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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.
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•

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

125

Επιχειρηµατικά ελληνικά

•

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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