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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ

(στην εταιρεία ΕΨΙΛΟΝ)
Γενικός ∆ιευθυντής:

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

κ. Γεωργίου:

Γενικός ∆ιευθυντής:

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

Γενικός ∆ιευθυντής:

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

πολύτιµη
διαπραγµατευτής
κινητοποίηση
έγκριση
συντηρητικός

πολιτικός
δυναµική
τραπεζική
συνεργάτιδα
ικανός

Γενικό Λεξιλόγιο
•

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

•

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

•

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

τα περιθώρια
των περιθωρίων
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τα περιθώρια
περιθώρια

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

•

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

•

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

•

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

•

οι απολύσεις
των απολύσεων
τις απολύσεις
απολύσεις

τα θύµατα
των θυµάτων
τα θύµατα
θύµατα

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

•

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

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

•

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

•

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

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

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

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

χτίζω
ποτίζω
περνάω
πατάω
ξυπνάω

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

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

µανάβης
κεφτές
ποιητής
καναπές
καθηγητής

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

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

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

Μαρία:

Γιώργος:

Μαρία:

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

τουριστικό
αγοραστική
εξαγωγικό
προσωπική
αρµόδιος

εµπόριο
υπόθεση
συνάλλαγµα
δύναµη
υπάλληλος

Γενικό Λεξιλόγιο
•

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

•

οι εκπλήξεις
των εκπλήξεων
τις εκπλήξεις
εκπλήξεις

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

•

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

αρµόδια
αρµόδιας
αρµόδια

αρµόδιο
αρµόδιου
αρµόδιο
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αρµόδιε

αρµόδια

αρµόδιο

αρµόδιοι
αρµοδίων
αρµόδιους
αρµόδιοι

αρµόδιες
αρµοδίων
αρµόδιες
αρµόδιες

αρµόδια
αρµοδίων
αρµόδια
αρµόδια

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

•

Κλίση:
ελεγχόµενος
ελεγχόµενου
ελεγχόµενο
ελεγχόµενε

ελεγχόµενη
ελεγχόµενης
ελεγχόµενη
ελεγχόµενη

ελεγχόµενο
ελεγχόµενου
ελεγχόµενο
ελεγχόµενο

ελεγχόµενοι
ελεγχόµενων
ελεγχόµενους
ελεγχόµενοι

ελεγχόµενες
ελεγχόµενων
ελεγχόµενες
ελεγχόµενες

ελεγχόµενα
ελεγχόµενων
ελεγχόµενα
ελεγχόµενα

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

•

Κλίση:
περιορισµένος
περιορισµένου
περιορισµένο
περιορισµένε

περιορισµένη
περιορισµένης
περιορισµένη
περιορισµένη

περιορισµένο
περιορισµένου
περιορισµένο
περιορισµένο

περιορισµένοι
περιορισµένων
περιορισµένους
περιορισµένοι

περιορισµένες
περιορισµένων
περιορισµένες
περιορισµένες

περιορισµένα
περιορισµένων
περιορισµένα
περιορισµένα

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

µηδαµινή
µηδαµινής

µηδαµινό
µηδαµινού
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µηδαµινό
µηδαµινέ

µηδαµινή
µηδαµινή

µηδαµινό
µηδαµινό

µηδαµινοί
µηδαµινών
µηδαµινές
µηδαµινοί

µηδαµινές
µηδαµινών
µηδαµινές
µηδαµινές

µηδαµινά
µηδαµινών
µηδαµινά
µηδαµινά

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

•

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

•

•

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

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

αριθµού

Κλίση:
καταστροφικός
καταστροφικού
καταστροφικό
καταστροφικέ

καταστροφική
καταστροφικής
καταστροφική
καταστροφική

καταστροφικό
καταστροφικού
καταστροφικό
καταστροφικό

καταστροφικοί
καταστροφικών
καταστροφικούς
καταστροφικοί

καταστροφικές
καταστροφικών
καταστροφικές
καταστροφικές

καταστροφικά
καταστροφικών
καταστροφικά
καταστροφικά

ενικού,

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

•

πτώσης

επιστρέψω,

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

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

Ασκήσεις Κατανόησης

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

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

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

νοµάρχης
Ολλανδία
σπίτι
ελπίζω
αφελής

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

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

αµάθεια
ηθοποιός
ελευθερία
αγάπη
διάσωση

4. Σχηµατίστε ρήµατα από τις παρακάτω λέξεις:

1.
2.
3.
4.
5.

έρωτας
ελεύθερος
ξερός
δίκαιος
φαρδύς

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

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

2

1

2

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

Ι_______
Α______
Α_______
Ε______
Σ________
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Είναι βέβαιο ότι οι εργάτες ετοιµάζονται να ……………… .
α. απεργηθούν
β. απεργήσουν
γ. απεργούν
2. ……………… πάντα τα παιδιά µου.
α. συµβουλεύω
β. συµβουλεύτηκα
γ. συµβουλευτώ
3. Αυτή την εποχή ……………… σοβαρό πρόβληµα µε τη δουλειά του.
α. αντιµετωπίσει
β. αντιµετωπίζει
γ. έχει αντιµετωπίσει
4. Ελένη µου! ……………… έκπληξη!
α. πως
β. ότι
γ. τι
5. Θα προτιµούσα ……………… πήγαινα διακοπές τον Αύγουστο.
α. να
β. επειδή
γ. όπως
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