Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 17 - Προφίλ επιχειρηµατία-Ιστορικό εταιρείας

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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ραγδαίοι
•
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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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