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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.).
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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.
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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.

147

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 21 - Επαγγελµατικά ταξίδια

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

160

