακριβά
3. Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει ......... του κόστους της συναλλαγής.
α) την εξάλειψη
β) τον περιορισµό
γ) την αύξηση
4. Χάρη στο ηλεκτρονικό εµπόριο οι µικρές επιχειρήσεις είναι πιο ......... .
α) ανταγωνιστικές
β) οικονοµικές
γ) οικογενειακές
5. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν παρουσιάζει µεγάλα ......... .
α) µειονεκτήµατα
β) εµπόδια
γ) πλεονεκτήµατα
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Συµπλεκτικοί και αντιθετικοί σύνδεσµοι
Οι συµπλεκτικοί και οι αντιθετικοί σύνδεσµοι είναι παρατακτικοί σύνδεσµοι, γιατί
συνδέουν ισοδύναµους όρους ή ισοδύναµες προτάσεις.
Οι συµπλεκτικοί σύνδεσµοι συνδέουν προτάσεις:
• καταφατικά (χωρίς να υπάρχει άρνηση): και (κι)
Π.χ. Ο αδελφός µου πίνει και τρώει πολύ.
• αρνητικά (µε άρνηση): ούτε, µηδέ, δε(ν) .... και δε(ν), ούτε...ούτε, µήτε...µήτε,
µη(ν) ..... και µη(ν) κλπ.
Π.χ. Ο αδελφός µου ούτε πίνει ούτε τρώει πολύ.
Οι αντιθετικοί σύνδεσµοι συνδέουν όρους ή προτάσεις µεταξύ των οποίων υπάρχει
αντίθεση ή ασυµφωνία. Οι πιο συχνοί αντιθετικοί σύνδεσµοι είναι αλλά, µα, όµως, παρά,
µόνο, ωστόσο κλπ.
Η αντιθετική σύνδεση µπορεί να είναι απλή
Π.χ. Ο αδελφός µου τρώει αρκετά αλλά δεν πίνει πολύ.
ή επιδοτική (όχι µόνο....αλλά και, όχι µόνο δεν...µα ούτε κλπ.)
Π.χ. Ο αδελφός µου όχι µόνο τρώει πολύ αλλά και πίνει αρκετά.

Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό σύνδεσµο:
όχι µόνο....άλλα και - όµως - και - ούτε....ούτε - αλλά
1. ∆εν ξέρω τι έγινε µε αυτόν. ................... ήρθε ................... τηλεφώνησε.
2. Τον προσκαλέσαµε στο σπίτι µας για γεύµα, ................... δεν µπόρεσε να έρθει.
3. Το Ίντερνετ χρησιµοποιείται ................... για την επικοινωνία µε άλλους
................... για ενηµέρωση σε πολιτικά, κοινωνικά, τεχνολογικά και επιστηµονικά
θέµατα.
4. Θα µπορούσαµε να έχουµε τα γραφεία µας οπουδήποτε. Είµαστε ................... στη
Νέα Υόρκη, γιατί είναι ζωτικός άξονας της παγκόσµιας οικονοµίας.
5. Σπουδάζει πληροφορική ................... ταυτόχρονα δουλεύει σε µια διαφηµιστική
εταιρεία του διαδικτύου.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Αυτός είναι πάντα στην ώρα του
Το ήξερε πριν από πολλές µέρες
∆εν µε ενδιαφέρει πολύ η παράσταση
Είναι έξυπνος
∆εν κάνει τίποτα άλλο

α) µα και λίγο τεµπέλης.
β) παρά να κάθεται στην τηλεόραση.
γ) ωστόσο δεν µας είπε τίποτε.
δ) σήµερα όµως ακόµα δεν ήρθε.
ε) αλλά θα έρθω µαζί σας στο θέατρο.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
(αναφορά στο ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα-συµπεράσµατα της έρευνας του κ.
Αποστόλου)
Στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας
και της Ψηφιακής Εποχής, η ραγδαία
ανάπτυξη του Ίντερνετ οδήγησε στην εµφάνιση
ενός εναλλακτικού τρόπου αγοράς, ο οποίος
ανήκει στην κατηγορία της αγοράς εξ
αποστάσεως.
Αν και το ποσοστό των Ελλήνων, που
χρησιµοποιούν συστηµατικά τον υπολογιστή
στην καθηµερινή ζωή τους, είναι χαµηλό σε
σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, οι
προβλέψεις
για
τα
επόµενα
χρόνια
αποδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο και
το ηλεκτρονικό επιχειρείν θα αναπτυχθούν σε
µεγάλο βαθµό.
Σε ό,τι αφορά το προφίλ των χρηστών των υπολογιστών και του διαδικτύου, κάποιες
πρόσφατες έρευνες, που σκοπός τους είναι η διερεύνιση της αγοραστικής
συµπεριφοράς των καταναλωτών, δείχνουν ότι οι περισσότεροι των Ελλήνων, οι οποίοι
είναι συνδεδεµένοι στο Ίντερνετ και χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να ψωνίζουν,
είναι άνδρες, ανήκουν στις νεότερες ηλικίες, έχουν ανώτατη µόρφωση και υψηλό
εισόδηµα.
Μολονότι το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει την άνεση, που οι καταναλωτές ζητούν
πάντοτε για τις αγορές τους, οι περισσότεροι από αυτούς προτιµούν ακόµα να
αγοράζουν από παραδοσιακά καταστήµατα, γιατί θέλουν να έχουν επαφή µε το προϊόν
πριν από την αγορά. Παρά το γεγονός, ότι στις µέρες µας παίρνονται σηµαντικά µέτρα
για την προστασία της ιδιωτικότητας των πληροφοριών, που διακινούνται µέσω του
Ίντερνετ, οι χρήστες δεν εµπιστεύονται εντελώς το ηλεκτρονικό εµπόριο και δεν
επιθυµούν να αποστέλλουν στο διαδίκτυο όποια πληροφορία αναφέρεται στα προσωπικά
τους στοιχεία και κυρίως στις πιστωτικές τους κάρτες. Έτσι, η έλλειψη ασφάλειας
αποθαρρύνει έντονα τους καταναλωτές στις αγορές τους µέσω Ίντερνετ. Εποµένως, η
προστασία των προσωπικών δεδοµένων θεωρείται κρίσιµος παράγοντας για τη
µελλοντική επιτυχία του ηλεκτρονικού εµπορίου.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Αναφορά, -ές: έγγραφο µε το οποίο κάποιος ανακοινώνει κάτι σε ιεραρχικά
ανώτερο άτοµο.
Π.χ. Έστειλα την αναφορά µου στον προϊστάµενο.

•

Κοινωνία της Πληροφορίας: η σύγχρονη κοινωνία, στην οποία ο καθένας έχει
εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Π.χ. Ζούµε πια στην κοινωνία της πληροφορίας.
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•

Ψηφιακή Εποχή: η σύγχρονη εποχή, όπου οι πληροφορίες γίνονται αντικείµενο
επεξεργασίας µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Π.χ. Στην ψηφιακή εποχή που ζούµε, οι άνθρωποι δεν γράφουν γράµµατα, αλλά email.

•

Αγορά, -ές εξ αποστάσεως: η αγορά αγαθών µέσω ταχυδροµείου ή e-mail χωρίς
προσέλευση στα καταστήµατα λιανικής πώλησης.
Π.χ. Η αγορά εξ αποστάσεως µέσω του οδηγού Quelle.

•

Ποσοστό, -ά: κλασµατικό µέρος ποσού, που εκφράζει σχέσεις, αντιστοιχίες και που
ορίζεται συνήθως σε εκατοστά ή χιλιοστά.
Π.χ. Τα είδη πολυτελείας έχουν υψηλό ποσοστό κέρδους.

•

Μέσος-η-ο όρος, -οι: η πρόσθεση µιας σειράς δεδοµένων δια του αριθµού των
δεδοµένων.
Π.χ. Ο µέσος όρος µιας βαθµολογίας 10 µαθητών είναι το άθροισµα των 10
βαθµολογιών δια 10.
ή Ο µέσος όρος της τάξης στο µάθηµα της φυσικής είναι 14,3.

•

Προφίλ: σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόµου
ή των τάσεων µιας κατηγορίας ατόµων ή πραγµάτων.
Π.χ. O νέος πολιτικός προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα εκσυγχρονιστικό προφίλ.

•

Αγοραστική (-ός-ή-ό) συµπεριφορά, -ές: ο τρόπος που ο καταναλωτής
συµπεριφέρεται σε σχέση µε τις αγορές του.
Π.χ. Οι νέοι καταναλωτές αναπτύσσουν συχνά επικίνδυνες αγοραστικές
συµπεριφορές.

•

Συνδεδεµένος-η-ο: αναφέρεται σε κάτι που συνδέεται, που είναι ενωµένο µε κάτι
άλλο.
Π.χ. ∆εν είµαι συνδεδεµένος µε το Ίντερνετ.

•

Προστασία, -ες: µέσο, τρόπος µε τον οποίο αποφεύγεται κάτι επικίνδυνο ή
δυσάρεστο.
Π.χ. Χρειάζοµαι γυαλιά για την προστασία από τον υπολογιστή.

•

Ιδιωτικότητα: η κατάσταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ορισµένο πρόσωπο ή
στην προσωπική ζωή ενός ανθρώπου.
Π.χ. Υπάρχει προστασία της ιδιωτικότητάς µου, αν γίνω µέλος στην υπηρεσία σας;

•

Προσωπικά (-ός-ή-ό) δεδοµένα (-ο, -α): στοιχεία, όπως η θρησκεία, το
εισόδηµα κλπ. ενός προσώπου.
Π.χ. ∆εν είστε υποχρεωµένος να δηλώσετε το θρήσκευµά σας. Αυτή η πληροφορία
ανήκει στα προσωπικά δεδοµένα.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

αγορά
αγοραστική
κοινωνία
προσωπικά
χαµηλό

της Πληροφορίας
εισόδηµα
συµπεριφορά
εξ αποστάσεως
δεδοµένα

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
ποσοστό, εµπιστεύεται, ασφάλεια, αποθαρρύνεται, συµπεράσµατα
1. Σπάνια ........................ καινούργιες ιδέες και καινούργιες εφευρέσεις.
2. Τα ........................ της έρευνας αναλύουν την περαιτέρω διείσδυση του Ίντερνετ
στην Ελλάδα.
3. Το ........................ των Ελλήνων χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών υπολογίζεται
σε 35%.
4. Η ........................ στη µέθοδο πληρωµής είναι σηµαντική για τους καταναλωτές.
5. ........................ από την πρώτη αποτυχία.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Συµπεράσµατα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το συµπέρασµα, -µατος)
Π.χ. Θα ακούσεις τις απόψεις όλων και θα βγάλεις τα συµπεράσµατά σου.
Κλίση:
το συµπέρασµα
του συµπεράσµατος
το συµπέρασµα
συµπέρασµα

•

τα συµπεράσµατα
των συµπερασµάτων
τα συµπεράσµατα
συµπεράσµατα

Πλαίσια: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(το πλαίσιο, -ου)
Π.χ. Κινείται µέσα στα πλαίσια της πραγµατικότητας.
Κλίση:
το πλαίσιο
του πλαισίου
το πλαίσιο
πλαίσιο

τα πλαίσια
των πλαισίων
τα πλαίσια
πλαίσια
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Εµφάνιση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
εµφάνιση, -ης/-εως)
Π.χ. Είναι απαραίτητη η εµφάνισή σου στο δικαστήριο.
Κλίση:
η εµφάνιση
της εµφάνισης
την εµφάνιση
εµφάνιση

•

•

Ενότητα 7 - Ηλεκτρονικό Εµπόριο

οι εµφανίσεις
των εµφανίσεων
τις εµφανίσεις
εµφανίσεις

Εναλλακτικού: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής
(εναλλακτικός-ή-ό)
Π.χ. Αναγκάστηκα να δεχτώ τους όρους του, γιατί δεν είχα εναλλακτική λύση.
Κλίση:
εναλλακτικός
εναλλακτικού
εναλλακτικό
εναλλακτικέ

εναλλακτική
εναλλακτικής
εναλλακτική
εναλλακτική

εναλλακτικό
εναλλακτικού
εναλλακτικό
εναλλακτικό

εναλλακτικοί
εναλλακτικών
εναλλακτικούς
εναλλακτικοί

εναλλακτικές
εναλλακτικών
εναλλακτικές
εναλλακτικές

εναλλακτικά
εναλλακτικών
εναλλακτικά
εναλλακτικά

Ανήκει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής, προσώπου
γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ανήκω)
Π.χ. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
Αρχικοί χρόνοι: ανήκω, άνηκα, θα ανήκω

•

Συστηµατικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Η έρευνα θα γίνει συστηµατικά και θα διαρκέσει λίγους µήνες.

•

Σε σχέση µε: έκφραση
Π.χ. Η φετινή γεωργική παραγωγή ήταν καλύτερη σε σχέση µε την περσινή.

•

Προβλέψεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού,
ονοµαστικής (η πρόβλεψη, -ης/-εως)
Π.χ. Οι προβλέψεις δηµοσιογραφικών κύκλων µιλούν για πρόωρες εκλογές.
Κλίση:
η πρόβλεψη
της πρόβλεψης
την πρόβλεψη
πρόβλεψη

πτώσης

οι προβλέψεις
των προβλέψεων
τις προβλέψεις
προβλέψεις
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Αποδεικνύουν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αποδεικνύω)
Π.χ. Προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ένοχος.
Αρχικοί χρόνοι: αποδεικνύω, αποδείκνυα, θα αποδεικνύω, θα αποδείξω, απέδειξα,
έχω αποδείξει, είχα αποδείξει, θα έχω αποδείξει

•

Θα αναπτυχθούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αναπτύσσοµαι)
Π.χ. Έχει αναπτύξει την ικανότητα να σκέφτεται και να απαντάει γρήγορα.
Αρχικοί χρόνοι: αναπτύσσοµαι, αναπτυσσόµουν, θα αναπτύσσοµαι, θα αναπτυχθώ,
αναπτύχθηκα, έχω αναπτυχθεί, είχα αναπτυχθεί, θα έχω αναπτυχθεί

•

Σε µεγάλο βαθµό: έκφραση
Π.χ. Η εγκληµατικότητα έχει αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό.

•

Πρόσφατες: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(πρόσφατος-η-ο)
Π.χ. Τον γνώρισα κατά την πρόσφατη επίσκεψή µου στην Αγγλία.

•

Κλίση:
πρόσφατος
πρόσφατου
πρόσφατο
πρόσφατε

πρόσφατη
πρόσφατης
πρόσφατη
πρόσφατη

πρόσφατο
πρόσφατου
πρόσφατο
πρόσφατο

πρόσφατοι
πρόσφατων
πρόσφατους
πρόσφατοι

πρόσφατες
πρόσφατων
πρόσφατες
πρόσφατες

πρόσφατα
πρόσφατων
πρόσφατα
πρόσφατα

∆ιερεύνιση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
διερεύνιση, -ης/-εως)
Π.χ. Θα γίνει διερεύνιση των δυνατοτήτων, που υπάρχουν στις ξένες αγορές.
Κλίση:
η διερεύνιση
της διερεύνισης
τη διερεύνιση
διερεύνιση

•

οι διερευνίσεις
των διερευνίσεων
τις διερευνίσεις
διερευνίσεις

Μόρφωση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
µόρφωση, -ης/-εως)
Π.χ. Το επίπεδο µόρφωσης στη χώρα µας είναι πολύ υψηλό.
Κλίση:
η µόρφωση
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της µόρφωσης
τη µόρφωση
µόρφωση
• Άνεση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η άνεση, ης/-εως)
Π.χ. Έχει µεγάλη οικονοµική άνεση.
Κλίση:
η άνεση
της άνεσης
την άνεση
άνεση
•

Επαφή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η επαφή, ής)
Π.χ. Οι δύο εταιρείες θα έχουν αύριο την πρώτη τους επαφή.
Κλίση:
η επαφή
της επαφής
την επαφή
επαφή

•

οι επαφές
των επαφών
τις επαφές
επαφές

Μέτρα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το
µέτρο, -ου)
Π.χ. Η αστυνοµία έλαβε τα απαραίτητα µέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.
Κλίση:
το µέτρο
του µέτρου
το µέτρο
µέτρο

•

οι ανέσεις
των ανέσεων
τις ανέσεις
ανέσεις

τα µέτρα
των µέτρων
τα µέτρα
µέτρα

Εµπιστεύονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (εµπιστεύοµαι)
Π.χ. Τον εµπιστεύεται, γιατί κάνει σωστά τη δουλειά του.
Αρχικοί χρόνοι: εµπιστεύοµαι, εµπιστευόµουν, θα εµπιστεύοµαι, θα εµπιστευτώ,
εµπιστεύτηκα, έχω εµπιστευτεί, είχα εµπιστευτεί, θα έχω εµπιστευτεί

•

Να αποστέλλουν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αποστέλλω)
Π.χ. Απέστειλαν διεθνή δύναµη ειρήνευσης στην εµπόλεµη ζώνη.
Αρχικοί χρόνοι: αποστέλλω, απέστελλα, θα αποστέλλω, θα αποστείλω, απέστειλα,
έχω αποστείλει, είχα αποστείλει, θα έχω αποστείλει
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Αναφέρεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναφέροµαι)
Π.χ. Η σηµερινή διάλεξη αναφέρεται στο καυτό θέµα των ναρκωτικών.
αναφέροµαι, αναφερόµουν, θα αναφέροµαι, θα αναφερθώ,
Αρχικοί χρόνοι:
αναφέρθηκα, έχω αναφερθεί, είχα αναφερθεί, θα έχω αναφερθεί

•

Έλλειψη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
έλλειψη, -ης/-εως)
Π.χ. Προσπάθησε να συµπληρώσει τις ελλείψεις του στα µαθηµατικά, µε το να κάνει
επιπλέον µαθήµατα.
Κλίση:
η έλλειψη
της έλλειψης
την έλλειψη
έλλειψη

•

οι ελλείψεις
των ελλείψεων
τις ελλείψεις
ελλείψεις

Αποθαρρύνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αποθαρρύνω)
Π.χ. Μην αφήνεις µια αποτυχία να σε αποθαρρύνει.
Αρχικοί χρόνοι: αποθαρρύνω, αποθάρρυνα, θα αποθαρρύνω, αποθάρρυνα, έχω
αποθαρρύνει, είχα αποθαρρύνει, θα έχω αποθαρρύνει

•

Κρίσιµος: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(κρίσιµος-η-ο)
Π.χ. Βρίσκοµαι σε µια κρίσιµη καµπή της ζωής µου.
Κλίση:
κρίσιµος
κρίσιµου
κρίσιµο
κρίσιµε
κρίσιµοι
κρίσιµων
κρίσιµους
κρίσιµοι

•

κρίσιµη
κρίσιµης
κρίσιµη
κρίσιµη
κρίσιµες
κρίσιµων
κρίσιµες
κρίσιµες

κρίσιµο
κρίσιµου
κρίσιµο
κρίσιµο
κρίσιµα
κρίσιµων
κρίσιµα
κρίσιµα

Παράγοντας: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ο παράγοντας, -α)
Π.χ. Για τη λύση του προβλήµατος πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν αρκετοί παράγοντες.
Κλίση:
ο παράγοντας
του παράγοντα
τον παράγοντα

οι παράγοντες
των παραγόντων
τους παράγοντες
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παράγοντες

Μελλοντική: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(µελλοντικός-ή-ό)
Π.χ. Κάνει αποταµίευση, ώστε να καλυφθούν έκτακτες µελλοντικές ανάγκες.
Κλίση:
µελλοντικός
µελλοντικού
µελλοντικό
µελλοντικέ

µελλοντική
µελλοντικής
µελλοντική
µελλοντική

µελλοντικό
µελλοντικού
µελλοντικό
µελλοντικό

µελλοντικοί
µελλοντικών
µελλοντικούς
µελλοντικοί

µελλοντικές
µελλοντικών
µελλοντικές
µελλοντικές

µελλοντικά
µελλοντικών
µελλοντικά
µελλοντικά

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Το ποσοστό των χρηστών υπολογιστών στην Ελλάδα είναι παρόµοιο µε το
ευρωπαϊκό.
2. Η έρευνα σκιαγραφεί το προφίλ των Ελλήνων χρηστών υπολογιστών.
3. Οι περισσότεροι Έλληνες, που κάνουν αγορές από το διαδίκτυο είναι άτοµα
µεγαλύτερης ηλικίας.
4. Οι χρήστες έχουν φόβο να αποστέλλουν στο διαδίκτυο τα προσωπικά τους
δεδοµένα.
5. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων δεν έχει καµία σχέση µε τη µελλοντική
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου.
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2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η εξέλιξη του Ίντερνετ είναι ……………………………… .
α) αργή
β) σταδιακή
γ) ραγδαία
2. Το e-εµπόριο αποτελεί µια ……………………………… µέθοδο αγοράς.
α) περίπλοκη
β) εναλλακτική
γ) παραδοσιακή
3. Οι ……………………………… µιλούν για την αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού
εµπορίου τα επόµενα χρόνια.
α) διαφηµίσεις
β) επιχειρήσεις
γ) προβλέψεις
4. Πριν την αγορά, οι πελάτες θέλουν να έχουν ……………………………… τα προϊόντα.
α) επαφή µε
β) πληροφορίες για γ) εµπιστοσύνη σε
5. Η έλλειψη ασφάλειας ……………………………… τους καταναλωτές.
α) ενθαρρύνει
β) βοηθάει
γ) αποθαρρύνει
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Εναντιωµατικές προτάσεις
Οι εναντιωµατικές προτάσεις είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις, που εισάγονται µε τους
αντιθετικούς συνδέσµους αν και, ενώ, µολονότι, µόλο που, και που, παρά το
(γεγονός) ότι, παρ’ ότι, παρ’ όλο που κλπ.
Οι εναντιωµατικές προτάσεις δείχνουν εναντίωση ή αντίθεση, προς αυτό που δηλώνει η
κυρία πρόταση. Εκφέρονται µε οριστική και έχουν άρνηση δε(ν), εκτός από αυτές που
εισάγονται µε και ας, που έχουν άρνηση µη(ν).
Π.χ. Αν και παρακολούθησε προσεκτικά την οµιλία, δεν κατάλαβε τίποτε.

Αναφορικές προτάσεις
Αναφορικές λέγονται οι προτάσεις που αναφέρονται σε µια άλλη λέξη µιας άλλης
πρότασης. Εισάγονται µε τις αναφορικές αντωνυµίες, οι οποίες συµφωνούν µε τη λέξη,
στην οποία αναφέρονται, µόνο στο γένος και στο αριθµό. Η πτώση τους εξαρτάται από
το συντακτικό τους ρόλο στην αναφορική πρόταση.
Π.χ. Ο αδελφός µου, τον οποίο γνωρίσατε χτες, είναι γραµµατέας σε µια διεθνή εταιρεία.
Η αντωνυµία ο οποίος, η οποία, το οποίο (που συνοδεύεται πάντοτε από άρθρο και
κλίνεται όπως το επίθετο ωραίος-α-ο) και η άκλιτη που είναι σχεδόν ισοδύναµες.
Ωστόσο, η αντωνυµία οποίος-α-ο χρησιµοποιείται υποχρεωτικά, όταν προηγείται
πρόθεση.
Π.χ. Η κυρία, µε την οποία δουλεύεις, είναι η µητέρα του.
Οι αντωνυµίες όποιος-α-ο, όσος-η-ο και η άκλιτη ό,τι είναι αοριστολογικές, δηλαδή
αναφέρονται σε κάτι γενικά και αόριστα.
Μαζί µε το άκλιτο -δήποτε σχηµατίζουν τους τύπους: οσοσδήποτε-οσηδήποτεοσοδήποτε, οποιοσδήποτε-οποιαδήποτε-οποιοδήποτε, οτιδήποτε, που έχουν
σηµασία ακόµα πιο αόριστη.
Π.χ. Λέει πάντα ό,τι θέλει.
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Ασκήσεις
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1.
2.
3.
4.
5.

Αν και δεν έκανε πολλή ζέστη,
∆εν τους άκουσε,
Πετύχαµε στις εξετάσεις
Ενώ στην αρχή ήταν ανήσυχη,
Παρόλο που δεν τον γνωρίζω καλά,

α) κι ας µην είχαµε διαβάσει πολύ.
β) τον συµπαθώ πολύ τον Κώστα.
γ) πήγαν στην παραλία.
δ) µολονότι τον φώναξαν δυνατά.
ε) στο τέλος φαινόταν ευχαριστηµένη.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Πάρτε µε τηλέφωνο ................... ώρα σας βολεύει.
α) όση
β) που
γ) όποια
2. Η εταιρεία µε ................... ήµασταν σε τακτική επαφή έκλεισε.
α) ότι
β) που
γ) την οποία
3. Πες ................... θέλεις και φύγε.
α) το οποίο
β) ό,τι
γ) όποιο
4. Ο κύριος, ................... ήρθε στη συνάντηση, είναι συνεργάτης µας.
α) που
β) όποιος
γ) οποιοσδήποτε
5. ................... δεν πέρασε τις εξετάσεις, πρέπει να ξαναγράψει.
α) όποιος
β) που
γ) όσος

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο της αναφορικής αντωνυµίας:
1. Θα σου δανείσω .................... χρήµατα χρειάζεσαι. (όσος)
2. Οι καθηγητές, ................... έλαβαν µέρος στο συνέδριο, ήρθανε από Πανεπιστήµια
από όλο τον κόσµο. (ο οποίος)
3. ................... βιβλίο αυτού του συγγραφέα διαβάσεις, θα σου αρέσει πολύ.
(οποιοσδήποτε)
4. Θα πάρουν µαζί τους ................... θέλει να έρθει. (όποιος)
5. ∆εν ξέρω τίποτα για την ιστορική κατάσταση, σε ................... αναφέρεται το βιβλίο.
(ο οποίος)
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Παιχνιδόλεξα
Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
2
1. Τα χρήµατα που
κερδίζει κάποιος
1
από την εργασία
3
του
ή
άλλα
1
περιουσιακά
στοιχεία.
2. Η προσωπική ζωή
του
ανθρώπου,
που πρέπει να
προστατεύεται.
Κάθετα:
2
1. Λέγεται η σελίδα
στο ∆ιαδίκτυο.
2. Η ένωση ή επαφή
δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων.
3. Ο ……………… όρος ηλικίας των φοιτητών στο Πανεπιστήµιό µας είναι 22 ετών.
Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Η πράξη της αγοράς και της πώλησης αγαθών.
Α___________
2. Η πρακτική πραγµατοποίηση µιας ιδέας ή µιας θεωρίας. Ε _ _ _ _ _ _ _
3. Την χρειάζεσαι για να µπεις στο Ίντερνετ.
Σ______
4. Τα χρήµατα που αποκτά κάποιος από εργασία.
Ε_______
5. Το να προφυλάσσω τα προσωπικά µου δεδοµένα µέσω του Ίντερνετ.
Π________
Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Να µείνεις ………………… καιρό θέλεις.
α) το οποίο
β) οτιδήποτε
γ) όσο
2. ………………… το ταξίδι ήταν πολύ κουραστικό, άξιζε τον κόπο.
α) γιατί
β) παρόλο που
γ) ώστε
3. Η έρευνα απευθύνεται σε όλους ………………… εµπλέκονται στο χώρο του
ηλεκτρονικού-επιχειρείν.
α) όσοι
β) όσους
γ) οποίοι
4. ………………… το προσπάθησε πολλές φορές, τελικά δεν κατάφερε τίποτα.
α) µολονότι
β) αν
γ) επειδή
5. Οι αγορές ………………… γίνονται µέσω του διαδικτύου αυξάνουν σταθερά τα
τελευταία χρόνια.
α) οποιεσδήποτε
β) που
γ) οποίες
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

κ. Νικολάου:
κ. Αποστόλου:

κ. Ιωαννίδης:

κ. Νικολάου:
κ. Ιωαννίδης:

κ. Νικολάου:
κ. Ιωαννίδης:

κ. Νικολάου:

κ. Αποστόλου:
κ. Ιωαννίδης:

κ. Αποστόλου:
κ. Νικολάου:

Γεια σας, κύριε Αποστόλου. Χαίροµαι που σας ξαναβλέπω. Ήρθα
να µιλήσουµε για τις επενδύσεις, που σας έλεγα στο τηλέφωνο.
Φυσικά. Αυτός είναι ο κύριος Ιωαννίδης. ∆ουλεύει ως
χρηµατιστής, στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και είναι ο
επενδυτικός µου σύµβουλος. Επειδή επενδύετε για πρώτη
φορά, µπορεί αυτός να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Ευχαρίστως. Το Χρηµατιστήριο Αξιών είναι ο χώρος, στον οποίο
οι διαπραγµατεύσεις έχουν ως αντικείµενο κινητές αξίες,
κυρίως µετοχές και οµόλογα.
Πώς ακριβώς ένας επενδυτής µπορεί να έχει κέρδος
αγοράζοντας µετοχές; Ποια είναι η διαδικασία;
Συνοπτικά, η µετοχή που εκδίδεται από µια ανώνυµη εταιρεία
αντιπροσωπεύει ένα µικρό µερίδιο στην ιδιοκτησία της. Εσείς
µπορείτε να αγοράσετε όσες µετοχές θέλετε, ανάλογα µε το
ποσό, που επιθυµείτε να επενδύσετε. Όταν η επιχείρηση έχει
κέρδη, η αξία των µετοχών της είναι πιθανόν να αυξηθεί.
Αντίθετα, όταν έχει ζηµίες, η αξία τους είναι πιθανόν ότι θα
µειωθεί.
Όποτε αγοράζω µετοχές, έχω πάντα όφελος;
Σε µακροπρόθεσµη βάση, οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο
εµφανίζουν συστηµατικά υψηλότερες συνολικές αποδόσεις σε
σύγκριση µε άλλες επενδύσεις, όπως η αποταµίευση σε
λογαριασµούς ταµιευτηρίου. Ωστόσο, πρέπει να είστε
διατεθειµένος να αναλάβετε κάποιο κίνδυνο.
Βεβαίως, ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει πάντοτε κανείς είναι να
χάσει κάποιο ποσοστό ή ακόµα και το σύνολο του κεφαλαίου,
που επενδύει. Έτσι δεν είναι;
Ακριβώς. Γι' αυτό, πριν επενδύσετε, πρέπει να βεβαιωθείτε πως ο
χρονικός ορίζοντας της επένδυσής σας είναι µακροπρόθεσµος.
Στην ιδανική περίπτωση, µπορείτε να κατανείµετε τον κίνδυνο,
επενδύοντας σε διαφορετικά είδη τίτλων, ώστε να
δηµιουργήσετε το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Επίσης, µπορείτε να
επενδύσετε έµµεσα µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων. Αυτά τα
αµοιβαία κεφάλαια συγκεντρώνουν τις συµµετοχές πολλών
επενδυτών και αποτελούν µια κοινή περιουσία....
...πράγµα που σηµαίνει ότι οι επενδυτές µπορούν να επενδύσουν
σε µεγαλύτερη ποικιλία µετοχών.
Χίλια ευχαριστώ. Με βοηθήσατε πολύ. Θα τα ξαναπούµε
σύντοµα.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Επένδυση, -εις: διάθεση χρηµατικών ποσών για τη δηµιουργία νέου κεφαλαίου.
Π.χ. Η αγορά µετοχών στο Χρηµατιστήριο είναι η καλύτερη επένδυση.

•

Χρηµατιστής, -ές: αυτός που ασχολείται µε αγοραπωλησίες στο Χρηµατιστήριο.
Π.χ. Ένας χρηµατιστής παίρνει πολλά χρήµατα.

•

Χρηµατιστήριο Αξιών: ίδρυµα όπου γίνονται αγοραπωλησίες κινητών αξιών.
Χρηµατιστήριο Αξίων Αθηνών (ΧΑΑ): το χρηµατιστήριο της Αθήνας, στην οδό
Σοφοκλέους.
Π.χ. Ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε κατά 2, 3% τον τελευταίο
χρόνο.

•

Επενδυτικός-ή-ό σύµβουλος, -οι: αυτός που δίνει πληροφορίες στον πελάτη
του για να επιλέξει τις µετοχές που ταιριάζουν καλύτερα στις οικονοµικές συνθήκες
του.
Π.χ. Πριν πάρετε µια απόφαση, είναι καλύτερο να ζητάτε τη γνώµη κάποιου
επενδυτικού συµβούλου.

•

Κινητή (-ός-ή-ό) αξία, -ες: έγγραφο που εκδίδεται
οργανισµούς και αντιστοιχεί σε ορισµένο χρηµατικό ποσό.
Π.χ. Στο χρηµατιστήριο αγοράζονται κινητές αξίες.

•

Οµόλογο, -α: ανώνυµος τίτλος που αντιπροσωπεύει ορισµένο ποσοστό ενός
δανείου.
Π.χ. Τα οµόλογα είναι τίτλοι διαπραγµατεύσιµοι.

•

Επενδυτής, -ές: αυτός που κάνει επενδύσεις.
Π.χ. Στην εταιρεία µας δίνουµε συµβουλές στους καινούργιους επενδυτές.

•

Εκδίδω: βγάζω, διαθέτω, προωθώ.
Π.χ. Εκδίδονται συνεχώς επιταγές στο όνοµά του και δεν γνωρίζει πόσα χρήµατα
ακριβώς έχει χαλάσει.

από

οικονοµικούς
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•

Ανώνυµη (-ος-η-ο) εταιρεία, -ες: εταιρεία που το κεφάλαιό της διαιρείται σε
µετοχές.
Π.χ. Μια ανώνυµη εταιρεία µπορεί να αυξάνει τα κεφάλαιά της µε την έκδοση νέων
µετοχών.

•

Ζηµία, -ες: καταστροφή ή απώλεια οικονοµικού αγαθού.
Π.χ. Οι ζηµίες αυτής της εταιρείας υπολογίζονται σε πολλά εκατοµµύρια.

•

Όφελος, -η: ωφέλεια, κέρδος.
Π.χ. Το συνδικαλιστικό κίνηµα υπάρχει προς όφελος των εργαζοµένων.

•

Μακροπρόθεσµος-η-ο: που έχει µεγάλο χρονικό διάστηµα, που λήγει ύστερα από
µεγάλο χρονικό διάστηµα / για µια συναλλαγή µεγάλης διάρκειας.
Π.χ. Μακροπρόθεσµος στόχος του ερευνητικού προγράµµατος είναι η έκδοση ενός
βιβλίου.

•

Απόδοση, -εις: επιστροφή οφειλοµένου, κέρδος, πρόσοδος.
Π.χ. Οι επενδύσεις σε µετοχές αποφέρουν µεγάλες αποδόσεις.

•

Αποταµίευση, -εις: εξοικονόµηση χρηµάτων, συγκέντρωση χρηµάτων για ώρα
ανάγκης / το ποσό των χρηµάτων που αποταµιεύεται.
Π.χ. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο µε τις αποταµιεύσεις του.

•

Τίτλος, -οι: (χρηµατιστηρίου) έγγραφο µε το οποίο δηλώνεται µια οικονοµική αξία
(µετοχές, οµόλογα κλπ.).
Π.χ. Τη µεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα εµφάνισε ο τίτλος της εταιρείας
ΑLPHA.

•

Χαρτοφυλάκιο, -α: σύνολο µετοχών διαφόρων εταιρειών που έχει αγοράσει ένας
επενδυτής ή µια επενδυτική εταιρεία.
Π.χ. Ένα χαρτοφυλάκιο πρέπει να περιλαµβάνει µετοχές από διαφορετικούς
κλάδους.

•

Συµµετοχή, -ές: ενεργητική παρουσία σε έναν τοµέα δραστηριότητας.
Π.χ. Οι συµµετοχές στον καλλιτεχνικό διαγωνισµό ξεπέρασαν κατά πολύ τις
προσδοκίες των διοργανωτών.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ανώνυµη
επενδυτικό
κινητή
έκδοση
Χρηµατιστήριο

α. αξία
β. µετοχών
γ. εταιρεία
δ. αξιών
ε. χαρτοφυλάκιο
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2. Επιλέξτε το σωστό ορισµό για κάθε λέξη:
ζηµιά, αποταµίευση, κεφάλαιο, αξία, όφελος
1. Η συγκέντρωση χρηµάτων για ώρα ανάγκης.
………………………
2. Έγγραφο που εκδίδεται από οικονοµικούς οργανισµούς και αντιστοιχεί σε ένα
χρηµατικό ποσό.
………………………
3. Απολαβή, ωφέλεια, κέρδος.
………………………
4. Χρηµατικό ποσό που αξιοποιείται ως κατάθεση ή επένδυση.
………………………
5. Μερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια οικονοµικού αγαθού. ………………………

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Απαραίτητες: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(απαραίτητος-η-ο)
Π.χ. Η παρουσία σου στο δικαστήριο κρίνεται απαραίτητη.
Κλίση:
απαραίτητος
απαραίτητη
απαραίτητο
απαραίτητου
απαραίτητης
απαραίτητου
απαραίτητο
απαραίτητη
απαραίτητο
απαραίτητε
απαραίτητη
απαραίτητο
απαραίτητοι
απαραίτητων
απαραίτητους
απαραίτητοι

•

απαραίτητες
απαραίτητων
απαραίτητες
απαραίτητες

απαραίτητα
απαραίτητων
απαραίτητα
απαραίτητα

Μερίδιο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
µερίδιο, -ου)
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Π.χ. Χώρισε την περιουσία του σε τρία µερίδια, ένα για το κάθε του παιδί.
Κλίση:
το µερίδιο
του µεριδίου
το µερίδιο
µερίδιο
•

τα µερίδια
των µεριδίων
τα µερίδια
µερίδια

Ιδιοκτησία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
ιδιοκτησία, -ας)
Π.χ. Η ∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη αναγνώριζε την
ιδιοκτησία ως φυσικό δικαίωµα του ανθρώπου.
Κλίση:
η ιδιοκτησία
της ιδιοκτησίας
την ιδιοκτησία
ιδιοκτησία

οι ιδιοκτησίες
των ιδιοκτησιών
τις ιδιοκτησίες
ιδιοκτησίες

•

Ανάλογα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Ντύθηκε ανάλογα µε την περίσταση.

•

Να αυξηθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αυξάνοµαι)
Π.χ. Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες θα αυξήσουν την τιµή του πετρελαίου κατά
2%.
Αρχικοί χρόνοι: αυξάνοµαι, αυξανόµουν, θα αυξάνοµαι, θα αυξηθώ, αυξήθηκα, έχω
αυξηθεί, είχα αυξηθεί, θα έχω αυξηθεί

•

Θα µειωθεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (µειώνοµαι)
Π.χ. Πρέπει να µειώσεις την ταχύτητα.
Αρχικοί χρόνοι: µειώνοµαι, µειωνόµουν, θα µειώνοµαι, θα µειωθώ, µειώθηκα, έχω
µειωθεί, είχα µειωθεί, θα έχω µειωθεί

•

∆ιατεθειµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (διατίθεµαι)
Π.χ. Είµαι διατεθειµένος να αναλάβω εγώ τη δουλειά αυτή, αντί για σένα.
Κλίση:
διατεθειµένος
διατεθειµένου
διατεθειµένο
διατεθειµένε

διατεθειµένη
διατεθειµένης
διατεθειµένη
διατεθειµένη

διατεθειµένο
διατεθειµένου
διατεθειµένο
διατεθειµένο

διατεθειµένοι
διατεθειµένων
διατεθειµένους
διατεθειµένοι

διατεθειµένες
διατεθειµένων
διατεθειµένες
διατεθειµένες

διατεθειµένα
διατεθειµένων
διατεθειµένα
διατεθειµένα
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Αντιµετωπίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αντιµετωπίζω)
Π.χ. Η κυβέρνηση αντιµετώπισε (επιτυχώς) τη νοµισµατική κρίση.
Αρχικοί χρόνοι: αντιµετωπίζω, αντιµετώπιζα, θα αντιµετωπίζω, θα αντιµετωπίσω,
αντιµετώπισα, έχω αντιµετωπίσει, είχα αντιµετωπίσει, θα έχω αντιµετωπίσει

•

Να βεβαιωθείτε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βεβαιώνοµαι)
Π.χ. Ο µάρτυρας βεβαίωσε τις καταγγελίες.
Αρχικοί χρόνοι: βεβαιώνοµαι, βεβαιωνόµουν, θα βεβαιώνοµαι, θα βεβαιωθώ,
βεβαιώθηκα, έχω βεβαιωθεί, είχα βεβαιωθεί, θα έχω βεβαιωθεί

•

•

Ιδανική: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ιδανικός-ήό)
Π.χ. ∆εν υπάρχει ιδανική δουλειά.
Κλίση:
ιδανικός
ιδανικού
ιδανικό
ιδανικέ

ιδανική
ιδανικής
ιδανική
ιδανική

ιδανικό
ιδανικού
ιδανικό
ιδανικό

ιδανικοί
ιδανικών
ιδανικούς
ιδανικοί

ιδανικές
ιδανικών
ιδανικές
ιδανικές

ιδανικά
ιδανικών
ιδανικά
ιδανικά

Να κατανείµετε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (κατανέµω)
Π.χ. Κατανέµω το ποσό του δανείου σε έξι ετήσιες δόσεις.
Αρχικοί χρόνοι: κατανέµω, θα κατανέµω, θα κατανείµω, κατένειµα, έχω κατανείµει,
είχα κατανείµει, θα έχω κατανείµει

•

Έµµεσα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Θα σας στείλω έµµεσα τα έγγραφα.

•

Περιουσία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
περιουσία, -ας)
Π.χ. Πούλησε όλη την κινητή περιουσία του.
Κλίση:
η περιουσία
της περιουσίας
την περιουσία
περιουσία

οι περιουσίες
των περιουσιών
τις περιουσίες
περιουσίες
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο κ. Νικολάου ξεκινάει µόλις τώρα τις επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο.
2. Η τιµή των µετοχών δεν µεταβάλλεται ποτέ.
3. Οι επενδύσεις σε µετοχές αποφέρουν χαµηλότερα κέρδη σε σύγκριση µε τους
λογαριασµούς ταµιευτηρίου.
4. Είναι καλύτερο να µην επενδύει κανείς χρήµατα, που µπορεί να χρειαστεί στο
άµεσο µέλλον.
5. Η επένδυση σε αµοιβαία κεφάλαια σηµαίνει επένδυση σε περισσότερες διαφορετικές
µετοχές.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο κ. Νικολάου συµβουλεύεται τον κ. Ιωαννίδη για πιο .................... επενδύσεις.
α) επισφαλείς
β) αποδοτικές
γ) ασύµφορες
2. Αν µια εταιρεία πετυχαίνει, είναι πιθανή η .................... της τιµής των µετοχών της.
α) άνοδος
β) σταθεροποίηση
γ) µείωση
3. Οι µετοχές εκδίδονται από .................... .
α) το χρηµατιστήριο β) την κυβέρνηση

γ) µια ανώνυµη εταιρεία

4. Οι επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο αποτελούν πάντα .................... .
α) µια ευκαιρία
β) µια ασφάλεια
γ) ένα ρίσκο
5. Αν θέλει κανείς να κατανείµει τον κίνδυνο, καλύτερα να .................... το
χαρτοφυλάκιό του.
α) διαφοροποιήσει
β) χρησιµοποιήσει
γ) µεταποιήσει

153

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 8 - Χρηµατιστήριο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Προσωπικές αντωνυµίες
Οι προσωπικές αντωνυµίες φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, δηλαδή,
το πρόσωπο ή πρόσωπα που µιλάει / µιλάνε (πρώτο πρόσωπο), το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα στα οποία µιλάµε (δεύτερο πρόσωπο) και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα για τα
οποία µιλάµε (τρίτο πρόσωπο). Οι προσωπικές αντωνυµίες χρησιµοποιούνται αντί για τα
ονόµατα και χρησιµεύουν ως αντικείµενα ρήµατος (άµεσο ή έµµεσο):
• άµεσο αντικείµενο (αιτιατική πτώση)
Είδα το Γιάννη στο σπίτι του ⇒ τον είδα στο σπίτι του
• έµµεσο αντικείµενο (γενική πτώση)
Έδωσα την εφηµερίδα στο Γιάννη ⇒ του έδωσα την εφηµερίδα
Εκτός από τους κανονικούς ή αδυνάτους τύπους υπάρχουν οι δυνατοί ή
εµφατικοί τύποι. Οι αδύνατοι τύποι όµως χρησιµοποιούνται πολύ πιο συχνά από τους
δυνατούς. Οι εµφατικοί τύποι της προσωπικής αντωνυµίας χρησιµοποιούνται για
έµφαση, για αντιδιαστολή ή µε πρόθεση.
Π.χ.
έµφαση
αντιδιαστολή
πρόθεση
Εσένα πώς σε λένε; Εσένα γνωρίζω, όχι τους άλλους. Το δώρο είναι για σένα.
Οι εµφατικοί τύποι δεν έχουν ορισµένη θέση σχετικά µε το ρήµα:
εγώ δεν το ξέρω
δεν το ξέρω εγώ
Αντίθετα, οι αδύνατοι τύποι χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά πριν από το ρήµα, εκτός
από τις περιπτώσεις που έχουµε προστακτική ή µετοχή, όπου η αντωνυµία ακολουθεί
το ρήµα.
Μου είπε τι θέλει.
αλλά
Πες µου τι θέλεις.
Λέγοντάς µου τι θέλεις, θα είσαι πιο ήσυχος.

α΄ πρόσωπο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική
ονοµαστική
πληθυντικός γενική
αιτιατική
κλητική
ενικός

δυνατοί τύποι
εγώ
εµένα
εµένα*
--εµείς
εµάς
εµάς*
---

αδύνατοι τύποι
--µου
µε
----µας
µας
---
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β΄ πρόσωπο

ενικός

πληθυντικός

δυνατοί τύποι
εσύ
εσένα
εσένα*
εσύ
εσείς
εσάς
εσάς*
εσείς

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

αδύνατοι τύποι
--σου
σε
----σας
σας
---

* Οι δυνατοί τύποι της αιτιατικής του α΄ και β΄ προσώπου χάνουν το αρχικό φωνήεν
όταν προηγούνται οι προθέσεις από ή για: π.χ. για σένα, από µένα.

γ΄ πρόσωπο

ενικός

ονοµαστική
γενική
αιτιατική

ονοµαστική
πληθυντικός γενική
αιτιατική

δυνατοί τύποι
αυτός
αυτή
αυτού
αυτής
αυτό(ν)
αυτή(ν)

αυτό
αυτού
αυτό

αδύνατοι τύποι
τος
τη
το
του
της
του
τον
τη(ν)
το

αυτοί
αυτών
αυτούς

αυτά
αυτών
αυτά

τοι
τους
τους

αυτοί
αυτών
αυτές

τες
τις/τες*
τους

τα
τους
τα

* Ο θηλυκός τύπος τες χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις στις οποίες έχουµε µετοχή ή
προστακτική, ύστερα από το ρήµα:
είδες τις φίλες µου; -όχι, δεν τις είδα.
αλλά
φέρε µου τες! ακούγοντάς τες!

Κτητικές Αντωνυµίες
Οι κτητικές αντωνυµίες φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι. Οι µη εµφατικοί ή οι
κανονικοί τύποι της κτητικής αντωνυµίας είναι οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής
αντωνυµίας στη γενική πτώση. Εκείνοι όµως συνάπτονται µε ρήµατα, ενώ οι κτητικές
αντωνυµίες προσδιορίζουν ονόµατα.

το σπίτι

µου
σου
του/ της /του
µας
σας
τους
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Άλλες χρήσεις της κτητικής αντωνυµίας είναι:
•

κανένας / µόνος / όλος + κτητική αντωνυµία
∆εν το ήξερε κανένας σας;
Χτες πήγα στο θέατρο µόνος µου.
Όλοι τους ήρθανε.

•

απόλυτο αριθµητικό + κτητική αντωνυµία
Έφυγαν οι τρεις τους.

•

επίρρηµα + κτητική αντωνυµία
Ήταν δίπλα µου.

•

επιφώνηµα + κτητική αντωνυµία
Περαστικά σου!

Οι εµφατικοί τύποι της κτητικής αντωνυµίας είναι περιφραστικοί και σχηµατίζονται µε
το επίθετο δικός-ή-ό. Χρησιµοποιούνται για έµφαση ή για αντιδιαστολή:
α΄ πρόσωπο: δικός µου, δική µου, δικό µου
δικός µας, δική µας, δικό µας
β΄ πρόσωπο: δικός σου, δική σου, δικό σου
δικός σας, δική σας, δικό σας
γ΄ πρόσωπο: δικός του/ της, δική του/ της, δικό του/ της
δικός τους, δική τους, δικό τους
Π.χ.

Το δικό σου σπίτι είναι πολύ µεγάλο.
Πάµε στο σπίτι της ή στο δικό σου.
Θέλεις το βιβλίο τους; -Όχι, θέλω το δικό σας.
Τα τετράδια αυτά είναι δικά σου. Τα δικά µου είναι µπλε.

∆εικτικές Αντωνυµίες
Τις δεικτικές αντωνυµίες τις χρησιµοποιούµε για να δείξουµε κάτι που είναι κοντά ή που
αναφέραµε πριν (αυτός, αυτή, αυτό), που είναι πολύ κοντά (τούτος, τούτη, τούτο)
ή είναι µακριά (εκείνος, εκείνη, εκείνο). Την αντωνυµία τέτοιος, τέτοια, τέτοιο τη
µεταχειριζόµαστε για να εκφράσουµε ποιότητα και την τόσος, τόση, τόσο για να
δείξουµε ποσότητα.
Π.χ.

Ποιος είναι αυτός ο άντρας;
Τούτο εδώ είναι το σπίτι µου.
Εκείνο το χρόνο µείναµε στο χωριό.
Έχει τόσα χρήµατα που δεν δουλεύει.
Θέλω µια τέτοια τσάντα.
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Ασκήσεις
1. Αντικαταστήστε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε τον κατάλληλο τύπο της προσωπικής
αντωνυµίας:
1. Αγόρασε στα παιδιά τα παιχνίδια, παρακαλώ!
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Χτες είπα στον πατέρα µου τα νέα.
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Έµαθα τι έγινε διαβάζοντας τις εφηµερίδες.
………………………………………………………………………………………………………………………
4. ∆ώσατε της Μαρίας το δώρο;
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Οι γονείς µου ακόµα δεν είδαν τον Κώστα και την Ελένη.
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Επιλέξτε τη σωστή αντωνυµία:
τους, µας, σου, σας, σε, το δικό µου, τα, εσένα
1. Μπράβο ………………… ! Πέρασες τις εξετάσεις µε τους καλύτερους βαθµούς!
2. Αν το τηλέφωνο ………………… είναι χαλασµένο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
………………… .
3. ………………… σε γνωρίζω από χρόνια και εποµένως ………………… ξέρω πολύ καλά.
4. -Είδες τα παιδιά; -Όχι, δεν ………………… είδα. Στο σπίτι ………………… δεν βρήκα
κανέναν.
5. Όλοι ………………… µείναµε στο σπίτι, για να ξεκουραστούµε.

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των δεικτικών αντωνυµιών:
αυτός, εκείνος, τόσος, τούτος, τέτοιος

1.
2.
3.
4.
5.

Μη µου µιλάς µε ………………… λόγια.
………………… την εποχή δεν είχαµε έρθει ακόµα στην Ελλάδα.
Πέρασαν ………………… χρόνια, που δεν σε γνώρισα.
………………… εδώ είναι ο καθηγητής µας.
∆εν ξέρω ………………… την γυναίκα. Ποια είναι;
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

1. Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
έκλεισε µε απώλειες µετά την πρώτη
συνεδρίαση του µήνα. Ο Γενικός ∆είκτης
έκλεισε στις 1920,3 µονάδες µε πτώση
1,97%. Ο όγκος των συναλλαγών
διαµορφώθηκε στα 90 εκατοµµύρια ευρώ.
Συνολικά, διαπραγµατεύτηκαν 370 τίτλοι,
η πλειοψηφία των οποίων (146)
υποχώρησε, έναντι 104 που ενισχύθηκαν,
και 120 παρέµειναν αµετάβλητοι. Το
γενικό οικονοµικό και πολιτικό κλίµα και η
πορεία των επιτοκίων είναι οι παράγοντες,
που οδήγησαν σε τέτοια πτώση της αξίας
των µετοχών.

2. Βασικοί κανόνες για τους νέους επενδυτές
Ο επενδυτής, που ασχολείται για πρώτη
φορά µε το Χρηµατιστήριο -και τούτο
συνήθως
συµβαίνει
όταν
η
χρηµατιστηριακή
αγορά
ανεβαίνει
έντονα- πρέπει να έχει προσγειωµένες
προσδοκίες:
το
κυνήγι
του
βραχυπρόθεσµου κέρδους είναι µία
απατηλή υπόθεση. Περισσότερο απ' όλα,
πρέπει να γνωρίζει τι πραγµατικά είναι και
πώς λειτουργεί η χρηµατιστηριακή αγορά.
Ελάχιστοι ξέρουν τι ακριβώς παράγουν οι εταιρείες, στις οποίες είναι µέτοχοι, την
παρελθούσα πορεία της τιµής των µετοχών τους ή τις προβλέψεις για την πορεία
τους στο µέλλον. Για αυτό το λόγο, ο επενδυτής πρέπει να είναι αποφασισµένος, πέρα
από τα χρήµατά του, να επενδύσει και µέρος από το χρόνο του. Παράλληλα, πρέπει να
µάθει να είναι υποµονετικός, πειθαρχηµένος και να έχει συγκεκριµένους στόχους.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Πτωτική (-ός-ή-ό) τάση, -εις: αρνητική, µειωµένη πορεία οικονοµικών µεγεθών.
Π.χ. Εµφανίστηκαν πτωτικές τάσεις στο Χρηµατιστήριο.

•

Απώλεια, -ες: χάσιµο, αφανισµός, στέρηση πράγµατος που είχε κανείς στην
κατοχή του.
Π.χ. Τις µεγαλύτερες απώλειες σηµείωσαν οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών.
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•

∆είκτης, -ες: καθεµία από τις στατιστικές αξίες που δίνουν µια ένδειξη για την
κατάσταση της οικονοµίας.
Π.χ. Ο καλός επενδυτής πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις µεταβολές των
δεικτών.

•

Μονάδα, -ες: ποσότητα ή µέγεθος που χρησιµοποιείται ως κοινό µέτρο όλων των
άλλων οµοειδών ποσοτήτων ή µεγεθών.
Π.χ. Ο γενικός δείκτης υποχώρησε στις 84,18 µονάδες.

•

Πτώση, -εις: ραγδαία µείωση της τιµής των µετοχών.
Π.χ. Το Χρηµατιστήριο έκλεισε µε µεγάλες πτώσεις.

•

Αµετάβλητος-η-ο: αναλλοίωτος, µετοχή χωρίς µεταβολές στην αξία της.
Π.χ. Οι µετοχές της εταιρίας µας παρέµειναν αµετάβλητες στην πρώτη συνεδρίαση
της εβδοµάδας.

•

Χρηµατιστηριακή (-ός-ή-ό) αγορά, -ές: χρηµατιστήριο.
Π.χ. Πρέπει να παρακολουθήσετε την πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς.

•

Βραχυπρόθεσµος-η-ο: που έχει σύντοµο χρονικό διάστηµα, που λήγει ύστερα
από σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Π.χ. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης αυτού του έργου είναι βραχυπρόθεσµος.

•

Παράγω: κατασκευάζω βιοµηχανικό προϊόν ή κάνω έργο.
Π.χ. Αυτή η εταιρεία παράγει ηλεκτρονικές συσκευές.

•

Μέτοχος, -οι: αυτός που έχει µετοχές µιας εταιρείας.
Π.χ. Τα κέρδη διανέµονται στους µετόχους.

•

Πρόβλεψη, -εις: πρόνοια για το µέλλον ή για µελλοντική εξέλιξη.
Π.χ. Η κυβέρνηση υποβάθµισε τις προβλέψεις της για την οικονοµική ανάπτυξη.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

χρηµατιστηριακή
ανοδική
όγκος
τιµή
χρηµατιστηριακό

µετοχών
κραχ
αγορά
τάση
συναλλαγών
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
υποµονετικός, δείκτες, συνεδρίαση, πτώση, πρόβλεψη

1. Οι .................... Dow Jones και Nasdaq έκλεισαν µε πτώση 0,44%.
2. ∆εν ήθελαν να κάνουν καµία .......................... για την αυριανή συνάντηση.
3. Η ...................... της αξίας µιας µετοχής µπορεί να οφείλεται στις ζηµιές της
εταιρείας.
4. Στο σύνολο των ............................ ο τζίρος παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα.
5. Σε µία καθοδική περίοδο του Χρηµατιστηρίου ο καλός επενδυτής πρέπει να είναι
........................….

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Επικράτησαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (επικρατώ)
Π.χ. Τελικά επικράτησε η ποδοσφαιρική οµάδα της πόλης µας έναντι της
γερµανικής, µετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα.
Αρχικοί χρόνοι: επικρατώ, επικρατούσα, θα επικρατώ, θα επικρατήσω, επικράτησα,
έχω επικρατήσει, είχα επικρατήσει, θα έχω επικρατήσει
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•

Όγκος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ο
όγκος, -ου)
Π.χ. Η ντουλάπα είναι ελαφριά, αλλά δυσκίνητη λόγω του µεγάλου όγκου της.
Κλίση:
ο όγκος
του όγκου
τον όγκο
όγκε

•

Ενότητα 8 - Χρηµατιστήριο

οι όγκοι
των όγκων
τους όγκους
όγκοι

∆ιαµορφώθηκε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διαµορφώνοµαι)
Π.χ. O δήµαρχος διαµόρφωσε το χώρο της παλιάς αποθήκης σε πάρκο.
Αρχικοί χρόνοι: διαµορφώνοµαι, διαµορφωνόµουν, θα διαµορφώνοµαι, θα
διαµορφωθώ, διαµορφώθηκα, έχω διαµορφωθεί, είχα διαµορφωθεί, θα έχω
διαµορφωθεί

•

Συνολικά: επίρρηµα ποσοτικό.
Π.χ. Συνολικά, τα έξοδα όλων των ηµερών ήταν πάρα πολλά.

•

Πλειοψηφία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(η πλειοψηφία, -ας)
Π.χ. Η πλειοψηφία της τάξης συµφώνησε να συµµετάσχει στην εκδροµή.
Κλίση:
η πλειοψηφία
της πλειοψηφίας
την πλειοψηφία
πλειοψηφία

•

οι πλειοψηφίες
των πλειοψηφιών
τις πλειοψηφίες
πλειοψηφίες

Υποχώρησε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (υποχωρώ)
Π.χ. Υποχώρησε η στέγη κάτω από το βάρος του χιονιού.
Αρχικοί χρόνοι: υποχωρώ, υποχωρούσα, θα υποχωρώ, θα
υποχώρησα, έχω υποχωρήσει, είχα υποχωρήσει, θα έχω υποχωρήσει

•

υποχωρήσω,

Ενισχύθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ενισχύοµαι)
Π.χ. Η κυβέρνηση ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας.
Αρχικοί χρόνοι: ενισχύοµαι, ενισχυόµουν, θα ενισχύοµαι, θα ενισχυθώ, ενισχύθηκα,
έχω ενισχυθεί, είχα ενισχυθεί, θα έχω ενισχυθεί

•

Έντονα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. ∆ιαµαρτυρήθηκε έντονα.

•

Προσγειωµένες: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (προσγειώνοµαι)
Π.χ. Οι φιλοδοξίες του είναι προσγειωµένες στην πραγµατικότητα.
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•

Κλίση:
προσγειωµένος
προσγειωµένου
προσγειωµένο
προσγειωµένε

προσγειωµένη
προσγειωµένης
προσγειωµένη
προσγειωµένη

προσγειωµένο
προσγειωµένου
προσγειωµένο
προσγειωµένο

προσγειωµένοι
προσγειωµένων
προσγειωµένους
προσγειωµένοι

προσγειωµένες
προσγειωµένων
προσγειωµένες
προσγειωµένες

προσγειωµένα
προσγειωµένων
προσγειωµένα
προσγειωµένα

Προσδοκίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η προσδοκία, -ας)
Π.χ. Κανείς δεν επενδύει χρήµατα χωρίς την προσδοκία κέρδους.
Κλίση:
η προσδοκία
της προσδοκίας
την προσδοκία
προσδοκία

•

•
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οι προσδοκίες
των προσδοκιών
τις προσδοκίες
προσδοκίες

Απατηλή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(απατηλός-ή-ό)
Π.χ. Tην ξεγέλασε µε απατηλές υποσχέσεις.
Κλίση:
απατηλός
απατηλού
απατηλό
απατηλέ

απατηλή
απατηλής
απατηλή
απατηλή

απατηλό
απατηλού
απατηλό
απατηλό

απατηλοί
απατηλών
απατηλούς
απατηλοί

απατηλές
απατηλών
απατηλές
απατηλές

απατηλά
απατηλών
απατηλά
απατηλά

Αποφασισµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (αποφασίζοµαι)
Π.χ. Είναι αποφασισµένος για όλα, να κάνει ή να υποστεί οτιδήποτε.
Κλίση:
αποφασισµένος
αποφασισµένου
αποφασισµένο
αποφασισµένε

αποφασισµένη
αποφασισµένης
αποφασισµένη
αποφασισµένη

αποφασισµένο
αποφασισµένου
αποφασισµένο
αποφασισµένο

αποφασισµένοι
αποφασισµένων
αποφασισµένους
αποφασισµένοι

αποφασισµένες
αποφασισµένων
αποφασισµένες
αποφασισµένες

αποφασισµένα
αποφασισµένων
αποφασισµένα
αποφασισµένα
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Υποµονετικός: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(υποµονετικός-ή-ό)
Π.χ. Ο Γιώργος δεν είναι υποµονετικός. Θέλει όλα να γίνονται γρήγορα.
Κλίση:
υποµονετικός
υποµονετικού
υποµονετικό
υποµονετικέ

υποµονετική
υποµονετικής
υποµονετική
υποµονετική

υποµονετικό
υποµονετικού
υποµονετικό
υποµονετικό

υποµονετικοί
υποµονετικών
υποµονετικούς
υποµονετικοί

υποµονετικές
υποµονετικών
υποµονετικές
υποµονετικές

υποµονετικά
υποµονετικών
υποµονετικά
υποµονετικά

Πειθαρχηµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (πειθαρχώ)
Π.χ. Η συµπεριφορά του είναι πειθαρχηµένη
Κλίση:
πειθαρχηµένος
πειθαρχηµένου
πειθαρχηµένο
πειθαρχηµένε

πειθαρχηµένη
πειθαρχηµένης
πειθαρχηµένη
πειθαρχηµένη

πειθαρχηµένο
πειθαρχηµένου
πειθαρχηµένο
πειθαρχηµένο

πειθαρχηµένοι
πειθαρχηµένων
πειθαρχηµένους
πειθαρχηµένοι

πειθαρχηµένες
πειθαρχηµένων
πειθαρχηµένες
πειθαρχηµένες

πειθαρχηµένα
πειθαρχηµένων
πειθαρχηµένα
πειθαρχηµένα

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Το ΧΑΑ έκλεισε κατά την πρώτη συνεδρίαση µε ανοδικές τάσεις.
Η εξέλιξη των επιτοκίων µπορεί να επηρεάζει την πορεία της αξίας των µετοχών.
Η επένδυση στο Χρηµατιστήριο αφορά µια επένδυση γρήγορου πλουτισµού.
Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον κλάδο της εταιρείας, στην οποία συµµετέχουν.
Η παρακολούθηση των χρηµατιστηριακών αγορών απαιτεί γνώσεις και χρόνο.
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2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Από τους 370 τίτλους που κινήθηκαν, 146 ήταν ............ .
α) σταθεροί
β) ανοδικοί
γ) καθοδικοί
2. 120 τίτλοι ............ .
α) δεν µεταβάλλονται

β) µεταβάλλονται συνεχώς

γ) ανέβηκαν

3. Όταν το Χρηµατιστήριο ανεβαίνει έντονα ............ .
α) οι επιχειρήσεις έχουν ζηµιές.
β) αυξάνει ο αριθµός των νέων επενδυτών.
γ) ο όγκος των συναλλαγών διαµορφώνεται στα 90 εκατοµµύρια ευρώ.
4. Οι προσδοκίες του επενδυτή πρέπει να είναι ............ .
α) έντονες
β) ρεαλιστικές
γ) θετικές
5. Ο επενδυτής πρέπει ............ .
α) να πουλήσει τις µετοχές του πολύ γρήγορα.
β) να επενδύσει µεγάλα κεφάλαια.
γ) να κάνει υποµονή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ειδικές προτάσεις
Οι ειδικοί σύνδεσµοι είναι πως, ότι, που και εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις, οι
οποίες λέγονται ειδικές ή συµπληρωµατικές, γιατί χρησιµοποιούνται ως
συµπληρώµατα της έννοιας του ρήµατος.
Μια ειδική πρόταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υποκείµενο, αντικείµενο ή
επεξήγηση.
Π.χ.
• υποκείµενο
Φαίνεται ότι / πως δεν θέλει να έρθει µαζί µας.
• αντικείµενο
∆εν ήξερα ότι / πως δεν θα έρθει.
• επεξήγηση
Τελικά κατάλαβα αυτό, ότι δεν θα έρθει ποτέ.
Οι σύνδεσµοι πως / ότι συµπληρώνουν:
• Λεκτικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του λέω (λέω, πείθω,
οµολογώ, ισχυρίζοµαι κλπ.)
• ∆εικτικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του δείχνω (δείχνω,
δηλώνω, φανερώνω κλπ.)
• Αισθητικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του αισθάνοµαι
(αισθάνοµαι, νιώθω, ακούω, βλέπω, καταλαβαίνω κλπ.)
• Γνωστικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του γνωρίζω
(γνωρίζω, ξέρω, µαθαίνω κλπ.)
• ∆οξαστικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του νοµίζω
(νοµίζω, ελπίζω, σκέπτοµαι, πιστεύω κλπ.)
Ο σύνδεσµος που συµπληρώνει ρήµατα που δηλώνουν ψυχική διάθεση, όπως
λυπάµαι, φοβάµαι, χαίροµαι, θυµώνω, µετανιώνω ή εκφράσεις, όπως είναι
κρίµα, είναι κακό, είναι σωστό κλπ.
Π.χ. Λυπάµαι που δεν σε είδα χτες στο πάρτι.

Αιτιολογικές προτάσεις
Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται µε τους αιτιολογικούς συνδέσµους και
φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται κάτι. Οι αιτιολογικοί σύνδεσµοι είναι γιατί,
επειδή, διότι, αφού, µια και κ.ά.
Π.χ.

Έµεινα στο σπίτι γιατί / επειδή έβρεξε πολύ.
Αφού δεν ήξερε το δρόµο, δεν πήγε.
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Χρονικές προτάσεις
Οι χρονικές προτάσεις εισάγονται µε τους χρονικούς συνδέσµους και προσδιορίζουν
χρονικά την κυρία πρόταση. Η χρονική πρόταση µπορεί να δηλώνει αν η πράξη γίνεται
συγχρόνως µε την πράξη της κύριας πρότασης, αν προηγείται ή αν ακολουθεί.
Π.χ.
• Σύγχρονο

Ενώ πηγαίνει στη δουλειά του, τραγουδάει.
•

Προτερόχρονο

Όταν τέλειωσε τη δουλειά του, γύρισε σπίτι.
•

Υστερόχρονο

Πριν να φύγει, πήρε τηλέφωνο τον φίλο του.
Οι χρονικοί σύνδεσµοι είναι όταν, αφού, πριν, προτού, µόλις, ενώ, όποτε κ.ά.

Ασκήσεις

1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό ειδικό σύνδεσµο:
πως / ότι, που
1.
2.
3.
4.
5.

Νοµίζω ……… θα βρέξει αύριο.
Φοβάµαι ……… θα αποτύχω στις εξετάσεις.
Θύµωσα ……… µου µίλησε τόσο άσχηµα.
Είναι κρίµα ……… δεν θα καταφέρεις να έρθεις.
Πιστεύω ……… θα τα πας µια χαρά στην καινούργια σου δουλειά.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό σύνδεσµο:
µόλις, πως, που, επειδή, πριν
Η Κατερίνα άφησε το εξής µήνυµα στη Μαρία:
«Γεια σου Μαρία! Χαίροµαι πολύ .................. θα συναντηθούµε, για να περάσουµε µαζί
τις διακοπές. .................... να έρθεις στην Αθήνα, πάρε µε τηλέφωνο ......................
δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είσαι εδώ. ......................... φτάσεις, θα πάµε στο χωριό της
Ελένης. Χτες την πήρα τηλέφωνο και µου είπε ..................... µας σκέφτεται πολύ.
Λοιπόν, Μαρία µου, σε περιµένουµε σύντοµα. Πολλά φιλιά»
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους σωστούς ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Όταν χάνουµε κάποιο ποσοστό του κεφαλαίου, που επενδύουµε, µιλάµε για …
(πληθ.)
2. Το υλικό όφελος που αποφέρει µια συναλλαγή στο Χρηµατιστήριο.
3. Τίτλος, που αντιπροσωπεύει ένα τµήµα από το κεφάλαιο µιας εταιρείας και πωλείται
και αγοράζεται στο Χρηµατιστήριο.
Κάθετα:
1. Αιτιολογικός σύνδεσµος.
2. ∆ιαθέτω ένα χρηµατικό ποσό στο Χρηµατιστήριο.

2
1
1
2

3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Ο χώρος όπου αγοράζονται µετοχές και οµόλογα. Χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Το σύνολο των τίτλων που έχει ένας επενδυτής στην κατοχή του.
Χ___________
3. Χρηµατικό ποσό για επένδυση. Κ _ _ _ _ _ _ _
4. Αυτός που έχει µακρά προθεσµία λήξεως. Μ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Ανταλλαγή προϊόντων ή χρήµατος. Σ _ _ _ _ _ _ _ _

167

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 8 - Χρηµατιστήριο

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Οι εταιρείες εκδίδουν µετοχές, για να αντλήσουν χρήµατα ………… τους επενδυτές.
α) παρά
β) από
γ) µε
2. Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, ………… γράµµατα θα µάθεις.
α) τέτοια
β) τόσα
γ) αυτά τα
3. Η ζωή έχει ………… κανόνες.
α) τις δικές της
β) τους δικούς του

γ) τους δικούς της

4. Είναι κρίµα ………… δεν ήρθες στο πάρτι.
α) πως
β) που
γ) ότι
5. Τηλεφώνησε ………… γιατί εγώ δεν ήµουν στο σπίτι.
α) σ’ εσένα
β) εσένα
γ) σε
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:
Γραµµατέας:

∆ιευθυντής:
Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:
Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:
Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:

Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:
Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:

Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:

Γραµµατέας:
∆ιευθυντής:

Κύριε ∆ιευθυντά, έχουµε δύο σοβαρά προβλήµατα.
Ωχ! Ωραία αρχίζει η εβδοµάδα. Για πλησίασε να µου τα πεις.
Υπάρχει καθυστέρηση της παραγγελίας για τα εκπαιδευτικά
βίντεο. Επρόκειτο να τα παραλάβουµε αύριο, αλλά δεν
προβλέπεται να φτάσουν στα χέρια µας πριν το τέλος του
µήνα!
Αλήθεια; Και για ποιον είναι η παραγγελία;
Αυτό είναι το δεύτερο πρόβληµα. Για τον κ. Αντωνίου.
Αλίµονό µας! Ο καλύτερος αλλά και ο πιο ιδιότροπος πελάτης
µας.
Και τώρα; Πώς να το χειριστούµε; Να του στείλουµε ένα
ευγενικό µήνυµα;
Χµ! Όχι, όχι. Για την περίπτωσή του ενδείκνυται κάτι πιο
προσωπικό, µια επιστολή ας πούµε.
Α, µάλιστα. Σε τι ύφος όµως; Ξέρετε, δεν έχω και µεγάλη
εµπειρία στις επαγγελµατικές επιστολές.
∆εν πειράζει, θα σε κατευθύνω εγώ. Καταρχάς ύφος ευγενικό
µεν, όχι όµως υπερβολικά µελιστάλαχτο, γιατί θα εκνευρίσει
ακόµα περισσότερο τον παραλήπτη.
Ωραία, κατάλαβα. Τόνος τυπικός ή φιλικός;
Σαφώς φιλικός, για να τον κερδίσεις. Η τυπικότητα
δηµιουργεί ψυχρότητα, αποµακρύνει τον πελάτη.
Σωστά. Κάτι άλλο;
Μπα. Ή, µάλλον, ναι! Να δείξεις ότι έκανες και εξακολουθείς να
κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να έρθει έγκαιρα η
παραγγελία. Να µην φανεί ότι η καθυστέρηση µας άφησε
απαθείς.
Μάλιστα, θα το λάβω υπόψη µου.
Και βέβαια, η εικόνα της επιστολής είναι εξίσου σηµαντική µε
το περιεχόµενο της. Μικρές, εύληπτες προτάσεις, κάθε
επιµέρους θέµα σε ξεχωριστή παράγραφο και σχολαστική
εφαρµογή των γραµµατικών και συντακτικών κανόνων.
Έτσι, θα αµβλυνθεί η κακή εντύπωση που, έτσι κι αλλιώς, θα
δηµιουργήσει η µεγάλη καθυστέρηση.
Ωραία! Θα ετοιµάσω την επιστολή και θα σας τη φέρω αµέσως.
Πολύ καλά.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Επιστολή, -ές: το γραπτό µήνυµα, που αποστέλλεται σε παραλήπτη µέσα σε
ταχυδροµικό φάκελο.
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Π.χ. Στείλε του µία επιστολή, όπου θα εξηγείς τους λόγους παραίτησής σου.
•

Επιστολή, -ές επαγγελµατική (-ός-ή-ό): η επιστολή που ανταλλάσσεται στο
πλαίσιο επαγγελµατικών σχέσεων.
Π.χ. Η επαγγελµατική επιστολή είναι ένας προσωπικός τρόπος επικοινωνίας µε τον
πελάτη.

•

Ύφος: 1. η έκφραση του προσώπου ή/ και ο τρόπος οµιλίας του ατόµου.
Π.χ. Του έκανε παρατήρηση σε έντονο ύφος.
2. ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί ο καθένας τη γλώσσα στον
προσωπικό και γραπτό λόγο.
Π.χ. Έχει και στην οµιλία και στα γραπτά του ένα ποµπώδες ύφος που µε
εκνευρίζει αφόρητα.

•

Παραλήπτης, -ες: 1. πρόσωπο που παραλαµβάνει, δέχεται κάτι.
Π.χ. ∆εν εµφανίσθηκε ο παραλήπτης του δέµατος.
2. πρόσωπο προς το οποίο αποστέλλεται µια επιστολή.
Π.χ. Ποιος είναι ο παραλήπτης της επιστολής σας;

•

Τόνος: 1. ο τρόπος της οµιλίας, όπως αντανακλά την ψυχική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο οµιλητής.
Π.χ. Μου µίλησε µε επιθετικό τόνο.
2. το ύφος.
Π.χ. Ο τόνος της επιστολής σου πρέπει να είναι πιο οικείος.

•

Τυπικότητα, -ες: το να είναι κάτι σύµφωνο µε τους τύπους / η πιστή τήρηση
των κανόνων.
Π.χ. Στην δουλειά του τον διακρίνει η τυπικότητα.

•

Περιεχόµενο, -α: 1. οτιδήποτε παρέχεται µέσα σε κάτι.
Π.χ. ∆ε γνωρίζω το περιεχόµενο του δέµατος.
2. στο θέµα στο οποίο αναφέρεται κάποιος ή κάτι.
Π.χ. Το περιεχόµενο της επιστολής δε µε αφορά.

•

Εύληπτος-η-ο: αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός.
Π.χ. Ο λόγος του δεν ήταν εύληπτος, δυσκολεύτηκα να τον παρακολουθήσω.

•

Παράγραφος, -οι: τµήµα γραπτού λόγου που αποτελείται από περιόδους, είναι
ολοκληρωµένο νοηµατικά και η αρχή της σηµειώνεται συνήθως δεξιότερα από το
αριστερό περιθώριο.
Π.χ. Μην ξεχάσετε να γράψετε τα επιχειρήµατά σας σε ξεχωριστή παράγραφο το
καθένα.

•

Σχολαστικός-ή-ό: αυτός που δίνει ιδιαίτερη έµφαση και στις πιο µικρές
λεπτοµέρειες.
Π.χ. Είναι σχολαστικός µε την καθαριότητα.

•

Εφαρµογή, -ές: η υλοποίηση, η πραγµατοποίηση/ η χρήση.
Π.χ. Θα λύσεις την άσκηση µόνο µε την σωστή εφαρµογή του κανόνα.

•

Γραµµατικός-ή-ό: αυτός που σχετίζεται µε τη γραµµατική.
Π.χ. ∆υσκολεύοµαι να µάθω απ’ έξω τους γραµµατικούς κανόνες.
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•

Συντακτικός-ή-ό: αυτός που σχετίζεται µε τη σύνταξη.
Π.χ. Να κάνετε συντακτική ανάλυση στο παρακάτω κείµενο.

•

Κανόνας, -ες: γενική αρχή, πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο σχηµατίζεται ή
λειτουργεί κάτι.
Π.χ. Μαθηµατικός/ φυσικός/ ηθικός/ γραµµατικός κανόνας.

Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
εύληπτα, τυπικότητα, ύφος, γραµµατικοί κανόνες, παραλήπτη

1. Το ………………… µιας επαγγελµατικής επιστολής πρέπει να είναι απλό και
ειλικρινές.
2. Η ………………… πρέπει να αποφεύγεται στην επαγγελµατική επιστολογραφία.
3. Για να επιτύχει το σκοπό της η επιστολή, πρέπει τα νοήµατά της να είναι
………………… .
4. Μια επιστολή, όπου δεν τηρούνται πιστά οι …………………, προκαλεί αρνητική
εντύπωση.
5. Η επιστολή πρέπει από την πρώτη στιγµή να δηµιουργήσει θετική εικόνα στον
………………… .
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

συντακτικοί
φιλικός
σχολαστική
τυπικό
περιεχόµενο

τόνος
εφαρµογή
κανόνες
επιστολής
ύφος

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Επρόκειτο: ρήµα απρόσωπο, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρατατικού, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (πρόκειται)
Π.χ. Επρόκειτο να φύγω για το εξωτερικό, αλλά δεν τα κατάφερα.
Αρχικοί χρόνοι: πρόκειται, επρόκειτο

•

Προβλέπεται: ρήµα τριτοπρόσωπο, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα,
φωνής παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προβλέπεται)
Π.χ. Προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τον παραβάτη του νόµου.
Αρχικοί χρόνοι: προβλέπεται, προβλεπόταν, θα προβλεφθεί, προβλέφθηκε, έχει
προβλεφθεί, είχε προβλεφθεί, θα έχει προβλεφθεί

•

•

Ιδιότροπος: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ιδιότροπος-η-ο)
Π.χ. Οι ηλικιωµένοι είναι συνήθως ιδιότροποι.
Κλίση:
ιδιότροπος
ιδιότροπου
ιδιότροπο
ιδιότροπε

ιδιότροπη
ιδιότροπης
ιδιότροπη
ιδιότροπη

ιδιότροπο
ιδιότροπου
ιδιότροπο
ιδιότροπο

ιδιότροποι
ιδιότροπων
ιδιότροπους
ιδιότροποι

ιδιότροπες
ιδιότροπων
ιδιότροπες
ιδιότροπες

ιδιότροπα
ιδιότροπων
ιδιότροπα
ιδιότροπα

Ενδείκνυται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ενδείκνυµαι)
Π.χ. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται χειρουργική επέµβαση.
Αρχικοί χρόνοι: ενδείκνυµαι (συνήθως χρησιµοποιείται το γ΄ ενικό και πληθυντικό
πρόσωπο: ενδείκνυται – ενδείκνυνται)

•

Εµπειρία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
εµπειρία, -ας)
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Π.χ. Η εµπειρία της µητρότητας είναι κάτι το συγκλονιστικό.
Κλίση:
η εµπειρία
της εµπειρίας
την εµπειρία
εµπειρία
•

οι εµπειρίες
των εµπειριών
τις εµπειρίες
εµπειρίες

Θα εκνευρίσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εκνευρίζω)
Π.χ. Αυτή η αναµονή µε εκνευρίζει αφόρητα.
Αρχικοί χρόνοι: εκνευρίζω, εκνεύριζα, θα εκνευρίζω, εκνεύρισα, έχω εκνευρίσει,
είχα εκνευρίσει, θα έχω εκνευρίσει

•

Αποµακρύνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αποµακρύνω)
Π.χ. Οι αστυνοµικοί αποµάκρυναν τους περίεργους από τον τόπο της έκρηξης.
Αρχικοί χρόνοι: αποµακρύνω, αποµάκρυνα, θα αποµακρύνω, αποµάκρυνα, έχω
αποµακρύνει, είχα αποµακρύνει, θα έχω αποµακρύνει

•

Εξακολουθείς: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (εξακολουθώ)
Π.χ. Γιατί εξακολουθείς να κάνεις το ίδιο λάθος κάθε φορά;
Αρχικοί χρόνοι: εξακολουθώ, εξακολουθούσα, θα εξακολουθώ, θα εξακολουθήσω,
εξακολούθησα, έχω εξακολουθήσει, είχα εξακολουθήσει, θα έχω εξακολουθήσει

•

Έγκαιρα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Να παραδώσετε τις εργασίες σας έγκαιρα.

•

Απαθείς: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(απαθής-ής-ές)
Π.χ. Του µίλησε µε το χειρότερο τρόπο, αυτός όµως παρέµεινε απαθής.
Κλίση:
απαθής
απαθούς
απαθή
απαθή

απαθής
απαθούς
απαθή
απαθή

απαθές
απαθούς
απαθές
απαθές

απαθείς
απαθών
απαθείς
απαθείς

απαθείς
απαθών
απαθείς
απαθείς

απαθή
απαθών
απαθή
απαθή

•

Υπόψη: επίρρηµα (και υπ’ όψιν)
Π.χ. Λάβε υπόψη ότι αύριο δε θα κυκλοφορούν τα µονά αυτοκίνητα.

•

Επιµέρους: επίθετο άκλιτο
Π.χ. Η συζήτηση περιορίστηκε σε επιµέρους ζητήµατα.
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Θα αµβλυνθεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αµβλύνοµαι)
Π.χ. Έγινε µια προσπάθεια να αµβλυνθούν οι αντιθέσεις τους, αλλά δεν πέτυχε.
Αρχικοί χρόνοι: αµβλύνοµαι, αµβλυνόµουν, θα αµβλύνοµαι, θα αµβλυνθώ,
αµβλύνθηκα, έχω αµβλυνθεί, είχα αµβλυνθεί, θα έχω αµβλυνθεί

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.

Με τον κύριο Αντωνίου µπορεί κανείς να συνεννοηθεί εύκολα.
Μία επαγγελµατική επιστολή πρέπει να έχει ιδιαίτερα ευγενικό ύφος.
Η υπάλληλος έχει ασχοληθεί αρκετά µε τις επαγγελµατικές επιστολές.
∆εν είναι απαραίτητο να τηρούνται αυστηρά οι γραµµατικοί και συντακτικοί
κανόνες κατά τη συγγραφή της επιστολής.
5. Μία καλογραµµένη επιστολή µπορεί να µετριάσει την αρνητική εντύπωση που έχει
σχηµατίσει ο πελάτης για την επιχείρηση.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο διευθυντής πιστεύει ότι µια υπερβολικά ευγενική επιστολή …………… τον
πελάτη.
α) νευριάζει
β) ηρεµεί
γ) αφήνει αδιάφορο
2. Η υπάλληλος ως τώρα έχει γράψει …………… επιστολές.
α) αρκετές
β) λίγες
γ) αµέτρητες
3. Οι προτάσεις σε µία επιστολή πρέπει να είναι …………… .
α) µικρές και κατανοητές β) µεγάλες και διευκρινιστικές γ) µέτριες και απλές
4. Μια επιστολή µε τυπικό ύφος κάνει τον πελάτη να νοιώθει …………… .
α) αρκετά οικεία
β) πολύ άνετα
γ) κάπως άβολα
5. Η µορφή της επιστολής είναι …………… το περιεχόµενο.
α) όσο σηµαντική και
β) λιγότερο σηµαντική από γ) πολύ πιο σηµαντική
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Επιφωνήµατα
Τα επιφωνήµατα είναι άκλιτες λέξεις, συνοδεύονται συνήθως από µικρές φράσεις και
φανερώνουν συναισθήµατα: θαυµασµό, απορία, πόνο, λύπη, περίπαιγµα, ευχή,
έπαινο, κάλεσµα, ειρωνεία, στενοχώρια, αηδία, παρακίνηση, άρνηση, αβεβαιότητα.
Π.χ. Ω! τι όµορφος κόσµος.
Αχ! τι θα γίνω;
Ορθογραφία: Στα επιφωνήµατα σηµειώνουµε συνήθως θαυµαστικό, κάποτε
ερωτηµατικό ή αποσιωπητικά.
Π.χ. Χα, χα! Ε; Άιντε…
ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ
α µπα! παπαπα
χµ!
α! ποπο! ω! µπα!
α! ο! µπα!
αχ! ω! όχου! άου! οχ! αλί
αλίµονο!
ε! ου! αχαχούχα
είθε! µακάρι! άµποτε!
εύγε! µπράβο!
ε! ω!
ε! ου!
ε! ου! ουφ! πουφ! παπαπα!
άιντε! άµε! µαρς! αλτ! στοπ!
σουτ! στ! αέρα!

ΣΗΜΑΣΙΕΣ
άρνηση
αβεβαιότητα
θαυµασµός
απορία
πόνος - λύπη
περίπαιγµα
ευχή
έπαινος
κάλεσµα
ειρωνεία
στενοχώρια - αηδία
παρακίνηση

Επιφωνηµατικές εκφράσεις
Εκτός από τα καθαυτά επιφωνήµατα, και κάθε λέξη ή έκφραση που χρησιµεύει για
επιφώνηµα είναι επιφωνηµατική.
Π.χ. Κρίµα! Προσοχή! Χριστός και Παναγία!
Αυτές είναι ουσιαστικά, επίθετα, ρήµατα, επιρρήµατα και σύντοµες φράσεις.

1. ουσιαστικά

2. επίθετα
3. επιρρήµατα
4. φράσεις

Επιφωνηµατικές εκφράσεις
κρίµα! φρίκη! Θεέ µου! Χριστός! βοήθεια! θάρρος!
συγχαρητήρια! συλλυπητήρια! προσοχή! αλήθεια! ψέµατα!
Χριστέ µου! Παναγία µου! έλεος! υποµονή!
καλέ! µωρέ! κακοµοίρη µου! τον καηµένο! πολύχρονος!
έλα δα! ορίστε! κόπιασε! ζήτω! ήµαρτον! στάσου! έξω!
τέλος πάντων! µε το συµπάθιο! να σε χαρώ! µα την αλήθεια! σε
καλό σου! καλή όρεξη! στην υγειά σας! Με γειά! χρόνια πολλά!
να (σου / σας) ζήσει! να ζήσεις! να τα εκατοστίσεις!
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό επιφώνηµα:
α µπα, άιντε, περαστικά, τι κρίµα, εύγε
1.
2.
3.
4.
5.

Είσαι άρρωστος, αγόρι µου; ……………………… σου!
……………………… ! Εγώ να κάνω τέτοιο πράγµα;
……………………… , ξεκίνα να µη χάσουµε το τρένο.
……………………… να χάσεις τέτοια ευκαιρία µεσ’ από τα χέρια σου!
Τα κατάφερες όλα αυτά µόνος σου; ……………………… !

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

Τον καηµένο!
Στάσου!
Ορίστε!
Με γεια!
Τέλος πάντων!

Κάτσε να σε δω κι εγώ µια στιγµή.
Το φόρεµα σου πάει τέλεια.
Τι θα θέλατε;
Θα το καταπιώ και αυτό!
Πόσα έχει περάσει στη ζωή του!

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό επιφώνηµα:
1.
2.
3.
4.
5.

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

!
!
!
!
!

Το πάτωµα γλιστράει σα γυαλί!
Και καλούς απογόνους.
Έχεις ακόµα µακρύ δρόµο µπροστά σου.
Σιχαίνοµαι αυτή τη µυρωδιά όσο τίποτα άλλο.
Έγραψες άριστα στην έκθεση.

4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. ………………………
α) Έλεος
2. ………………………
α) Μακάρι
3. ………………………
α) Βοήθεια
4. ………………………
α) Ζήτω
5. ………………………
α) Αλήθεια

! Τι φοβερό έγκληµα ήταν αυτό που έγινε χτες!
β) Φρίκη
γ) Εύγε
! ∆εν πιστεύω να έκανε τέτοιο πράγµα.
β) Μπράβο
γ) Μπα
! Θα µας σκοτώσει.
β) Θάρρος
γ) Παπαπα
! Να ζήσεις και να ευτυχήσεις.
β) Συγχαρητήρια
γ) Χρόνια πολλά
! ∆εν πιστεύω λέξη απ’ όσα µου λες.
β) Ψέµατα
γ) Θεέ µου
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς: Ταξιδιωτικό Γραφείο «ΑΚΤΙΝΑ»
Αθήνα 27/05/2005
Υπ’ όψιν:

κας Ζώτου
Βασ. Σοφίας 60
115 28
Αθήνα

Αγαπητή κυρία Ζώτου,
σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας.
Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε το πρόγραµµα του
Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας «Μέγας Αλέξανδρος» για το έτος 2006.
Το πρόγραµµα αυτό έχει δηµιουργηθεί για την κάλυψη των αναγκών των πελατών
σας. Αξίζει να σηµειώσουµε µεταξύ άλλων ότι το πρόγραµµα περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
• ∆ιδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα ειδικά εξοπλισµένα κτίρια του σχολείου
µας, που βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας.
• Μαθήµατα αρχαίων ελληνικών.
• Μαθήµατα νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
• Πολλαπλές επιπλέον δραστηριότητες (επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, περίπατοι
εξοικείωσης µε την πόλη, βραδινή διασκέδαση σε παραδοσιακές αθηναϊκές γωνιές
κλπ.).
Θα θέλαµε ακόµα να επισηµάνουµε ότι υπάρχουν ποικίλα προγράµµατα,
προσαρµοσµένα σε όλες τις απαιτήσεις:
Συµπαγές πρόγραµµα: 2 εβδοµάδες – 20 ώρες την εβδοµάδα – 555€
Εκτεταµένο πρόγραµµα: 4 εβδοµάδες – 20 ώρες την εβδοµάδα – 995€
Κανονικό πρόγραµµα: 10 εβδοµάδες – 6 ώρες την εβδοµάδα – 410€
Ατοµικό πρόγραµµα: ελεύθερη επιλογή – ελεύθερη επιλογή – 34€ (ανά ώρα)
Τα µαθήµατα αρχίζουν την 1η και 15η κάθε µήνα.
Τα δίδακτρα εξοφλούνται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η 1η καταβάλλεται τουλάχιστον
δέκα ηµέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος και η 2η τουλάχιστον µία εβδοµάδα
πριν τη λήξη του.
Όσον αφορά στο ενδιαφέρον σας για τα καταλύµατα που παρέχει η σχολή µας, το
ενηµερωτικό έντυπο, που επισυνάπτουµε, διαθέτει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες.
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Ν. Κανελλοπούλου
∆ιευθύντρια
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Υπ’ όψιν (και υπόψη): ως σηµείωση σε επιστολή, φαξ ή φάκελο, που δηλώνει
ποιος θα ασχοληθεί µε αυτό.
Π.χ. Μην ξεχάσεις να γράψεις «Υπ’ όψιν κυρίας Ζήση» στο πάνω αριστερό µέρος
της επιστολής.

•

Αγαπητή /έ κυρία /ε: ευγενική προσφώνηση σε επιστολή.
Π.χ. Αγαπητέ κύριε ∆ρόσο, σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε µαζί µου.

•

Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας: τυπική έκφραση ευχαριστίας που
δίνει πληροφορίες για µία επιχείρηση, οι οποίες έχουν ζητηθεί προηγουµένως από
τον παραλήπτη της.
Π.χ. Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα της εταιρείας µας.

•

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να: µε µεγάλη µας χαρά/ έχουµε τη χαρά
να: τυπική έκφραση σε επιστολή µετά από την οποία ο αποστολέας δίνει τις
πληροφορίες που έχει ζητήσει ο παραλήπτης.
Π.χ. Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουµε ότι διαθέτουµε
τα ανταλλακτικά που ζητήσατε.

•

Αξίζει να σηµειώσουµε: αξίζει να τονίσουµε, να υπογραµµίσουµε: τυπική
έκφραση που δίνει µια σηµαντική πληροφορία στον παραλήπτη.
Π.χ. Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι το προϊόν αυτό έχει εγγύηση για 10 χρόνια.

•

Θα θέλαµε να επισηµάνουµε: θα θέλαµε να δώσουµε έµφαση: τυπική
έκφραση σε επιστολή, για να τονίσουµε µια συγκεκριµένη πληροφορία.
Π.χ. Θα θέλαµε να επισηµάνουµε τις πολλαπλές χρήσεις, που έχει το προϊόν µας.

•

Όσον αφορά στ/ ο(ν)-η-ο: σχετικά µε / ως προς.
Π.χ. Όσον αφορά στη διάρκεια των µαθηµάτων αυτή δεν ξεπερνά τις 4 ώρες την
ηµέρα.

•

Επισυνάπτω: συνάπτω / προσαρτώ έγγραφο στον ίδιο φάκελο µαζί µε άλλα.
Π.χ. Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτω ένα σχετικό ενηµερωτικό έντυπο.

•

Είµαστε στη διάθεσή σας: είµαστε έτοιµοι / πρόθυµοι να σας εξυπηρετήσουµε:
τυπική έκφραση που γράφεται στον επίλογο της επιστολής.
Π.χ. Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το σχολείο
µας.

•

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση: για κάθε εξήγηση.
Π.χ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να µας τηλεφωνείτε καθηµερινά από
τις 8:30πµ. έως τις 4:30µµ.

•

Με εκτίµηση: µε σεβασµό: τυπική έκφραση, µε την οποία κλείνει µια
επαγγελµατική επιστολή.
Π.χ. Είµαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Με εκτίµηση, Γ.
Λάµπρου, Γενικός ∆ιευθυντής
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια φράσεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

Σας ευχαριστούµε
Είµαστε στη διάθεσή σας
Όσον αφορά
Θα θέλαµε
Αξίζει

για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
να επισηµάνουµε.
να σηµειώσουµε.
για το ενδιαφέρον σας.
στην εξόφληση των διδάκτρων.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
επισυνάπτω, βρισκόµαστε, µε εκτίµηση, υπ’ όψιν, επισηµάνουµε
1. ………………………… κ. Λάµπρου.
2. Θα πρέπει να ………………………… ότι το σχολείο Ελληνικής Γλώσσας «Μέγας
Αλέξανδρος» είναι διεθνώς αναγνωρισµένο.
3. Για την καλύτερη ενηµέρωσή σας ………………………… ένα σχετικό έντυπο.
4. ………………………… στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε για το καινούργιο
µας πρόγραµµα.
5. Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. ………………………… Γ. Λάµπρου

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Εξοπλισµένα: µετοχή, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (εξοπλίζοµαι)
Π.χ. Το εργοστάσιό µας είναι εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα.
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Κλίση:
προσαρµοσµένος
προσαρµοσµένου
προσαρµοσµένο
προσαρµοσµένε

προσαρµοσµένη
προσαρµοσµένης
προσαρµοσµένη
προσαρµοσµένη

προσαρµοσµένο
προσαρµοσµένου
προσαρµοσµένο
προσαρµοσµένο

προσαρµοσµένοι
προσαρµοσµένων
προσαρµοσµένους
προσαρµοσµένοι

προσαρµοσµένες
προσαρµοσµένων
προσαρµοσµένες
προσαρµοσµένες

προσαρµοσµένα
προσαρµοσµένων
προσαρµοσµένα
προσαρµοσµένα

Εξοικείωσης: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
εξοικείωση, -ης/-εως)
Π.χ. Είναι απαραίτητη η εξοικείωση µε το νέο χώρο στην εργασία σου.
Κλίση:
η εξοικείωση
της εξοικείωσης
την εξοικείωση
εξοικείωση

•

•

Ποικίλα: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(ποικίλος-η-ο)
Π.χ. Έχω ακούσει ποικίλα σχόλια γι’ αυτή την εταιρεία.
Κλίση:
ποικίλος
ποικίλου
ποικίλο
ποικίλε

ποικίλη
ποικίλης
ποικίλη
ποικίλη

ποικίλο
ποικίλου
ποικίλο
ποικίλο

ποικίλοι
ποικίλων
ποικίλους
ποικίλους

ποικίλες
ποικίλων
ποικίλες
ποικίλες

ποικίλα
ποικίλων
ποικίλα
ποικίλα

Προσαρµοσµένα: µετοχή γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄
(προσαρµόζοµαι)
Π.χ. Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι στους γοργούς ρυθµούς της
εταιρείας µας.
Αρχικοί χρόνοι: προσαρµόζοµαι, προσαρµοζόµουν, θα προσαρµόζοµαι, θα
προσαρµοστώ, προσαρµόστηκα, έχω προσαρµοστεί, είχα προσαρµοστεί, θα έχω
προσαρµοστεί

•

Καταλύµατα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (το κατάλυµα, -µατος)
Π.χ. Μπορείτε να εξασφαλίσετε κατάλυµα για τους πελάτες µας;
Κλίση:
το κατάλυµα

τα καταλύµατα
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•

•
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των καταλυµάτων
τα καταλύµατα
καταλύµατα

Ισόποσες: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(ισόποσος-η-ο)
Π.χ. Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό σε 10 ισόποσες δόσεις.
Κλίση:
ισόποσος
ισόποσου
ισόποσο
ισόποσε

ισόποση
ισόποσης
ισόποση
ισόποση

ισόποσο
ισόποσου
ισόποσο
ισόποσο

ισόποσοι
ισόποσων
ισόποσους
ισόποσοι

ισόποσες
ισόποσων
ισόποσες
ισόποσες

ισόποσα
ισόποσων
ισόποσα
ισόποσα

Καταβάλλεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (καταβάλλοµαι)
Π.χ. Τα χρήµατα πρέπει να καταβληθούν µέχρι τις 15 του µηνός.
Αρχικοί χρόνοι: καταβάλλοµαι, καταβαλλόµουν, θα καταβάλλοµαι, θα καταβληθώ,
καταβλήθηκα, έχω καταβληθεί, είχα καταβληθεί, θα έχω καταβληθεί

•

Έναρξη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
έναρξη, -ης/-εως)
Π.χ. Η έναρξη της βάρδιας είναι στις 8 το πρωί.
Κλίση:
η έναρξη
της έναρξης
την έναρξη
έναρξη

•

οι ενάρξεις
των ενάρξεων
τις ενάρξεις
ενάρξεις

Λήξη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η λήξη,
ης/-εως)
Π.χ. Η λήξη των µαθηµάτων θα είναι γύρω στο τέλος Ιουνίου.
Κλίση:
η λήξη
της λήξης
τη λήξη
λήξη
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:

1. Το πρόγραµµα του σχολείου «Μέγας Αλέξανδρος» δεν µπορεί να καλύψει τις
ανάγκες των πελατών του ταξιδιωτικού γραφείου.
2. Στο σχολείο «Μέγας Αλέξανδρος» διδάσκεται µόνο η σύγχρονη ελληνική γλώσσα.
3. Το σχολείο Ελληνικής Γλώσσας έχει ποικίλα προγράµµατα διδασκαλίας.
4. Τα δίδακτρα εξοφλούνται σε 2 ίσες δόσεις.
5. Το σχολείο δεν µπορεί να προσφέρει κάποιο κατάλυµα στους µαθητές του.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Στο σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» διδάσκονται
α) νέα και αρχαία ελληνικά.
β) νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία.
γ) το α) και β) µαζί.
2. Το σχολείο δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές του
α) να µάθουν µόνο την ελληνική γλώσσα.
β) κυρίως να γνωρίσουν την πόλη.
γ) να συνδυάσουν τις δραστηριότητες αυτές.
3. Στο ατοµικό πρόγραµµα τις ώρες διδασκαλίας τις καθορίζει
α) ο µαθητής.
β) ο διευθυντής.
γ) ο καθηγητής.
4. Τα δίδακτρα πρέπει να εξοφληθούν
α) όλα 10 ηµέρες πριν τα µαθήµατα.
β) σε 2 ίσες δόσεις πριν την έναρξη και λήξη τους.
γ) όλα µαζί µία εβδοµάδα πριν τη λήξη τους.
5. Το φυλλάδιο, που επισυνάπτει η διευθύντρια, παρέχει πληροφορίες για
α) τα καταλύµατα του σχολείου.
β) για τα δίδακτρα.
γ) για τα προγράµµατα.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Αριθµητικά επίθετα
Αριθµητικά ονοµάζονται τα επίθετα που φανερώνουν ορισµένη αριθµητική ποσότητα
ή εκφράζουν αριθµητικές έννοιες ή σχέσεις.
Τα αριθµητικά επίθετα χωρίζονται σε απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά και
αναλογικά.

απόλυτα
Φανερώνουν
ορισµένο αριθµό
από πρόσωπα,
ζώα ή πράγµατα.
Π.χ. τρία παιδιά

τακτικά
Φανερώνουν τη θέση
που παίρνει κάτι σε µια
σειρά από όµοια
πράγµατα.
Π.χ. Ο Ιούνιος είναι ο
έκτος µήνας

Π.χ. Θα ήθελα ένα διπλό
καφέ

µισός, ή, ό

λήγουν σε
-τος ή -ος
πρώτος, η, ο
δεύτερος, η, ο
τρίτος, η, ο

λήγουν σε
-πλός-ή-ό
απλός, ή, ό (µονός, ή, ό)
διπλός, ή, ό
τριπλός, ή , ό

τέταρτος, η, ο

τετραπλός, ή , ό

πέντε
έξι
εφτά, επτά

πέµπτος, η, ο
έκτος, η, ο
έβδοµος, η, ο

πενταπλός, ή, ό

οκτώ

όγδοος, η, ο

εννέα, εννιά
τριάντα

ένατος, η, ο
τριακοστός, ή, ό

σαράντα
εκατό
διακόσιοι, ες, α
χίλιοι, ες, α
δύο χιλιάδες
ένα εκατοµµύριο
ένα
δισεκατοµµύριο

τεσσαρακοστός, ή, ό
εκατοστός, ή , ό
διακοσιοστός, ή, ό
χιλιοστός, ή, ό
δισχιλιοστός, ή, ό
εκατοµµυριοστός, ή, ό
δισεκατοµµυριοστός, ή, ό

ένας, µία, ένα
δύο
τρεις - τρεις τρία
τέσσερις, -ις, -α

πολλαπλασιαστικά
Φανερώνουν από πόσα
απλά µέρη αποτελείται
κάτι.

επίσης λέµε:
τρίδιπλος, η, ο
τετράδιπλος, η, ο
εφτάδιπλος, η, ο

αναλογικά
Φανερώνουν
πόσες φορές ένα
ποσό είναι
µεγαλύτερο από
ένα άλλο.
Π.χ. Κερδίζει
διπλάσια χρήµατα
από εµένα
λήγουν σε
-πλάσιος-α-ο
διπλάσιος, α, ο
τριπλάσιος, α, ο
τετραπλάσιος, α,
ο
εξαπλάσιος, α, ο
επταπλάσιος, α, ο
εικοσαπλάσιος, α,
ο
εκατονταπλάσιος,
α, ο
χιλιαπλάσιος, α, ο
πολλαπλάσιος, α,
ο

Παρατηρήσεις
Κλίση: Τα απόλυτα αριθµητικά δύο και από το πέντε ως το εκατό έχουν ένα µόνο
τύπο για όλα τα γένη και όλες τις πτώσεις.
Τα αριθµητικά ένα, τρία και τέσσερα έχουν τρία γένη και κλίνονται το ένα µόνο
στον ενικό, το τρία και το τέσσερα στον πληθυντικό.
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θηλυκό
µία, µια
µιας
µία, µια

ουδέτερο
ένα
ενός
ένα

αρσενικό και θηλυκό
ονοµαστική τρεις
γενική
τριών
αιτιατική
τρεις

τρία
τριών
τρία

ουδέτερο

αρσενικό και θηλυκό
ονοµαστική τέσσερις
γενική
τεσσάρων
αιτιατική
τέσσερις

ουδέτερο
τέσσερα
τεσσάρων
τέσσερα

Τα αριθµητικά από το διακόσια και πάνω έχουν τρία γένη και κλίνονται µόνο στον
πληθυντικό, κατά το πλούσιος: διακόσιοι – διακόσιες – διακόσια, χίλιοι – χίλιες – χίλια
Ορθογραφία:
1. Τα απόλυτα αριθµητικά από το 13 ως το 19 γράφονται σε µία λέξη: δεκατρία,
δεκαέξι κ.ά.
2. Από το 21 και έπειτα, γράφονται σε χωριστές λέξεις: είκοσι πέντε, ενενήντα οχτώ
κ.ά.
3. Γράφονται µε δυο ν το εννέα – εννιά, το εννιακόσια και τα παράγωγά του µ’ ένα
το ένατος και το ενενήντα.
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Ασκήσεις

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
δύο, τεσσαρακοστός, διπλό, εκατό, πολλαπλάσια
1.
2.
3.
4.

Και …………………… φορές να του το πω, πάλι δε θα το καταλάβει.
Θα ήθελα ένα …………………… κρεβάτι, παρακαλώ.
Έχω µια πείνα! Άνετα τρώω …………………… πιάτα.
∆εν πήγα και τόσο καλά στις εξετάσεις! Ήρθα …………………… και ήµαστε µόλις
πενήντα.
5. Με αυτά τα προσόντα θα µπορούσα να βγάζω …………………… χρήµατα.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

Οι θεατές της παράστασης
Τέτοια αναισθησία
Για να τον πιάσει το φάρµακο, παίρνει
Αν πήγαινα µε τα πόδια, θα έκανα
Από την επένδυση αυτή, θα έχετε

διπλή δόση.
πολλαπλά οφέλη.
το µισό χρόνο.
πρώτη φορά βλέπω.
ήταν περίπου χίλιοι.

3. Συµπληρώστε τα κενά µε τα αριθµητικά επίθετα, που θα σχηµατίσετε από τους
αριθµούς:
1. Το πανωφόρι µου είναι πολύ ζεστό. Έχει (2) ………………………… επένδυση.
2. Θα ζήσεις (1000) ………………………… χρόνια! Για σένα µιλούσαµε τώρα.
3. Πήγε περίφηµα στο διαγωνισµό. Ήρθε (4) ………………………… σε σύνολο 25
διαγωνιζόµενων.
4. Αδικία! Το παγωτό του Πάνου είναι σχεδόν (3) ………………………… από το δικό
µου.
5. Μέχρι το (39) ………………………… έτος της ηλικίας του, δεν είχε βρει ακόµα το
δρόµο του.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Πρόσωπο στο οποίο
1
2
αποστέλλεται µία
1
επιστολή.
2. Τµήµα γραπτού
2
κειµένου, που
αποτελείται από
περιόδους
(προτάσεις).
Κάθετα:
1. Προσφώνηση
αρσενικού γένους σε επιστολή.
2. Επιφώνηµα που δηλώνει περίπαιγµα.
3. Μόριο που δηλώνει παροµοίωση.

3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Η υλοποίηση, η πραγµατοποίηση.
2. Αυτός που σε µια σειρά παίρνει τη θέση 40.
3. Βάζω έγγραφο στον ίδιο φάκελο µαζί µε άλλα.
4. Επιφώνηµα για ευχή.
5. Αυτός που προσέχει και τις πιο µικρές λεπτοµέρειες.

Ε_______
Τ____________
Ε_________
Μ_____
Σ__________

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Μου υποσχέθηκε ότι θα µου δίνει τα ……………… χρήµατα απ’ ότι παίρνω σήµερα.
α) δεύτερα
β) διπλάσια
γ) µισά
2. Αν το ξανακάνεις και ……………… φορά, θα φύγω!
α) δύο
β) δεύτερη
γ) διπλάσια
3. Ο φάκελος πρέπει να γράφει: «……………… κας Λάµπρου».
α) Υπ’ όψη
β) Υπόψιν
γ) Υπ’ όψιν
4. Μην ξαναπατήσεις στο σπίτι µου. ……………… !
α) Αλτ
β) Εµπρός
γ) Έξω
5. Θα πρέπει να ……………… ότι τα προϊόντα µας έχουν κερδίσει πολλά βραβεία
ποιότητας.
α) επισηµάνω
β) επισυνάψω
γ) καταβάλω
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: κ. Ν. ∆ασκαλάκη,
∆ιευθυντή του Εκδοτικού Οίκου «Γράµµατα»
Αξιότιµε κύριε ∆ασκαλάκη,
σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος στην 25η ∆ιεθνή Έκθεση Βιβλίου, που θα
οργανωθεί από τις 20 µέχρι τις 27 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο «Άποψη».
Κάθε ενδιαφερόµενος εκδοτικός οίκος θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις
εκδόσεις του και να διαφηµίσει τις επιτυχίες του στους χιλιάδες επισκέπτες της
Έκθεσης, καθώς και στους δηµοσιογράφους και τους αντιπροσώπους άλλων
εκδόσεων από την Ελλάδα και από περισσότερα από δεκαπέντε ευρωπαϊκά κράτη. Το
Κέντρο εξασφαλίζει αίθουσες για συναντήσεις των συγγραφέων σας µε το κοινό, για
παρουσιάσεις των µεγαλύτερων επιτυχιών και των καινούργιων κυκλοφοριών. Θα
βραβευτούν η καλύτερη µετάφραση ελληνικού βιβλίου και η καλύτερη µετάφραση
από ξένη γλώσσα στα Ελληνικά. Το κύρος και η σηµασία της Έκθεσης
επιβεβαιώνονται από τη στατιστική -για τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθµός των
εκδόσεων, που συµµετείχαν, αυξήθηκε δύο φορές.
Για τακτικούς συµµέτοχους, µεταξύ αυτών και ο Εκδοτικός Οίκος «Γράµµατα»
κάνουµε προσφορές στη τιµή των αιθουσών. Επισυνάπτω τον κατάλογο µε τις τιµές.
Με εκτίµηση,
Χ. Παπαδόπουλος,
∆ιευθυντής του Κέντρου Εκθέσεων

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Αξιότιµος-η-ο: επίσηµη προσφώνηση συνήθως σε επιστολή.
Π.χ. Αξιότιµε κύριε Παύλου…

•

Προσκαλώ: ζητώ από κάποιον να έρθει, να παρευρεθεί, να συµµετάσχει σε µια
κοινωνική εκδήλωση.
Π.χ. Προσκάλεσαν στο συµπόσιο αντιπροσώπους όλων των εταιρειών.

•

Έκθεση, -εις: τοποθέτηση πράγµατος σε ορισµένο µέρος, για να είναι ορατό
από πολλούς άλλους.
Π.χ. Η ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση οργανώνεται κάθε χρόνο.

187

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 10 - Επανάληψη

•

Ενδιαφερόµενος-η-ο: αυτός που εκφράζει ενδιαφέρον για κάτι.
Π.χ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το γραφείο µας
τηλεφωνικά ή µε e-mail.

•

Εκδοτικός-ή-ό: που έχει ως αντικείµενό του την έκδοση συγγραµµάτων,
βιβλίων κλπ.
Π.χ. Τα εκδοτικά έξοδα είναι πολύ µεγάλα και δεν µας συµφέρει να εκδώσουµε
αυτό το περιοδικό.

•

Οίκος, -οι: οικονοµική επιχείρηση.
Π.χ. Βρήκε δουλειά σ’ έναν οίκο µόδας.

•

Επιτυχία, -ες: το να καταλήγει µια ανθρώπινη ενέργεια στο επιθυµητό, στο
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
Π.χ. Πάντα χαίρεται µε τις επιτυχίες των άλλων.

•

Κυκλοφορία, -ες: διακίνηση προϊόντων µέσω εµπορικών συναλλαγών.
Π.χ. Τους τελευταίους µήνες πέφτει συνέχεια η κυκλοφορία των εφηµερίδων.

•

Επιβεβαιώνοµαι: βεβαιώνω περισσότερο κάτι, το κάνω να θεωρείται εντελώς
αληθινό.
Π.χ. Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν ακόµα µε επίσηµη ανακοίνωση.

•

Συµµέτοχος, -οι: αυτός που παίρνει µέρος, που έχει συµµετοχή σε κάτι.
Π.χ. Αυτήν την απόφαση την πήραν όλοι οι συµµέτοχοι.

•

Εκτίµηση, -εις: καλή, θετική γνώµη για πρόσωπο.
Π.χ. Έχει βαθιά εκτίµηση γι’ αυτόν.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
επισκέπτες, έκθεση, παρουσιάζω, συµµέτοχος, αντιπρόσωπος
Οι στατιστικές πληροφορίες µε τη βοήθεια των πινάκων, που .............................. η
εταιρεία µας, τράβηξαν την προσοχή όλων των .............................. της
..............................
καθώς
και
των
..............................
των
άλλων
.............................., που ενδιαφέρθηκαν από τις ιδέες µας.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

διεθνής
εκδοτικός
καινούργια
τακτικός
µεγαλύτερη

κυκλοφορία
συµµέτοχος
επιτυχία
οίκος
έκθεση
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να παρουσιάσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄ αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (παρουσιάζω)
Π.χ. Πρέπει να παρουσιάσουµε έγκαιρα τα αποτελέσµατα της έρευνας, ώστε να
γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.
Αρχικοί χρόνοι: παρουσιάζω, παρουσίαζα, θα παρουσιάζω, θα παρουσιάσω,
παρουσίασα, έχω παρουσιάσει, είχα παρουσιάσει, θα έχω παρουσιάσει

•

Επισκέπτες: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο επισκέπτης, -η)
Π.χ. Στο νησί πηγαίνουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.
Κλίση:
ο επισκέπτης
του επισκέπτη
τον επισκέπτη
επισκέπτη

•

Αντιπροσώπους: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο αντιπρόσωπος, -ου)
Π.χ. Οι αντιπρόσωποι των εταιρειών θα συναντηθούν στη Ρώµη τον επόµενο
µήνα.
Κλίση:
ο αντιπρόσωπος
του αντιπρόσωπου
τον αντιπρόσωπο
αντιπρόσωπε

•

οι επισκέπτες
των επισκεπτών
τους επισκέπτες
επισκέπτες

οι αντιπρόσωποι
των αντιπροσώπων
τους αντιπρόσωπους
αντιπρόσωποι

Εκδόσεων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής
(η έκδοση, -ης/-εως)
Π.χ. Τα κέρδη από τις εκδόσεις αυτού του µήνα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Κλίση:
η έκδοση
της έκδοσης

οι εκδόσεις
των εκδόσεων
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τις εκδόσεις
εκδόσεις

Εξασφαλίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εξασφαλίζω)
Π.χ. Η δουλειά µου εξασφαλίζει τα απαραίτητα για να ζήσω.
Αρχικοί χρόνοι: εξασφαλίζω, εξασφάλιζα, θα εξασφαλίζω, θα εξασφαλίσω,
εξασφάλισα, έχω εξασφαλίσει, είχα εξασφαλίσει, θα έχω εξασφαλίσει

•

Κοινό: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
κοινό, -ού)
Π.χ. Το κοινό χειροκρότησε ενθουσιασµένο όλους τους ηθοποιούς της
παράστασης.
Κλίση:
το κοινό
του κοινού
το κοινό
κοινό

•

Θα βραβευτούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βραβεύοµαι)
Π.χ. Στην αποψινή τελετή θα βραβευτούν οι νικητές του διαγωνισµού ποίησης.
Αρχικοί χρόνοι: βραβεύοµαι, βραβευόµουν, θα βραβεύοµαι, θα βραβευτώ,
βραβεύτηκα, έχω βραβευτεί, είχα βραβευτεί, θα έχω βραβευτεί

•

Κύρος: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
κύρος, -ους)
Π.χ. Έχει γνώµη µε κύρος, λόγω της εµπειρίας και της θέσης του στη δουλειά.
Κλίση:
το κύρος
του κύρους
το κύρος
κύρος
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο κύριος ∆ασκαλάκης είναι ένας από τους συγγραφείς, οι οποίοι θα λάβουν µέρος
στην έκθεση.
2. Η ∆ιεθνής Έκθεση βιβλίου οργανώνεται για εικοστή φορά.
3. Τα βραβεία είναι για µεταφράσεις.
4. Ο εκδοτικός οίκος «Γράµµατα» είναι από τους τακτικούς συµµέτοχους στην
Έκθεση.
5. Η Έκθεση οργανώνεται ιδιαίτερα για καινούργιες κυκλοφορίες.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο Εκδοτικός Οίκος «Γράµµατα» συµµετέχει ………………… στην
βιβλίου.
α. σπάνια
β. τακτικά
γ. συχνά

Έκθεση του

2. Οι συγγραφείς θα συναντηθούν µε ………………… .
α. την κοινωνία
β. την κοινότητα
γ. το κοινό
3. Θα βραβευτεί η καλύτερη ………………… .
α. µετάφραση
β. µεταγραφή

γ. διερµηνεία

4. Οι εκδόσεις θα παρουσιάσουν τις ………………… κυκλοφορίες.
α. µεγαλύτερες
β. καινούριες
γ. δηµοφιλείς
5. Ο αριθµός των εκδόσεων που συµµετείχαν ………………… το κύρος της έκθεσης.
α. επισυνάπτει
β. επιβεβαιώνει
γ. επιβάλλει
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή πρόθεση:
για, στην, προς, χωρίς, κατά
1.
2.
3.
4.
5.

Θα συναντηθούµε …………………… τις 12.
Τώρα ταξιδεύει …………………… τη θάλασσα.
∆ούλευε δυο µήνες …………………… να ξεκουραστεί ούτε µια µέρα
Παρακαλώ, σηµειώστε …………………… ατζέντα µου το ραντεβού µε τον κύριο
Αναστασόπουλο.
Προσπαθούν να διαπραγµατευτούν …………………… την τιµή.

2. Σηµειώστε µε ένα √ τους αντιθετικούς συνδέσµους:
1.
2.
3.
4.
5.

και
αλλά
µολονότι
πως
όταν

6.αν και
7. ούτε
8. όµως
9. επειδή
10. παρά

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Καλύτερα να πάµε στην Κρήτη, .................. (καθώς, παρά, ώστε) να µείνουµε
στην πόλη.
2. Το διαµέρισµα είναι παλαιό .................. (αλλά, παρά, σαν) βρίσκεται σε πολύ
καλή περιοχή.
3. ∆εν τον βρήκα .................. (είτε, ουδέ, ούτε) στο σπίτι, ούτε κάπου αλλού.
4. Μου υποσχέθηκε να περάσει από το σπίτι .................. (και, όµως, άρα) δεν
πέρασε ποτέ.
5. Πήγε στην εξέταση .................. (αν και, ενώ, µόνο) ήταν αδιάβαστος.

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αντωνυµιών:
που, όσος, ό,τι
1.
2.
3.
4.
5.

Φέρτε µου τον κατάλογο ................ πήραµε χτες.
Θα περάσω ................... ώρα µπορώ.
Έστειλα κάρτες σε όλους ............... θυµήθηκα.
Ο κύριος ............... χαιρέτησες είναι καθηγητής µου.
............... και να σου πω, έχεις δίκιο!
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τα τελευταία χρόνια συνεχώς κορυφώνεται ο
ανταγωνισµός
µεταξύ
των
εταιρειών,
που
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι
περισσότερες από αυτές κατάφεραν να επιβιώσουν από
τα πολλά προβλήµατα, που αντιµετώπισε ο κλάδος
της Τεχνολογίας, ιδιαίτερα µετά την πτώση των
µετοχών του κλάδου, και έκλεισαν δέκα χρόνια
λειτουργίας πρόσφατα.
Στόχος αυτών των µεγάλων εταιρειών και των
ανταγωνιστών τους είναι πλέον να καταφέρουν να
προσελκύσουν ακόµη περισσότερους χρήστες του
Ίντερνετ, οι οποίοι θα αναζητήσουν µέσω ∆ιαδικτύου
τα διαθέσιµα προϊόντα.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, σήµερα µέσω του ∆ιαδικτύου ψωνίζουν περισσότερα από
το 50% των αµερικανικών νοικοκυριών και αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό. Αυτό,
όµως, δε σηµαίνει ότι τα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρονικού εµπορίου αυξάνονται.
Οι περισσότερες από αυτές µείωσαν τα περιθώρια κέρδους, ώστε να τις
προτιµήσουν οι καταναλωτές. Οι εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν τους
αγοραστές, δίνοντας διαφηµίσεις σε µηχανές αναζήτησης, οι οποίες αποτελούν το
πιο διαδοµένο µέσο αναζήτησης πληροφοριών στο Ίντερνετ. Οι χρήστες, που
περιηγούνται στο ∆ιαδίκτυο, µπορούν πολύ εύκολα να ενηµερωθούν για τις
διαφηµίσεις αυτές, γιατί συνήθως χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆ραστηριοποιούµαι: παρακινώ κάποιον να δράσει και µάλιστα µε εντατικό
ρυθµό.
Π.χ. Οι οικολογικοί σύλλογοι έχουν δραστηριοποιηθεί για την προστασία του
περιβάλλοντος.

•

Αντιµετωπίζω: βρίσκοµαι σε µια δύσκολη κατάσταση και αγωνίζοµαι να την
ξεπεράσω.
Π.χ. Αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.

•

Μετοχή, -ές: τίτλος κινητής αξίας, που αντιπροσωπεύει ορισµένο τµήµα από το
κεφάλαιο µιας εταιρείας και αποδεικνύει τη συµµετοχή του κατόχου της σ’ αυτό.
Π.χ. Η περιουσία του αποτελείται από µετοχές και ακίνητα.

•

Στόχος, -οι: ο σκοπός που επιδιώκει κάποιος, το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Π.χ. Ο στόχος µας είναι η βελτίωση της ζωής τόσο στο κέντρο, όσο και στην
περιφέρεια.

•

Προσελκύω: συγκεντρώνω, αποσπώ, τραβώ το ενδιαφέρον, την προσοχή κλπ.
Π.χ. Ο οµιλητής κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

•

Χρήστης, -ες: αυτός που χρησιµοποιεί κάτι.
Π.χ. Οι χρήστες του Ίντερνετ αυξάνονται συνεχώς.
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•

Αναζητώ: ψάχνω επίµονα, ερευνώ προς όλες τις κατευθύνσεις για να βρω, για
να ανακαλύψω κάποιον ή κάτι.
Π.χ. Αναζητάει λύσεις στα προβλήµατά του.

•

Κέρδος, -η: το υλικό όφελος, που προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας ενέργειας, µιας
δραστηριότητας ή µιας συναλλαγής.
Π.χ. Φέτος η επιχείρηση έχει µικρά κέρδη.

•

Μειώνω: κάνω κάτι πιο µικρό ή πιο λίγο.
Π.χ. Προσπαθεί να µειώσει τις ζηµιές.

•

Περιθώριο, -α: χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να γίνει κάτι.
Π.χ. ∆εν έχουµε µεγάλο περιθώριο για να αυξήσουµε τα κέρδη µας.

•

Αναζήτηση, -εις: επίµονη προσπάθεια να βρεθεί κάποιος ή κάτι.
Π.χ. Είµαστε σε αναζήτηση καινούργιων αγορών.

•

Περιηγούµαι: ταξιδεύω σε ξένο τόπο για να γνωρίσω και να θαυµάσω όσα
ενδιαφέροντα και αξιοθαύµαστα έχει / ψάχνω πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο.
Π.χ. Του αρέσει να περιηγείται ώρες ολόκληρες στο ∆ιαδίκτυο.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
κλάδος, κέρδη, αντιµετωπίζω, καταναλωτές, µετοχές
1. Έγινε πλούσιος από την αγοραπωλησία των .................. διάφορων εταιρειών.
2. .................. της συγκοινωνίας αν και .................. µερικά προβλήµατα τα
τελευταία χρόνια, αύξησε τα .................. του.
3. Πρέπει να προστατέψουµε καλύτερα τα δικαιώµατα των .................. .

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

µειώνω
µηχανή
αντιµετωπίζω
προσελκύω
κλάδος

προβλήµατα
αγοραστές
τεχνολογίας
περιθώρια
αναζήτησης
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Κορυφώνεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (κορυφώνοµαι)
Π.χ. Το ενδιαφέρον για τις προσεχείς εξελίξεις έχει κορυφωθεί.
Αρχικοί χρόνοι: κορυφώνοµαι, κορυφωνόµουν, θα κορυφώνοµαι, θα κορυφωθώ,
κορυφώθηκα, έχω κορυφωθεί, είχα κορυφωθεί, θα έχω κορυφωθεί

•

Ανταγωνισµός: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο ανταγωνισµός, -ού)
Π.χ. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών αυξάνεται, για το ποια θα αναλάβει το
νέο έργο.
Κλίση:
ο ανταγωνισµός
του ανταγωνισµού
τον ανταγωνισµό
ανταγωνισµέ

•

Να επιβιώσουν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (επιβιώνω)
Π.χ. Παρά τη µεγάλη οικονοµική κρίση, η εταιρεία µας κατάφερε να επιβιώσει.
Αρχικοί χρόνοι: επιβιώνω, επιβίωνα, θα επιβιώνω, θα επιβιώσω, επιβίωσα, έχω
επιβιώσει, είχα επιβιώσει, θα έχω επιβιώσει

•

Πρόσφατα: επίρρηµα χρονικό
Π.χ. Χώρισαν πρόσφατα και δεν έχει γίνει ακόµη γνωστό σε όλους.

•

Νοικοκυριών: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
γενικής (το νοικοκυριό, -ού)
Π.χ. Το µεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, λόγω
της ακρίβειας.
Κλίση:
το νοικοκυριό
του νοικοκυριού
το νοικοκυριό
νοικοκυριό

•

τα νοικοκυριά
των νοικοκυριών
τα νοικοκυριά
νοικοκυριά

Ενδεικτικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ενδεικτικός-ή-ό)
Π.χ. Τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν ενδεικτικά των τελικών.
Κλίση:
ενδεικτικός
ενδεικτικού
ενδεικτικό
ενδεικτικέ

ενδεικτική
ενδεικτικής
ενδεικτική
ενδεικτική

ενδεικτικό
ενδεικτικού
ενδεικτικό
ενδεικτικό

ενδεικτικοί

ενδεικτικές

ενδεικτικά
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ενδεικτικών
ενδεικτικούς
ενδεικτικοί
•

ενδεικτικών
ενδεικτικές
ενδεικτικές

ενδεικτικών
ενδεικτικά
ενδεικτικά

Αγοραστές: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο αγοραστής, -ή)
Π.χ. Για το συγκεκριµένο οικόπεδο βρέθηκαν αρκετοί αγοραστές.
Κλίση:
ο αγοραστής
του αγοραστή
τον αγοραστή
αγοραστή

•
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οι αγοραστές
των αγοραστών
τους αγοραστές
αγοραστές

∆ιαδοµένο: µετοχή, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (διαδοµένος-η-ο)
Π.χ. Οι απόψεις του είναι πολύ διαδοµένες και όλοι γνωρίζουν τον τρόπο που
σκέφτεται.
Κλίση:
διαδοµένος
διαδοµένου
διαδοµένο
διαδοµένε

διαδοµένη
διαδοµένης
διαδοµένη
διαδοµένη

διαδοµένο
διαδοµένου
διαδοµένο
διαδοµένο

διαδοµένοι
διαδοµένων
διαδοµένους
διαδοµένοι

διαδοµένες
διαδοµένων
διαδοµένες
διαδοµένες

διαδοµένα
διαδοµένων
διαδοµένα
διαδοµένα
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναπτύσσεται τα τελευταία 20 χρόνια.
2. Ο ανταγωνισµός µεταξύ εταιρειών αυξάνεται.
3. Οι µηχανές αναζήτησης είναι το πιο κατάλληλο µέσο για τη διαφήµιση του
ηλεκτρονικού εµπορίου.
4. Γύρω στο 40% των αµερικάνικων νοικοκυριών ψωνίζουν µέσω Ίντερνετ.
5. Για να προτιµηθούν οι εταιρείες από τους καταναλωτές, µείωσαν τα κέρδη.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς κορυφώνεται ……………………… στο ηλεκτρονικό
εµπόριο.
α. ο ανταγωνισµός
β. η δυσκολία
γ. η αγωνία
2. ……………………… των µεγάλων εταιρειών είναι να προσελκύσουν ακόµη
περισσότερους χρήστες του Ίντερνετ.
α. Το στοιχείο
β. Ο στόχος
γ. Ο στίχος
3. Οι εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν τους αγοραστές δίνοντας διαφηµίσεις
σε µηχανές ……………………… .
α. ανατροπής
β. αναζήτησης
γ. ανάδειξης
4. Τις διαφηµίσεις αυτές µπορούν να τις βρίσκουν ευκολότερα οι χρήστες που
……………………… συχνά στο ∆ιαδίκτυο.
α. περιηγούνται
β. κάνουν βόλτα
γ. διηγούνται
5. Το γεγονός ότι περισσότερα από το 50 % των αµερικανικών νοικοκυριών
ψωνίζουν µέσω Ίντερνετ είναι ……………………… .
α. εντατικό
β. τακτικό
γ. ενδεικτικό
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αριθµητικών:
1.
2.
3.
4.

Αυτή η συνάντηση είναι η ............................ (3) στη σειρά.
Οι µετοχές αυτών των ........................... (4) εταιρειών µείωσαν την τιµή τους.
Καλώς ήρθατε στη ....................... (16) πανελλαδική έκθεση αυτοκινήτων.
Είναι ο ....................... (5) υποψήφιος για τη θέση του λογιστή που συναντάω
σήµερα.
5. Με βάση την αλφαβητική σειρά είναι ο ....................... (20) στον κατάλογο της
τάξης.

2. Σηµειώστε µε ένα √ τις λέξεις που εισάγουν εναντιωµατικές προτάσεις:
µολονότι
από
παρόλο που
αν και
κατά

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. ....................... µείωσε τις τιµές, η εταιρεία ακόµα έχει καλά κέρδη. (αν, παρά,
αν και)
2. Κάνει πολλά έξοδα, ....................... δεν έχει τόσα λεφτά. (µολονότι, µακάρι,
κατά)
3. ....................... τα χρειαζόταν τα λεφτά, δε δέχτηκε τη δουλειά. (ενώ, εδώ,
παρά)
4. Αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ....................... δε φαίνεται. (ακόµα, ας,
παρόλο που)
5. ∆εν µπόρεσαν να πληρώσουν όλο το ποσό ....................... προσπαθούσαν. (όσο
και να, όσο, ακόµη και αν)

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των αντωνυµιών ο οποίος, όσος:
1.
2.
3.
4.
5.

Ειδοποιήσαµε για το λάθος ....................... πελάτες µας µπορούσαµε.
Οι συνεργάτες µας έχουν όλα ....................... χρειάζονται για τη δουλειά τους.
Η εταιρεία, σε ....................... δούλευε, έκλεισε.
Τα παιδιά, για ....................... µιλάς, κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη.
Η διευθύντριά µου, ....................... το γραφείο βρίσκεται δεξιά, λείπει στο
εξωτερικό.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Αυτός που χρησιµοποιεί κάτι.
2. Αυτός που ενδιαφέρεται για κάτι.
Κάθετα:
1. Η γενική του αριθµητικού «τέταρτοι».
2. Ο αόριστος του ρήµατος «µειώνω».
3. Η αιτιατική της αντωνυµίας «όσοι».

1
1
3
2
2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Βεβαιώνω κάτι ξανά.
2. Όλα, όσα είναι στη διάθεσή µας.
3. Ο παρατατικός του ρήµατος εξασφαλίζω.

Ε__________
∆________
Ε_________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Μας ................................. να συµµετάσχουµε στο σχέδιο και του χρόνου
α. παρακάλεσαν
β. προκάλεσαν
γ. προσκάλεσαν
2. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τους ....................................... στο συµπόσιο για την
αλλαγή.
α. συνάδελφους
β. συµµέτοχους
γ. συνεργάτες
3. Οι ...................................... της εταιρείας πωλούνται σε καλή τιµή.
α. µετοχές
β. συµµετοχές
γ. µετοχή
4. Το κατάστηµα ....................................... τους πελάτες µε µεγάλες προσφορές
α. προσδιορίζει
β. προσελκύει
γ. προσλαµβάνει
5. Θα ήθελα να ....................................... την κράτησή µου.
α. επαναλάβω
β. επιδιορθώσω

γ. επιβεβαιώσω
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η καλή γραµµατέας έχει έναν πολύτιµο βοηθό, το τηλέφωνο,
αφού οι περισσότερες επαφές της γίνονται µέσω αυτού. Αυτό,
όµως, µπορεί να εξελιχθεί και σε εχθρό της, αν δεν προσέξει
ορισµένους κανόνες. Όπως και στην προφορική επικοινωνία,
έτσι και στο τηλέφωνο ισχύει η αρχή της απλότητας και της
συντοµίας.
Σε µια µικρή επιχείρηση ή σ’ ένα γραφείο, η γραµµατέας δέχεται απευθείας τα
εξωτερικά τηλεφωνήµατα. Όταν σηκώνει το ακουστικό, πρέπει πρώτα να
αναφέρει το όνοµα της επιχείρησης, π.χ. εταιρεία «Κωσταντάς». Εάν, όµως, η
εταιρεία είναι µεγάλη και έχει τηλεφωνικό κέντρο, που συνδέει τους
ενδιαφερόµενους µε τους υπεύθυνους σε κάθε γραφείο, η γραµµατέας πρέπει να
αναφέρει το όνοµα του προϊσταµένου, π.χ. γραφείο της κυρίας Αναστασοπούλου. Αν
εκείνος ή εκείνη απουσιάζει, η γραµµατέας σηµειώνει το όνοµα (αν το όνοµα είναι
δύσκολο -κυρίως τα ξένα- πρέπει να ζητήσει να το συλλαβίσουν) και το µήνυµα
µαζί µε το τηλεφωνικό αριθµό, και να το µεταβιβάσει ευθύς όταν επιστρέψει ο
προϊστάµενος. Στην περίπτωση αυτή είναι καλό η γραµµατέας να φτιάξει ένα έντυπο
µεταφοράς µηνυµάτων.
Όταν ο προϊστάµενος είναι απασχοληµένος και έχει δώσει στη γραµµατέα εντολή να
µην τον συνδέει, αυτή πρέπει να εξακριβώσει το λόγο, για τον οποίο τηλεφωνεί ο
συνοµιλητής της, να του ζητήσει να αφήσει το τηλέφωνό του ώστε να τον καλέσει
ο προϊστάµενος, όταν θα είναι ελεύθερος. Στην προσπάθειά της πάντα να
προστατεύσει τον προϊστάµενό της από ενοχλήσεις, η γραµµατέας πρέπει να
αναπτύξει διπλωµατία και µια καλώς εννοούµενη πρωτοβουλία στην επιλογή των
τηλεφωνηµάτων.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Προφορική (-ός-ή-ό) επικοινωνία, -ες: η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών,
συναισθηµάτων µέσα από το λόγο.
Π.χ. Προτιµώ την προφορική από τη γραπτή επικοινωνία γιατί είναι πιο άµεση.

•

Απλότητα: η ιδιότητα εκείνου που είναι εύκολο στην κατανόηση ή στη χρήση.
Π.χ. Το διήγηµα έχει κάτι από την απλότητα των παραµυθιών στην υπόθεση και
στο ύφος.

•

Συντοµία: η ιδιότητα του σύντοµου, η ολοκλήρωση µιας ενέργειας σε σύντοµο,
σε βραχύ χρόνο.
Π.χ. Το λεωφορείο δεν κάνει πολλές στάσεις για συντοµία.

•

Εξωτερικό (-ός-ή-ό) τηλεφώνηµα, -µατα: το τηλεφώνηµα που προέρχεται
από µία τηλεφωνική γραµµή έξω από µια εταιρεία.
Π.χ. Σήµερα είχαµε πολλά εξωτερικά τηλεφωνήµατα.
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•

Ακουστικό, -ά: όργανο που προσαρµόζεται στα αυτιά, για να ενισχύει την ακοή.
Π.χ. Το τηλέφωνο χτύπησε τουλάχιστον δέκα φορές, αλλά κανείς δε σήκωσε το
ακουστικό.

•

Αναφέρω: ανακοινώνω, γνωστοποιώ κάτι.
Π.χ. Πες τα όλα, χωρίς να αναφέρεις ονόµατα.

•

Τηλεφωνικό (-ός-ή-ό)
κέντρο, -α: η βασική τηλεφωνική γραµµή της
εταιρείας.
Π.χ. Καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο µας, για να σας συνδέσουµε µε τον
υπεύθυνο, που επιθυµείτε.

•

Συνδέω: κάνω δυνατή την ακουστική ή την οπτική επικοινωνία ανθρώπων που
βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους.
Π.χ. Η Ελλάδα συνδέεται τηλεφωνικά µε ολόκληρο τον κόσµο.

•

Απουσιάζω: λείπω από το χώρο εργασίας, όπου υποχρεωτικά έπρεπε να
βρίσκοµαι.
Π.χ. Πήρε άδεια από τον προϊστάµενό του να απουσιάσει δύο ώρες από την
υπηρεσία του.

•

Συλλαβίζω: προφέρω µια λέξη µε αργό ρυθµό και τονίζοντας χωριστά καθεµιά
από τις συλλαβές της.
Π.χ. Συλλαβίζει τις λέξεις, για να ακούγονται καθαρά.

•

Μήνυµα, -µατα: είδηση, πληροφορία, ανακοίνωση που µεταβιβάζεται
κάποιον, ο οποίος βρίσκεται µακριά.
Π.χ. Ο κύριος Αρώνης απουσιάζει. Θέλετε να αφήσετε κάποιο µήνυµα;

•

Έντυπο, -α µεταφοράς (-ά, -ές): γνωστοποίηση ενός µηνύµατος τυπωµένου
σε χαρτί.
Π.χ. Οι πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία του πελάτη µεταβιβάστηκαν µε
έντυπο µεταφοράς.

•

Εξακριβώνω: σχηµατίζω αντίληψη για κάτι ύστερα από λεπτοµερή και
συστηµατική έρευνα.
Π.χ. H αστυνοµία προσπαθεί να εξακριβώσει τα κίνητρα του εγκλήµατος.

•

Καλώ: ειδοποιώ κάποιον, τον φωνάζω ή του τηλεφωνώ.
Π.χ. Τον κάλεσα επανειληµµένως στο γραφείο του, αλλά µέχρι τώρα δεν έχει
απαντήσει.

•

Πρωτοβουλία, -ες: η ικανότητα που έχει κάποιος να αποφασίζει και να ενεργεί
µόνος του.
Π.χ. Είναι άνθρωπος, που παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες.

σε

202

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 11 - Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
µήνυµα, συνδέω, συλλαβίζω, απουσιάζω, τηλέφωνο
-

Μαρία, σήκωσε το ............................, σε παρακαλώ.
Καληµέρα, το γραφείο του κύριου Νικολάκου.
Καληµέρα σας, µου δίνετε τον κύριο Νικολάκο, παρακαλώ;
Λυπάµαι, αλλά ο κύριος Νικολάκος ....................... σήµερα. Θέλετε να σας
.......................... µε κάποιον άλλον στο γραφείο;
Όχι, ευχαριστώ, θα αφήσω............................ . Μπορείτε να του πείτε ότι τον
ζήτησε ο κύριος Ροστόφτσεφ;
Συγγνώµη, µπορείτε να .............................. το όνοµά σας;

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

εξωτερικό
προφορική
καλώς εννοούµενη
τηλεφωνικό
έντυπο

κέντρο
µεταφοράς
επικοινωνία
πρωτοβουλία
τηλεφώνηµα

Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

Πολύτιµο: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(πολύτιµος-η-ο)
Π.χ. Η εµπειρία µου από το ταξίδι ήταν πολύτιµη για τη δουλειά µου.
Κλίση:
πολύτιµος
πολύτιµου
πολύτιµο
πολύτιµε

πολύτιµη
πολύτιµης
πολύτιµη
πολύτιµη

πολύτιµο
πολύτιµου
πολύτιµο
πολύτιµο

πολύτιµοι
πολύτιµων
πολύτιµους
πολύτιµοι

πολύτιµες
πολύτιµων
πολύτιµες
πολύτιµες

πολύτιµα
πολύτιµων
πολύτιµα
πολύτιµα

Ορισµένους: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ορισµένος-η-ο)
Π.χ. Ορισµένοι από τους υπαλλήλους κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Κλίση:
ορισµένος
ορισµένου

ορισµένη
ορισµένης

ορισµένο
ορισµένου
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•

ορισµένο
ορισµένε

ορισµένη
ορισµένη

ορισµένο
ορισµένο

ορισµένοι
ορισµένων
ορισµένους
ορισµένοι

ορισµένες
ορισµένων
ορισµένες
ορισµένες

ορισµένα
ορισµένων
ορισµένα
ορισµένα

Προϊσταµένου: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής
(ο προϊστάµενος, -ου)
Π.χ. Ο προϊστάµενός µου µε προέτρεψε να αναλάβω την ευθύνη του
προγράµµατος.
Κλίση:
ο προϊστάµενος
του προϊσταµένου
τον προϊστάµενο
προϊστάµενε

•

οι περιπτώσεις
των περιπτώσεων
τις περιπτώσεις
περιπτώσεις

Εντολή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
εντολή, -ής)
Π.χ. Σε αυτή την εταιρεία όλα γίνονται σύµφωνα µε τις εντολές των
προϊσταµένων.
Κλίση:
η εντολή
της εντολής
την εντολή
εντολή

•

οι προϊστάµενοι
των προϊσταµένων
τους προϊσταµένους
προϊστάµενοι

Περίπτωση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
περίπτωση, -ης/-εως)
Π.χ. Σε όλες τις περιπτώσεις η εταιρεία µας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες των πελατών της.
Κλίση:
η περίπτωση
της περίπτωσης
την περίπτωση
περίπτωση

•
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οι εντολές
των εντολών
τις εντολές
εντολές

Να προστατεύσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προστατεύω)
Π.χ. Ο χώρος προστατεύεται από κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης.
Αρχικοί χρόνοι: προστατεύω, προστάτευα, θα προστατεύω, θα προστατέψω,
προστάτεψα, έχω προστατέψει, είχα προστατέψει, θα έχω προστατέψει

•

Ενοχλήσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
ενόχληση, -ης/-εως)
Π.χ. Είχε ενοχλήσεις στο στοµάχι και πήγε για τις απαραίτητες εξετάσεις.
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η ενόχληση
της ενόχλησης
την ενόχληση
ενόχληση
•
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οι ενοχλήσεις
των ενοχλήσεων
τις ενοχλήσεις
ενοχλήσεις

Εννοούµενη: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας β΄ (εννοούµαι)
Κλίση:
εννοούµενος
εννοούµενου
εννοούµενο
εννοούµενε

εννοούµενη
εννοούµενης
εννοούµενη
εννοούµενη

εννοούµενο
εννοούµενου
εννοούµενο
εννοούµενο

εννοούµενοι
εννοούµενων
εννοούµενους
εννοούµενοι

εννοούµενες
εννοούµενων
εννοούµενες
εννοούµενες

εννοούµενα
εννοούµενων
εννοούµενα
εννοούµενα

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.

Η καλή γραµµατέας συνδέει πάντα τον προϊστάµενο,
όταν τον ζητάνε στο τηλέφωνο.
2. Στο τηλέφωνο πρέπει να µιλάµε πάντα απλά και
σύντοµα.
3. Οι µικρές επιχειρήσεις και εταιρείες έχουν τηλεφωνικά κέντρα.
4. Αν ο προϊστάµενος απουσιάζει, η γραµµατέας δέχεται µήνυµα.
5. Η γραµµατέας πρέπει να µπορεί να αποφασίζει µόνη της, αν θα συνδέσει το
αφεντικό της ή όχι.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η καλή γραµµατέας έχει έναν …………………… βοηθό, το τηλέφωνο.
α. πολύτιµο
β. πολύγλωσσο
γ. πλούσιο
2. Όταν σηκώνει το ακουστικό, πρέπει πρώτα να …………………… το όνοµα της
επιχείρησης.
α. αναβάλλει
β. ρωτήσει
γ. αναφέρει
3. Όταν ο προϊστάµενος είναι απασχοληµένος, η γραµµατέας πρέπει να
…………………… το λόγο, για τον οποίο τηλεφωνεί ο συνοµιλητής της.
α. εξασκεί
β. εξακριβώσει
γ. εξακολουθεί
4. Η γραµµατέας πρέπει να αναπτύξει διπλωµατία και µια καλώς εννοούµενη
…………………… στην επιλογή των τηλεφωνηµάτων.
α. πρωτοτυπία
β. πρωτοβουλία
γ. δουλειά
5. Εάν το όνοµα είναι δύσκολο -κυρίως τα ξένα- πρέπει να ζητήσει να το
…………………… .
α. γράψουν
β. διαβάσουν
γ. συλλαβίσουν
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Τα επιρρήµατα
Τα επιρρήµατα είναι λέξεις, οι οποίες προσδιορίζουν ρήµατα, ουσιαστικά, επίθετα,
άλλα επιρρήµατα, αριθµητικά και ολόκληρες φράσεις και δηλώνουν διάφορες σχέσεις
-χρόνο, τόπο, τρόπο, ποσότητα κλπ.
Επιρρήµατα που παράγονται από επίθετα
Υπάρχουν δύο βασικές καταλήξεις για τα επιρρήµατα που σχηµατίζονται από επίθετα:
-α και -ως.

1. Επιρρήµατα σε -α: είναι ίδια µε τον τύπο του πληθυντικού των ουδετέρων στην
ονοµαστική του επιθέτου από το οποίο σχηµατίζονται.
α. επίθετο σε –ος-η/-α-ο
επίρρηµα σε -α
δυνατός
δυνατά
αριστερός
αριστερά
τελευταίος
τελευταία
φτηνός
φτηνά
Π.χ. Το γραφείο µου βρίσκεται αριστερά από το Λογιστήριο.

β. επίθετο σε -ύς-ιά-ύ
επίρρηµα σε -ιά
βαθύς
βαθιά
µακρύς
µακριά
βαρύς
βαριά
Π.χ. Μένει µακριά από τη δουλειά του και ξεκινάει τουλάχιστον µια ώρα πριν.

γ. επίθετο σε -ης-α-ικο
επίρρηµα σε -ικα
ηλιάρης
ζηλιάρικα
πεισµατάρης
πεισµατάρικα
Π.χ. Πέτυχε πολύ στη δουλειά του και µερικοί από τους συνάδελφους του τον
κοιτάζουν ζηλιάρικα.

2. Επιρρήµατα σε -ως: σχηµατίζονται από επίθετα σε -ής-ής-ές.
Π.χ.

ακριβής
ακριβώς
διαρκής
διαρκώς
συνεχής
συνεχώς
συνεπής
συνεπώς
Π.χ. Μας πρόσφεραν ακριβώς την τιµή που περιµέναµε.

Σε µερικές περιπτώσεις τα επιρρήµατα από επίθετα σε -ος λήγουν σε -ως:
Π.χ.

επόµενος
αεροπορικός
κύριος

-

εποµένως
αεροπορικώς
κυρίως
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Σε άλλες περιπτώσεις σχηµατίζονται επιρρήµατα και µε τις δύο καταλήξεις, αλλά µε
διαφορά προς τη σηµασία:
Π.χ.

ευχαρίστως
ευχάριστα

-

µε ευχαρίστηση
µε ευχάριστο τρόπο

τελείως
τέλεια

-

ολοκληρωτικά
µε τέλειο τρόπο

αµέσως
άµεσα

-

αυτή τη στιγµή
µε άµεσο τρόπο

-

άλλο
λίγο
µόνο
πολύ

Εξαιρέσεις: άλλος
λίγος
µόνος
πολύς
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Ασκήσεις

1. Σχηµατίστε το επίρρηµα των παρακάτω επιθέτων:

1.
2.
3.
4.
5.

προφορικός:
κύριος:
λεπτοµερής:
τεµπέλης:
συνεχής:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα επίθετα που σχηµατίζουν επιρρήµατα σε -α:
1.
2.
3.
4.
5.

λίγος
σπάνιος
γλυκός
πολύς
πλατύς

6. επόµενος
7. γκρινιάρης
8. ακριβός
9. ακριβής
10. δεξιός

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό επίρρηµα:
1. Θα σας συνδέσω µε τον κ. Ιωάννη ………………………………… . (άµεσα, άµεσος,
αµέσως)
2. Ο προϊστάµενος ………………………………… λείπει, αλλά µπορείτε να του αφήσετε
µήνυµα. (δυστυχής, δυστυχώς, δύστυχα)
3. Τα προϊόντα µας είναι γνωστά ………………………………… . (διεθνώς, διεθνή,
διεθνής)
4. Να είστε στο γραφείο µου ………………………………… σε µια ώρα. (ακριβά, ακριβώς,
ακριβός)
5. Έφυγε ………………………………… από τη δουλειά του. (ξαφνική, ξαφνικά,
ξαφνικός)

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό επίρρηµα:
λίγο, αεροπορικώς, βαθιά, συνήθως, ευχαρίστως
1.
2.
3.
4.
5.

Αυτά τα έγγραφα, µαζί µε την προσφορά πρέπει να φτάσουν µέχρι την επόµενη
∆ευτέρα, γι’ αυτό να τα στείλετε ………………………………… .
………………………………… να συνεργαστούµε µαζί σας!
∆εν ξέρω γιατί δεν είναι ακόµα εδώ. ………………………………… δεν καθυστερεί.
Πρέπει να µου τηλεφωνήσεις ………………………………… πριν τις τρεις.
Έπρεπε να βάλει ………………………………… το χέρι στην τσέπη
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

Γραµµατέας:
κ. Κανά:
Γραµµατέας:
κ. Κανά:
Γραµµατέας:

κ. Κανά:
Γραµµατέας:

κ. Αγγέλου:

Γραµµατέας:
……………………………
Γραµµατέας:
Τζούλια Σµιντ:
Γραµµατέας:
Τζούλια Σµιντ:
Γραµµατέας:
Τζούλια Σµιντ:

Γραµµατέας:

Τζούλια Σµιντ:
Γραµµατέας:

Τζούλια Σµιντ:
Γραµµατέας:
Τζούλια Σµιντ:

«Αθηναϊκή», παρακαλώ;
Καληµέρα σας! Θα µπορούσα να µιλήσω στον κύριο Γιάννη
Αγγέλου στο Τµήµα Πωλήσεων, παρακαλώ;
Μήπως ξέρετε τον εσωτερικό αριθµό τηλεφώνου;
∆υστυχώς όχι.
Τότε, µισό λεπτό, παρακαλώ. (…) Συγνώµη για την
καθυστέρηση. (…) Ποιος τον ζητεί παρακαλώ, επειδή είναι
πολύ απασχοληµένος αυτή τη στιγµή;
Λέγοµαι κυρία Κανά.
Μάλιστα κυρία Κανά. Μισό λεπτό παρακαλώ. (…) Κύριε
Αγγέλου, είναι επείγον. Αφορά την παραγγελία σας σχετικά µε
την αγορά µερικών προϊόντων.
Μα, καλέσατε λάθος σε εµένα. Καλέστε καλύτερα το
Λογιστήριο. Θα προσπαθήσω να σας µεταφέρω εγώ τώρα από
τον τηλεφωνητή.
Ευχαριστώ. Ω, όχι, διακόπηκε η σύνδεση.
Παρακαλώ;
Καληµέρα σας, θα ήθελα να µιλήσω µε τον Πωλ.
Ποιος είναι στο τηλέφωνο;
Τζούλια Σµιντ. Είναι ο Πωλ διαθέσιµος;
Όχι, απουσιάζει. Είναι σε συνεδρίαση αυτή τη στιγµή. Θα
θέλατε να του αφήσετε κάποιο µήνυµα;
Ναι, σας παρακαλώ. Συναντηθήκαµε στην Έκθεση Βιβλίου
στη Φρανκφούρτη τον προηγούµενο µήνα. Θα πάω στο
Λονδίνο για δουλειές την επόµενη βδοµάδα και θα ήθελα να
συναντηθούµε σύντοµα, για να συζητήσουµε το πώς θα
µπορούσαµε να συνεργαστούµε.
Μάλιστα. Μισό λεπτό παρακαλώ να ελέγξω το βιβλίο των
προσωπικών
του
συναντήσεων.
∆υστυχώς
είναι
απασχοληµένος αύριο και µεθαύριο. Θα ταξιδέψει στο
Μάντσεστερ. Σας βολεύει η Τετάρτη για να σας κλείσω µία
συνάντηση µαζί του; Θέλετε µήπως να σας κανονίσω
επαγγελµατικό δείπνο;
Πολύ ευχαρίστως.
Ωραία! Μπορείτε να περάσετε από το γραφείο την Τετάρτη,
κατά τις 8:00 το βράδυ; Ζητήστε τον στη ρεσεψιόν του
γραφείου και αυτός θα κατεβεί.
Θαυµάσια! Μπορείτε να πείτε στον Πωλ να µου τηλεφωνήσει
το συντοµότερο;
Βεβαίως. Γεια σας.
Καλή σας µέρα.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Εσωτερικός-ή-ό αριθµός, -οί: τηλεφωνικός αριθµός των διαφόρων τµηµάτων
µιας εταιρείας, που αποτελείται από λίγα ψηφία.
Π.χ. Για να επικοινωνήσεις µε το λογιστήριο πρέπει να καλέσεις το 6048.

•

Καλώ λάθος: τηλεφωνώ σε κάποιον µε λάθος αριθµό – δεν καταφέρνω να
επικοινωνήσω µαζί του.
Π.χ. Προσπάθησα να του τηλεφωνήσω, αλλά κάλεσα λάθος.

•

Τηλεφωνητής, -ές (Αυτόµατος-η-ο): τηλεφωνική συσκευή, που καταγράφει
σε µαγνητοταινία τις τηλεφωνικές κλήσεις και µεταδίδει µαγνητοφωνηµένες
απαντήσεις ή πληροφορίες.
Π.χ. ∆εν ήταν στο γραφείο, γι’ αυτό του άφησα ένα µήνυµα στον τηλεφωνητή.

•

∆ιακόπτεται η σύνδεση (-η, -εις): όταν σταµατάει ξαφνικά η τηλεφωνική
επικοινωνία.
Π.χ. ∆εν κατάλαβα τι ήθελε, γιατί διακόπηκε η σύνδεση.

•

∆ιαθέσιµος-η-ο: που είναι στη διάθεσή µας, ώστε να µπορούµε να τον
χρησιµοποιήσουµε.
Π.χ. Αντιµετώπισαν την κατάσταση µε όλα τα διαθέσιµα µέσα.

•

Συνεδρίαση, -εις: συγκέντρωση ατόµων οργανωµένων συνήθως σε σώµα, κατά
την οποία εξετάζονται θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές τους και λαµβάνονται
αποφάσεις.
Π.χ. Τα θέµατα, που µας απασχολούν, θα συζητηθούν στην επόµενη συνεδρίαση
της εταιρείας µας.

•

Συναντιέµαι: πηγαίνω και βρίσκω κάποιον σε συγκεκριµένο, προκαθορισµένο
σηµείο.
Π.χ. Συναντηθήκαµε την Πέµπτη στο γραφείο του και µου ανακοίνωσε την
προαγωγή µου.

•

Συζητώ: ανταλλάσσω προφορικά απόψεις και σκέψεις, για να καταλήξω µαζί µε
άλλους σε ένα συµπέρασµα ή µια απόφαση.
Π.χ. Tο νοµοσχέδιο θα συζητηθεί στη Βουλή την ερχόµενη εβδοµάδα.

•

Συνεργάζοµαι: εργάζοµαι µαζί µε άλλον ή µε άλλους στον ίδιο τοµέα εργασίας
και συνήθως στον ίδιο χώρο.
Π.χ. Όλοι οι συνάδελφοι συνεργαζόµαστε αρµονικά στην εταιρεία.

•

Βιβλίο, -α προσωπικών (-ός-ή-ό) συναντήσεων (-η, -εις): βιβλίο όπου
σηµειώνονται οι συναντήσεις, τα ραντεβού κάποιου.
Π.χ. Οι συναντήσεις αυτής της εβδοµάδας βρίσκονται αναλυτικά στο βιβλίο
προσωπικών συναντήσεων.

•

Κλείνω συνάντηση, -εις: κανονίζω µέρα και ώρα που θα δω κάποιον.
Π.χ. Κύρια Γιαννάκου, σας έκλεισα συνάντηση µε τον κύριο Μάνο τη ∆ευτέρα στις
δύο το µεσηµέρι.
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•

Κανονίζω: προγραµµατίζω, σχεδιάζω να κάνω κάτι, σε συνεννόηση µε κάποιον
άλλον.
Π.χ. Τι κανονίσατε για το καλοκαίρι;

•

Επαγγελµατικό (-ός-ή-ό) δείπνο, -α: φαγητό κατά την διάρκεια του οποίου
θα συζητηθούν θέµατα της δουλειάς.
Π.χ. Απόψε θα αργήσω γιατί έχουµε επαγγελµατικό δείπνο.

•

Ρεσεψιόν (του γραφείου): το γραφείο υποδοχής των πελατών και επισκεπτών
µιας εταιρείας.
Π.χ. Ρώτησα στη ρεσεψιόν, πού βρίσκεται το γραφείο του κύριου ∆ηµητριάδη.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις του πλαισίου στο σωστό τύπο:
σύνδεση, διαθέσιµος, συνεδρίαση, µήνυµα, συνάντηση, τηλεφωνητής
1.
2.
3.
4.

Σου άφησα ………………………… στον ………………………… .
Η αίθουσα είναι ………………………… για τη ………………………… αύριο.
∆εν ακούω καλά (στο τηλέφωνο), γιατί η ………………………… είναι κακή.
Να σας κλείσω µια σύντοµη ………………………… µε το ∆ιευθυντή µας.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

εσωτερικός
κλείνω
επαγγελµατικό
δηµόσια
ετήσια

συζήτηση
δείπνο
συνεδρίαση
συνάντηση
αριθµός

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Καθυστέρηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(η καθυστέρηση, -ης/-εως)
Π.χ. Η αναχώρηση της πτήσης είχε καθυστέρηση, λόγω των άστατων καιρικών
συνθηκών.
Κλίση:
η καθυστέρηση
της καθυστέρησης
την καθυστέρηση
καθυστέρηση

οι καθυστερήσεις
των καθυστερήσεων
τις καθυστερήσεις
καθυστερήσεις
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•

•

Επείγον: µετοχή, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής, συζυγίας α΄ (επείγει)
Π.χ. Είναι επείγον να συναντηθούµε το συντοµότερο δυνατό.
Κλίση:
επείγων
επείγοντος
επείγοντα
επείγων

επείγουσα
επείγουσας
επείγουσα
επείγουσα

επείγον
επείγοντος
επείγον
επείγον

επείγοντες
επειγόντων
επείγοντες
επείγοντες

επείγουσες
επειγουσών
επείγουσες
επείγουσες

επείγοντα
επειγόντων
επείγοντα
επείγοντα

Παραγγελία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
παραγγελία, -ας)
Π.χ. Οι παραγγελίες για τα προϊόντα µας γίνονται τηλεφωνικά.
Κλίση:
η παραγγελία
της παραγγελίας
την παραγγελία
παραγγελία

•

οι παραγγελίες
των παραγγελιών
τις παραγγελίες
παραγγελίες

Λογιστήριο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(το λογιστήριο, -ου)
Π.χ. Για την αποζηµίωσή σας περάστε από το λογιστήριο της εταιρείας µας.
Κλίση:
το λογιστήριο
του λογιστηρίου
το λογιστήριο
λογιστήριο

•
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τα λογιστήρια
των λογιστηρίων
τα λογιστήρια
λογιστήρια

Θα προσπαθήσω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (προσπαθώ)
Π.χ. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω µαζί σας την επόµενη εβδοµάδα.
Αρχικοί χρόνοι: προσπαθώ, προσπαθούσα, θα προσπαθώ, θα προσπαθήσω,
προσπάθησα, έχω προσπαθήσει, είχα προσπαθήσει, θα έχω προσπαθήσει

•

Να µεταφέρω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (µεταφέρω)
Π.χ. Τα πράγµατά σας θα µεταφερθούν στο ξενοδοχείο, µε δικό µας όχηµα.
Αρχικοί χρόνοι: µεταφέρω, µετέφερα, θα µεταφέρω, µετέφερα, έχω µεταφέρει,
είχα µεταφέρει, θα έχω µεταφέρει

•

Να ελέγξω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ελέγχω)
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Π.χ. Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα πρέπει να ελεγχθούν, ώστε να εξακριβωθεί η
γνησιότητά τους.
Αρχικοί χρόνοι: ελέγχω, έλεγχα, θα ελέγχω, θα ελέγξω, έλεγξα, έχω ελέγξει, είχα
ελέγξει, θα έχω ελέγξει
•

Θα κατεβεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (κατεβαίνω)
Π.χ. Ο κ. Αλεξάνδρου δεν είναι στο γραφείο του. Κατέβηκε στο λογιστήριο.
Αρχικοί χρόνοι: κατεβαίνω, κατέβαινα, θα κατεβαίνω, θα κατεβώ, κατέβηκα, έχω
κατεβεί, είχα κατεβεί, θα έχω κατεβεί

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Η κυρία Κανά έχει καλέσει το σωστό αριθµό.
Η κυρία Κανά έχει καλέσει το Λογιστήριο.
Η Τζούλια Σµιντ και ο Πωλ συναντήθηκαν στην Έκθεση Βιβλίου.
Οι εταιρείες τους έχουν συνεργαστεί και πριν.
Η γραµµατέας έχει κλείσει επαγγελµατικό δείπνο για την Τρίτη.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Όταν η Τζούλια Σµιντ τηλεφωνεί, ο Πωλ δεν είναι ………………………… .
α. διαθέσιµος
β. διάσηµος
γ. απών
2. Η γραµµατέας του Πωλ θα ελέγξει το βιβλίο των προσωπικών του …………………… .
α. συνεδριάσεων
β. συναντήσεων
γ. συζητήσεων
3. Η κυρία Κανά ………………………… λάθος.
α. κάλεσε
β. έκλεισε
γ. κανόνισε
4. Όταν η κυρία Κανά τηλεφωνούσε, η ………………………… διακόπηκε.
α. συνεδρίαση
β. συζήτηση
γ. σύνδεση
5. Η συνάντηση την Τετάρτη ………………………… την Τζούλια Σµιντ.
α. συµβουλεύει
β. βολεύει
γ. συµβάλλει
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Είδη επιρρηµάτων
Βεβαιωτικά επιρρήµατα: επιβεβαιώνουν κάτι.
Βέβαια, µου αρέσει η ιταλική κουζίνα. Μάλιστα, σας ακούω.
∆ιστακτικά επιρρήµατα: εκφράζουν το δισταγµό ή την αβεβαιότητά µας για κάτι.
Πιθανόν, δεν ξέρω... Ίσως τον έχω µαλώσει άδικα.
Αρνητικά επιρρήµατα: φανερώνουν άρνηση.
Όχι, δεν πιστεύω στην τύχη. Μη µου µιλάς.
Χρονικά επιρρήµατα: φανερώνουν χρόνο και απαντούν στην ερώτηση πότε.
∆ηλώνουν α. χρονικό σηµείο -όποτε, τώρα, τότε, κάποτε, νωρίς, αύριο, χτες, µετά,
φέτος, άλλοτε, µόλις, πριν, ήδη, κιόλας κ.ά.- και β. συχνότητα -σπάνια, πότε πότε,
κάπου κάπου, τακτικά, συνήθως κ.ά.
Ποτέ δεν έχω µιλήσει µαζί του. Βλέπω ταινίες στο σινεµά πολύ συχνά.
Τροπικά επιρρήµατα: φανερώνουν τον τρόπο, µε τον οποίο γίνεται µια πράξη κάπως, µαζί, όπως κ.ά. Τροπικά είναι και αυτά που σχηµατίζονται από επίθετα - καλά,
εύκολα, γρήγορα κ.ά.
Εγώ το κάνω έτσι, εσύ το κάνεις αλλιώς. Περάσαµε ευχάριστα στο ταξίδι µας.
Τοπικά επιρρήµατα: φανερώνουν τον τόπο στον οποίο γίνεται µια ενέργεια -πάνω,
κάτω, ανάµεσα, απέναντι, παντού, αλλού, εδώ, εκεί, µακριά, κοντά, αλλού, πουθενά
κ.ά.
Το σπίτι µας βρίσκεται αριστερά. ∆εν είναι εδώ, πρέπει να είναι κάπου αλλού.
Ποσοτικά επιρρήµατα: φανερώνουν ποσότητα -πόσο, πολύ, κάµποσο, λίγο, πολύ,
όσο κ.ά.
Η καινούργια δουλειά µου αρέσει πολύ.
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το επίρρηµα των παρακάτω επιθέτων:

1.
2.
3.
4.
5.

διαρκής:
εύκολος:
συνεχής:
µάταιος:
σωστός:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα χρονικά επιρρήµατα:
1.
2.
3.
4.
5.

συνήθως
παντού
ξαφνικά
δύσκολα
σπάνια

6. τακτικά
7. αλλού
8. χτες
9. µακριά
10. γρήγορα

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1.
2.
3.
4.
5.

Θα ήθελα να µου δίνετε πληροφορίες ………………………… . (τακτικά, σπάνια,
συνήθως)
∆εν µπορώ να σας συνδέσω, ο κύριος Λιανός ………………………… έφυγε από το
γραφείο. (µετά, µόλις, περίπου)
Θα του µεταβιβάσω το µήνυµα ………………………… µόλις γυρίσει. (άµεσα,
αµέσως, άλλωστε)
Χρειάζοµαι ………………………… µια βδοµάδα, για να κάνω την αναφορά. (τελείως,
καθόλου, τουλάχιστον)
Πρέπει να συµπληρώσετε τις πληροφορίες …………………………, γιατί έχουν γίνει
αλλαγές. (ξανά, συχνά, ουδέποτε)

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό επίρρηµα:
παντού, όποτε, οπωσδήποτε
1.
2.
3.
4.
5.

Θα κανονίσουµε ραντεβού ………………………………… την άλλη βδοµάδα.
Πέρασε από το γραφείο µου ………………………………… θέλεις.
Έψαξα ………………………………… αλλά δεν µπορώ να βρω το έγγραφο.
Πρέπει ………………………………… να µου τηλεφωνήσεις µέχρι το µεσηµέρι.
Ερχόταν στο µάθηµα ………………………………… ήθελε.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. ∆ουλεύω µε
κάποιον άλλο.
2. Τροπικό
επίρρηµα από
το επίθετο
συνεχής.

2

1
3
1

Κάθετα:
1. Επίρρηµα
από το επίθετο
ασφαλής.
2. Κάνω δυνατή
την τηλεφωνική
επικοινωνία
µεταξύ δυο
ανθρώπων.
3. Λείπω από τη δουλειά µου.

2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Άνθρωπος, µε τον οποίο µιλάµε στο τηλέφωνο.
2. Επίρρηµα από το επίθετο διαρκής.
3. Προφέρω αργά ένα όνοµα.

Σ__________
∆______
Σ________

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. ∆ε σ’ ακούω. Μίλα πιο ……………… .
α) δυνατός
β) δυνατή
γ) δυνατά
2. Γύρισε σπίτι στις δύο ……………… .
α) ακριβά
β) ακριβώς
γ) ακριβής
3. ∆ιάβασε πάρα πολύ. ……………… θα πετύχει στις εξετάσεις.
α) επόµενα
β) επόµενη
γ) εποµένως
4. Όλα της τα ραντεβού είναι σηµειωµένα στο βιβλίο προσωπικών ……………… .
α) συναντήσεων
β) συζητήσεων
γ) απόψεων
5. ……………… δεν τον έχω συναντήσει στη ζωή µου.
α) ποτέ
β) συχνά
γ) σπάνια
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ειδικός:

Ένας υπάλληλος:

Ένας άλλος υπάλληλος:

Ο ειδικός:
Μια άλλη υπάλληλος:

Ο ειδικός:

Καληµέρα σας. Πιστεύω να ενηµερωθήκατε ότι στην
εταιρεία σας θα χρησιµοποιηθούν σύγχρονα µέσα
επικοινωνίας. Πριν παρακολουθήσετε τη διάλεξη για το
χειρισµό του υπολογιστή στην επικοινωνία, θα
ήθελα να µάθω από σας τι σηµαίνει επικοινωνία.
Η επικοινωνία είναι, γενικά, η διαδικασία µε την οποία
µεταδίδεται ένα µήνυµα, µια πληροφορία σε κάποιον ή
ένας τρόπος µε τον οποίο ανταλλάσσονται γνώσεις,
σκέψεις µέσω κοινού συστήµατος σηµάτων,
συµβόλων ή τρόπων συµπεριφοράς. Υπάρχουν
διάφοροι τρόποι να επικοινωνήσει κανείς.
Εγώ πιστεύω ότι το πιο τέλειο µέσο επικοινωνίας είναι η
γλώσσα. Η γλώσσα έχει τα δικά της σύµβολα, τις
λέξεις, µε τις οποίες οι άνθρωποι στέλνουν ή δέχονται
µηνύµατα, δηλαδή επικοινωνούν.
Έχετε δίκιο και εσείς και η συνάδελφός σας. Τι µπορείτε
όµως να µου πείτε για την επιχειρησιακή επικοινωνία;
Επιχειρησιακή
επικοινωνία
σηµαίνει
ανταλλαγή
πληροφοριών σε µια επιχείρηση. Αυτή η ανταλλαγή
γίνεται µε σύγχρονα µέσα, όπως το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, οι βιντεοδιαλέξεις, η ανταλλαγή
ηλεκτρονικών δεδοµένων κλπ. Αυτά τα µέσα
ευνοούν την αµεσότητα και την αποτελεσµατικότητα
των επικοινωνιών.
Σωστά. Για να λειτουργούν αποτελεσµατικά οι
επιχειρήσεις, είναι ζωτικής σηµασίας οι πληροφορίες
να µεταδίδονται σ’ αυτούς που τις χρειάζονται. Για
παράδειγµα, εάν ένας διευθυντής δεν είναι πλήρως
ενηµερωµένος για το τι συµβαίνει στην επιχείρηση, δε
θα είναι σε θέση να επηρεάσει αποφάσεις ή γεγονότα
ιδίως
σε
επιχειρήσεις
βαριάς
ή
ελαφριάς
βιοµηχανίας,
που
απασχολούν
εκατοντάδες
εργαζόµενους.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Υπάλληλος, -οι: ο/η εργαζόµενος/η σε γραφείο, κατάστηµα κλπ. που αµείβεται
µε µισθό (συνήθως κατά µήνα).
Π.χ. Η εκπαίδευση και η µετεκπαίδευση των υπαλλήλων αποτελεί για µια
επιχείρηση επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

•

Νεοσύστατη (-ος-η-ο) εταιρεία, -ες: εταιρεία που έχει ιδρυθεί, συγκροτηθεί
πρόσφατα.
Π.χ. Νεοσύστατη κατασκευαστική εταιρεία κουφωµάτων αλουµινίου επεκτείνεται
και ζητάει συνεργάτες µε γνωριµίες και επαφές στη Ρουµανία.

•

∆ιάλεξη, -εις: οµιλία µπροστά σε ακροατήριο για ανάπτυξη ενός συγκεκριµένου
θέµατος.
Π.χ. Η εταιρεία µας οργάνωσε σειρά διαλέξεων για την επιχειρησιακή επικοινωνία.

•

Χειρισµός, -οί του υπολογιστή (-ής, -ές): ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος
χειρίζεται (ρυθµίζει) τον υπολογιστή έχοντας κάποια ικανότητα.
Π.χ. Ο χειρισµός του υπολογιστή θεωρείται σηµαντικό προσόν στην αγορά
εργασίας.

•

∆ιαδικασία, -ες: διαδοχική και µεθοδευµένη σειρά ενεργειών που οδηγούν σε
ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Π.χ. Η διαχείριση πληροφοριών είναι µια διαδικασία δύσκολη, αλλά
ενδιαφέρουσα.

•

Σύστηµα, -µατα σηµάτων (-µα, -µατα), συµβόλων (-ο, -α): σύνολο
στοιχείων που χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν τις ανάγκες επικοινωνίας
των ανθρώπων έχοντας ως βάση κοινούς αποδεκτούς κανόνες.
Π.χ. 1) Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ένα κοινό σύστηµα σηµάτων, που
διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων κατά την οδική κυκλοφορία.
2) Τα γραπτά σύµβολα του προφορικού λόγου είναι τα γράµµατα.

•

Επιχειρησιακός-ή-ό: που ανήκει σε επιχείρηση ή σχετίζεται µε τις επιχειρήσεις.
Π.χ. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα των Ελλήνων εµπόρων στα Βαλκάνια,
αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.

•

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: (e-mail) ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνίας που
επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και µηνυµάτων µεταξύ χρηστών
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Π.χ. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) προσφέρει σε όλους τους
ανθρώπους ένα φτηνό και γρήγορο µέσο επικοινωνίας.

•

Ηλεκτρονικά δεδοµένα: σύνολα κωδικοποιηµένων στοιχείων (π.χ. γράµµατα,
ψηφία, σύµβολα) τα οποία ο υπολογιστής δέχεται, αποθηκεύει και επεξεργάζεται.
Π.χ. Από την επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδοµένων προκύπτουν πληροφορίες
χρήσιµες για διάφορες εργασίες.

•

Αµεσότητα: το να συµβαίνει ή να πρέπει να γίνει κάτι άµεσα, χωρίς παρεµβολή
ή καθυστέρηση.
Π.χ. Η τοποθέτηση των υπολογιστών σε κάθε γραφείο της επιχείρησης συνέβαλε
στην αµεσότητα της επικοινωνίας µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένων.
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•

Ζωτικής (-ός-ή-ό) σηµασίας (-α, -ες): αυτό που έχει καθοριστική σηµασία,
που είναι σπουδαίο και απαραίτητο για την ύπαρξη και την οµαλή λειτουργία µιας
εταιρείας.
Π.χ. Ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη µιας µεγάλης επιχείρησης θεωρείται η
επένδυση µέρους του κεφαλαίου στην επιστηµονική έρευνα.

•

Βαριά (-ύς-ιά-ύ) βιοµηχανία, -ες: η βιοµηχανία κεφαλαιουχικών προϊόντων
(οικονοµικά αγαθά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων) ή
µέσων παραγωγής (µηχανές).
Π.χ. Στην Ελλάδα η βαριά βιοµηχανία άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία
χρόνια.

•

Ελαφριά (-ύς-ιά-ύ) βιοµηχανία, -ες: η βιοµηχανία που παράγει καταναλωτικά
αγαθά όπως: ποτά, υφάσµατα, είδη διατροφής κλπ.
Π.χ. Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες διαθέτουν τα κεφάλαιά τους σε τοµείς της
ελαφριάς βιοµηχανίας, η οποία προσφέρει εύκολο και γρήγορο κέρδος.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
της επιχειρησιακής επικοινωνίας, ελαφριά βιοµηχανία, των δεδοµένων, διαλέξεων,
τις λέξεις
1. Τα είδη διατροφής, τα ποτά, τα υφάσµατα είναι προϊόντα που παράγει η
……………………………… .
2. Από ……………………………… γίνεται ο λόγος, µε τη βοήθεια του οποίου µαθαίνουµε
από µικροί να επικοινωνούµε µε αυτούς, που βρίσκονται γύρω µας.
3. Ο ρόλος ……………………………… είναι σηµαντικός για τη δηµιουργία καλών
εργασιακών σχέσεων.
4. Από την επεξεργασία ……………………………… προκύπτουν πληροφορίες, που είναι
χρήσιµες για διάφορες εργασίες, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων.
5. Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος Πληροφορικής προγραµµατίζει σειρά
……………………………… για τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

νεοσύστατη
επιχειρησιακή
µέσο
ηλεκτρονικό
ανταλλαγή

επικοινωνίας
ταχυδροµείο
εταιρεία
δεδοµένων
επικοινωνία
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Ενηµερωθήκατε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ενηµερώνοµαι)
Π.χ. Όλοι οι υπάλληλοι ενηµερώθηκαν για τα νέα µέτρα.
Αρχικοί χρόνοι: ενηµερώνοµαι, ενηµερωνόµουν, θα ενηµερώνοµαι, θα
ενηµερωθώ, ενηµερώθηκα, έχω ενηµερωθεί, είχα ενηµερωθεί, θα έχω
ενηµερωθεί

•

Σύγχρονα µέσα: σύγχρονα: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού,
πτώσης αιτιατικής (σύγχρονος-η-ο)
µέσα:ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το
µέσο, -ου)
Π.χ. Ένα από τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας είναι και το κινητό τηλέφωνο.
Κλίση:
σύγχρονος
σύγχρονου
σύγχρονο
σύγχρονε

σύγχρονη
σύγχρονης
σύγχρονη
σύγχρονη

σύγχρονο
σύγχρονου
σύγχρονο
σύγχρονο

σύγχρονοι
σύγχρονων
σύγχρονους
σύγχρονοι

σύγχρονες
σύγχρονων
σύγχρονες
σύγχρονες

σύγχρονα
σύγχρονων
σύγχρονα
σύγχρονα

Κλίση:
το µέσο

τα µέσα
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των µέσων
τα µέσα
µέσα

Να µάθω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (µαθαίνω)
Π.χ. Θα ήθελα να µάθω το επάγγελµά σας.
Αρχικοί χρόνοι : µαθαίνω, µάθαινα, θα µαθαίνω, θα µάθω, έµαθα, έχω µάθει, είχα
µάθει, θα έχω µάθει.

•

Μηνύµατα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (το µήνυµα, -µατα)
Π.χ. Έλαβα τα µηνύµατά σου.
Κλίση:
το µήνυµα
του µηνύµατος
το µήνυµα
µήνυµα

•

•

Κάποιον: αντωνυµία αόριστη, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (κάποιος-α-ο)
Π.χ. Με ποιον µιλούσες; - Με κάποιον.
Κλίση:
κάποιος
κάποιου
κάποιον

κάποια
κάποιας
κάποια

κάποιο
κάποιου
κάποιο

κάποιοι
κάποιων
κάποιους

κάποιες
κάποιων
κάποιες

κάποια
κάποιων
κάποια

Γνώσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(η γνώση, -ης/-εως)
Π.χ. Έχει πολλές γνώσεις, µπορείς να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
Κλίση:
η γνώση
της γνώσης
τη γνώση
γνώση

•

τα µηνύµατα
των µηνυµάτων
τα µηνύµατα
µηνύµατα

οι γνώσεις
των γνώσεων
τις γνώσεις
γνώσεις

Πιστεύω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (πιστεύω)
Π.χ. ∆εν πιστεύω να µας απολύσουν για λόγους οικονοµίας;
Αρχικοί χρόνοι: πιστεύω, πίστευα, θα πιστεύω, θα πιστέψω, πίστεψα, έχω
πιστέψει, είχα πιστέψει, θα έχω πιστέψει
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Τις οποίες: αντωνυµία αναφορική (πάντοτε µε το οριστικό άρθρο µπαίνει στη
θέση του αναφορικού που), γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (οποίος-α-ο)
Π.χ. Management είναι η επιχειρησιακή διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει το
σχεδιασµό, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διοίκηση, την ηγεσία και τον
έλεγχο.
Κλίση:
ο
οποίος
του οποίου
τον οποίο

η οποία
της οποίας
την οποία

οι οποίοι
των οποίων
τους οποίους

οι οποίες
των οποίων
τις οποίες

το οποίο
του οποίου
το οποίο
τα οποία
των οποίων
τα οποία

∆έχονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, προσώπου γ΄, αριθµού
πληθυντικού, συζυγίας α΄ (δέχοµαι)
Π.χ. ∆έχτηκε την πρότασή του για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας.
Αρχικοί χρόνοι: δέχοµαι, δεχόµουν, θα δέχοµαι, θα δεχτώ, δέχτηκα, έχω δεχτεί,
είχα δεχτεί, θα έχω δεχτεί

•

Επικοινωνούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (επικοινωνώ)
Π.χ. Πρέπει να επικοινωνήσω µαζί τους για να κανονίσουµε τον τόπο και την ώρα
συνάντησης.
Αρχικοί χρόνοι: επικοινωνώ, επικοινωνούσα, θα επικοινωνώ, θα επικοινωνήσω,
επικοινώνησα, έχω επικοινωνήσει, είχα επικοινωνήσει, θα έχω επικοινωνήσει

•

Συνάδελφος: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού
ονοµαστικής (η συνάδελφος, -ου)
Π.χ. Κέρδισε τη συµπάθεια όλων των συναδέλφων του.
Κλίση:
η συνάδελφος
της συναδέλφου
τη συνάδελφο
συνάδελφε

•

ενικού,

πτώσης

οι συνάδελφοι
των συναδέλφων
τις συναδέλφους
συνάδελφοι

Να πείτε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (λέω)
Π.χ. Μπορείτε να µου πείτε, σας παρακαλώ, πού είναι το γραφείο του διευθυντή
της εταιρείας;
Αρχικοί χρόνοι: λέω, έλεγα, θα λέω, θα πω, είπα, έχω πει, είχα πει, θα έχω πει

•

Ευνοούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (ευνοώ)
Π.χ. Το φορολογικό σύστηµα δεν ευνοεί τους χαµηλόµισθους.
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Αρχικοί χρόνοι: ευνοώ, ευνοούσα, θα ευνοώ, θα ευνοήσω, ευνόησα, έχω
ευνοήσει, είχα ευνοήσει, θα έχω ευνοήσει.
•

Αποτελεσµατικότητα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (η αποτελεσµατικότητα, -ας)
Π.χ. Ο χρόνος θα δείξει την αποτελεσµατικότητα των νέων υπολογιστών.
Κλίση:
η
αποτελεσµατικότητα
της αποτελεσµατικότητας
την αποτελεσµατικότητα
αποτελεσµατικότητα

•

Ενηµερωµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής,
χρόνου
παρακειµένου,
φωνής
παθητικής,
συζυγίας
α΄(ενηµερώνοµαι)
Π.χ. Πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι έγκαιρα για τις τροποποιήσεις που θα
γίνουν στο συµβόλαιο.
Κλίση:
ενηµερωµένος
ενηµερωµένου
ενηµερωµένο
ενηµερωµένε

ενηµερωµένη
ενηµερωµένης
ενηµερωµένη
ενηµερωµένη

ενηµερωµένο
ενηµερωµένου
ενηµερωµένο
ενηµερωµένο

ενηµερωµένοι
ενηµερωµένων
ενηµερωµένους
ενηµερωµένοι

ενηµερωµένες
ενηµερωµένων
ενηµερωµένες
ενηµερωµένες

ενηµερωµένα
ενηµερωµένων
ενηµερωµένα
ενηµερωµένα

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο ειδικός της πληροφορικής ενδιαφέρεται να µάθει από τους νέους υπαλλήλους,
αν γνωρίζουν τι σηµαίνει επιχειρησιακή επικοινωνία.
2. Στις ερωτήσεις του ειδικού δίνουν απαντήσεις µόνο οι άντρες.
3. Υπάρχει ένας µόνο τρόπος επικοινωνίας.
4. Ένας από τους υπαλλήλους πιστεύει ότι η γλώσσα είναι το πιο τέλειο µέσο
επικοινωνίας.
5. Ένας διευθυντής επιχείρησης πρέπει να είναι πάντα ενηµερωµένος.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
α. Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ
Τα επίθετα αυτής της κατηγορίας δηλώνουν συνήθως κάποιο γνώρισµα σχετικό µε τις
διαστάσεις, τον όγκο, το βάρος και το ποιόν των σωµάτων.
Π.χ. Εργάζεται σε µια εταιρεία, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σ΄ έναν
φαρδύ και µακρύ δρόµο.
Μου αρέσουν οι εύκολες και ελαφριές δουλειές.
ονοµαστική:
γενική:
αιτιατική:
κλητική:

ο
του
τον

βαθύς
η
βαθιού (βαθύ) της
βαθύ
τη
βαθύ

ονοµαστική:
γενική:
αιτιατική:
κλητική:

οι
των
τους

βαθιοί
βαθιών
βαθιούς
βαθιοί

βαθιά
βαθιάς
βαθιά
βαθιά

οι
βαθιές
των βαθιών
τις
βαθιές
βαθιές

το βαθύ
του βαθιού (βαθύ)
το βαθύ
βαθύ
τα βαθιά
των βαθιών
τα βαθιά
βαθιά

Έτσι κλίνονται: βαρύς, δασύς, ελαφρύς, παχύς, φαρδύς, µακρύς κλπ.
β. Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει επίθετα που δηλώνουν χρώµα. Τα περισσότερα από
αυτά τα επίθετα σχηµατίζονται από το αντίστοιχο ουσιαστικό (βύσσινο > βυσσινής,
κεραµίδι > κεραµιδής κλπ.).
Π.χ. Οι εξωτερικοί τοίχοι του εργοστασίου είναι καφετιοί.
∆εν µου πάει το πορτοκαλί (χρώµα).
ονοµαστική:
γενική:

ο
του

αιτιατική:
κλητική:

τον

ονοµαστική:
γενική:
αιτιατική:
κλητική:

οι
των
τους

θαλασσής
θαλασσιού
(θαλασσή)
θαλασσή
θαλασσή

η
της

θαλασσιά
θαλασσιάς

το θαλασσί
του θαλασσιού

τη

θαλασσιά
θαλασσιά

το θαλασσί
θαλασσί

θαλασσιοί
θαλασσιών
θαλασσιούς
θαλασσιοί

οι
των
τις

θαλασσιές
θαλασσιών
θαλασσιές
θαλασσιές

τα θαλασσιά
των θαλασσιών
τα θαλασσιά
θαλασσιά

Έτσι κλίνονται: σταχτής, κανελής, µενεξεδής, λαδής, καφετής κλπ.
γ. Επίθετα σε -ης, -α, -ικο
Σχεδόν όλα τα επίθετα αυτής της κατηγορίας δηλώνουν φυσική εµφάνιση,
χαρακτήρα, διάθεση.
Π.χ. ∆εν παίρνουν ποτέ πρωτοβουλίες, γιατί είναι φοβιτσιάρικα.
Και οι δυο της κόρες είναι σγουροµάλλες.
Τι έχει σήµερα ο διευθυντής και είναι έτσι γκρινιάρης;
ονοµαστική:

ο

ζηλιάρης

η

ζηλιάρα

το ζηλιάρικο
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αιτιατική:
κλητική:
ονοµαστική:
γενική:
αιτιατική:
κλητική:

του
τον
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ζηλιάρη
ζηλιάρη
ζηλιάρη

οι
ζηλιάρηδες
των ζηλιάρηδων
τους ζηλιάρηδες
ζηλιάρηδες

της
τη

ζηλιάρας
ζηλιάρα
ζηλιάρα

του ζηλιάρικου
το ζηλιάρικο
ζηλιάρικο

οι

ζηλιάρες

τις

ζηλιάρες
ζηλιάρες

τα ζηλιάρικα
των ζηλιάρηδων
τα ζηλιάρικα
ζηλιάρικα

Έτσι κλίνονται: τεµπέλης, κουτσοµπόλης, ακαµάτης, τσαχπίνης κλπ., όπως επίσης και
όσα τελειώνουν σε -ούλης: νοστιµούλης, κοντούλης, φτωχούλης κλπ.
Υπάρχουν επίσης πολλά σύνθετα επίθετα που το δεύτερο συνθετικό τους δηλώνει
µέρος του σώµατος:
Π.χ.- λαίµης: κοντολαίµης, µακρολαίµης
- µάλλης: γκριζοµάλλης, ξανθοµάλλης, σγουροµάλλης
- µάτης: ανοιχτοµάτης, γαλανοµάτης, µαυροµάτης
- πόδης: στραβοπόδης
- χέρης: ανοιχτοχέρης, σφιχτοχέρης
- µύτης: ψηλοµύτης
- χείλης: κοκκινοχείλης

Σηµειώσεις:
1. α) Ο ενικός αριθµός της γενικής του αρσενικού και ουδετέρου είναι σπάνιοι.
β) Σχηµατίζουν τη γενική και σε -ύ και -ή: του βαθύ, του σταχτή.
2. Το -υ της κατάληξης των αρσενικών και των ουδετέρων (σε -ύς, -ιά, -ύ) και το -η
των αρσενικών (σε -ής, -ιά, -ί) διατηρείται µόνο στην ονοµαστική, αιτιατική και
κλητική του ενικού. Στις άλλες πτώσεις γράφεται µε -ι.
3. Η κατάληξη -ια των θηλυκών γράφεται µε -ι.
4. Οι τύποι του αρσενικού των επιθέτων σε -ης, -α, -ικο αντιστοιχούν στα σχήµατα
κλίσης των αρσενικών ουσιαστικών σε -ης (ενικός αριθµός) -ηδες (πληθυντικός
αριθµός): µπακάλης - µπακάληδες.

225

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 12 - Ικανότητες επικοινωνίας-Χειρισµός Η/Υ

Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τη γενική ενικού αριθµού των παρακάτω επιθέτων:

1.
2.
3.
4.
5.

ο βαρύς:
η ελαφριά:
η σταχτιά:
το ζηλιάρικο:
το φαρδύ:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των επιθέτων:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο χαρτοφύλακας του είναι ………………………………… . (λαδής)
Η διευθύντρια µας είναι λίγο ………………………………… . ( γκρινιάρης)
∆εν µου αρέσουν τα ………………………………… λόγια. ( παχύς)
Οι ………………………………… είναι συνήθως κουραστικοί. (παραπονιάρης)
Τα χαλιά της αίθουσας συνεδριάσεων έχουν ένα ………………………………… βαθύ
χρώµα. (βυσσινής)
6. Παντρεύτηκε µε έναν ωραίο ………………………………… (γαλανοµάτης) άντρα.
7. ∆ώστε µου, παρακαλώ, εκείνη τη ………………………………… (βυσσινής) µπλούζα.
8. Είναι τόσο ………………………………… (ζηλιάρης) παιδί, που κανείς δεν θέλει να
κάνει παρέα µαζί του.

3. Επιλέξτε το σωστό τύπο του επιθέτου:
1. Εσύ έχεις βάψει τους τοίχους στο γραφείο σου …………………………………;
α) καφετιοί
β) καφετιών
γ) καφετιούς
2. Ο καηµένος ο προϊστάµενός µας είναι πάντα ………………………………… .
α) αρρωστιάρη
β) αρρωστιάρης
γ) αρρωστιάρα
3. Τα νησιά δεν έχουν ………………………………… δρόµους.
α) πλατιούς
β) πλατιοί
γ) πλατιών
4. Ο Κώστας και ο Γιώργος γκρινιάζουν πάντα για τη δουλειά τους. Είναι
………………………………… .
α) γκρινιάρηδες
β) γκρινιάρικα
γ) γκρινιάρης
5. Αυτά τα λουλούδια έχουν µια περίεργη ………………………………… µυρωδιά.
α) βαρύ
β) βαριών
γ) βαριά
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µια
αυτόµατη ηλεκτρονική µηχανή, η οποία µπορεί
να κάνει εξαιρετικά περίπλοκες υπολογιστικές
ή λογικές πράξεις, όπως ταξινοµήσεις και
µεταφράσεις. Με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
µπορεί
κανείς
να
χειρίζεται
και
να
επεξεργάζεται πληροφορίες ή δεδοµένα, που
βασίζονται σε συγκεκριµένα προγράµµατα µε
υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια. Οι διάφορες
συσκευές, που αποτελούν τον υπολογιστή
όπως το πληκτρολόγιο, η κεντρική µονάδα
επεξεργασίας που χειρίζεται τα δεδοµένα, ο
σκληρός δίσκος, η οθόνη, ο εκτυπωτής
έχουν
βελτιώσει
δραστικά
την
παραγωγικότητα
της
επεξεργασίας
δεδοµένων σε µια επιχείρηση.
Ο υπολογιστής και το πληκτρολόγιο είναι οι συνηθισµένοι µεσολαβητές της
επικοινωνίας µας στο ∆ιαδίκτυο. Πέρα από ένα διευρυµένο κανάλι επικοινωνίας, το
∆ιαδίκτυο είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης διαπροσωπικών ή επιχειρηµατικών
σχέσεων, το οποίο αντικαθιστά ή συµπληρώνει τα κλασικά χρησιµοποιούµενα
µέσα επικοινωνίας.
Όπως γνωρίζετε στην εταιρεία σας είναι ήδη τοποθετηµένοι υπολογιστές σε κάθε
τµήµα και σύντοµα θα εισαχθεί και ένα εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο επικοινωνίας.
Όταν λέω εσωτερικό δίκτυο εννοώ ένα ιδιωτικό δίκτυο της εταιρείας, το οποίο θα
προσφέρει τις ίδιες επιλογές επικοινωνίας όπως το ∆ιαδίκτυο. Η µόνη διαφορά είναι
ότι η χρήση του θα είναι µόνο για τα επιλεγµένα στελέχη της εταιρείας, τα οποία θα
έχουν µια ταυτότητα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα στελέχη θα
µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν αυτό το δίκτυο για να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά τις
καλογραµµένες αναφορές τους, να µπαίνουν σε εµπιστευτικές πληροφορίες της
εταιρείας, να είναι ενηµερωµένοι για τις νέες θέσεις εργασίας κλπ.
Τέλος, το εξωτερικό δίκτυο θα επιτρέπει στους προµηθευτές ή στους πελάτες µας
να µπαίνουν στο δίκτυο της εταιρείας µε τη βοήθεια ενός κωδικού πρόσβασης. Αυτοί
θα βρουν εύκολα και γρήγορα τις απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να
γράψουν εµπορικές επιστολές ή να πάρουν τηλέφωνο.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Περίπλοκες (-ος-η-ο) πράξεις (-η, -εις): πράξεις που δεν είναι απλές, που
είναι σύνθετες ως προς τη διάταξη και σύνθεση των στοιχείων.
Π.χ. Τα µαθηµατικά είναι ένα µάθηµα που περιέχει περίπλοκες αριθµητικές
πράξεις.

•

Προγράµµατα (-µα, -µατα) (του υπολογιστή): σειρά συγκεκριµένων
εντολών (πληροφοριών) προς τον επεξεργαστή σχετικά µε τις ενέργειες, που
πρέπει να κάνει προκειµένου να παραχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Π.χ. Πριν βάλουµε έναν υπολογιστή να κάνει οτιδήποτε, θα πρέπει να τον
φορτώσουµε µε ένα ή περισσότερα προγράµµατα.
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•

Πληκτρολόγιο, -α: το σύνολο των πλήκτρων γραφοµηχανής, αριθµοµηχανής,
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µουσικού οργάνου που είναι τοποθετηµένα σε
συγκεκριµένη σειρά.
Π.χ. Όλα τα σύγχρονα τηλέφωνα διαθέτουν πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο του
υπολογιστή περιλαµβάνει αλφαριθµητικά πλήκτρα, καθώς και ορισµένα πλήκτρα
ελέγχου.

•

Σκληρός-ή-ό δίσκος, -οι: συσκευή στην οποία τα στοιχεία αποθηκεύονται σε
ένα µαγνητικό δίσκο που είναι µόνιµα ενσωµατωµένος στον Η/Υ.
Π.χ. Ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει
µεγάλες ποσότητες στοιχείων σε αριθµούς ή γράµµατα.

•

Οθόνη, -ες: τµήµα του υπολογιστή στο οποίο εµφανίζονται τα δεδοµένα ή
αναπαράγονται εικόνες, σχήµατα κλπ.
Π.χ. Το τερµατικό (Terminal) του Η/Υ είναι ένα όργανο που περιλαµβάνει την
οθόνη, το πληκτρολόγιο και τον εκτυπωτή.

•

Εκτυπωτής, -ές: συσκευή εξόδου του Η/Υ που εκτυπώνει σε χαρτί τα
αποτελέσµατα της επεξεργασίας ενός προγράµµατος από τον υπολογιστή.
Π.χ. Όπως φαίνεται δεν έχουν ρυθµίσει τον εκτυπωτή, γιατί οι εκτυπώσεις µου
δεν βγήκαν καλές.

•

∆ραστικά: κάτι που ενεργεί αποτελεσµατικά και πολύ γρήγορα.
Π.χ. Ο υπολογιστής έχει συµβάλει δραστικά στην παρουσίαση αγγελιών για
προσφορά και ζήτηση εργασίας.

•

Επεξεργασία, -ες δεδοµένων (-ο, -α): η διαδικασία της εισαγωγής,
οργάνωσης και αποθήκευσης στοιχείων σε µια επιχείρηση µε τη χρήση των Η/Υ.
Π.χ. ∆ουλειά ενός υπολογιστή είναι η επεξεργασία δεδοµένων και η φύλαξή τους
στα αρχεία του.

•

Μεσολαβητές (-ής, -ές) της επικοινωνίας (-α, -ες): αυτοί που παρεµβαίνουν
για να γίνει κάτι, για να επιτευχθεί κάποιος σκοπός.
Π.χ. Ο υπολογιστής και το πληκτρολόγιο είναι οι µεσολαβητές της επικοινωνίας
στο ∆ιαδίκτυο. Υπάρχουν όµως και άλλοι τρόποι επικοινωνίας σε απευθείας
σύνδεση (on-line) όπως: e-mail, mailing lists, newsgroups κλπ.

•

∆ιαπροσωπικές (-ός-ή-ό) σχέσεις (-η, -εις): σχέσεις που αφορούν δύο ή
περισσότερα πρόσωπα.
Π.χ. Στις σηµερινές πόλεις οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι δύσκολες.

•

Κλασικά (-ός-ή-ό) µέσα (-ο, -α) επικοινωνίας (-α, -ες): παραδοσιακά και
αποδεκτά µέσα επικοινωνίας.
Π.χ. Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις, ακόµα και οι µικρές, έχουν αντικαταστήσει τα
κλασικά µέσα επικοινωνίας µε σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα.

•

Κωδικός, -οί πρόσβασης (-η, -εις): σύνολο από γράµµατα ή αριθµούς που
επιτρέπει, µε την πληκτρολόγησή του, την προσέγγιση σ’ ένα πρόγραµµα του
Η/Υ.
Π.χ. Για να γίνεις χρήστης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), πρέπει να
έχεις µια ταυτότητα και έναν κωδικό πρόσβασης,
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•

Εµπιστευτικές (-ός-ή-ό) πληροφορίες (-α, -ες): πληροφορίες (στοιχεία) που
απαιτούν µυστικότητα και που ανακοινώνονται µόνο σε πρόσωπα άξιας
εµπιστοσύνης.
Π.χ. Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µην γίνουν
γνωστές στους εργαζόµενους οι εµπιστευτικές πληροφορίες, που τους
ανακοίνωσε.

•

Προµηθευτής, -ές: ο επαγγελµατίας ή η εταιρεία που έχει αναλάβει να
εφοδιάζει µε διάφορα είδη επιχειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες κλπ.
Π.χ. Επίσηµος προµηθευτής επίπλων της επιχείρησης µας είναι η βιοµηχανία
επίπλων «∆ροµέας».

•

Εµπορικές (-ός-ή-ό) επιστολές (-ή, -ές): έγγραφα µε τη βοήθεια των οποίων
διεξάγεται η εµπορική αλληλογραφία και συγκεκριµένα οι εµπορικές συναλλαγές.
Π.χ. Οι εµπορικές επιστολές, όπως οι επιστολές προώθησης προϊόντων,
απευθύνονται συχνά στο ευρύ κοινό.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

αποτελέσµατα
πληκτρολόγιο
κωδικός
οργάνωση
προσωπικές

αριθµός
δεδοµένων
επιστολές
γραφοµηχανής
προγραµµάτων

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
µέσα επικοινωνίας, διαπροσωπικές σχέσεις, εκτυπωτή, προµηθευτής,
εσωτερικό δίκτυο
1. Έφεραν νέο ……………………………… λέιζερ στο γραφείο µας.
2. Πρόσβαση στο ……………………………… της εταιρείας θα έχουν µόνο τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Η εφηµερίδα της πόλης µας κάνει µια έρευνα για τα ……………………………… στο
σύγχρονο κόσµο.
4. Ο ……………………………… άργησε να µας φέρει τα αναγκαία οικοδοµικά υλικά και,
δυστυχώς, το χτίσιµο του σπιτιού θα καθυστερήσει πολύ.
5. Πολλές ……………………………… διαταράσσονται, λόγω χρηµατικών διαφορών.
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

Ηλεκτρονικός υπολογιστής: ηλεκτρονικός: επίθετο, γένους αρσενικού,
αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ηλεκτρονικός-ή-ό)
υπολογιστής: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο υπολογιστής, -ή)
Π.χ. Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας διευκολύνει τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Κλίση:
ηλεκτρονικός
ηλεκτρονικού
ηλεκτρονικό
ηλεκτρονικέ

ηλεκτρονική
ηλεκτρονικής
ηλεκτρονική
ηλεκτρονική

ηλεκτρονικό
ηλεκτρονικού
ηλεκτρονικό
ηλεκτρονικό

ηλεκτρονικοί
ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικούς
ηλεκτρονικοί

ηλεκτρονικές
ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικές
ηλεκτρονικές

ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά

ο υπολογιστής
του υπολογιστή
τον υπολογιστή
υπολογιστή

οι
υπολογιστές
των υπολογιστών
τους υπολογιστές
υπολογιστές

Έχουν βελτιώσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βελτιώνω)
Π.χ. Η αυτοµατοποίηση έχει βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και
παραγωγικότητας.
Αρχικοί χρόνοι: βελτιώνω, βελτίωνα, θα βελτιώνω, θα βελτιώσω, βελτίωσα, έχω
βελτιώσει, είχα βελτιώσει, θα έχω βελτιώσει.

•

Επιχείρηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
επιχείρηση, -ης/-εως)
Π.χ. Πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση το τελευταίο διάστηµα,
αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόµενους χωρίς δουλειά.
Κλίση:
η
επιχείρηση
της επιχείρησης
την επιχείρηση
επιχείρηση

•

οι επιχειρήσεις
των επιχειρήσεων
τις επιχειρήσεις
επιχειρήσεις

∆ιαδίκτυο (Ίντερνετ): ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (το ∆ιαδίκτυο, -ου)
Π.χ. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, η χρήση του ∆ιαδικτύου στην αγορά εργασίας
είναι πολύ µικρή.
Κλίση:
το ∆ιαδίκτυο
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του ∆ιαδικτύου
το ∆ιαδίκτυο
∆ιαδίκτυο
•

Αντικαθιστά: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (αντικαθιστώ)
Π.χ. Η ∆ιεύθυνση της εταιρείας αποφάσισε να αντικαταστήσει τον προϊστάµενο
του τµήµατος πωλήσεων.
Αρχικοί χρόνοι:
αντικαθιστώ,
αντικαθιστούσα,
θα
αντικαθιστώ,
θα
αντικαταστήσω, αντικατέστησα (αντικατάστησα), έχω αντικαταστήσει, είχα
αντικαταστήσει, θα έχω αντικαταστήσει

•

Κάθε: αντωνυµία αόριστη, άκλιτη
Π.χ. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητάει πληροφορίες στα τηλέφωνα της
εταιρείας µας.

•

Τµήµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
τµήµα, -µατος)
Π.χ. Κάθε τµήµα χωριστά πρέπει να συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγής.
Κλίση:
το τµήµα
του τµήµατος
το τµήµα
τµήµα

•

τα τµήµατα
των τµηµάτων
τα τµήµατα
τµήµατα

Θα εισαχθεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εισάγοµαι)
Π.χ. Νέες µετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στο χρηµατιστήριο.
Αρχικοί χρόνοι: εισάγοµαι, εισαγόµουν, θα εισάγοµαι, θα εισαχθώ, εισάχθηκα
(εισήχθηκα), έχω εισαχθεί, είχα εισαχθεί, θα έχω εισαχθεί

•

Εσωτερικό δίκτυο: εσωτερικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού,
πτώσης ονοµαστικής (εσωτερικός-ή-ό)
δίκτυο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
δίκτυο, -ου)
Π.χ. Το εσωτερικό δίκτυο εξυπηρετεί την άµεση επικοινωνία των υπαλλήλων του
Ιδρύµατος.
Κλίση:
εσωτερικός
εσωτερικού
εσωτερικό
εσωτερικέ

εσωτερική
εσωτερικής
εσωτερική
εσωτερική

εσωτερικό
εσωτερικού
εσωτερικό
εσωτερικό

εσωτερικοί
εσωτερικών
εσωτερικούς
εσωτερικοί

εσωτερικές
εσωτερικών
εσωτερικές
εσωτερικές

εσωτερικά
εσωτερικών
εσωτερικά
εσωτερικά
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τα δίκτυα
των δικτύων
τα δίκτυα
δίκτυα

Θα προσφέρει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προσφέρω)
Π.χ. Έχει προσφέρει πολλά στη νέα διαφηµιστική καµπάνια των προϊόντων µας.
Τι να σας προσφέρω; Ένα ποτό, ένα γλυκό;
Αρχικοί χρόνοι: προσφέρω, πρόσφερα, θα προσφέρω, πρόσφερα (προσέφερα),
έχω προσφέρει, είχα προσφέρει, θα έχω προσφέρει

•

Ηλεκτρονικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Όλα τα συστήµατα ασφαλείας του αυτοκινήτου λειτουργούν ηλεκτρονικά.

•

Πελάτες: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο πελάτης, -η)
Π.χ. Οι εταιρείες θεωρούν σηµαντικό προσόν να µπορεί ο εργαζόµενος να
επικοινωνεί µε τους πελάτες.
Κλίση:
ο
πελάτης
του πελάτη
τον πελάτη
πελάτη

•

πελάτες
πελατών
πελάτες
πελάτες

Βοήθεια: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
βοήθεια, -ας)
Π.χ. Για να εγκαταστήσουν τα νέα µηχανήµατα ζήτησαν τη βοήθεια των ειδικών.
Κλίση:
η
βοήθεια
της βοήθειας
τη
βοήθεια
βοήθεια

•

οι
των
τους

οι
βοήθειες
των βοηθειών
τις βοήθειες
βοήθειες

Θα βρουν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βρίσκω)
Π.χ. Το ∆ιαδίκτυο βοήθησε τους εργοδότες να βρουν νέους τρόπους, για να
προσλάβουν τους καλύτερους υπαλλήλους για τις θέσεις που προσφέρουν.
Αρχικοί χρόνοι: βρίσκω, έβρισκα, θα βρίσκω, θα βρω, βρήκα, έχω βρει, είχα βρει,
θα έχω βρει
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Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή επεξεργάζονται πληροφορίες ή δεδοµένα µε
υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.
2. Οι συνηθισµένοι µεσολαβητές της επικοινωνίας µας στο ∆ιαδίκτυο είναι ο σκληρός
δίσκος και ο εκτυπωτής.
3. Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης επιχειρηµατικών σχέσεων.
4. Όλοι οι εργαζόµενοι θα έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας.
5. Οι προµηθευτές και οι πελάτες της εταιρείας θα έχουν τη δυνατότητα να
µπαίνουν στο εξωτερικό δίκτυο της εταιρείας µε τη βοήθεια ενός κωδικού
πρόσβασης.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Μετοχή παθητικού παρακειµένου (Παθητική µετοχή)
Η µετοχή παθητικού παρακειµένου ή παθητικής φωνής λήγει σε -µένος, -µένη, -µένο,
µε τόνο πάντα στην παραλήγουσα (π.χ. αγαπηµένος, αγαπηµένη, αγαπηµένο). Συχνά
ισοδυναµεί µε επίθετο (π.χ. ειδικευµένες εργάτριες) και ακολουθεί την ίδια κλίση µε
τα επίθετα σε -ος, -η, -ο (καλός, καλή, καλό).
Φανερώνει πράξη ή διαδικασία που είναι τελειωµένη, ολοκληρωµένη.
Π.χ. τα φορολογηµένα προϊόντα (=τα προϊόντα που έχουν φορολογηθεί)
Σχηµατισµός της παθητικής µετοχής
Το θέµα της παθητικής µετοχής, στο οποίο προστίθεται η κατάληξη -µένος-η-ο,
σχετίζεται µε το παθητικό αοριστικό θέµα, που κι αυτό εξαρτάται από το θέµα του
ενεργητικού αορίστου. Έτσι, µερικές παθητικές µετοχές έχουν ένα σύµφωνο, που
προηγείται της κατάληξης, ενώ άλλες δεν έχουν.
παραδείγµατα
λύνω
δένω
δανείζω
ανοίγω

έλυσα
έδεσα
δάνεισα
άνοιξα

λύνοµαι
δένοµαι
δανείζοµαι
ανοίγοµαι

λύθηκα
δέθηκα
δανείστηκα
ανοίχτηκα

λυµένος, -η, -ο
δεµένος, -η, -ο
δανεισµένος, -η, -ο
ανοιγµένος, -η, -ο

Ο χαρακτήρας (το τελευταίο γράµµα του θέµατος µιας λέξης: π.χ. τρέχ -ω ) είναι το
βασικό κριτήριο για το σχηµατισµό του αορίστου (ενεργητικού και παθητικού) και,
κατά συνέπεια, της παθητικής µετοχής.
1. Ρήµατα α΄ συζυγίας
ενεργητική φωνή: -ω (ντύν-ω)

παθητική φωνή: -οµαι (ντύν-οµαι)

α)
αόριστος ενεργητικής φωνής αόριστος παθητικής φωνής
- σα

- θηκα
- στηκα

παθητική µετοχή
- µένος, -η, -ο
- σµένος, -η, -ο

παραδείγµατα
λύνω
έλυ-σα
δέ-νω
έδε-σα
πληρώ-νω
πλήρω-σα

λύ-νοµαι
λύ-θηκα
δέ-νοµαι
δέ-θηκα
πληρώ-νοµαι πληρώ-θηκα

λυ-µένος, -η, -ο
δε-µένος, -η, -ο
πληρω-µένος, -η, -ο

κλεί-νω
πιά-νω
σβή-νω
λού-ζω
σκουπί-ζω
ετοιµά-ζω

κλεί-νοµαι
πιά-νοµαι
σβή-νοµαι
λού-ζοµαι
σκουπί-ζοµαι
ετοιµά-ζοµαι

κλει-σµένος.-η, -ο
πια-σµένος,-η,-ο
σβη-σµένος,-η, -ο
λου-σµένος, -η, -ο
σκουπι-σµένος, -η, -ο
ετοιµα-σµένος, -η, -ο

έκλει-σα
έπια-σα
έσβη-σα
έλου-σα
σκούπι-σα
ετοίµα-σα

κλεί-στηκα
πιά-στηκα
σβή-στηκα
λού-στηκα
σκουπί-στηκα
ετοιµά-στηκα
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Παρατηρήσεις:
1) αόριστο σε -σα στην ενεργητική φωνή έχουν τα περισσότερα ρήµατα της α΄
συζυγίας, που τελειώνουν στην οριστική του ενεστώτα σε -νω, -ζω, -θω.
2) αόριστο σε -θήκα στην παθητική φωνή έχουν τα ρήµατα της α΄ συζυγίας, που
στην οριστική του ενεστώτα της παθητικής φωνής τελειώνουν σε -νοµαι, εκτός από
ορισµένα ρήµατα όπως: κλείνοµαι, πιάνοµαι, σβήνοµαι.
3) αόριστο σε -στηκα στην παθητική φωνή έχουν τα ρήµατα της α΄ συζυγίας, που
στην οριστική του ενεστώτα της παθητικής φωνής τελειώνουν σε -ζοµαι.

β)
αόριστος ενεργητικής φωνής
- ξα
παραδείγµατα
αλλά-ζω
πλέ-κω
ανοί-γω
διδά-σκω
ρί-χνω
σφί-γγω

άλλα-ξα
έπλε-ξα
άνοι-ξα
δίδα-ξα
έρι-ξα
έσφι-ξα

αόριστος παθητικής φωνής
- χτηκα

αλλά-ζοµαι
πλέ-κοµαι
ανοί-γοµαι
διδά-σκοµαι
ρί-χνοµαι
σφί-γγοµαι

αλλά-χτηκα
πλέ-χτηκα
ανοί-χτηκα
διδά-χτηκα
ρί-χτηκα
σφί-χτηκα

παθητική µετοχή
- γµένος, -η, -ο

αλλα-γµένος, -η, -ο
πλε-γµένος, -η, -ο
ανοι-γµένος, -η,-ο
διδα-γµένος, -η, -ο
ρι-γµένος, -η, -ο
σφι-γµένος, -η, -ο

Παρατήρηση: αόριστο σε -ξα στην ενεργητική φωνή έχουν τα ρήµατα της α΄
συζυγίας, που τελειώνουν στην οριστική του ενεστώτα σε -ζω, -κω, -γω, -σκω, χνω, -γγω, -χω, -γχω, -ττω.
γ)
αόριστος ενεργητικής φωνής
- ψα
παραδείγµατα
εγκαταλεί-πω
εγκατέλει-ψα
κρύ-βω
έκρυ-ψα
γρά-φω
έγρα-ψα

αόριστος παθητικής φωνής
- φτηκα

εγκαταλεί-ποµαι
εγκαταλεί-φτηκα
κρύ-βοµαι
κρύ-φτηκα
γρά-φοµαι
γρά-φτηκα

παθητική µετοχή
- µµένος, -η, -ο

εγκταλει-µµένος, -η, -ο
κρυ-µµένος, -η, -ο
γρα-µµένος, -η, -ο

Παρατήρηση: αόριστο σε -ψα στην ενεργητική φωνή έχουν τα ρήµατα της α΄
συζυγίας, που τελειώνουν στην οριστική του ενεστώτα σε -πω, -βω, -φω.
δ)
αόριστος ενεργητικής φωνής
- εψα
παραδείγµατα
δουλ-εύω
δούλ-εψα
µαζ-εύω
µάζ-εψα
πάντρ-εψα
παντρ-εύω

αόριστος παθητικής φωνής
-εύτηκα

παθητική µετοχή
- εµένος, -η, -ο

δουλ-εύοµαι δουλ-εύτηκα
δουλ-εµένος, -η, -ο
µαζ-εύοµαι
µαζ-εύτηκα
µαζ-εµένος, -η, -ο
παντρ-εύοµαι παντρ-εύτηκα παντρ-εµένος, -η, -ο
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Παρατήρηση: αόριστο σε -εψα στην ενεργητική φωνή έχουν τα ρήµατα της α΄
συζυγίας που τελειώνουν στην οριστική του ενεστώτα σε -ευω.

2. Ρήµατα β΄ συζυγίας
ενεργητική φωνή
-ώ (κρατ-ώ, ωφελ-ώ)

παθητική φωνή
-ιέµαι (κρατ-ιέµαι) -ούµαι (ωφελ-ούµαι)

α)
αόριστος ενεργητικής φωνής
- ησα
παραδείγµατα
κρατ-ώ
πουλ-ώ
αγαπ-ώ
ωφελ-ώ
αδικ-ώ
οµολογ-ώ

κράτ-ησα
πούλ-ησα
αγάπ-ησα
ωφέλ-ησα
αδίκ-ησα
οµολόγ-ησα

κρατ-ιέµαι
πουλ-ιέµαι
αγαπ-ιέµαι
ωφελ-ούµαι
αδικ-ούµαι
οµολογ-ούµαι

β)
αόριστος ενεργητικής φωνής
- ασα
παραδείγµατα
γελ-ώ
κρεµ-ώ
ξεχν-ώ
περν-ώ

γέλ-ασα
κρέµ-ασα
ξέχ-ασα
πέρ-ασα

γ)
αόριστος ενεργητικής φωνής
-εσα

παραδείγµατα
φορ-ώ
φόρ-εσα
στενοχωρ-ώ
στενοχώρ-εσα

αποτελ-ώ
αποτέλ-εσα
εκτελ-ώ
εκτέλ-εσα
καλ-ώ
κάλ-εσα

αόριστος παθητικής φωνής
- ήθηκα

κρατ-ήθηκα κρατ-ηµένος, -η, -ο
πουλ-ήθηκα πουλ-ηµένος, -η, -ο
αγαπ-ήθηκα αγαπ-ηµένος, -η, -ο
ωφελ-ήθηκα ωφελ-ηµένος, -η, -ο
αδικ-ήθηκα
αδικ-ηµένος, -η, -ο
οµολογ-ήθηκα οµολογ-ηµένος, -η, -ο

αόριστος παθητικής φωνής
- άστηκα

γελ-ιέµαι
κρεµ-ιέµαι
ξεχν-ιέµαι
περν-ιέµαι

γελ-άστηκα
κρεµ-άστηκα
ξεχ-άστηκα
περ-άστηκα

παθητική µετοχή
- ασµένος, -η, -ο

γελ-ασµένος, -η, -ο
κρεµ-ασµένος, -η, -ο
ξεχ-ασµένος, -η, -ο
περ-ασµένος, -η, -ο

αόριστος παθητικής φωνής
-έθηκα
- έστηκα

φορ-ιέµαι
φορ-έθηκα
στενοχωρ-ιέµαι
στενοχωρ-έθηκα
παραπον-ιέµαι
παραπον-έθηκα
αποτελ-ούµαι
αποτελ-έστηκα
εκτελ-ούµαι
εκτελ-έστηκα
καλ-ούµαι
καλ-έστηκα

παθητική µετοχή
- ηµένος, -η, -ο

παθητική µετοχή
-εµένος, -η, -ο
-εσµένος, -η, -ο

φορ-εµένος, -η, -ο
στενοχωρ-εµένος,-η,ο
παραπον-εµένος,-η,-ο
αποτελ-εσµένος, -η, -ο
εκτελ-εσµένος, -η, -ο
καλ-εσµένος, -η, -ο
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δ)
αόριστος ενεργητικής φωνής
- ηξα
παραδείγµατα
ρουφ-ώ
ρούφ-ηξα
τραβ-ώ
τράβ-ηξα
βουτ-ώ
βούτ-ηξα

αόριστος παθητικής φωνής
- ήχτηκα

ρουφ-ιέµαι
τραβ-ιέµαι
βουτ-ιέµαι

ρουφ-ήχτηκα
τραβ-ήχτηκα
βουτ-ήχτηκα

παθητική µετοχή
- ηγµένος, -η, -ο

ρουφ-ηγµένος, -η, -ο
τραβ-ηγµένος, -η, -ο
βουτ-ηγµένος, -η, -ο

ε)
αόριστος ενεργητικής φωνής
- αξα
παραδείγµατα
βαστ-ώ
βάστ-αξα
(βάστ-ηξα)
πετ-ώ
πέτ-αξα

αόριστος παθητικής φωνής
- άχτηκα

βαστ-ιέµαι
πετ-ιέµαι

παθητική µετοχή
- αγµένος, -η, -ο

βαστ-άχτηκα
βαστ-αγµένος, -η, -ο
(βαστ-ήχτηκα) (βαστ-ηγµένος,-η, -ο)
πετ-άχτηκα
πετ-α(γ)µένος, -η, ο

Παρατηρήσεις
1. Προσοχή στο σχηµατισµό της παθητικής µετοχής ορισµένων ρηµάτων :
δίνω
καίω
λέ(γ)ω
παίρνω
πλένω
στέλνω
τρώ(γ)ω

έδωσα
έκαψα
είπα
πήρα
έπλυνα
έστειλα
έφαγα

δίνοµαι
καί(γ)οµαι
λέγοµαι
παίρνοµαι
πλένοµαι
στέλνοµαι
τρώγοµαι

δόθηκα
κάηκα
ειπώθηκα
πάρθηκα
πλύθηκα
στάλθηκα
φαγώθηκα

δοσµένος, -η , -ο
καµένος, -η, -ο
ειπωµένος, -η, -ο
παρµένος, -η, -ο
πλυµένος, -η, -ο
σταλµένος, -η, -ο
φαγωµένος, -η, -ο

2. Η παθητική µετοχή σχηµατίζεται και από ρήµατα της ενεργητικής φωνής. Μ’
αυτή φανερώνεται συνήθως κατάσταση φυσική, σωµατική ή ψυχική, κάποτε και
συντελεσµένη ενέργεια:
αδυνατίζω:
αργοπορώ:
διψώ:
δυστυχώ:
ευτυχώ:
θυµώνω:
κιτρινίζω:
κρυώνω:
λαχανιάζω:
µεθώ:

αδυνατισµένος, -η, -ο
αργοπορηµένος, -η, -ο
διψασµένος, -η, -ο
δυστυχισµένος, -η, -ο
ευτυχισµένος, -η, -ο
θυµωµένος, -η, -ο
κιτρινισµένος, -η, -ο
κρυωµένος, -η, -ο
λαχανιασµένος, -η, ο
µεθυσµένος, -η, -ο

νυστάζω:
παγώνω:
πετυχαίνω:
πέφτω:
πεινώ:
πονώ:
συννεφιάζω:
τελειώνω:
τροµάζω:
χαλώ:

νυσταγµένος, -η, -ο
παγωµένος, -η, -ο
πετυχηµένος, -η, -ο
πεσµένος, -η, -ο
πεινασµένος, -η, -ο
πονεµένος, -η, -ο
συννεφιασµένος, -η, -ο
τελειωµένος, -η, -ο
τροµαγµένος, -η, -ο
χαλασµένος, -η, -ο
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε την παθητική µετοχή των παρακάτω ρηµάτων:

1.
2.
3.
4.
5.

δανείζοµαι:
πληρώνοµαι:
ανοίγοµαι:
αδικούµαι:
στέλνω:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1. Είστε πολύ γελασµένος,

α) και κουβεντιάζανε.

2. ∆ύσκολο να βρούµε δωµάτιο,

β) είναι απασχοληµένος.

3. Οι εργαζόµενοι ήταν µαζεµένοι

γ) σας προσφέρουν άµεσα ένα πακέτο
υπηρεσιών.

4. Εξειδικευµένοι τεχνικοί

δ) αν πιστεύετε πως θα σας δώσω εγώ τα
χρήµατα.

5. Ο πρόεδρος της εταιρείας δεν δέχεται
κανέναν,

ε) είναι όλα νοικιασµένα.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Αυτές που έχουν ενηµερωθεί.
2. Ηλεκτρονική µηχανή, µε την οποία χειρίζεται και επεξεργάζεται κανείς
πληροφορίες.
Κάθετα:
1. Άτοµο που εργάζεται σε γραφείο ή κατάστηµα και που αµείβεται µε µισθό.
2. Αυτό που έχει προγραµµατιστεί για κάποια εργασία (π.χ. ο υπολογιστής).
3. Ηλεκτρονική συσκευή, που τυπώνει σε χαρτί ένα αρχείο ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

2
3
1
1
2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Το σύνολο των πλήκτρων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Π___________
2. Αυτός που έχει προσκληθεί σε κοινωνική (π.χ. γάµος) ή άλλη εκδήλωση (π.χ.
διάλεξη).
Κ_________
3. Αυτή που έχει επιτύχει το σκοπό της.
Π_________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Η ζώνη …………………………… φορέµατος είναι πολύ φαρδιά.
α) του θαλασσιού
β) το θαλασσί
γ) του θαλασσίου
2. ∆ε µου αρέσουν …………………………… µπλούζες.
α) φαρδιές
β) οι φαρδιές
γ) τις φαρδιές
3. Και οι δύο προϊστάµενοι είναι …………………………… .
α) σαραντάρες
β) σαραντάρηδες
γ) σαραντάρικα
4. Ο νέος µας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ξεχωριστός. ∆εν µπορεί ποτέ να
θεωρηθεί …………………………… , χάρη στη δυνατότητα διαρκούς αναβάθµισής
του.
α) ξεπερασµένος
β) ξεπερασµένη
γ) ξεπερασµένο
5. Είναι πραγµατικά …………………………… που έχει επιτέλους και εκτυπωτή στο
γραφείο της.
α) ευτυχισµένοι
β) ευτυχισµένες
γ) ευτυχισµένη
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ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(Στη ρεσεψιόν
Νικολάου)

του

γραφείου

του

κυρίου

Γραµµατέας:
Καληµέρα σας! Παρακαλώ;
Ζακ Λαµπέρ:
Καληµέρα σας. Έχω ραντεβού µε τον κύριο Νικολάου.
Γραµµατέας:
Μάλιστα. Μισό λεπτό παρακαλώ. Πώς λέγεστε;
Ζακ Λαµπέρ:
Ζακ Λαµπέρ.
Γραµµατέας:
Ο κύριος Νικολάου θα σας δεχτεί σε δύο λεπτά, κύριε Λαµπέρ.
Ζακ Λαµπέρ:
Ωραία! Ευχαριστώ.
……………………………
(Στο γραφείο του κυρίου Νικολάου)
κ. Νικολάου:
Ζακ Λαµπέρ:
κ. Νικολάου:
Ζακ Λαµπέρ:

κ. Νικολάου:

Ζακ Λαµπέρ:

κ. Νικολάου:

Ζακ Λαµπέρ:

κ. Νικολάου:

Καληµέρα Κύριε Λαµπέρ. Καθίστε!
Ευχαριστώ! Αυτή είναι η κάρτα µου.
Μου έχει µιλήσει για σας η κυρία Μορώ. Λυπάµαι που δεν
κατάφερε να έρθει και η ίδια. Τι κάνει;
Αυτό το διάστηµα επισκέπτεται τους συνεργάτες µας στην
Ισπανία. Σας στέλνει θερµούς χαιρετισµούς. Έτσι, ήταν
ευκαιρία για µένα να κάνω για άλλη µια φορά ένα ταξίδι στην
όµορφη χώρα σας, µετά από δύο χρόνια, έστω και για
επαγγελµατικούς λόγους.
Κύριε Λαµπέρ, χαίροµαι που οι πωλήσεις στη Γαλλία έχουν µια
ανοδική πορεία. Με τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση
πολλές αγορές έχουν ήδη καταρρεύσει. Η δική µας όµως εταιρεία
αντιστέκεται δυναµικά.
Ναι, ευτυχώς εµείς για την ώρα πάµε πολύ καλά. Σας έφερα να
δείτε τις πωλήσεις του τελευταίου εξαµήνου. Εδώ, σ’ αυτόν τον
πίνακα, µπορείτε να δείτε τις µηνιαίες πωλήσεις σε ιστόγραµµα
και εδώ στο διάγραµµα είναι οι πωλήσεις της εταιρείας µας
συγκριτικά µε άλλες διαφορετικές εταιρείες στη Γαλλία .
Μάλιστα. Όλα µου φαίνονται άψογα. Θα ήθελα τώρα να
αναφερθούµε στη διαφηµιστική καµπάνια, που έχετε κάνει
τους τελευταίους έξι µήνες, και στα µελλοντικά σας σχέδια για
διαφήµιση.
Θα ήταν εύκολο να χρησιµοποιήσουµε ένα µηχάνηµα
προβολής; Θα ήθελα να σας παρουσιάσω όλα αυτά τα στοιχεία
σε διαφάνειες, που έχω φέρει µαζί µου.
Πολύ ευχαρίστως. Ας περάσουµε στην αίθουσα προβολών.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Ραντεβού: συνάντηση προσώπων µετά από συνεννόηση.
Π.χ. Τι ώρα είναι το ραντεβού σου µε το διευθυντή της εταιρείας;

•

Κάρτα, -ες: µικρό κοµµάτι από σκληρό χαρτί / (στο διάλογο) χαρτί µε τα
επαγγελµατικά στοιχεία του κατόχου.
Π.χ. Μου έδωσε την κάρτα του και µου είπε να του τηλεφωνήσω στη δουλειά.

•

Χαιρετισµοί: έκφραση φιλικών συναισθηµάτων σε κάποιον που λείπει, µέσω ενός
τρίτου προσώπου.
Π.χ. Να δώσεις τους χαιρετισµούς µου στη µητέρα σου.

•

Επαγγελµατικοί (-ός-ή-ό) λόγοι (-ος, -οι): αιτιολογία που αναφέρεται στην
εργασία κάποιου.
Π.χ. Θα ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη για επαγγελµατικούς λόγους.

•

Πώληση, -εις: µεταβίβαση σε κάποιον ενός οικονοµικού αγαθού µε χρηµατικό
αντίτιµο.
Π.χ. Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων αυξήθηκαν το 2003.

•

Ανοδικός-ή-ό: που κατευθύνεται προς τα πάνω.
Π.χ. Η ανεργία παρουσιάζει ανοδική τάση.

•

Οικονοµικός-ή-ό: που αναφέρεται στην οικονοµία.
Π.χ. Ως συνέπεια της οικονοµικής κρίσης είναι το κλείσιµο πολλών επιχειρήσεων.

•

Κατάσταση, -εις: ο τρόπος µε τον οποίο υπάρχει κάποιος ή κάτι, σε δεδοµένη
χρονική στιγµή.
Π.χ. Η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε µετά από µία εβδοµάδα παραµονής
στο νοσοκοµείο.

•

Ιστόγραµµα, -µατα: γραφική απεικόνιση κατανοµής.
Π.χ. Στο ιστόγραµµα φαίνονται οι παράλληλες πορείες των δύο εταιρειών.

•

∆ιάγραµµα, -µατα: γραµµική αναπαράσταση της πορείας ενός φαινοµένου.
Π.χ. Από το διάγραµµα φαίνεται καθαρά η πορεία των πωλήσεών µας τους
τελευταίους τρεις µήνες.

•

Συγκριτικά: σε σύγκριση µε, µετά από παράλληλη εξέταση δύο πραγµάτων ή
προσώπων µε σκοπό την αξιολόγησή τους.
Π.χ. Η επιχείρησή µας φέτος έδωσε λιγότερα λεφτά για διαφήµιση συγκριτικά µε
την προηγούµενη χρονιά.

•

∆ιαφηµιστική (-ός-ή-ό) καµπάνια, -ες: προσπάθεια προβολής εµπορικού
προϊόντος.
Π.χ. Η διαφηµιστική καµπάνια της εταιρείας έφερε µεγάλα κέρδη.

•

Μηχάνηµα, -µατα προβολής (-ή, -ές): µηχάνηµα µε το οποίο παρουσιάζονται
πάνω σε µια οθόνη εικόνες και ήχοι.
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Π.χ. Χρειάζοµαι ένα µηχάνηµα προβολής, για να παρουσιάσω τα αποτελέσµατα της
έρευνάς µας στους συνεργάτες µας.
•

∆ιαφάνεια, -ες: εικόνα αποτυπωµένη σε διαφανές υλικό.
Π.χ. Στο µάθηµα θα γίνει και προβολή διαφανειών.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
πωλήσεις,
1.
2.
3.
4.
5.

διαφηµιστική καµπάνια,

συγκριτικά,

κάρτα, ιστόγραµµα

……………………………… µε άλλες εταιρείες, η δική µας έχει καλύτερα και φτηνότερα
προϊόντα.
Τώρα που δουλεύω σε καινούργια εταιρεία, πρέπει να βγάλω και καινούργια
επαγγελµατική ……………………………… .
Η ……………………………… της εταιρείας µας είχε πολύ µεγάλη επιτυχία, τα έσοδά
µας σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Οι ……………………………… ανέβηκαν αµέσως, χάρη στις νέες στρατηγικές
µάρκετινγκ, που εφαρµόσαµε.
Σ’ αυτό το ……………………………… µπορείτε να δείτε πόσο έχουν ανέβει οι πωλήσεις
της εταιρείας µας στη Γαλλία.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ανοδική
φιλικοί
µηχάνηµα
οικονοµική
επαγγελµατικό

προβολής
κατάσταση
ραντεβού
πορεία
χαιρετισµοί
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Κατάφερε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄ αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (καταφέρνω)
Π.χ. Αν δεν κουραστείς, δε θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου.
Αρχικοί χρόνοι: καταφέρνω, κατάφερνα, θα καταφέρνω, θα καταφέρω, κατάφερα,
έχω καταφέρει, είχα καταφέρει, θα έχω καταφέρει

•

∆ιάστηµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
διάστηµα, -µατος)
Π.χ. Αυτό το διάστηµα είµαι πολύ απασχοληµένη.
Κλίση:
το διάστηµα
του διαστήµατος
το διάστηµα
διάστηµα

•

τα διαστήµατα
των διαστηµάτων
τα διαστήµατα
διαστήµατα

Θερµούς: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(θερµός-ή-ό)
Π.χ. Τις θερµές ευχές µου για γρήγορη ανάρρωση!
Κλίση:
θερµός
θερµού
θερµό
θερµέ

θερµή
θερµής
θερµή
θερµή

θερµό
θερµού
θερµό
θερµό

θερµοί
θερµών
θερµούς
θερµοί

θερµές
θερµών
θερµές
θερµές

θερµά
θερµών
θερµά
θερµά

•

Έστω: επίρρηµα/ παραχωρητικός σύνδεσµος
Π.χ. Θέλω να σε δω, έστω και για πέντε λεπτά!

•

Χαίροµαι: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (χαίροµαι)
Π.χ. Χαίροµαι πολύ που θα συνεργαστούµε και πάλι.
Αρχικοί χρόνοι: χαίροµαι, χαιρόµουν, θα χαίροµαι, θα χαρώ, χάρηκα, έχω χαρεί,
είχα χαρεί, θα έχω χαρεί

•

Πορεία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
πορεία, -ας)
Π.χ. Έχει µια λαµπρή πορεία στο χώρο της διαφήµισης.
Κλίση:
η πορεία
της πορείας

οι πορείες
των πορειών
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τις πορείες
πορείες

Έχουν καταρρεύσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (καταρρέω)
Π.χ. Η επιχείρησή του έχει καταρρεύσει οικονοµικά.
Αρχικοί χρόνοι: καταρρέω, κατέρρεα, θα καταρρέω, θα καταρρεύσω, κατέρρευσα,
έχω καταρρεύσει, είχα καταρρεύσει, θα έχω καταρρεύσει

•

Αντιστέκεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αντιστέκοµαι)
Π.χ. Πολλές φορές πρέπει να αντιστεκόµαστε στο ρεύµα της εποχής.
Αρχικοί χρόνοι: αντιστέκοµαι, αντιστεκόµουν, θα αντιστέκοµαι, θα αντισταθώ,
αντιστάθηκα, έχω αντισταθεί, είχα αντισταθεί, θα έχω αντισταθεί

•

∆υναµικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Για να επιβληθούµε στην παγκόσµια αγορά, πρέπει να αντιδράσουµε δυναµικά.

•

Εξαµήνου: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το
εξάµηνο, -ου)
Π.χ. Το πρώτο εξάµηνο τα έξοδα της εταιρείας ήταν µεγαλύτερα από τα έσοδα.
Κλίση:
το εξάµηνο
του εξαµήνου
το εξάµηνο
εξάµηνο

τα εξάµηνα
των εξαµήνων
τα εξάµηνα
εξάµηνα

•

Άψογα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Μπορείς να στηρίζεσαι επάνω του, είναι ένας υπάλληλος, που πάντα κάνει τη
δουλειά του άψογα.

•

Να αναφερθούµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αναφέροµαι)
Π.χ. Μην παραλείψεις ν’ αναφερθείς στους λόγους της παραίτησής σου.
Αρχικοί χρόνοι: αναφέροµαι, αναφερόµουν, θα αναφέροµαι, θα αναφερθώ,
αναφέρθηκα, έχω αναφερθεί, είχα αναφερθεί, θα έχω αναφερθεί

•

Μελλοντικά: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(µελλοντικός-ή-ό)
Π.χ. Για να κατακτήσουµε τους µελλοντικούς µας στόχους, πρέπει να εργαστούµε
σκληρά.
Κλίση:
µελλοντικός
µελλοντικού
µελλοντικό
µελλοντικέ

µελλοντική
µελλοντικής
µελλοντική
µελλοντική

µελλοντικό
µελλοντικού
µελλοντικό
µελλοντικό

11

Επιχειρηµατικά ελληνικά

µελλοντικοί
µελλοντικών
µελλοντικούς
µελλοντικοί
•

Ενότητα 13 - Επαγγελµατική συνάντηση-Συµβούλια

µελλοντικές
µελλοντικών
µελλοντικές
µελλοντικές

µελλοντικά
µελλοντικών
µελλοντικά
µελλοντικά

Να χρησιµοποιήσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (χρησιµοποιώ)
Π.χ. Να χρησιµοποιήσετε κάθε µέσο που έχετε στη διάθεσή σας.
Αρχικοί χρόνοι: χρησιµοποιώ, χρησιµοποιούσα, θα χρησιµοποιώ, θα χρησιµοποιήσω,
χρησιµοποίησα, έχω χρησιµοποιήσει, είχα χρησιµοποιήσει, θα έχω χρησιµοποιήσει

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο κύριος Νικολάου ξαφνιάστηκε µε την επίσκεψη του Λαµπέρ.
Ο κύριος Λαµπέρ µένει και δουλεύει στη Γαλλία.
Η κυρία Μορώ δεν µπόρεσε να έρθει η ίδια, γιατί ήταν άρρωστη.
Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Λαµπέρ επισκέπτεται την Ελλάδα.
Ο κύριος Νικολάου είναι ευχαριστηµένος µε τις πωλήσεις της εταιρείας στο Παρίσι.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο κύριος Λαµπέρ επισκέφτηκε την Ελλάδα για ……………………… λόγους.
α) οικογενειακούς
β) επαγγελµατικούς
γ) προσωπικούς
2. Ο Κύριος Νικολάου ενηµερώθηκε για τις πωλήσεις των ……………………… τελευταίων
µηνών.
α) εννιά
β) έξι
γ) δύο
3. Οι πωλήσεις της εταιρείας στη Γαλλία έχουν ……………………… .
α) ελαττωθεί
β) παραµείνει στάσιµες
γ) αυξηθεί
4. Ο κύριος Λαµπέρ θα παρουσιάσει το διαφηµιστικό πρόγραµµα της εταιρείας σε
……………………… .
α) διαφάνειες
β) διάγραµµα
γ) πίνακα
5. Η αγορά γενικότερα βρίσκεται σε ……………………… οικονοµική κατάσταση.
α) άριστη
β) µέτρια
γ) δύσκολη
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ενεστώτας παθητικής φωνής (α΄ συζυγία)
Στην πρώτη συζυγία ανήκουν τα περισσότερα ρήµατα, που τονίζονται στην
παραλήγουσα στο α΄ πρόσωπο της οριστικής του ενεργητικού ενεστώτα (π.χ. δένω)
και στην προπαραλήγουσα στο α΄ πρόσωπο της οριστικής του παθητικού ενεστώτα
(π.χ. δένοµαι).
Τα ρήµατα που στον ενεργητικό ενεστώτα λήγουν σε -ω, στον παθητικό λήγουν σε
-οµαι. Οι υπόλοιπες καταλήξεις έχουν ως εξής:

δέν-ω

δέν-οµαι

δέν-ω
δέν-εις
δέν-ει
δέν-ουµε
δέν-ετε
δέν-ουν

δέν-οµαι
δέν-εσαι
δέν-εται
δεν-όµαστε
δέν-εστε
δέν-ονται

Ο παθητικός ενεστώτας, όπως και ο ενεργητικός, είναι χρόνος παροντικός,
µονολεκτικός, σχηµατίζεται από το ενεστωτικό θέµα και φανερώνει µία πράξη που
γίνεται εξακολουθητικά. Η εξακολούθηση µπορεί να παρουσιάζεται: α) µε συνέχεια
(παράδειγµα α) και β) µε διακοπή (παράδειγµα β).
Π.χ. α. ∆εν έρχεται ποτέ στην ώρα του. β. Τρώει κάθε τρεις ώρες.

Αποθετικά ρήµατα
Αποθετικά λέγονται τα ρήµατα, που έχουν µόνο παθητική φωνή. Ονοµάζονται
έτσι, γιατί παλιότερα νόµιζαν ότι είχαν αποθέσει, είχαν αποβάλλει δηλαδή, τους τύπους
της ενεργητικής φωνής.
Τέτοια ρήµατα είναι τα: αισθάνοµαι, γίνοµαι, δέχοµαι, εργάζοµαι, σέβοµαι,
θυµάµαι, περιποιούµαι κλπ.
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον παθητικό ενεστώτα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε
πρόσωπο και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

γράφεις
κρύβουµε
πλέκουν
βρίσκω
λύνεις

>
>
>
>
>

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα αποθετικά ρήµατα:
αισθάνοµαι
απλώνοµαι
δέχοµαι
στολίζοµαι
εργάζοµαι

χαίροµαι
αντιστέκοµαι
επισκέπτοµαι
πληρώνοµαι
θυµάµαι

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο:
Όταν δουλεύει κανείς στον υπολογιστή είναι καλύτερα να µην ………………………
(κάθοµαι, κάθεται, κάθεσαι) κοντά στην οθόνη γιατί ……………………… (κουράζω,
κουράζοµαι, κουράζονται) τα µάτια. Στην εταιρεία που ……………………… (εργάζεται,
εργάζονται, εργάζοµαι), οι υπάλληλοι ……………………… (έρχονται, έρχοµαι, έρχεστε) το
πρωί και µέχρι το απόγευµα δουλεύουν µπροστά στους υπολογιστές τους. Όταν
δουλεύω στο σπίτι κάνω πάντα διάλειµµα και καµιά φορά ……………………… (κοιµούνται,
κοιµάται, κοιµάµαι).

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του παθητικού
ενεστώτα:
1. Κάθε πρωί τα παιδιά ……………………… (σηκώνοµαι), ……………………… (πλένοµαι),
……………………… (ντύνοµαι) και πηγαίνουν στο σχολείο.
2. Σήµερα η Ελένη ……………………… (χρειάζοµαι) να πάει στο γιατρό, γιατί
……………………… (αισθάνοµαι) άσχηµα.
3. Κάθε βράδυ ο κύριος Παυλίδης ……………………… (κοιµάµαι) νωρίς, γιατί
……………………… (κουράζοµαι) όλη τη µέρα.
4. Εσύ δεν ……………………… (ενδιαφέροµαι) καθόλου για τους άλλους!
5. Στην ηλικία µας δε ……………………… (νοιάζοµαι) για τίποτε άλλο πέρα από τις
σπουδές µας.

14

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 13 - Επαγγελµατική συνάντηση-Συµβούλια

ΜΕΡΟΣ Β΄- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ο
Κώστας
Γεωργίου,
σύµβουλος διοίκησης µας
δίνει συµβουλές για το ρόλο
του
επικεφαλής
στα
συµβούλια.
Ο
καλός
επικεφαλής
χρειάζεται να είναι καλός
στην οργάνωση. Μερικές
µέρες πριν το συµβούλιο θα
πρέπει να διαµορφώνει την
ατζέντα, δηλαδή τη λίστα
των θεµάτων για συζήτηση,
και να την κυκλοφορεί σε
όσους
πρόκειται
να
παρευρεθούν στο συµβούλιο.
Επίσης
να
ελέγχει την
αίθουσα
συνεδριάσεων,
ώστε να βεβαιώνεται ότι είναι
διαθέσιµη
και
δεν
θα
υπάρχουν διακοπές µέχρι το
τέλος του συµβουλίου.
Κατά τη διάρκεια του συµβουλίου θα πρέπει να έχει καλή αίσθηση του χρόνου και να
µην περιµένει τους αργοπορηµένους. Επίσης να ορίσει κάποιον, ο οποίος θα κρατά τα
πρακτικά, δηλαδή θα σηµειώνει τα βασικά σηµεία της συζήτησης. Είναι σηµαντικό ο
χρόνος για κάθε θέµα να είναι ορισµένος µε βάση ένα χρονοδιάγραµµα, και η
συζήτηση να προχωρά από θέµα σε θέµα χωρίς µεγάλες καθυστερήσεις.
Ο επικεφαλής πρέπει να φροντίζει να πάρουν όλοι το λόγο και να εµποδίζει διακριτικά
τις διαφωνίες σε έντονο τόνο. Είναι σηµαντικό το συµβούλιο να τελειώνει ήρεµα και
στο χρόνο που έχει οριστεί.
Μετά το συµβούλιο, θα πρέπει τα πρακτικά να κυκλοφορούν σε εκείνους που χρειάζεται
να αναλάβουν δράση. Στο επόµενο συµβούλιο ο επικεφαλής θα διαβάσει τα πρακτικά
και θα πρέπει όλοι να συµφωνούν ότι αποτελούν πιστή καταγραφή. Πριν αρχίσει το
νέο συµβούλιο χρειάζεται να εξετάζει, αν υπάρχουν θέµατα, που προκύπτουν από το
προηγούµενο.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Επικεφαλής: αυτός που έχει θέση προϊστάµενου, διοικητή.
Π.χ. Ο επικεφαλής µιας υπηρεσίας / Ο επικεφαλής του στρατού.

•

Συµβούλιο, -α: συγκέντρωση οµάδας προσώπων για να συζητήσουν θέµατα και
να πάρουν αποφάσεις.
Π.χ. Το διοικητικό συµβούλιο του Κολεγίου. / Μετέχω σε συµβούλιο κάθε µήνα.
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•

Σύµβουλος, -οι: ειδικός σε έναν τοµέα που προσφέρει τις συµβουλές του µε
αµοιβή.
Π.χ. Ο κύριος Βασιλείου είναι σύµβουλος σε θέµατα επενδύσεων.

•

∆ιοίκηση, -εις: η λειτουργία µε την οποία εξασφαλίζεται η εφαρµογή του
προγράµµατος δράσης, σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς σε έναν
οργανισµό.
Π.χ. Ο γιος του κ. Κανάρη θα αναλάβει τη διοίκηση της επιχείρησης.

•

Οργάνωση, -εις: διαµόρφωση των τµηµάτων ενός συνόλου, ώστε να λειτουργεί
αποτελεσµατικά.
Π.χ. Η οργάνωση µιας εταιρείας / Η οργάνωση ενός διαγωνισµού.

•

Ατζέντα , -ες: κατάλογος θεµάτων για συζήτηση / ηµερολόγιο για σηµειώσεις.
Π.χ. Η ατζέντα της συνάντησης των υπουργών.

•

Αίθουσα, -ες συνεδριάσεων (-η, -εις): το µέρος, στο οποίο συγκεντρώνονται
άτοµα που ανήκουν στον ίδιο χώρο για να πάρουν αποφάσεις.
Π.χ. Το συµβούλιο θα αρχίσει στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 5:00΄.

•

Πρακτικά: επίσηµο κείµενο στο οποίο γράφονται όσα λέγονται και αποφασίζονται
σε συµβούλια.
Π.χ. Η γραµµατέας του συµβουλίου θα κρατήσει τα πρακτικά.

•

Χρονοδιάγραµµα, -µατα: διάγραµµα που παρουσιάζει τη χρονική σειρά που θα
ακολουθήσουν τα διάφορα στάδια της εργασίας.
Π.χ. το χρονοδιάγραµµα της εκτέλεσης του έργου.

•

Παίρνω το λόγο: αρχίζω να λέω την άποψή µου.
Π.χ. Παίρνει το λόγο συνέχεια και δεν αφήνει κανέναν άλλο να µιλήσει.

•

Πιστή (-ός-ή-ό) καταγραφή, -ές: ακριβής, γραπτή παρουσίαση γεγονότων ή
καταστάσεων.
Π.χ. Έγινε πιστή καταγραφή των αποφάσεων του συµβουλίου.

•

Προκύπτει: εµφανίζεται, παρουσιάζεται.
Π.χ. Προκύπτουν συνέχεια νέα προβλήµατα.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

επιστηµονικός
πιστή
πρακτικά
διοίκηση
αίθουσα

επιχειρήσεων
συνεδριάσεων
σύµβουλος
συζήτησης
καταγραφή
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
ατζέντα,

προκύπτουν,

επικεφαλής,

λόγο,

χρονοδιάγραµµα

1. Σύµφωνα µε το ………………………… η διαφηµιστική µας καµπάνια θα ξεκινήσει τον
επόµενο µήνα.
2. Ο ………………………… του συµβουλίου θα ορίσει την ηµεροµηνία της επόµενης
συνάντησης.
3. Υπάρχουν πέντε σηµαντικά θέµατα στην ………………………… που πρέπει να
συζητήσουµε σήµερα.
4. Κάθε φορά που παίρνεις το ………………………… δε σταµατάς να µιλάς!
5. Όταν ένα συµβούλιο δεν έχει οργανωθεί από πριν, ………………………… διάφορα
προβλήµατα.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Χρειάζεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (χρειάζοµαι)
Π.χ. ∆εν χρειάζεται να µπω σε λεπτοµέρειες.
Αρχικοί χρόνοι: χρειάζεται, χρειαζόταν, θα χρειάζεται, θα χρειαστεί, χρειάστηκε, έχει
χρειαστεί, είχε χρειαστεί, θα έχει χρειαστεί

•

Να διαµορφώνει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διαµορφώνω)
Π.χ. Μέχρι αύριο πρέπει να έχετε διαµορφώσει ένα πλάνο ενεργειών.
Αρχικοί χρόνοι: διαµορφώνω, διαµόρφωνα, θα διαµορφώνω, θα διαµορφώσω,
διαµόρφωσα, έχω διαµορφώσει, είχα διαµορφώσει, θα έχω διαµορφώσει

•

Να κυκλοφορεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (κυκλοφορώ)
Π.χ. Η φήµη για πτώχευση της επιχείρησής του κυκλοφόρησε από στόµα σε στόµα.
Αρχικοί χρόνοι: κυκλοφορώ, κυκλοφορούσα, θα κυκλοφορώ, θα κυκλοφορήσω,
κυκλοφόρησα, έχω κυκλοφορήσει, είχα κυκλοφορήσει, θα έχω κυκλοφορήσει

•

Να παρευρεθούν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (παρευρίσκοµαι)
Π.χ. Αύριο στο συµβούλιο θα παρευρίσκονται όλοι οι µεγαλοµέτοχοι της εταιρείας.
Αρχικοί χρόνοι: παρευρίσκοµαι, παρευρισκόµουν, θα παρευρίσκοµαι, θα
παρευρεθώ, παρευρέθηκα, έχω παρευρεθεί, είχα παρευρεθεί, θα έχω παρευρεθεί

•

Να ελέγχει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ελέγχω)
Π.χ. Η δουλειά του προϊσταµένου είναι να ελέγχει τους υφισταµένους του.
Αρχικοί χρόνοι: ελέγχω, έλεγχα, θα ελέγχω, θα ελέγξω, έλεγξα, έχω ελέγξει, είχα
ελέγξει, θα έχω ελέγξει
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•

•

∆ιαθέσιµη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(διαθέσιµος-η-ο)
Π.χ. Ο κ. διευθυντής δεν είναι διαθέσιµος αυτή τη στιγµή, είναι πολύ
απασχοληµένος.
Κλίση:
διαθέσιµος
διαθέσιµου
διαθέσιµο
διαθέσιµε

διαθέσιµη
διαθέσιµης
διαθέσιµη
διαθέσιµη

διαθέσιµο
διαθέσιµου
διαθέσιµο
διαθέσιµο

διαθέσιµοι
διαθέσιµων
διαθέσιµους
διαθέσιµοι

διαθέσιµες
διαθέσιµων
διαθέσιµες
διαθέσιµες

διαθέσιµα
διαθέσιµων
διαθέσιµα
διαθέσιµα

Αίσθηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
αίσθηση, -ης/-εως)
Π.χ. Έχω την αίσθηση ότι δε µε συµπαθείς ιδιαίτερα.
Κλίση:
η αίσθηση
της αίσθησης
την αίσθηση
αίσθηση

•

οι αισθήσεις
των αισθήσεων
τις αισθήσεις
αισθήσεις

Αργοπορηµένους: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο αργοπορηµένος, -ου)
Π.χ. Να µην επιτρέπετε στους αργοπορηµένους να διακόπτουν το συµβούλιο.
Κλίση:
ο αργοπορηµένος
του αργοπορηµένου
τον αργοπορηµένο
αργοπορηµένε

•

Ενότητα 13 - Επαγγελµατική συνάντηση-Συµβούλια

οι αργοπορηµένοι
των αργοπορηµένων
τους αργοπορηµένους
αργοπορηµένοι

Να ορίσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ορίζω)
Π.χ. Πρέπει να ορίσουµε την ηµεροµηνία υπογραφής του συµβολαίου το
συντοµότερο.
Αρχικοί χρόνοι: ορίζω, όριζα, θα ορίζω, θα ορίσω, όρισα, έχω ορίσει, είχα ορίσει, θα
έχω ορίσει

•

Να προχωρά: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (προχωρώ)
Π.χ. Οι εργασίες του συνεδρίου προχωρούν µε αργούς ρυθµούς.
Αρχικοί χρόνοι: προχωρώ, προχωρούσα, θα προχωρώ, θα προχωρήσω, προχώρησα,
έχω προχωρήσει, είχα προχωρήσει, θα έχω προχωρήσει
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•

Ενότητα 13 - Επαγγελµατική συνάντηση-Συµβούλια

Να φροντίζει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα,
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (φροντίζω)
Π.χ. Την επόµενη φορά να φροντίσετε να έρθετε στην ώρα σας!

φωνής

Αρχικοί χρόνοι: φροντίζω, φρόντιζα, θα φροντίζω, θα φροντίσω, φρόντισα, έχω
φροντίσει, είχα φροντίσει, θα έχω φροντίσει
•

∆ιακριτικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Να φροντίσετε να φέρεστε διακριτικά απέναντι στους συναδέλφους σας.

•

Έντονο: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (έντονοςη-ο)
Π.χ. Σήµερα έχει µια έντονη διάθεση να τσακώνεται µε όλο τον κόσµο!

•

Κλίση:
έντονος
έντονου
έντονο
έντονε

έντονη
έντονης
έντονη
έντονη

έντονο
έντονου
έντονο
έντονο

έντονοι
έντονων
έντονους
έντονοι

έντονες
έντονων
έντονες
έντονες

έντονα
έντονων
έντονα
έντονα

Να αναλάβουν δράση: να αναλάβουν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου
αορίστου, φωνής ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄
(αναλαµβάνω)
Π.χ. ∆εν µπορώ να αναλάβω ένα τόσο δύσκολο έργο!
Αρχικοί χρόνοι: αναλαµβάνω, αναλάµβανα, θα αναλαµβάνω, θα αναλάβω, ανέλαβα,
έχω αναλάβει, είχα αναλάβει, θα έχω αναλάβει
δράση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η δράση,
-ης/-εως)
Π.χ. Η εταιρεία αυτή έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηµατική δράση τα τελευταία
χρόνια.
Κλίση:
η δράση
οι δράσεις
της δράσης
των δράσεων
τη δράση
τις δράσεις
δράση
δράσεις

•

Αποτελούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (αποτελώ)
Π.χ. Οι µεγαλοµέτοχοι µίας εταιρείας αποτελούν το διοικητικό της συµβούλιο.
Αρχικοί χρόνοι: αποτελώ, αποτελούσα, θα αποτελώ, θα αποτελέσω, αποτέλεσα,
έχω αποτελέσει, είχα αποτελέσει, θα έχω αποτελέσει
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Κώστας Γεωργίου είναι νοµικός σύµβουλος.
Η οργάνωση δεν είναι σηµαντική για την επιτυχία ενός συµβουλίου.
Τα θέµατα για συζήτηση θα πρέπει να καθορίζονται πριν από το συµβούλιο.
Μόνο ο επικεφαλής παίρνει το λόγο στα συµβούλια.
Όταν υπάρχουν διαφωνίες, πρέπει να εκφράζονται ήρεµα.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η αίθουσα συνεδριάσεων θα πρέπει να είναι …………………… κατά τη διάρκεια του
συµβουλίου.
α) διαθέσιµη
β) ήσυχη
γ) ανοιχτή
2. Στα πρακτικά γράφουµε τα …………………… σηµεία της συζήτησης.
α) δύσκολα
β) ενδιαφέροντα
γ) βασικά
3. Όταν κάποιος καθυστερεί, θα πρέπει το συµβούλιο να (τον) …………………… .
α) διώχνει
β) περιµένει
γ) αρχίζει χωρίς αυτόν
4. Η συζήτηση θα πρέπει να προχωρά από θέµα σε θέµα σύµφωνα µε τη(ν)
…………………… .
α) ατζέντα και το χρονοδιάγραµµα
β) διάθεση αυτών που συµµετέχουν
γ) γνώµη του επικεφαλής
5. Ένα συµβούλιο θα πρέπει να διαρκεί …………………… ώρα.
α) λίγη
β) πολλή
γ) καθορισµένη
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Υποτακτική Ενεστώτα ενεργητικής φωνής
(Συνεχής υποτακτική)
Η υποτακτική εκφράζει κυρίως ενδεχόµενο, επιθυµία, προσδοκία και ευχή.
Π.χ. Αν βρω λίγο χρόνο, θα έρθω να σε δω (ενδεχόµενο).
Ας γίνω πρώτα καλά, και ύστερα βλέπουµε (επιθυµία).
Όταν έρθει το καλοκαίρι θα κάνω ένα µεγάλο ταξίδι (προσδοκία).
Ας του πάνε όλα δεξιά (ευχή).

Εµφανίζεται µε τα µόρια να, ας ή τους συνδέσµους αν, εάν, σαν, όταν, πριν, πριν
να, µόλις, προτού, άµα, να, για να, µη(ν), µήπως. Παίρνει άρνηση µη(ν).

Η υποτακτική ενεστώτα σχηµατίζεται ως εξής:
Συνήθως προηγείται ένα προσδιοριστικό ρήµα (πρέπει, µπορώ, θέλω, χρειάζεται,
προσπαθώ κλπ.) και ακολουθεί το να µε το ρήµα στον ενεστώτα. Παίρνει άρνηση
µην.

Πρέπει

ξυπνάς νωρίς το πρωί.

Χρειάζεται

διαβάζει περισσότερο.

Μπορείς

φοράς ό,τι θέλεις.
να

Θέλω

µη µιλάµε συνέχεια για δουλειά.

Προσπαθούµε

αρέσουµε στους άλλους.

Μου αρέσει

οδηγώ, όταν ο δρόµος είναι άδειος.
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Ασκήσεις

1. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο της υποτακτικής
ενεστώτα:
1. Η µητέρα µου µας λέει πως πρέπει να ………………………… (µαθαίνω) να
………………………… (ζω) µε λίγα.
2. Χρειάζεται να ………………………… (οργανώνω) καλύτερα το χρόνο για να µπορεί να
………………………… (βλέπω) και τους φίλους της.
3. Μη φοβάστε να ………………………… (παίρνω) το λόγο, όταν χρειάζεται.
4. Κώστα, δεν χρειάζεται να ………………………… (περιµένω) κάποιον όταν αργεί πολύ
στο ραντεβού του.
5. Η Μαρία πρέπει να ………………………… (µιλάω) πιο καλά στους γονείς της.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1. Τον κοίταξε θυµωµένα και του είπε να

α) κλείνεις θέσεις από πριν.

2. Είµαι κουρασµένη. Ετοιµάζοµαι να

β) είναι ακριβής στα ραντεβού του.

3. Όταν πηγαίνεις στο θέατρο, πρέπει να

γ) παίρνεις λεωφορείο.

4. Γιατί µπαίνεις σε ταξί; Κοστίζει λιγότερο να

δ) µου
δουλειά.

5. Αν θέλεις, µπορείς να

ε) ξαπλώσω.

τηλεφωνείς

και

στη
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Λίστα µε θέµατα για συζήτηση στο συµβούλιο.
2. Ο παθητικός ενεστώτας του ρήµατος «δένω» στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο.
3. Μικρή λεξούλα, που συχνά συνοδεύει την υποτακτική έγκλιση.
Κάθετα:
1. Γραπτή παρουσίαση γεγονότων ή καταστάσεων.
2. Συνάντηση προσώπων µετά από συνεννόηση.

2
1
1
2
3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Ο υπεύθυνος για κάτι, αυτός που έχει θέση προϊσταµένου.
Ε_________
2. Αυτός που εργάζεται µαζί σου.
Σ_________
3. Η πορεία που κατευθύνεται προς τα πάνω.
Α______
4. Το επίσηµο κείµενο ενός συµβουλίου κλπ. (πληθυντικός).
Π_______
5. Το επίθετο που αναφέρεται στην εργασία κάποιου (ουδέτερο).
Ε____________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. θα ήθελα ………………… έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό µου.
α) για να
β) να
γ) ας
2. Ο διευθυντής µου ………………… κάθε πρωί στις 6:00.
α) σηκώνει
β) σηκώνονται
γ) σηκώνεται
3. Γιατί ………………… να µου πεις την αλήθεια;
α) φοβάσαι
β) φοβάσε

γ) φοβάστε

4. ∆ε γίνεται να µην µε ………………… !
α) αναγνωρίζεσαι
β) αναγνωρίζουµε

γ) αναγνωρίζεις

5. Η γραµµή αυτή δείχνει ότι τα έσοδα της εταιρείας ………………… .
α) αυξάνουν
β) αυξάνονται
γ) αυξάνεσαι
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ENOTHTA 14 - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ελένη:
Κώστας:

Ελένη:

Κώστας:

Ελένη:

Κώστας:

Ελένη:
Κώστας:

Ελένη:
Κώστας:

Ελένη:
Κώστας:
Ελένη:

Καληµέρα Κώστα. Σε έπαιρνα τηλέφωνο στο κινητό και δεν το
σήκωνες.
Συγγνώµη, Ελένη, αλλά είµαι πολύ απασχοληµένος. Ετοιµάζω το
βιογραφικό µου για να κάνω αίτηση για καινούργια δουλειά.
Χθες βράδυ δούλευα δύο ώρες πάνω σ’ αυτό.
Μπράβο Κώστα! Τώρα που αποφοίτησες από το Πανεπιστήµιο
και ολοκλήρωσες και το µεταπτυχιακό σου, έχεις πια όλα τα
τυπικά προσόντα για να αναζητήσεις µια καλή θέση
εργασίας.
Όσο καιρό εργαζόµουν ως σερβιτόρος στην καφετέρια, για να
βγάλω τα βασικά µου έξοδα και παράλληλα έκανα την
πρακτική µου στο γραφείο δεν είχα φανταστεί ότι η
αναζήτηση εργασίας είναι κάτι τόσο αγχωτικό.
Η πρακτική σου πάντως θεωρείται εργασιακή εµπειρία. Και
είναι µάλιστα πάνω στην ειδικότητά σου. Φαντάζοµαι πως δεν
ψάχνεις δουλειά σε καφετέρια πάλι!
Όχι βέβαια! Ψάχνω κάτι πάνω στην ειδικότητά µου στο
Οικονοµικό Τµήµα µιας εταιρείας. ∆υστυχώς οι περισσότερες
αγγελίες απευθύνονται σε απόφοιτους Πληροφορικής και όχι
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Αλλά καθώς διάβαζα τη Χρυσή
Ευκαιρία χτες, εντόπισα δύο αγγελίες από εταιρείες για θέσεις
εργασίας στον τοµέα µου.
Ωραία! Και πώς θα τους στείλεις το βιογραφικό σου; Με φαξ, µε
το ταχυδροµείο ή µε e-mail;
Θα το στείλω ταχυδροµικά και συστηµένο. Θα γράψω µια
συνηµµένη επιστολή εξηγώντας τους λόγους, για τους
οποίους θεωρώ τον εαυτό µου κατάλληλο για τη θέση και επίσης
θα εσωκλείσω και δύο συστατικές επιστολές.
Ποιος θα στις γράψει; Ο κ. Πέτρου, ο πρώην εργοδότης σου
στην πρακτική;
Ναι, τη µία αυτός και την άλλη ο καθηγητής µου στο
µεταπτυχιακό και επιβλέπων της διπλωµατικής µου, ο κ.
Ευθυµίου.
Καλή τύχη! Σπούδαζες τόσα χρόνια και σου αξίζει µια καλή
δουλειά!
Σ’ ευχαριστώ. Τα λέµε το απόγευµα.
Γεια. Καλή συνέχεια!
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Eιδικό Λεξιλόγιο
•

Βιογραφικό (-ός-ή-ό) (σηµείωµα, -µατα): κείµενο
στο
οποίο
έχουν
καταγραφεί τα προσωπικά στοιχεία κάποιου, οι σπουδές, οι δραστηριότητες και η
προϋπηρεσία του, χρησιµοποιείται για την πρόσληψή του σε εργασία, στην επιλογή
του από εκπαιδευτικό ίδρυµα κλπ.
Π.χ. Πρέπει να συντάξεις το βιογραφικό σου σηµείωµα για να το παρουσιάσεις στο
∆ιευθυντή Προσωπικού.

•

Κάνω αίτηση, -εις: κάνω γραπτή αναφορά προς κάποια υπηρεσία ή Αρχή µε την
οποία ζητώ κάτι.
Π.χ. Κάντε µία αίτηση προσλήψεως και παραδώστε την στον αρµόδιο υπάλληλο.

•

Αποφοιτώ / απόφοιτος-η-ο: ολοκληρώνω τη φοίτησή µου / αυτός που έχει
ολοκληρώσει τη φοίτησή του σε κάποια βαθµίδα της εκπαίδευσης.
Π.χ. Αποφοίτησε το 1997 από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Είναι απόφοιτος της
Θεολογικής Σχολής.

•

Μεταπτυχιακό (-ός-ή-ό): το δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες
γίνονται µετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου από τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό
ίδρυµα.
Π.χ. Έκανε το µεταπτυχιακό του στην Αµερική.

•

Τυπικός-ή-ό: α. αυτός που είναι σύµφωνος µε τους κοινωνικούς κανόνες / ο
συµβατικός.
Π.χ. Είναι πάντα πολύ τυπικός στη συµπεριφορά του.
β. αυτός που έχει σχέση µε επίσηµη πιστοποίηση.
Π.χ. Γνωρίζει από πρακτική εµπειρία τη δουλειά, αλλά δεν έχει τα τυπικά προσόντα.

•

Προσόν, -όντα: αναγκαίο εφόδιο (π.χ. πτυχίο, γνώσεις, ικανότητες, εµπειρία,
προϋπηρεσία) για να προσληφθεί κανείς σε κάποια θέση.
Π.χ. Για τη θέση αυτή απαιτούνται πολλά προσόντα.

•

Θέση, -εις εργασίας (-α, -ες): η εργασιακή απασχόληση σε συγκεκριµένο χώρο
(υπηρεσία, εταιρεία κλπ.).
Π.χ. Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα είναι περιορισµένες.

•

Εργάζοµαι ως: δουλεύω, υπηρετώ ως …
Π.χ. Εργάζοµαι ως πωλητής αυτοκινήτων.

•

Βασικά (-ός-ή-ό) έξοδα (-ο, -α): οι στοιχειώδεις δαπάνες, το εντελώς
απαραίτητο χρηµατικό ποσό, που ξοδεύει κανείς για να συντηρηθεί.
Π.χ. Ο µισθός µου, µόλις που αρκεί για τα βασικά µου έξοδα.

•

Πρακτική (-ός-ή-ό): δοκιµαστική εξάσκηση απόφοιτου σε εργασιακό χώρο για
απόκτηση πείρας.
Π.χ. Κάνω την πρακτική µου σε έναν διάσηµο δικηγόρο.

•

Αναζήτηση, -εις εργασίας (-α, -ες): η επίµονη προσπάθεια
επαγγέλµατος.
Π.χ. Η αναζήτηση εργασίας έχει γίνει πια πολύ δύσκολη υπόθεση.

εύρεσης
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•

Εργασιακή (-ός-ή-ό) εµπειρία, -ες: η γνώση που αποκτά το άτοµο κατά την
άσκηση του επαγγέλµατός του.
Π.χ. Προτιµάµε να προσλαµβάνουµε άτοµα µε µεγάλη εργασιακή εµπειρία.

•

Ειδικότητα, -ες: το σύνολο των εξειδικευµένων γνώσεων που αποκτώνται σε
ορισµένο κλάδο.
Π.χ. Η ειδικότητά µου είναι µαιευτήρας – χειρουργός - γυναικολόγος.

•

Οικονοµικό (-ός-ή-ό) τµήµα, -µατα: ο κλάδος, ο τοµέας υπηρεσίας, εταιρείας
κλπ., που ασχολείται µε τα οικονοµικά θέµατα.
Π.χ. Υπάρχει µία ακόµα θέση εργασίας στο οικονοµικό τµήµα της εταιρείας.

•

Αγγελία, -ες: σύντοµες καταχωρίσεις στον Τύπο διαφηµιστικού, επαγγελµατικού
κλπ., περιεχοµένου.
Π.χ. Πολλοί νέοι βρίσκουν δουλειά από τις µικρές αγγελίες των εφηµερίδων.

•

Πληροφορική: η επιστήµη της αυτόµατης και ορθολογικής επεξεργασίας της
πληροφορίας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Π.χ. Η πληροφορική σήµερα έχει εισβάλει σε κάθε τοµέα της ζωής µας.

•

∆ιοίκηση, -εις επιχειρήσεων (-η, -εις): το σύνολο των τεχνικών διοίκησης,
οργάνωσης και διαχείρισης µιας εταιρείας.
Π.χ. Πολλές εταιρείες ζητούν προσωπικό µε γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων.

•

Φαξ: συσκευή τηλεοµοιοτυπίας, σύστηµα τηλεπικοινωνίας, που επιτρέπει την
αποστολή και την πανοµοιότυπη αναπαραγωγή γραπτού κειµένου µέσω της
κατάλληλης συσκευής.
Π.χ. Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας µε φαξ;

•

Ταχυδροµείο, -α: κρατική υπηρεσία υπεύθυνη για τη συγκέντρωση, µεταφορά και
διανοµή της αλληλογραφίας, δεµάτων ή επιταγών, έναντι αντιτίµου.
Π.χ. Οι επιστολές εξωτερικού αργούν να φτάσουν µε το Ταχυδροµείο.

•

Ε-mail: το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η δυνατότητα αποστολής µηνυµάτων µέσω
του διαδικτύου.
Π.χ. Οι νέοι προτιµούν να επικοινωνούν µέσω e-mail.

•

Συστηµένος-η-ο: δέµα ή επιστολή που πρέπει να παραδοθεί από τον ταχυδρόµο
στα χέρια του παραλήπτη.
Π.χ. Το έστειλα συστηµένο, για να είµαι σίγουρος ότι θα το λάβει.

•

Συνηµµένη (-ος-η-ο) επιστολή, -ές: γράµµα που συνάπτεται µαζί µε άλλα
σχετικά έγγραφα στον ίδιο φάκελο.
Π.χ. Την παραίτησή του συνόδευε και µια συνηµµένη επιστολή, όπου εξηγούσε
γιατί αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

•

Συστατική (-ός-ή-ό) επιστολή, -ές: το σηµείωµα µε το οποίο ο αποστολέας
συνιστά κάποιον στον παραλήπτη και εκφέρει τη γνώµη του για τα προσόντα και τις
ικανότητές του.
Π.χ. Μαζί µε το βιογραφικό µου επισυνάπτω µία επιστολή από τον προηγούµενο
εργοδότη µου.
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•

Επιβλέπων-ουσα-ον: αυτός που εποπτεύει µία εργασία και καθοδηγεί τη σωστή
εκτέλεσή της.
Π.χ. Ο επιβλέπων µηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή της οικοδοµής.

•

∆ιπλωµατική (-ός-ή-ό): η διπλωµατική εργασία, η πτυχιακή εργασία σε ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Π.χ. Η διπλωµατική µου εργασία ξεπερνά τις 100 σελίδες!

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
έξοδα, συστατική, αγγελία, µεταπτυχιακό, εργασιακή, αναζήτηση, προσόντα
1. Έχει αποφοιτήσει µε άριστα, αλλά δε βρίσκει δουλειά, γιατί δεν έχει
………………………… εµπειρία.
2. Η Μαρία δούλευε ως πωλήτρια όταν σπούδαζε, για να καλύψει τα βασικά της
………………………… .
3. Η ………………………… εργασίας είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και υποµονή στις µέρες
µας.
4. Πρέπει να ζητήσω µια ………………………… επιστολή από τον πρώην εργοδότη µου.
5. Ο Γιώργος δεν έχει µόνο ένα πτυχίο. Έχει κάνει και ………………………… στα
Οικονοµικά.
6. Είδα µια ………………………… στην εφηµερίδα που ζητάει κάποιον µε τα δικά µου
………………………… ακριβώς!
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

διοίκηση
πρώην
απόφοιτος
επιβλέπων
συνηµµένη

επιστολή
πανεπιστηµίου
επιχειρήσεων
εργοδότης
καθηγητής

Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

Απασχοληµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακείµενου, φωνής παθητικής, συζυγίας β΄ (απασχολούµαι)
Π.χ. Είναι πολύ απασχοληµένη, δε µπορεί να σας µιλήσει
Κλίση:
απασχοληµένος
απασχοληµένου
απασχοληµένο
απασχοληµένε

απασχοληµένη
απασχοληµένης
απασχοληµένη
απασχοληµένη

απασχοληµένο
απασχοληµένου
απασχοληµένο
απασχοληµένο

απασχοληµένοι
απασχοληµένων
απασχοληµένους
απασχοληµένοι

απασχοληµένες
απασχοληµένων
απασχοληµένες
απασχοληµένες

απασχοληµένα
απασχοληµένων
απασχοληµένα
απασχοληµένα

Σερβιτόρος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ο σερβιτόρος, -ου)
Π.χ. Η δουλειά του σερβιτόρου είναι πολύ κουραστική.
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οι σερβιτόροι
των σερβιτόρων
τους σερβιτόρους
σερβιτόροι

•

Παράλληλα: επίρρηµα χρονικό.
Π.χ. Μεγάλωνε τρία παιδιά και παράλληλα µελετούσε για το µεταπτυχιακό της.

•

Αγχωτικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(αγχωτικός-ή-ό)
Π.χ. Το επάγγελµα του δικηγόρου είναι πολύ αγχωτικό.
Κλίση:
αγχωτικός
αγχωτική
αγχωτικό
αγχωτικού
αγχωτικής
αγχωτικού
αγχωτικό
αγχωτική
αγχωτικό
αγχωτικέ
αγχωτική
αγχωτικό
αγχωτικοί
αγχωτικές
αγχωτικά
αγχωτικών
αγχωτικούς
αγχωτικοί

•

αγχωτικών
αγχωτικές
αγχωτικές

αγχωτικών
αγχωτικά
αγχωτικά

Θεωρείται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (θεωρούµαι)
Π.χ. Η εταιρεία µας θεωρείται από τις πιο πετυχηµένες στο χώρο της διαφήµισης.
Αρχικοί χρόνοι: θεωρούµαι, θεωρούµουν, θα θεωρούµαι, θα θεωρηθώ, θεωρήθηκα,
έχω θεωρηθεί, είχα θεωρηθεί, θα έχω θεωρηθεί

•

Απευθύνονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (απευθύνοµαι)
Π.χ. Το γράµµα απευθύνεται στο ∆ιευθυντή Πωλήσεων.
Αρχικοί χρόνοι: απευθύνοµαι, απευθυνόµουν, θα απευθύνοµαι, θα απευθυνθώ,
απευθύνθηκα, έχω απευθυνθεί, είχα απευθυνθεί, θα έχω απευθυνθεί

•

Εντόπισα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εντοπίζω)
Π.χ. Εντόπισε µια δόση ειρωνείας στα λόγια των συναδέλφων του.
Αρχικοί χρόνοι: εντοπίζω, εντόπιζα, θα εντοπίζω, θα εντοπίσω, εντόπισα, έχω
εντοπίσει, είχα εντοπίσει, θα έχω εντοπίσει

•

Πρώην: επίθετο άκλιτο.
Π.χ. Ο πρώην εργοδότης µου, µου είχε µεγάλη εκτίµηση.

•

Καλή τύχη! : α. καλή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (καλός-ή-ό)
Π.χ. Έχει πάντα καλή διάθεση.
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Κλίση:
καλός
καλού
καλό
καλέ

καλή
καλής
καλή
καλή

καλό
καλού
καλό
καλό

καλοί
καλών
καλούς
καλοί

καλές
καλών
καλές
καλές

καλά
καλών
καλά
καλά

β. τύχη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η τύχη, ης)
Π.χ. Λίγες φορές είχα τύχη στη ζωή µου.
Κλίση:
η τύχη
οι τύχες
της τύχης
των τυχών
την τύχη
τις τύχες
τύχη
τύχες
•

Αξίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αξίζω)
Π.χ. ∆εν αξίζει να στενοχωριέσαι για τέτοια µικροπράγµατα.

φωνής

ενεργητικής,

Αρχικοί χρόνοι: αξίζω, άξιζα
•

Καλή συνέχεια: α. καλή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (καλός-ή-ό)
Π.χ. ∆εν είναι πολύ καλή µαζί µου.
Κλίση:
καλός
καλού
καλό
καλέ

καλή
καλής
καλή
καλή

καλό
καλού
καλό
καλό

καλοί
καλών
καλούς
καλοί

καλές
καλών
καλές
καλές

καλά
καλών
καλά
καλά

β. συνέχεια: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
συνέχεια, -ας)
Π.χ. ∆ε νοµίζω να υπάρξει συνέχεια στη φιλία.
Κλίση:
η συνέχεια
της συνέχειας
τη συνέχεια
συνέχεια

οι συνέχειες
των συνεχειών
τις συνέχειες
συνέχειες
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Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Κώστας θέλει να δουλέψει ως σερβιτόρος.
Όταν δούλευε ως σερβιτόρος, έκανε και πρακτική.
Είναι απόφοιτος Πληροφορικής.
Θα στείλει το βιογραφικό του µε e-mail στις εταιρείες.
Η Μαρία πιστεύει ότι ο Κώστας δεν έχει τα προσόντα για να αναζητήσει µια καλή
δουλειά.
6. Ο επιβλέπων στο µεταπτυχιακό του θα του γράψει µία συστατική επιστολή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παρατατικός Ενεργητικής Φωνής

Ο Παρατατικός είναι παρελθοντικός χρόνος και εκφράζει κάτι που γινόταν στο παρελθόν
εξακολουθητικά ή µε επανάληψη.
Π.χ.
-Χθες το απόγευµα διάβαζα.
-Όταν µου τηλεφώνησες, έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση.
Είναι µονολεκτικός χρόνος και σχηµατίζεται από το θέµα του Ενεστώτα. Τα ρήµατα που
αρχίζουν από σύµφωνο παίρνουν µπροστά από το θέµα αύξηση, δηλαδή ένα ε ή πιο
σπάνια η, εφόσον έχουν λιγότερες από 3 συλλαβές.
Π.χ.

λύν-ω
παίζ-ω
πίν-ω
αλλά διαβάζ-ω

έ-λυν-α
έ-παιζ-α
έ-πιν-α
διάβαζ-α (χωρίς αύξηση)

Κατά την κλίση, εφόσον η αύξηση δεν τονίζεται, χάνεται.
Π.χ.

έλυνα
έλυνες
έλυνε
λύναµε
λύνατε
έλυναν

έφευγα
έφευγες
έφευγε
φεύγαµε
φεύγατε
έφευγαν

Παρατηρήσεις:
1. Όσα ρήµατα αρχίζουν από φωνήεν ή δίψηφο δεν παίρνουν αύξηση, αλλά το
κρατούν σε όλους τους χρόνους.
Εξαιρούνται τα: έχω – είχα, έρχοµαι – ήρθα, είµαι – ήµουν.
2. Μερικά σύνθετα ρήµατα µε α΄ συνθετικό επίρρηµα, όπως πολύ, πάρα, καλά, κακά
κλπ., παίρνουν εσωτερική αύξηση στην αρχή του β΄ συνθετικού.
Π.χ. δεν τον πολυ έ βλεπα, δεν πολυ ή ξερε, παρα ή θελε κλπ.
3. Εσωτερική αύξηση παίρνουν και µερικοί τύποι λόγιων ρηµάτων, σύνθετων µε
πρόθεση. Τα πιο συνηθισµένα είναι:
εκφράζω
εξ έ φραζα
εγκρίνω
εν έ κρινα
ενδιαφέρω
ενδι έ φερα
εµπνέω
εν έ πνεα
συµβαίνει
συν έ βαινε
επιτρέπω
επ έ τρεπα
4. Στους παρελθοντικούς χρόνους του ρήµατος υπάρχω τρέπεται το α σε η: υπήρχα.
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5. Η εσωτερική αύξηση διατηρείται,
µόνο όταν είναι τονισµένη:

-

εξέφραζα
εξέφραζες
εξέφραζε
εκφράζαµε
εκφράζατε
εκφράζανε (ή εξέφραζαν)

Ασκήσεις

1. Σχηµατίστε τον παρατατικό των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

περιµένουν
δουλεύει
ξέρεις
θέλετε
πληρώνουµε

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
παρατατικού:
1. Ο Κώστας ………………………………… (ετοιµάζω) το νέο του βιογραφικό όλη µέρα.
2. Όταν ο πατέρας µου ………………………………… (πηγαίνω) στο χωριό του,
………………………………… (νιώθω) πολύ ήρεµος.
3. Είµαστε όλοι κουρασµένοι, γιατί χθες ………………………………… (ταξιδεύω) πολλές
ώρες.
4. Η Πόπη ………………………………… (δουλεύω) όλο το καλοκαίρι για να βγάλει τα
έξοδα των σπουδών της.
5. Στη Γ΄ Λυκείου ………………………………… (διαβάζω) πέντε ώρες την ηµέρα, γιατί
ήθελα να περάσω στο Πανεπιστήµιο.

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε το παρακάτω κείµενο:
Το διάστηµα που
1 (δούλεψε, δουλεύει, δούλευε) στην προηγούµενη
επιχείρηση
2 (αντιµετωπίζει, αντιµετώπισε, αντιµετώπιζε) προβλήµατα. Ο
∆ιευθυντής του
3 (µιλούσε, µίλησε, µιλάει) αρκετές φορές προσβλητικά
και δεν του
4 (πληρώνει, πλήρωσε, πλήρωνε) ποτέ τις υπερωρίες.
Επίσης, οι παλαιότεροι εργαζόµενοι δεν του
5 (προσφέρουν, προσέφεραν,
προσφέρουνε) καµία βοήθεια.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Med Euro διευθυντής πωλήσεων
Μισθός:
1800-2000 Ε το µήνα και ποσοστά
Τοποθεσία:
Παιανία, Αττικής
Ηλικία:
35-50
Προσόντα / Προϋποθέσεις:
- Γιατρός (ολοκλήρωση ειδικότητας επιθυµητή)
- Πτυχίο στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή αντίστοιχο
-Πολύ καλό επίπεδο γνώσης τριών Ευρωπαϊκών Γλωσσών συµπεριλαµβανοµένης
της Αγγλικής.
Είστε φιλόδοξοι, ενεργητικοί και προσαρµοστικοί; Με βάση την Παιανία, Αττικής,
είµαστε µία ισχυρή Ελληνική εταιρεία κατασκευής ιατρικών οργάνων. Χρειαζόµαστε
κάποιον µε σηµαντική εµπειρία στην ιατρική ή φαρµακευτική βιοµηχανία, για να
διοικήσει το νέο µας Τµήµα Πωλήσεων στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον
10 χρόνια εργασιακή εµπειρία στο χώρο της ιατρικής ή φαρµακευτικής βιοµηχανίας, από
τα οποία τα µισά στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Παρακαλώ στείλτε µας βιογραφικό σηµείωµα και συνηµµένη επιστολή στο
jobs@medeuro.gr
Βιογραφικό Σηµείωµα
Όνοµα: Παράσχου Ανδριανή
Ηµεροµηνία Γέννησης: 05/08/62
Εθνικότητα: Ελληνική
Οικογενειακή Κατάσταση: Παντρεµένη (1 παιδί)
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1987: Πτυχίο Φαρµακευτικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα
Φαρµακευτικής
1993: Μεταπτυχιακό δίπλωµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, London Institute of
Marketing
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1989 - 1991: Ιπποκράτειο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αθηνών - Ερευνήτρια
Επιστήµονας στο Τµήµα Φαρµακευτικής.
1991 - 1993: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες - Συµµετοχή σε πρόγραµµα της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανάπτυξης Φαρµάκων. Συντονισµός έργων ανάµεσα σε
νοσοκοµεία και Ευρωπαϊκές Φαρµακευτικές Εταιρείες.
1993 - 1998: BDGS Pham. Λονδίνο, Αγγλία - Υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για
την Αγγλία.
1998 - σήµερα: Ε-Pharm, Αθήνα - Υπεύθυνη πωλήσεων φαρµακευτικών προϊόντων
µέσω του διαδικτύου.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
- Αγγλικά (πολύ καλά)
- Ιταλικά (πολύ καλά)
- Γερµανικά (καλά)
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία- Αρχιτεκτονική- Ταξίδια
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Μισθός, -οί: η αµοιβή µισθωτής εργασίας.
Π.χ. Ποιος είναι ο κατώτατος µισθός σήµερα;

•

Προϋπόθεση, -εις: οτιδήποτε είναι απολύτως αναγκαίο για να συµβεί κάτι άλλο/
απαραίτητος όρος.
Π.χ. ∆εν πληρεί τις προϋποθέσεις για να προσληφθεί.

•

Πτυχίο, -α: πιστοποιητικό σπουδών που χορηγείται από ανώτερη ή ανώτατη
σχολή σε όποιον ολοκλήρωσε τη φοίτησή του.
Π.χ. Πήρε το πτυχίο της Νοµικής µέσα σε 4,5 χρόνια!

•

Επίπεδο, -α γνώσης (-η, -εις): ο βαθµός κατά τον οποίο κατέχει κάποιος
ορισµένες πληροφορίες/ γνώσεις.
Π.χ. Το επίπεδο γνώσης σας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι µέτριο.

•

Ευρωπαϊκές (-ός-ή-ό) γλώσσες (-α, -ες): οι γλώσσες µέσω των οποίων
επικοινωνούν οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών κρατών.
Π.χ. Η γνώση κάποιων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι απαραίτητη για να βρει κανείς
µία καλή θέση εργασίας.

•

Ιατρικά (-ός-ή-ό) όργανα (-ο, -α): εργαλεία που χρησιµοποιούν οι γιατροί κατά
την άσκηση της επιστήµης τους.
Π.χ. Τα ιατρικά όργανα βοηθούν εξαιρετικά τους γιατρούς στο έργο τους.

•

Ιατρική (-ός-ή-ό) / φαρµακευτική (-ός-ή-ό) βιοµηχανία, -ες: συγκρότηµα
στο οποίο παράγονται ιατρικά ή φαρµακευτικά προϊόντα.
Π.χ. Απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για να εργαστεί κανείς σε µία ιατρική ή
φαρµακευτική βιοµηχανία.

•

Ηµεροµηνία, -ες γέννησης (-η, -εις): η ένδειξη της µέρας, του µήνα και του
έτους που γεννήθηκε κάποιος, η οποία ζητείται σε επίσηµα έγγραφα.
Π.χ. Στο βιογραφικό σηµείωµα αναγράφεται απαραίτητα η ηµεροµηνία γέννησης.

•

Εθνικότητα, -ες: ιδιότητα του µέλους ενός έθνους.
Π.χ. Τι εθνικότητας είναι;

•

Οικογενειακή (-ός-ή-ό) κατάσταση, -εις: οι βασικές πληροφορίες που δίνει
κάποιος για την οικογένειά του, οι οποίες ζητούνται σε επίσηµα έγγραφα.
Π.χ. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν στην αίτηση ποια είναι η οικογενειακή τους
κατάσταση.

•

Ακαδηµαϊκά (-ός-ή-ό) προσόντα (-όν, -όντα): ικανότητες / εφόδια σχετικά µε
την ανώτατη εκπαίδευση, τα οποία ζητούνται σε επίσηµα έγγραφα.
Π.χ. Τα ακαδηµαϊκά σας προσόντα δεν επαρκούν για να σας προσλάβουµε.

•

Ερευνητής, -τρια: πρόσωπο που µελετά κάτι µε τρόπο συστηµατικό.
Π.χ. Ερευνητής των Γραφών / των αρχαίων κειµένων.
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•

Επιστήµονας, -ες: α. πρόσωπο µε υψηλή κατάρτιση σε έναν επιστηµονικό κλάδο,
που ασχολείται συστηµατικά µε τη µελέτη και την έρευνα του αντικειµένου του.
Π.χ. Στο συνέδριο θα µιλήσουν πολλοί διακεκριµένοι επιστήµονες.
β. κάθε πτυχιούχος ανώτατης σχολής.
Π.χ. Πήρε το πτυχίο του. Τώρα πια είναι επιστήµονας.

•

Ευρωπαϊκή (-ός-ή-ό) Επιτροπή, -ές: εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποτελείται από επιτρόπους, προερχόµενους από όλα τα κράτη-µέλη και
έχει νοµοθετικές αρµοδιότητες.
Π.χ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει πρωτοβουλίες στον τοµέα της
νοµοθεσίας.

•

Ευρωπαϊκή (-ός-ή-ό) Κοινότητα, -ες: συνασπισµός κρατών της Ευρώπης µε
απώτερο στόχο τη συνένωση µεταξύ τους και την διαφύλαξη της ειρήνης και
ελευθερίας τους, η σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
Π.χ. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνεργάζονται στον οικονοµικό και
πολιτικό τοµέα.

•

Συντονισµός, -οί: ρύθµιση ενεργειών, κινήσεων κλπ., για την επίτευξη ενός
στόχου.
Π.χ. Μόνο µε συντονισµό των προσπαθειών σας θα έχουµε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα.

•

Έργο, -α: το αποτέλεσµα των πνευµατικών ή σωµατικών προσπαθειών, η εργασία.
Π.χ. Όλοι οι εργαζόµενοι της επιχείρησης παράγουν σηµαντικό έργο.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

φαρµακευτική
ευρωπαϊκή
συντονισµός
ηµεροµηνία
οικογενειακή

κατάσταση
γέννησης
βιοµηχανία
έργου
κοινότητα

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
πτυχίου, ακαδηµαϊκά προσόντα, προϋπόθεση, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο
γνώσης
1. Για να προσληφθεί κάποιος στην εταιρεία µας πρέπει να διαθέτει …………………………
………………………… .
2. Το ………………………… της αγγλικής γλώσσας συνήθως απαιτείται να είναι ιδιαίτερα
υψηλό.
3. Η εργασιακή εµπειρία είναι απαραίτητη ………………………… για να βρει κάποιος
δουλειά.
4. Υποστηρίζεται ότι η ………………………… του υποψηφίου δε θα πρέπει να
αναγράφεται στο βιογραφικό του σηµείωµα.
5. Ο βαθµός του ………………………… σε µερικές επιχειρήσεις είναι σηµαντικός
παράγοντας πρόσληψης.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Τοποθεσία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
τοποθεσία, -ας)
Π.χ. Το σπίτι του βρίσκεται σε µία ερηµική τοποθεσία.
Κλίση:
η τοποθεσία
της τοποθεσίας
την τοποθεσία
τοποθεσία

•

οι τοποθεσίες
των τοποθεσιών
τις τοποθεσίες
τοποθεσίες

Ηλικία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
ηλικία, -ας)
Π.χ. Οι επιχειρήσεις προτιµούν να προσλαµβάνουν άτοµα ηλικίας 30 - 40 ετών.
Κλίση:
η ηλικία

οι ηλικίες
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των ηλικιών
τις ηλικίες
ηλικίες

Συµπεριλαµβανοµένης: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
γενικής,
χρόνου
παρακειµένου,
φωνής
παθητικής,
συζυγίας
α΄
(συµπεριλαµβάνοµαι)
Π.χ. Κοστίζει 32 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και Φ.Π.Α.
Κλίση:
συµπεριλαµβανόµενος
συµπεριλαµβανοµένου
συµπεριλαµβανόµενο
συµπεριλαµβανόµενε

συµπεριλαµβανόµενοι
συµπεριλαµβανοµένων
συµπεριλαµβανόµενους
συµπεριλαµβανόµενοι

συµπεριλαµβανόµενη
συµπεριλαµβανοµένης
συµπεριλαµβανόµενη
συµπεριλαµβανόµενη

συµπεριλαµβανόµενες
συµπεριλαµβανοµένων
συµπεριλαµβανόµενες
συµπεριλαµβανόµενες

συµπεριλαµβανόµενο
συµπεριλαµβανοµένου
συµπεριλαµβανόµενο
συµπεριλαµβανόµενο

συµπεριλαµβανόµενα
συµπεριλαµβανοµένων
συµπεριλαµβανόµενα
συµπεριλαµβανόµενα

Φιλόδοξοι: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού,
ονοµαστικής (φιλόδοξος-η-ο)
Π.χ. Είναι πολύ φιλόδοξος. Θέλει να ανέβει ψηλά και, µάλιστα, γρήγορα.
Κλίση:
φιλόδοξος
φιλόδοξου
φιλόδοξο
φιλόδοξε

φιλόδοξη
φιλόδοξης
φιλόδοξη
φιλόδοξη

φιλόδοξο
φιλόδοξου
φιλόδοξο
φιλόδοξο

φιλόδοξοι
φιλόδοξων
φιλόδοξους
φιλόδοξοι

φιλόδοξες
φιλόδοξων
φιλόδοξες
φιλόδοξες

φιλόδοξα
φιλόδοξων
φιλόδοξα
φιλόδοξα

πτώσης

Ενεργητικοί: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (ενεργητικός-ή-ό)
Π.χ. Γι’ αυτή τη δουλειά χρειαζόµαστε δραστήριους κι ενεργητικούς ανθρώπους.
Κλίση:
ενεργητικός
ενεργητικού
ενεργητικό
ενεργητικέ

ενεργητική
ενεργητικής
ενεργητική
ενεργητική

ενεργητικό
ενεργητικού
ενεργητικό
ενεργητικό
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ενεργητικές
ενεργητικών
ενεργητικές
ενεργητικές

ενεργητικά
ενεργητικών
ενεργητικά
ενεργητικά

Προσαρµοστικοί: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµατικής (προσαρµοστικός-ή-ό)
Π.χ. Είναι άνθρωπος προσαρµοστικός σε κάθε είδους συνθήκες.
Κλίση:
προσαρµοστικός
προσαρµοστικού
προσαρµοστικό
προσαρµοστικέ

προσαρµοστική
προσαρµοστικής
προσαρµοστική
προσαρµοστική

προσαρµοστικό
προσαρµοστικού
προσαρµοστικό
προσαρµοστικό

προσαρµοστικοί
προσαρµοστικών
προσαρµοστικούς
προσαρµοστικοί

προσαρµοστικές
προσαρµοστικών
προσαρµοστικές
προσαρµοστικές

προσαρµοστικά
προσαρµοστικών
προσαρµοστικά
προσαρµοστικά

•

Τουλάχιστον: επίρρηµα ποσοτικό.
Π.χ. Θα µπορούσε τουλάχιστον να µου εξηγήσει τους λόγους της παραίτησής του.

•

Παντρεµένη: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (παντρεύοµαι)
Π.χ. Είναι παντρεµένη από τα 18 της χρόνια.

•

Κλίση:
παντρεµένος
παντρεµένου
παντρεµένο
παντρεµένε

παντρεµένη
παντρεµένης
παντρεµένη
παντρεµένη

παντρεµένο
παντρεµένου
παντρεµένο
παντρεµένο

παντρεµένοι
παντρεµένων
παντρεµένους
παντρεµένοι

παντρεµένες
παντρεµένων
παντρεµένες
παντρεµένες

παντρεµένα
παντρεµένων
παντρεµένα
παντρεµένα

Ενδιαφέροντα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το ενδιαφέρον, -οντος)
Π.χ. Είναι άνθρωπος µε πολλά ενδιαφέροντα.
Κλίση:
το ενδιαφέρον
του ενδιαφέροντος
το ενδιαφέρον
ενδιαφέρον

•

τα ενδιαφέροντα
των ενδιαφερόντων
τα ενδιαφέροντα
ενδιαφέροντα

Σύγχρονη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής.
(σύγχρονος-η-ο)
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Π.χ. Ασχολείται πολύ µε τη σύγχρονη ελληνική µουσική.
Κλίση:
σύγχρονος
σύγχρονη
σύγχρονο
σύγχρονου
σύγχρονης
σύγχρονου
σύγχρονο
σύγχρονη
σύγχρονο
σύγχρονε
σύγχρονη
σύγχρονο
σύγχρονοι
σύγχρονων
σύγχρονους
σύγχρονοι
•

σύγχρονες
σύγχρονων
σύγχρονες
σύγχρονες

σύγχρονα
σύγχρονων
σύγχρονα
σύγχρονα

Λογοτεχνία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
λογοτεχνία, -ας)
Π.χ. Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία θεωρείται αξεπέραστη.
Κλίση:
η λογοτεχνία
της λογοτεχνίας
την λογοτεχνία
λογοτεχνία

οι λογοτεχνίες
των λογοτεχνιών
τις λογοτεχνίες
λογοτεχνίες

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Η αγγελία απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας 25 ετών και άνω.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εργασιακή εµπειρία.
Μπορεί κανείς να απαντήσει στην αγγελία µε φαξ.
Η Παράσχου Ανδριανή δεν έχει µεταπτυχιακές σπουδές.
Η Παράσχου Ανδριανή έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στο εξωτερικό.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σηµασίες της γενικής
Συχνά, ουσιαστικά σε πτώση γενική προσδιορίζουν άλλα ουσιαστικά, που
βρίσκονται σε διαφορετική πτώση. Οι λέξεις που βρίσκονται σε πτώση γενική είναι
ετερόπτωτοι προσδιορισµοί και οι σηµασίες τους παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.

η γενική φανερώνει

ονοµασία γενικής

παραδείγµατα

1. τον κτήτορα

κτητική

Τα µάτια της Έλλης έλαµπαν.

2. την ιδιότητα

της ιδιότητας

Τους ακολουθούσαν πουλιά της
θάλασσας.

3. το περιεχόµενο

περιεχοµένου

Εργάζεται σε αποθήκη καπνού.

4. το σύνολο

διαιρετική

Αντέγραψε πέντε σελίδες του
βιβλίου.

5. την αιτία

της αιτίας

Τον τσάκισε η πίκρα του
χωρισµού.

6. το σκοπό

του σκοπού

Παράγγειλε τα ρούχα του
γάµου.

7.
το
υποκείµενο
της
ενέργειας, την οποία δηλώνει
το προσδιοριζόµενο

υποκειµενική

8. το
αντικείµενο
της
ενέργειας, την οποία δηλώνει
το προσδιοριζόµενο

αντικειµενική

Ακούγεται το σφύριγµα του
ανέµου.
(ο άνεµος σφυρίζει)

Οι στρατιώτες είναι οι φρουροί
της πατρίδας.
(οι στρατιώτες φρουρούν την
πατρίδα)
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Ασκήσεις
1. Αντιστοιχίστε τις προτάσεις µε τη σωστή σηµασία της γενικής τους:

1. Το κλάµα του µωρού τους ξύπνησε όλους.

α) γενική διαιρετική

2. ∆ε θα κάνω πάνω από πέντε λεπτά της ώρας να έρθω.

β) γενική ιδιότητας

3. Η χαρά του ταξιδιού έδιωξε τη στενοχώρια µου.

γ) γενική υποκειµενική

4. Ο φόβος της τιµωρίας δεν τον εµπόδισε να παρανοµήσει.

δ) γενική αντικειµενική

5. Θέλω ν’ αγοράσω ένα µαντήλι λαιµού.

ε) γενική αιτίας

2. Σηµειώστε τις σωστές σηµασίες της γενικής:
1.
2.
3.
4.
5.

∆ουλεύει σε µία αποθήκη φαρµάκων.
∆εν είναι µεγαλύτερο από 10 εκατοστά του µέτρου.
Τα προβλήµατα υγείας του κόστισαν µία περιουσία.
Το διάβασµα των εξετάσεων τον κούρασε υπερβολικά.
∆ώσε µου τα παπούτσια του παιδιού.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. ∆ίπλωµα
1
2
που
1
αποκτά
κάποιος
µετά την
2
απόκτηση
του
3
πρώτου
πτυχίου.
2. Κείµενο
όπου
έχουν καταγραφεί τα προσωπικά στοιχεία κάποιου µε σκοπό την πρόσληψή του.
3. Το σύνολο των εξειδικευµένων γνώσεων που αποκτώνται σε ορισµένο κλάδο.
Κάθετα:
1. Παρατατικός του «µαζεύω».
2. Αυτός που έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του σε κάποια βαθµίδα της εκπαίδευσης.

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Ρύθµιση ενεργειών για την επίτευξη ενός στόχου.
2. Παρατατικός του «εγκρίνω».
3. Το άτοµο που προσλαµβάνει προσωπικό έναντι αµοιβής.

Σ__________
Ε_______
Ε________

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Τι ……………………… έχει;
α) εθνότητα
β) εθνικότητα
γ) εθνισµό
2. Ο Γιάννης ……………………… πάντα τις ασκήσεις του πιο γρήγορα απ’ όλους.
α) έλυνε
β) έχει λύσει
γ) έλυσε
3. Τι ……………………… παίρνει;
α) µισθό
β) µισθοδοσία
γ) µίσθωση
4. Θα στείλω την επιστολή ……………………… για να είµαι σίγουρος ότι θα φτάσει στα
χέρια του.
α) συστηµένη
β) συστατική
γ) συνηµµένη
5. Το κρασί είναι τριάντα ετών. (η γενική είναι ………………………)
α) γενική κτητική
β) γενική ιδιότητας
γ) γενική διαιρετική
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ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:

Υπεύθυνος προσλήψεων:

Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:
Υπεύθυνος προσλήψεων:
Υποψήφιος:

Καληµέρα σας, καθίστε, παρακαλώ.
Καληµέρα, ευχαριστώ.
Ονοµάζεστε;
Πέτρος Αθανασίου.
Πέτρος Αθανασίου… Α, µάλιστα. Και αυτό είναι το
βιογραφικό σας… Λοιπόν, όπως βλέπω, είστε
πτυχιούχος της Οικονοµικής Σχολής Αθηνών.
Μάλιστα. Έχω κάνει και ένα αντίστοιχο µάστερ
στην Αγγλία.
Πολύ ωραία. Και µάλιστα είστε αριστούχος και
υπότροφος του Πανεπιστηµίου Αθηνών…
Συγχαρητήρια!
Ευχαριστώ.
Τι ξένες γλώσσες γνωρίζετε;
Αγγλικά, γερµανικά και λίγα ισπανικά.
Πάρα πολύ καλά. Τα τυπικά προσόντα σας είναι
πολύ ικανοποιητικά. Το µόνο που σας λείπει είναι
η προϋπηρεσία. Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας
πριν λίγους µήνες, σωστά;
Σωστά. Όµως έχω πρόθεση να δουλέψω πολύ
σκληρά για να αναπληρώσω αυτή την έλλειψη, αν
βέβαια µου δώσετε την ευκαιρία…
Γιατί όχι; Εξάλλου, πάντα επιδιώκουµε να
προσλαµβάνουµε νέους, ενθουσιώδεις και ικανούς
επιστήµονες.
∆ηλαδή, υπάρχει ελπίδα να µε προσλάβετε;
Φυσικά. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα σας
ειδοποιήσουµε σε λίγες µέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ. Καλή σας µέρα.
Επίσης. Αντίο σας.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Υπεύθυνος-η-ο προσλήψεων (-η, -εις): το άτοµο που έχει την ευθύνη για την
ένταξη κάποιου στο προσωπικό µίας εταιρείας κλπ.
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Π.χ. Ο υπεύθυνος προσλήψεων είναι πολύ αυστηρός στην επιλογή των
εργαζόµενων του τµήµατος µάρκετινγκ.
•

Πτυχιούχος, -οι: ο κάτοχος πτυχίου, δηλαδή πιστοποιητικού σπουδών που
χορηγείται από ανώτερη ή ανώτατη σχολή σε όποιον ολοκλήρωσε τη φοίτησή του.
Π.χ. Πολλοί πτυχιούχοι σήµερα είναι άνεργοι.

•

Οικονοµική (-ός-ή-ό) Σχολή, -ές: πανεπιστήµιο που διδάσκει τα οικονοµικά
φαινόµενα και τους νόµους της παραγωγής, της κατανοµής και της κατανάλωσης
υλικών αγαθών και υπηρεσιών.
Π.χ. Οι σπουδαστές της Οικονοµικής Σχολής Αθηνών κάνουν συνήθως
µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία.

•

Αριστούχος-α-ο: αυτός που πήρε βαθµό «άριστα» στο πτυχίο ή τις εξετάσεις του.
Π.χ. Ασφαλώς και προτιµάµε οι εργαζόµενοί µας να είναι αριστούχοι, αλλά δεν είναι
αυτό το µοναδικό µας κριτήριο.

•

Υπότροφος, -οι: αυτός που σπουδάζει µε υποτροφία, δηλαδή κάποιος τρίτος,
ιδιώτης ή ίδρυµα, πληρώνει τα έξοδα για τη συντήρηση και τις σπουδές του.
Π.χ. Πολλοί υπότροφοι ελληνικών πανεπιστηµίων που έχουν σπουδάσει σε
αµερικανικά πανεπιστήµια, γίνονται συνεργάτες µας.

•

Προϋπηρεσία, -ες: η προηγούµενη υπηρεσία σε άλλη εργασία, σχετική µε αυτή
που ζητά ο υποψήφιος.
Π.χ. Για να εργαστεί κάποιος σε αυτή τη θέση, πρέπει να έχει προϋπηρεσία
τουλάχιστον δύο ετών.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
βιογραφικά, υπότροφος, αριστούχος, η προϋπηρεσία, οι υποψήφιοι
1.
2.
3.
4.

Παλιότερα, όταν κάποιος ήταν …………………………………… έβρισκε αµέσως δουλειά.
Πολλοί θεωρούν ότι …………………………………… είναι το ίδιο σηµαντική µε το πτυχίο.
…………………………………… να περνάνε µέσα ένας – ένας, παρακαλώ!
Έχω πολλά …………………………………… στο γραφείο µου, αλλά λίγα είναι αυτά που
έχω ξεχωρίσει.
5. ∆εν σπουδάζει εδώ ο γιος µου, είναι …………………………………… στη Νοµική Σχολή
του Βερολίνου.
2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

τυπικά
υπεύθυνος
προσλαµβάνω
πτυχιούχος
µικρή

προσλήψεων
του Πολυτεχνείου
υπαλλήλους
προϋπηρεσία
προσόντα
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

Ικανοποιητικά: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (ικανοποιητικός-ή-ό)
Π.χ. Τα ποσοστά των πωλήσεων, σε σχέση µε αυτά του προηγούµενου έτους, δεν
είναι καθόλου ικανοποιητικά.
Κλίση:
ικανοποιητικός
ικανοποιητικού
ικανοποιητικό
ικανοποιητικέ

ικανοποιητική
ικανοποιητικής
ικανοποιητική
ικανοποιητική

ικανοποιητικό
ικανοποιητικού
ικανοποιητικό
ικανοποιητικό

ικανοποιητικοί
ικανοποιητικών
ικανοποιητικούς
ικανοποιητικοί

ικανοποιητικές
ικανοποιητικών
ικανοποιητικές
ικανοποιητικές

ικανοποιητικά
ικανοποιητικών
ικανοποιητικά
ικανοποιητικά

Έχω πρόθεση: α. έχω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (έχω)
Αρχικοί χρόνοι: έχω, είχα, θα έχω
β. πρόθεση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
πρόθεση, -ης/-εως)
Κλίση:
η πρόθεση
της πρόθεσης
την πρόθεση
πρόθεση

οι προθέσεις
των προθέσεων
τις προθέσεις
προθέσεις

Π.χ. Ξέρω ότι είµαι άπειρος, γι’ αυτό δεν έχω πρόθεση να σας ζητήσω παραπάνω
από το βασικό µισθό.
•

Να αναπληρώσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναπληρώνω)
Π.χ. Θα εργαστώ υπερωρίες για να αναπληρώσω τις ώρες που έλειψα τον
προηγούµενο µήνα.
Αρχικοί χρόνοι: αναπληρώνω, αναπλήρωνα, θα αναπληρώνω, θα αναπληρώσω,
αναπλήρωσα, έχω αναπληρώσει, είχα αναπληρώσει, θα έχω αναπληρώσει

•

Εξάλλου: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Καλύτερα που δεν µε προσέλαβαν τελικά. Εξάλλου, δε µε ενδιέφερε και πολύ
αυτή η θέση.

•

Επιδιώκουµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επιδιώκω)
Π.χ. ∆εν επιδιώκω να κάνω καρριέρα, αλλά να έχω µια καλή και σταθερή δουλειά.
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Αρχικοί χρόνοι: επιδιώκω, επιδίωκα, θα επιδιώκω, θα επιδιώξω, επιδίωξα, έχω
επιδιώξει, είχα επιδιώξει, θα έχω επιδιώξει
•

•

Ενθουσιώδεις: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ενθουσιώδης-ης-ες)
Π.χ. Όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά ήµουν πολύ ενθουσιώδης, αλλά µετά,
βλέποντας τις δυσκολίες, απογοητεύτηκα λίγο…
Κλίση:
ενθουσιώδης
ενθουσιώδους
ενθουσιώδη
ενθουσιώδη

ενθουσιώδης
ενθουσιώδους
ενθουσιώδη
ενθουσιώδης

ενθουσιώδες
ενθουσιώδους
ενθουσιώδες
ενθουσιώδες

ενθουσιώδεις
ενθουσιωδών
ενθουσιώδεις
ενθουσιώδεις

ενθουσιώδεις
ενθουσιωδών
ενθουσιώδεις
ενθουσιώδεις

ενθουσιώδη
ενθουσιωδών
ενθουσιώδη
ενθουσιώδη

Θα ειδοποιήσουµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (ειδοποιώ)
Π.χ. ∆ε µε έχουν ειδοποιήσει ακόµα από την εταιρεία αν θα µε προσλάβουν ή όχι.
Αρχικοί χρόνοι: ειδοποιώ, ειδοποιούσα, θα ειδοποιώ, θα ειδοποιήσω, ειδοποίησα,
έχω ειδοποιήσει, είχα ειδοποιήσει, θα έχω ειδοποιήσει

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Το πτυχίο της Οικονοµικής Σχολής είναι ο µόνος τίτλος που έχει ο Πέτρος
Αθανασίου.
2. Ο υποψήφιος γνωρίζει καλά δύο ξένες γλώσσες.
3. Τα προσόντα του νέου εντυπωσιάζουν τον υπεύθυνο προσλήψεων.
4. Ο υπεύθυνος προσλήψεων δε θεωρεί σηµαντική την προϋπηρεσία.
5. Ο υπεύθυνος δεν αφήνει ελπίδες στον Πέτρο ότι θα προσληφθεί.

48

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 15 - Επανάληψη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το επίρρηµα των παρακάτω επιθέτων:

1.
2.
3.
4.
5.

βιαστικός
απλός
βέβαιος
µακρύς
ασφαλής

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1. Πρέπει

α) ότι ο πελάτης δε µας εµπιστεύεται πια.

2. Λέγεται

β) να πληρώνεις µε µετρητά παρά µε πιστωτική κάρτα.

3. ∆εν είναι δυνατόν

γ) να έρθεις αµέσως εδώ!

4. Φαίνεται

δ) ότι έχασε όλα του τα χρήµατα στις επιχειρήσεις.

5. Συµφέρει περισσότερο ε) να µου είπε ψέµατα ο συνεργάτης µου.

3. Σηµειώστε µε ένα √ τα αποθετικά ρήµατα:
1.
2.
3.
4.
5.

φαίνοµαι
εργάζοµαι
δένοµαι
σκέφτοµαι
εύχοµαι

6. κόβοµαι
7. αισθάνοµαι
8. σέβοµαι
9. έρχοµαι
10. δέχοµαι
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Όταν κάποιος επιθυµεί να εργαστεί σε
µία επιχείρηση, η πρώτη κίνησή του
είναι να στείλει ή να παραδώσει
αυτοπροσώπως το βιογραφικό του
σηµείωµα στον υπεύθυνο προσλήψεων
της επιχείρησης αυτής.
Το βιογραφικό σηµείωµα πρέπει να
περιλαµβάνει απαραιτήτως τα στοιχεία
ταυτότητας του υποψηφίου, την
οικογενειακή του κατάσταση, τις
σπουδές του και την, τυχόν,
εργασιακή
εµπειρία,
που
έχει
αποκτήσει. Οι δύο τελευταίες είναι
σκόπιµο να περιγράφονται αναλυτικά,
δηλαδή ποιο ακριβώς ήταν το
περιεχόµενό τους, ποια χρονολογία
πραγµατοποιήθηκαν και ποια ήταν η
διάρκειά τους. Στις σπουδές να
περιλαµβάνεται και η γνώση ξένων
γλωσσών, εφόσον υπάρχει, και το
επίπεδο γνώσης αυτών.
Επίσης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναφέρει στο βιογραφικό του τα ευρύτερα
ενδιαφέροντά του, ώστε ο υποψήφιος εργοδότης του να εκτιµήσει την
προσωπικότητά του συνολικά.
Τέλος, είναι χρήσιµο να εσωκλείσει συστατικές επιστολές από τους καθηγητές, τους
προηγούµενους εργοδότες του κλπ., για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόσληψής του.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Στοιχεία (-ο, -α) ταυτότητας (-α, -ες): πληροφορίες για ένα πρόσωπο, όνοµα,
επώνυµο, πατρώνυµο κλπ., που το χαρακτηρίζουν και το ξεχωρίζουν από τα άλλα.
Π.χ. Τα στοιχεία ταυτότητας είναι το πρώτο πράγµα που γράφεται σε ένα
βιογραφικό.

•

Σπουδές (-ή, -ές): η συστηµατική και µεθοδική µελέτη µιας επιστήµης σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή.
Π.χ. Έχετε κάνει εξαιρετικές σπουδές, αλλά είστε πολύ νέος γι’ αυτή τη θέση.

•

Χρονολογία, -ες: το έτος και η ηµεροµηνία που συνέβη κάποιο γεγονός.
Π.χ. Ποια χρονολογία εργαζόσαστε ως διευθυντής προσωπικού στην «ΑΣΤΗΡ»;

•

Ενδιαφέροντα (-ον, -οντα): ασχολίες, δραστηριότητες που προτιµά ιδιαίτερα
κάποιος και τον ελκύουν.
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Π.χ. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι η µουσική και γενικά η τέχνη, είναι ανάµεσα
στα ενδιαφέροντά σας.
•

Εσωκλείω: κλείνω έγγραφο, χρήµατα κλπ. µέσα σε κάτι, σε φάκελο, δέµα κ.ά.
Π.χ. Στο φάκελο εσωκλείω και αντίγραφα των πτυχίων µου.

•

Εργοδότης, -ες: το πρόσωπο που προσλαµβάνει προσωπικό µε αµοιβή.
Π.χ. Η σχέση µου µε τον εργοδότη µου είναι τυπική και ψυχρή.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
συστατική επιστολή, χρονολογία, προσόντα, τις σπουδές, εργοδότες
1. Μην ξεχάσεις µαζί µε το βιογραφικό να στείλεις και ………………………… από τον
καθηγητή σου.
2. Χρειάζεται να περιγράψεις πολύ αναλυτικά ………………………… που έχεις κάνει.
3. ∆ε θυµάµαι ποια ακριβώς ………………………… έπιασα την πρώτη µου δουλειά.
4. Οι περισσότεροι ………………………… έχουν αυστηρά επαγγελµατική συµπεριφορά.
5. Είναι σηµαντικό να δείξεις στο βιογραφικό σου ότι έχεις και άλλα …………………………
εκτός από τις σπουδές σου.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

εσωκλείω
εργασιακή
στοιχεία
ευρύτερα
οικογενειακή

ενδιαφέροντα
εµπειρία
επιστολή
ταυτότητας
κατάσταση
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να παραδώσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου,
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (παραδίνω)
Π.χ. ∆υστυχώς, το βιογραφικό σας είχε χαθεί, δεν το παραδώσατε ο ίδιος;

φωνής

Αρχικοί χρόνοι: παραδίδω, παρέδιδα, θα παραδίδω, θα παραδώσω, παρέδωσα, έχω
παραδώσει, είχα παραδώσει, θα έσω παραδώσει.
•

Αυτοπροσώπως: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Καλό είναι να παραδίνετε το βιογραφικό σας σηµείωµα αυτοπροσώπως, για να
έχουµε µία καλύτερη εικόνα σας.

•

Να περιλαµβάνει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περιλαµβάνω)
Π.χ. Μα γιατί είναι ανάγκη το βιογραφικό να περιλαµβάνει και τα ενδιαφέροντά µου,
αφού είναι άσχετα µε τη δουλειά που ψάχνω;

•

Αρχικοί χρόνοι: περιλαµβάνω, περιελάµβανα, θα περιλαµβάνω, θα περιλάβω,
περιέλαβα, έχω περιλάβει, είχα περιλάβει, θα έχω περιλάβει
Είναι σκόπιµο: α. είναι: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού (είµαι)
Αρχικοί χρόνοι: είµαι, ήµουν θα είµαι
β. σκόπιµο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(σκόπιµος-η-ο)
Κλίση:
σκόπιµος
σκόπιµου
σκόπιµο
σκόπιµε

σκόπιµη
σκόπιµης
σκόπιµη
σκόπιµη

σκόπιµο
σκόπιµου
σκόπιµο
σκόπιµο

σκόπιµοι
σκόπιµων
σκόπιµους
σκόπιµοι

σκόπιµες
σκόπιµων
σκόπιµες
σκόπιµες

σκόπιµα
σκόπιµων
σκόπιµα
σκόπιµα

Π.χ. Είναι σκόπιµο, εάν έχεις, να εσωκλείσεις και µερικές συστατικές επιστολές στο
βιογραφικό σου σηµείωµα.
•

Αναλυτικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Πείτε µου, αναλυτικά, σας παρακαλώ: πού έχετε εργαστεί, σε ποια θέση, σε
ποια εταιρεία και για πόσο χρόνο.

•

Περιεχόµενο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(το περιεχόµενο, -ου)
Π.χ. Το περιεχόµενο των σπουδών σας δεν είναι και πολύ σχετικό µε τη θέση που
ζητάτε.
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Κλίση:
το περιεχόµενο
του περιεχοµένου
το περιεχόµενο
περιεχόµενο
•

τα περιεχόµενα
των περιεχοµένων
τα περιεχόµενα
περιεχόµενα

Πραγµατοποιήθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (πραγµατοποιούµαι)
Π.χ. Νοιώθω ότι αν εργαστώ σε αυτή την εταιρεία, τα επαγγελµατικά µου όνειρα θα
πραγµατοποιηθούν.
Αρχικοί χρόνοι: πραγµατοποιούµαι, πραγµατοποιούµουν, θα πραγµατοποιούµαι, θα
πραγµατοποιηθώ, πραγµατοποιήθηκα, έχω πραγµατοποιηθεί, είχα πραγµατοποιηθεί,
θα έχω πραγµατοποιηθεί

•

∆ιάρκεια: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
διάρκεια, -ας)
Π.χ. Η διάρκεια των σπουδών µου ήταν µεγαλύτερη από το κανονικό γιατί
εργαζόµουν παράλληλα.
Κλίση:
η διάρκεια
της διάρκειας (διαρκείας)
την διάρκεια
διάρκεια

•

Εφόσον: σύνδεσµος χρονικός
Π.χ. Εφόσον αποφασίσουµε να σας προσλάβουµε, θα σας ειδοποιήσουµε µέσα στην
επόµενη εβδοµάδα.

•

Ευρύτερα: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής,
βαθµού συγκριτικού (ευρύτερος-η-ο)
Π.χ. Με αυτή τη θέση, ανοίγονται µπροστά σας ευρύτεροι επαγγελµατικοί
ορίζοντες.

•

Κλίση:
Ευρύτερος
ευρύτερου
ευρύτερο
ευρύτερε

ευρύτερη
ευρύτερης
ευρύτερη
ευρύτερη

ευρύτερο
ευρύτερου
ευρύτερο
ευρύτερο

ευρύτεροι
ευρύτερων
ευρύτερους
ευρύτεροι

ευρύτερες
ευρύτερων
ευρύτερες
ευρύτερες

ευρύτερα
ευρύτερων
ευρύτερα
ευρύτερα

Να εκτιµήσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (εκτιµώ)
Π.χ. Αυτό που εκτιµούµε πολύ στη δουλειά µας είναι η εργατικότητα και η
υπευθυνότητα.
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Αρχικοί χρόνοι: εκτιµώ, εκτιµούσα, θα εκτιµώ, θα εκτιµήσω, εκτίµησα, έχω
εκτιµήσει, είχα εκτιµήσει, θα έχω εκτιµήσει
•

Προσωπικότητα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(η προσωπικότητα, -ας)
Π.χ. Ένας υποψήφιος, εκτός από τα προσόντα του, µπορεί να εντυπωσιάσει και µε
την προσωπικότητά του.
Κλίση:
η προσωπικότητα
της προσωπικότητας
την προσωπικότητα
προσωπικότητα

•

οι προσωπικότητες
των προσωπικοτήτων
τις προσωπικότητες
προσωπικότητες

Συνολικά: επίρρηµα ποσοτικό
Π.χ. Θα προσλάβουµε συνολικά πέντε υποψήφιους, δύο για το τµήµα εξαγωγών και
τρεις για το τµήµα µάρκετινγκ.

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Όποιος θέλει να εργαστεί, πρέπει να παραδίδει ο ίδιος το βιογραφικό του στον
υπεύθυνο της επιχείρησης.
2. ∆εν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται η προϋπηρεσία στο βιογραφικό.
3. Η αναφορά των ενδιαφερόντων στο βιογραφικό ολοκληρώνει το προφίλ του
υποψηφίου.
4. Αν κάποιος εσωκλείσει συστατικές επιστολές στο βιογραφικό του, σίγουρα θα
προσληφθεί.
5. Οι συστατικές επιστολές είναι γραµµένες από φίλους και γνωστούς του υποψηφίου.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Οι εργαζόµενοι ………………………… κάθε 1η του µήνα.
α) πληρώθηκαν
β) θα πληρωθούν

γ) πληρώνονται

2. Μεγάλες ποσότητες εµπορεύµατος ………………………… κάθε µήνα στην Ευρώπη.
α) εξάχθηκαν
β) εξάγονται
γ) έχουν εξαχθεί
3. Ο πρόεδρος της εταιρείας ………………………… συνέχεια από τους υφισταµένους του
για την πορεία των πραγµάτων.
α) ενηµερώνεται
β) ενηµερώθηκε
γ) θα ενηµερωθεί
4. Η ποιότητα των προϊόντων ………………………… σχεδόν καθηµερινά.
α) ελέγχεται
β) είχε ελεγχθεί
γ) θα ελεγχθεί
5. Οι διευθυντές ………………………… πάντα µε απόφαση του προέδρου.
α) θα έχουν προσληφθεί
β) προσλήφθηκαν
γ) προσλαµβάνονται

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
παρατατικού:
1. Η µέρα µας στην εταιρεία ………………………… (είναι) πάντα κουραστική.
2. Στις εννιά ………………………… (έχω) σχεδόν πάντα ένα µίνι-συµβούλιο µε τους
συνεργάτες µας.
3. Γύρω στις έντεκα ………………………… (ελέγχω) την αλληλογραφία µας µε τους
πελάτες του εξωτερικού.
4. Το µεσηµέρι όλοι µας ………………………… (ετοιµάζω) τις παραγγελίες της επόµενης
µέρας.
5. Μετά τις δύο ………………………… (ενηµερώνω) το διευθυντή µας για τα θέµατα της
ηµέρας.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Αυτός που πήρε το
πτυχίο του µε άριστα.
1
2. Αυτός που σπουδάζει
ενώ κάποιος τρίτος
πληρώνει τα έξοδά
του, ιδιώτης ή ίδρυµα.
Κάθετα:
2
1. Το επίρρηµα από το
επίθετο «ακριβής».
2. Αυτός
που
έχει
πρόθεση
να
πάρει
κάποια θέση.
3. Η συστηµατική µελέτη
µίας
επιστήµης
σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή.

2

1
3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Το έτος και η ηµεροµηνία που συνέβη κάποιο γεγονός.
2. Παρατατικός του «σπουδάζω» (α΄ ενικό πρόσωπο).
3. Το πρόσωπο που προσλαµβάνει προσωπικό µε αµοιβή.

Χ_________
Σ_______
Ε________

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Χρειάζεται …………………… κάθε µέρα τόσους πολλούς υποψηφίους;
α) να εξετάσουµε
β) να εξετάζουµε
γ) να εξετάζαµε
2. Πρέπει …………………… τουλάχιστον δέκα ώρες την ηµέρα, αν τελικά προσληφθείς.
α) να δουλεύεις
β) να δουλέψεις
γ) να είχες δουλέψει
3. Είναι λογικό …………………… άγχος, όταν σου παίρνει συνέντευξη ο υπεύθυνος
προσλήψεων.
α) να είχαµε
β) να είχες
γ) να έχεις
4. ∆ε νοµίζω πως είναι ανάγκη …………………… ανθρώπους, που έχουν τόσο κακή
συµπεριφορά κι ας έχουν τόσα προσόντα.
α) να έχουµε προσλάβει β) να προσλαµβάναµε
γ) να προσλαµβάνουµε
5. ∆εν µπορώ …………………… σίγουρος ότι θα βρω δουλειά, όταν υπάρχει τέτοιος
ανταγωνισµός.
α) να νοιώθω
β) να ένοιωθα
γ) να ένοιωσα
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ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Εισηγητής:

Ιωάννου:

Ασφαλιστής:

Ιωάννου:

Συγκεντρωθήκαµε σήµερα εδώ για να µιλήσουµε για τη στάση
µας απέναντι στον πελάτη που ενδιαφέρεται για την αγορά
ασφάλειας. Ο κ. Ιωάννου, διευθυντής πωλήσεων της
εταιρείας µας, θα µας δώσει πολύτιµες συµβουλές, βασισµένες
στην προσωπική του εµπειρία, και θα απαντήσει σε δικά σας
ερωτήµατα. Κ. Ιωάννου, έχετε το λόγο.
Βρισκόµαστε στην καταλληλότερη εποχή για ασφαλιστικούς
και χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους. Θα µε ρωτάτε,
βέβαια, πώς γίνεται να υπάρχει βελτιωµένο επίπεδο
υποψήφιων πελατών, ανώτερο δυναµικό πωλήσεων,
ισχυρές εταιρείες κι εµείς ως κλάδος να αγωνιζόµαστε τόσο
σκληρά.
Συγγνώµη που σας διακόπτω, αλλά θα ήθελα να σας
απευθύνω µία ερώτηση. Πώς θα κλείνουµε µια πώληση, όταν ο
υποψήφιος πελάτης είναι επιφυλακτικός απέναντί µας; Τον
τελευταίο καιρό έχει τύχει να κάνω και δέκα συναντήσεις µε
πελάτη που τελικά δεν κατέληξαν σε κλείσιµο πώλησης.
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι χαίρονται να αγοράζουν,
µισούν όµως όταν κάποιος προσπαθεί να τους πουλήσει. Θα
σταµατούν όµως να αντιστέκονται, όταν δουν ότι ο
πρωταρχικός σας στόχος δεν είναι τόσο η πώληση, όσο να
κάνετε µια συζήτηση µαζί τους. Θα κλείνετε περισσότερες
πωλήσεις, αν γνωρίζετε τον πελάτη σας καλύτερα,
παρακολουθώντας µια κινηµατογραφική ταινία µαζί του, για
παράδειγµα, παρά παρουσιάζοντας αναλυτικά τα προϊόντα
που πουλάτε. Τέλος, θα σηµειώσω ότι δεν πουλάµε ασφάλειες
ζωής, συνταξιοδοτικά προγράµµατα και αµοιβαία
κεφάλαια.
Πουλάµε
εσωτερική
ηρεµία,
ασφάλεια,
ανεξαρτησία και µια ζωή χωρίς φόβο.

Ειδικό Λεξιλόγιο
• Εισηγητής, -ές: ο πρώτος οµιλητής συνεδρίου, συµβουλίου κλπ., αυτός που
κάνει την πρώτη ανακοίνωση.
Π.χ. Εισηγητής του συνεδρίου θα είναι τιµής ένεκεν ο Υπουργός Εξωτερικών.
•

Ασφάλεια, -ες: 1. η κατάσταση κατά την οποία κάποιος ή κάτι δεν εκτίθεται
σε κίνδυνο.
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Π.χ.Αυτό το αντικλεπτικό σύστηµα εγγυάται απόλυτα την ασφάλεια της
περιουσίας σας.
2. η συµφωνία µεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη, µε την οποία η πρώτη
εγγυάται στο δεύτερο αποζηµίωση σε περίπτωση βλάβης, που καλύπτεται από το
συµβόλαιο.
Π.χ. Μία ασφάλεια πυρός κοστίζει, αλλά εξασφαλίζει το ακίνητό σου.
• Έχω το λόγο: µπορώ να µιλήσω, έχω δικαίωµα να µιλήσω.
Π.χ. Ο συνήγορος υπεράσπισης έχει το λόγο!
• Ασφαλιστικός-ή-ό σύµβουλος, -οι: το πρόσωπο που παρέχει συµβουλές επί
ασφαλιστικών θεµάτων και συνάπτει ασφαλιστικά συµβόλαια για λογαριασµό του
ιδίου ή της εταιρείας του / ο ασφαλιστής.
Π.χ. Ο ασφαλιστικός σας σύµβουλος µπορεί να σας δώσει κάθε πληροφορία για
τις ασφάλειες ζωής.
• Χρηµατοοικονοµικός-ή-ό σύµβουλος, -οι: το πρόσωπο που δίνει συµβουλές
για τη διαχείριση του χρήµατος.
Π.χ. Ο χρηµατοοικονοµικός µου σύµβουλος µε βοήθησε να κάνω πολύ αποδοτικές
επενδύσεις.
• Υποψήφιος-α-ο πελάτης, -ες: αυτός που πρόκειται ή επιδιώκει να γίνει
πελάτης µιας επιχείρησης κλπ.
Π.χ. Τα παιδιά είναι οι αυριανοί υποψήφιοι πελάτες µας.
• ∆υναµικό πωλήσεων (-η, -εις): το σύνολο των ανθρώπων που προσφέρουν
παραγωγικές υπηρεσίες στον τοµέα των πωλήσεων.
Π.χ. Το δυναµικό πωλήσεών µας είναι έµπειρο και άριστα εκπαιδευµένο.
• Κλάδος, -οι: άτοµα της ίδιας επαγγελµατικής οµάδας.
Π.χ. Ο ιατρικός κλάδος περνάει µεγάλη κρίση.
• Ασφαλιστής, -ές: ο επαγγελµατίας που συνάπτει ασφαλιστικά συµβόλαια για
λογαριασµό του ιδίου ή της εταιρείας του.
Π.χ. Οι ασφαλιστές δεν πρέπει να είναι πιεστικοί αλλά υποµονετικοί µε τους
πελάτες τους.
• Συγγνώµη που σας διακόπτω: µε συγχωρείτε που παρεµβαίνω στη συζήτηση.
Π.χ. Συγγνώµη που σας διακόπτω, αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάτι σηµαντικό.
• Κλείσιµο πώλησης (-η, -εις): η τακτοποίηση, η οριστική διευθέτηση µιας
πώλησης.
Π.χ. Μόλις έγινε το κλείσιµο µιας πώλησης πολλών χιλιάδων ευρώ.
• Για παράδειγµα: για να αναφέρω µία περίπτωση που αποδεικνύει ή εξηγεί αυτό
που λέω, παραδείγµατος χάριν.
Π.χ. Πολλά ζώα µε φτερά δε µπορούν να πετάξουν, για παράδειγµα οι κότες, οι
πάπιες, οι πιγκουΐνοι κλπ.
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• Συνταξιοδοτικό (-ός-ή-ό) πρόγραµµα, -µατα: πλάνο, σχεδιασµός ενεργειών
από µία ασφαλιστική εταιρεία, οργανισµό κλπ., που σχετίζεται µε την παροχή
σύνταξης.
Π.χ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν συνταξιοδοτικά προγράµµατα για όλες
τις απαιτήσεις.
• Αµοιβαίο (-ος-α-ο) κεφάλαιο, -α: µία µορφή εταιρείας επενδύσεων που
κεφαλαιοποιείται από τη συνεχή πώληση του αποθεµατικού της, το οποίο
υποχρεούται να επαναγοράσει από τους µετόχους της, αν αυτοί το ζητήσουν.
Π.χ. Έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήµατά του σε αµοιβαία κεφάλαια.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
ασφαλιστικός σύµβουλος, κλείσιµο, ασφάλειες, κλάδος, συνταξιοδοτικό
1. Σήµερα αντιµετώπισα µεγάλη δυσκολία µε κάποιο πελάτη κατά το
…………………………… πώλησης.
2. Αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για να πουλήσουµε …………………………… .
3. Ο κ. Ιωάννου δουλεύει πολλά χρόνια ως …………………………… .
4. Πρέπει να σκεφτούµε ότι ένα …………………………… πρόγραµµα είναι χρήσιµο για
το µέλλον.
5. Ο …………………………… των ασφαλιστών έχει αναπτυχθεί πολύ τα δέκα τελευταία
χρόνια.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

υποψήφιος
αµοιβαίο
έχω
δυναµικό
εισηγητής

συζήτησης
το λόγο
πελάτης
κεφάλαιο
πωλήσεων
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Γενικό Λεξιλόγιο
• Συγκεντρωθήκαµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (συγκεντρώνοµαι)
Π.χ. Μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από τη Βουλή.
Αρχικοί χρόνοι: συγκεντρώνοµαι, συγκεντρωνόµουν, θα συγκεντρώνοµαι, θα
συγκεντρωθώ, συγκεντρώθηκα, έχω συγκεντρωθεί, είχα συγκεντρωθεί, θα έχω
συγκεντρωθεί
• Πολύτιµες: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(πολύτιµος-η-ο)
Π.χ. Το πιο πολύτιµο πράγµα για τον άνθρωπο είναι τελικά οι γνώσεις!
Κλίση:
Πολύτιµος
πολύτιµου
πολύτιµο
πολύτιµε

πολύτιµη
πολύτιµης
πολύτιµη
πολύτιµη

πολύτιµο
πολύτιµου
πολύτιµο
πολύτιµο

πολύτιµοι
πολύτιµων
πολύτιµους
πολύτιµοι

πολύτιµες
πολύτιµων
πολύτιµες
πολύτιµες

πολύτιµα
πολύτιµων
πολύτιµα
πολύτιµα

• Βασισµένες: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄(βασίζοµαι)
Π.χ. Οι αποφάσεις σας να είναι βασισµένες στη λογική εκτίµηση των δεδοµένων.
Αρχικοί χρόνοι: βασίζοµαι, βασιζόµουν, θα βασίζοµαι, θα βασιστώ, βασίστηκα,
έχω βασιστεί, είχα βασιστεί, θα έχω βασιστεί
Κλίση:
βασισµένος
βασισµένου
βασισµένο
βασισµένε

βασισµένη
βασισµένης
βασισµένη
βασισµένη

βασισµένο
βασισµένου
βασισµένο
βασισµένο

βασισµένοι
βασισµένων
βασισµένους
βασισµένοι

βασισµένες
βασισµένων
βασισµένες
βασισµένες

βασισµένα
βασισµένων
βασισµένα
βασισµένα

• Καταλληλότερη: επίθετο, βαθµού συγκριτικού, γένους θηλυκού, αριθµού
ενικού, πτώσης αιτιατικής (κατάλληλος-η-ο)
Π.χ. Πρέπει να βρούµε το καταλληλότερο άτοµο γι΄ αυτή τη θέση.
Κλίση:
κατάλληλος
κατάλληλου
κατάλληλο

κατάλληλη
κατάλληλης
κατάλληλη

κατάλληλο
κατάλληλου
κατάλληλο
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κατάλληλε

κατάλληλη

κατάλληλο

κατάλληλοι
κατάλληλων
κατάλληλους
κατάλληλοι

κατάλληλες
κατάλληλων
κατάλληλες
κατάλληλες

κατάλληλα
κατάλληλων
κατάλληλα
κατάλληλα

• Αγωνιζόµαστε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(αγωνίζοµαι)
Π.χ. Οι νέοι σήµερα αγωνίζονται να βρουν µια δουλειά ανάλογη των προσόντων
τους.
Αρχικοί χρόνοι: αγωνίζοµαι, αγωνιζόµουν, θα αγωνίζοµαι,
αγωνίστηκα, έχω αγωνιστεί, είχα αγωνιστεί, θα έχω αγωνιστεί
• Επιφυλακτικός: επίθετο, γένους
ονοµαστικής (επιφυλακτικός-ή-ό)

αρσενικού,

αριθµού

θα

αγωνιστώ,

ενικού,

πτώσης

Π.χ. Είµαι επιφυλακτικός απέναντι στους ανθρώπους που λένε πολλά λόγια.
Κλίση:
επιφυλακτικός
επιφυλακτικού
επιφυλακτικό
επιφυλακτικέ

επιφυλακτική
επιφυλακτικής
επιφυλακτική
επιφυλακτική

επιφυλακτικό
επιφυλακτικού
επιφυλακτικό
επιφυλακτικό

επιφυλακτικοί
επιφυλακτικών
επιφυλακτικούς
επιφυλακτικοί

επιφυλακτικές
επιφυλακτικών
επιφυλακτικές
επιφυλακτικές

επιφυλακτικά
επιφυλακτικών
επιφυλακτικά
επιφυλακτικά

• Έχει τύχει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (τυχαίνω)
Π.χ. Όλα τα απίθανα πράγµατα σε µένα τυχαίνουν!
Αρχικοί χρόνοι: τυχαίνω, τύχαινα, θα τυχαίνω, θα τύχω, έτυχα, έχω τύχει, είχα
τύχει, θα έχω τύχει
• Μισούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (µισώ)
Π.χ. Συνήθως οι υπάλληλοι µισούν τα αφεντικά τους.
Αρχικοί χρόνοι: µισώ, µισούσα, θα µισώ, θα µισήσω, µίσησα, έχω µισήσει, είχα
µισήσει, θα έχω µισήσει
• Πρωταρχικός: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(πρωταρχικός-ή-ό)
Π.χ. Οι περισσότεροι έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να βγάλουν λεφτά.
Κλίση:
πρωταρχικός
πρωταρχικού

πρωταρχική
πρωταρχικής

πρωταρχικό
πρωταρχικού
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πρωταρχικό
πρωταρχικέ

πρωταρχική
πρωταρχική

πρωταρχικό
πρωταρχικό

πρωταρχικοί
πρωταρχικών
πρωταρχικούς
πρωταρχικοί

πρωταρχικές
πρωταρχικών
πρωταρχικές
πρωταρχικές

πρωταρχικά
πρωταρχικών
πρωταρχικά
πρωταρχικά

• Να αντιστέκονται: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αντιστέκοµαι)
Π.χ. Κάνω δίαιτα, αλλά στα γλυκά δεν µπορώ ν΄ αντισταθώ!
Αρχικοί χρόνοι: αντιστέκοµαι, αντιστεκόµουν, θα αντιστέκοµαι, θα αντισταθώ,
αντιστάθηκα, έχω αντισταθεί, είχα αντισταθεί, θα έχω αντισταθεί.
• Ηρεµία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
ηρεµία, -ας)
Π.χ. Για να έχει εσωτερική ηρεµία ο άνθρωπος, πρέπει να τα έχει καλά µε τον
εαυτό του.
Κλίση:
η
ηρεµία
της ηρεµίας
την ηρεµία
ηρεµία

οι ηρεµίες
τις ηρεµίες
ηρεµίες

• Ανεξαρτησία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(η ανεξαρτησία, -ας)
Π.χ. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει οικονοµική ανεξαρτησία, νιώθει πιο ασφαλής.
Κλίση:
η
ανεξαρτησία
της ανεξαρτησίας
την ανεξαρτησία
ανεξαρτησία
• Φόβο: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ο
φόβος, -ου)
Π.χ. Είχε το φόβο µήπως δεν τον συµπαθήσουν οι συνάδελφοί του.
Κλίση:
ο φόβος
του φόβου
το φόβο
φόβε

οι φόβοι
των φόβων
τους φόβους
φόβοι
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Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο κ. Ιωάννου είναι ένας νέος και άπειρος ασφαλιστής.
2. Ο κ. Ιωάννου δίνει συµβουλές στους ασφαλιστικούς συµβούλους.
3. Ο κλάδος των ασφαλιστών αντιµετωπίζει δυσκολίες αν και η εποχή είναι
κατάλληλη για ασφάλειες.
4. Η ερώτηση που του απευθύνουν αφορά πελάτες που είναι επιφυλακτικοί µε τις
πωλήσεις.
5. Ο κ. Ιωάννου πιστεύει ότι ο ασφαλιστής πρέπει να είναι αναλυτικός κατά την
πώληση των προϊόντων .
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Μέλλοντας Συνεχής
Ο συνεχής µέλλοντας -σε αντίθεση µε τον απλό που παρουσιάζει µια πράξη να
συµβαίνει µια φορά - δείχνει τη διάρκεια ή την επανάληψη µιας πράξης στο µέλλον.
Σχηµατίζεται από το θα και το θέµα του ενεστώτα, έχει τις ίδιες καταλήξεις
µε τον ενεστώτα και παίρνει άρνηση δεν.

Παραδείγµατα

θα διαβάζω
θα διαβάζεις
θα διαβάζει
θα διαβάζουµε
θα διαβάζετε
θα διαβάζουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

αγαπάω
αγαπάς
αγαπάει
αγαπάµε
αγαπάτε
αγαπάνε

θα
θα
θα
θα
θα
θα

οδηγώ
οδηγείς
οδηγεί
οδηγούµε
οδηγείτε
οδηγούν

Ο συνεχής µέλλοντας χρησιµοποιείται συνήθως µετά από ερωτήσεις και φράσεις,
όπως:
-κάθε πότε; πόσο συχνά;
-από αύριο…-από την άλλη εβδοµάδα…-από του χρόνου…
- όλο το πρωί…-κάθε ώρα…-από εδώ και εµπρός, από εδώ και στο εξής κλπ.

Παραδείγµατα
Από του χρόνου θα διαβάζεις περισσότερο.
Όλο το πρωί αύριο θα γράφει την επιστολή.
Από εδώ και εµπρός θα προσέχουµε στο µάθηµα.
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το συνεχή µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε
πρόσωπο και αριθµό:

καταλαβαίνουµε
αποφασίζουν
αργείτε
κατοικείς
ασφαλίζει

→
→
→
→
→

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του συνεχούς
µέλλοντα:
1. Σε λίγα χρόνια η εταιρεία µας …………………………… όλο και περισσότερους
ανθρώπους. (ασφαλίζω)
2. Ο συνεργάτης µας …………………………… τους πελάτες µας τουλάχιστον µια φορά
το µήνα. (συναντάω)
3. Είµαστε έτοιµοι και από εδώ κι εµπρός …………………………… και στις ασφαλίσεις
ακινήτων. (προχωράω)
4. Τα υποκαταστήµατα της επιχείρησής µας …………………………… από τον επόµενο
µήνα και τις ασφάλειες πυρός. (αναλαµβάνω)
5. Οι ασφαλιστικοί σας σύµβουλοι ………… σας …………………………… για το ποσό που
πρέπει κάθε φορά να καταβάλλετε. (ενηµερώνω)

3. Βρείτε και διορθώστε τα λάθη στις παρακάτω προτάσεις:
1. Αύριο θα συναντάω τους συνεργάτες µου κάθε σαββατοκύριακο.
2. Από εδώ και στο εξής στέλνετε κάθε µήνα τις νέες σας προτάσεις.
3. Από τον άλλο µήνα επικοινωνούµε συχνότερα µέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
4. Από εδώ και στο εξής µελετάει προκειµένου να ολοκληρώσει τη διαφηµιστική
καµπάνια της εταιρείας.
5. ∆ουλεύεις όλο το τριήµερο για να τελειώσεις γρηγορότερα τα έγγραφα των
ασφαλιζόµενων.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Οι ασφάλειες είναι κάτι πολύ συνηθισµένο στις µέρες µας. Οτιδήποτε µπορεί να
ασφαλιστεί, όχι µόνο αγαθά αλλά και υπηρεσίες. Κάνοντας κάποιος µια ασφάλεια,
πληρώνει προκαταβολικά για κάτι κακό που µπορεί να τύχει. Για παράδειγµα, µια
ναυτιλιακή εταιρεία ασφαλίζοντας τα πλοία της, µπορεί να ασφαλίσει ταυτόχρονα και
το φορτίο τους. Αν θέλουµε, µπορούµε να ασφαλίσουµε ακόµα κι ένα δέµα που θα
στείλουµε σε κάποιον.
Οι πιο διαδεδοµένες ασφάλειες είναι η
ασφάλεια ζωής, υγείας, σπουδών,
κατοικίας,
αυτοκινήτου,
πυρός,
σεισµού ή ακόµα και κατοικίδιων ζώων.
Στα
συνταξιοδοτικά
ασφαλιστικά
προγράµµατα
πληρώνοντας
ο
ασφαλιζόµενος τα ασφάλιστρα, λαµβάνει
ύστερα από κάποια χρόνια ένα σηµαντικό
ποσό σε εφάπαξ ή σε µορφή
σύνταξης, το οποίο έχει στο µεταξύ
επενδυθεί.
Το ποσό του ασφαλίστρου αναφέρεται
σε µια ασφαλιζόµενη αξία. Συνήθως
υπάρχει
περιοδική
αύξηση
του
ασφάλιστρου
µε
ένα
ποσοστό,
εξαµηνιαία ή ετήσια.
Ο υπολογισµός του ασφάλιστρου είναι πολύπλοκος. ∆ιαφορετικές καταστάσεις
απαιτούν διαφορετικούς τρόπους ασφάλισης. Λαµβάνοντας υπόψη ο ασφαλιστής
πολλές παραµέτρους, όπως το µέσο όρο ζωής που αυξάνεται, το προφίλ του
ασφαλιζόµενου κλπ., διαµορφώνει αναλόγως το αντίστοιχο ασφαλιστικό πλάνο.
Για
την
καταβολή
οποιασδήποτε
ασφαλιστικής
αποζηµίωσης
ο
συµβαλλόµενος, ο ασφαλιζόµενος ή ο δικαιούχος, κατά περίπτωση, οφείλει να
καταθέσει γραπτή αναγγελία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας µαζί µε τα
αναγκαία δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι δικαιούται να εισπράξει την
αποζηµίωση.

Ειδικό Λεξιλόγιο
• Ασφαλίζω: συνάπτω είτε ως συµβαλλόµενος είτε ως ασφαλιστής συµβόλαιο, το
οποίο αποζηµιώνει το συµβαλλόµενο ή το δικαιούχο στην περίπτωση του
προβλεπόµενου ατυχήµατος.
Π.χ. Ασφάλισε το αυτοκίνητό του σε περίπτωση κλοπής για 12.000 ευρώ.
• Ασφάλεια, -ες ζωής, υγείας, σπουδών, κατοικίας, αυτοκινήτου, πυρός,
σεισµού: η συµφωνία µεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη, µε την οποία η
πρώτη εγγυάται στο δεύτερο αποζηµίωση σε περίπτωση βλάβης της υγείας, της
κατοικίας, του αυτοκινήτου κλπ, που καλύπτεται από το συµβόλαιο.
Π.χ. Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους Ι.Χ.
• Εφάπαξ: χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται σε µία µόνο δόση και όχι τµηµατικά.
Π.χ. Προτιµάτε να λάβετε τα χρήµατα εφάπαξ ή σε δόσεις;
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• Σύνταξη, -εις: µηνιαίο χρηµατικό ποσό από ασφαλιστικό οργανισµό σε
ασφαλισµένο (ή σε συγγενή του µετά το θάνατό του) όταν αυτός έχει πάψει να
εργάζεται, έχοντας συµπληρώσει τα απαιτούµενα χρόνια εργασίας και ένσηµα.
Π.χ. Για να πάρετε σύνταξη, πρέπει να έχετε συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
σας.
• Ασφάλιστρο, -α: το ποσό που πληρώνει ο ασφαλιζόµενος στην ασφαλιστική
εταιρεία για την ασφάλιση του ίδιου, των περιουσιακών του στοιχείων κλπ.
Π.χ. Τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια
υπερβολικά.
• Ασφαλιζόµενη (-ος-η-ο) αξία, -ες: η αξία του αντικειµένου, αγαθού κλπ. το
οποίο ασφαλίζεται (υγεία, κατοικία κ.ά.).
Π.χ. Η ασφαλιζόµενη αξία καθορίζει πόσο υψηλό θα είναι το ασφάλιστρο.
• Περιοδική (-ός-ή-ό) αύξηση, -εις:
η αύξηση, η άνοδος της τιµής που
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Π.χ. Η περιοδική αύξηση του ασφάλιστρου γίνεται ύστερα από συνεννόηση του
ασφαλιζόµενου µε την εταιρεία.
• Καταβολή, -ές: η πληρωµή χρηµατικού ποσού.
Π.χ. Η καταβολή των ασφαλίστρων πρέπει να γίνεται έγκαιρα.
• Ασφαλιστική (-ός-ή-ό) αποζηµίωση,-εις: χρηµατική προσφορά για την
επανόρθωση ζηµιάς από ασφαλιστική εταιρεία.
Π.χ. Η ασφαλιστική αποζηµίωση θα είναι αντίστοιχη µε το ασφάλιστρο που θα
πληρώνετε.
• Συµβαλλόµενος, -οι: 1. το πρόσωπο που υπογράφει συµφωνία, συµβόλαιο µε
εταιρεία κλπ. για κάποιο σκοπό.
Π.χ. Ο συµβαλλόµενος πρέπει να αποδεχτεί τους όρους του συµβολαίου.
2. το πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση.
Π.χ. Ο συµβαλλόµενος πρέπει να εξετάσει προσεκτικά το ασφαλιστήριο συµβόλαιο
πριν το υπογράψει.
• Ασφαλιζόµενος, -οι: το πρόσωπο για τη ζωή του οποίου συνάπτεται η
ασφάλιση.
Π.χ. Ο ασφαλιζόµενος για να εισπράξει την οποιαδήποτε αποζηµίωση πρέπει να
συµµορφώνεται µε τους όρους του συµβολαίου.
• ∆ικαιούχος, -οι: 1. το πρόσωπο που έχει νόµιµο δικαίωµα σε κάτι.
Π.χ. Το επίδοµα θα καταβληθεί σύντοµα στους δικαιούχους.
2. το πρόσωπο που έχει δικαίωµα να εισπράξει την αποζηµίωση σε περίπτωση
θανάτου του ασφαλιζόµενου.
Π.χ. Ως δικαιούχο µπορείτε να ορίσετε ένα φιλικό ή συγγενικό σας πρόσωπο.
• Καταθέτω: 1. παραδίδω χρήµατα σε πιστωτικό ίδρυµα (τράπεζα) για φύλαξη και
τοκισµό.
Π.χ. Έχει καταθέσει όλες του τις οικονοµίες στην Εθνική Τράπεζα.
2. παραδίδω έγγραφο
Π.χ. Πρέπει να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας µας.
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• Εισπράττω: παίρνω χρήµατα που µου οφείλονται.
Π.χ. Η ασφαλιστική εισπράττει τα ασφάλιστρα σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ασφαλιστικό
ποσό
περιοδική
ασφάλεια
ασφαλιζόµενη

πυρός
αύξηση
αξία
πρόγραµµα
ασφάλιστρου

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
καταβολή, εφάπαξ, κατάθεση, αποζηµίωση, ασφάλεια υγείας
1. Προτιµώ να εισπράξω το ασφαλιστικό µου πρόγραµµα ……………………………… κι
όχι σε µορφή σύνταξης.
2. Η ……………………………… των ασφαλίστρων είναι συνήθως εξαµηνιαία.
3. Θεωρώ ότι η πιο σηµαντική ασφάλεια που πρέπει να κάνει κανείς είναι η
……………………………… .
4. Η ……………………………… των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει σε διάστηµα ενός
µήνα.
5. Για να λάβει την ……………………………… ο ασφαλιζόµενος, πρέπει να καταθέσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
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Γενικό Λεξιλόγιο
• Αγαθά: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (το αγαθό, -ού)
Π.χ. Τα καταναλωτικά αγαθά βάζουν σε µεγάλο πειρασµό το σύγχρονο άνθρωπο.
Κλίση:
το
αγαθό
του αγαθού
το
αγαθό
αγαθό

τα
των
τα

αγαθά
αγαθών
αγαθά
αγαθά

• Υπηρεσίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (η υπηρεσία, -ας)
Π.χ. Μια καλή ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στους
ασφαλιζόµενους.
Κλίση:
η υπηρεσία
της υπηρεσίας
την υπηρεσία
υπηρεσία

οι υπηρεσίες
των υπηρεσιών
τις υπηρεσίες
υπηρεσίες

• Προκαταβολικά: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Θέλω να µου πληρώσετε όλα τα χρήµατα προκαταβολικά.
• Ναυτιλιακή εταιρεία: 1. Ναυτιλιακή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού,
πτώσης ονοµαστικής (ναυτιλιακός-ή-ό)
Κλίση:
ναυτιλιακός
ναυτιλιακού
ναυτιλιακό
ναυτιλιακέ

ναυτιλιακή
ναυτιλιακής
ναυτιλιακή
ναυτιλιακή

ναυτιλιακό
ναυτιλιακού
ναυτιλιακό
ναυτιλιακό

ναυτιλιακοί
ναυτιλιακών
ναυτιλιακούς
ναυτιλιακοί

ναυτιλιακές
ναυτιλιακών
ναυτιλιακές
ναυτιλιακές

ναυτιλιακά
ναυτιλιακών
ναυτιλιακά
ναυτιλιακά

2. Εταιρεία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(η εταιρεία, -ας)
Π.χ. Στον Πειραιά είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
Κλίση:
η εταιρεία
της εταιρείας
την εταιρεία
εταιρεία

οι εταιρείες
των εταιρειών
τις εταιρείες
εταιρείες
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• Φορτίο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
φορτίο, -ου)
Π.χ. Το φορτίο του φορτηγού σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 τόνους.
Κλίση:
το φορτίο
του φορτίου
το φορτίο
φορτίο

τα
των
τα

φορτία
φορτίων
φορτία
φορτία

• ∆ιαδεδοµένες: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄(διαδίδοµαι)
Π.χ. Λόγω των πολλών σεισµών οι ασφάλειες κατοικίας είναι πια πολύ
διαδεδοµένες.
Αρχικοί χρόνοι: διαδίδοµαι, διαδιδόµουν, θα διαδίδοµαι, θα διαδοθώ, διαδόθηκα,
έχω διαδοθεί, είχα διαδοθεί, θα έχω διαδοθεί
Κλίση:
διαδεδοµένος
διαδεδοµένου
διαδεδοµένο
διαδεδοµένε

διαδεδοµένη
διαδεδοµένης
διαδεδοµένη
διαδεδοµένη

διαδεδοµένο
διαδεδοµένου
διαδεδοµένο
διαδεδοµένο

διαδεδοµένοι
διαδεδοµένων
διαδεδοµένους
διαδεδοµένοι

διαδεδοµένες
διαδεδοµένων
διαδεδοµένες
διαδεδοµένες

διαδεδοµένα
διαδεδοµένων
διαδεδοµένα
διαδεδοµένα

• Έχει επενδυθεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(επενδύοµαι)
Π.χ. Για να επενδύσει κάποιος σωστά τα χρήµατά του, χρειάζεται τη συµβουλή
ειδικού.
Αρχικοί χρόνοι: επενδύοµαι, επενδυόµουν, θα επενδύοµαι, θα επενδυθώ,
επενδύθηκα, έχω επενδυθεί, είχα επενδυθεί, θα έχω επενδυθεί
• Ποσό: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
ποσό, -ού)
Π.χ. Για µια καλή ασφάλιση, πρέπει να διαθέτεις ένα σεβαστό ποσό κάθε χρόνο.
Κλίση:
το ποσό
του ποσού
το ποσό
ποσό

τα
των
τα

ποσά
ποσών
ποσά
ποσά

• Ποσοστό: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
ποσοστό, -ού)
Π.χ. Το ποσοστό αύξησης του ασφαλίστρου σας δε θα ξεπερνάει το 8%.
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τα
των
τα
-

ποσοστά
ποσοστών
ποσοστά
ποσοστά

• Εξαµηνιαία: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(εξαµηνιαίος-α-ο)
Π.χ. Η καταβολή των ασφαλίστρων σας θα είναι εξαµηνιαία.
Κλίση:
εξαµηνιαίος
εξαµηνιαίου
εξαµηνιαίο
εξαµηνιαίε

εξαµηνιαία
εξαµηνιαίας
εξαµηνιαία
εξαµηνιαία

εξαµηνιαίο
εξαµηνιαίου
εξαµηνιαίο
εξαµηνιαίο

εξαµηνιαίοι
εξαµηνιαίων
εξαµηνιαίους
εξαµηνιαίοι

εξαµηνιαίες
εξαµηνιαίων
εξαµηνιαίες
εξαµηνιαίες

εξαµηνιαία
εξαµηνιαίων
εξαµηνιαία
εξαµηνιαία

• Ετήσια: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ετήσιοςα-ο)
Π.χ. Η ασφάλιση υγείας που έχετε κάνει σας επιτρέπει ένα ετήσιο τσεκ-απ.
Κλίση:
ετήσιος
ετήσιου
ετήσιο
ετήσιε

ετήσια
ετήσιας
ετήσια
ετήσια

ετήσιο
ετήσιου
ετήσιο
ετήσιο

ετήσιοι
ετήσιων
ετήσιους
ετήσιοι

ετήσιες
ετήσιων
ετήσιες
ετήσιες

ετήσια
ετήσιων
ετήσια
ετήσια

• Πολύπλοκος: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(πολύπλοκος-η-ο)
Π.χ. Οι λεπτοµέρειες των ασφαλιστήριων συµβολαίων είναι τόσο πολύπλοκες που
προξενούν σύγχυση στους ασφαλιζόµενους.
Κλίση:
πολύπλοκος
πολύπλοκου
πολύπλοκο
πολύπλοκε

πολύπλοκη
πολύπλοκης
πολύπλοκη
πολύπλοκη

πολύπλοκο
πολύπλοκου
πολύπλοκο
πολύπλοκο

πολύπλοκοι
πολύπλοκων

πολύπλοκες
πολύπλοκων

πολύπλοκα
πολύπλοκων
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πολύπλοκες
πολύπλοκες

πολύπλοκα
πολύπλοκα

• Παραµέτρους: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η παράµετρος, -ου)
Π.χ. Για να υπολογιστεί το ποσό του ασφάλιστρου πρέπει να ληφθούν υπόψη
πολλές παράµετροι.
Κλίση:
η παράµετρος
της παραµέτρου
την παράµετρο
παράµετρο

οι παράµετροι
των παραµέτρων
τις παραµέτρους
παράµετροι

• Προφίλ: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
προφίλ)
Π.χ. Παρότι είναι πολύ πετυχηµένος επαγγελµατίας, διατηρεί ένα χαµηλό προφίλ.
Κλίση: διατηρείται ο ίδιος τύπος σε όλες τις πτώσεις και στους δύο αριθµούς
• Αναλόγως: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Αναλόγως της ηλικίας του ο ασφαλιζόµενος πληρώνει και το ασφάλιστρο που
του αναλογεί.
• Αντίστοιχο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(αντίστοιχος-η-ο)
Π.χ. Το αντίστοιχο πρόγραµµα σε µία άλλη ασφαλιστική εταιρεία κοστίζει πολύ
λιγότερο.
Κλίση:
αντίστοιχος
αντίστοιχου
αντίστοιχο
αντίστοιχε

αντίστοιχη
αντίστοιχης
αντίστοιχη
αντίστοιχη

αντίστοιχο
αντίστοιχου
αντίστοιχο
αντίστοιχο

αντίστοιχοι
αντίστοιχων
αντίστοιχους
αντίστοιχοι

αντίστοιχες
αντίστοιχων
αντίστοιχες
αντίστοιχες

αντίστοιχα
αντίστοιχων
αντίστοιχα
αντίστοιχα

• Αναγγελία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
αναγγελία, -ας)
Π.χ. Να κρατήσεις αντίγραφο της αναγγελίας που έκανες στην ασφαλιστική, σε
περίπτωση που υποστηρίξουν ότι δεν την έχεις καταθέσει.
Κλίση:
η αναγγελία
της αναγγελίας
την αναγγελία

οι
των
τις

αναγγελίες
αναγγελιών
αναγγελίες
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αναγγελία

αναγγελίες

• ∆ικαιολογητικά: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (το δικαιολογητικό, -ού)
Π.χ. Για να εγκρίνει η ασφαλιστική εταιρεία την αποζηµίωσή σας, πρέπει να
προσκοµίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κλίση:
το
δικαιολογητικό
του δικαιολογητικού
το
δικαιολογητικό
δικαιολογητικό

τα
των
τα

δικαιολογητικά
δικαιολογητικών
δικαιολογητικά
δικαιολογητικά

• ∆ικαιούται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄(δικαιούµαι)
Π.χ. ∆ε δικαιούστε να αυξήσετε τα ασφάλιστρά µου χωρίς να µε ενηµερώσετε!
Αρχικοί χρόνοι: δικαιούµαι, δικαιούµουν, θα δικαιούµαι

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Υπάρχουν πολλά είδη ασφαλειών.
2. Η ασφάλεια ζωής είναι η ίδια µε τη συνταξιοδοτική.
3. Κάποιος µπορεί να ασφαλίσει ακόµα και το σκύλο του.
4. Ο τρόπος ασφάλισης είναι ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους.
5. Η αξία του αγαθού / υπηρεσίας που ασφαλίζεται θα πρέπει να είναι πολύ µεγάλη.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ενεργητική µετοχή
Η µετοχή σχηµατίζεται και στις δύο φωνές, ενεργητική και παθητική.
Η παθητική λήγει σε -µένος, -µένη, -µένο. Κλίνεται και χρησιµοποιείται όπως τα
επίθετα και είναι χρόνου παρακειµένου.
Η ενεργητική µετοχή σχηµατίζεται από τον ενεστώτα και τελειώνει σε -οντας (για
τα ρήµατα της α΄ τάξης) και -ώντας (για τα ρήµατα της β΄ τάξης). Είναι άκλιτη,
δηλαδή δεν κλίνεται σε πρόσωπα, όπως γίνεται µε το ρήµα. Παίρνει άρνηση µη.
Π.χ. Μου ανέφερε το πρόβληµά του κλαίγοντας.
Περνώντας από την πλατεία, είδα τον κο Βασιλείου.

Η ενεργητική µετοχή έχει διάφορες σηµασίες:

σηµασία
ενεργητικής µετοχής

ονοµασία

παράδειγµα

1.

τρόπος

τροπική

Ήρθε ως το σπίτι τρέχοντας.

2.

χρόνος

χρονική

Λέγοντας
αυτά,
άνοιξε
το
ηµερολόγιό του και διάβασε µια
σελίδα.

3.

αιτία

αιτιολογική

Μην µπορώντας να περπατήσουν
άλλο, κάθισαν να ξεκουραστούν.

4.

υπόθεση

υποθετική

Αφήνοντας τη δουλειά σου, πώς
θα συντηρηθείς;

5.

εναντίωση

εναντιωµατική

Τόσα χρόνια κάνοντας οικονοµίες,
δεν µπόρεσα να αποκτήσω ένα
σπίτι.

74

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 16 - Ασφάλειες

Ασκήσεις

1. Σχηµατίστε τη µετοχή ενεστώτα των παρακάτω ρηµάτων:

1.
2.
3.
4.
5.

πέφτω
µετρώ
γνωρίζω
µένω
µιλώ

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

2. Αντιστοιχίστε τις µετοχές αριστερά µε τη σηµασία τους δεξιά:

1. Μιλώντας και γελώντας πέρασε η ώρα.

α. υποθετική

2. Περνώντας καµιά φορά από ‘δω, έλα να µας δεις.

β. χρονική

3. Μπαίνοντας στο σπίτι του ήρθε µια γλυκιά µυρωδιά.

γ. τροπική

4. Πονώντας για το θάνατο των δικών της,
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

δ. αιτιολογική

5. Παίρνοντας τα φάρµακα για χρόνια δεν κατάφερε
να βελτιώσει την υγεία του.

ε. εναντιωµατική
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Παιχνιδόλεξα
Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Πρόσωπο που
δίνει
συµβουλές για
τη διαχείριση
του χρήµατος.
2. Μετοχή
ενεργητική του
ρήµατος
«κατεβαίνω».

2
1

1
2
3

3. Αποδεικτικά
έγγραφα που
κατατίθενται
στην ασφαλιστική εταιρεία για την παροχή αποζηµίωσης.
Κάθετα:
1. Μέλλοντας του ρήµατος «κρίνω» χωρίς το «θα».
2. Πληρωµή χρηµατικού ποσού.

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Απλός Μέλλοντας του ρήµατος «προκαλώ» χωρίς το «θα».

Π________

2. Πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζηµίωση σε περίπτωση θανάτου
του ασφαλισµένου.
∆_________
3. Αυτός που πρόκειται ή επιδιώκει να γίνει κάτι (π.χ. διευθυντής, πελάτης κλπ.).
Υ________
Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Νοµίζω ότι ………………………… απόψε.
α) θα βραχεί
β) θα βρέξει
γ) θα έχει βρέξει
2. Έπεσε κάτω ………………………… .
α) λιποθυµώντας
β) λιποθυµία
γ) πέφτοντας
3. Για να τον αποζηµιώσει η ασφαλιστική πρέπει να ………………………… στα γραφεία
της τα απαραίτητα έγγραφα.
α) διαθέσει
β) καταθέσει
γ) αποθέσει
4. Η ………………………… αύξηση του ασφαλίστρου γίνεται συνήθως ετησίως.
α) ανοδική
β) καθοδική
γ) περιοδική
5. Στην εταιρεία µας ………………………… των πωλήσεων αυξάνεται διαρκώς.
α) το δυναµικό
β) η δυναµικότητα
γ) ο δυναµισµός
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ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

∆ηµοσιογράφος:

Στέλιος Χατζηιωάννου:

∆ηµοσιογράφος:
Στέλιος Χατζηιωάννου:

∆ηµοσιογράφος:
Στέλιος Χατζηιωάννου:
∆ηµοσιογράφος:
Στέλιος Χατζηιωάννου:

∆ηµοσιογράφος:

Στη σηµερινή µας εκποµπή, έχουµε την τιµή να
συνοµιλήσουµε µε έναν πολύ επιτυχηµένο επιχειρηµατία,
τον κ. Στέλιο Χατζηιωάννου, ιδρυτή της αεροπορικής
εταιρείας easy Jet. Αγαπητέ Στέλιο, πώς προέκυψε η ιδέα
για την easy Jet;
Ήθελα να βελτιώσω τον τρόπο µε τον οποίο έχουµε µάθει
να ταξιδεύουµε, ξεκινώντας από το κόστος των
αεροπορικών εισιτηρίων. Έτσι, το Μάρτιο του 1995
ίδρυσα την easyJet, µε στόχο να δηµιουργήσω µια
εταιρεία, η οποία θα µεταφέρει επαγγελµατίες από την
Αθήνα σε διάφορους προορισµούς στον κόσµο.
Ποια καινοτοµία έφερε η easy Jet στο χώρο των
αεροµεταφορών, κ. Χατζηιωάννου;
Αφού εξέτασα αρχικά διάφορα µοντέλα αεροπορικών
εταιρειών για επιχειρηµατίες και ανέλυσα τα υπέρ και τα
κατά, αποφάσισα να αφαιρέσω από το κόστος τις
επιπλέον επιβαρύνσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο, έφτιαξα
µια χαµηλού κόστους εταιρεία µε 20 αεροσκάφη και 31
προορισµούς µέσα στην Ευρώπη.
Νοµίζω ότι η πορεία της easy Jet τα τελευταία χρόνια
είναι ιδιαίτερα ανοδική, έτσι δεν είναι;
Φυσικά, αφού το Νοέµβριο του 2000 µπήκε στο
Χρηµατιστήριο, έχοντας αξία ₤800 εκατοµµυρίων λιρών.
Θα ήθελα να µου µιλήσετε για τη δοµή της εταιρείας
σας.
Η easy Jet έχει επίπεδη δοµή διοίκησης, δηλαδή δεν
υπάρχουν εδώ τα ατελείωτα επίπεδα γραφειοκρατίας
και οι βαθµίδες ιεραρχίας των άλλων εταιρειών. Εκτός
από µένα που είµαι ο πρόεδρος, υπάρχει ένας
διευθύνων σύµβουλος και ένας αριθµός διοικητικών
συµβούλων ανά τοµέα. Την ίδια ακριβώς δοµή έχουν
και οι άλλες εταιρείες µου, που ακολούθησαν, µετά την
ίδρυση της easy Jet.
Μπορείτε να µου πείτε δυο λόγια γι’ αυτές, πριν
κλείσουµε;
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Ίδρυσα την easy everything, µια αλυσίδα Ίντερνετ
καφέ, το 1999 στο Λονδίνο. Την easy rent a car, την
πρώτη εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων µέσω Ίντερνετ,
µειώνοντας πάλι το κόστος, αφού υπάρχει µόνο ενός
είδους αυτοκίνητο για ενοικίαση. Και τέλος, την
easyvalue.com µία ιστοσελίδα, η οποία ψάχνει τις
χαµηλότερες τιµές σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο, που µου διαθέσατε. Σας
εύχοµαι κάθε επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ, που µε καλέσατε.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Ιδρυτής, -ές: πρόσωπο που ιδρύει, ή έχει ιδρύσει, έχει δηµιουργήσει κάτι.
Π.χ. ιδρυτής κόµµατος/ συλλόγου/ οµάδας/ νοσοκοµείου.

•

Επαγγελµατίας, -ες: 1. πρόσωπο που ασκεί επάγγελµα συγκεκριµένο.
Π.χ. Είναι επαγγελµατίας φωτογράφος.
2. πρόσωπο που κάνει σωστά τη δουλειά του, που εργάζεται σκληρά και µεθοδικά.
Π.χ. Είναι πραγµατικός επαγγελµατίας, ό,τι φτιάχνει είναι εγγυηµένο.

•

Καινοτοµία, -ες: η ριζική αλλαγή, η εισαγωγή καινούριων µεθόδων, ο
νεωτερισµός.
Π.χ. Η νέα διεύθυνση εισήγαγε πολλές καινοτοµίες.

•

Αεροµεταφορά, -ές: η µεταφορά µε αεροσκάφος.
Π.χ. Αεροµεταφορά στρατιωτών/ τροφίµων/ εξοπλισµού.

•

Μοντέλο, -α: 1. οτιδήποτε λειτουργεί ως υπόδειγµα, ως πρότυπο.
Π.χ. Η εταιρεία µας ακολουθεί το µοντέλο των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της
Ευρώπης.
2. Το πρόσωπο που εµφανίζεται σε διαφηµίσεις ή επιδείξεις προϊόντων,
συµβάλλοντας στην προώθησή τους.
Π.χ. Τα µοντέλα πρέπει να διαθέτουν άψογες, σχεδόν, αναλογίες.

•

Επιβάρυνση, -εις: η αύξηση της δαπάνης.
Π.χ. Η παράδοση του εµπορεύµατος γίνεται χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

•

Κόστος: η οικονοµική δαπάνη που απαιτείται για την αγορά ενός αγαθού, για την
αποπεράτωση ενός έργου κλπ.
Π.χ. Το κόστος ζωής αυξάνεται συνεχώς.

•

Αεροσκάφος, -η: κάθε ιπτάµενη µηχανή (ελικόπτερο, αεροπλάνο κλπ.).
Π.χ. Η νέα αεροπορική εταιρεία διαθέτει 60 υπερσύγχρονα αεροσκάφη.

•

∆οµή, -ές: ο τρόπος µε τον οποίο επιµέρους στοιχεία συνδέονται µεταξύ τους,
ώστε να σχηµατίζουν ενιαίο σύνολο.
Π.χ. Η δοµή ενός δηµόσιου οργανισµού είναι συνήθως πολύπλοκη.
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•

Γραφειοκρατία: η διεκπεραίωση της εργασίας µεταξύ γραφείων µε τρόπο
σχολαστικό και µε προσκόλληση στις τυπικές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα την
καθυστέρηση και ταλαιπωρία των πολιτών.
Π.χ. Πρέπει να απαλλαγεί επιτέλους ο πολίτης από τα εµπόδια της γραφειοκρατίας.

•

Βαθµίδα, -ες: η θέση σε µία ιεραρχία.
Π.χ. Πριν γίνει διευθυντής ανέβηκε µία-µία όλες τις βαθµίδες.

•

Iεραρχία: διαβαθµισµένη κλίµακα από την κατώτερη στην ανώτερη βαθµίδα.
Π.χ. υπαλληλική/ κοµµατική/ διοικητική ιεραρχία.

•

∆ιευθύνων-ουσα-ον σύµβουλος, -οι: µέλος του διοικητικού συµβουλίου
ανώνυµης εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της.
Π.χ. Ο διευθύνων σύµβουλος βρίσκεται σε σύσκεψη για ένα σηµαντικό θέµα της
εταιρείας.

•

∆ιοικητικός-ή-ό σύµβουλος, -οι: το πρόσωπο που υπηρετεί στη διοίκηση µιας
επιχείρησης, δηλαδή στον τρόπο λειτουργίας και εφαρµογής του προγράµµατος
δράσης της.
Π.χ. Ανέλαβε τα καθήκοντά του ως διοικητικός σύµβουλος της εταιρείας, µια θέση
µε αυξηµένες υποχρεώσεις.

•

Τοµέας, -είς: το τµήµα έργου, δραστηριότητας ή υπηρεσίας.
Π.χ. τοµέας οικονοµίας/ πωλήσεων/ διανοµής προϊόντων.

•

Αλυσίδα, -ες: σύνολο εµπορικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ίδιο άτοµο ή
οργανισµό.
Π.χ. αλυσίδα καταστηµάτων/ ξενοδοχείων/ εστιατορίων.

•

Ενοικίαση, -εις: 1. (για ενοικιαστή) η χρησιµοποίηση κινητής ή ακίνητης
ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας ορισµένο αντίτιµο στον ιδιοκτήτη της.
Π.χ. Έχεις δει πουθενά «Ενοικιάσεις αυτοκινήτων»;
Χρειάζοµαι ένα µικρό αυτοκίνητο για τις µετακινήσεις µου.
2. (για ιδιοκτήτη) η προσφορά για χρήση κινητού ή ακίνητου αντικειµένου έναντι
χρηµατικού ποσού.
Π.χ. ∆ιαθέτει τόσα πολλά ακίνητα για ενοικίαση, ώστε ζει από τα ενοίκια.

•

Ιστοσελίδα, -ες: σελίδα στο διαδίκτυο που µπορεί να αποτελείται από κείµενο,
εικόνες, γραφικά, συνδέσεις κ.ά.
Π.χ. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
αλυσίδα,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

γραφειοκρατία,

ιστοσελίδα,

προορισµός,

ακολουθεί,

µοντέλο

Ο Νίκος ………………………… τα βήµατα του πατέρα του. Θέλει κι αυτός να γίνει
δικηγόρος.
Αυτό το ………………………… διδασκαλίας είναι πολύ µοντέρνο και δύσκολα
εφαρµόζεται στην πράξη.
Πρέπει να περάσω από πολλές υπηρεσίες για να βγάλω το χαρτί που χρειάζοµαι.
Η ………………………… είναι πολύ µεγάλη.
Η επιχείρησή του είναι επιτυχηµένη. Έχει ανοίξει µια …………………………
σουπερµάρκετ σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο ………………………… του ταξιδιού µας είναι η Θεσσαλονίκη.
Μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για την εταιρεία στην ………………………… µας
στο Ίντερνετ.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.

επιπλέον
διευθύνων
επαγγελµατικός
τα υπέρ και
βαθµίδα
δοµή

προορισµός
τα κατά
διοίκησης
σύµβουλος
επιβαρύνσεις
ιεραρχίας
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Έχω την τιµή να: έκφραση
1. έχω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (έχω)
Αρχικοί χρόνοι: έχω, είχα, θα έχω
2. την τιµή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
τιµή, -ής)
Κλίση:
η τιµή
της τιµής
την τιµή
τιµή

οι τιµές
των τιµών
τις τιµές
τιµές

Π.χ. Έχω την τιµή να σας παρουσιάσω έναν εκλεκτό συνάδελφο, που διαπρέπει στο
εξωτερικό.
•

Να συνοµιλήσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (συνοµιλώ)
Π.χ. Θα ήθελα να συνοµιλήσουµε το συντοµότερο, γιατί το θέµα είναι επείγον.
Αρχικοί χρόνοι: συνοµιλώ, συνοµιλούσα, θα συνοµιλώ, θα
συνοµίλησα, έχω συνοµιλήσει, είχα συνοµιλήσει, θα έχω συνοµιλήσει

•

συνοµιλήσω,

Προέκυψε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προκύπτω)
Π.χ. Πρέπει να φύγω γιατί προέκυψε ένα επείγον οικογενειακό θέµα.
Αρχικοί χρόνοι: προκύπτω, προέκυπτα, θα προκύπτω, θα προκύψω, προέκυψα, έχω
προκύψει, είχα προκύψει, θα έχω προκύψει

•

Να βελτιώσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (βελτιώνω)
Π.χ. Χρειάζεται να βελτιώσεις την απόδοσή σου, για να έχεις πιθανότητες
προαγωγής.
Αρχικοί χρόνοι: βελτιώνω, βελτίωνα, θα βελτιώνω, θα βελτιώσω, βελτίωσα, έχω
βελτιώσει, είχα βελτιώσει, θα έχω βελτιώσει

•

Προορισµούς: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ο προορισµός, -ού)
Π.χ. Η πτήση για Λονδίνο έφτασε στον προορισµό της µε καθυστέρηση.
Κλίση:
ο προορισµός
του προορισµού
τον προορισµό
προορισµέ

οι προορισµοί
των προορισµών
τους προορισµούς
προορισµοί
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Εξέτασα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εξετάζω)
Π.χ. Εξετάζει κάθε κίνηση, που πρόκειται να κάνει, πολύ προσεκτικά.
Αρχικοί χρόνοι: εξετάζω, εξέταζα, θα εξετάζω, θα εξετάσω, εξέτασα, έχω εξετάσει,
είχα εξετάσει, θα έχω εξετάσει

•

Αρχικά: επίρρηµα χρονικό
Π.χ. Αρχικά θα σας παρουσιάσω τους συνεργάτες µου και κατόπιν θα συζητήσουµε
όλοι µαζί επί του θέµατος.

•

Ανέλυσα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναλύω)
Π.χ. ∆ε χρειάζεται να τα αναλύεις όλα τόσο πολύ.
Αρχικοί χρόνοι: αναλύω, ανέλυα, θα αναλύω, θα αναλύσω, ανέλυσα, έχω αναλύσει,
είχα αναλύσει, θα έχω αναλύσει

•

Τα υπέρ και τα κατά: εµπρόθετες προθέσεις σε θέση ουσιαστικών
Π.χ. Πρέπει να εξετάσεις µε προσοχή τα υπέρ και τα κατά της θέσης που σου
προτείνουν, πριν τη δεχτείς.

•

Επιπλέον: επίρρηµα χρονικό
Π.χ. ∆ε µου αρέσει ο τρόπος που δουλεύει, επιπλέον δε τον συµπαθώ ως άνθρωπο.

•

Ιδιαίτερα: επίρρηµα
Π.χ. ∆εν τον εκτιµώ ιδιαίτερα, γι’ αυτό δε θα ήθελα να συνεργαστώ µαζί του.

•

Ακολούθησαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (ακολουθώ)
Π.χ. Μετά την οµιλία του προέδρου, θα ακολουθήσει γεύµα στην αίθουσα
δεξιώσεων.
Αρχικοί χρόνοι: ακολουθώ, ακολουθούσα, θα ακολουθώ, θα ακολουθήσω,
ακολούθησα, έχω ακολουθήσει, είχα ακολουθήσει, θα έχω ακολουθήσει

•

Μειώνοντας: µετοχή, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής, συζυγίας α΄
(µειώνω)
Π.χ. Μειώνοντας τα περιττά έξοδα, θα εξοικονοµήσουµε περισσότερα χρήµατα για
τα βασικά.
Αρχικοί χρόνοι: µειώνω, µείωνα, θα µειώνω, θα µειώσω, µείωσα, έχω µειώσει, είχα
µειώσει, θα έχω µειώσει.

•

Είδους: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το είδος,
-ους)
Π.χ. Πρέπει να φυλάγεσαι από ανθρώπους αυτού του είδους.
Κλίση:
το είδος
του είδους

τα είδη
των ειδών
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τα

είδη
είδη

∆ιαθέσατε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (διαθέτω)
Π.χ. ∆ιέθεσα πολλά χρήµατα για την αγορά της επιχείρησης, αλλά πιστεύω ότι θα
είναι κερδοφόρα.
Αρχικοί χρόνοι: διαθέτω, διέθετα, θα διαθέτω, θα διαθέσω, διέθεσα, έχω διαθέσει,
είχα διαθέσει, θα έχω διαθέσει

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.

Η Easy jet είναι µια εταιρεία µε πολύπλοκη δοµή διοίκησης.
Ο Στέλιος Χατζηιωάννου ίδρυσε την Easy jet τo 1993.
Τα τελευταία χρόνια η Easy jet έχει ανοδική πορεία.
Οι άλλες εταιρείες του Χατζηιωάννου έχουν διαφορετική δοµή διοίκησης από την
Easy jet.
5. Στην easyRentacar µπορείς να νοικιάσεις αυτοκίνητο µέσω Internet.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο Στέλιος Χατζηιωάννου είναι ο …………………… της Easy jet.
α) διευθύνων σύµβουλος
β) ιδρυτής και πρόεδρος γ) διοικητικός σύµβουλος
2. Η Easy jet µεταφέρει πελάτες σε διάφορους επαγγελµατικούς …………………… .
α) προορισµούς
β) δρόµους
γ) χώρους
3. Στην Easy jet δεν υπάρχουν πολλά επίπεδα …………………… .
α) συµβούλων
β) υπαλλήλων
γ) γραφειοκρατίας
4. Τα εισιτήρια της Easy jet είναι …………………… κόστους.
α) υψηλού
β) χαµηλού
γ) κανονικού
5. Τελικά η Easy jet έφερε µια καινοτοµία στο χώρο των …………………… .
α) αυτοκινήτων
β) ιστοσελίδων
γ) αεροµεταφορών
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Αόριστος ενεργητικής φωνής α΄ συζυγίας
Ο αόριστος είναι παρελθοντικός χρόνος, δηλαδή φανερώνει πως εκείνο που σηµαίνει το
ρήµα έγινε στο παρελθόν και παρουσιάζεται συνοπτικά.
Π.χ. Χτύπησα την πόρτα σου χτες βράδυ.
Περάσαµε ωραία στο ταξίδι µας στο Παρίσι πριν δυο χρόνια.
Η Μάρθα έπαιξε µε τις φίλες της και µετά διάβασε τα µαθήµατά της.

Σχηµατισµός του αορίστου
Από τους χρόνους του ρήµατος άλλοι σχηµατίζονται µε µια µόνο λέξη και λέγονται
µονολεκτικοί, και άλλοι µε δυο ή τρεις λέξεις και λέγονται περιφραστικοί. Ο αόριστος
είναι µονολεκτικός χρόνος.
Τα θέµατα του ρήµατος είναι δύο: α) το ενεστωτικό β) το αοριστικό (θέµα ενεργητικού
αορίστου). Για παράδειγµα, στο ρήµα «πληρώνω» το ενεστωτικό θέµα είναι «πληρων-»
και το αοριστικό «πληρωσ-».
Όσα ρήµατα αρχίζουν από σύµφωνα παίρνουν εµπρός από το θέµα, στον παρατατικό
και τον αόριστο της οριστικής, ένα -ε- ή σπανιότερα -η-, που λέγεται αύξηση, εφόσον
έχουν το πολύ δύο συλλαβές. Αυτό συµβαίνει διότι στον αόριστο ο τόνος ανεβαίνει
πάντα στην προπαραλήγουσα. Στο α΄ και β΄ πρόσωπο του πληθυντικού, όµως, η
αύξηση δεν τονίζεται κι έτσι αποβάλλεται. Εφόσον όµως τονίζεται, παραµένει.
Παράδειγµα
δένω
έδεσ
έδεσ
έδεσ
δέσ
δέσ
έδεσ

α
ες
ε
αµε
ατε
αν

πίνω
ήπι
ήπι
ήπι
ήπι
ήπι
ήπι

α
ες
ε
αµε
ατε
αν

Όταν όµως το ρήµα είναι 3σύλλαβο δεν παίρνει αύξηση.
Παράδειγµα
διαβάζω
διάβασ-α
διάβασ-ες
διάβασ-ε
διαβάσ-αµε
διαβάσ-ατε
διάβασ-αν
Όσα ρήµατα αρχίζουν από φωνήεν ή δίψηφο, το κρατούν σε όλους τους χρόνους,
χωρίς να χρειαστεί να πάρουν αύξηση.
Π.χ. αγαπάω – αγάπησα, οικοδοµώ – οικοδόµησα

Η άρνηση σχηµατίζεται µε το δεν πριν από το ρήµα.
Π.χ. Όχι, δεν µε πήρε τηλέφωνο.
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Ασκήσεις
1.

Σχηµατίστε τον αόριστο των παρακάτω ρηµάτων:

(κάθε µέρα)
1. αγοράζω
2. ανοίγω
3. βγάζω
4. γνωρίζω
5. γράφω
6. διαλέγω
7. κρύβω
8. µαζεύω
9. δουλεύω
10. βρέχω

(χτες)
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του αορίστου:
1. Μόλις πεινάσαµε, ……………………… για φαγητό. (πηγαίνω)
2. Χτες στο συµβούλιο ……………………… τις γνώµες όλων των συµµετεχόντων.
(ακούω)
3. Μου ……………………… αν θέλω να πάω µαζί του στη συνάντηση, και εγώ το
……………………… πολύ καλή ιδέα. (προτείνω, βρίσκω)
4. Σου ……………………… από την τσάντα η ατζέντα µε τα επαγγελµατικά σου
τηλέφωνα. (πέφτω)

3. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Αρχίσατε να δουλεύετε;
Όχι, ……………………………………………………………………………………………………………
2. Αγόρασες την εφηµερίδα που σου ζήτησα;
Ναι, ……………………………………………………………………………………………………………
3. Τελείωσες µε τα πρακτικά του συνεδρίου;
Ναι, ……………………………………………………………………………………………………………
4. Η Μαρία καθάρισε το γραφείο της;
Όχι, ……………………………………………………………………………………………………………
5. Εσύ έγραψες αυτό το γράµµα;
Ναι, ……………………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο Πέτρος Γούδας, επιχειρηµατίας
ελληνικής καταγωγής, έχει κερδίσει,
όπως και ο Στέλιος Χατζηιωάννου, το
βραβείο
του
καλύτερου
επιχειρηµατία. Από το 1969, που
ίδρυσε την εταιρεία τροφίµων
«Γούδας» στο Τορόντο, τα προϊόντα
του δεν έχουν σταµατήσει να
κατακλύζουν την αγορά.
Αρχικά, και για µερικά χρόνια µετά
την ίδρυσή της, η λίστα των
προϊόντων
«Γούδας»
περιείχε
αποκλειστικά ρύζι, φασόλια και
αρακά. Αυτό όµως έχει αλλάξει και
τώρα η εταιρεία παράγει πολλές
ποικιλίες λαχανικών και φρούτων,
αλλά και αναψυκτικά. Επίσης, τα
τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει
συνεργάτες στον Καναδά αλλά και
σε ολόκληρο τον κόσµο και έχει
υπογράψει
συµφωνίες
για
συνεργασίες µε πολλά εργοστάσια,
των οποίων τις πρώτες ύλες έχει
εξετάσει πολύ προσεκτικά.
Ο χώρος της αγοράς έχει αναγνωρίσει τον Γούδα ως έναν από τους σηµαντικότερους
και πιο αξιόπιστους διανοµείς τροφίµων. Η ισχυρή του φήµη στην αγορά του
επιτρέπει να κατασκευάζει προϊόντα µε το δικό του εµπορικό σήµα, αλλά και να
χρησιµοποιεί µία ποικιλία σηµάτων, όταν εξάγει κατευθείαν από τα εργοστάσια σε
περιοχές σ’ όλο τον κόσµο.
Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να φέρει τον κόσµο κοντά στον καταναλωτή. Ο
Γούδας έχει πετύχει να φέρει τα προϊόντα του κοντά σε ανθρώπους µε άλλο
πολιτισµό και καταγωγή, αλλά και να διατηρήσει τη γεύση και την ποιότητα των
προϊόντων αυτών σε ένα υψηλό επίπεδο. Η αυξηµένη ζήτηση των τροφίµων
«Γούδας» και η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας έχουν προκύψει ακριβώς ως
αποτέλεσµα της καλής ποιότητας και του ενδιαφέροντος για τον καταναλωτή.
Ο κόσµος επέλεξε το Στέλιο Γούδα για το βραβείο του καλύτερου επιχειρηµατία, µε
βάση τα παρακάτω κριτήρια:
- ότι έχει δηµιουργήσει ο ίδιος τη δική του επιχείρηση.
- ότι έχει επιδείξει ένα σηµαντικό βαθµό καινοτοµίας µε το να παράγει να διανείµει
ή να συσκευάσει για πρώτη φορά προϊόντα, όπως η παπάγια ή άλλα τροπικά
φρούτα.
- ότι τα προϊόντα του έχουν ασκήσει µεγάλη επιρροή στη βιοµηχανία τροφίµων.
- ότι έχει προσφέρει σηµαντικό έργο στην κοινότητα µε την ίδρυση µη
κερδοσκοπικών οργανισµών, για την υποστήριξη των παιδιών και των
ηλικιωµένων, και µε άλλες δραστηριότητες, όπως χορηγίες.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Συνεργάτης, -ες: πρόσωπο που εργάζεται µαζί µε άλλον για την επίτευξη κοινού
σκοπού.
Π.χ. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις τον κατάλληλο συνεργάτη.

•

Συµφωνία, -ες: οµοιότητα, ταύτιση απόψεων και θέσεων µεταξύ προσώπων.
Π.χ. Κατέληξαν σε συµφωνία ύστερα από πολύωρες συζητήσεις.

•

Πρώτη (-ος-η-ο) ύλη, -ες: οτιδήποτε αποτελεί το βασικό υλικό για την
κατασκευή κάποιου πράγµατος.
Π.χ. Τα ζυµαρικά θ’ αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τα περισσότερα πιάτα µας.

•

∆ιανοµέας, -είς: αυτός που είναι επιφορτισµένος µε το µοίρασµα, µε τη διανοµή
προϊόντων, εµπορευµάτων κλπ.
Π.χ. Ο διανοµέας µας θ’ αργήσει να φτάσει γιατί βρήκε κίνηση στο δρόµο.

•

Εµπορικό (-ός-ή-ό) σήµα, -µατα: λέξη, παράσταση, σύµβολο κλπ. που
αποτελεί διακριτικό γνώρισµα µιας επιχείρησης και τίθεται πάνω σε κάθε προϊόν.
Π.χ. Το εµπορικό σήµα είναι απαραίτητο ώστε να ξεχωρίζουν µεταξύ τους τα
όµοια προϊόντα διαφορετικών παραγωγών.

•

Εξάγω: πουλώ στο εξωτερικό.
Π.χ. Παρ΄ όλο που η αγορά περνάει κρίση, οι εξαγωγές µας έχουν σχεδόν
διπλασιαστεί.

•

Καταναλωτής, -ές: αυτός που αγοράζει και κάνει χρήση υπηρεσιών και αγαθών.
Π.χ. Οι καταναλωτές έχουν πια πολύ υψηλές απαιτήσεις.

•

Ποιότητα, -ες: 1. το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός πράγµατος, ό,τι το
χαρακτηρίζει και το διαφοροποιεί από τα όµοιά του.
Π.χ. Τα προϊόντα µας είναι εξαιρετικής ποιότητας.
2. το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων ενός πράγµατος.
Π.χ. Αν θέλετε µηχανήµατα ποιότητας, θα πρέπει να ξοδέψετε µια µικρή
περιουσία.

•

Ανάπτυξη, -εις: 1. η εξέλιξη, η πρόοδος.
Π.χ. Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας.
2. η εκδίπλωση, το άπλωµα στο χώρο.
Π.χ. Η ανάπτυξη των µεγαλουπόλεων/ των δυνάµεων του εχθρού.
3. η ανάπτυξη των διαστάσεων των οργανισµών κατά την ωρίµανση.
Π.χ. Η ανάπτυξη των µελών του σώµατος/ των ζώων/ των φυτών.

•

Συσκευάζω: τακτοποιώ διάφορα αντικείµενα σε δέµατα, κιβώτια κλπ. για
µεταφορά.
Π.χ. Πρέπει να συσκευάσεις οπωσδήποτε τα εύθραυστα αντικείµενα για να µη
σπάσουν.

•

Βιοµηχανία, -ες: ο τοµέας της παραγωγής που µετασχηµατίζει πρώτες ύλες σε
καταναλωτικά αγαθά.
Π.χ. Στην Ελλάδα ο τοµέας της βιοµηχανίας βρίσκεται σε κάµψη.

•

Μη

κερδοσκοπικός-ή-ό

οργανισµός,

-οί:

οργανισµός,

υπηρεσία
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συγκροτηµένη, που δε στοχεύει στην απόκτηση κέρδους.
Π.χ. Κάποιοι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί αποσκοπούν στο κέρδος µε έµµεσους
τρόπους.
•

Χορηγία, -ες: η προσφορά χρηµάτων για την πραγµατοποίηση ενός σκοπού,
π.χ. για καλλιτεχνική, αθλητική κλπ. εκδήλωση, για λόγους προβολής.
Π.χ. Η εκδήλωση αυτή πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία του οµίλου
εταιρειών «Αίολος».

Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
καταναλωτής, πρώτη ύλη, συνεργάτης, διανοµέα, κριτήρια, χορηγίες, υποστήριξη
1. Με βάση ποια ………………………… ο κόσµος επέλεξε τον Πέτρο Γούδα ως τον
καλύτερο επιχειρηµατία της χρονιάς;
2. Να σου γνωρίσω τον κ. Ανδρέου, που είναι πολύτιµος ………………………… της
επιχείρησής µας.
3. Τα εργοστάσια χαρτιού χρησιµοποιούν ως ………………………… τους το ξύλο.
4. Ο σηµερινός ………………………… συνήθως συγκρίνει τα προϊόντα πριν αγοράσει.
5. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή της εταιρείας σας για τη σηµαντική
………………………… του στην προσπάθειά µας.
6. Ο πατέρας του δουλεύει για το µεγαλύτερο ………………………… αναψυκτικών στην
Αγγλία.
7. Στους Ολυµπιακούς αγώνες της Αθήνας οι ………………………… έπαιξαν πολύ
σηµαντικό ρόλο.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1)
2)
3)
4)
5)

κερδοσκοπικός
υψηλό
βιοµηχανία
εµπορικό
αξιόπιστος

επίπεδο
σήµα
οργανισµός
συνεργάτης
τροφίµων
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Καταγωγής: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
καταγωγή, -ής)
Π.χ. Η καταγωγή του είναι από παλιά, αριστοκρατική οικογένεια.
Κλίση:
η καταγωγή
της καταγωγής
την καταγωγή
καταγωγή

•

Βραβείο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
βραβείο, -ου)
Π.χ. Τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα µας κερδίζουν διεθνή βραβεία ποιότητας.
Κλίση:
το βραβείο
του βραβείου
το βραβείο
βραβείο

•

τα βραβεία
των βραβείων
τα βραβεία
βραβεία

Να κατακλύζουν: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (κατακλύζω)
Π.χ. Καθηµερινά τα τηλεφωνήµατα για παραγγελίες κατακλύζουν τα γραφεία µας.
Αρχικοί χρόνοι: κατακλύζω, κατέκλυζα, θα κατακλύζω, θα κατακλύσω, κατέκλυσα,
έχω κατακλύσει, είχα κατακλύσει, θα έχω κατακλύσει

•

Περιείχε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρατατικού, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περιέχω)
Π.χ. Ο φάκελος περιέχει απόρρητα έγγραφα.
Αρχικοί χρόνοι: περιέχω, περιείχα, θα περιέχω

•

Αποκλειστικά: επίρρηµα ποσοτικό
Π.χ. Οι µεγάλοι επιχειρηµατίες δίνουν συνέντευξη αποκλειστικά στο περιοδικό µας.

•

Αναψυκτικά: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (το αναψυκτικό, -ού)
Π.χ. Τα ελληνικά αναψυκτικά «Έψα» που παράγονται στον Βόλο δεν υστερούν σε
τίποτα των ξένων.
Κλίση:
το αναψυκτικό
του αναψυκτικού
το αναψυκτικό
αναψυκτικό

•

τα αναψυκτικά
των αναψυκτικών
τα αναψυκτικά
αναψυκτικά

Έχει αποκτήσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (αποκτώ)
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Π.χ. Η φήµη που απέκτησε η επιχείρησή του οφείλεται στη µεγάλη διαφηµιστική
του καµπάνια.
Αρχικοί χρόνοι: αποκτώ, αποκτούσα, θα αποκτώ, θα αποκτήσω, απέκτησα, έχω
αποκτήσει, είχα αποκτήσει, θα έχω αποκτήσει
•

Έχει υπογράψει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (υπογράφω)
Π.χ. Υπέγραψε πρόσφατα συµφωνία πολλών εκατοµµυρίων µε µια γαλλική εταιρεία.
Αρχικοί χρόνοι: υπογράφω, υπέγραφα, θα υπογράφω, θα υπογράψω, υπέγραψα,
έχω υπογράψει, είχα υπογράψει, θα έχω υπογράψει

•

Έχει αναγνωρίσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναγνωρίζω)
Π.χ. Ο επιχειρηµατικός κόσµος δεν έχει αναγνωρίσει ακόµα την αξία του, αυτό όµως
θα γίνει σύντοµα.
Αρχικοί χρόνοι: αναγνωρίζω, αναγνώριζα, θα αναγνωρίζω, θα αναγνωρίσω,
αναγνώρισα, έχω αναγνωρίσει, είχα αναγνωρίσει, θα έχω αναγνωρίσει

•

•

Αξιόπιστους: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(αξιόπιστος-η-ο)
Π.χ. ∆εν είναι αξιόπιστο άτοµο, καλύτερα να µη συνεργαστείς µαζί του.
Κλίση:
αξιόπιστος
αξιόπιστου
αξιόπιστο
αξιόπιστε

αξιόπιστη
αξιόπιστης
αξιόπιστη
αξιόπιστη

αξιόπιστο
αξιόπιστου
αξιόπιστο
αξιόπιστο

αξιόπιστοι
αξιόπιστων
αξιόπιστους
αξιόπιστοι

αξιόπιστες
αξιόπιστων
αξιόπιστες
αξιόπιστες

αξιόπιστα
αξιόπιστων
αξιόπιστα
αξιόπιστα

Ισχυρή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ισχυρόςή-ό)
Π.χ. Μπορώ να σας πείσω γιατί έχω ισχυρά επιχειρήµατα!
Κλίση:
ισχυρός
ισχυρού
ισχυρό
ισχυρέ

ισχυρή
ισχυρής
ισχυρή
ισχυρή

ισχυρό
ισχυρό
ισχυρό
ισχυρό

ισχυροί
ισχυρών
ισχυρούς
ισχυροί

ισχυρές
ισχυρών
ισχυρές
ισχυρές

ισχυρά
ισχυρών
ισχυρά
ισχυρά
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•

Φήµη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
φήµη, -ης)
Π.χ. Η φήµη του απλώθηκε ταχύτατα και εκτός συνόρων.
Κλίση:
η φήµη
της φήµης
την φήµη
φήµη

•

Ενότητα 17 - Προφίλ επιχειρηµατία-Ιστορικό εταιρείας

οι φήµες
των φηµών
τις φήµες
φήµες

Επιτρέπει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επιτρέπω)
Π.χ. Τα οικονοµικά της επιχείρησης δε µας επιτρέπουν µεγάλα ανοίγµατα.
Αρχικοί χρόνοι: επιτρέπω, επέτρεπα, θα επιτρέπω, θα επιτρέψω, επέτρεψα, έχω
επιτρέψει, είχα επιτρέψει, θα έχω επιτρέψει

•

Φιλοσοφία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
φιλοσοφία, -ας)
Π.χ. Και ποια θα είναι η φιλοσοφία της επιχείρησής µας;
Κλίση:
η φιλοσοφία
της φιλοσοφίας
την φιλοσοφία
φιλοσοφία

•

Επίπεδο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
επίπεδο, -ου)
Π.χ. Προσφέρουµε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες µας.
Κλίση:
το επίπεδο
του επιπέδου
το επίπεδο
επίπεδο

•

οι φιλοσοφίες
των φιλοσοφιών
τις φιλοσοφίες
φιλοσοφίες

τα επίπεδα
των επιπέδων
τα επίπεδα
επίπεδα

Ραγδαία: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ραγδαίος-α-ο)
Π.χ. Η παραγωγή προχωράει µε ραγδαίους ρυθµούς, καθώς η ζήτηση είναι µεγάλη.
Κλίση:
ραγδαίος
ραγδαίου
ραγδαίο
ραγδαίε

ραγδαία
ραγδαίας
ραγδαία
ραγδαία

ραγδαίο
ραγδαίου
ραγδαίο
ραγδαίο

ραγδαίοι
ραγδαίων
ραγδαίους

ραγδαίες
ραγδαίων
ραγδαίες

ραγδαία
ραγδαίων
ραγδαία
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•
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ραγδαίες

ραγδαία

Αποτέλεσµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (το αποτέλεσµα, -µατος)
Π.χ. Μην απογοητεύεστε, τα αποτελέσµατα της σκληρής εργασίας µας θα φανούν
σύντοµα.
Κλίση:
το αποτέλεσµα
του αποτελέσµατος
το αποτέλεσµα
αποτέλεσµα

τα αποτελέσµατα
των αποτελεσµάτων
τα αποτελέσµατα
αποτελέσµατα

•

Με βάση: εµπρόθετο ουσιαστικό σε θέση επιρρήµατος
Π.χ. Θα αµείβεστε µε βάση την απόδοσή σας.

•

Κριτήρια: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(το κριτήριο, -ου)
Π.χ. Έχουµε θέσει υψηλά κριτήρια στην επιλογή του προσωπικού µας.
Κλίση:
το κριτήριο
του κριτηρίου
το κριτήριο
κριτήριο

•

τα κριτήρια
των κριτηρίων
τα κριτήρια
κριτήρια

Έχει επιδείξει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου,
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επιδεικνύω)
Π.χ. Επιδεικνύει υπευθυνότητα σε όποια εργασία κι αν του ανατεθεί.

φωνής

Αρχικοί χρόνοι: επιδεικνύω, επεδείκνυα, θα επιδεικνύω, θα επιδείξω, επέδειξα, έχω
επιδείξει, είχα επιδείξει, θα έχω επιδείξει
•

Έχουν ασκήσει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (ασκώ)
Π.χ. Οι βιοµηχανίες της δυτικής Ευρώπης έχουν ασκήσει έντονη επίδραση στις
ελληνικές.
Αρχικοί χρόνοι: ασκώ, ασκούσα, θα ασκώ, θα ασκήσω, άσκησα, έχω ασκήσει, είχα
ασκήσει, θα έχω ασκήσει

•

Επιρροή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
επιρροή)
Π.χ. Με την ισχυρή προσωπικότητά του ασκεί µεγάλη επιρροή στους συναδέλφους
του.
Κλίση:
η επιρροή
της επιρροής
την επιρροή

οι επιρροές
των επιρροών
τις επιρροές
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επιρροή
•

επιρροές

Κοινότητα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
κοινότητα, -ας)
Π.χ. Είναι µεγάλο όνοµα στη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα.
Κλίση:
η κοινότητα
της κοινότητας
την κοινότητα
κοινότητα

•
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αιτιατικής (η

οι κοινότητες
των κοινοτήτων
τις κοινότητες
κοινότητες

Υποστήριξη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
υποστήριξη, -ης/-εως)
Π.χ. Χρειάζοµαι οικονοµική υποστήριξη για να εκσυγχρονίσω την επιχείρησή µου.
Κλίση:
η υποστήριξη
της υποστήριξης
την υποστήριξη
υποστήριξη

οι υποστηρίξεις
των υποστηρίξεων
τις υποστηρίξεις
υποστηρίξεις
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Πέτρος Γούδας κατάγεται από την Ελλάδα και ζει στο Τορόντο.
Σήµερα η εταιρεία του Γούδα παράγει αποκλειστικά ρύζι, φασόλια και αρακά.
Η εταιρεία του κάνει εξαγωγές σε περιοχές σ’ όλο τον κόσµο.
Η εταιρεία του δεν έχει το δικό της εµπορικό σήµα.
Ο Γούδας έχει ιδρύσει µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.

2.

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:

1. Η εταιρεία του Γούδα έχει φέρει τα προϊόντα κοντά στον ……………………… .
α) συνεργάτη
β) καταναλωτή
γ) πολιτισµό
2. Τα προϊόντα του Γούδα κυκλοφορούν ……………………… .
α) τη δεκαετία του ΄60 β) πριν το 1969
γ) µετά το 1969
3. Ο Γούδας τις πρώτες ύλες των εργοστασίων, που συνεργάζεται, ……………………… .
α) τις εξετάζει πολύ καλά
β) τις εξετάζει σε γενικές γραµµές
γ) δεν τις εξετάζει καθόλου
4. Η ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας «Γούδας» οφείλεται ……………………… .
α) στην καλή ποιότητα των προϊόντων της
β) στην µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια της
γ) στις διεθνείς συνεργασίες της
5. Η καινοτοµία του Γούδα είναι ότι ……………………… .
α) έχει κάνει πολλές χορηγίες
β) ότι διανέµει και συσκευάζει καθηµερινά προϊόντα
γ) ότι διανέµει και συσκευάζει τροπικά φρούτα
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παρακείµενος Ενεργητικής φωνής

Ο Παρακείµενος φανερώνει πως εκείνο, που σηµαίνει το ρήµα, έγινε στο παρελθόν και
εξακολουθεί να είναι τελειωµένο την ώρα που µιλάµε.
Είναι συντελεσµένος χρόνος, γιατί δηλώνει πως κάτι έχει συντελεστεί, έχει τελειώσει.
Π.χ.
- Έχει τηλεφωνήσει ως τώρα πέντε φορές
- Έχουµε ήδη κάνει τη µισή διαδροµή.

Ο Παρακείµενος είναι περιφραστικός χρόνος, δηλαδή σχηµατίζεται µε το ρήµα «έχω»
σε όλα τα πρόσωπα και το απαρέµφατο του αορίστου.

έχω δέσει
έχεις δέσει
έχει δέσει
έχουµε δέσει
έχετε δέσει
έχουν δέσει

έχω παίξει
έχεις παίξει
έχει παίξει
έχουµε παίξει
έχετε παίξει
έχουν παίξει
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον παρακείµενο των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

διορθώνεις
πληρώνουµε
ξηµερώνει
ενώνετε
σηκώνω

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
παρακειµένου:
1. Ο Στέλιος Χατζηιωάννου ……………………… (ιδρύω) µια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση.
2. Ο πρόεδρος δεν ……………………… (τελειώνω) ακόµα το λόγο του.
3. ……………………… (αφήνω) το κινητό µου στο γραφείο και πρέπει να επιστρέψω.
4. Τι ……………………… (κάνω) όλοι εσείς για το καλό της εταιρείας;
5. ∆εν ……………………… (αποφασίζω) ακόµα τι διαφηµιστική καµπάνια θα κάνουµε
ως εταιρεία.

3. Ξαναγράψτε τις προτάσεις µε τα ρήµατα στον παρακείµενο:
1. ∆ιάλεξες τα σωστά χαρτιά για το συµβούλιο;
………………………………………………………………………………………………………………………
2. ∆ούλεψα ασταµάτητα αυτές τις µέρες.
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Στη γωνία του δρόµου άνοιξε µια νέα τράπεζα.
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Εξετάσαµε το θέµα από όλες του τις πλευρές.
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Του δάνεισα λεφτά και το µετάνιωσα.
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο του βοηθητικού ρήµατος «έχω»:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Γιάννης δεν ………………… ακούσει ποτέ όπερα.
Οι εργάτες δε µας ………………… βάψει καλά αυτόν τον τοίχο.
Ο Χατζηιωάννου ………………… ιδρύσει κι άλλες εταιρείες εκτός από την Easy jet.
Τι ………………… κάνει εσύ για να βοηθήσεις;
Όλοι µας ………………… δακρύσει σε αυτή την ταινία.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Κάθε ιπτάµενη µηχανή.
2. Οτιδήποτε λειτουργεί ως υπόδειγµα.
3. Αόριστος του «ιδρύω».
Κάθετα:
1. Η θέση σε µία ιεραρχία.
2. Τα χρήµατα που απαιτούνται για ν’ αγοράσουµε κάτι.

1

2

1

2

3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Νεωτερισµός.
Κ_________
2. Προσφορά χρηµάτων για την πραγµατοποίηση κάποιου σκοπού για λόγους
προβολής.
Χ______
3. Η αύξηση της δαπάνης.
Ε_________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Ο προϊστάµενός µας χτες µας ………………… ότι θ’ απολύσει όποιον δεν ακολουθεί τις
οδηγίες του.
α) προειδοποιούσε
β) προειδοποίησε
γ) έχει προειδοποιήσει
2. ∆εν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι δουλειά θα κάνει, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να
γίνει σωστός ………………… .
α) επαγγελµατίας
β) διανοµέας
γ) συνεργάτης
3. Αυτό που κάνει µία επιχείρηση αξιόπιστη είναι ………………… των προϊόντων της.
α) η ανάπτυξη
β) το εµπορικό σήµα
γ) η ποιότητα
4. Μέχρι τώρα ………………… 220 σελίδες στον υπολογιστή.
α) δακτυλογραφούσα β) έχω δακτυλογραφήσει
γ) είχα δακτυλογραφήσει
5. ∆ε µας ενδιαφέρει τόσο η εγχώρια αγορά, όσο το να ………………… τα προϊόντα µας
στην Ευρώπη.
α) εξάγουµε
β) συσκευάζουµε
γ) κατακλύζουµε
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ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΤΡΑΠΕΖΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄- ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:

Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:

Πελάτης:

Υπάλληλος:

Πελάτης:

Υπάλληλος:

Πελάτης:
Υπάλληλος:

Καληµέρα σας.
Γεια σας. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω;
Θα αγοράσω σπίτι για την κόρη µου, αλλά οι οικονοµίες µου δεν
επαρκούν, οπότε µάλλον θα πάρω ένα δάνειο από την τράπεζά
σας.
Έχετε ανοίξει κάποιο λογαριασµό σ’ εµάς;
Βεβαίως. Έχω λογαριασµό ταµιευτηρίου. Ορίστε και το
βιβλιάριό µου.
Πολύ ωραία, κύριε Σταµατίου. Τι ποσό θα θελήσετε;
Νοµίζω ότι τριάντα χιλιάδες ευρώ θα είναι αρκετά.
Λυπάµαι, αλλά το υπόλοιπο του λογαριασµού σας δεν επαρκεί,
οπότε δεν θα µπορέσετε να πάρετε τόσο υψηλό δάνειο. Μπορούµε
να σας δώσουµε µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ.
Τι κρίµα! Θα περιµένω πολύ καιρό ακόµα, µέχρι να καταφέρω να
αποταµιεύσω το ποσό που χρειάζοµαι. Το τελευταίο διάστηµα είχα
πολλά άλλα έξοδα, κι έτσι έκανα λίγες καταθέσεις και συχνές
αναλήψεις.
Κοιτάξτε. Μπορείτε ίσως να βάλετε µπροστά την αγορά µε το
ποσό που δικαιούστε για δάνειο. Σας συµφέρει να το πάρετε τώρα
γιατί έχουµε πτώση του πληθωρισµού, κι έτσι είχαµε µείωση
των επιτοκίων.
Μµµ, ενδιαφέρον! Ευχαριστώ πολύ για τη συµβουλή σας. Θα το
κανονίσω και µε το δικηγόρο µου και θα τα ξαναπούµε. Επίσης θα
ήθελα κάτι άλλο. Η γυναίκα µου θέλει να ανοίξουµε ένα κοινό
λογαριασµό.
Φυσικά. Κανένα πρόβληµα. Γράφτε παρακαλώ εδώ τα στοιχεία τα
δικά σας και της γυναίκας σας, και πηγαίνετε στο ταµείο. Ο
ταµίας θα σας ετοιµάσει το νέο βιβλιάριο στον υπολογιστή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπεράσω.
Θα σας περιµένω. Γεια σας.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆άνειο, -α: χρηµατικό ποσό που δίνει ή παίρνει κανείς µε τη συµφωνία να το
επιστρέψει µε ή χωρίς τόκο.
Π.χ. Τα χρήµατά τους δεν έφταναν για την αγορά του σπιτιού και έτσι πήραν ένα
δάνειο από την τράπεζα.

•

Ανοίγω λογαριασµό (-ός, -οί): ξεκινώ συναλλαγές, αποκτώ δικαίωµα κατάθεσης ή
ανάληψης χρηµάτων.
Π.χ. Πρώτα πρέπει να ανοίξετε λογαριασµό και µετά εµείς θα σας καταθέσουµε σε
αυτόν το ποσό του δανείου.

•

Λογαριασµός, -οί ταµιευτηρίου (-ο, -α): λογαριασµός που επιτρέπει την
κατάθεση και ανάληψη χρηµάτων χωρίς χρονική προειδοποίηση και περιορισµούς.
Π.χ. Με τον λογαριασµό ταµιευτηρίου µπορείτε να παίρνετε χρήµατα όποτε εσείς
θελήσετε.

•

Βιβλιάριο, -α (τραπέζης): έχει το σχήµα µικρού βιβλίου µε τα ατοµικά στοιχεία
του κατόχου και του δίνει το δικαίωµα να κινεί χρήµατα σε έναν λογαριασµό.
Π.χ. Για να πάρετε χρήµατα από τον λογαριασµό σας, πρέπει να έχετε µαζί το
βιβλιάριό σας.

•

Ποσό, -ά: ποσότητα χρήµατος.
Π.χ. Το ποσό που έχει στο λογαριασµό του ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.

•

Υπόλοιπο (λογαριασµού): ό,τι αποµένει από το ποσό που υπάρχει σε έναν
λογαριασµό.
Π.χ. Το υπόλοιπο του τραπεζικού µου λογαριασµού είναι διακόσια ευρώ!

•

Κατάθεση, -εις: η πράξη κατά την οποία βάζουµε (καταθέτουµε) χρήµατα σε έναν
τραπεζικό λογαριασµό.
Π.χ. Έκανε µια µεγάλη κατάθεση στον λογαριασµό µου ως δώρο γάµου.

•

Ανάληψη, -εις: η πράξη κατά την οποία παίρνουµε (αποσύρουµε) χρήµατα που
έχουν κατατεθεί σε λογαριασµό τράπεζας.
Π.χ. Στην τελευταία ανάληψη πήρα χίλια ευρώ από το λογαριασµό µου.

•

Πληθωρισµός: γενική αύξηση των τιµών, µείωση της πραγµατικής αγοραστικής
αξίας του χρήµατος.
Π.χ. Ο πληθωρισµός είναι το βασικό πρόβληµα για τα εισοδήµατα των εργαζοµένων.

•

Πτώση του πληθωρισµού: όταν οι τιµές πέφτουν και η πραγµατική αγοραστική
αξία του χρήµατος αυξάνεται.
Π.χ. Στόχος της κυβέρνησης είναι η πτώση του πληθωρισµού στο 2,5%.

•

Επιτόκιο, -α: το ποσοστό ή το µέτρο µε βάση το οποίο υπολογίζεται το ύψος του
τόκου.
Π.χ. Φέτος τα επιτόκια θα παραµείνουν σταθερά.
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•

Μείωση των επιτοκίων: όταν πέφτει το ποσοστό µε το οποίο υπολογίζεται το
ύψος του τόκου, οπότε τα δάνεια γίνονται φτηνότερα και οι καταθέσεις δεν έχουν
µεγάλη απόδοση.
Π.χ. Με τη συνεχιζόµενη µείωση των επιτοκίων τα δάνεια θα γίνουν πιο ελκυστικά
για όλους.

•

Κοινός-ή-ό λογαριασµός, -οι: ο λογαριασµός που ανήκει σε πολλούς και
χρησιµοποιείται από όλους αυτούς.
Π.χ. Άνοιξε έναν κοινό λογαριασµό µε την κόρη του, για να µπορεί και αυτή να
διαχειρίζεται τα χρήµατά του.

•

Ταµείο, -α: ο χώρος στον οποίο γίνονται εισπράξεις και πληρωµές.
Π.χ. Το υποκατάστηµα της τράπεζας στην περιοχή µου έχει µόνο δύο ταµεία και έτσι
µαζεύεται πολύς κόσµος.

•

Ταµίας, -ες: πρόσωπο που κρατά ή διευθύνει το ταµείο, που κάνει εισπράξεις και
πληρωµές.
Π.χ. Ο ταµίας πρέπει να είναι γρήγορος αλλά και πολύ προσεκτικός.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
λογαριασµό, κοινό, πληθωρισµού, επιτόκια, βιβλιάριο
1.
2.
3.
4.
5.

Πόσα χρήµατα θα καταθέσετε στο …………………………… σας, κύριε;
Τα υψηλά …………………………… είναι η καλύτερη πολιτική για την ώρα.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η µείωση του …………………………… στο 2%.
Χωρίς το …………………………… σας, δεν µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε.
Έχω έναν …………………………… λογαριασµό µε την κόρη µου.
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

µειωµένα
πτώση
υπόλοιπο
βιβλιάριο
κοινός

λογαριασµού
τραπέζης
επιτόκια
πληθωρισµού
λογαριασµός

Γενικό Λεξιλόγιο
• Να εξυπηρετήσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου,
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (εξυπηρετώ)
Π.χ. Αυτός ο υπάλληλος δεν είναι ικανός να εξυπηρετήσει κανέναν.

φωνής

Αρχικοί χρόνοι: εξυπηρετώ, εξυπηρετούσα, θα εξυπηρετώ, θα εξυπηρετήσω,
εξυπηρέτησα, έχω εξυπηρετήσει, είχα εξυπηρετήσει, θα έχω εξυπηρετήσει
• Οικονοµίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(η οικονοµία, -ας)
Π.χ. Έχει όλες τις οικονοµίες της στην τράπεζα.
Κλίση:
η οικονοµία
της οικονοµίας
την οικονοµία
οικονοµία

οι οικονοµίες
των οικονοµιών
τις οικονοµίες
οικονοµίες

• Επαρκούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (επαρκώ)
Π.χ. Τα χρήµατα που έχω στο λογαριασµό µου δεν επαρκούν για να καλύψουν τη
δόση του δανείου.
Αρχικοί χρόνοι: επαρκώ, επαρκούσα, θα επαρκώ, θα επαρκέσω, επήρκεσα, έχω
επαρκέσει, είχα επαρκέσει, θα έχω επαρκέσει
• Οπότε: συµπερασµατικός σύνδεσµος
Π.χ. Η προθεσµία εξόφλησης του δανείου λήγει σε µία εβδοµάδα, οπότε πρέπει να
τακτοποιήσετε το χρέος σας άµεσα.
• Τι κρίµα: έκφραση δυσαρέσκειας
Π.χ. Τι κρίµα! Έχουµε διακοπή ρεύµατος κι έτσι δεν µπορώ να ενηµερώσω το βιβλιάριό
σας!
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τα κρίµατα
των κριµάτων
τα κρίµατα
κρίµατα

• Μέχρι: πρόθεση, που δηλώνει όριο (εδώ ποσοτικό)
Π.χ. Ο τόκος του δανείου µπορεί να ανέβει την επόµενη διετία µέχρι 2%.
• Να αποταµιεύσω: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αποταµιεύω)
Π.χ. ∆ε µπορώ να αποταµιεύω κάθε µήνα, γιατί ο µισθός µου είναι πολύ µικρός.
Αρχικοί χρόνοι: αποταµιεύω, αποταµίευα, θα αποταµιεύω, θα αποταµιεύσω,
αποταµίευσα, έχω αποταµιεύσει, είχα αποταµιεύσει, θα έχω αποταµιεύσει
• Βάζω µπροστά: έκφραση.
Π.χ. Σύντοµα βάζω µπροστά µία νέα επιχείρηση και θα χρειαστώ µετρητά.
• Συµφέρει: ρήµα απρόσωπο, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συµφέρει)
Π.χ. ∆ε µε συµφέρει να πάρω δάνειο τώρα, γιατί τα επιτόκια ανεβαίνουν διαρκώς.
Αρχικοί χρόνοι: συµφέρει, συνέφερε, θα συµφέρει
• Θα κανονίσω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (κανονίζω)
Π.χ. Ο διευθυντής της τράπεζας θα κανονίσει να πάρω το δάνειο χωρίς πολλές
διατυπώσεις.
Αρχικοί χρόνοι: κανονίζω, κανόνιζα, θα κανονίζω, θα κανονίσω, κανόνισα, έχω
κανονίσει, είχα κανονίσει, θα έχω κανονίσει
• ∆ικηγόρο: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ο
δικηγόρος, -ου)
Π.χ. Πριν υπογράψεις το δάνειο, καλό είναι να εξετάσεις τους όρους του µαζί µε το
δικηγόρο σου.
Κλίση:
ο δικηγόρος
του δικηγόρου
τον δικηγόρο
δικηγόρε

οι δικηγόροι
των δικηγόρων
τους δικηγόρους
δικηγόροι

• Στοιχεία: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το
στοιχείο, -ου)
Π.χ. Χρειάζεται να µου δώσετε όλα σας τα στοιχεία για να ετοιµάσω τα χαρτιά για το
δάνειο.
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τα στοιχεία
των στοιχείων
τα στοιχεία
στοιχεία

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο κ. Σταµατίου είναι καινούργιος πελάτης της τράπεζας.
2. Ο διευθυντής λέει στον κ. Σταµατίου ότι µπορεί να πάρει το δάνειο που θέλει.
3. Ο κ. Σταµατίου έχει δύο λογαριασµούς σ’ αυτή την τράπεζα.
4. Ο κ. Σταµατίου θέλει να µιλήσει µε το δικηγόρο του πριν αποφασίσει τι θα κάνει.
5. Το υπόλοιπο του λογαριασµού του κ. Σταµατίου δεν επαρκεί για το δάνειο.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΛΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
Μελλοντικοί χρόνοι, δηλαδή χρόνοι που αναφέρονται στο µέλλον είναι ο απλός
µέλλοντας, ο συνεχής και ο συντελεσµένος. Ο απλός µέλλοντας είναι χρόνος
συνοπτικός, δηλ. παρουσιάζει αυτό που σηµαίνει το ρήµα σαν κάτι στιγµιαίο, και
περιφραστικός, δηλ. αποτελείται από δύο λέξεις.
Ο απλός µέλλοντας φανερώνει κάτι που θα γίνει στο µέλλον, χωρίς συνέχεια ή
επανάληψη.
Π.χ. -Θα µιλήσουµε αύριο.
-Σε ένα χρόνο θα ταξιδέψω στο εξωτερικό.
Ο απλός µέλλοντας σχηµατίζεται µε το «θα» και το χαρακτήρα σ, ξ, ή ψ στο θέµα του
ενεστώτα. Αυτός συνήθως αντικαθιστά το χαρακτήρα του ενεστώτα (παρ. α, γ). Εάν
αυτός είναι σύµφωνο και πριν από αυτόν υπάρχει και δεύτερο σύµφωνο, αντικαθιστά και
τα 2 γράµµατα (παρ. β). Οι καταλήξεις του απλού µέλλοντα είναι ίδιες µε του ενεστώτα.
Π.χ. α) δουλεύ- ω
θα δουλέψ-ω
β) καλύπτ-ω
θα καλύψ-ω
γ) πιάν-ω
θα πιάσ-ω
Κλίση
θα
θα
θα
θα
θα
θα

δέσ-ω
δέσ-εις
δέσ-ει
δέσ-ουµε
δέσ-ετε
δέσ-ουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

γράψ-ω
γράψ-εις
γράψ-ει
γράψ-ουµε
γράψ-ετε
γράψ-ουν

θα
θα
θα
θα
θα
θα

ψάξ-ω
ψάξ-εις
ψάξ-ει
ψάξ-ουµε
ψάξ-ετε
ψάξ-ουν

Συνήθεις ανώµαλοι µέλλοντες:
βάζω
βγάζω
βγαίνω
βλέπω
βρίσκω
λέω
µένω
µπαίνω
παίρνω
πηγαίνω
πίνω
στέλνω
τρώω

θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα
θα

βάζω
βγάζω
βγω
δω
βρω
πω
µείνω
µπω
πάρω
πάω
πιω
στείλω
φάω
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον απλό µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

πληρώνουµε
ρίχνετε
στολίζουν
πιάνω
σηκώνεις

________________
________________
________________
________________
________________

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του απλού
µέλλοντα:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο θείος µου …………………………… (µπαίνω) στο νοσοκοµείο την επόµενη βδοµάδα.
Πιστεύω ότι η εταιρεία µας …………………………… (κερδίζω) αυτή τη φορά το
στοίχηµα του ανταγωνισµού.
Πώς …………………………… (κρύβω) αυτό το λάθος από τους γονείς σου, Πέτρο;
Υπολογίζω ότι …………………………… (φτάνω) στις 11.00 στον προορισµό µου.
Αν έχεις τα σωστά επιχειρήµατα, …………………………… τον ……………………………
(πείθω) εύκολα.

3. Σχηµατίστε τον απλό µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

δάνεισα
καρφώσαµε
έπιασες
έσπρωξε
ελπίζετε

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

4. Σηµειώστε µε ένα √ τα ρήµατα που είναι σε απλό µέλλοντα:
έψησες
θα στολίσω
θα αρπάξετε
σπρώχνουµε
θα τρέξετε

ανοίξαµε
παίζουν
θα διαλέγουν
δουλεύουµε
θα δείξεις
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΑΝΕΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπάρχουν πολλών ειδών δάνεια, προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά,
επαγγελµατικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για ένα
καινούργιο δάνειο ο ενδιαφερόµενος πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση και
χρειάζεται να προσκοµίσει στην τράπεζα τη φορολογική του ενηµερότητα. Η
τράπεζα, στη συνέχεια, θα ελέγξει το οικονοµικό προφίλ του πελάτη, για να δει εάν ο
πελάτης χρωστάει λεφτά σε άλλη τράπεζα ή εάν έχει ακάλυπτες επιταγές.
Η τράπεζα, επίσης, θα δίνει κάποια µικρή αµοιβή σε εταιρείες, οι οποίες έχουν βάσεις
δεδοµένων από άλλες τράπεζες, για να ελέγχουν αν ο πελάτης τους έχει κάνει
οικονοµικές ατασθαλίες και βρίσκεται στη µαύρη λίστα. Σε ορισµένες περιπτώσεις,
χρειάζεται να εγγυηθεί κάποιος, ένας εγγυητής, ώστε να δώσει η τράπεζα δάνεια σε
έναν εν δυνάµει πελάτη της µε προβληµατικό οικονοµικό προφίλ.
Σε κάθε καινούργιο δάνειο το εισόδηµα, που έχει κάποιος, θα καθορίζει κάθε φορά το
ποσό του δανείου, τη διάρκειά του και το επιτόκιο. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του
δανείου, θα υπάρχει επιτόκιο πάνω στους τόκους, το οποίο λέγεται επιτόκιο
υπερηµερίας.
Τα πιο συνηθισµένα είδη λογαριασµών
καταθέσεων είναι:
1. Ο λογαριασµός ταµιευτηρίου
2. Ο τρεχούµενος λογαριασµός
3. Ο προθεσµιακός λογαριασµός
Στο λογαριασµό µας βάζουµε λεφτά, δηλαδή
κάνουµε κατάθεση, ή παίρνουµε λεφτά,
δηλαδή κάνουµε ανάληψη. Στο λογαριασµό
µας µπορούµε να καταθέσουµε µετρητά ή
επιταγές. Στο µέλλον οι περισσότεροι θα
προτιµούν να πληρώνουν µε πιστωτική
κάρτα, για να µην έχουν µετρητά πάνω
τους. Ο ταµίας ενηµερώνει την κίνηση του
λογαριασµού µας στο βιβλιάριο µας. Όταν
έχουµε τρεχούµενο λογαριασµό, συνήθως
έχουµε και µπλοκ επιταγών για τις
συναλλαγές µας. Για να εξαργυρώσουµε ή
να µεταβιβάσουµε µια επιταγή σε κάποιον
άλλο, την οπισθογραφούµε, δηλαδή
υπογράφουµε στην πίσω πλευρά.
Στην τράπεζα µπορούµε, µεταξύ άλλων:
1. να εξαργυρώσουµε µια επιταγή
2. να αλλάξουµε συνάλλαγµα
3. να κάνουµε κάποιο έµβασµα
4. να κάνουµε µια εισαγωγή ή µια εξαγωγή.

107

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 18 - Τράπεζα-Συναλλαγές

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Προσωπικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος για να
καλύψει προσωπικές του ανάγκες, χωρίς να χρειάζεται αποδείξεις για τη χρήση του
δανείου.
Π.χ. Γιατί δεν παίρνεις ένα προσωπικό δάνειο για τα έξοδα του γάµου;

•

Καταναλωτικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος για να κάνει
αγορές, τις οποίες πρέπει στη συνέχεια να αποδείξει ότι πραγµατοποίησε.
Π.χ. Το καταναλωτικό δάνειο συνήθως είναι για ένα µικρό ποσό και έχει µικρή
διάρκεια, αλλά δίνεται και πιο εύκολα.

•

Στεγαστικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος για να καλύψει
τις ανάγκες του για στέγη.
Π.χ. Τα στεγαστικά δάνεια είναι αυτά που έχουν και τη µεγαλύτερη διάρκεια.

•

Επαγγελµατικό (-ός-ή-ό) (δάνειο, -α): το δάνειο που παίρνει κάποιος
επαγγελµατίας για να το χρησιµοποιήσει στην επιχείρησή του.
Π.χ. ∆ε θα µπορούσε να ανοίξει το µαγαζί χωρίς το επαγγελµατικό δάνειο που πήρε.

•

Φορολογική (-ός-ή-ό)ω δήλωση, -εις: έγγραφη ανακοίνωση πολίτη προς την
εφορία, µε την οποία ενηµερώνει για τα εισοδήµατα και τα περιουσιακά στοιχεία που
απέκτησε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
Π.χ. Οι φορολογικές δηλώσεις µπορούν να κατατεθούν και µέσω του διαδικτύου.

•

Φορολογική (-ός-ή-ό) ενηµερότητα: έγγραφο µε το οποίο κάποιος βεβαιώνει ότι
έχει τακτοποιήσει τους λογαριασµούς του µε την εφορία.
Π.χ. Θα ήθελα επίσης ένα πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, κύριε!

•

Οικονοµικό (-ός-ή-ό) προφίλ: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δείχνουν την
οικονοµική κατάσταση κάποιου.
Π.χ. Μέσα σε λίγες ώρες είχε έτοιµο το οικονοµικό προφίλ όλων των πελατών µας.

•

Ακάλυπτη (-ος-η-ο) επιταγή, -ές: επιταγή (έντυπη εντολή πληρωµής χρηµατικού
ποσού σε τρίτο) που δεν µπορεί να πληρωθεί, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµα
χρήµατα στον λογαριασµό του εκδότη της.
Π.χ. Πρώτα χρησιµοποίησε τρεις ακάλυπτες επιταγές και µετά εξαφανίστηκε.

•

Αµοιβή, -ες: υλική αποζηµίωση ως αντάλλαγµα σε υπηρεσίες, εργασία κλπ.
Π.χ. Η αµοιβή της θα οριστεί από το διοικητικό συµβούλιο.

•

Βάση, -εις δεδοµένων (-ο, -α): συλλογή πληροφοριών, κατάλληλα οργανωµένων,
που χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Π.χ. Σας ενηµερώνουµε ότι δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βάσεις δεδοµένων
που σας δίνουµε για κανέναν άλλο σκοπό.
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•

Μαύρη (-ος-η-ο) λίστα, -ες: κατάλογος προσώπων που δεν πρέπει να τα
εµπιστεύεται κανείς και να έχει πάρε-δώσε µαζί τους.
Π.χ. Όσους δεν πληρώνουν εγκαίρως τις δόσεις των δανείων τους οι τράπεζες τους
βάζουν στη µαύρη λίστα.

•

Εγγυώµαι: δίνω τις απαραίτητες εγγυήσεις (επίσηµες δεσµεύσεις και διαβεβαιώσεις
µε αποδείξεις) για κάτι.
Π.χ. Η εταιρεία µας εγγυάται για την πληρωµή του δανείου.

•

Εγγυητής, -ές: αυτός που εγγυάται επίσηµα για την τήρηση µιας συµφωνίας.
Π.χ. Ο εγγυητής πρέπει να είναι ένα τρίτο πρόσωπο µε αρκετά υψηλό εισόδηµα ή
ακίνητη περιουσία.

•

Εν δυνάµει: για κάποιον ή κάτι που, ενώ δεν είναι τώρα, είναι δυνατόν να γίνει ή να
αποτελέσει κάτι στο µέλλον.
Π.χ. Πρέπει να σκεφτούµε από πριν για όλα τα εν δυνάµει προβλήµατα.

•

Εισόδηµα, -µατα: το σύνολο των εσόδων (χρήµατα που εισπράττει ή κερδίζει)
κάποιου.
Π.χ. Το εισόδηµά του δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ το χρόνο.

•

Εξόφληση, -εις: η πληρωµή ενός χρέους (ποσού που χρωστάει κάποιος).
Π.χ. Η εξόφληση του δανείου µπορεί να γίνει σε δέκα ή σε δεκαπέντε χρόνια.

•

Τόκος, -οι: ποσό που αποφέρουν ως κέρδος χρήµατα που κατατέθηκαν ή
δανείστηκαν.
Π.χ. Αυτό το είδος του λογαριασµού δίνει µεγαλύτερο τόκο.

•

Επιτόκιο, -α υπερηµερίας: το επιτόκιο που αφορά τις καθυστερήσεις πληρωµών.
Π.χ. Άκουσα ότι θα µειωθούν τα επιτόκια υπερηµερίας.

•

Λογαριασµός, -οι: χρηµατικό ποσό που κατατίθεται σε τράπεζα, στο οποίο ο
δικαιούχος µπορεί να προσθέσει ή να αποσύρει από αυτό χρήµατα.
Π.χ. Έχετε λογαριασµό στην τράπεζά µας, κύριε;

•

Τρεχούµενος-η-ο λογαριασµός, -οι: ο λογαριασµός που χρησιµοποιείται για
πληρωµές και για συναλλαγές µε επιταγές και εµβάσµατα.
Π.χ. Θα καταθέσετε τα χρήµατα στον τρεχούµενο λογαριασµό µε αυτό το νούµερο.

•

Προθεσµιακός-ή-ό λογαριασµός, -οι: ο λογαριασµός που σχετίζεται µε µια
προθεσµία, δηλαδή ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, µέσα στο οποίο πρέπει
να γίνει κάτι.
Π.χ. Συνήθως οι προθεσµιακοί λογαριασµοί έχουν µεγαλύτερο τόκο.

•

Μετρητά: το ρευστό χρήµα ως µέσο πληρωµής σε αντίθεση µε τις κάρτες, τις
επιταγές κλπ.
Π.χ. ∆εν κρατούσε ποτέ πολλά µετρητά από το φόβο των ληστών.
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•

Επιταγή, -ές: έντυπη εντολή πληρωµής χρηµατικού ποσού σε τρίτο.
Π.χ. Παίρνει τον µισθό του µε επιταγές από το λογιστήριο.

•

Πιστωτική (-ός-ή-ό) κάρτα, -ες: το πλαστικό χρήµα, δελτίο που εκδίδει
οικονοµικός οργανισµός (συνήθως τράπεζα) και το οποίο χρησιµοποιείται αντί για
µετρητά.
Π.χ. Στο πορτοφόλι του µπορούσες να δεις πέντε τουλάχιστον πιστωτικές κάρτες.

•

Κίνηση, -εις του λογαριασµού (-ός, -οί): οι πράξεις και οι µεταβολές που
γίνονται σε ένα λογαριασµό τράπεζας.
Π.χ. Η κίνηση του λογαριασµού σας φαίνεται σε αυτήν εδώ την απόδειξη.

•

Μπλοκ επιταγών (-ή, -ές): επιταγές συγκολληµένες κατάλληλα ώστε να
αποσπώνται εύκολα.
Π.χ. Σε αυτή τη χώρα, αν έχεις µπλοκ επιταγών, θεωρείσαι πλούσιος.

•

Εξαργυρώνω: µετατρέπω σε χρήµατα την αξία κάποιου.
Π.χ. Πότε θα εξαργυρώσουµε τις επιταγές; Μας τελειώνουν τα µετρητά.

•

Μεταβιβάζω: παραχωρώ (δίνω) ένα δικαίωµά µου σε κάποιον.
Π.χ. Είχε ένα µεγάλο σπίτι, αλλά το µεταβίβασε στον εγγονό του.

•

Οπισθογραφώ: υπογράφω στο πίσω µέρος ενός εγγράφου.
Π.χ. Πρέπει να οπισθογραφήσετε την επιταγή, πριν την εξαργυρώσετε.

•

Έµβασµα, -µατα: εντολή µεταφοράς χρηµατικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό
δικαιούχου.
Π.χ. Έστειλε ένα έµβασµα στην κόρη του που σπουδάζει στο εξωτερικό.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Μια επιταγή µπορούµε ή να την καταθέσουµε ή να την …………………………… .
α. αλλάξουµε
β. εξαργυρώσουµε
γ. χαλάσουµε
2. Μπορείτε να πληρώσετε µε κάρτα, µε επιταγή ή µε …………………………… .
α. µετρητά
β. λογαριασµό
γ. έµβασµα
3. Θέλαµε να αγοράσουµε το δικό µας σπίτι κι έτσι πήραµε …………………………… δάνειο.
α. επαγγελµατικό
β. καταναλωτικό
γ. στεγαστικό
4. Αν το εισόδηµά σας είναι µικρό, χρειάζεστε κάποιον …………………………… για το
δάνειο.
α. επενδυτή
β. ενοικιαστή
γ. εγγυητή
5. Οι φορολογικές …………………………… µπορούν να σταλούν και µε το ταχυδροµείο.
α. δηλώσεις
β. ατασθαλίες
γ. ενηµερώσεις
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

φορολογική
επιτόκιο
προθεσµιακός
βάση
καταναλωτικό

υπερηµερίας
δεδοµένων
δάνειο
λογαριασµός
ενηµερότητα

Γενικό Λεξιλόγιο
• Να ανταποκρίνονται: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ανταποκρίνοµαι)
Π.χ. Τα δάνεια που προσφέρει η τράπεζά µας, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και του
πιο δύσκολου πελάτη.
Αρχικοί χρόνοι: ανταποκρίνοµαι, ανταποκρινόµουν, θα ανταποκρίνοµαι, θα
ανταποκριθώ, ανταποκρίθηκα, έχω ανταποκριθεί, είχα ανταποκριθεί, θα έχω
ανταποκριθεί
• Να προσκοµίσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προσκοµίζω)
Π.χ. Για το δάνειο, θα χρειαστεί να προσκοµίσετε αντίγραφο της αστυνοµικής σας
ταυτότητας.
Αρχικοί χρόνοι: προσκοµίζω, προσκόµιζα, θα προσκοµίζω, θα
προσκόµισα, έχω προσκοµίσει, είχα προσκοµίσει, θα έχω προσκοµίσει.

προσκοµίσω,

• Ατασθαλίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(η ατασθαλία, -ας)
Π.χ. Η τράπεζά του, αρνείται να του δώσει δάνειο, γιατί είναι γνωστός για τις
οικονοµικές του ατασθαλίες.
Κλίση:
η ατασθαλία
της ατασθαλίας
την ατασθαλία

οι ατασθαλίες
των ατασθαλιών
τις ατασθαλίες
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ατασθαλίες

• Θα καθορίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα συνεχούς, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (καθορίζω)
Π.χ. Το οικονοµικό προφίλ του πελάτη καθορίζει τη συµπεριφορά της τράπεζας
απέναντί του.
Αρχικοί χρόνοι: καθορίζω, καθόριζα, θα καθορίζω, θα καθορίσω, καθόρισα, έχω
καθορίσει, είχα καθορίσει, θα έχω καθορίσει
• Θα προτιµούν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα συνεχούς, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (προτιµώ)
Π.χ. Οι πελάτες µας προτιµούν, γιατί εδώ εξυπηρετούνται πιο γρήγορα από
οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.
Αρχικοί χρόνοι: προτιµώ, προτιµούσα, θα προτιµώ, θα προτιµήσω, προτίµησα, έχω
προτιµήσει, είχα προτιµήσει, θα έχω προτιµήσει
• Υπογράφουµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (υπογράφω)
Π.χ. Μα πώς θα εισπράξω την επιταγή αν δεν την υπογράψετε;
Αρχικοί χρόνοι: υπογράφω, υπέγραφα, θα υπογράφω, θα υπογράψω, υπέγραψα, έχω
υπογράψει, είχα υπογράψει, θα έχω υπογράψει.

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Υπάρχουν πολλών ειδών δάνεια, ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών.
2. Η τράπεζα δε δίνει ποτέ δάνειο χωρίς την εγγύηση ενός τρίτου προσώπου.
3. Όλα τα δάνεια έχουν το ίδιο επιτόκιο.
4. Στην τράπεζα δεν µπορούµε να αλλάξουµε ευρώ σε δολάρια.
5. Όταν κάνουµε ανάληψη, παίρνουµε λεφτά από την τράπεζα, ενώ η κατάθεση είναι
το ακριβώς αντίθετο.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
∆ευτερεύουσες τελικές προτάσεις
Τελικές λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται µε τους τελικούς
συνδέσµους να, για να και έχουν άρνηση µη(ν).
Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται κανονικά µε υποτακτική (παρ. α, β), κάποτε όµως και
µε οριστική παρατατικού, όταν δηλώνεται σκοπός ανεκπλήρωτος (παρ. γ) ή όταν
υπάρχει έλξη από το ρήµα παρελθοντικού χρόνου της κύριας πρότασης (παρ. δ).
∆ηλώνουν το σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτό που σηµαίνει το ρήµα της κύριας
πρότασης.

- Οι τελικές προτάσεις πρέπει να διακρίνονται από τις βουλητικές.
- Οι βουλητικές εισάγονται µόνο µε το σύνδεσµο «να» και ποτέ µε το «για να».
- Οι τελικές εισάγονται κυρίως µε το «για να» και, όταν εισάγονται µε το «να», αυτός
µπορεί να αντικατασταθεί από το «για να».
Π.χ. Θέλω να δουλέψω (όχι όµως: θέλω για να δουλέψω – βουλητική)
Ήρθα να δουλέψω (και: ήρθα για να δουλέψω – τελική)

Παραδείγµατα

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Ήρθε να µου δώσει κάτι πληροφορίες.
Έφυγε βιαστικά για να µη χάσει το τρένο.
Έπρεπε να ήσουν εκεί, για να τον θαύµαζες.
Ήρθε, αλλά δεν είχα χρήµατα, για να της έδινα.
Κουράστηκε να µας ικανοποιήσει όλους.
Έκανε τα πάντα για να τη συγχωρήσει η οικογένειά της.
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Ασκήσεις
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ήρθε για …………………………… .
α) να µείνει
β) είχε µείνει
2. Έψαξα …………………………… παντού.
α) να τον έβρισκα
β) να τον βρω
3. Μιλάτε σιγά …………………………… το παιδί.
α) να ξυπνήσετε
β) να µην ξυπνήσετε
4. Θα πάρουµε ταξί για …………………………… γρηγορότερα.
α) να φτάνουµε
β) να έχουµε φτάσει
5. Ήταν καλύτερα να ερχόσαστε για …………………………… .
α) να την συναντάτε
β) για να µην την έχετε συναντήσει
γ) να την συναντούσατε

γ) να µένει
γ) να τον βρίσκω
γ) να µην ξυπνούσατε
γ) να φτάσουµε

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1. Τον άφησε

α) για να µην την πληγώσει.

2. Τα τιµώρησα

β) για να µην τον βρει η αστυνοµία.

3. Κρυβόταν επί µήνες

γ) για να πετύχω σ’ αυτή τη δουλειά.

4. Ήθελα να έβλεπες κι εσύ

δ) να µου έλεγες τη γνώµη σου.

5. Προσπάθησα πολύ

ε) για να µην το ξανακάνουν.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια
1. Με ένα τέτοιο δάνειο µπορούµε να µεγαλώσουµε την επιχείρησή µας.
2. Σε αυτή τη λίστα µπαίνουµε, αν κάνουµε οικονοµικές ατασθαλίες.
Κάθετα
1. Όταν µειώνονται αυτά, το χρήµα γίνεται φτηνότερο.
2. Μερικές φορές είναι ακάλυπτη.
3. Εκεί πληρώνουµε.

1

2

3

1
2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Εντολή µεταφοράς χρηµατικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασµό δικαιούχου.
Ε______
2. Γενική αύξηση των τιµών, µείωση της πραγµατικής αγοραστικής αξίας του χρήµατος.
Π__________
3. Η πράξη κατά την οποία παίρνουµε (αποσύρουµε) χρήµατα που έχουν κατατεθεί σε
λογαριασµό τράπεζας.
Α______
4. Έχει το σχήµα µικρού βιβλίου µε τα ατοµικά στοιχεία του κατόχου και του δίνει το
δικαίωµα να κινεί χρήµατα σε έναν λογαριασµό.
Β________
5. Αυτός που εγγυάται επίσηµα για την τήρηση µιας συµφωνίας.
Ε_______
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Σε λίγα λεπτά θα σας …………………… το νέο σας βιβλιάριο.
α. ετοιµάσουµε
β. ετοιµάσετε
γ. ετοιµάζουν
2. Θα …………………… µε κάρτα ή µε µετρητά, κύριε Αντωνίου;
α. πληρώνεις
β. πληρώσεις
γ. πληρώσετε
3. Τον επόµενο µήνα θα σας …………………… µια επιταγή µε τον µισθό σας.
α. δώσετε
β. δώσω
γ. δίνεται
4. Για …………………… ανάληψη, χρειάζεστε την αστυνοµική σας ταυτότητα ή το
διαβατήριο.
α. να κάνετε
β. να µην κάνετε
γ. να κάνατε
5. ∆εν χρειάζεστε οπωσδήποτε εγγυητή για …………………… δάνειο.
α. να παίρνετε
β. να πάρετε
γ. να έχετε πάρει
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ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΜΕΡΟΣ
Α΄ΕΥΡΕΣΗ
ΥΛΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΑΠΟ

Βασίλης:

Με τι ασχολείσαι όλο το πρωί στη βιβλιοθήκη; ∆ιάβασες όλες
αυτές τις εφηµερίδες;
Αλίκη:
Ψάχνω για υλικό, το χρειάζοµαι για την εργασία µου.
Βασίλης:
Τι θέµα έχεις;
Αλίκη:
Όλοι έχουµε το ίδιο θέµα -«Η οικονοµική ανάπτυξη των
ελληνικών νοµών»- και καθένας από µας πήρε µια περιοχή.
Βασίλης:
Εσύ πήρες τη Θεσσαλία;
Αλίκη:
Βέβαια, αφού είµαι από τη Λάρισα. Και τώρα ψάχνω στις
εφηµερίδες δηµοσιεύσεις για την Θεσσαλία.
Βασίλης:
Κατά τη γνώµη µου, καλύτερα να µη δεις τις καθηµερινές
εφηµερίδες, αλλά κάποιο µηνιαίο περιοδικό, όπου πιθανόν
θα βρεις ανακεφαλαιωµένες πληροφορίες. Στις εφηµερίδες
δηµοσιεύονται συνήθως άρθρα για κάποιο συγκεκριµένο
γεγονός.
Αλίκη:
Πολύ καλή ιδέα µου έδωσες, ευχαριστώ.
…………………………………
Βασίλης:
Παρέδωσες την εργασία σου;
Αλίκη:
Ναι, την παρουσίασα χθες. Όπως µε συµβούλεψες, κοίταξα τα
οικονοµικά περιοδικά και βρήκα το «Οικονοµικό ηµερολόγιο»,
το οποίο µε βοήθησε πάρα πολύ. Στα τελευταία τεύχη της
προηγούµενης
χρονιάς
δηµοσιεύτηκαν
στατιστικές
πληροφορίες για όλους τους τοµείς της τοπικής οικονοµίας της
Ελλάδας. Βρήκα και τα τεύχη για τα τελευταία 5 χρόνια και
έκανα σύγκριση και σχόλια πάνω στην οικονοµική ανάπτυξη
της Θεσσαλίας.
Βασίλης:
Μπράβο σου! Ο καθηγητής σου ήταν ευχαριστηµένος;
Αλίκη:
Ε, είχε και κάποιες παρατηρήσεις, αλλά πήρα άριστα.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Υλικό, -ά: το σύνολο από τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποτελούν τη βάση µιας
µελέτης, µιας έρευνας κλπ.
Π.χ. Μάζεψε υλικό για ολόκληρη σειρά άρθρων.

•

Καθηµερινή (-ός-ή-ό) εφηµερίδα, -ες: εφηµερίδα που βγαίνει κάθε µέρα.
Π.χ. Αυτή η είδηση ήταν στις πρώτες σελίδες όλων των καθηµερινών εφηµερίδων
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•

Μηνιαίο (-ος-α-ο) περιοδικό, -ά: περιοδικό που βγαίνει µια φορά το µήνα.
Π.χ. Αγοράστε το καινούργιο µας µηνιαίο περιοδικό.

•

Ανακεφαλαιωµένος-η-ο: το σύνολο ή η περίληψη µιας πληροφορίας.
Π.χ. Οι πληροφορίες της ενότητας αυτής είναι χρήσιµες γιατί
ανακεφαλαιωµένες.

είναι

•

∆ηµοσιεύω-οµαι: ανακοινώνω κάτι και το κάνω ευρύτερα γνωστό.
Π.χ. Η συνέντευξη του γνωστού ηθοποιού θα δηµοσιευτεί στο επόµενο τεύχος
του περιοδικού.

•

Ηµερολόγιο, -α: η καθηµερινή συνήθως καταγραφή σηµαντικών ή ασήµαντων
γεγονότων και περιστατικών, στοχασµών, κρίσεων.
Π.χ. Σηµείωσα στο ηµερολόγιο µου τη συνάντηση µε τον κύριο Λούκο.

•

Τεύχος, -η: µικρός τόµος περιοδικού, καθεµιά από τις εκδόσεις του.
Π.χ. ∆εν πρόλαβα να αγοράσω το καινούργιο τεύχος του αγαπηµένου µου
περιοδικού.

•

Στατιστικός-ή-ό: που ανήκει ή που αναφέρεται στη στατιστική.
Π.χ. Κάνει στατιστική έρευνα για την αλλαγή τιµών την τελευταία δεκαετία.

•

Σχόλιο, -α: άποψη που στηρίζεται συνήθως σε επιστηµονικά ή πραγµατικά
δεδοµένα και που αναφέρεται σε ένα γεγονός, σε µια κατάσταση.
Π.χ. Η δράση της κυβέρνησης προκάλεσε αρνητικά σχόλια.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
τεύχος, σχόλια, καθηµερινές εφηµερίδες , στατιστικά, δηµοσιεύονται
1.
2.
3.
4.

………………………… δεδοµένα δείχνουν ότι οι τιµές ανέβηκαν 3,5%.
Οι οικονοµικές αναλύσεις του ………………………… σε διάφορες ………………………… .
∆ε συµφωνώ µε τα ………………………… του άρθρου πάνω σ’ αυτό το θέµα.
Η συνέντευξη συνεχίζεται στο επόµενο ………………………… του περιοδικού.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

καθηµερινή
στατιστικές
µηνιαίο
οικονοµική
οικονοµικό

περιοδικό
ηµερολόγιο
εφηµερίδα
πληροφορίες
ανάπτυξη

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Εργασία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
εργασία, -ας)
Π.χ. Η εργασία αυτή της αποφέρει αρκετά κέρδη.
Κλίση:
η εργασία
της εργασίας
την εργασία
εργασία

•

Ανάπτυξη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(η ανάπτυξη, -ης/-εως)
Π.χ. Η οικονοµική ανάπτυξη είναι ο πρωταρχικός στόχος της νέας κυβέρνησης.
Κλίση:
η ανάπτυξη
της ανάπτυξης
την ανάπτυξη
ανάπτυξη

•

οι εργασίες
των εργασιών
τις εργασίες
εργασίες

οι αναπτύξεις
των αναπτύξεων
τις αναπτύξεις
αναπτύξεις

Νοµών: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (ο
νοµός, -ού)
Π.χ. Οι νοµοί αποτελούν µεγάλες διοικητικές περιφέρειες του κράτους.
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οι νοµοί
των νοµών
τους νοµούς
νοµοί

•

Πιθανόν: επίρρηµα
Π.χ. Πιθανόν να έρθουµε κι εµείς το βράδυ.

•

Γεγονός: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
γεγονός, -ότος)
Π.χ. Τα πρόσφατα γεγονότα επηρέασαν το αποτέλεσµα των εκλογών.
Κλίση:
το γεγονός
του γεγονότος
το γεγονός
γεγονός

•

τα γεγονότα
των γεγονότων
τα γεγονότα
γεγονότα

Παρέδωσες: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (παραδίδω)
Π.χ. Παρέδωσα τα έγγραφα στο γενικό διευθυντή και περιµένω να τα µελετήσει.
Αρχικοί χρόνοι: παραδίδω, παρέδιδα, θα παραδίδω, θα παραδώσω, παρέδωσα,
έχω παραδώσει, είχα παραδώσει, θα έχω παραδώσει

•

•

Παρουσίασα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (παρουσιάζω)
Π.χ. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο κοινό την ερχόµενη
εβδοµάδα.
Αρχικοί χρόνοι: παρουσιάζω, παρουσίαζα, θα παρουσιάζω, θα παρουσιάσω,
παρουσίασα, έχω παρουσιάσει, είχα παρουσιάσει, θα έχω παρουσιάσει
Συµβούλεψες: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (συµβουλεύω)
Π.χ. Με συµβούλεψε στην αρχή της δουλειάς µου και τώρα καταλαβαίνω τα λόγια
του.
Αρχικοί χρόνοι: συµβουλεύω, συµβούλευα, θα συµβουλεύω, θα συµβουλέψω,
συµβούλεψα, έχω συµβουλέψει, είχα συµβουλέψει, θα έχω συµβουλέψει

•

Παρατηρήσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η παρατήρηση, -ης/-εως)
Π.χ. Οι παρατηρήσεις του σχετικά µε τη δουλειά µου µε βοήθησαν πάρα πολύ.
Κλίση:
η παρατήρηση
της παρατήρησης
την παρατήρηση
παρατήρηση

οι παρατηρήσεις
των παρατηρήσεων
τις παρατηρήσεις
παρατηρήσεις
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Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η Αλίκη ετοιµάζει τη διπλωµατική της εργασία.
2. Το θέµα της είναι «Η οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλίας».
3. Τα οικονοµικά περιοδικά δηµοσιεύουν στατιστικές πληροφορίες.
4. Η Αλίκη χρησιµοποίησε την εφηµερίδα «Οικονοµικό Ηµερολόγιο».
5. Τα σχόλια της είναι πάνω στην οικονοµική ανάπτυξη τα τελευταία δυο χρόνια.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Συντελεσµένος Μέλλοντας ενεργητικής φωνής
Ο Συντελεσµένος µέλλοντας δηλώνει ότι µια πράξη θα έχει τελειώσει, θα έχει
συντελεστεί µέχρι ένα ορισµένο χρονικό σηµείο στο µέλλον.
Π.χ. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχω τελειώσει τις σπουδές µου.
Έως το τέλος της εβδοµάδας θα έχω γράψει την εργασία µου.
Είναι περιφραστικός χρόνος και σχηµατίζεται από το βοηθητικό ρήµα έχω (θα έχω)
και το απαρέµφατο του ρήµατος (τελειώσει, γράψει).
Συνήθως συνοδεύεται από λέξεις, όπως έως, µέχρι, ώσπου κλπ.
Κλίση
θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω τελειώσει
έχεις τελειώσει
έχει τελειώσει
έχουµε τελειώσει
έχετε τελειώσει
έχουν τελειώσει

θα
θα
θα
θα
θα
θα

έχω γράψει
έχεις γράψει
έχει γράψει
έχουµε γράψει
έχετε γράψει
έχουν γράψει

Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το συντελεσµένο µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να
αλλάξετε πρόσωπο και αριθµό:
τώρα
1.
2.
3.
4.
5.

διαβάζετε
τρώµε
βλέπουν
οδηγείς
χρησιµοποιεί

µέχρι το βράδυ
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
συντελεσµένου µέλλοντα:
1. Μέχρι το βράδυ ………………………… τις δουλειές σου. (τελειώνω)
2. Έως το τέλος του µήνα, το καινούργιο προϊόν ………………………… στην αγορά.
(βγαίνω)
3. Ώσπου να γυρίσεις, εγώ ………………………… το σπίτι και ………………………… όλα
όσα χρειάζονται. (καθαρίζω, ψωνίζω)
4. Κάνουµε τόσα ταξίδια, που µέχρι το τέλος του χρόνου ………………………… σε όλη
την Ευρώπη. (ταξιδεύω)
5. Πηγαίνουν τόσο συχνά στον κινηµατογράφο, που µέχρι το τέλος της εβδοµάδας
………………………… όλες τις ταινίες που προβάλλονται. (βλέπω)
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
Στην αγορά των εφηµερίδων και
περιοδικών σηµαντικό µέρος αποτελούν
οι οικονοµικές εκδόσεις. Η ανάγκη για
ιδιαίτερες
πληροφορίες
αυξάνεται
συνεχώς και αυτό δικαιολογεί την
ποικίλων
οικονοµικών
ύπαρξη
περιοδικών
και
εφηµερίδων
καθηµερινών,
εβδοµαδιαίων,
µηνιαίων.
Οι ειδικευµένοι στους διάφορους τοµείς
της οικονοµίας έχουν δικές τους
εφηµερίδες και περιοδικά -για το
χρηµατιστήριο, τη φορολογία, τις
ασφαλίσεις,
τις
συναλλαγές,
τις
τράπεζες, τις επενδύσεις, για εσωτερικό
και εξωτερικό εµπόριο, για την αγορά
ακινήτων. Οι εκδότες ενηµερώνουν
τους αναγνώστες τους για τα
καθηµερινά νέα, αλλά και τις αλλαγές
στη νοµοθεσία, οι οποίες αφορούν
άµεσα τη δουλειά τους. Πολύ συχνά σ’
αυτά δηµοσιεύονται και πολιτικές
αναλύσεις, επειδή η πολιτική και η
οικονοµία είναι στενά δεµένες και
αλληλεξαρτώνται.
Κάθε καθηµερινή εφηµερίδα περιλαµβάνει, εκτός από τα άλλα, και δικό της
οικονοµικό παράρτηµα µε πολλές και διάφορες ειδικές στήλες. Σ’ αυτά τα
παραρτήµατα δηµοσιεύονται πολλές συνεντεύξεις, τα νέα της ηµέρας, οι ισοτιµίες
κλπ.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Πoικίλος-η-ο: που παρουσιάζει διάφορες µορφές, διαφορετικά είδη.
Π.χ. Η συζήτηση έδειξε πως υπάρχουν ποικίλες απόψεις.

•

Εβδοµαδιαίος-α-ο: που γίνεται µια φορά κάθε εβδοµάδα.
Π.χ. Οι συναντήσεις µας είναι εβδοµαδιαίες.

•

Εκδότης, -ες: αυτός που εκδίδει µια συγγραφή, που αναλαµβάνει τις υλικές
δαπάνες για την παραγωγή πολλών αντιτύπων ενός κειµένου για να διατεθούν
στο κοινό.
Π.χ. Ήταν ταυτόχρονα ο εκδότης και ο µόνος δηµοσιογράφος της εφηµερίδας.

•

Ενηµερώνω: πληροφορώ κάποιον για ένα πρόσφατο γεγονός, συµβάν,
µεταβολή.
Π.χ. Θα σας ενηµερώσουµε για τα αποτελέσµατα την επόµενη βδοµάδα.

123

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 19 - Οικονοµικές εφηµερίδες

•

Αναγνώστης, -ες: αυτός που διαβάζει και παρακολουθεί σταθερά τον Τύπο.
Π.χ. Τα τελευταία χρόνια οι αναγνώστες των εφηµερίδων µειώθηκαν.

•

Περιλαµβάνω: περιέχω κάτι ως µέρος, ως τµήµα.
Π.χ. Ο τόµος περιλαµβάνει πέντε άρθρα.

•

Παράρτηµα, -µατα: ενσωµατωµένο ή ξεχωριστό τµήµα εφηµερίδας, έκτακτη
έκδοση, µετά την κανονική, που περιέχει πληροφορίες, ειδήσεις για πάρα πολύ
πρόσφατα και σηµαντικά γεγονότα.
Π.χ. Μαζεύει τα κυριακάτικα παραρτήµατα της αγαπηµένης της εφηµερίδας.

•

Στήλη, -ες: καθένα από τα τµήµατα στα οποία έχει διαιρεθεί κάθετα µια έντυπη
σελίδα.
Π.χ. Είναι δηµοσιογράφος και έχει δική της στήλη στην εφηµερίδα.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
συνεντεύξεις, στήλη, παραρτήµατα, αναγνώστες, ποικίλες
Όλη η οικογένειά µας είµαστε τακτικοί …………………………… των κυριακάτικων
εφηµερίδων. Καθένας από µας, µπορεί να βρει σ’ αυτές ……………………………
πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Εγώ προτιµώ τη …………………………… του
πολιτικού αναλυτή. Η γυναίκα µου διαβάζει τα …………………………… για τα βιβλία και
τον πολιτισµό, τα παιδιά ψάχνουν για …………………………… των αγαπηµένων τους
διασηµοτήτων.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

οικονοµικό
εβδοµαδιαίο
εσωτερικό
ειδικές
αγορά

ακινήτων
στήλες
περιοδικό
παράρτηµα
εµπόριο
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Αυξάνεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αυξάνοµαι)
Π.χ. Το ποσοστό της ανεργίας δυστυχώς αυξάνεται στις µέρες µας.
Αρχικοί χρόνοι: αυξάνοµαι, αυξανόµουν, θα αυξάνοµαι, θα αυξηθώ, αυξήθηκα,
έχω αυξηθεί, είχα αυξηθεί, θα έχω αυξηθεί

•

Συνεχώς: επίρρηµα ποσοτικό
Π.χ. Τα επιτόκια των τραπεζών αυξάνονται συνεχώς το τελευταίο διάστηµα.

•

Ύπαρξη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
ύπαρξη, -ης/-εως)
Π.χ. Αγνοούσε την ύπαρξη αυτού του προβλήµατος.
Κλίση:
η ύπαρξη
της ύπαρξης
την ύπαρξη
ύπαρξη

•

Τοµείς: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(ο τοµέας, -α)
Π.χ. Οι αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας αφορούν όλους τους τοµείς της
εκπαίδευσης.
Κλίση:
ο τοµέας
του τοµέα
τον τοµέα
τοµέα

•

οι τοµείς
των τοµέων
τους τοµείς
τοµείς

Χρηµατιστήριο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (το χρηµατιστήριο, -ου)
Π.χ. Έχασε όλα του τα χρήµατα στο χρηµατιστήριο, γιατί έκανε κακές επενδύσεις.
Κλίση:
το χρηµατιστήριο
του χρηµατιστηρίου
το χρηµατιστήριο
χρηµατιστήριο

•

οι υπάρξεις
των υπάρξεων
τις υπάρξεις
υπάρξεις

τα χρηµατιστήρια
των χρηµατιστηρίων
τα χρηµατιστήρια
χρηµατιστήρια

Φορολογία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
φορολογία, -ας)
Π.χ. Η φορολογία αποφέρει µεγάλα κέρδη στο κράτος.
Κλίση:
η φορολογία
της φορολογίας
τη φορολογία
φορολογία

οι φορολογίες
των φορολογιών
τις φορολογίες
φορολογίες
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•

Ασφαλίσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η ασφάλιση, -ης/-εως)
Π.χ. Η ασφάλιση των εργαζοµένων αποτελεί βασική υποχρέωση του εργοδότη.
Κλίση:
η ασφάλιση
της ασφάλισης
την ασφάλιση
ασφάλιση

•

οι επενδύσεις
των επενδύσεων
τις επενδύσεις
επενδύσεις

Νοµοθεσία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
νοµοθεσία, -ας)
Π.χ. Η νοµοθεσία προστατεύει και κατοχυρώνει τα δικαιώµατα των πολιτών.
Κλίση:
η νοµοθεσία
της νοµοθεσίας
τη νοµοθεσία
νοµοθεσία

•

οι ασφαλίσεις
των ασφαλειών
τις ασφαλίσεις
ασφαλίσεις

Επενδύσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η επένδυση, -ης/-εως)
Π.χ. Η εταιρεία µας αυτό το χρόνο έκανε πολύ κερδοφόρες επενδύσεις.
Κλίση:
η επένδυση
της επένδυσης
την επένδυση
επένδυση

•

Ενότητα 19 - Οικονοµικές εφηµερίδες

οι νοµοθεσίες
των νοµοθεσιών
τις νοµοθεσίες
νοµοθεσίες

Αλληλεξαρτώνται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
παθητικής , προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αλληλεξαρτιέµαι)
Π.χ. Γονείς και παιδιά αλληλεξαρτώνται.
Αρχικοί χρόνοι: αλληλεξαρτιέµαι, αλληλεξαρτιόµουν, θα αλληλεξαρτιέµαι, θα
αλληλεξαρτηθώ,αλληλεξαρτήθηκα, έχω αλληλεξαρτηθεί, είχα αλληλεξαρτηθεί, θα
έχω αλληλεξαρτηθεί

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η ανάγκη για ιδιαίτερες πληροφορίες µειώνεται.
2. Οι οικονοµικές εκδόσεις είναι καθηµερινές, εβδοµαδιαίες, µηνιαίες.
3. Υπάρχουν περιοδικά και εφηµερίδες για κάθε τοµέα της οικονοµίας.
4. Οι καθηµερινές εφηµερίδες δεν έχουν οικονοµικά παραρτήµατα.
5. Στις οικονοµικές εφηµερίδες δηµοσιεύονται πολιτικές αναλύσεις.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Αόριστος Παθητικής Φωνής
Ο αόριστος είναι χρόνος παρελθοντικός, διότι φανερώνει πως εκείνο που σηµαίνει το
ρήµα έγινε στον παρελθόν, συνοπτικός γιατί παρουσιάζει αυτό που δηλώνει το ρήµα
συνοπτικά ή στιγµιαία, και µονολεκτικός γιατί αποτελείται από µία µόνο λέξη.
Σχηµατίζεται από το θέµα του ενεργητικού αορίστου αφαιρώντας από αυτόν την
κατάληξη -α και βάζοντας στη θέση της την κατάληξη -ηκα, ενώ στους χαρακτήρες
γίνονται οι εξής αλλαγές:
ενεργητικός
αόριστος

παθητικός
αόριστος

παραδείγµατα

-σα

-θηκα
-στηκα

πλήρωσα – πληρώθηκα
έκλεισα – κλείστηκα

-ησα

-ήθηκα

γέννησα – γεννήθηκα

-ασα

-άστηκα

ξέχασα – ξεχάστηκα

-εσα

-έθηκα
-έστηκα

φόρεσα – φορέθηκα
πίεσα – πιέστηκα

-ξα

-χτηκα

άνοιξα – ανοίχτηκα

-αξα

-αχτηκα

πέταξα – πετάχτηκα

-ηξα

-ηχτηκα

τράβηξα – τραβήχτηκα

-εξα

-εχτηκα

έπλεξα – πλέχτηκα

-ψα

-φτηκα
-εύτηκα

έγραψα – γράφτηκα
πάντρεψα – παντρεύτηκα

Κλίση
πληρώθ-ηκα
πληρώθ-ηκες
πληρώθ-ηκε
πληρωθ-ήκαµε
πληρωθ-ήκατε
πληρώθ-ηκαν

γράφτ-ηκα
γράφτ-ηκες
γράφτ-ηκε
γραφτ-ήκαµε
γραφτ-ήκατε
γράφτ-ηκαν

παντρεύτ-ηκα
παντρεύτ-ηκες
παντρεύτ-ηκε
παντρευτ-ήκαµε
παντρευτ-ήκατε
παντρεύτ-ηκαν
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον παθητικό αόριστο των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε
πρόσωπο και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

εξοφλήσατε
δηµοσίευσε
συµβούλεψες
άνοιξαν
ενηµερώσαµε

____________
____________
____________
____________
____________

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του παθητικού
αορίστου:
1. Τα τελευταία χρόνια ………………………………… οι ανάγκες για πληροφόρηση.
(αυξάνονται)
2. Ο εκδότης µας δεν ………………………………… ποτέ από τα µεγάλα συµφέροντα.
(εξαρτώµαι)
3. ………………………………… από το υλικό που σου έδωσα; (βοηθούµαι)
4. Πότε ………………………………… αυτό το άρθρο; (γράφοµαι)
5. ………………………………… το οικονοµικό ρεπορτάζ που ζήτησα; (ετοιµάζοµαι)

3. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας σωστές νοηµατικά προτάσεις:

1. Πόσο πουλήθηκε

α. την πτώχευση της
οικονοµικές εφηµερίδες.

εταιρείας

από

τις

2. Πληροφορήθηκα

β. από τους µεγαλοεπιχειρηµατίες.

3. Ξεχαστήκαµε

γ. γιατί ήταν κακογραµµένο.

4. Ο εκδότης µας πιέστηκε αρκετά

δ. η µετοχή της Eurobank;

5. Το άρθρο διορθώθηκε

ε. διαβάζοντας όλη µέρα τις οικονοµικές στήλες.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Ο τόµος ενός περιοδικού.
2. Ο παρατατικός του ρήµατος «αποτελώ» στο πρώτο πρόσωπο του ενικού.
3. Η γενική του ουσιαστικού «παρόν».
Κάθετα:
1. Εφηµερίδα που βγαίνει µια φορά τη βδοµάδα.
2. Όλα τα στοιχεία που µαζέψαµε για µια έρευνα.

1
1

2
2

3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Άνθρωπος που εκδίδει βιβλία ή εφηµερίδες.
2. Η γενική του ουσιαστικού «έθνος» στον ενικό.
3. Η κουβέντα ενός δηµοσιογράφου µε κάποιον άλλο.

Ε______
Ε_____
Σ_________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Είµαι τακτικός ……………… αυτού του περιοδικού.
α. ανταγωνιστής
β. αναγνώστης
γ. αγοραστής
2. Η συνέντευξη µε τον Πρωθυπουργό ……………… την επόµενη εβδοµάδα.
α. δηµοσιεύτηκε
β. δηµοσιεύεται
γ. θα δηµοσιευτεί
3. Αγοράζουµε αυτή τη εφηµερίδα επειδή έχει ιδιαίτερο ……………… για την αγορά
ακινήτων.
α. παράρτηµα
β. παράρτηση
γ. παρατήρηση
4. ……………… στο τελευταίο του άρθρο προσκάλεσαν ενδιαφέρον.
α. Η σχολή
β. Τα σχόλια
γ. Το σχολείο
5. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία µας είναι ……………… πολλών εφηµερίδων και
περιοδικών.
α. αναγνώστης
β. εκδότης
γ. συνδροµητής
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ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:

Υπάλληλος:

Πελάτης:
Υπάλληλος:

Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:

Πελάτης:
Υπάλληλος:
Πελάτης:
Υπάλληλος:

Καληµέρα σας.
Καληµέρα. Σε τι θα µπορούσα να σας εξυπηρετήσω;
Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες λεπτοµέρειες για τις
πιστωτικές κάρτες.
Βεβαίως. Είστε ήδη κάτοχος κάρτας ή ενδιαφέρεστε να
αποκτήσετε;
Ως τώρα το απέφευγα, γιατί προτιµούσα πάντα να
τακτοποιώ τους λογαριασµούς µου µε µετρητά. Αλλά,
δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.
Πράγµατι. Αρχίζουµε λοιπόν από τα βασικά. Η τράπεζα θα
σας στέλνει το λογαριασµό της κάρτας σας κάθε µήνα.
Αυτός θα περιλαµβάνει τις συναλλαγές σας µέχρι την
ηµεροµηνία εκκαθάρισης του λογαριασµού σας.
Και θα πρέπει να εξοφλώ άµεσα όλο το ποσό;
Όχι, θα πρέπει να εξοφλείτε οπωσδήποτε το ποσό της
ελάχιστης καταβολής, που αντιστοιχεί περίπου στο
10% του συνολικού ποσού. Εάν βέβαια το επιθυµείτε, θα
µπορείτε να πληρώσετε και µεγαλύτερο ποσό.
Και τι συµβαίνει στην περίπτωση που καθυστερώ να
πληρώσω τις οφειλές µου;
Τότε επιβαρύνεστε µε τόκους υπερηµερίας, δηλαδή
έναν επιπλέον τόκο που προστίθεται στον κανονικό.
Μάλιστα… Εάν υποθέσουµε, όµως, ότι διαφωνώ µε το
υπόλοιπο της οφειλής µου, τι γίνεται;
Έχετε το δικαίωµα να µας ειδοποιήσετε εγγράφως µέσα
σε είκοσι ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του
λογαριασµού.
Κατάλαβα. Και τι χρειάζεται για να αποκτήσω µια
πιστωτική κάρτα;
Μόνο µία αίτηση και την αστυνοµική σας ταυτότητα.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Γεια σας.
Καλή σας µέρα.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Λογαριασµός, οί κάρτας (-α, -ες): έντυπο που στέλνει η τράπεζα κάθε µήνα, το
οποίο περιγράφει τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε ο κάτοχος της κάρτας µέσα
στο διάστηµα αυτό.
Π.χ. Ο λογαριασµός της κάρτας γράφει αναλυτικά το ποσό κάθε συναλλαγής, το
πότε και το πού πραγµατοποιήθηκε αυτή.

•

Εκκαθάριση λογαριασµού (-ός, -οί): το αντίγραφο λογαριασµού που εκδίδεται
για να απεικονίσει µία ή περισσότερες οικονοµικές συναλλαγές που έχουν
πραγµατοποιηθεί.
Π.χ. Στην εκκαθάριση του λογαριασµού σας θα φανεί ποιο είναι το ακριβές ποσό
κάθε συναλλαγής σας.

•

Εξοφλώ: πληρώνω ένα χρέος (ποσό που χρωστάω).
Π.χ. Πρέπει να εξοφλήσω το λογαριασµό το πολύ µέσα σε δώδεκα µέρες.

•

Ελάχιστη (-ος-η-ο) καταβολή, -ές: το µικρότερο δυνατό ποσό που µπορεί να
πληρώσει κάποιος για να εξοφλήσει το µηνιαίο λογαριασµό της κάρτας του.
Π.χ. Εάν το επιθυµείτε µπορείτε να πληρώσετε ποσό µεγαλύτερο της ελάχιστης
καταβολής.

•

Οφειλή, -ές: οτιδήποτε χρωστά κάποιος, κυρίως υλικό.
Π.χ. Πρέπει να τακτοποιήσετε το συντοµότερο τις οφειλές σας προς την τράπεζα.

•

Επιβαρύνοµαι: βαρύνοµαι οικονοµικά, αναγκάζοµαι να πληρώσω παραπάνω.
Π.χ. Για να µην επιβαρυνθείτε οικονοµικά, χρειάζεται να εξοφλήσετε έγκαιρα το
λογαριασµό σας.

•

Τόκος, -οι υπερηµερίας: οι τόκοι που υποχρεώνεται να πληρώσει κάποιος όταν
δεν πληρώσει το λογαριασµό του µέχρι µια ορισµένη ηµεροµηνία.
Π.χ. Πάντα αργώ να εξοφλώ τους λογαριασµούς µου, µε αποτέλεσµα να πληρώνω
τόκους υπερηµερίας.

•

Ηµεροµηνία, -ες έκδοσης (-η, -εις): η ένδειξη της ηµέρας, του µήνα και του
έτους που έγινε η εκτύπωση και διανοµή ορισµένου εγγράφου.
Π.χ. Πρέπει να εξοφλήσετε το λογαριασµό της κάρτας σας µέσα σε δώδεκα ηµέρες
από την ηµεροµηνία έκδοσής του.

•

Αίτηση, -εις: γραπτή αναφορά µε την οποία ένας ιδιώτης
ζητάει κάτι από κάποια υπηρεσία ή αρχή.
Π.χ. Αν κάνετε σήµερα µια αίτηση για πιστωτική κάρτα, σε λίγες µέρες θα την
στείλουµε στο σπίτι σας µε το ταχυδροµείο.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
αίτηση, εξοφλήσω, υπόλοιπο, συναλλαγές, επιβαρύνεστε
1.
2.
3.
4.
5.

Μέχρι πότε µπορώ να …………………………… το λογαριασµό µου;
…………………………… µε την τράπεζα γίνονται µέχρι τις δύο η ώρα το µεσηµέρι.
Κάντε µια …………………………… και δώστε την στον υπεύθυνο υπάλληλο.
Το …………………………… του λογαριασµού σας είναι 1.300 ευρώ.
Αν εξοφλήσετε αµέσως όλο το ποσό, δεν …………………………… µε τόκους.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

τόκοι
ελάχιστη
λογαριασµός
εκκαθάριση
υπόλοιπο

κάρτας
οφειλής
λογαριασµού
υπερηµερίας
καταβολή

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Να τακτοποιώ: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (τακτοποιώ)
Π.χ. Είναι από τους λίγους πελάτες µας που τακτοποιούν αµέσως τα χρέη τους.
Αρχικοί χρόνοι: τακτοποιώ, τακτοποιούσα, θα τακτοποιώ, θα τακτοποιήσω,
τακτοποίησα, έχω τακτοποιήσει, είχα τακτοποιήσει, θα έχω τακτοποιήσει

•

Μετρητά: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(τα µετρητά)
Π.χ. Τα τελευταία χρόνια οι συναλλαγές δε γίνονται πια µε µετρητά.

133

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 20 - Επανάληψη

Κλίση:
τα µετρητά
των µετρητών
τα µετρητά
µετρητά
•

Είναι εφικτό:
α. είναι: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού (είµαι)
Αρχικοί χρόνοι: είµαι, ήµουν, θα είµαι
β. εφικτό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(εφικτός-ή-ό)
Κλίση:
εφικτός
εφικτού
εφικτό
εφικτέ

εφικτή
εφικτής
εφικτή
εφικτή

εφικτό
εφικτού
εφικτό
εφικτό

εφικτοί
εφικτών
εφικτούς
εφικτοί

εφικτές
εφικτών
εφικτές
εφικτές

εφικτά
εφικτών
εφικτά
εφικτά

Π.χ. ∆εν είναι εφικτό να σας δώσουµε πιστωτική κάρτα τη στιγµή που δεν έχετε
ακόµα εξοφλήσει τα χρέη σας στην τράπεζά µας.
•

Θα περιλαµβάνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περιλαµβάνω)
Π.χ. Το ποσό που πρέπει να πληρώσετε είναι αυξηµένο, γιατί περιλαµβάνει και
τόκους υπερηµερίας.
Αρχικοί χρόνοι: περιλαµβάνω, περιελάµβανα, θα περιλαµβάνω, θα περιλάβω,
περιέλαβα, έχω περιλάβει, είχα περιλάβει, θα έχω περιλάβει

•

Αντιστοιχεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (αντιστοιχώ)
Π.χ. Οι συναλλαγές που παρουσιάζονται στο λογαριασµό της κάρτας δεν
αντιστοιχούν στις πραγµατικές.
Αρχικοί χρόνοι: αντιστοιχώ, αντιστοιχούσα, θα αντιστοιχώ, θα αντιστοιχήσω,
αντιστοίχησα, έχω αντιστοιχήσει, είχα αντιστοιχήσει, θα έχω αντιστοιχήσει

•

Υποθέσουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (υποθέτω)
Π.χ. ∆εν µπορούµε να υποθέσουµε ότι η τράπεζα δεν έχει περάσει σωστά τις
συναλλαγές στον λογαριασµό µου;
Αρχικοί χρόνοι: υποθέτω, υπέθετα, θα υποθέτω, θα υποθέσω, υπέθεσα, έχω
υποθέσει, είχα υποθέσει, θα έχω υποθέσει
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Εγγράφως: επίρρηµα.
Π.χ. Πρέπει να ενηµερώσετε την τράπεζα εγγράφως εάν θέλετε να σας στέλνει το
λογαριασµό της κάρτας σας σε άλλη διεύθυνση.

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο πελάτης ως τώρα πλήρωνε µόνο µε µετρητά.
2. Ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να εξοφλεί αµέσως όλο το ποσόν του λογαριασµού
του.
3. Εάν κάποιος αργήσει να πληρώσει το λογαριασµό του επιβαρύνεται µε τόκο 10%.
4. Εάν ο πελάτης διαφωνεί µε το υπόλοιπο της οφειλής του πρέπει να ενηµερώσει
εγγράφως την τράπεζα.
5. Χρειάζονται πολλά χαρτιά για να βγάλει κάποιος µια πιστωτική κάρτα.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το συνεχή µέλλοντα των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε
πρόσωπο και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

υποθέτουµε
εξοφλούν
ειδοποιείς
στέλνετε
περιλαµβάνει

_________
_________
_________
_________
_________

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη µετοχή ενεστώτα των ρηµάτων της παρένθεσης:
1. (Εξοφλώ) …………………………… αµέσως το λογαριασµό σας δεν επιβαρύνεστε µε
τόκους.
2. (Κάνω) …………………………… µόνο µία αίτηση µπορείτε να αποκτήσετε πιστωτική
κάρτα.
3. Μπορείτε να µας ειδοποιήσετε (στέλνω) …………………………… ένα απλό φαξ.
4. Θα σας εξηγήσω (αρχίζω) …………………………… από τα βασικά.
5. (Πληρώνω) …………………………… µε µετρητά νιώθω πιο σίγουρος.

3. Υπογραµµίστε όσα ρήµατα βρίσκονται στον αόριστο:
1. Ρώτησα τον υπάλληλο τα πάντα για τις πιστωτικές κάρτες, κι εκείνος µου
απαντούσε µε κάθε λεπτοµέρεια.
2. Έµαθα ότι είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει κάποιος πιστωτική κάρτα.
3. Θέλω να κάνω λίγη οικονοµία, γιατί αυτό το µήνα ξόδεψα πολλά λεφτά στις
πιστωτικές κάρτες.
4. Όταν ψωνίζεις µε πιστωτική κάρτα κι όχι µε µετρητά, ξοδεύεις περισσότερα
χρήµατα.
5. Μόλις είδα το λογαριασµό της κόρης µου, έπαθα σοκ!
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας ο
κάτοχος ασφαλιστηρίου συµβολαίου
ζωής είναι υποχρεωµένος να κάνει µέσα σε
οκτώ ηµέρες γραπτή αναγγελία στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας, για να
εισπράξει την ασφαλιστική αποζηµίωση.
Επίσης, πρέπει να δώσει στην εταιρεία
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία
ή έγγραφα που, τυχόν, θα του ζητήσει
εκείνη για να αποδείξει ότι δικαιούται την
αποζηµίωση.
Η εταιρεία πάλι, έχει δικαίωµα να εξετάσει τον ασφαλιζόµενο µε γιατρό, που η ίδια
ορίζει και µε δικά της έξοδα, για να εξακριβώσει, εάν πρέπει να καταβάλει το
ασφάλισµα.
Μετά την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών και αφού περάσει το
χρονικό διάστηµα, που χρειάζεται για τον έλεγχό τους, η εταιρεία πληρώνει στον
ασφαλιζόµενο την αποζηµίωση.
Η καταβολή του ασφαλίσµατος είναι δυνατόν να µην πραγµατοποιηθεί, εάν διαπιστωθεί
δόλος από την πλευρά του δικαιούχου, ότι δηλαδή παρουσίασε ψευδή έγγραφα και
στοιχεία για να επιτύχει την καταβολή της ασφαλιστικής αποζηµίωσης.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Ατύχηµα, -µατα: τυχαίο συµβάν που προκαλεί τραυµατισµό, θάνατο ή ζηµιά.
Π.χ. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος παίρνετε αποζηµίωση µόνο εφόσον δεν
είστε υπεύθυνος γι’ αυτό.

•

Ασφαλιστήριο (-ος-α-ο) συµβόλαιο, -α: γραπτή συµφωνία µεταξύ
ασφαλιστικής εταιρίας και ιδιώτη, επιχείρησης κλπ., η οποία υποχρεώνει την πρώτη
να αποζηµιώσει τον δεύτερο σε περίπτωση βλάβης της υγείας, της περιουσίας του
κλπ., έναντι ασφαλίστρου.
Π.χ. Πρέπει να διαβάσεις πολύ προσεκτικά ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο πριν το
υπογράψεις.

•

Αναγγελία, -ες:
σύντοµο κείµενο που περιέχει την ανακοίνωση κάποιου
γεγονότος.
Π.χ. Χρειάζεται να περάσει τουλάχιστον ένας µήνας µετά την αναγγελία για να
εισπράξετε την αποζηµίωση.

•

Καταβάλλω: πληρώνω χρηµατικό ποσό.
Π.χ. Να καταβάλετε τα χρήµατα οπωσδήποτε έως το τέλος του µήνα.

•

Ασφάλισµα: η ασφαλιστική αποζηµίωση.
Π.χ. Αφού εξετάσουµε όλα τα στοιχεία θα αποφασίσουµε εάν δικαιούστε το
ασφάλισµα.
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•

Υποβολή, -ές: το να θέτει, να παρουσιάζει κανείς κάτι σε κάποιον για να το κρίνει
ή να το εγκρίνει.
Π.χ. Η υποβολή των εγγράφων πρέπει να γίνει στον υφιστάµενό µου.

•

∆ικαιολογητικά: αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται για διάφορες ενέργειες,
π.χ. για την έκδοση διαβατηρίου, για την έγκριση δανείου, αποζηµίωσης κλπ.
Π.χ. Τα δικαιολογητικά σας δεν αποδεικνύουν ότι έχετε δικαίωµα να εισπράξετε την
αποζηµίωση.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
καταβάλω, δικαιούχος, ασφαλιζόµενος, δικαιολογητικά, αναγγελία
1. Ο …………………………… έχει υποχρεώσεις απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία.
2. ∆εν έχετε κάνει καµία …………………………… ακόµη στην εταιρεία µας, πώς θα
εισπράξετε λοιπόν τα χρήµατα;
3. Ποιος είναι ο …………………………… της αποζηµίωσης;
4. Πότε πρέπει να …………………………… τα χρήµατα;
5. Τα …………………………… σας δεν είναι και πολύ πειστικά.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

καταβολή
ασφαλιστήριο
ασφαλιστική
υποβολή
γραπτή

συµβόλαιο
ασφαλίσµατος
αποζηµίωση
αναγγελία
δικαιολογητικών
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Υποχρεωµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (υποχρεώνοµαι)
Π.χ. Εάν έχετε κάποιο πρόβληµα υγείας, είστε υποχρεωµένος να το δηλώσετε στην
εταιρεία πριν κάνετε ασφάλεια.
Αρχικοί χρόνοι: υποχρεώνοµαι, υποχρεωνόµουν, θα υποχρεώνοµαι, θα υποχρεωθώ,
υποχρεώθηκα, έχω υποχρεωθεί, είχα υποχρεωθεί, θα έχω υποχρεωθεί
Κλίση:
υποχρεωµένος
υποχρεωµένου
υποχρεωµένο
υποχρεωµένε
υποχρεωµένοι
υποχρεωµένων
υποχρεωµένους
υποχρεωµένοι

•

υποχρεωµένη
υποχρεωµένης
υποχρεωµένη
υποχρεωµένη
υποχρεωµένες
υποχρεωµένων
υποχρεωµένες
υποχρεωµένες

υποχρεωµένο
υποχρεωµένου
υποχρεωµένο
υποχρεωµένο
υποχρεωµένα
υποχρεωµένων
υποχρεωµένα
υποχρεωµένα

∆ιαπιστωθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διαπιστώνοµαι)
Π.χ. Έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι ασφαλισµένοι είναι δυσαρεστηµένοι από
τις ασφαλιστικές τους εταιρείες.
Αρχικοί χρόνοι: διαπιστώνοµαι, διαπιστωνόµουν, θα διαπιστώνοµαι, θα διαπιστωθώ,
διαπιστώθηκα, έχω διαπιστωθεί, είχα διαπιστωθεί, θα έχω διαπιστωθεί

•

∆όλος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ο
δόλος, -ου)
Π.χ. Πολλοί ασφαλισµένοι χρησιµοποιούν δόλο για να πετύχουν αποζηµίωση από τις
ασφαλιστικές.
Κλίση:
ο δόλος
του δόλου
τον δόλο
δόλε

•

οι
δόλοι
των δόλων
τους δόλους
δόλοι

Ψευδή: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(ψευδής-ής-ές)
Π.χ. Αποδείξτε µας ότι τα στοιχεία που µας παρουσιάσατε δεν είναι ψευδή!
Κλίση:
ψευδής
ψευδούς
ψευδή
ψευδή

ψευδής
ψευδούς
ψευδή
ψευδή

ψευδές
ψευδούς
ψευδές
ψευδές

ψευδείς

ψευδείς

ψευδή
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ψευδών
ψευδείς
ψευδείς

ψευδών
ψευδή
ψευδή

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Για να εισπράξει κάποιος την αποζηµίωση χρειάζεται να καταθέσει µόνο τα
δικαιολογητικά του στην εταιρεία.
2. Η εταιρεία µπορεί να εξετάσει τον ασφαλιζόµενο µε δικό της γιατρό, τον οποίο
πληρώνει ο ασφαλιζόµενος
3. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει το ασφάλισµα αµέσως µετά την υποβολή των
δικαιολογητικών.
4. Σε ορισµένες περιπτώσεις η εταιρεία έχει δικαίωµα να µην καταβάλει την
αποζηµίωση.
5. Είναι δυνατόν κάποιοι ασφαλισµένοι να παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία για να
εισπράξουν την ασφαλιστική αποζηµίωση.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Ξαναγράψτε τις προτάσεις µε τα ρήµατα στον απλό µέλλοντα:
1. ∆ίνω περίπου τριακόσια ευρώ κάθε µήνα για την ασφάλεια ζωής.
………………………………………………………………………………………………………………
2. Κάνω γραπτή αναγγελία στα γραφεία της εταιρείας.
………………………………………………………………………………………………………………
3. Ένας γιατρός της εταιρείας εξετάζει τον ασφαλιζόµενο.
………………………………………………………………………………………………………………
4. Ο δικαιούχος παρουσιάζει ψευδή στοιχεία.
………………………………………………………………………………………………………………
5. Εισπράττετε µεγάλη αποζηµίωση;
………………………………………………………………………………………………………………
2. Σχηµατίστε τον παρακείµενο των παρακάτω ρηµάτων, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο
και αριθµό:

1.
2.
3.
4.
5.

πληρώνω
ορίζει
κρύβουµε
αλλάζετε
επιλέγουν

____________
____________
____________
____________
____________

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο του
συντελεσµένου µέλλοντα:
1. Μέχρι το απόγευµα …………………………… (διαβάζω) όλα τα µαθήµατά µου.
2. Έως την άλλη εβδοµάδα …………………………… (τελειώνω) όλες τις απαραίτητες
εργασίες µας.
3. Ώσπου να έρθω στην Αθήνα, η εταιρεία …………………………… (ολοκληρώνω) τη
µελέτη του νέου προγράµµατος.
4. Πιστεύω ότι εσείς, µέχρι το τέλος της προθεσµίας, …………………………… (πείθω)
τους συνεταίρους µας.
5. Η νέα διαφηµιστική καµπάνια …………………………… (κυκλοφορώ) έως την επόµενη
Τρίτη.
4. Σχηµατίστε τον παθητικό αόριστο των παρακάτω ρηµάτων:

1.
2.
3.
4.
5.

βιάζοµαι
ετοιµάζοµαι
πλένοµαι
διδάσκοµαι
παντρεύοµαι

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1
1. Πληρώνω χρηµατικό ποσό.
2. Ό,τι αποµένει από ένα ποσό
που
υπάρχει
σ’
έναν
1
λογαριασµό.
3. «Ασφαλιστήριο…»: συµφωνία
µεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας
και ιδιώτη, επιχείρησης κλπ.,
2
που υποχρεώνει την πρώτη να
αποζηµιώσει το δεύτερο σε
περίπτωση βλάβης της υγείας
του κλπ. έναντι ασφαλίστρου.
3
Κάθετα:
1. Αυτός που έχει από το νόµο
δικαίωµα σε κάτι.
2. Απλός µέλλοντας του ρήµατος
«λείπω» χωρίς το «θα».

2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Οικονοµικές σχέσεις µεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων κλπ.
Σ_________
2. Αντίγραφο λογαριασµού, που απεικονίζει τις συναλλαγές, που έχουν
πραγµατοποιηθεί.
Ε_________
3. Αποδεικτικά έγγραφα, που χρειάζονται για διάφορες ενέργειες.
∆_____________
Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Η εταιρεία ……………… αύριο τον ασφαλισµένο µε δικό της γιατρό.
α) εξέτασε
β) θα εξετάσει
γ) έχει εξετάσει
2. ∆ε µου ……………… ακόµα το λογαριασµό της κάρτας.
α) θα στέλνουν
β) θα στείλουν
γ) έχουν στείλει
3. ……………… µία αίτηση µπορείτε να αποκτήσετε µία κάρτα.
α) κάνοντας
β) έχετε κάνει
γ) θα κάνετε
4. Πότε ……………… την κάρτα σας; ∆εν έχετε πολύ χρόνο µπροστά σας.
α) θα εξοφλήσετε
β) θα εξοφλείτε
γ) εξοφλήσατε
5. Ο λογαριασµός που θα σας στέλνουµε ……………… όλα τα έξοδά σας.
α) έχει περιλάβει
β) θα περιλαµβάνει
γ) περιέλαβε
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ΕΝΟΤΗΤΑ 21 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ

κ. ∆ήµου:
κ. Αλεξιάδης:

κ. ∆ήµου:

κ. Αλεξιάδης:
κ. ∆ήµου:
κ. Αλεξιάδης:

κ. ∆ήµου:
κ. Αλεξιάδης:

Ορίστε, κύριε Αλεξιάδη.
Κυρία ∆ήµου, µεθαύριο από το Λονδίνο έρχονται ο
διευθυντής της εταιρείας «GMX» κύριος Jones µε τους
συνεργάτες του. Θα µείνουν τουλάχιστον δυο µέρες εδώ.
Θα ήθελαν να ενηµερωθούν για τη διεθνή µας
δραστηριότητα, και αν οι όροι που τους προτείνουµε είναι
ευνοϊκοί γι’ αυτούς, θα αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις.
Ξέρετε πως οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ
σηµαντικές.
Σας
παρακαλώ,
κλείστε
τέσσερα
µονόκλινα δωµάτια στο ξενοδοχείο «Αµαλία». Ακόµα,
πρέπει να κρατήσετε τραπέζι για το βράδυ.
Έχετε υπόψη σας συγκεκριµένο εστιατόριο, κύριε; Μπορώ
να σας προτείνω το καινούργιο εστιατόριο στην παραλία.
Μόλις το άνοιξαν και προσφέρει παραδοσιακή ελληνική
κουζίνα, η οποία, νοµίζω, θα αρέσει σε κάθε ξένο. Έχουν
στο µενού τους και καταπληκτικά θαλασσινά.
Καλά, θα εµπιστευτώ τη γνώµη σας. Κρατήστε ένα τραπέζι
για δέκα άτοµα και να έχει θέα προς τη θάλασσα.
Μάλιστα. Αµέσως.
Τηλεφωνήστε στον κύριο Αναστασόπουλο και ρωτήστε τον
πότε θα µου στείλει την ατζέντα της συνάντησής µας. Τον
προειδοποίησα ότι θέλω σήµερα το πρωί να είναι στο
γραφείο µου. Γίνοµαι γκρινιάρης, όταν τα πράγµατα δεν
είναι έτοιµα στην ώρα τους. Α, παρά λίγο να ξεχάσω. Από
τη «GMX» θα στείλουν φαξ µε το νούµερο της πτήσης.
Όταν επιβεβαιώσετε, πότε ακριβώς θα φτάσουν,
ειδοποιήστε τον οδηγό µου να τους πάρει από το
αεροδρόµιο.
Εντάξει, κύριε. Χρειάζεστε κάτι άλλο;
Όχι αυτή τη στιγµή. Ευχαριστώ.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Εντύπωση, εις: αποτέλεσµα (συναίσθηµα, σκέψη) που προκαλείται στη
συνείδησή µας από την αντίληψη εξωτερικού ερεθίσµατος (γεγονότος,
φαινοµένου κλπ.).

143

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 21 - Επαγγελµατικά ταξίδια

Π.χ. Γυρίσαµε από την Ελλάδα µε καλύτερες εντυπώσεις.
•

Σηµαντικός-ή-ό: που παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, που έχει µεγάλη
σηµασία και που κατά συνέπεια αξίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον µας.
Π.χ. Έχω ένα σηµαντικό ραντεβού για αύριο, όπου θα συζητήσουµε το
µέλλον της εταιρείας µας.

•

Κλείνω δωµάτιο, -α: κάνω κράτηση σε ξενοδοχείο.
Π.χ. Έκλεισα δωµάτιο για το σαββατοκύριακο.

•

Μονόκλινο, -α: δωµάτιο που έχει ένα µόνο κρεβάτι (ιδίως ξενοδοχείου)
Π.χ. Προτιµώ να µείνω σε µονόκλινο δωµάτιο.

•

Κρατώ τραπέζι, -ια: κάνω κράτηση σε εστιατόριο.
Π.χ. Θα ήθελα να µου κρατήσετε ένα τραπέζι για δυο άτοµα.

•

Προτείνω: διατυπώνω µια άποψη, µια πρόταση µια λύση σε ένα ζήτηµα.
Π.χ. Προτείνω να πάµε στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι.

•

Προσφέρω: σερβίρω (για εστιατόριο ή καφετέρια)
Π.χ. Τι κρασί να σας προσφέρουµε; Λευκό ή κόκκινο;

•

Παραδοσιακή (-ός-ή-ό) κουζίνα, -ες: το φαγητό που συνηθίζεται να
µαγειρεύεται σε µια συγκεκριµένη χώρα.
Π.χ. Το κρέας αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ελληνικής
παραδοσιακής κουζίνας.

•

Μενού: λεπτοµερής κατάλογος των φαγητών, που διαθέτει ένα εστιατόριο
για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Π.χ. Στο µενού τους έχουν φαγητά κυρίως από την κινέζικη κουζίνα.

•

Θαλασσινά: το σύνολο των φαγητών, που προέρχονται από τη θάλασσα.
Π.χ. Φάγαµε νόστιµα θαλασσινά χθες, µύδια, στρείδια, γαρίδες.

•

Θέα: ό,τι βλέπει, ό,τι µπορεί να δει κανείς (κυρίως από ένα ψηλό σηµείο).
Π.χ. Μου αρέσει τα βράδια να κάθοµαι στη βεράντα και να απολαµβάνω τη
θέα.

•

Πτήση, -εις: µετακίνηση του αεροπλάνου, ελικοπτέρου, αεροστάτου κλπ.
στον αέρα.
Π.χ. Η πτήση διαρκούσε δυο ώρες.

•

Αεροδρόµιο, -α: χώρος κατάλληλος για την προσγείωση και την απογείωση
αεροπλάνων.
Π.χ. Το καινούργιο αεροδρόµιο είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη.

144

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 21 - Επαγγελµατικά ταξίδια

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
θέα, πετάω, µονόκλινο, κλείσω, δωµάτιο, αεροδροµίου
-Καληµέρα. Θα ήθελα να …………………… ένα …………………… …………………… .
-Μάλιστα, κύριε. Σε ποιον όροφο προτιµάτε;
-Μόνο να µην είναι στον τελευταίο, και αν είναι δυνατό να έχει ……………………
προς τα βουνά. Ακόµα, επειδή …………………… τη νύχτα, θα ήθελα να µου
παραγγείλετε αυτοκίνητο να µε περιµένει στην είσοδο του …………………… .

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

παραδοσιακή
σηµαντική
ευνοϊκές
µονόκλινο
διεθνής

εντύπωση
δραστηριότητα
κουζίνα
συνθήκες
δωµάτιο
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

∆ιεθνή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(διεθνής-ής-ές)
Π.χ. Έλαβε µέρος σ’ ένα διεθνές συµπόσιο.
Κλίση:
διεθνής
διεθνούς
διεθνή
διεθνή

διεθνής
διεθνούς
διεθνή
διεθνή

διεθνές
διεθνούς
διεθνές
διεθνές

διεθνείς
διεθνών
διεθνείς
διεθνείς

διεθνείς
διεθνών
διεθνείς
διεθνείς

διεθνή
διεθνών
διεθνή
διεθνή

∆ραστηριότητα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (η δραστηριότητα, -ας)
Π.χ. Οι δραστηριότητές του είναι πολλές κι ενδιαφέρουσες, από ταξίδια µέχρι
συµµετοχές σε συνέδρια και διαλέξεις.
Κλίση:
η δραστηριότητα
της δραστηριότητας
τη δραστηριότητα
δραστηριότητα

•

Όροι: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο όρος, -ου)
Π.χ. Οι όροι της συµφωνίας µας είναι δίκαιοι και ικανοποιητικοί και για τις δυο
πλευρές.
Κλίση:
ο όρος
του όρου
τον όρο
όρε

•

οι δραστηριότητες
των δραστηριοτήτων
τις δραστηριότητες
δραστηριότητες

οι όροι
των όρων
τους όρους
όροι

Ευνοϊκοί: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού,
ονοµαστικής (ευνοϊκός-ή-ό)
Π.χ. Ο καιρός δεν είναι ευνοϊκός για τις διακοπές µας.
Κλίση:
Ευνοϊκός
ευνοϊκού
ευνοϊκό
ευνοϊκέ

ευνοϊκή
ευνοϊκής
ευνοϊκή
ευνοϊκή

ευνοϊκό
ευνοϊκού
ευνοϊκό
ευνοϊκό

ευνοϊκοί
ευνοϊκών
ευνοϊκούς

ευνοϊκές
ευνοϊκών
ευνοϊκές

ευνοϊκά
ευνοϊκών
ευνοϊκά

πτώσης
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ευνοϊκές

ευνοϊκά

Συγκεκριµένο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (συγκεκριµένος-η-ο)
Π.χ. ∆ε µας είπαν τίποτα συγκεκριµένο. Μιλούσαν γενικά κι αόριστα.
Κλίση:
συγκεκριµένος
συγκεκριµένου
συγκεκριµένο
συγκεκριµένε

συγκεκριµένη
συγκεκριµένης
συγκεκριµένη
συγκεκριµένη

συγκεκριµένο
συγκεκριµένου
συγκεκριµένο
συγκεκριµένο

συγκεκριµένοι
συγκεκριµένων
συγκεκριµένους
συγκεκριµένοι

συγκεκριµένες
συγκεκριµένων
συγκεκριµένες
συγκεκριµένες

συγκεκριµένα
συγκεκριµένων
συγκεκριµένα
συγκεκριµένα

Καταπληκτικά: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (καταπληκτικός-ή-ό)
Π.χ. Ο διευθυντής µας είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
Κλίση:
καταπληκτικός
καταπληκτικού
καταπληκτικό
καταπληκτικέ

καταπληκτική
καταπληκτικής
καταπληκτική
καταπληκτική

καταπληκτικό
καταπληκτικού
καταπληκτικό
καταπληκτικό

καταπληκτικοί
καταπληκτικών
καταπληκτικούς
καταπληκτικοί

καταπληκτικές
καταπληκτικών
καταπληκτικές
καταπληκτικές

καταπληκτικά
καταπληκτικών
καταπληκτικά
καταπληκτικά

Θα εµπιστευτώ: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
παθητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (εµπιστεύοµαι)
Π.χ. Τον ξέρω πολλά χρόνια και γι’ αυτό τον εµπιστεύοµαι.
Αρχικοί χρόνοι: εµπιστεύοµαι, εµπιστευόµουν, θα εµπιστεύοµαι, θα
εµπιστευτώ, εµπιστεύτηκα, έχω εµπιστευτεί, είχα εµπιστευτεί, θα έχω
εµπιστευτεί

•

Προειδοποίησα: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (προειδοποιώ)
Π.χ. ∆ε µε προειδοποίησαν στην ώρα και δεν είµαι ακόµα έτοιµος µε την
αναφορές.
Αρχικοί χρόνοι: προειδοποιώ, προειδοποιούσα, θα προειδοποιώ, θα
προειδοποιήσω, προειδοποίησα, έχω προειδοποιήσει, είχα προειδοποιήσει, θα
έχω προειδοποιήσει

•

Επιβεβαιώσετε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (επιβεβαιώνω)
Π.χ. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από την αστυνοµία.
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Αρχικοί χρόνοι: επιβεβαιώνοµαι, επιβεβαιωνόµουν, θα επιβεβαιώνοµαι, θα
επιβεβαιωθώ, επιβεβαιώθηκα, έχω επιβεβαιωθεί, είχα επιβεβαιωθεί, θα έχω
επιβεβαιωθεί
•

Ειδοποιήστε: ρήµα, έγκλισης προστακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (ειδοποιώ)
Π.χ. Θα σας ειδοποιήσουµε για τα αποτελέσµατα, µέχρι το τέλος του µηνός.
Αρχικοί χρόνοι: ειδοποιώ, ειδοποιούσα, θα ειδοποιώ, θα ειδοποιήσω,
ειδοποίησα, έχω ειδοποιήσει, είχα ειδοποιήσει, θα έχω ειδοποιήσει

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Οι διαπραγµατεύσεις µε την εταιρία «GMX» µόλις άρχισαν.
Ο διευθυντής και οι συνεργάτες του θα µείνουν σε µονόκλινα δωµάτια.
Η ατζέντα της συνάντησης δεν είναι ακόµα έτοιµη.
Για το βραδινό θα κρατήσουν τραπέζι στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Ο κ. Αλεξιάδης θα πάρει τον κ. Jones από το αεροδρόµιο.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο κ. Jones θέλει να γνωρίσει τη …………………… δραστηριότητα της εταιρείας.
α. εσωτερική
β. διεθνή
γ. βαλκανική
2. Η κ. ∆ήµου θα κλείσει …………………… δωµάτια στο ξενοδοχείο.
α. τρίκλινα
β. δίκλινα
γ. µονόκλινα
3. Στο καινούργιο εστιατόριο προσφέρουν στους πελάτες …………………… κουζίνα.
α. γαλλική
β. κινέζικη
γ. ελληνική
4. Το τραπέζι στο εστιατόριο θα έχει …………………… προς τη θάλασσα.
α. όψη
β. θέαµα
γ. θέα
5. Από τη γραµµατεία της «GMX» θα στείλουν φαξ µε το νούµερο της
………………… .
α. πτήσης
β. πώλησης
γ. συµφωνίας
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παραθετικά επιθέτων
Οι βαθµοί των επιθέτων είναι τρεις: ο θετικός, ο συγκριτικός, ο υπερθετικός.
1. Θετικός: είναι ο βασικός βαθµός και φανερώνει ότι ένα ουσιαστικό έχει µια
ιδιότητα ή ποιότητα.
Π.χ. Το µάθηµα αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Τα µεγάλα παιδιά προκαλούν µεγάλα προβλήµατα.
2. Συγκριτικός: δηλώνει ότι ένα ουσιαστικό έχει µια ιδιότητα ή ποιότητα σε
µεγαλύτερο βαθµό από κάποιο άλλο. Το δεύτερο ουσιαστικό, προς το οποίο
γίνεται η σύγκριση, εκφέρεται συνήθως µε την πρόθεση από ή παρά.
Π.χ. Αυτό το µυθιστόρηµα ήταν πιο ενδιαφέρον από το προηγούµενο που
διάβασα.
3. Σχετικός υπερθετικός: χρησιµοποιείται όταν αποδίδεται στο ουσιαστικό µια
ιδιότητα ή ποιότητα σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από όλα τα όµοια του.
Π.χ. Οι Άλπεις είναι το ψηλότερο βουνό στην Ευρώπη.
Ο παππούς µου είναι ο πιο ηλικιωµένος στην οικογένειά µας.
4. Απόλυτος υπερθετικός: φανερώνει µια ιδιότητα ή ποιότητα του ουσιαστικού
σε πολύ µεγάλο βαθµό, χωρίς να γίνεται σύγκριση µε άλλα ουσιαστικά.
Π.χ. Η Ελλάδα έχει πλουσιότατη ιστορία.
Σχηµατισµός των παραθετικών
Σχηµατίζονται µονολεκτικά (µε µία λέξη) και περιφραστικά (µε δύο ή τρεις
λέξεις):
θετικός

συγκριτικός

-ος-η-ο

-ότερος-η-ο

πιο
+
θετικός

σηµαντικός-ή-ό

σηµαντικότερος-η-ο

πιο σηµαντικός-ή-ό

-ύς-ιά-ύ

-ύτερος-η-ο

βαθύς-ιά-ύ

βαθύτερος-η-ο

-ής-ής-ές

-έστερος-η-ο

σαφής-ής-ές

σαφέστερος-η-ο

πιο βαθύς-ιά-ύ

πιο σαφής-ής-ές

-ης-α-ικο
ζηλιάρης-α-ικο

πιο ζηλιάρησ-α-ικο
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υπερθετικός
σχετικός
-ος-η-ο

σηµαντικός-ή-ό

µονολεκτικός
συγκριτικός
+
άρθρο

ο σηµαντικότερος
η σηµαντικότερη
το σηµαντικότερο

περιφραστικός
συγκριτικός
+
άρθρο

ο πιο σηµαντικός
η πιο σηµαντική
το πιο σηµαντικό

ο βαθύτερος
η βαθύτερη
το βαθύτερο

ο πιο βαθύς
η πιο βαθιά
το πιο βαθύ

-ής-ής-ές
σαφής-ής-ές

-ότατος-η-ο

πάρα
(πολύ)
+
θετικός

σηµαντικότατος
-η-ο

(πάρα) πολύ
σηµαντικόςή-ό

-ύτατος-η-ο

-ύς-ιά-ύ
βαθύς-ιά-ύ

απόλυτος

ο σαφέστερος
η σαφέστερη
το σαφέστερο

ο πιο σαφής
η πιο σαφής
το πιο σαφές

βαθύτατος-η-ο

(πάρα) πολύ
βαθύς-ιά-ύ

-έστατος-ηο
σαφέστατος-ηο

(πάρα) πολύ
σαφής-ής-ές

-ης-α-ικο
ζηλιάρης-α-ικο

ο πιο ζηλιάρης
η πιο ζηλιάρα
το πιο ζηλιάρικο

(πάρα) πολύ
ζηλιάρης-αικο

Οι υπόλοιπες κατηγορίες επιθέτων (-ής-ιά-ί και -ων-ουσα-ον) δε σχηµατίζουν
παραθετικά.
Ανώµαλα παραθετικά
θετικός

συγκριτικός

υπερθετικός

µεγάλος
απλός
κακός
καλός
πολύς
λίγος

µεγαλύτερος
απλούστερος
χειρότερος
καλύτερος
περισσότερος
λιγότερος

µέγιστος
απλούστατος
(χείριστος)
άριστος
(πλείστος)
ελάχιστος
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Επίθετα χωρίς παραθετικά
∆ε σχηµατίζουν παραθετικά τα επίθετα που σηµαίνουν:
1.
2.
3.
4.

Τόπο ή χρόνο -θαλασσινός, αυριανός, περσινός κλπ.
Ύλη -µάλλινος, ξύλινος κλπ.
Καταγωγή ή συγγένεια -αθηναϊκός, προγονικός κλπ.
Κατάσταση που δεν αλλάζει -µίσος, αθάνατος κλπ.
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Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το µονολεκτικό συγκριτικό των επιθέτων:

1.
2.
3.
4.
5.

επιεικής
συχνός
φαρδύς
γρήγορος
παχύς

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

2. Συµπληρώστε µε ένα √ τα επίθετα που δεν έχουν παραθετικά:
1.
2.
3.
4.
5.

αυριανός
πεισµατάρης
γαλλικός
δυνατός
πρωτοετής

6. κυριακάτικος
7. ωραίος
8. γέρος
9. εργατικός
10. χρυσός

3. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Οι τιµές του ξενοδοχείου είναι …………………… (χαµηλές, χαµηλότατες,
χαµηλότερες) από τα περισσότερα ξενοδοχεία και η θέα από τα δωµάτια είναι
…………………… (πιο ωραία, ωραιότατη, ωραιότερη).
2. …………………… (ο πιο άνετος, πιο άνετος, άνετος) τρόπος να φτάσεις στην
Αγγλία είναι µε αεροπλάνο.
3. Αυτό το κτήριο είναι …………………… (πιο ψηλό, το ψηλότερο, ψηλότερο) σ’
όλον τον κόσµο.
4. Νοµίζω ότι τα ελληνικά νησιά είναι …………………… (το καλύτερο, καλύτερο,
πιο καλό) µέρος να περάσει κανείς τις διακοπές του.

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των επιθέτων:
1. Χρησιµοποιεί και την …………………… ευκαιρία για να πάει µπροστά στη
δουλειά του. (µικρός)
2. Σας προτείνουµε την …………………… εξυπηρέτηση. (καλός)
3. Οι πτήσεις µας είναι …………………… . (ασφαλής)
4. Στην οικογένειά του είναι το …………………… παιδί απ’ όλα. (πεισµατάρης)
5. Ο Ηλίας είναι …………………… από εσένα. Καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί.
(σαφής)
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της
αεροπορικής κοµπανίας «Τ-AIR»!
Τα αεροπλάνα µας πετάνε σε
σαράντα πέντε πόλεις και τέσσερις
ηπείρους.
Η εταιρεία µας έχει δεκαπέντε
γραφεία σ’ όλη τη χώρα, από όπου
µπορείτε να κρατήσετε θέσεις και
να αγοράσετε εισιτήρια για τις
πτήσεις µας. Μπορείτε να το κάνετε
και από όλα σχεδόν τα τουριστικά
πρακτορεία.
Οι κρατήσεις πρέπει να επιβεβαιωθούν για πρώτη θέση, µια βδοµάδα πριν, και
για δεύτερη θέση, δυο µέρες πριν την ηµεροµηνία της πτήσης. Τα εισιτήρια
πληρώνονται όχι αργότερα από τρεις µέρες πριν την πτήση. Μπορείτε να βγάλετε
εισιτήρια µόνο πήγαινε ή µετ’ επιστροφής, αλλά και εισιτήρια µε ανοιχτή
ηµεροµηνία επιστροφής και να τα πληρώσετε στα γραφεία µας µε µετρητά,
πιστωτική κάρτα, επιταγή ή να αποστείλετε τα λεφτά στον τραπεζικό µας
λογαριασµό.
Τα αεροπλάνα µας είναι µοντέρνα, γρήγορα και
ασφαλή. Για εµάς δουλεύουν οι πιο ειδικευµένοι
πιλότοι και αεροσυνοδοί, οι οποίοι προσφέρουν
στους επιβάτες την καλύτερη εξυπηρέτηση.
Στους τακτικούς πελάτες προτείνουµε διάφορες
ελκυστικές προσφορές - για εισιτήρια µετ’
επιστροφής, για τις καινούργιες µας γραµµές...
Στους επιχειρηµατίες, που συχνά χρησιµοποιούν το
ίδιο δροµολόγιο, εκδίδουµε επιχειρηµατική κάρτα,
µε την οποία έχουν ιδιαίτερη έκπτωση. Επίσης,
έχουµε εκπτώσεις για φοιτητές και µαθητές.
Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης σας λόγω κακοκαιρίας, σας επιστρέφουµε
τα χρήµατα ή σας κάνουµε κράτηση για την επόµενη πτήση.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Αεροπορικός-ή-ό: αυτός που ανήκει ή που αναφέρεται στην αεροπορία.
Π.χ. Από την επόµενη βδοµάδα η αεροπορική γραµµή Αθήνα-Παρίσι γίνεται
καθηµερινή.

•

Κρατάω θέση, -εις: κλείνω θέση, κατοχυρώνω από πριν εισιτήριο.
Π.χ. Κράτησα θέσεις για την πτήση της Τετάρτης.

•

Πρακτορείο, -α: ο χώρος και η οργανωµένη υπηρεσία που αναλαµβάνει µε
αµοιβή τη διεκπεραίωση διάφορων υποθέσεων ή την παροχή υπηρεσιών,
πληροφοριών κλπ.
Π.χ. ∆ουλεύει σ’ ένα πρακτορείο ταξιδιών.
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•

Πρώτη (-ος-η-ο) θέση, -εις: θέση µε ακριβότερο εισιτήριο και καλύτερες
παροχές.
Π.χ. Τα εισιτήριά του κοστίζουν ακριβά, καθώς ταξιδεύει πάντα πρώτη θέση.

•

∆εύτερη (-ος-η-ο) θέση, -εις: θέση λιγότερο ακριβή από την πρώτη.
Π.χ. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψω µε εισιτήριο δεύτερη θέσης. ∆ε θέλω να
ξοδέψω πολλά.

•

Εισιτήριο, -α µετ’ επιστροφής: εισιτήριο, όπου είναι πληρωµένη και η
επιστροφή.
Π.χ. Συνηθίζω να βγάζω εισιτήρια µετ’ επιστροφής και όχι απλά, γιατί έχουν
µια µικρή έκπτωση.
Εισιτήριο, -α µε ανοιχτή (-ός-ή-ό) ηµεροµηνία, -ες: εισιτήριο χωρίς
καθορισµένη την ηµεροµηνία επιστροφής.
Π.χ. ∆ε γνωρίζω ακόµη πότε θα επιστρέψω, γι’ αυτό και το εισιτήριό µου έχει
ανοιχτή ηµεροµηνία.

•

•

Πιλότος, -οι: ο κυβερνήτης αεροσκάφους.
Π.χ. Υπηρέτησε ως πιλότος στο στρατό.

•

Αεροσυνοδός, -οί: µέλος του πληρώµατος αεροσκάφους, που εξυπηρετεί
τους ταξιδιώτες.
Π.χ. Οι αεροσυνοδοί της εταιρείας µας είναι στη διάθεσή σας, κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού µας.

•

Επιβάτης, -ες: ο ταξιδιώτης, αυτός που ταξιδεύει µε ένα µέσο µεταφοράς.
Π.χ. Οι επιβάτες της πτήσης 159 πρέπει να περάσουν στον έλεγχο εισιτηρίων.

•

Ακύρωση, -εις: για εισιτήριο κτλ. που παύει να ισχύει ύστερα από την
είσοδό του σε ακυρωτικό µηχάνηµα.
Π.χ. Πρέπει να ακυρώνεις το εισιτήριό σου στο λεωφορείο, γιατί αλλιώς
κινδυνεύεις να πληρώσεις πρόστιµο.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
κάνω κράτηση, προσφορά, µετ’ επιστροφής, έκπτωση, δεύτερη θέση
1. Καληµέρα, θα ήθελα να …………………… δυο θέσεων για το Βερολίνο.
2. Οι επιβάτες κάτω των 26 ετών έχουν 25% …………………… από τη τιµή του
εισιτηρίου.
3. Θέλετε εισιτήριο µόνο πήγαινε ή …………………… ;
4. Είµαι φοιτητής και προτιµώ να ταξιδεύω σε ……………………, γιατί είναι πιο
φτηνή.
5. Έχουµε αυτό το µήνα …………………… στις πτήσεις για το Μιλάνο.
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ιδιαίτερη
συµφέρουσα
ειδικευµένος
ασφαλές
τακτικός

πελάτης
έκπτωση
αεροπλάνο
προσφορά
πιλότος

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Ιστοσελίδα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(η ιστοσελίδα, -ας)
Π.χ. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας µας υπάρχουν όλα οι αναγκαίες
πληροφορίες, σχετικά µε τα προϊόντα µας.
Κλίση:
η ιστοσελίδα
της ιστοσελίδας
την ιστοσελίδα
ιστοσελίδα

•

Ηµεροµηνία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού,
αιτιατικής (η ηµεροµηνία, -ας)
Π.χ. Στην επιστολή αυτή λείπει η ηµεροµηνία.
Κλίση:
η ηµεροµηνία
της ηµεροµηνίας
την ηµεροµηνία
ηµεροµηνία

•

οι ιστοσελίδες
των ιστοσελίδων
τις ιστοσελίδες
ιστοσελίδες
πτώσης

οι ηµεροµηνίες
των ηµεροµηνιών
τις ηµεροµηνίες
ηµεροµηνίες

Να αποστείλετε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αποστέλλω)
Π.χ. Το κράτος απέστειλε βοήθεια στις υπανάπτυκτες χώρες.
Αρχικοί χρόνοι: αποστέλλω, απέστελλα, θα αποστέλλω, θα αποστείλω,
απέστειλα, έχω αποστείλει, είχα αποστείλει, θα έχω αποστείλει

•

Ασφαλή: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (ασφαλής-ής-ές)
Π.χ. ∆εν υπάρχουν απολύτως ασφαλή φάρµακα.
Κλίση:
ασφαλής
ασφαλούς
ασφαλή
ασφαλή

ασφαλής
ασφαλούς
ασφαλή
ασφαλή

ασφαλές
ασφαλούς
ασφαλές
ασφαλές
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ασφαλείς
ασφαλών
ασφαλείς
ασφαλείς
•

ασφαλείς
ασφαλών
ασφαλείς
ασφαλείς

ασφαλή
ασφαλών
ασφαλή
ασφαλή

Εξυπηρέτηση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης
αιτιατικής (η εξυπηρέτηση, -ης/-εως)
Π.χ. Το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών είναι στο δεύτερο όροφο.
Κλίση:
η εξυπηρέτηση
της εξυπηρέτησης
την εξυπηρέτηση
εξυπηρέτηση

•

Ενότητα 21 - Επαγγελµατικά ταξίδια

οι εξυπηρετήσεις
των εξυπηρετήσεων
τις εξυπηρετήσεις
εξυπηρετήσεις

Ελκυστικές: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (ελκυστικός-ή-ό)
Π.χ. Παντρεύτηκε µια πολύ ελκυστική γυναίκα.
Κλίση:

•

ελκυστικός
ελκυστικού
ελκυστικό
ελκυστικέ

ελκυστική
ελκυστική
ελκυστική
ελκυστική

ελκυστικό
ελκυστικού
ελκυστικό
ελκυστικό

ελκυστικοί
ελκυστικών
ελκυστικούς
ελκυστικοί

ελκυστικές
ελκυστικών
ελκυστικές
ελκυστικές

ελκυστικά
ελκυστικών
ελκυστικά
ελκυστικά

Προσφορές: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η προσφορά, -άς)
Π.χ. Περιµένω τις καλοκαιρινές προσφορές για να ψωνίσω.
Κλίση:
η προσφορά
της προσφοράς
την προσφορά
προσφορά

οι προσφορές
των προσφορών
τις προσφορές
προσφορές
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η αεροπορική εταιρεία έχει πτήσεις µόνο στην Ευρώπη.
2. Τα εισιτήριά της πουλιούνται στα γραφεία της εταιρείας και στα τουριστικά
πρακτορεία.
3. Οι κρατήσεις πρώτης θέσης πρέπει να επιβεβαιωθούν δύο µέρες πριν την
πτήση.
4. Στους επιχειρηµατίες, που συχνά χρησιµοποιούν το ίδιο δροµολόγιο, εκδίδεται
επιχειρηµατική κάρτα.
5. Όταν η πτήση ακυρώνεται, η εταιρεία κάνει κρατήσεις για την επόµενη πτήση.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Τα αεροπλάνα της εταιρείας κάνουν πτήσεις µέχρι …………………… πόλεις.
α. είκοσι πέντε
β. σαράντα πέντε
γ. δέκα
2. Οι κρατήσεις δεύτερης θέσης επιβεβαιώνονται …………………… µέρες πριν την
πτήση.
α. τρεις
β. δύο
γ. δέκα
3. Τα αεροπλάνα της εταιρείας είναι …………………… .
α. ασφαλή
β. ακριβή
γ. συνεχή
4. Υπάρχουν εκπτώσεις για τους …………………… .
α. µαθητές
β. εργαζοµένους
γ. συνταξιούχους
5. Αν η πτήση ακυρωθεί, τα χρήµατά σας …………………… .
α. χάνονται
β. εξαφανίζονται
γ. Επιστρέφονται
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σύγκριση
Η ενέργεια, προκειµένου να διαπιστώσουµε αν ένα πρόσωπο ή πράγµα έχουν ένα
γνώρισµα σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό σε σχέση µε ένα άλλο, λέγεται
σύγκριση.
Π.χ.
α΄ όρος
β΄ όρος
Ο Γιώργος είναι πιο ψηλός από το Γιάννη.
α΄ όρος
β΄ όρος
Ο Γιάννης είναι πιο κοντός από το Γιώργο.
Όταν γίνεται η σύγκριση, υπάρχουν δύο όροι: ο όρος (ο Γιώργος, ο Γιάννης),
δηλαδή εκείνο που συγκρίνουµε, και ο δεύτερος (ο Γιάννης, ο Γιώργος), δηλαδή
εκείνο µε το οποίο κάνουµε τη σύγκριση.
Το επίθετο τοποθετείται στον αντίστοιχο τύπο του συγκριτικού βαθµού, ενώ ο
δεύτερος όρος της σύγκρισης σχηµατίζεται:
από + αιτιατική ουσιαστικού ή επιθέτου
Π.χ. Ο Γιώργος φάνηκε πιο πεινασµένος από τον φίλο του και όρµησε πάνω
στο
φαγητό.
Οι δυτικές χώρες είναι πιο αναπτυγµένες από τις ανατολικές.

Σύγκριση ισότητας
τόσο ............... όσο.
Π.χ. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι τόσο θεαµατικά όσο το ποδόσφαιρο.

Σύγκριση µε πολύ - λίγο
πολύ + συγκριτικός
Π.χ. Τα νέα µηχανήµατα που έφεραν είναι πολύ πιο αποτελεσµατικά από τα
παλιά.
λίγο + συγκριτικός
Π.χ. Ο ∆ιευθυντής της εταιρείας είναι λίγο πιο αφηρηµένος από τον
Πρόεδρο.
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
λίγο πιο, πιο συνεσταλµένα, τόσο ... όσο, πολύ πιο, από
1.
2.
3.
4.
5.

Τα κορίτσια είναι …………………… από τα αγόρια.
Σ’ αυτό το κατάστηµα τα ρούχα είναι …………………… ακριβά από τα γύρω
καταστήµατα.
Ο προϊστάµενος µας δε χειρίζεται …………………… καλά τα αγγλικά
…………………… τον υπολογιστή.
Μίλησε …………………… αυστηρά από το διευθυντή στους εργαζόµενους,
γιατί δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του.
Ο Ηλίας δουλεύει στην εταιρεία αυτή πιο πολλά χρόνια …………………… εµένα.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τα πολύ πιο, λίγο πιο, από:
1. Ο Αλέξανδρος είναι …………………… ωραίος από τον Ορέστη. Μου αρέσει
περισσότερο.
2. Ο πατέρας µου είναι …………………… ψηλός από εµένα. Με περνάει λίγα
εκατοστά.
3. Το σπίτι σου είναι …………………… µακριά από το κέντρο, σε σχέση µε το δικό
µου. Εσύ πρέπει να πάρεις λεωφορείο, ενώ εγώ έρχοµαι µε τα πόδια.
4. Η δουλειά σου είναι πιο ενδιαφέρουσα …………………… τη δική µου,
…………………… υπεύθυνη, αλλά και …………………… κουραστική.
5. Μαγειρεύεις …………………… νόστιµα φαγητά από εµένα. Θέλω τις συνταγές
σου!

3. Ενώστε τις προτάσεις, χρησιµοποιώντας το τόσο … όσο:
1. Ο Κώστας είναι συµπαθητικός. Και ο Αλέξης το ίδιο.
…………………………………………………………………………………………
2. Ο διευθυντής µου δεν είναι εργατικός. Ο δικός σου είναι.
…………………………………………………………………………………………
3. Ο αδερφός µου είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Και ο δικός σου είναι.
…………………………………………………………………………………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Ένα συναίσθηµα ή µια σκέψη που δηµιουργείται στη συνείδησή µας, µετά
από ένα γεγονός.
2. Σερβίρω.
Κάθετα:
1. Ό,τι µπορεί να δει κάποιος από ένα ψηλό σηµείο.
2. Η µετακίνηση του αεροπλάνου στον αέρα.
3. Λέξη που βοηθάει στη σύγκριση.
1
2
1
3
2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Ο κατάλογος των φαγητών, που διαθέτει ένα εστιατόριο.
Μ____
2. Μέλος του πληρώµατος του αεροσκάφους, που εξυπηρετεί τους επιβάτες.
Α__________
3. Ο υπερθετικός βαθµός του επιθέτου «καλός».
Α______

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. ∆ουλεύει σε ένα ταξιδιωτικό ……………… .
α) γραφείο
β) πρακτορείο
γ) εργαστήριο
2. Πρέπει να κλείσω ένα ……………… δωµάτιο. Θα ταξιδέψω µε τον άντρα µου.
α) δίκλινο
β) µονόκλινο
γ) τρίκλινο
3. Η ……………… από εδώ είναι καταπληκτική. Βλέπεις µέχρι τη θάλασσα.
α) πτήση
β) θέα
γ) εντύπωση
4. ……………… να πάµε στην παραλία. Τι λέτε;
α) προσφέρω
β) κλείνω
γ) προτείνω
5. Είναι ένα ……………… πρόβληµα. Απορώ πώς δεν το έχεις λύσει ακόµα.
α) πιο απλό
β) απλούστατο
γ) απλός
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ΕΝΟΤΗΤΑ 22
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

(Στο γραφείο του κ. Νικολάου)
Υπάλληλος:
Καληµέρα κ. Νικολάου. Με καλέσατε;
κ. Νικολάου:
Ναι, Γιώργο κάθισε. Θέλω να µιλήσουµε για τους τρόπους
προώθησης των προϊόντων µας. Αν θυµάσαι, η περσινή
διαφηµιστική µας καµπάνια δεν είχε πάει πολύ καλά, αν και
είχαµε επενδύσει σηµαντικό κεφάλαιο.
Υπάλληλος:
Έχετε δίκιο. Εγώ προσωπικά δεν έµεινα καθόλου ευχαριστηµένος
από το διαφηµιστικό πρακτορείο που µας είχε αναλάβει.
Νοµίζω ότι οι διαδικασίες προώθησης ήταν αργές και τα µέσα,
που χρησιµοποιήσαµε, περιορισµένα. Συνολικά, δεν είχαµε
πετύχει τους στόχους µας. Καλό είναι να αλλάξουµε το
πρόγραµµα προβολής µας αυτή τη χρονιά.
κ. Νικολάου:
Από σένα περιµένω καινούργιες ιδέες, Γιώργο. Μην ξεχνάς ότι
είσαι υπεύθυνος για την πολιτική προώθησης των πωλήσεων
της εταιρείας.
Υπάλληλος:
Φυσικά, κ. Πρόεδρε. Είχα συζητήσει για το θέµα αυτό και µε την
κ. Καραπάνου, την υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων, στο
συµβούλιο του Μαΐου. Συµφωνήσαµε ότι θα πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε και άλλους τρόπους προβολής, εκτός από
διαφηµίσεις στα διάφορα έντυπα και εφηµερίδες.
κ. Νικολάου:
Συµφωνώ. Πάντως, πριν την προώθηση, σηµασία έχει να
βλέπουµε κάθε φορά τη συµπεριφορά και την αντίληψη των
καταναλωτών σε σχέση µε τα προϊόντα µας. Πέρυσι δεν είχαµε
κάνει καλή έρευνα µάρκετινγκ. Φέτος πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε µία ποικιλία τεχνικών, όπως συνεντεύξεις
και έρευνες οµάδων-στόχων, κοινωνικές µελέτες µε τη
χρήση ερωτηµατολογίων, αλλά και έρευνα γραφείου σε
αρχεία και δεδοµένα για συλλογή πληροφοριών.
Υπάλληλος:
Η έρευνα αυτή έχει ήδη ξεκινήσει κ. Νικολάου. Τώρα, όσον
αφορά στο πακέτο προώθησης, η γνώµη µου είναι να υπάρχει
ένας συνδυασµός µεθόδων, όπως προβολή διαφηµιστικών στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εκπτώσεις σε δείγµατα δοκιµής,
επισκέψεις από αντιπροσώπους πωλήσεων σε υποψήφιους
πελάτες και, τέλος, προώθηση της εικόνας της εταιρείας
γενικά µέσω του γραφείου δηµοσίων σχέσεων.
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Ενότητα 22 - ∆ιαφήµιση-Μάρκετινγκ-Ανταγωνισµός-Στρατηγική

Ωραία, λοιπόν. Πέρυσι δεν είχαµε πιάσει τους στόχους µας.
Φέτος είµαι πολύ αισιόδοξος. Θα τα πούµε αργότερα, Γιώργο. Σ’
ευχαριστώ.
Κι εγώ. Γεια σας.

Ειδικό Λεξιλόγιο
• Προώθηση, -εις: 1. ώθηση, µετακίνηση προς τα εµπρός.
Π.χ. Η προώθησή του στη διοίκηση του οργανισµού σχολιάστηκε αρνητικά.
2. σύνολο µέτρων που λαµβάνει µια επιχείρηση µε στόχο την αύξηση των
πωλήσεών της (διαφήµιση, επιδείξεις κλπ.).
Π.χ. Για την προώθηση του προϊόντος πρέπει να διαθέσουµε αρκετά µεγάλο
κεφάλαιο.
• Επενδύω: διαθέτω κεφάλαια για τη δηµιουργία, την ανάπτυξη ή
την επέκταση επιχειρήσεων.
Π.χ. Οι ξένοι επενδυτές επενδύουν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
• Κεφάλαιο, -α: χρηµατικό ποσό που αξιοποιείται ως κατάθεση ή επένδυση.
Π.χ. Χρειάζονται πολλά κεφάλαια για να ξεπεράσουµε το οικονοµικό αδιέξοδο.
• ∆ιαφηµιστικό (-ός-ή-ό) πρακτορείο, -α: το επαγγελµατικό γραφείο που
αναλαµβάνει την προώθηση, την διαφήµιση προϊόντων, επιχειρήσεων κλπ.
Π.χ. Πρέπει να επιλέξουµε µε προσοχή το διαφηµιστικό πρακτορείο, που θα
προωθήσει το προϊόν µας.
• Αναλαµβάνω: δέχοµαι να εκτελέσω έργο, να επωµισθώ την ευθύνη.
Π.χ. ∆ε µπορώ να αναλάβω µόνος µου ένα τόσο δύσκολο έργο, χρειάζοµαι και τους
κατάλληλους συνεργάτες.
• Προβολή, -ές: συστηµατική προσπάθεια να γίνει ευρύτερα γνωστό κάτι, να
διαφηµιστεί, να αναδειχτεί.
Π.χ. Η προβολή του ονόµατός µας στην αγορά θα είναι το πρώτο µέληµά µας.
• Υπεύθυνος, -οι: αυτός που έχει την ευθύνη για κάτι, που τα καθήκοντά του, του
επιβάλλουν την οργάνωση και τον έλεγχο µίας δραστηριότητας.
Π.χ. Ο υπεύθυνος του λογιστηρίου πρέπει να είναι πολύ σχολαστικό άτοµο.
• ∆ηµόσιες (-ος-α-ο) σχέσεις (-η, -εις): µορφή και τεχνική επικοινωνίας
προσώπου, επιχείρηση, συλλόγου κλπ. για την ενηµέρωση της κοινής γνώµης και
κάθε ενδιαφερόµενου, µε τελικό σκοπό τη διαµόρφωση ευνοϊκής υπέρ αυτού
άποψης και την εξυπηρέτηση των στόχων του.
Π.χ. Απαραίτητο προσόν για όποιον θέλει να εργαστεί στις δηµόσιες σχέσεις είναι η
κοινωνικότητα.
• Έρευνα, -ες µάρκετινγκ: το σύνολο των συντονισµένων ενεργειών για την
ανακάλυψη, ερµηνεία ή συλλογή στοιχείων, όπως λ.χ. η έρευνα αγοράς, η ανάλυση
των επιθυµιών των καταναλωτών κλπ., για να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων
µιας επιχείρησης.
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Π.χ. Μια σοβαρή έρευνα µάρκετινγκ αποτελεί εγγύηση για υψηλά κέρδη.
• Τεχνική, -ές: κάθε µέθοδος που χρησιµοποιείται για πρακτικό αποτέλεσµα στον
επαγγελµατικό, επιστηµονικό κλπ. τοµέα.
Π.χ. Οι παραδοσιακές τεχνικές προσέλκυσης πελατών δεν αποδίδουν πια.
• Συνέντευξη, -εις: συνοµιλία κατά την οποία ένα πρόσωπο απαντά στις ερωτήσεις
ενός δηµοσιογράφου για διάφορα θέµατα (κοινωνικά, πολιτικά, προσωπικά κλπ.).
Π.χ. Από τις συνεντεύξεις µπορούµε να συλλέξουµε χρήσιµα στοιχεία για τις
αγοραστικές προτιµήσεις των καταναλωτών.
• Οµάδα, -ες στόχος, -οι: σύνολο ατόµων µε κοινά χαρακτηριστικά στα οποία
απευθύνεται µία επιχείρηση για να διαθέσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
Π.χ. Τα προϊόντα µας δεν απευθύνονται σε µία συγκεκριµένη οµάδα στόχο αλλά λίγο
πολύ σε κάθε καταναλωτή.
•

Κοινωνική (-ός-ή-ό) µελέτη, -ες: συστηµατική έρευνα για την κατανόηση ή
ερµηνεία της ανθρώπινης κοινωνίας, των υποοµάδων της, των σχέσεών τους, των
χαρακτηριστικών τους κλπ.
Π.χ. Οι κοινωνικές µελέτες είναι από τις πιο χρήσιµες αλλά και πιο χρονοβόρες
τεχνικές του σύγχρονου µάρκετινγκ.

•

Ερωτηµατολόγιο, -α: σύνολο ερωτήσεων σε µορφή καταλόγου που πρέπει να
απαντηθούν από ένα δείγµα ατόµων για τις ανάγκες έρευνας πάνω σε συγκεκριµένο
ζήτηµα.
Π.χ. Πρέπει να συντάξουµε ένα ερωτηµατολόγιο για τις ανάγκες της φετινής έρευνας
µάρκετινγκ.

•

Αρχείο, -α: συλλογή γραπτών, κυρίως, στοιχείων (ή άλλων αντικειµένων) που
φυλάσσονται για πρακτικούς, ιστορικούς κ.ά. λόγους και χρησιµεύουν στη σύνταξη
µελετών ή στην επιστηµονική τεκµηρίωση διαφόρων θεµάτων.
Π.χ. Τα αρχεία µας είναι πολύ πλούσια. Οπωσδήποτε θα φανούν χρήσιµα στην
έρευνά σας.

•

∆εδοµένο, -α: 1. στοιχείο που λειτουργεί ως βάση περαιτέρω συλλογισµού και
έρευνας.
Π.χ. Με τα σηµερινά δεδοµένα οι εξαγωγές µας τα επόµενα τρία χρόνια θα έχουν
διπλασιαστεί.
2. αποτέλεσµα παρατηρήσεων ή πειραµάτων.
Π.χ. Από τη στατιστική έρευνα του 2003, προκύπτει ότι οι νέοι ηλικίας 16-22 ετών
είναι οι πιο φανατικοί καταναλωτές πληροφοριακού υλικού.

•

Πακέτο, -α προώθησης (-η, -εις): ενιαίο σύνολο, δέσµη µέτρων που λαµβάνει
µια επιχείρηση για να προβάλλει το προϊόν της και να αυξήσει τις πωλήσεις του.
Π.χ. Το πακέτο προώθησης που σας προτείνω είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει
κατακόρυφα τη ζήτηση του προϊόντος σας.

•

Μέσα (-ο, -α) µαζικής (-ός-ή-ό) ενηµέρωσης (-η, -εις): τα έντυπα, τα
ραδιοτηλεοπτικά µέσα και τα δίκτυα πληροφορικής.
Π.χ. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν τη δύναµη να κάνουν γνωστό ένα αγαθό
από τη µια στιγµή στην άλλη.
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•

∆είγµα, -µατα δοκιµής (-ή, -ές): µικρή ποσότητα εµπορεύµατος βάσει της οποίας
µπορεί ο ενδιαφερόµενος να ελέγξει την ποιότητα, τις ιδιότητές του κλπ. και να
σχηµατίσει µια γενική εικόνα για το σύνολο.
Π.χ. Πρέπει να µοιράσουµε δεκάδες δείγµατα δοκιµής σε όλα τα καταστήµατα
πώλησης του προϊόντος.

•

Αντιπρόσωπος, -οι πωλήσεων (-η, -εις): πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο
να διαθέτει εξ ονόµατος άλλων (παραγωγών, επιχειρήσεων κλπ.) τα αγαθά τους
στην αγορά προς πώληση.
Π.χ. Ο αντιπρόσωπος πωλήσεών µας θα σας αναλύσει τις ιδιότητες κάθε
εµπορεύµατος.

•

Υποψήφιος-α-ο: αυτός που επιδιώκει ή πρόκειται να γίνει ή να κάνει κάτι.
Π.χ. Ο υποψήφιος χρηµατοδότης µας είναι πρόθυµος να επενδύσει µεγάλα ποσά στις
εταιρείες µας.

•

Πελάτης, -ες: αυτός που αγοράζει από συγκεκριµένο κατάστηµα ή επιχείρηση
διάφορα είδη.
Π.χ. Για να µείνουν πιστοί οι πελάτες στο κατάστηµά µας, πρέπει να τους
προσφέρουµε φτηνά και ποιοτικά είδη.

•

Εικόνα, -ες εταιρείας (-α, -ες): η συγκεκριµένη άποψη ή εντύπωση που
σχηµατίζεται από περιγραφή µέσω του προφορικού ή του γραπτού λόγου για µια
επιχείρηση.
Π.χ. Μια ελαττωµατική παρτίδα εµπορευµάτων αρκεί για να σχηµατιστεί µία
αρνητική εικόνα της εταιρείας µας.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1.

2.
3.
4.

5.

Το διαφηµιστικό …………… που µας ανέλαβε είναι πολύ ακριβό αλλά και πολύ
αποτελεσµατικό.
α) αρχείο
β) πρακτορείο
γ) πρόγραµµα
Έχουµε προσλάβει ένα πολύ ικανό άτοµο για την …………… των προϊόντων.
α) έκπτωση
β) τεχνική
γ) προώθηση
…………… είναι µία από τις τεχνικές αύξησης των πωλήσεων.
α) οι συνεντεύξεις
β) η προβολή διαφηµιστικών γ) οι κοινωνικές µελέτες
Με …………… µπορεί να κάνει µία εταιρεία έρευνα µάρκετινγκ.
α) τα ερωτηµατολόγια
β) τις εκπτώσεις σε δείγµατα δοκιµής
γ) τις επισκέψεις αντιπροσώπων
Χρειάζεται να επενδύσουµε µεγάλα …………… στη διαφήµιση των προϊόντων µας.
α) δεδοµένο
β) αρχείο
γ) κεφάλαιο

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

διαφηµιστικό
αντιπρόσωπος
εικόνα
κοινωνικές
δείγµα

εταιρείας
πωλήσεων
πρακτορείο
δοκιµής
µελέτες

Γενικό Λεξιλόγιο
• Προσωπικά: επίρρηµα.
Π.χ. Προσωπικά, δεν εκτιµώ καθόλου τον προϊστάµενό µου.
• ∆ιαδικασίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (η διαδικασία, -ας)
Π.χ. Χρειάζονται πολλές διαδικασίες για να πάρει κανείς την άδεια λειτουργίας µιας
επιχείρησης.
Κλίση:
η διαδικασία
της διαδικασίας
την διαδικασία
διαδικασία

οι διαδικασίες
των διαδικασιών
τις διαδικασίες
διαδικασίες

• Μέσα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το
µέσο, -ου)
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Π.χ. Έχουµε όλα τα αναγκαία µέσα για να βελτιώσουµε την ποιότητα των προϊόντων
µας.
Κλίση:
το µέσο
του µέσου
το µέσο
- µέσο

τα µέσα
των µέσων
τα µέσα
µέσα

• Χρησιµοποιήσαµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (χρησιµοποιώ)
Π.χ. Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε όλες τις σύγχρονες µεθόδους για να είµαστε
ανταγωνιστικοί.
Αρχικοί χρόνοι: χρησιµοποιώ, χρησιµοποιούσα, θα χρησιµοποιώ, θα χρησιµοποιήσω,
χρησιµοποίησα, έχω χρησιµοποιήσει, είχα χρησιµοποιήσει, θα έχω χρησιµοποιήσει
• Περιορισµένα: µετοχή, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (περιορίζοµαι)
Π.χ. Αυτή τη στιγµή δε µπορούµε να κάνουµε ανακαίνιση στα κτίρια της
επιχείρησης, γιατί τα κεφάλαια που διαθέτουµε είναι περιορισµένα.
Κλίση:
περιορισµένος
περιορισµένου
περιορισµένο
περιορισµένε

περιορισµένη
περιορισµένης
περιορισµένη
περιορισµένη

περιορισµένο
περιορισµένου
περιορισµένο
περιορισµένο

περιορισµένοι
περιορισµένων
περιορισµένους
περιορισµένοι

περιορισµένες
περιορισµένων
περιορισµένες
περιορισµένες

περιορισµένα
περιορισµένων
περιορισµένα
περιορισµένα

• Είχαµε πετύχει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου υπερσυντέλικου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (πετυχαίνω)
Π.χ. Το πιο σηµαντικό είναι να πετύχουµε να γίνουµε γνωστοί στην αγορά.
Αρχικοί χρόνοι: πετυχαίνω, πετύχαινα, θα πετυχαίνω, θα πετύχω, πέτυχα, έχω
πετύχει, είχα πετύχει, θα έχω πετύχει
• Να αλλάξουµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (αλλάζω)
Π.χ. Είναι ανάγκη να αλλάξουµε τακτική στον τοµέα προώθησης των πωλήσεων.
Αρχικοί χρόνοι: αλλάζω, άλλαζα, θα αλλάζω, θα αλλάξω, άλλαξα, έχω αλλάξει, είχα
αλλάξει, θα έχω αλλάξει
• Πρόγραµµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
πρόγραµµα, -µατος)
Π.χ. Η παραγωγή µένει πίσω διότι δεν ακολουθείτε αυστηρά το πρόγραµµα.
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τα προγράµµατα
των προγραµµάτων
τα προγράµµατα
προγράµµατα

• Έντυπα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(το έντυπο, -ου)
Π.χ. Για να γίνει το όνοµά µας γνωστό, πρέπει να διαφηµιστούµε σε όσο το δυνατόν
περισσότερα έντυπα.
Κλίση:
το έντυπο
του εντύπου
το έντυπο
έντυπο

τα έντυπα
των εντύπων
τα έντυπα
έντυπα

• Πάντως: επίρρηµα.
Π.χ. Εγώ, πάντως, δε δέχοµαι να αναλάβω τόσο µεγάλη ευθύνη.
• Συµπεριφορά: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
συµπεριφορά, -άς)
Π.χ. Η συµπεριφορά του αγοραστικού κοινού µεταβάλλεται από καιρό σε καιρό.
Κλίση:
η συµπεριφορά
της συµπεριφοράς
την συµπεριφορά
συµπεριφορά

οι συµπεριφορές
των συµπεριφορών
τις συµπεριφορές
συµπεριφορές

• Αντίληψη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
αντίληψη, -ης/-εως)
Π.χ. ∆εν έχουµε την ίδια αντίληψη ως προς την οικονοµική πολιτική της επιχείρησης.
Κλίση:
η αντίληψη
της αντίληψης
την αντίληψη
αντίληψη

οι αντιλήψεις
των αντιλήψεων
τις αντιλήψεις
αντιλήψεις

• Συλλογή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
συλλογή, -ής)
Π.χ. Είναι απαραίτητο να γίνει συλλογή πληροφοριών για τις αγοραστικές συνήθειες
των νέων.
Κλίση:
η συλλογή
της συλλογής
την συλλογή
συλλογή

οι συλλογές
των συλλογών
τις συλλογές
συλλογές
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• Όσον αφορά σε: λόγια επιρρηµατική έκφραση.
Π.χ. Όσον αφορά στο νέο προφίλ της εταιρείας, αυτό θα αποφασιστεί στο επόµενο
διοικητικό συµβούλιο.
• Συνδυασµός: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ο συνδυασµός, -ού)
Π.χ. Ένα καλό προϊόν µαζί µε καλό µάρκετινγκ είναι ο συνδυασµός της επιτυχίας για
µία εταιρεία.
Κλίση:
ο συνδυασµός
του συνδυασµού
τον συνδυασµό
συνδυασµέ

οι συνδυασµοί
των συνδυασµών
τους συνδυασµούς
συνδυασµοί

• Μεθόδων: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
µέθοδος, -ου)
Π.χ. Πρέπει να αλλάξει η µέθοδος προσέγγισης των καταναλωτών.
Κλίση:
η µέθοδος
της µεθόδου
την µέθοδο
(µέθοδο)

οι µέθοδοι
των µεθόδων
τις µεθόδους
(µέθοδοι)

• Επισκέψεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (η επίσκεψη, -ης/-εως)
Π.χ. Οι επισκέψεις των αντιπροσώπων µας στα εµπορικά καταστήµατα να
πολλαπλασιαστούν.
Κλίση:
η επίσκεψη
της επίσκεψης
την επίσκεψη
επίσκεψη

οι επισκέψεις
των επισκέψεων
τις επισκέψεις
επισκέψεις

• Μέσω: πρόθεση.
Π.χ. Θα δώσουµε έµφαση στη διαφήµιση µέσω του τύπου.
• Αισιόδοξος: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(αισιόδοξος-η-ο)
Π.χ. Και βέβαια είµαστε αισιόδοξοι για την πορεία της επιχείρησης, αφού το τµήµα
µάρκετινγκ φέτος ξεπέρασε τον εαυτό του.
Κλίση:
αισιόδοξος
αισιόδοξου
αισιόδοξο
αισιόδοξε

αισιόδοξη
αισιόδοξης
αισιόδοξη
αισιόδοξη

αισιόδοξο
αισιόδοξου
αισιόδοξο
αισιόδοξο

αισιόδοξοι

αισιόδοξες

αισιόδοξα
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αισιόδοξων
αισιόδοξες
αισιόδοξες

αισιόδοξων
αισιόδοξα
αισιόδοξα

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η περσινή διαφηµιστική καµπάνια του κ. Νικολάου είχε µεγάλη επιτυχία.
2. Ο Γιώργος πιστεύει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν διαφορετικό πρόγραµµα
προβολής αυτή τη χρονιά.
3. Ο Γιώργος είναι υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων της εταιρείας.
4. Οι εκπτώσεις στα δείγµατα δοκιµής είναι ένας τρόπος προώθησης των προϊόντων.
5. Ο κ. Νικολάου πιστεύει ότι φέτος η διαφηµιστική τους καµπάνια θα έχει καλύτερα
αποτελέσµατα.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Υπερσυντέλικος Ενεργητικής Φωνής
Είναι χρόνος παρελθοντικός (αναφέρεται στο παρελθόν), συντελεσµένος (αυτό που
σηµαίνει το ρήµα παρουσιάζεται σαν κάτι τελειωµένο) και περιφραστικός
(σχηµατίζεται µε δύο λέξεις).
Ο υπερσυντέλικος φανερώνει πως εκείνο που σηµαίνει το ρήµα ήταν τελειωµένο στο
παρελθόν πριν γίνει κάτι άλλο, είτε αυτό δηλώνεται (παρ. α) είτε εννοείται (παρ. β).

Π.χ.

α) Ο ήλιος είχε ανατείλει, όταν φτάσαµε στο βουνό.
β) Ο αέρας είχε σταµατήσει (ενν. όταν βγήκαµε έξω κλπ.).

Σχηµατίζεται µε δύο τρόπους:
α) ρήµα έχω + απαρέµφατο αορίστου (έχω δέσει).
β) ρήµα έχω + µετοχή παθητικού παρακειµένου (έχω δεµένο).
Ο πιο συνηθισµένος είναι ο α΄ τρόπος. Ο β΄ χρησιµοποιείται µόνο για τα µεταβατικά
ρήµατα.

Κλίση
πλέκω
είχα πλέξει
είχες πλέξει
είχε πλέξει
είχαµε πλέξει
είχατε πλέξει
είχαν πλέξει

αγαπώ
είχα αγαπήσει
είχες αγαπήσει
είχε αγαπήσει
είχαµε αγαπήσει
είχατε αγαπήσει
είχαν αγαπήσει

170

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 22 - ∆ιαφήµιση-Μάρκετινγκ-Ανταγωνισµός-Στρατηγική

Ασκήσεις
1. Ξαναγράψτε τις προτάσεις µε τα ρήµατα στον υπερσυντέλικο:
1.
2.
3.
4.
5.

∆ιάλεξες τα σωστά χαρτιά για το συµβούλιο;
…………………………………………………………………………………………………………………
∆ούλεψα ασταµάτητα εκείνες τις µέρες.
…………………………………………………………………………………………………………………
Στη γωνία του δρόµου άνοιξε µια νέα τράπεζα.
…………………………………………………………………………………………………………………
Εξετάσαµε το θέµα από όλες του τις πλευρές.
…………………………………………………………………………………………………………………
Του δάνεισα λεφτά και το µετάνιωσα.
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο του βοηθητικού ρήµατος «έχω»:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο Γιάννης δεν ……………………… ακούσει ποτέ όπερα.
Οι εργάτες δε µας ……………………… βάψει καλά αυτόν τον τοίχο.
Ο Χατζηιωάννου ……………………… ιδρύσει κι άλλες εταιρείες, εκτός από την Easy
jet.
Τι ……………………… κάνει εσύ για να βοηθήσεις;
Όλοι µας ……………………… δακρύσει σε αυτή την ταινία.

3. Φτιάξτε προτάσεις µε τις παρακάτω φράσεις, που να συνδυάζουν αόριστο µε
υπερσυντέλικο, όπως στο παράδειγµα:
Π.χ. Σε φωνάζω / µπαίνεις στο καράβι
Όταν σε φώναξα, είχες ήδη µπει στο καράβι.
1.
2.
3.
4.
5.

φτάνω στην τάξη / αρχίζει το µάθηµα.
…………………………………………………………………………………………………………………
διαβάζει το γράµµα του / αυτός φεύγει στο εξωτερικό.
…………………………………………………………………………………………………………………
κοιτάζω έξω από το τζάµι / το πουλί πετάει µακριά.
…………………………………………………………………………………………………………………
βγαίνεις έξω / πέφτει σκοτάδι.
…………………………………………………………………………………………………………………
πηγαίνουµε στο σπίτι / η ώρα πάει δέκα.
…………………………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για να έχει µια εταιρεία επιτυχία, πρέπει να
µπορεί να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό, που
προέρχεται από άλλες εταιρείες της ίδιας
αγοράς.
Χρειάζεται,
λοιπόν,
να
καταστρώσει
στρατηγικά σχέδια, ώστε να αντικρούσει τον
ανταγωνισµό και να πουλήσει περισσότερα
προϊόντα ή υπηρεσίες από άλλες εταιρείες στον
ίδιο χώρο.
Η ανταγωνιστική στρατηγική αποτελεί
κοµµάτι της συνολικής στρατηγικής της
εταιρείας και περιλαµβάνει συγκεκριµένες
οργανωτικές αποφάσεις και πλάνα.
Στόχος είναι οι δραστηριότητες αυτές να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα έναντι των άλλων εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν στους αγοραστές
το ίδιο ή παρόµοιο προϊόν. Για να αντιµετωπίσει µια εταιρεία µε επιτυχία τον
ανταγωνισµό, είναι ανάγκη να προσδιορίσει ένα µοντέλο επιχειρηµατικότητας, που
να µπορεί να χειρίζεται µια ευρεία σειρά περιπτώσεων. Η στρατηγική είναι πιθανό να
χρησιµοποιεί περισσότερες από µία ενέργειες και να λαµβάνει µια οµάδα αποφάσεων, οι
οποίες είναι οι εξής:





Επιλογή της στρατηγικής θέσης της εταιρείας
Προσδιορισµός της πηγής/ πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
Ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ιδέας
Εξέλιξη και δοµικό πλαίσιο της εταιρείας

Ειδικό Λεξιλόγιο
• Στρατηγικό (-ός-ή-ό) σχέδιο, -α: προγραµµατισµένος τρόπος δράσης,
καθοριστικός για την επίτευξη ενός στόχου.
Π.χ. Αν µια επιχείρηση δεν ακολουθήσει συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο, δύσκολα
θα επιβιώσει στην αγορά.
• Ανταγωνιστική (-ός-ή-ό) στρατηγική, -ές: σύνολο συντονισµένων ενεργειών,
ικανών να αντιµετωπίσουν µ’ επιτυχία τον οικονοµικό, κυρίως, ανταγωνισµό.
Π.χ. Πρέπει να σχεδιάσουµε µια ανταγωνιστική στρατηγική, αν θέλουµε να
«χτυπήσουµε» αποτελεσµατικά τους αντιπάλους µας.
• Οργανωτική (-ός-ή-ό) απόφαση, -εις: τελική γνώµη ή επιλογή που σχετίζεται µε
την οργάνωση των ενεργειών και κινήσεων µιας επιχείρησης.
Π.χ. Οι ενέργειές µας πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οργανωτικές αποφάσεις που
έχουµε λάβει.
• Πλάνο, -α : σχέδιο που περιλαµβάνει όλα τα στάδια µιας ενέργειας ή διαδικασίας,
πρόγραµµα δράσης.
Π.χ. Για να επιτύχουµε όλους τους στόχους που έχουµε θέσει, πρέπει να µείνουµε
πιστοί στο αρχικό µας πλάνο.
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• Ανταγωνιστικό (-ός-ή-ό) πλεονέκτηµα, -µατα: το χαρακτηριστικό που κάνει
κάτι ή κάποιον να υπερισχύει έναντι των ανταγωνιστών του.
Π.χ. Αυτό που µας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων εταιρειών
είναι τα ανθεκτικά υλικά που χρησιµοποιούµε.
• Αγοραστής, -ές: αυτός που αγοράζει κάτι, ο καταναλωτής.
Π.χ. Το πρώτο πράγµα που προσέχει ο αγοραστής σε ένα αγαθό είναι η τιµή του.
• Μοντέλο, -α επιχειρηµατικότητας: υπόδειγµα επιχειρηµατικότητας, δηλ.
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σχετικά µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, την
εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών κλπ.
Π.χ. Το µοντέλο επιχειρηµατικότητας που σας προτείνω είναι µία καινοτοµία στον
τοµέα των επιχειρήσεων.
• Στρατηγική (-ός-ή-ό) θέση, -εις: θέση, σηµείο µε µεγάλη σηµασία για την
επίτευξη ενός σκοπού.
Π.χ. Η στρατηγική θέση της εταιρείας πρέπει να επιλεγεί µε µεγάλη προσοχή.
• Πηγή, -ές: το σηµείο από το οποίο προέρχεται κάτι, η αφετηρία.
Π.χ. Στο µέλλον θα πρέπει να αναζητήσουµε άλλες πηγές δανεισµού.
• Επιχειρηµατική (-ός-ή-ό) ιδέα, -ες: ιδέα, επινόηση σχετική µε τις επιχειρήσεις
και τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτών.
Π.χ. Οι παλιές µέθοδοι δεν αποδίδουν πια, χρειαζόµαστε ανθρώπους µε φρέσκιες
επιχειρηµατικές ιδέες.
• ∆οµικό (-ός-ή-ό) πλαίσιο, -α εταιρείας (-α, -ες): πλαίσιο σχετικό µε τη δοµή,
τη διάρθρωση µιας εταιρείας, όρια µέσα στα οποία µπορεί να «χτιστεί», να λάβει
µορφή µια εταιρεία.
Π.χ. Το δοµικό πλαίσιο της εταιρείας µας παρέχει µεγάλη ελευθερία κινήσεων.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
αγοραστές, πηγή, πλεονέκτηµα, στρατηγικό σχέδιο, πλάνο
1.
2.
3.
4.
5.

Οι ανταγωνιστές µας διαθέτουν, δυστυχώς, ένα µεγάλο …………………………: ισχυρό
κεφάλαιο.
Αν χρειαστεί, θα κάνουµε κάποιες αλλαγές στο αρχικό µας ………………………… .
∆εν είναι δυνατόν να προσελκύσουµε ………………………… µε τόσο υψηλές τιµές.
………………………… των αποφάσεων είναι αποκλειστικά το διοικητικό συµβούλιο.
Αν ακολουθήσουµε πιστά το ………………………… µας, γρήγορα θα αποκτήσουµε µια
αξιοσέβαστη θέση στην αγορά.
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2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ανταγωνιστική
δοµικό
µοντέλο
επιχειρηµατική
οργανωτική

στρατηγική
απόφαση
ιδέα
επιχειρηµατικότητας
πλαίσιο

Γενικό Λεξιλόγιο
• Να αντιµετωπίσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αντιµετωπίζω)
Π.χ. Τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουµε θα λυθούν µε την καλή µεταξύ µας
συνεργασία.
Αρχικοί χρόνοι: αντιµετωπίζω, αντιµετώπιζα, θα αντιµετωπίζω, θα αντιµετωπίσω,
αντιµετώπισα, έχω αντιµετωπίσει, είχα αντιµετωπίσει, θα έχω αντιµετωπίσει
• Προέρχεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προέρχοµαι)
Π.χ. Η χρηµατοδότησή µας προέρχεται από ξένους, κυρίως, επενδυτές.
Αρχικοί χρόνοι: προέρχοµαι, προερχόµουν, θα προέρχοµαι, θα προέλθω, προήλθα,
έχω προέλθει, είχα προέλθει, θα έχω προέλθει
• Να καταστρώσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (καταστρώνω)
Π.χ. Είναι ανάγκη να καταστρώσετε ένα σχέδιο αντιµετώπισης των ανταγωνιστών
µας.
Αρχικοί χρόνοι: καταστρώνω, κατέστρωνα, θα καταστρώνω, θα καταστρώσω,
κατέστρωσα, έχω καταστρώσει, είχα καταστρώσει, θα έχω καταστρώσει
• Να αντικρούσει: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αντικρούω)
Π.χ. Μόνο µε την ποιότητα της δουλειάς µας µπορούµε ν’ αντικρούσουµε τα
αρνητικά σχόλια.
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Αρχικοί χρόνοι: αντικρούω, αντέκρουα, θα αντικρούω, θα αντικρούσω, αντέκρουσα,
έχω αντικρούσει, είχα αντικρούσει, θα έχω αντικρούσει
• Αποτελεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (αποτελώ)
Π.χ. Το όνοµά µας αποτελεί εγγύηση στο χώρο του έτοιµου ενδύµατος.
Αρχικοί χρόνοι: αποτελώ, αποτελούσα, θα αποτελώ, θα αποτελέσω, αποτέλεσα, έχω
αποτελέσει, είχα αποτελέσει, θα έχω αποτελέσει
• Συνολικής: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (συνολικόςή-ό)
Π.χ. Ο συνολικός µας τζίρος άγγιξε πέρσι τα 20.000.000 ευρώ.
Κλίση:
συνολικός
συνολικού
συνολικό
συνολικέ

συνολική
συνολικής
συνολική
συνολική

συνολικό
συνολικού
συνολικό
συνολικό

συνολικοί
συνολικών
συνολικούς
συνολικοί

συνολικές
συνολικών
συνολικές
συνολικές

συνολικά
συνολικών
συνολικά
συνολικά

• Περιλαµβάνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (περιλαµβάνω)
Π.χ. Το πακέτο προώθησης περιλαµβάνει προβολή διαφηµιστικών και εκπτώσεις σε
δείγµατα δοκιµής.
Αρχικοί χρόνοι: περιλαµβάνω, περιελάµβανα, θα περιλαµβάνω, θα περιλάβω,
περιέλαβα, έχω περιλάβει, είχα περιλάβει, θα έχω περιλάβει
• ∆ραστηριότητες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής (η δραστηριότητα, -ας)
Π.χ. Οι επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες επεκτείνονται και εκτός συνόρων.
Κλίση:
η δραστηριότητα
της δραστηριότητας
την δραστηριότητα
δραστηριότητα

οι δραστηριότητες
των δραστηριοτήτων
τις δραστηριότητες
δραστηριότητες

• Παρόµοιο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(παρόµοιος-α-ο)
Π.χ. Σκοπεύουµε να χρησιµοποιήσουµε µεθόδους παρόµοιες µε αυτές των
σύγχρονων ευρωπαϊκών εργοστασίων.
Κλίση:
παρόµοιος
παρόµοιου

παρόµοια
παρόµοιας

παρόµοιο
παρόµοιου
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παρόµοιο
παρόµοιε

παρόµοια
παρόµοια

παρόµοιο
παρόµοιο

παρόµοιοι
παρόµοιων
παρόµοιους
παρόµοιοι

παρόµοιες
παρόµοιων
παρόµοιες
παρόµοιες

παρόµοια
παρόµοιων
παρόµοια
παρόµοια

• Να χειρίζεται: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (χειρίζοµαι)
Π.χ. Ο διευθυντής µίας επιχείρησης πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται κάθε
δύσκολη κατάσταση.
Αρχικοί χρόνοι: χειρίζοµαι, χειριζόµουν, θα χειρίζοµαι, θα χειριστώ, χειρίστηκα, έχω
χειριστεί, είχα χειριστεί, θα έχω χειριστεί
• Ευρεία: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ευρύς-εία-ύ)
Π.χ. Τα προϊόντα µας καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα χρήσεων.
Κλίση:
ευρύς
ευρέως
ευρύ
ευρύ

ευρεία
ευρείας
ευρεία
ευρεία

ευρύ
ευρέως
ευρύ
ευρύ

ευρείς
ευρέων
ευρείς
ευρείς

ευρείες
ευρειών
ευρείες
ευρείες

ευρέα
ευρέων
ευρέα
ευρέα

• Επιλογή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
επιλογή, -ής)
Π.χ. Η επιλογή του κεντρικού προσώπου της διαφηµιστικής µας καµπάνιας πρέπει να
γίνει µε µεγάλη προσοχή.
Κλίση:
η επιλογή
της επιλογής
την επιλογή
επιλογή

οι επιλογές
των επιλογών
τις επιλογές
επιλογές

• Προσδιορισµός: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο προσδιορισµός, -ού)
Π.χ. Το επόµενο διοικητικό συµβούλιο θα ασχοληθεί µε τον προσδιορισµό της
επωνυµίας της επιχείρησης.
Κλίση:
ο προσδιορισµός
του προσδιορισµού
τον προσδιορισµό
προσδιορισµέ

οι προσδιορισµοί
των προσδιορισµών
τους προσδιορισµούς
προσδιορισµοί

176

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 22 - ∆ιαφήµιση-Μάρκετινγκ-Ανταγωνισµός-Στρατηγική

• Εξέλιξη: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
εξέλιξη, -ης/-εως)
Π.χ. Η εταιρεία έχει µια εξέλιξη που δεν την περίµενε κανείς.
Κλίση:
η εξέλιξη
της εξέλιξης
την εξέλιξη
εξέλιξη

οι εξελίξεις
των εξελίξεων
τις εξελίξεις
εξελίξεις

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Μια επιτυχηµένη εταιρεία δεν είναι ανάγκη να µπορεί να αντιµετωπίσει τους
ανταγωνιστές της.
2. Οι οργανωτικές αποφάσεις και τα πλάνα έχουν στόχο να οδηγήσουν σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων εταιρειών.
3. Το ζητούµενο µοντέλο επιχειρηµατικότητας πρέπει να χειρίζεται πολλές
διαφορετικές περιπτώσεις.
4. Η στρατηγική µπορεί να χρησιµοποιεί µόνο µία ενέργεια.
5. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ανήκει στην οµάδα αποφάσεων της στρατηγικής.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Υποτακτική Αορίστου Ενεργητικής Φωνής
Ο Αόριστος φανερώνει πως αυτό που σηµαίνει το ρήµα έγινε στο παρελθόν
(παρελθοντικός χρόνος) και παρουσιάζεται συνοπτικά, σαν να έγινε σε µία στιγµή
(συνοπτικός χρόνος).
Η Υποτακτική φανερώνει κυρίως το ενδεχόµενο και το επιθυµητό (επίσης και
προτροπή, παραχώρηση, ευχή, απορία, προσταγή ή απαγόρευση).
Συνοδεύεται από τα µόρια να, ας ή από τους συνδέσµους αν, εάν, σαν, όταν, πριν, πριν
να, µόλις, προτού, άµα, για να, µη(ν), µήπως.
Η υποτακτική ενεργητικού αορίστου σχηµατίζεται από το µόριο να και τον µέλλοντα
της ενεργητικής φωνής. Έχει άρνηση µη(ν).
Είναι απλή υποτακτική, δηλαδή δηλώνει κάτι στιγµιαίο, σε αντίθεση µε την συνεχή
υποτακτική του ενεστώτα, που δηλώνει διάρκεια.

Παραδείγµατα:
1. Μπορείτε να καθίσετε όπου θέλετε.
2. Έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις τοις µετρητοίς ή µε δόσεις.
3. Αργήσατε να γυρίσετε το βράδυ;
4. Ξέχασε να του τηλεφωνήσει.
5. Καθυστέρησα να φύγω από το σπίτι.
6. Τι να απαντήσω;

Κλίση
δείχνω
να δείξω
να δείξεις
να δείξει
να δείξουµε
να δείξετε
να δείξουν

απαντάω
να απαντήσω
να απαντήσεις
να απαντήσει
να απαντήσουµε
να απαντήσετε
να απαντήσουν
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο της υποτακτικής
αορίστου:
1.
2.
3.
4.
5.

Θα ήθελα να ………………………… σε όλο τον κόσµο. (ταξιδεύω)
Σκοπεύεις να ………………………… την αλήθεια ή όχι; (λέω)
Χρειάζεται να ………………………… από την Ελλάδα τόσο πολύ; (λείπω)
Έχουµε πιθανότητες να ………………………… εισιτήρια για τη συναυλία; (βρίσκω)
Προτίµησε να ………………………… µεταχειρισµένο αυτοκίνητο. (αγοράζω)

2. Σχηµατίστε την υποτακτική αορίστου των παρακάτω ρηµάτων:

1.
2.
3.
4.
5.

µιλάω
παίζω
τραγουδώ
πλένω
βλέπω

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

179

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 22 - ∆ιαφήµιση-Μάρκετινγκ-Ανταγωνισµός-Στρατηγική

Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1
1. Υπερσυντέλικος
1
του
«κόβω»
χωρίς το «έχω».
2
2. Αυτός που έχει
την ευθύνη και
τον έλεγχο µίας 3
δραστηριότητας.
3. ∆έχοµαι να έχω
την ευθύνη εργασίας.
Κάθετα:
1. Ποσό κατά το οποίο µειώνεται η τιµή πώλησης ενός προϊόντος.
2. Υποτακτική αορίστου του «ντύνω» χωρίς το «να».

2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Χαρακτηριστικό που κάνει κάτι να υπερισχύει έναντι κάποιου άλλου.
Π__________
2. Σύνολο ερωτήσεων σε κατάλογο που πρέπει να απαντηθούν για τις ανάγκες
έρευνας.
Ε_____________
3. Συνοµιλία κατά την οποία ένα πρόσωπο απαντά σε ερωτήσεις δηµοσιογράφου.
Σ_________
Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Το βράδυ θέλω ………………… νωρίς στο σπίτι!
α) να επιστρέφεις
β) επιστρέψεις
γ) να επιστρέψεις
2. Ποτέ ως τότε δεν ………………… την ευτυχία.
α) έχω γνωρίσει
β) είχα γνωρίσει
γ) γνώρισα
3. Ο ………………… πρέπει να έχει την ικανότητα να πείθει τους άλλους.
α) αντιπρόσωπος πωλήσεων
β) πελάτης
γ) υπεύθυνος
4. Με σωστή ………………… θα µπορέσουµε να επιβληθούµε στους αντιπάλους µας.
α) ανταγωνιστική στρατηγική
β) πηγή
γ) στρατηγική θέση
5. Το δοµικό ………………… της εταιρείας δεν µπορεί να αλλάξει χωρίς την έγκριση του
προέδρου.
α) πλεονέκτηµα
β) πλάνο
γ) πλαίσιο
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ΕΝΟΤΗΤΑ 23 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

(Η Ναταλία κοιτάζει τη σύντοµη παρουσίαση, που πρέπει να κάνει αύριο µπροστά
στα µέλη του διευθυντικού συµβουλίου της εταιρείας, στην οποία εργάζεται.
Κάνει πρόβα τα πιο σηµαντικά σηµεία της οµιλίας της.)
Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, ονοµάζοµαι Ναταλία Παπαγεωργίου και
εργάζοµαι στο τµήµα διαφήµισης της εταιρείας µας. Η παρουσίασή µου αφορά
τα αποτελέσµατα της διαφηµιστικής εκστρατείας για το νέο µας άρωµα
«Λωτός» µε τίτλο «Νέα εποχή - νέο άρωµα».
Θα σας αναλύσω δύο µετρήσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν πριν και µετά την
τηλεοπτική διαφήµιση του προϊόντος, και δείχνουν µια σηµαντική αύξηση στις
πωλήσεις του κατά το διάστηµα προβολής της τηλεοπτικής διαφήµισης. Αν
υπάρχουν ερωτήσεις, θα είµαι στη διάθεσή σας, µετά το τέλος της παρουσίασης.
Στο γράφηµα στηλών που έχετε όλοι µπροστά σας, παρατηρούµε αρχικά στον
οριζόντιο άξονα τις ηλικιακές οµάδες του δείγµατος. Στη συνέχεια, στον κάθετο
άξονα, βλέπουµε τα αριθµητικά δεδοµένα των πωλήσεων σε κάθε ηλικιακή
οµάδα. Με µπλε χρώµα παρουσιάζονται οι πωλήσεις πριν τη διαφηµιστική
εκστρατεία και µε κόκκινο χρώµα µετά από αυτήν.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, παρατηρούµε ότι η τηλεοπτική διαφήµιση έδωσε µια
σηµαντική ώθηση στις πωλήσεις του αρώµατος, ιδιαίτερα στην ηλικιακή οµάδα των
20-35 ετών, ενώ δεν φαίνεται να επηρέασε σηµαντικά τις ηλικίες από 50 ως 65.
Εποµένως, η διαφηµιστική οµάδα προτείνει να δηµιουργηθεί νέα έντυπη
διαφήµιση µε προορισµό τα τηλεοπτικά περιοδικά που, µε βάση προηγούµενες
µετρήσεις µας, φαίνεται να προτιµούν οι παραπάνω ηλικίες.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή
διευκρίνιση.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Παρουσίαση, -εις: η εκδήλωση κατά την οποία γίνεται γνωστό στους άλλους
το περιεχόµενο κάποιου πράγµατος, ώστε να γνωρίσουν όλες τις πτυχές του.
Π.χ. Παρουσίασε την πρότασή του σε όλους τους ενδιαφερόµενους.

•

∆ιευθυντικό (-ός-ή-ό) συµβούλιο, -α: η συγκέντρωση της οµάδας των
διευθυντών µε σκοπό να συζητήσουν θέµατα και να πάρουν αποφάσεις.
Π.χ. Το διευθυντικό συµβούλιο θα συνεδριάζει κάθε δύο εβδοµάδες.
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•

Κυρίες και κύριοι: η προσφώνηση που κάνουµε κατά την αρχή µιας οµιλίας
µπροστά σε κοινό.
Π.χ. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω τώρα το νέο µας διευθυντή.

•

Τµήµα, -µατα ∆ιαφήµισης (-η, -εις): ο κλάδος που ασχολείται µε την
προβολή των προϊόντων µε σκοπό το οικονοµικό όφελος.
Π.χ. Στο τµήµα διαφήµισης εργάζονται 12 άτοµα και συνεργάζονται µε 20
περιοδικά.

•

Αφορώ: έχω σχέση, αναφέροµαι, συνδέοµαι µε κάτι.
Π.χ. Ο νόµος αυτός δεν αφορά τους νέους εργαζόµενους.

•

∆ιαφηµιστική (-ός-ή-ό) εκστρατεία, -ες: η οργανωµένη προσπάθεια µε
στόχο κάποιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα, που θα πραγµατοποιηθεί µέσα από τη
διαφήµιση.
Π.χ. Η προηγούµενη διαφηµιστική εκστρατεία δεν είχε τα αποτελέσµατα που
περιµέναµε.

•

Μέτρηση, -εις: η καταγραφή µεγεθών.
Π.χ. Οι µετρήσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στα δύο φαινόµενα.

•

Τηλεοπτική (-ός-ή-ό) διαφήµιση, -εις: η οργανωµένη προσπάθεια προβολής
ενός προϊόντος µέσα από την τηλεόραση
Π.χ. Οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις είναι πιο ακριβές από τις ραδιοφωνικές.

•

Αύξηση, -εις: η ποσοτική άνοδος, η µεταβολή ενός µεγέθους προς το
περισσότερο.
Π.χ. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου θα φέρει αύξηση στις τιµές πολλών
προϊόντων.

•

Στη διάθεσή σας: έκφραση που χρησιµοποιείται για να δείξουµε ότι είµαστε
έτοιµοι να δεχτούµε ή να εξυπηρετήσουµε κάποιον.
Π.χ. Μόλις τελειώσω µε τον κύριο, θα είµαι στη διάθεσή σας.

•

Γράφηµα, -µατα στηλών (-η, -ες): το σύνολο των διατεταγµένων ζευγών (χ,
y) τα οποία συσχετίζονται σε µια απεικόνιση κατακόρυφων σχηµάτων
Π.χ. Το γράφηµα στηλών θα δείξει τις διαφορές στα κέρδη των δύο εταιρειών.

•

Αρχικά: λέξη που χρησιµοποιούµε όταν αρχίζουµε να µιλάµε ή να γράφουµε για
κάτι.
Π.χ. Αρχικά µας µίλησε για τα σχέδιά του και µετά µας ρώτησε αν συµφωνούµε.

•

Οριζόντιος-α-ο άξονας, -ες: είναι ο άξονας χ σε ένα γράφηµα.
Π.χ. Στον οριζόντιο άξονα συνήθως γράφουµε τα δεδοµένα και στον κάθετο
άξονα τις τιµές τους.

•

Στη συνέχεια: έκφραση που χρησιµοποιείται για να µετακινηθούµε από το ένα
θέµα στο άλλο στον γραπτό ή προφορικό λόγο.
Π.χ. Στη συνέχεια, θα σας µιλήσω για τη σχέση της τιµής του πετρελαίου µε τα
προϊόντα µας.

•

Κάθετος-η-ο άξονας, -ες: είναι ο άξονας y σε ένα γράφηµα.
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Π.χ. Στον κάθετο άξονα θα γράψεις τις τιµές του πετρελαίου στις χώρες που
υπάρχουν στον οριζόντιο άξονα.
•

Αριθµητικά (-ός-ή-ό) δεδοµένα (-ο, -α): αυτά που έχουν δοθεί µετά από
µετρήσεις και ισχύουν.
Π.χ. Τα αριθµητικά δεδοµένα δε συµφωνούν µε αυτά που µας λέτε, κύριε
πρόεδρε!

•

Συµπερασµατικά: λέξη που χρησιµοποιούµε όταν θέλουµε να δώσουµε τη
λογική κατάληξη κάποιου συλλογισµού, το συµπέρασµα
Π.χ. Συµπερασµατικά, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για
τους εργαζόµενους.

•

Ώθηση, -εις: η µετάδοση κίνησης σε ένα σώµα, το σπρώξιµο.
Π.χ. Τα καλά του λόγια µας έδωσαν την ώθηση που χρειαζόµαστε.

•

Εποµένως: όπως προκύπτει µε βάση τη λογική, όπως είναι λογικό µε βάση τα
προηγούµενα στοιχεία.
Π.χ. Η πορεία µας είναι σταθερή και, εποµένως, δεν υπάρχει λόγος για να
αλλάξουµε τη στρατηγική µας.

•

Έντυπη (-ος-η-ο) διαφήµιση, -εις: η οργανωµένη προσπάθεια προβολής
ενός προϊόντος µέσα από ραδιοφωνικά µηνύµατα.
Π.χ. Οι ραδιοφωνικές διαφηµίσεις πρέπει να είναι πιο περιγραφικές, γιατί δεν
έχουν εικόνα.

•

∆ιευκρίνιση, -εις: οτιδήποτε συµβάλλει στο να γίνει κάτι σαφέστερο.
Π.χ. Μετά τις διευκρινήσεις, που δόθηκαν, δεν υπήρχε κανένας φόβος για
παρανόηση της απόφασης.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

τµήµα
τηλεοπτικές
αριθµητικά
τηλεοπτικά
σηµαντική

δεδοµένα
ώθηση
διαφήµισης
διαφηµίσεις
περιοδικά

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
συνέχεια, αφορά, διάθεση, συµβούλιο, εκστρατεία

1.
2.
3.
4.
5.

Κυρίες και κύριοι, είµαι στη …………………… σας για ό,τι µε χρειαστείτε.
Η νέα πολιτική της εταιρείας µας …………………… το τµήµα διαφήµισης.
Η διαφηµιστική …………………… δεν έφερε τα κέρδη, που όλοι ήθελαν.
Το διευθυντικό …………………… θα αποφασίσει αύριο για το θέµα.
Στη …………………… θα σας παρουσιάσω δύο διαφορετικά γραφήµατα.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Θα αναλύσω: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναλύω)
Π.χ. Θα αναλύσω τα δεδοµένα της έρευνας για να αξιολογηθούν τα
αποτελέσµατά της.
Αρχικοί χρόνοι: αναλύω, ανέλυα, θα αναλύω, θα αναλύσω, ανέλυσα, έχω
αναλύσει, είχα αναλύσει, θα έχω αναλύσει

•

Προϊόντος: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής
(το προϊόν, -όντος)
Π.χ. Τα προϊόντα της εταιρείας µας διατίθενται στην αγορά από τον περασµένο
Μάιο.
Κλίση:
το προϊόν
του προϊόντος
το προϊόν
προϊόν

•

τα προϊόντα
των προϊόντων
τα προϊόντα
προϊόντα

Σηµαντική: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής,
(σηµαντικός-ή-ό)
Π.χ. Η δουλειά του είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο Λογιστήριο.
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•

Κλίση:
σηµαντικός
σηµαντικού
σηµαντικό
σηµαντικέ

σηµαντική
σηµαντικής
σηµαντική
σηµαντική

σηµαντικό
σηµαντικού
σηµαντικό
σηµαντικό

σηµαντικοί
σηµαντικών
σηµαντικούς
σηµαντικοί

σηµαντικές
σηµαντικών
σηµαντικές
σηµαντικές

σηµαντικά
σηµαντικών
σηµαντικά
σηµαντικά

Προβολής: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (η
προβολή, -ής)
Π.χ. Μέσω του συνεδρίου θα γίνει και η προβολή της εταιρείας µας στο
εξωτερικό.
Κλίση:
η προβολή
της προβολής
την προβολή
προβολή

•
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οι προβολές
των προβολών
τις προβολές
προβολές

Επηρέασε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (επηρεάζω)
Π.χ. Οι τελευταίες ρυθµίσεις επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσµα.
Αρχικοί χρόνοι: επηρεάζω, επηρέαζα, θα επηρεάζω, θα επηρεάσω, επηρέασα,
έχω επηρεάσει, είχα επηρεάσει, θα έχω επηρεάσει

•

Προτείνει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής, ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (προτείνω)
Π.χ. Μου πρότειναν µια καλύτερη θέση στην εταιρεία, αλλά αρνήθηκα, λόγω
του ωραρίου.
Αρχικοί χρόνοι: προτείνω, θα προτείνω, πρότεινα, έχω προτείνει, είχα προτείνει,
θα έχω προτείνει

•

Να δηµιουργηθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (δηµιουργούµαι)
Π.χ. Στο σηµείο αυτό, θα δηµιουργηθεί ένα µεγάλο πάρκο.
Αρχικοί χρόνοι: δηµιουργούµαι, δηµιουργούµουν, θα δηµιουργούµαι, θα
δηµιουργηθώ, δηµιουργήθηκα, έχω δηµιουργηθεί, είχα δηµιουργηθεί, θα έχω
δηµιουργηθεί

•

Οποιαδήποτε: αντωνυµία αναφορική, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού,
πτώσης αιτιατικής (οποιοσδήποτε-οποιαδήποτε-οποιοδήποτε)
Π.χ. Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο λόγος, η συµπεριφορά της είναι απαράδεκτη.
Κλίση:
οποιοσδήποτε
οποιουδήποτε

οποιαδήποτε
οποιασδήποτε

οποιοδήποτε
οποιουδήποτε
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οποιονδήποτε

οποιαδήποτε

οποιοδήποτε

οποιοιδήποτε
οποιωνδήποτε
οποιουσδήποτε

οποιεσδήποτε
οποιωνδήποτε
οποιεσδήποτε

οποιαδήποτε
οποιωνδήποτε
οποιαδήποτε

Άσκηση Κατανόησης
Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Η Ναταλία θα µιλήσει αύριο µπροστά στο συµβούλιο των διευθυντών της
εταιρείας της.
2. Η οµιλία της θα έχει θέµα τις πωλήσεις ενός σαπουνιού.
3. Η διαφηµιστική εκστρατεία, που έγινε, αφορούσε µια ραδιοφωνική διαφήµιση.
4. Οι µετρήσεις, που έγιναν, έδειξαν ότι η διαφήµιση δεν επηρέασε πολύ την
ηλικιακή οµάδα 20-35.
5. Η πρόταση είναι να γίνει µια νέα διαφήµιση, αλλά αυτή τη φορά έντυπη.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ευθύς Λόγος - Πλάγιος Λόγος
Τα λόγια κάποιου τα ακούµε µε δύο τρόπους:
α. άµεσα: όπως τα είπε το ίδιο το πρόσωπο που µίλησε → Ευθύς λόγος
Π.χ. -Γιάννη, δε βρίσκω το φάκελο µε τις στατιστικές µελέτες.
β. έµµεσα: όχι ακριβώς όπως τα είπε το πρόσωπο που µίλησε, αλλά όπως µας τα
µεταφέρει κάποιο άλλο πρόσωπο → Πλάγιος λόγος
Π.χ. Είπε στο Γιάννη ότι δε βρίσκει το φάκελο µε τις στατιστικές µελέτες.

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

καµιά εξάρτηση

εξάρτηση από ρήµατα:
λεκτικά (λέω), αισθητικά (βλέπω),
γνωστικά (ξέρω), ερωτηµατικά (ρωτάω)

πρόταση κρίσεως

ειδική πρόταση

πρόταση επιθυµίας

βουλητική πρόταση

δευτερεύουσα πρόταση

δευτερεύουσα πρόταση

αντωνυµία

αλλαγές ανάλογα µε το νόηµα

τοπικό ή χρονικό επίρρηµα

αλλαγές ανάλογα µε το νόηµα

Παραδείγµατα
Η Γιώτα δεν έχει ετοιµάσει ακόµα τη µελέτη.
Νοµίζω ότι η Γιώτα δεν έχει ετοιµάσει ακόµα τη µελέτη.
Παρακαλώ, ετοιµάστε την ηχητική εγκατάσταση για την παρουσίαση!
Τους παρακάλεσε να ετοιµάσουν την ηχητική εγκατάσταση για την
παρουσίαση.
Εάν θέλετε να κάνετε περαιτέρω υπολογισµούς, θα πρέπει να µετατρέψετε τα
ποσοστά σε απόλυτους αριθµούς.
Μας υπενθύµισε ότι, εάν θέλουµε να κάνουµε περαιτέρω υπολογισµούς, θα
πρέπει να µετατρέψουµε τα ποσοστά σε απόλυτους αριθµούς.
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Ασκήσεις
1. Ξαναγράψτε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο:
1. Θα παρουσιάσετε εσείς τις µετρήσεις.
Μας είπε ………………………………………………………………………………………
2. Ετοιµάστε την πρότασή σας µέχρι αύριο, παρακαλώ!
Του ζήτησε………………………………………………………………………………………
3. Αν δεν προλάβουµε, οι ζηµιές θα είναι µεγάλες.
Μας προειδοποίησε ……………………………………………………………………………
4. Κοιτάξτε εδώ προσεκτικά, παρακαλώ!
Τους ζήτησε ………………………………………………………………………………………
5. Μην κλείσετε τα φώτα πριν τελειώσουµε!
Τους ζήτησε ………………………………………………………………………………………

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα ρήµατα που εισάγουν πλάγιο λόγο:
ζητάω
κοιµάµαι
τρέχω
ρωτάω
λέω

3. Αντιστοιχίστε, δείχνοντας πώς αλλάζουν οι λέξεις στον πλάγιο λόγο:

1.
2.
3.
4.
5.

εδώ
τώρα
αυτό
αύριο
χθες

εκείνο
εκεί
την επόµενη µέρα
την προηγούµενη µέρα
τότε
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Ο Γιώργος, ο Γιάννης και η Αγγελική είναι
φοιτητές και πρέπει να παρουσιάσουν την
εργασία που έκαναν στο µάθηµα της
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Τώρα, πρέπει να
αποφασίσουν ποιο είναι το κατάλληλο
γράφηµα, για να παρουσιάσουν τα
αποτελέσµατα της έρευνάς τους.)

Γιάννης:

Αγγελική:

Γιώργος:
Αγγελική:
Γιώργος:
Αγγελική:
Γιάννης:
Γιώργος:

Αγγελική:

Τι θα λέγατε, αν χρησιµοποιούσαµε ένα γράφηµα στηλών, για
να δείξουµε τις αυξοµειώσεις των πωλήσεων σε κάθε
υποκατάστηµα; Κάθε στήλη θα αντιστοιχεί σε ένα
υποκατάστηµα και οι τιµές στον κάθετο άξονα θα είναι οι
πωλήσεις, που έκαναν αυτά σε όλο το χρονικό διάστηµα, που
εξετάζουµε.
∆ε συµφωνώ! Αφού θέλουµε να δείξουµε και το σύνολο των
πωλήσεων και τα µέρη του συνόλου αυτού, είναι πιο
κατάλληλο το κυκλικό γράφηµα.
Ποιο;
Είπα ότι είναι πιο κατάλληλο το κυκλικό γράφηµα.
Τι εννοείς κυκλικό γράφηµα; Αυτό που µοιάζει µε µια πίτα
µοιρασµένη σε κοµµάτια;
Ναι. Η πίτα θα είναι οι πωλήσεις στο σύνολό τους και τα
κοµµάτια οι πωλήσεις ανά υποκατάστηµα.
Εντάξει. Καλό ακούγεται. Και τι λέτε για το γράφηµα, που θα
δείχνει τις µεταβολές των πωλήσεων στο χρόνο;
Προτείνω το γράφηµα περιοχής. Στον οριζόντιο άξονα θα
έχουµε τα υποκαταστήµατα και στον κάθετο τις πωλήσεις. Η
πρώτη περιοχή θα αναφέρεται στο 2002, η δεύτερη στο 2003
και η τρίτη στο 2004.
Ωραία! Έγινε κι αυτό. Και τώρα µένει ποιος θα κάνει τις
παρουσιάσεις των γραφηµάτων.

(σιωπή…)
Αγγελική:

Καλά, δεν ακούτε; Ρώτησα ποιος θα κάνει τις παρουσιάσεις
των γραφηµάτων!
Γιάννης:
Λοιπόν, εσείς θα παρουσιάσετε τα γραφήµατα, µια και ήταν
δική σας ιδέα, και εγώ θα κάνω τη γενική παρουσίαση.
Αγγελική και Γιώργος: Μας υποχρέωσες!
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Γράφηµα, -µατα: η οπτική αναπαράσταση του συσχετισµού µεταξύ
επιλεγµένων δεδοµένων.
Π.χ. Θα ήταν καλύτερα να χρησιµοποιούσατε ένα γράφηµα, για να απεικονίσετε
πιο σύντοµα τα αποτελέσµατα των µετρήσεών σας.

•

Αυξοµείωση, -εις: η περιοδική ή µη διακύµανση µεγεθών.
Π.χ. Οι µεγάλες αυξοµειώσεις δείχνουν έλλειψη σταθερότητας σε µια αγορά.

•

Υποκατάστηµα, -µατα: δευτερεύον κατάστηµα επιχείρησης, το οποίο
εξαρτάται από το κεντρικό και εδρεύει συνήθως σε άλλη περιοχή.
Π.χ. Σήµερα γιορτάζουµε για το εκατοστό µας υποκατάστηµα στην Ελλάδα.

•

Τιµή, -ές: κάθε δυνατός προσδιορισµός µεταβλητού µεγέθους ή ποσότητας ή
µαθηµατικής παράστασης.
Π.χ. Στο γράφηµα 3 λείπουν οι τιµές του κάθετου άξονα.

•

Σύνολο, -α: πρόσωπα ή πράγµατα µαζί, που αντιµετωπίζονται ως µια ενότητα
εξαιτίας κάποιου κοινού χαρακτηριστικού.
Π.χ. Από αυτό το σύνολο τιµών πρέπει να ξεχωρίσεις την υψηλότερη και τη
χαµηλότερη τιµή.

•

Μέρος, η: το τµήµα ενός συνόλου.
Π.χ. Τώρα πρέπει να χωρίσεις το σύνολο σε τρία ίσα µέρη.

•

Κυκλικό (-ός-ή-ό) γράφηµα, µατα: η οπτική αναπαράσταση των
επιλεγµένων δεδοµένων µε τη µορφή ενός κύκλου µοιρασµένου σε ακτίνες,
ώστε να φαίνονται τα µέρη ενός συνόλου.
Π.χ. Πρέπει να φτιάξουµε ένα κυκλικό γράφηµα, όπου θα φαίνονται τα ποσοστά
των κοµµάτων στο σύνολο των ψηφοφόρων.

•

Ανά: για κάθε.
Π.χ. Εδώ βλέπουµε τις ώρες εργασίας ανά εργαζόµενο.

•

Μεταβολή, -ές: η διαδικασία αλλαγής και µετάβασης σε νέα κατάσταση.
Π.χ. Τα εισοδήµατα των εργαζόµενων παρουσιάζουν µια σηµαντική µεταβολή
προς το χειρότερο.

•

Γράφηµα, -µατα περιοχής (-ή, -ές): η οπτική αναπαράσταση των
επιλεγµένων δεδοµένων µε τρόπο, ώστε να παρουσιάζονται µεταβολές όγκου µε
το χρόνο.
Π.χ. Στην παρουσίασή του ανέφερε και ένα γράφηµα περιοχής, για να δείξει τις
µεταβολές της τιµής του πετρελαίου τα τρία τελευταία χρόνια.

•

Γενική (-ός-ή-ό) παρουσίαση, -εις: η εκδήλωση, κατά την οποία γίνεται
γνωστό στους άλλους το περιεχόµενο κάποιου πράγµατος, χωρίς να
αναφέρονται ιδιαίτερες λεπτοµέρειες ή όλες οι πτυχές του.
Π.χ. Έκαναν µόνο µια γενική παρουσίαση της πρότασής τους, γιατί ακόµα δεν
είχαν στα χέρια τους τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

κάθετος
γενική
γράφηµα
κυκλικό
ανά

υποκατάστηµα
περιοχής
παρουσίαση
γράφηµα
άξονας

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
διοίκηση, στήλη, κυκλικό, µεταβολή, υποκαταστήµατα
1. Η τράπεζά µας έχει πέντε …………………………… στο εξωτερικό.
2. Στην πρώτη …………………………… µπορείτε να δείτε µια µικρή αύξηση των τιµών
το Μάρτιο, ενώ στη δεύτερη βλέπετε µια µεγάλη αύξηση τον Απρίλιο.
3. Το …………………………… γράφηµα λέγεται αλλιώς και γράφηµα-πίτα.
4. ∆εν υπάρχει καµιά σηµαντική …………………………… στις τιµές και αυτό δείχνει
µια σταθερότητα.
5. Ανακοινώθηκαν µεγάλες αλλαγές στη …………………………… του οργανισµού.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Χρησιµοποιούσαµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου παρατατικού, φωνής
ενεργητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (χρησιµοποιώ)
Π.χ. Χρησιµοποιώ τον υπολογιστή διαρκώς στη δουλειά µου.
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Αρχικοί χρόνοι: χρησιµοποιώ, χρησιµοποιούσα, θα χρησιµοποιώ, θα
χρησιµοποιήσω, χρησιµοποίησα, έχω χρησιµοποιήσει, είχα χρησιµοποιήσει, θα
έχω χρησιµοποιήσει
•

Θα αντιστοιχεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα συνεχούς, φωνής
ενεργητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (αντιστοιχώ)
Π.χ. Η στήλη αυτή αντιστοιχεί στις ηλικίες των παιδιών, ενώ η άλλη στα
µαθήµατα που κάνουν.
Αρχικοί χρόνοι: αντιστοιχώ, αντιστοιχούσα, θα αντιστοιχώ, θα αντιστοιχήσω,
αντιστοίχησα, έχω αντιστοιχήσει, είχα αντιστοιχήσει, θα έχω αντιστοιχήσει

•

Εξετάζουµε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (εξετάζω)
Π.χ. Πρέπει να εξετάσουµε το ενδεχόµενο να αλλάξουµε κάποιους συνεργάτες
µας.
Αρχικοί χρόνοι: εξετάζω, εξέταζα, θα εξετάζω, θα εξετάσω, εξέτασα, έχω
εξετάσει, είχα εξετάσει, θα έχω εξετάσει

•

Κατάλληλο: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(κατάλληλος-η-ο)
Π.χ. Είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση, που προσφέρουµε.
Κλίση:
κατάλληλος
κατάλληλου
κατάλληλο
κατάλληλε
κατάλληλοι
κατάλληλων
κατάλληλους
κατάλληλοι

•

κατάλληλη
κατάλληλης
κατάλληλη
κατάλληλη
κατάλληλες
κατάλληλων
κατάλληλες
κατάλληλες

κατάλληλο
κατάλληλου
κατάλληλο
κατάλληλο
κατάλληλα
κατάλληλων
κατάλληλα
κατάλληλα

Μοιάζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (µοιάζω)
Π.χ. Και τα τρία αδέρφια µοιάζουν τόσο πολύ µεταξύ τους!
Αρχικοί χρόνοι: µοιάζω, έµοιαζα, θα µοιάζω, θα µοιάσω, έµοιασα, έχω µοιάσει,
είχα µοιάσει, θα έχω µοιάσει

•

Πίτα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η πίτα, ας)
Π.χ. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνονται καθαρά στη δεύτερη πίτα.
Κλίση:
η πίτα
της πίτας
την πίτα
πίτα

οι πίτες
τις πίτες
πίτες
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Μοιρασµένη: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (µοιράζοµαι)
Π.χ. Το ποσό είναι µοιρασµένο εξίσου στους εταίρους.
Κλίση:
µοιρασµένος
µοιρασµένου
µοιρασµένο
µοιρασµένε

µοιρασµένη
µοιρασµένης
µοιρασµένη
µοιρασµένη

µοιρασµένο
µοιρασµένου
µοιρασµένο
µοιρασµένο

µοιρασµένοι
µοιρασµένων
µοιρασµένους
µοιρασµένοι

µοιρασµένες
µοιρασµένων
µοιρασµένες
µοιρασµένες

µοιρασµένα
µοιρασµένων
µοιρασµένα
µοιρασµένα

Θα αναφέρεται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα συνεχούς, φωνής
παθητικής, προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αναφέροµαι)
Π.χ. Η οµιλία του θα αναφέρεται στις παρούσες πολιτικές εξελίξεις.
Αρχικοί χρόνοι: αναφέροµαι, αναφερόµουν, θα αναφέροµαι, θα αναφερθώ,
αναφέρθηκα, έχω αναφερθεί, είχα αναφερθεί, θα έχω αναφερθεί

•

Μια και: σύνδεσµος αιτιολογικός
Π.χ. Μια και ήρθες, κάθισε να µιλήσουµε!

Υποχρέωσες: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (υποχρεώνω)
Π.χ. Υποχρεώνει κάθε λίγο τη γραµµατέα του να του κάνει προσωπικές
δουλειές.
•

Αρχικοί χρόνοι: υποχρεώνω, υποχρέωνα, θα υποχρεώνω, θα υποχρεώσω,
υποχρέωσα, έχω υποχρεώσει, είχα υποχρεώσει, θα έχω υποχρεώσει

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο Γιάννης, ο Γιώργος και η Αγγελική έχουν κάνει µια εργασία στο µάθηµα της
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.
2. Οι φοιτητές εξετάζουν τις µεταβολές των πωλήσεων σε διάστηµα πέντε ετών.
3. Το κυκλικό γράφηµα είναι κατάλληλο να δείξει τις τιµές, που έχουν τα µέρη ενός
συνόλου, σε σχέση µε το σύνολο αυτό.
4. Τα γραφήµατα στηλών και περιοχών αποτελούνται από έναν οριζόντιο και έναν
κάθετο άξονα.
5. Στο γράφηµα περιοχής των φοιτητών τα υποκαταστήµατα θα είναι στον κάθετο
άξονα και στον οριζόντιο άξονα θα είναι οι πωλήσεις τους.
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2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Η Αγγελική πιστεύει ότι το κυκλικό γράφηµα είναι πιο ……………… από το
γράφηµα στηλών.
α. κατάλληλο
β. ακατάλληλο
γ. δύσκολο
2. Η Αγγελική και ο Γιάννης στην αρχή ……………… .
α. συµφωνούν
β. εκφωνούν
γ. διαφωνούν
3. Η εργασία των παιδιών θα έχει ……………… γραφήµατα.
α. ένα
β. δύο
γ. τρία
4. Ο Γιώργος προτείνει ένα γράφηµα ……………… για να δείξει τις µεταβολές των
πωλήσεων στο χρόνο.
α. περιοχής
β. στηλών
γ. πίτα
5. Ο Γιάννης προτείνει να κάνει αυτός ……………… .
α. την παρουσίαση όλης της εργασίας
β. τη γενική παρουσίαση
γ. την παρουσίαση των γραφηµάτων
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ευθύς Λόγος - Πλάγιος Λόγος

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

ευθεία ερώτηση ολικής
αγνοίας

πλάγια ερώτηση ολικής αγνοίας
(εισάγεται: (ε)αν)

ευθεία ερώτηση µερικής
αγνοίας

πλάγια ερώτηση µερικής αγνοίας
(εισάγεται: ερωτηµατική αντωνυµία ή
επίρρηµα)

Παραδείγµατα
Θα χρειαστείς το φορητό µου υπολογιστή;
Με ρώτησε αν θα χρειαστώ το φορητό του υπολογιστή.
Θα χρησιµοποιήσετε διαφάνειες ή θα µοιράσετε φωτοτυπίες στα µέλη του
συµβουλίου;
Ήθελε να µάθει αν θα χρησιµοποιήσουµε διαφάνειες ή αν θα
µοιράσουµε φωτοτυπίες στα µέλη του συµβουλίου.
Ποιοι θα υποβάλουν ερωτήσεις;
Ρώτησε ποιοι θα υποβάλουν ερωτήσεις.
Πώς επεξεργάστηκες τα νέα δεδοµένα;
∆εν ήξερε πώς επεξεργάστηκα τα νέα δεδοµένα.
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Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τον πλάγιο λόγο:
1. Τι µας προτείνετε τελικά, κ. Γεωργίου;
Με ρώτησαν ……………………………………………………τελικά.
2. Πόσο αποτελεσµατικό θα είναι το πρόγραµµα υπό την έννοια των στόχων;
Ήθελαν να µάθουν …………………………………………………… υπό την έννοια των
στόχων.
3. Ο προϋπολογισµός αποτελεί ένα µέσο ελέγχου ή µια µορφή εξουσιοδότησης;
Το ζητούµενο για µας είναι …………………………………………………… ένα µέσο
ελέγχου ή µια µορφή εξουσιοδότησης.
4. Αυτό το γράφηµα παρουσιάζει τα µηνιαία ή τα ετήσια έξοδα;
Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε …………………………………………………… έξοδα.
5. Με ποιον τρόπο επαληθεύσατε τα αποτελέσµατά σας ως προς την εγκυρότητά
τους;
Μας ρώτησαν …………………………………………………… ως προς την εγκυρότητά
τους.

2. Σηµειώστε µε ένα √ όπου υπάρχει πλάγιος λόγος:

1. Όλοι ήθελαν να µάθουν, αν θα έχουµε κανένα χειροπιαστό αποτέλεσµα.

2. Αν εξετάσουµε τα δεδοµένα, θα παρατηρήσουµε µια σηµαντική αλλαγή.

3. ∆εν πρόκειται να πειστεί κανείς, αν δεν υπάρξει µια δυναµική διαφηµιστική
εκστρατεία.

4. Η ερώτηση του προέδρου είναι αν είναι εφικτοί οι στόχοι αυτοί.

5. Αν τα ποσοστά είναι ενδεικτικά, τότε η καταστροφή µας είναι
ολοκληρωτική.
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Πολλά γραφήµατα έχουν έναν οριζόντιο κι έναν κάθετο.
2. Την κάνουν οι στρατοί, αλλά και οι εταιρείες.
Κάθετα:
1. Με αυτή τη λέξη αρχίζουν οι ευθείες ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο.
2. Αυτό το γράφηµα µοιάζει µε πίτα.
3. Γίνεται συχνά πριν από σηµαντικές αποφάσεις.

1

3

1

2
2

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. ∆ευτερεύον κατάστηµα επιχείρησης το οποίο εξαρτάται από το κεντρικό και
εδρεύει συνήθως σε άλλη περιοχή.
Υ___________
2. Λέξη που χρησιµοποιούµε, όταν αρχίζουµε να µιλάµε ή να γράφουµε για κάτι.
Α_____
3. Λέξη που χρησιµοποιούµε, όταν θέλουµε να δώσουµε τη λογική κατάληξη
κάποιου συλλογισµού, το συµπέρασµα.
Σ_____________
4. Οτιδήποτε συµβάλλει στο να γίνει κάτι σαφέστερο. ∆ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Η καταγραφή µεγεθών.
Μ______
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Μου είπε ……………… θα φύγει από την εταιρεία.
α) να
β) ότι
γ) ώστε
2. Ήθελε να φύγει ……………… . Τώρα έχει αλλάξει γνώµη.
α) τότε
β) τώρα
γ) πότε
3. Ρώτησε ……………… ήταν οι σηµειώσεις του.
α) που
β) πού
γ) ότι
4. Ήθελα να ξέρω ……………… θα γίνει η συνάντηση.
α) που
β) να
γ) αν
5. Φοβάµαι ……………… τα αποτελέσµατα θα είναι αρνητικά.
α) πως
β) να
γ) για
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ΕΝΟΤΗΤΑ 24 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Υπάλληλος:
κ. Παυλόπουλος:

Καληµέρα, κύριε, µπορώ να σας εξυπηρετήσω;
Θέλω να ταξιδέψω µεθαύριο στη Νέα Υόρκη. Ξέρω ότι είναι
αργά για την κράτηση, αλλά έχω µια επείγουσα συνάντηση.
Υπάλληλος:
Μάλιστα. Πράγµατι είναι αργά, όµως θα κοιτάξω τις
δυνατότητες. Καθίστε, παρακαλώ, θα χρειαστώ λίγο καιρό.
………………………………………
Υπάλληλος:
Εντάξει. Είστε τυχερός, κύριε. Τρεις αεροπορικές εταιρείες
έχουν πτήσεις αυτή τη µέρα. Η πρώτη πτήση είναι µέσω
Λονδίνου, η δεύτερη µέσω Παρισιού. Η τρίτη εταιρεία έχει
πτήση χωρίς αλλαγή. Μου είπαν, όµως, ότι το αεροπλάνο
φτάνει στη Νέα Υόρκη το απόγευµα.
κ. Παυλόπουλος:
Όχι, πρέπει να είµαι εκεί το µεσηµέρι.
Υπάλληλος:
Τότε σας βολεύει περισσότερο η πτήση µέσω Λονδίνου. Θα
φτάσετε στις οκτώ το πρωί, θα έχετε αρκετό καιρό να
ξεκουραστείτε στο ξενοδοχείο και θα είστε εγκαίρως στη
συνάντησή σας.
κ. Παυλόπουλος:
Πολύ καλά. Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσης, µε ανοιχτή
ηµεροµηνία επιστροφής. Μπορείτε να µου κλείσετε και ένα
δωµάτιο σε κάποιο ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόµιο;
Υπάλληλος:
Βεβαίως. Σας συνιστώ να µείνετε στο ξενοδοχείο «Άλµπα».
Έχουµε στείλει πελάτες µας εκεί και έµειναν ευχαριστηµένοι.
κ. Παυλόπουλος:
Εντάξει. Θέλω ένα µονόκλινο δωµάτιο για δυο νύχτες.
Ειδοποιήστε µε στο κινητό µου τηλέφωνο, όταν το κλείσετε.
Υπάλληλος:
Μάλιστα, κύριε, δώστε µου την ταυτότητά σας, να σας
κρατήσω θέση στο αεροπλάνο. Πώς προτιµάτε να πληρώσετε;
κ. Παυλόπουλος:
Μετρητά. Ορίστε.
Υπάλληλος:
Ευχαριστώ. Καλό ταξίδι.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Εξυπηρετώ: προσφέρω υπηρεσία σε κάποιον.
Π.χ. Μας εξυπηρέτησαν πολύ ευγενικά.

•

Κράτηση, -εις: η ενέργεια ή το αποτέλεσµα του κρατώ, κυρίως για µεταφορικό
µέσο.
Π.χ. Έκανα κράτηση για την επόµενη βδοµάδα.

•

∆υνατότητα, -ες: τα µέσα που διαθέτει κάποιος για την επιτυχία ενός σκοπού.
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Π.χ. Έχω την οικονοµική δυνατότητα να ταξιδεύω πολύ.
•

Μέσω: µε ενδιάµεσο σταθµό ή περνώντας από κάπου.
Π.χ. Έφτασε στον Καναδά µέσω Αγγλίας.

•

Βολεύω: εξυπηρετώ, παρέχω ευκολία, άνεση.
Π.χ. Η ώρα της αναχώρησης δε µε βολεύει.

•

Ανοιχτή (-ός-ή-ό) ηµεροµηνία, -ες: µη ορισµένη ηµεροµηνία.
Π.χ. Για τη διεξαγωγή του συνεδρίου υπάρχει ακόµη ανοιχτή ηµεροµηνία.

•

Συνιστώ: συµβουλεύω κάποιον ή του υποδεικνύω τι πρέπει να κάνει.
Π.χ. Σου συνιστώ να επισκεφτείς τη Ρώµη.

•

Ειδοποιώ: πληροφορώ κάποιον για κάτι που έγινε ή θα γίνει.
Π.χ. Όταν έχετε νέα, ειδοποιήστε µε , παρακαλώ.

•

Ταυτότητα, -ες: δελτίο µε τα στοιχεία και µε τη φωτογραφία του κατόχου, που
εκδίδει η αστυνοµία για την αναγνώριση και την απόδειξη της ταυτότητας των
πολιτών.
Π.χ. Έχασα την ταυτότητά µου και τώρα πρέπει να βγάλω καινούργια.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο της λέξης σε κάθε πρόταση:
µετρητά, δυνατότητα, βολεύει, µονόκλινο, πτήση
1. Περιµέναµε δυο ώρες στο αεροδρόµιο, επειδή η ……………………………… από τη
Θεσσαλονίκη άργησε.
2. Σήµερα υπάρχουν πολλές ……………………………… εάν θέλει κανείς να ταξιδεύει.
3. Πλήρωσα την κράτησή µου µε ……………………………… .
4. ∆ε σας ……………………………… να αγοράσετε το εισιτήριο την τελευταία στιγµή,
γιατί είναι πιο ακριβό.
5. Όλα τα ……………………………… δωµάτια έχουν θέα προς την θάλασσα.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

κλείνω
ανοιχτή
αεροπορική
µονόκλινο
επείγουσα

συνάντηση
εισιτήριο
δωµάτιο
κοµπανία
ηµεροµηνία

Γενικό Λεξιλόγιο
•

•

Επείγουσα: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(επείγων-ουσα-ον)
Π.χ. Η συνάντησή µας την επόµενη εβδοµάδα είναι επείγουσα, γιατί πρέπει να
αποφασίσουµε το µέλλον της συνεργασίας µας.
Κλίση:
επείγων
επείγοντος
επείγοντα
επείγων

επείγουσα
επείγουσας
επείγουσα
επείγουσα

επείγον
επείγοντος
επείγον
επείγον

επείγοντες
επειγόντων
επείγοντες
επείγοντες

επείγουσες
επειγουσών
επείγουσες
επείγουσες

επείγοντα
επειγόντων
επείγοντα
επείγοντα

Πράγµατι: επίρρηµα
Π.χ. Ο καθηγητής είπε ότι οι περισσότεροι µαθητές ήταν πράγµατι συνεπείς στα
µαθήµατά τους.
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Τυχερός: επίθετο, γένους αρσενικού, ενικού αριθµού, πτώσης ονοµαστικής
(τυχερός-ή-ό)
Π.χ. Ήταν ιδιαίτερα τυχερός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα δούλεψε πολύ στη ζωή
του.
Κλίση:
τυχερός
τυχερού
τυχερό
τυχερέ

τυχερή
τυχερής
τυχερή
τυχερή

τυχερό
τυχερού
τυχερό
τυχερό

τυχεροί
τυχερών
τυχερούς
τυχεροί

τυχερές
τυχερών
τυχερές
τυχερές

τυχερά
τυχερών
τυχερά
τυχερά

•

Εγκαίρως: επίρρηµα χρονικό
Π.χ. Πρέπει εγκαίρως να παραδοθεί η εργασία, διαφορετικά θα ακυρωθεί η
συµφωνία µας.

•

Ευχαριστηµένοι: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας β΄
(ευχαριστιέµαι)
Π.χ. Ο διευθυντής είναι ιδιαίτερα ευχαριστηµένος µε τους νέους υπαλλήλους.
Κλίση:
ευχαριστηµένος
ευχαριστηµένου
ευχαριστηµένο
ευχαριστηµένε
ευχαριστηµένοι
ευχαριστηµένων
ευχαριστηµένους
ευχαριστηµένοι

•

ευχαριστηµένο
ευχαριστηµένου
ευχαριστηµένο
ευχαριστηµένο
ευχαριστηµένα
ευχαριστηµένων
ευχαριστηµένα
ευχαριστηµένα

Κινητό: επίθετο, γένους ουδετέρου, ενικού αριθµού, πτώσης αιτιατικής (κινητόςή-ό)
Π.χ. Το κινητό συνεργείο του σταθµού µας θα βρίσκεται το απόγευµα στην
κεντρική πλατεία.
Κλίση:
κινητός
κινητή
κινητό
κινητού
κινητής
κινητού
κινητό
κινητή
κινητό
κινητέ
κινητή
κινητό
κινητοί
κινητών
κινητούς
κινητοί

•

ευχαριστηµένη
ευχαριστηµένης
ευχαριστηµένη
ευχαριστηµένη
ευχαριστηµένες
ευχαριστηµένων
ευχαριστηµένες
ευχαριστηµένες

κινητές
κινητών
κινητές
κινητές

κινητά
κινητών
κινητά
κινητά

Προτιµάτε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (προτιµάω)
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Π.χ. Προτιµάτε να µείνουµε στο σπίτι ή να βγούµε έξω;
Αρχικοί χρόνοι: προτιµούσα, θα προτιµώ, θα προτιµήσω, προτίµησα, έχω
προτιµήσει, είχα προτιµήσει, θα έχω προτιµήσει

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ο κύριος Παυλόπουλος θα κάνει εκδροµή στη Νέα Υόρκη.
Η πτήση του είναι µέσω Παρισιού.
Ο κύριος πληρώνει το εισιτήριο µετρητά.
Το εισιτήριό του είναι µετ’ επιστροφής.
Θα µείνει στη Νέα Υόρκη µια νύχτα.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Τον κ. Παυλόπουλο τον ……………… η προηγούµενη πτήση.
α. βοηθάει
β. συµβουλεύει
γ. βολεύει
2. Η συνάντηση στη Νέα Υόρκη είναι ……………… .
α. επείγων
β. επείγουσα
γ. επείγον
3. Η υπάλληλος του ……………… να µείνει στο ξενοδοχείο «Άλµπα».
α. συνιστά
β. συναντά
γ. συµβουλεύει
4. Το εισιτήριο του είναι µε ……………… ηµεροµηνία επιστροφής.
α. ανοιχτή
β. κλειστή
γ. άνετη
5. Η πτήση στη Νέα Υόρκη είναι ……………… Παρισιού.
α. µέσα
β. µέσω
γ. µε
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον υπερσυντέλικο των παρακάτω ρηµάτων:

1.
2.
3.
4.
5.

αναβάλλω
ειδοποιώ
εξυπηρετώ
προσκαλώ
συµβουλεύω

________________
________________
________________
________________
________________

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα ρήµατα που εισάγουν πλάγιο λόγο:
1.
2.
3.
4.
5.

κάνω
προειδοποιώ
φωνάζω
παρακαλώ
κλαίω

3. Ξαναγράψτε τις προτάσεις στον πλάγιο λόγο:
1. Συγνώµη, µήπως έχετε µια ελεύθερη θέση για τις τριάντα του µηνός;
Ρώτησε
……………………………………………………………………………………………………
2. Επαναλαµβάνω, θέλω να έχω τα αποτελέσµατα µέχρι το τέλος της ηµέρας
Επανέλαβε ……………………………………………………………………………………………………
3. Τελειώστε την αναφορά και στείλτε τη στον κύριο Σταµατόπουλο.
Τους είπε ……………………………………………………………………………………………………

4. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των επιθέτων:
1. Η πτήση προς τη Νέα Υόρκη είναι ……………………………… από αυτή στο Παρίσι.
(µακρύς)
2. Η τιµή που σας προσφέρουµε είναι ……………………………… απ’ όλες. (συµφέρων)
3. Το συγκεκριµένο αεροπλάνο είναι ένα από ……………………………… µοντέλα.
(καινούργιος)
4. Ο Λουκάς έκανε ……………………………… (πολύς) και ……………………………… (καλός)
δουλειά από τον Πέτρο.
5. Αυτά τα παιδιά είναι ……………………………… (συνεπής) στα µαθήµατά τους απ’ ότι
τα παιδιά της προηγούµενης τάξης.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Θέλετε να διαφηµίσετε την επιχείρησή σας στο ∆ιαδίκτυο;
Εµείς µπορούµε να σας συµβουλεύσουµε, επειδή η επιτυχής
προώθηση της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο είναι ο
στόχος µας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαφηµιστεί κανείς
στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, αλλά λίγοι είναι πραγµατικά αποδοτικοί.

Οι τρόποι διαφήµισης, µέσω ∆ιαδικτύου, που σας προτείνουµε, είναι οι εξής:
1. ∆ιαφήµιση Banner. Η καταχώρηση γίνεται, όπως συνηθίζεται, µε τη µορφή του
λεγόµενου "banner", ενός συγκεκριµένου, δηλαδή, χώρου σε οποιαδήποτε σελίδα
του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ο οποίος θα αναφέρεται στην εταιρεία σας. Σκοπός της διαφήµισης
θα είναι να πληροφορούνται οι επισκέπτες της σελίδας σχετικά µε την εταιρεία σας ή
τη δική σας ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Καταρχήν, πρέπει να επιλέξετε τη σελίδα, στην
οποία θέλετε να γίνει η καταχώρηση. Κάποιες σελίδες έχουν παραπάνω
επισκεψιµότητα από κάποιες άλλες, οπότε αυτή η επιλογή είναι ίσως και η
σηµαντικότερη. Μετά επιλέγετε το µέγεθος της διαφήµισης. Υπάρχουν αρκετές
προεπιλεγµένες διαστάσεις, για να επιλέξετε αυτή, που σας ταιριάζει καλύτερα. Η
διαφήµιση µπορεί να είναι µονόχρωµη, έγχρωµη, µόνο κείµενο ή σε συνδυασµό µε
γραφικά. Μπορεί να είναι στατική ή να υπάρχει κίνηση, δηλαδή εναλλαγή στοιχείων,
που δε θα µπορούσαν να παρουσιαστούν σε µια στατική, για παράδειγµα,
διαφήµιση.
2. Καταχώρηση σε Μηχανές Αναζήτησης. Θα καταχωρούµε την ιστοσελίδα σας
στις δηµοφιλέστερες µηχανές αναζήτησης και καταλόγους, στο εξωτερικό και την
Ελλάδα, που παρέχουν δωρεάν καταχώρηση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κάθε παροχέα.
Με τη βοήθεια των συνολικών
στατιστικών ανά µέρα, βδοµάδα,
µήνα
θα
ελέγχουµε
την
αποτελεσµατικότητα διαδικτυακών
διαφηµιστικών µακετών και θα
κάνουµε διαδικτυακή έρευνα αγοράς. Η
προσπάθεια µας στοχεύει στο όσο το
δυνατόν χαµηλότερο κόστος µε όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη απόδοση.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
• Αποδοτικός-ή-ό: αυτός που αποφέρει κέρδος, οφέλη.
Π.χ. Οι επενδύσεις του σπάνια είναι αποδοτικές.
• Καταχώρηση, -εις: η καταγραφή στοιχείων στην κατάλληλη θέση, δηµοσίευση
στην εφηµερίδα ή περιοδικό.
Π.χ. Η καταχώρηση των εξόδων γίνεται στη δεξιά στήλη του λογιστικού βιβλίου.
• Επισκεψιµότητα: (µόνο σε ιστοσελίδες υπολογιστών) πόσοι χρήστες
επισκέπτονται µια ιστοσελίδα του ∆ιδικτύου.
Π.χ. Την προηγούµενη εβδοµάδα η ιστοσελίδα µας είχε µεγάλη επισκεψιµότητα.
• Προεπιλεγµένος-η-ο: αυτός που έχει επιλεχθεί από πριν.
Π.χ. Για να κάνεις τις ρυθµίσεις που θέλεις, πρέπει να αλλάξεις τις προεπιλεγµένες
εντολές.
• ∆ιάσταση, -εις: η απόσταση ανάµεσα σε δυο όρια.
Π.χ. Οι διαστάσεις αυτού του µηχανήµατος, δεν ταιριάζουν µε το συγκεκριµένο
χώρα και τα υπόλοιπα αντικείµενα.
• Γραφικά: σχέδια ή εφαρµογές της ζωγραφικής, που χρησιµοποιούνται στη
διαφήµιση.
Π.χ. Μας παρουσίασε τα αποτελέσµατα µε τη βοήθεια των γραφικών.
• Μηχανή, -ές αναζήτησης (-η, -εις): τρόπος εύρεσης πληροφοριών.
Π.χ. Έψαξα µε διάφορες µηχανές αναζήτησης, αλλά τα αποτελέσµατα είναι λίγα και
δε µε βοηθάνε.
• Προδιαγραφή, -ές: ο προσχεδιασµός,
το σύνολο των χαρακτηριστικών
(ποσοτικών, ποιοτικών κτλ.) σχεδιασµένων και καθορισµένων λεπτοµερώς εκ των
προτέρων.
Π.χ. Πρέπει να ετοιµάσει τις τεχνικές προδιαγραφές.
• Στατιστικά: ποσοτικά δεδοµένα για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε ένα
θέµα.
Π.χ. Σύµφωνα µε τα στατιστικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν.
• Αποτελεσµατικότητα: η ιδιότητα του αποτελεσµατικού.
Π.χ. Ο χρόνος θα δείξει την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου
• ∆ιαδικτυακός-ή-ό: αυτός που έχει σχέση µε το ∆ιαδίκτυο.
Π.χ. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στους χρήστες.
• Μακέτα, -ες: γραπτό προσχέδιο έργου.
Π.χ. Ο υπουργός εντυπωσιάστηκε όταν είδε τη µακέτα των νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων.

206

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 24 - Επανάληψη

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
µηχανές αναζήτησης, στατιστικά, επισκεψιµότητα, γραφικά, προώθηση
Συνάδελφοι,
σύµφωνα
µε
τα
τελευταία
………………………………
η
……………………………… των νέων προϊόντων µας δεν είναι πολύ επιτυχής. Γι’ αυτό
προτείνω να αρχίσουµε και µια διαφηµιστική καµπάνια µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Θα
καταχωρήσουµε
τις
καινούργιες
διαφηµίσεις
µας,
έγχρωµες
και
µε
……………………………… στις ειδικές ιστοσελίδες, όπου η ……………………………… είναι
σηµαντική. Εσείς, κ. Ανδρεάδη, θα ψάξετε µε τις διάφορες ……………………………… για
τις καλύτερες σελίδες.

2. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

επιτυχής
προεπιλεγµένες
συνολικά
διαφηµιστική
διαδικτυακή

µακέτα
έρευνα
προώθηση
στατιστικά
διαστάσεις
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Γενικό Λεξιλόγιο
•

Στόχος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ο
στόχος, -ου)
Π.χ. Στόχος της επιχείρησής µας είναι η προώθηση των προϊόντων µας στο
εξωτερικό.
Κλίση:
ο στόχος
του στόχου
το στόχο
στόχε

•

οι στόχοι
των στόχων
τους στόχους
στόχοι

Ταιριάζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (ταιριάζω)
Π.χ. Η υπόθεση αυτή ταιριάζει απόλυτα µε τα δεδοµένα που έχουµε.
Αρχικοί χρόνοι: ταιριάζω, ταίριαζα, θα ταιριάζω, θα ταιριάσω, ταίριασα, έχω
ταιριάσει, είχα ταιριάσει, θα έχω ταιριάσει

•

•

Μονόχρωµη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(µονόχρωµος-η-ο)
Π.χ. Τα µονόχρωµα ρούχα µπορούν να συνδυαστούν πιο εύκολα.
Κλίση:
µονόχρωµος
µονόχρωµου
µονόχρωµο
µονόχρωµε

µονόχρωµη
µονόχρωµης
µονόχρωµη
µονόχρωµη

µονόχρωµο
µονόχρωµου
µονόχρωµο
µονόχρωµο

µονόχρωµοι
µονόχρωµων
µονόχρωµους
µονόχρωµοι

µονόχρωµες
µονόχρωµων
µονόχρωµες
µονόχρωµες

µονόχρωµα
µονόχρωµων
µονόχρωµα
µονόχρωµα

Έγχρωµη: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(έγχρωµος-η-ο)
Π.χ. Οι έγχρωµες φωτογραφίες είναι πιο ακριβές από τις ασπρόµαυρες.
Κλίση:
έγχρωµος
έγχρωµου
έγχρωµο
έγχρωµε

έγχρωµη
έγχρωµης
έγχρωµη
έγχρωµη

έγχρωµο
έγχρωµου
έγχρωµο
έγχρωµο

έγχρωµοι
έγχρωµων
έγχρωµους
έγχρωµοι

έγχρωµες
έγχρωµων
έγχρωµες
έγχρωµες

έγχρωµα
έγχρωµων
έγχρωµα
έγχρωµα
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Εναλλαγή: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(η εναλλαγή, -ής)
Π.χ. Μετά τις εκλογές έγινε εναλλαγή των µεγαλύτερων κοµµάτων στην εξουσία.
Κλίση:
η εναλλαγή
της εναλλαγής
την εναλλαγή
εναλλαγή

•

•

οι εναλλαγές
των εναλλαγών
τις εναλλαγές
εναλλαγές

∆ηµοφιλέστερες: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής, βαθµού συγκριτικού (δηµοφιλής-ής-ές)
Π.χ. Είναι τόσο δηµοφιλής τραγουδιστής, που σε όλες του τις συναυλίες
συγκεντρώνει πολύ κόσµο.
Κλίση:
δηµοφιλής
δηµοφιλούς
δηµοφιλή
δηµοφιλή

δηµοφιλής
δηµοφιλούς
δηµοφιλή
δηµοφιλή

δηµοφιλές
δηµοφιλούς
δηµοφιλές
δηµοφιλές

δηµοφιλείς
δηµοφιλών
δηµοφιλείς
δηµοφιλείς

δηµοφιλείς
δηµοφιλών
δηµοφιλείς
δηµοφιλείς

δηµοφιλή
δηµοφιλών
δηµοφιλή
δηµοφιλή

Παρέχουν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (παρέχω)
Π.χ. Ο µισθός του του παρέχει τη δυνατότητα να ζει άνετα.
Αρχικοί χρόνοι: παρέχω, παρείχα, θα παρέχω, θα παράσχω, παρείχα, έχω
παράσχει, είχα παράσχει, θα έχω παράσχει

•

∆ωρεάν: επίρρηµα
Π.χ. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν.

•

Απόδοση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
απόδοση, -ης/-εως)
Π.χ. Η απόδοση του κειµένου στα αγγλικά αποτελεί το ένα µέρος της εξέτασης.
Κλίση:
η απόδοση
της απόδοσης
την απόδοση
απόδοση

οι αποδόσεις
των αποδόσεων
τις αποδόσεις
αποδόσεις
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Άσκηση Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Όλες οι ιστοσελίδες έχουν την ίδια επισκεψιµότητα.
Η διαφήµιση µπορεί να είναι µονόχρωµη, έγχρωµη, στατική.
Οι τρόποι διαφήµισης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι πάντα αποδοτικοί.
Από το banner οι επισκέπτες της σελίδας πληροφορούνται σχετικά µε την εταιρεία.
Η αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης ελέγχεται µε την βοήθεια των στατιστικών.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Κάποιες σελίδες έχουν παραπάνω ……………………………… από κάποιες άλλες.
α. εφαρµογή
β. επισκεψιµότητα
γ. επίσκεψη
2. Οι ιστοσελίδες καταχωρούνται στις µηχανές ……………………………… .
α. αναζήτησης
β. ζήτησης
γ. αναχώρησης
3. Με τη βοήθεια των στατιστικών
ελέγχεται η ……………………………… της
διαφήµισης.
α. αποτέλεσµα
β. αποτελέσµατα
γ. αποτελεσµατικότητα
4. Ο σκοπός της διαφήµισης είναι ……………………………… της επιχείρησης.
α. η εναλλαγή
β. η καταχώρηση
γ. το κέρδος
5. Η διαφήµιση µπορεί να είναι µόνο κείµενο ή σε συνδυασµό µε
…………………………… .
α. γραφή
β. ζωγραφικά
γ. γραφικά
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε το µονολεκτικό συγκριτικό των επιθέτων:

1.
2.
3.
4.
5.

ακριβός
επιµελής
όµορφος
µακρύς
ακριβής

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

2. Σηµειώστε µε ένα √ τα επίθετα µε ανώµαλα παραθετικά ή χωρίς παραθετικά:
1.
2.
3.
4.
5.

καφετής
τουριστικός
γρήγορος
αγενής
κακός

6. καθαρός
7. απλός
8. ξύλινος
9. χθεσινός
10. ενδιαφέρων

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα της παρένθεσης στο σωστό τύπο της
υποτακτικής αορίστου:
1. Πρέπει να του ……………………… (τηλεφωνώ) οπωσδήποτε σήµερα το απόγευµα,
γιατί µου είπε ότι είναι ανάγκη.
2. Οφείλεις να ……………………… (έρχοµαι) µαζί µας το βράδυ, γιατί µας το έχεις
υποσχεθεί.
3. Χρειάζεται να ……………………… (δουλεύω) ως αργά, για να τελειώσουµε την
εργασία µας.
4. Μπορείς να ……………………… (ταξιδεύω) την επόµενη εβδοµάδα στο εξωτερικό;
5. Έχετε τη δυνατότητα να ……………………… (γράφω) τα στοιχεία σας σε αυτή την
αίτηση;
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Η προβολή ενός προϊόντος.
2. Ο συγκριτικός βαθµός του επιθέτου σηµαντικός.
3. Το επίθετο «αποδοτικός» στην αιτιατική ενικού.
Κάθετα:
1. Κάτι που παίρνουµε χωρίς να πληρώνουµε.
2. Το ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
1
1
2
2

3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. ∆ιαφήµιση µε πολλά χρώµατα.
2. Η γενική του ουσιαστικού «∆ιαδίκτυο».
3. Βρίσκοµαι σε αρµονία µε κάποιον ή κάτι.

Ε______
∆_________
Τ_______

Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Τα τελευταία …………………… δείχνουν µείωση των πωλήσεων.
α. στατιστική
β. στατιστικά
γ. πληροφορίες
2. Είµαι υπεύθυνος για την …………………… του καινούργιου µας προϊόντος.
α. πρόσκληση
β. πρόβλεψη
γ. προώθηση
3. Είµαστε δύο και γι΄ αυτό θέλουµε να µείνουµε σε …………………… δωµάτιο.
α. δίκλινο
β. µονόκλινο
γ. τρίκλινο
4. Για να είµαστε σίγουροι πρέπει να …………………… την κράτησή σας.
α. επιβεβαιώσετε
β. επιδιορθώσετε
γ. επιλέξετε
5. Πάντα αγοράζει εισιτήρια για την πρώτη …………………… .
α. τάξη
β. θέση
γ. ταξί
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