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Μέλλον
(Будущее)

В греческом языке существуют три
грамматические времена для выражения будущего: будущее длительное
(μέλλοντας συνεχής), будущее (μέλλοντας
συνοπτικός) и будущее совершенное время (μέλλοντας συντελεσμένος).

Θα μ’ αγαπάς για πάντα;
Ναι, δεν θα αγαπήσω ποτέ άλλη γυναίκα

Образование
Все три будущие времена принимают
частицу θα, которая ставится перед глагольной формой.
будущее длительное →
будущее, действительный
залог

-ουμε
-ετε
-ουν(ε)

-ω
-εις
-ει

+ настоящее время θα αγαπάω
действительный
θα αγαπιέμαι страдательный
αγαπήσ

ω

θα αγαπήσω
θα αγαπήσεις
θα αγαπήσει
θα αγαπήσουμε
θα αγαπήσετε
θα αγαπήσουν(ε)

αγαπηθ
страдательный
залог
-ούμε
-είτε
-ούν(ε)

-ώ
-είς
-εί

ώ

θα αγαπηθώ
θα αγαπηθείς
θα αγαπηθεί
θα αγαπηθούμε
θα αγαπηθείτε
θα αγαπηθούν(ε)
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будущее совершенное
время
έχω
έχεις
έχει

έχουμε
έχετε
έχουν(ε)

έχουμε
έχετε
έχουν(ε)

έχω
έχεις
έχει

действительный
αγαπήσει

страдательный
залог
αγαπηθεί

Использование
А. Будущее длительное время употребляется для выражения будущих действий,
которые будут совершаться:
• длительно/ поэтапно:
όλο το πρωί / το βράδυ κτλ.

обычно: κάθε μέρα / πρωί / μήνα / χρόνο
Будущее длительное время может также
употребляться для выражения предположений, в верности которых автор высказывания вполне уверен.
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Η Κλειώ θα διαβάζει όλη μέρα την
Κυριακή γιατί τη Δευτέρα γράφει
διαγώνισμα

Από αύριο ο Λάκης θα γυμνάζεται κάθε
μέρα δύο ώρες

Δεν πιστεύω ότι ο Σαχίνης καθαρίζει το
σπίτι μόνος του. Θα τον βοηθάει η Αγκάθα
(μάλλον τον βοηθάει)

Б. Будущее время выражает событие,
которое произойдет или которое ожидается в будущем: αύριο, μεθαύριο, την
επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, του
χρόνου κτλ.
Η Αγκάθα και η Κλειώ θα κάνουν
διακοπές μαζί φέτος το καλοκαίρι

• Будущее время может еще выражать
вежливую просьбу или указание.

• Глагольные выражения, как σκοπεύω
να / πρόκειται να, тоже придают смысл
намерения.
В. Будущее совершенное время употребляется для событий, которые произойдут в будущем и совершатся до определенного во фразе момента: ως τις 2.00 /
το βράδυ κ.τ.λ., μέχρι τις 3.00 / το απόγευμα,
μέχρι να..., ώσπου να...

Θα μου δώσεις την κασέτα του
Χατζηγιάννη;
Θα προχωρήσετε ευθεία και θα δείτε το
Μέγαρο Μουσικής στο δεξί σας χέρι

Θα φύγω
Σκοπεύω να φύγω

αύριο στις έξι

Μέχρι το καλοκαίρι η Κλειώ θα έχει μάθει
τέλεια Ισπανικά

УПРАЖНЕНИЯ
1. Что, по вашему мнению, сделают наши герои в следующих ситуациях?
1. Ο Σαχίνης περπατάει στο δρόμο και βλέπει ξαφνικά την Αγκάθα. Τι θα κάνει;
2. Η Αγκάθα φτάνει στο σταθμό και βλέπει το τρένο να φεύγει. Τι θα κάνει;
3. Η Κλειώ είναι με τη μηχανή της και μένει από λάστιχο. Τι θα κάνει;
4. Ο Λάκης δεν ξέρει πώς δουλεύει το καινούργιο του dvd. Τι θα κάνει;
5. Είσαι στο πάρτι και ξαφνικά σου σχίζεται το παντελόνι. Τι θα κάνεις;
6. Φτάνεις με τα ψώνια σου στο ταμείο και βλέπεις ότι ξέχασες το πορτοφόλι σου.
Τι θα κάνεις;
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2. Соедините фразы, образуя предложения

όταν τελειώσω το σχολείο
όταν πάμε στην Ελλάδα
για διακοπές
όταν αγοράσω αυτοκίνητο

θα κολυμπάω όλη τη μέρα
θα καλώ κάθε βράδυ τους
φίλους μου

δεν θα ξανανοίξω βιβλίο

όταν ο πατέρας μου πάρει
αύξηση στο μισθό του

θα τον παντρευτώ αμέσως

όταν μείνω σε δικό μου σπίτι

θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι

όταν γνωρίσω τον έρωτα
της ζωής μου

θα αγοράσω καινούργιο
υπολογιστή

3. Что с вами случится до...?
Μέχρι το καλοκαίρι……
Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια…..
Μέχρι το 2010…..

• τελειώνω το σχολείο
• χάνω πέντε κιλά
• μαθαίνω τέλεια ελληνικά
• γίνομαι διάσημος
• κάνω οικογένεια
• βρίσκω καλή δουλειά
• κερδίζει η ομάδα μου το

Μέχρι το καλοκαίρι θα έχω βρει
μια καλή δουλειά
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πρωτάθλημα

