Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

ENOTHTA 1 - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Πελάτης:
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Καληµέρα, κύριε. Μπορώ να
σας βοηθήσω;
Καληµέρα. Θα ήθελα να
ανοίξω κάποιο λογαριασµό
στην τράπεζά σας.
Μάλιστα, κύριε, θα σας
δείξω το γραφείο του
υπαλλήλου µας, ο οποίος θα
σας δώσει περισσότερες
πληροφορίες.
Καληµέρα, κύριε, θέλετε να ανοίξετε λογαριασµό εδώ;
Ναι. Μετακόµισα εδώ πριν από ένα µήνα και θέλω να µεταφέρω
τους λογαριασµούς µου στην τράπεζά σας.
Καταλαβαίνω. Τι είδος λογαριασµού έχετε;
Θα ήθελα να ανοίξω ένα λογαριασµό σε ευρώ. Έχω και ένα
σηµαντικό ποσό σε δολάρια και σκέφτηκα να τα πουλήσω.
Μπορείτε να µε συµβουλέψετε εσείς;
Βέβαια. Καλύτερα να µην τα πουλήσετε αυτή τη στιγµή. Η ισοτιµία
του δολαρίου τώρα δεν είναι συµφέρουσα - ούτε η τραπεζική
τιµή ούτε η τιµή που προσφέρουν τα ιδιωτικά γραφεία
συναλλάγµατος.
Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Σε τέτοια περίπτωση ανοίξτε
µου και ένα λογαριασµό δολαρίων. Έχω όµως και µια διεθνή
τραπεζική επιταγή και θα ήθελα να την αλλάξω.
Βεβαίως. Αριστερά από την είσοδο γράφει «Θυρίδα
συναλλάγµατος». Εκεί ο συνάδελφός µου θα σας βοηθήσει.
Πρώτα όµως να τελειώσουµε µε τους λογαριασµούς σας. Θα σας
εκδώσουµε µια πιστωτική κάρτα και ένα βιβλιάριο επιταγών που
θα χρησιµοποιείτε, όταν δεν έχετε αρκετά µετρητά µαζί σας. Εσείς
θα αποφασίσετε ποιος τρόπος είναι πιο άνετος για σας. Πρέπει,
επίσης, να µας φέρετε µερικά έγγραφα. Θα σας ενηµερώσει η
κυρία στο διπλανό γραφείο.
Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
Εµείς σας ευχαριστούµε που διαλέξατε την τράπεζα µας.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

∆ολάριο, -α: νοµισµατική µονάδα των ΗΠΑ, του Καναδά και άλλων χωρών.
Π.χ. Για να ταξιδέψεις στις ΗΠΑ, πρέπει να αλλάξεις τα χρήµατά σου από ευρώ σε
δολάρια.

•

Συµφέρων, -ουσα, -ον: αυτός που συµφέρει, που αποφέρει κέρδος ή όφελος.
Π.χ. Οι τιµές που τελικά επικράτησαν είναι ιδιαίτερα συµφέρουσες για τους
επενδυτές.

•

Τραπεζικός-ή-ό: αυτός που ανήκει σε τράπεζα ή έχει σχέση µε αυτή.
Π.χ. Βρήκε µια αξιόλογη δουλειά ως τραπεζικός υπάλληλος.

•

Ιδιωτικός-ή-ό: αυτός που δεν ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, αλλά σε ιδιώτη.
Π.χ. Ο χώρος που όρισαν για την κατασκευή του δρόµου ανήκει σε ιδιωτική
περιουσία.

•

Γραφείο, -α συναλλάγµατος (-µα, -µατα): γραφείο όπου διατίθεται
νόµισµα.
Π.χ. Πήγε σε γραφείο συναλλάγµατος, για να αλλάξει τα δολάρια σε ευρώ.

•

∆ιεθνής-ής-ές: αυτός που έχει σχέση µε το σύνολο των εθνών ή µε τα
περισσότερα από αυτά.
Π.χ. Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας µας αποτελούν βασικό στόχο του Υπουργείου
Εξωτερικών.

•

Θυρίδα, -ες: ορθογώνιο κουτί σε ταχυδροµείο ή τράπεζα, που προορίζεται για
ταξινόµηση αλληλογραφίας ή φύλαξη πολύτιµων αντικειµένων.
Π.χ. Πολλά από τα σπάνια και πανάκριβα αντικείµενα φυλάσσονται σε θυρίδες στην
τράπεζα.

ξένο

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Γραφείο: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
γραφείο, -ου)
Π.χ. Τα γραφεία της εταιρείας µας βρίσκονται στην οδό Οµήρου.
Κλίση:
το γραφείο
του γραφείου
το γραφείο
γραφείο

•

τα γραφεία
των γραφείων
τα γραφεία
γραφεία

Υπαλλήλου: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (ο
υπάλληλος, -ου)
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Π.χ. Οι υπάλληλοι του οργανισµού διοργανώνουν κάθε χρόνο διάφορες εορταστικές
εκδηλώσεις.
Κλίση:
ο υπάλληλος
οι υπάλληλοι
του υπάλληλου
των υπαλλήλων
τον υπάλληλο
τους υπαλλήλους
υπάλληλε
υπάλληλοι
•

Πληροφορίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η πληροφορία, -ας)
Π.χ. Οι πληροφορίες που µου έδωσε σχετικά µε τη διεύθυνση του γραφείου ήταν
λάθος, µε αποτέλεσµα να µην τον συναντήσω.
Κλίση:
η πληροφορία
της πληροφορίας
την πληροφορία
πληροφορία

•

•

οι πληροφορίες
των πληροφοριών
τις πληροφορίες
πληροφορίες

Σηµαντικό: επίθετο, γένους
ουδέτερου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής
(σηµαντικός-ή-ό)
Π.χ. Ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό γι’ αυτή, να πάρει τη συγκεκριµένη δουλειά.
Κλίση:
σηµαντικός
σηµαντικού
σηµαντικό
σηµαντικό

σηµαντική
σηµαντικής
σηµαντική
σηµαντική

σηµαντικό
σηµαντικού
σηµαντικό
σηµαντικό

σηµαντικοί
σηµαντικών
σηµαντικούς
σηµαντικοί

σηµαντικές
σηµαντικών
σηµαντικές
σηµαντικές

σηµαντικά
σηµαντικών
σηµαντικά
σηµαντικά

Να συµβουλέψετε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (συµβουλεύω)
Π.χ. Έχει τόση πείρα ως καθηγήτρια, που της ζήτησα να µε συµβουλέψει σχετικά µε
τον τρόπο διδασκαλίας.
Αρχικοί χρόνοι: συµβουλεύω, συµβούλευα, θα συµβουλεύω, θα συµβουλέψω,
συµβούλεψα, έχω συµβουλέψει, είχα συµβουλέψει, θα έχω συµβουλέψει

•

Είσοδο: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η είσοδος,
-ου)
Π.χ. Όλες οι είσοδοι του κτιρίου είναι κλειστές, εκτός από την κεντρική.
Κλίση:
η είσοδος

οι είσοδοι
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της εισόδου
την είσοδο
είσοδος
•

•

των εισόδων
τις εισόδους
είσοδοι

Άνετος: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (άνετοςη-ο)
Π.χ. Ο καινούργιος κινηµατογράφος έχει µεγαλύτερες αίθουσες, µε πιο άνετα
καθίσµατα.
Κλίση:
άνετος
άνετου
άνετο
άνετε

άνετη
άνετης
άνετη
άνετη

άνετο
άνετου
άνετο
άνετο

άνετοι
άνετων
άνετους
άνετοι

άνετες
άνετων
άνετες
άνετες

άνετα
άνετων
άνετα
άνετα

Έγγραφα: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(το έγγραφο, -ου)
Π.χ. Τα έγγραφα της εταιρείας περιέχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τις
αγορές και τις επενδύσεις της.
Κλίση:
το έγγραφο
του εγγράφου
το έγγραφο
έγγραφο

•

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

τα έγγραφα
των εγγράφων
τα έγγραφα
έγγραφα

∆ιαλέξατε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (διαλέγω)
Π.χ. ∆ιαλέγει πάντα τα πιο χρήσιµα και όµορφα δώρα!
Αρχικοί χρόνοι: διαλέγω, διάλεγα, θα διαλέγω, θα διαλέξω, διάλεξα, έχω διαλέξει,
είχα διαλέξει, θα έχω διαλέξει
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παράγωγα επίθετα
Τα επίθετα παράγονται από ουσιαστικά, ρήµατα, άλλα επίθετα και επιρρήµατα.
1. από ουσιαστικά
Συνήθως παίρνουν τις καταλήξεις -κος, -κός, -άρης, -ινος, -άτος, -ένιος, -ής, -ωτός,
-είος, -άτικος, -ίσιος κ.ά.
Παράδειγµα:
ψέµα - ψεύτικος
θάλασσα – θαλασσής
οικογένεια - οικογενειακός
µετάξι – µεταξωτός
πείσµα – πεισµατάρης
γυναίκα – γυναικείος
ξύλο – ξύλινος
άνοιξη – ανοιξιάτικος
µυρωδιά – µυρωδάτος
ηµέρα – ηµερήσιος
µάρµαρο – µαρµαρένιος
Τοπωνυµικά, χωρωνυµικά, πολεωνυµικά επίθετα - συνήθως έχουν τις καταλήξεις -ικός, ικος.
Ασία – ασιατικός
Ευρώπη – ευρωπαϊκός
Μακεδονία – µακεδονικός
Αθήνα – αθηναϊκός Χανιά – χανιώτικος
2. από ρήµατα
-τικός:
-ερός:
-τήριος:

ενοχλώ – ενοχλητικός
λάµπω – λαµπερός
κινώ – κινητήριος

παρηγορούµαι – παρηγορητικός

ρηµατικά επίθετα σε -τός
σφίγγω-σφιχτός

καπνίζω – καπνιστός κλείνω – κλειστός

βράζω - βραστός

3. από άλλα επίθετα
Τα επίθετα που παράγονται από άλλα επίθετα είναι υποκοριστικά:
-ούλης:
µικρός – µικρούλης
-ούτσικος:
ψηλός – ψηλούτσικος
-ιδερός:
µαύρος – µαυριδερός
-ωπός:
πράσινος - πρασινωπός
-ουλός:
µακρύς –µακρουλός
4. από επιρρήµατα
-ινός:

κοντά – κοντινός
σήµερα – σηµερινός
πέρσι – περσινός
τώρα – τωρινός

-ιανός:

αύριο – αυριανός
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Σύνθεση λέξεων
Οι σύνθετες λέξεις σχηµατίζονται µε δύο τρόπους:
1. µια λέξη παίρνει ένα αχώριστο µόριο όπως α-, ανα-, ξε-, αµφι-, δια-, δυσ-, εισ-, εκ,
εν-, ηµι-, οµο-, περι-, συν-, υπο- κ.ά.
παράδειγµα

α-ξέχαστος
ανα-γέννηση
ξε-κουράζω
αµφι-βάλλω
δια-κόπτω
δυσ-τυχία
εισ-βολή

εκ-θέτω
έν-τονος
ηµι-τελικός
οµο-λογία
περι-ορίζω
συν-οµιλία
υπό-γειο

Παρατηρήσεις:
α. το µόριο συν- γίνεται συµ-, συλ-, συρ-, συσ- όταν ακολουθούν -µ, -λ, -ρ, -σ
παράδειγµα
συν + µαθητής = συµµαθητής
συν + λογίζοµαι = συλλογίζοµαι
συν + ρίζα = σύρριζα
συν + σώµα = σύσσωµος
β. Τα µόρια δια-, επι-, υπο- χάνουν το τελικό τους φωνήεν όταν ακολουθεί φωνήεν
παράδειγµα
δια + ορίζοµαι = διορίζοµαι
επί + όνοµα = επώνυµο
υπό + αίθριος = ύπαιθρος
γ. Το εκ- γίνεται εξ- όταν ακολουθεί φωνήεν
παράδειγµα
εκ + άσκηση = εξάσκηση
εκ + ασφαλίζω = εξασφαλίζω

2. συνδυασµός ονοµάτων, αριθµητικών, ρηµάτων, επιρρηµάτων και η καινούργια λέξη
µπορεί να είναι ουσιαστικό, επίθετο, ρήµα, επίρρηµα.
Όταν η πρώτη συνθετική λέξη είναι κλιτή, συνδέεται µε τη δεύτερη µε συνδετικό
φωνήεν, συνήθως -ο-. Αυτό χάνεται όταν η δεύτερη λέξη αρχίζει µε φωνήεν.
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ουσιαστικό + ουσιαστικό > ουσιαστικό
γράφω + µηχανή – γραφοµηχανή
χέρι + γράφω – χειρόγραφο
µητέρα + πόλη – µητρόπολη

ουσιαστικό + επίθετο > επίθετο
νερό + βραστός – νερόβραστος
γλώσσα + πολύς– πολύγλωσσος

ουσιαστικό + επίθετο > ουσιαστικό
άγριος + λουλούδι – αγριολούλουδο

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

επίθετο + επίθετο > επίθετο
µόνος + ακριβός – µονάκριβος
θεός+ σοφός – θεόσοφος
µακρύς + στενός – µακρόστενος
γλυκός + ξινός – γλυκόξινος

επίθετο + επίρρηµα > επίθετο
έξω + σχολικός – εξωσχολικός

επίθετο + ρήµα > ρήµα
καλός + δέχοµαι – καλοδέχοµαι
κακός + παθαίνω – κακοπαθαίνω

ουσιαστικό + αριθµητικό > ουσιαστικό
δύο + εγγονός – δισέγγονος
τριάντα + φύλλο – τριαντάφυλλο

ουσιαστικό + επίρρηµα > ουσιαστικό
πάνω + σεντόνι – πανωσέντονο

ρήµα + ρήµα > ρήµα
πηγαίνω + έρχοµαι - πηγαινοέρχοµαι

ουσιαστικό + ρήµα > ρήµα
βιβλίο + γράφω – βιβλιογραφώ
ξύλο + φορτώνω – ξυλοφορτώνω

ρήµα + επίρρηµα > ρήµα
κάτω + βάζω – κατεβάζω

Σύνθετες λέξεις συχνά σχηµατίζονται µε τη βοήθεια των προθέσεων κατά, προς, αντί,
µετά, από, παρά κ.ά.
παραδείγµατα
προσανατολίζοµαι
µεταγραφή
αποκάλυψη
αντιµετωπίζω
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΤΟ ΕΥΡΩ

Την 01.01.2002 άρχισε µια νέα περίοδος µε την
ανάδυση του κοινού νοµίσµατος, του ευρώ, σε δώδεκα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία,
Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κάτω
Χώρες, Λουξεµβούργο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο).
Εκδόθηκαν χαρτονοµίσµατα, ενιαία για όλα τα κράτη.
Κάθε κράτος όµως έχει δικά του κέρµατα. Τα συστήµατα
πληρωµής των τραπεζών µεταπήδησαν σε ευρώ, καθώς
και η διατραπεζική και νοµισµατική αγορά, οι αγορές
κεφαλαίων και συναλλάγµατος, οι δηµόσιες και ιδιωτικές
συναλλαγές. Τους πρώτους έξι µήνες κυκλοφορούσαν
τα εθνικά νοµίσµατα παράλληλα µε το ευρώ, αλλά µετά
τα εθνικά νοµίσµατα δεν είχαν πια νόµιµη αξία. Το
ευρωπαϊκό νόµισµα διευκόλυνε πολύ τις εµπορικές
σχέσεις µεταξύ των κρατών.
Η χρήση, δηλαδή, του ευρώ έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα,
όχι µόνο για τα ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία κυκλοφορεί,
αλλά και για τους εµπορικούς τους εταίρους, όπως οι
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, οι οποίοι πρέπει τώρα να
κάνουν τις συναλλαγές τους µε ένα νόµισµα, το ευρώ και
όχι µε πολλά και διαφορετικά νοµίσµατα, όπως το µάρκο,
το φράγκο, η λίρα, η δραχµή κ.ά.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Ανάδυση, -εις: άνοδος από το βυθό στην επιφάνεια.
Π.χ. Η ανάδυση του νέου νοµίσµατος δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τις εµπορικές
συναλλαγές.

•

Κοινός-ή-ό: αυτός που ανήκει σε πολλούς ή χρησιµοποιείται από πολλούς.
Π.χ. Μαζί µε τη γυναίκα µου έχουµε κοινό τραπεζικό λογαριασµό.

•

Χαρτονόµισµα, -µατα: χάρτινο νόµισµα.
Π.χ. Έχασε το πορτοφόλι του, που ήταν γεµάτο χαρτονοµίσµατα.

•

Κέρµα, -µατα: µεταλλικό νόµισµα.
Π.χ. Οι τσέπες του είναι πάντα γεµάτες κέρµατα.

•

∆ιατραπεζικός-ή-ό: αυτός που αφορά δύο ή περισσότερες τράπεζες.
Π.χ. Οι διατραπεζικές συναλλαγές γίνονται κυρίως σε ευρώ.

•

Νοµισµατικός-ή-ό: αυτός που έχει σχέση µε το νόµισµα.
Π.χ. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και κοινή νοµισµατική αγορά.
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•

∆ηµόσιος-α-ο: αυτός που ανήκει ή που αναφέρεται στο κράτος.
Π.χ. Οι δηµόσιες υπηρεσίες εξυπηρετούν τους πολίτες και καλύπτουν διάφορες
ανάγκες τους.

•

Κυκλοφορώ: µετακινούµαι.
Π.χ. Φέτος, λόγω της οικονοµικής κρίσης, δεν κυκλοφόρησε πολύ χρήµα στην
αγορά.

•

Νόµιµος-η-ο: αυτός που έγινε σύµφωνα µε το νόµο.
Π.χ. Καµιά από τις συναλλαγές του δεν ήταν νόµιµη και γι’ αυτό αντιµετωπίζει
προβλήµατα.

•

Αξία, -ες: 1. το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων ενός ανθρώπου.
Π.χ. Είναι άνθρωπος µεγάλης αξίας.
2. η τιµή ενός πράγµατος.
Π.χ. Το αυτοκίνητό του είναι µεγάλης αξίας.

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Μέλη: ουσιαστικό, γένους ουδέτερου, αριθµού
πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής (το µέλος, -ους)
Π.χ. Τα µέλη του συνδέσµου µας αποφάσισαν να
εκλέξουν νέο πρόεδρο.
Κλίση:
το µέλος
του µέλους
το µέλος
µέλος

•

τα µέλη
των µελών
τα µέλη
µέλη

Εκδόθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(εκδίδοµαι)
Π.χ. Τα ποιήµατά του θα εκδοθούν στην επόµενη ανθολογία των εκδόσεών µας.
Αρχικοί χρόνοι: εκδίδοµαι, εκδιδόµουν, θα εκδίδοµαι, θα εκδοθώ, εκδόθηκα, έχω
εκδοθεί, είχα εκδοθεί, θα έχω εκδοθεί

•

Ενιαία: επίθετο, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(ενιαίος-α-ο)
Π.χ. Η πολιτική τους πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα ήταν ενιαία, παρά το γεγονός
ότι ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις.
Κλίση:
ενιαίος
ενιαίου
ενιαίο

ενιαία
ενιαίας
ενιαία

ενιαίο
ενιαίου
ενιαίο
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•

ενιαίε

ενιαία

ενιαίο

ενιαίοι
ενιαίων
ενιαίους
ενιαίοι

ενιαίες
ενιαίων
ενιαίες
ενιαίες

ενιαία
ενιαίων
ενιαία
ενιαία

Τραπεζών: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (η
τράπεζα, -ας)
Π.χ. Την ερχόµενη Πέµπτη οι τράπεζες δεν θα κάνουν καµία συναλλαγή, λόγω
απεργίας.
Κλίση:
η τράπεζα
της τράπεζας
την τράπεζα
τράπεζα

•

Ενότητα 1 - Συνάλλαγµα

οι τράπεζες
των τραπεζών
τις τράπεζες
τράπεζες

Μεταπήδησαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (µεταπηδώ)
Π.χ. ∆εν είναι σταθερός στις πολιτικές του απόψεις και συχνά µεταπηδά από τη µία
παράταξη στην άλλη.
Αρχικοί χρόνοι: µεταπηδώ, µεταπηδούσα, θα µεταπηδώ, θα µεταπηδήσω,
µεταπήδησα, έχω µεταπηδήσει, είχα µεταπηδήσει, θα έχω µεταπηδήσει

•

•

Εθνικά: επίθετο, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(εθνικός-ή-ό)
Π.χ. Οι εθνικές µας θέσεις σχετικά µε τα διεθνή γεγονότα βρίσκουν τους
περισσότερους από εµάς σύµφωνους.
Κλίση:
εθνικός
εθνικού
εθνικό
εθνικέ

εθνική
εθνικής
εθνική
εθνική

εθνικό
εθνικού
εθνικό
εθνικό

εθνικοί
εθνικών
εθνικούς
εθνικοί

εθνικές
εθνικών
εθνικές
εθνικές

εθνικά
εθνικών
εθνικά
εθνικά

∆ιευκόλυνε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διευκολύνω)
Π.χ. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µε διευκολύνει ιδιαίτερα στη δουλειά µου, καθώς
αποθηκεύω όλα τα έγγραφά µου εκεί.
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Αρχικοί χρόνοι: διευκολύνω, διευκόλυνα, θα διευκολύνω, θα
διευκόλυνα, έχω διευκολύνει, είχα διευκολύνει, θα έχω διευκολύνει
•

Χρήση: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
χρήση, -ης / -εως)
Π.χ. Η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην
εκπαίδευση.
Κλίση:
η χρήση
της χρήσης (χρήσεως)
τη χρήση
χρήση

•

διευκολύνω,

οι χρήσεις
των χρήσεων
τις χρήσεις
χρήσεις

Ευνοϊκά: επίθετο, γένους ουδέτερου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(ευνοϊκός-ή-ό)
Π.χ. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για όλους τους
µαθητές.
Κλίση:
ευνοϊκός
ευνοϊκού
ευνοϊκό
ευνοϊκέ

ευνοϊκή
ευνοϊκής
ευνοϊκή
ευνοϊκή

ευνοϊκό
ευνοϊκού
ευνοϊκό
ευνοϊκό

ευνοϊκοί
ευνοϊκών
ευνοϊκούς
ευνοϊκοί

ευνοϊκές
ευνοϊκών
ευνοϊκές
ευνοϊκές

ευνοϊκά
ευνοϊκών
ευνοϊκά
ευνοϊκά
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παράγωγα ρήµατα
Ρήµατα παράγονται από: ονόµατα, άλλα ρήµατα και άκλιτα (επιρρήµατα, επιφωνήµατα ή
άκλιτες εκφράσεις)
1. από ονόµατα
παίρνουν τις καταλήξεις -άζω, -ιάζω, -ίζω, -εύω,
παράδειγµα
αρχή – αρχίζω
νοίκι – νοικιάζω
έτοιµος – ετοιµάζω
άρρωστος – αρρωσταίνω
γιατρός – γιατρεύω
δύναµη – δυναµώνω

-αίνω, -ώνω
κόκκινος - κοκκινίζω
αρραβώνας – αρραβωνιάζω
δόξα - δοξάζω
πάθος – παθαίνω
δηµόσιος – δηµοσιεύω
ελαφρύς – ελαφρώνω

2. από άλλα ρήµατα
παράδειγµα
ψάχνω – ψαχουλεύω
σκορπώ - σκορπίζω
3. από άκλιτα (επιρρήµατα, επιφωνήµατα, φωνές ζώων, άκλιτες φράσεις)
παίρνουν πιο συχνά τις καταλήξεις -ζω, -ίζω, -εύω, -ώνω
παράδειγµα
αντίκρυ – αντικρίζω
γαβ - γαβγίζω
καλώς όρισες - καλωσορίζω
κοντά – κοντεύω
ψηλά – ψηλώνω

Παράγωγα ουσιαστικά
Τα παράγωγα ουσιαστικά σχηµατίζονται από άλλα ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα

1. από ουσιαστικά
Υποκοριστικά - παρουσιάζουν ως µικρό εκείνο που σηµαίνουν οι λέξεις από τις οποίες
προέρχονται. Οι βασικές καταλήξεις είναι:
-άκι:
ψάρι – ψαράκι
-άκης:
Γιώργος – Γιωργάκης
-άκος:
δρόµος – δροµάκος
-ίτσα:
Ελένη – Ελενίτσα
-ούλης:
παππούς – παππούλης
-ούλα:
κόρη – κορούλα
-ούδα, -ούδι:
άγγελος – αγγελούδι
-οπούλα, -όπουλο: Κρήτη – Κρητικοπούλα
-ίσκος:
λόφος – λοφίσκος
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Τοπικά - δείχνουν τόπο
-είο:
Πατριάρχης – Πατριαρχείο
-άδικο, -ίδικο:
ψάρι – ψαράδικο, παλιατζής – παλιατζίδικο
-ικο:
µανάβης – µανάβικο
-ια:
Γερµανός – Γερµανία
Εθνικά - δείχνουν άνθρωπο που κατάγεται από ορισµένο τόπο ή που ανήκει σ’ αυτόν
-άνος, -ανός:
Αµερική – Αµερικάνος, Αφρική – Αφρικανός
-ώτης:
Ήπειρος – Ηπειρώτης
-ίτης:
Αδριανούπολη – Αδριανουπολίτης
-ινός:
Τρίκαλα – Τρικαλινός
-έζος:
Κίνα – Κινέζος
Επαγγελµατικά - σηµαίνουν επάγγελµα
-άς:
γάλα – γαλατάς, ψάρι – ψαράς
-άρης, -ιάρης:
βάρκα – βαρκάρης, σκουπίδι – σκουπιδιάρης
-τζής:
ταξί – ταξιτζής, καφές – καφετζής
-άριος:
αποθήκη – αποθηκάριος
-ίστας:
πιάνο – πιανίστας
-ίτης:
τέχνη – τεχνίτης

2. από ρήµατα
Σηµαίνουν το πρόσωπο που ενεργεί, την ενεργεία ή το αποτέλεσµά της, το όργανο, τον
τόπο, το µέσο
παράδειγµα
παίζω – παίχτης
ράβω – ράφτης
σέβοµαι – σεβασµός
λάµπω – λάµψη
σκουπίζω – σκουπίδι
φορτώνω – φόρτωµα
δουλεύω – δουλειά
γυµνάζω- γυµναστήριο

3. από επίθετα
-οσύνη:
-ύτητα:
-ότητα:
-ίλα:
-άδα:
-εια:

καλός – καλοσύνη
ταχύς – ταχύτητα
αθώος – αθωότητα
µαύρος – µαυρίλα
έξυπνος – εξυπνάδα
επιµελής – επιµέλεια
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