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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.
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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
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