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Α. Θέματα και άποψη του ρήματος 
(Основы и вид глагола) 

Глагольные формы в греческом языке об-
разуются из двух основ – несовершенной 
и совершенной (см. Спряжение глаголов). 
В случае неправильных глаголов основы 
могут быть и различны между собой.

αγαπώ
αγαπούσα

θα/να αγαπώ

αγάπα

αγαπιέμαι
αγαπιόμουν

θα/να αγαπιέμαι

αγάπησα
θα/να αγαπήσω
έχω/είχα/θα έχω 
 αγαπήσει
αγάπησε
(αγαπήσου)

αγαπήθηκα
θα/να αγαπηθώ
έχω/είχα/θα έχω 
αγαπηθεί

Совершенные формы представляют со-
бытия в их целостности, не придавая 
значения  внутренней структуре собы-
тий (напр. этапам их происхождения).

αγαπ αγαπησ

αγαπηθ

несовершенная совершенная

действительный 
залог

страдательный 
залог

Б.  Χρήση συνοπτικών και μη συνοπτικών τύπων
(Использование несовершенных и совершенных форм)

Έτρεξα / θα τρέξω / έχω τρέξει 
στο Μαραθώνιο

Ρηματική άποψη
(Вид глагола)15
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Τρέχω / έτρεχα / θα τρέχω πέντε 
χιλιόμετρα  κάθε μέρα

Τρέχω / έτρεχα / θα τρέχω πέντε 
χιλιόμετρα για δυο ώρες χωρίς να 
σταματήσω

• Адвербиальные фразы указывают на 
обычность или на длительность событий.
а. обычное

б. длительное

Несовершенная форма обращает внима-
ние на внутреннюю структуру события:
насколько событие происходит обычно 

или длительно в данный период времени  

κάθε μέρα/
βδομάδα / χρόνο

συχνά, τακτικά
πήγαινα / θα πηγαίνω  
στον παππού μου

από τη Δευτέρα  
από τον άλλο μήνα θα πηγαίνω στο 

γυμναστήριο

όλο το πρωί/ 
τη μέρα

συνέχεια, διαρκώς

 παίζω / έπαιζα / θα 
παίζω στον υπολογιστή 

καθώς/ενώ/ 
την ώρα που

όση ώρα έπαιζα στον υπολογιστή, 
           άκουγα μουσική
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• Несовершенный вид глагола исполь-
зуется, когда событие происходит ре-
гулярно, и то при условии, что каждый 
раз, когда событие случается, оно не 
рассматривается отдельно от предыду-
щих, напр. если не подчеркивается точ-
но, сколько раз происходит событие.

• В настоящем времени совершенная и 
несовершенная форма не разграничают-
ся, независимо от того, происходит ли 
действительно событие  в момент вы-
сказывания или происходит как обычно.

• Совершенный вид употребляется для 
образования совершенных времен (пер-
фект, прошедшее совершенное, будущее 
совершенное), потому что совершенная 
основа указывает на то, что событие со-
вершено.

Πήγαινα στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι 
όταν ήμουνα μικρή

Πήγα πέντε φορές στην Ελλάδα 

Γράφω στον υπολογιστή δύο ώρες κάθε 
μέρα 

Γράφω στον υπολογιστή τώρα, δεν 
μπορώ να σου μιλήσω 

Έχω / είχα / θα έχω φιλήσει την 
Αγκάθα

В зависимости от того, на что автор вы-
сказывания  акцентирует, употребляется 
совершенный или несовершенный вид.

С некоторыми глаголами и выражения-
ми можно использовать только один из 
двух видов.

Θέλω να με πάρει τηλέφωνο τώρα, αλλά…
Θέλω να με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα, 
αλλά…

я ехал

я побывал 

пишу

пишу

Б2. Ρηματική άποψη στα να- συμπληρώματα 
(Вид глагола в формах, которые вводятся через να-)

Μου αρέσει να βρέχει
Δεν βλέπω την ώρα να βρέξει
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несовершенный 
вид

να
αρχίζω 

σταματάω

παύω

συνεχίζω 

βλέπ
ω 

(κο
ιτά

ζω
) 

αισ
θάνο

μαι

νιώ
θω

ακούω

μαθαίνω 

ξέρω 

μου αρέσει

με ευχαριστεί

ποτέ
 δε

ν ε
ίνα

ι α
ργά

παρά
 λίγ

ο /
παρά

 τρ
ίχα /

 λίγ
ο έ

λει
ψε 

/κό
ντε

ψε 

χρει
άζο

μαι
 κα

ιρό
 / 

χρει
άζε

ται
 κα

ιρό
ς /

αργ
ώ

ανυ
πομο

νώ
 / 

βιά
ζομ

αι/
 δε

ν β
λέπ

ω τη
ν ώ

ρα

είν
αι 

ώρα 

ετο
ιμά

ζομ
αι

πριν
 / 

προτ
ού

ώσπ
ου 

/ μ
έχρι

πάω
έχω

ακό
μα

να

совершенный 
вид

Μου αρέσει να βρέχει

Δεν βλέπω την ώρα να βρέξει



99

1. Выберите верную форму глагола. В некоторых случаях обе фор-
мы могут быть правильными.

Η περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη για το Σαχίνη. Κάθε μέρα δούλευε/
δούλεψε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Περνούσε/πέρασε 
πολλές ώρες στο γραφείο πάνω από τα χαρτιά του 
γιατί μελετούσε/μελέτησε μία πολύ περίεργη υπόθεση. 
Πολλές φορές δεν έτρωγε/έφαγε το μεσημέρι, έπινε/
ήπιε πολλούς καφέδες για να μη νυστάζει/νυστάξει και 
κοιμόταν/κοιμήθηκε ελάχιστες ώρες. Μερικές φορές 
μάλιστα έμενε/έμεινε στο γραφείο όλη τη νύχτα. Δεν 
έβλεπε/είδε καθόλου την Αγκάθα, η οποία ήταν πολύ 
στενοχωρημένη και ανησυχούσε/ανησύχησε για την 
υγεία του. Τελικά ο Σαχίνης αρρώσταινε/αρρώστησε 
και ο γιατρός του έλεγε/είπε ότι πρέπει να αλλάζει/
αλλάξει τρόπο ζωής.

2. Какие решения взял Сахинис о будущем? Используйте подчеркну-
тые глаголы (см. упражнение 1)

Aπό ’δώ και πέρα θα δουλεύω... 

УПРАЖНЕНИЯ
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1. Συνέχεια αποφεύγεις να ______________ (βγαίνω) μαζί μου

2. Ο Σαχίνης τρέμει κάθε φορά που

 ______________ (μπαίνω) σε αεροπλάνο

3. H Aγκάθα συνεχίζει να ______________   (μιλάει) 

στο τηλέφωνο

4. Για να ______________  (απαντάω) κάποιος στην 

ερώτηση χρειάζεται σκέψη

5. Προτού ______________  (αποφασίζω) 

πού θα πάω διακοπές, ______________   (ρωτάω) τους γονείς μου

6. Έχει αρχίσει να ______________  (υπάρχω) έντονο ενδιαφέρον για τα ελληνικά

7. Κάποια στιγμή ο νέος καλείται να ______________ (παίρνω) τη ζωή στα χέρια του

8. Τα προβλήματα τον κάνουν να ______________ (ξεπερνάω) τους φόβους του 

“Καλά, Κλειώ μου 

δεν θα το πιστέψεις! Ο Σαχίνης μου έγινε 

άλλος άνθρωπος. Σήμερα το πρωί _________ (σηκώνομαι) 

νωρίς νωρίς και _____________ (ετοιμάζω) πρωινό και για τους 

δυο μας. Ύστερα ___________ (πηγαίνω) στο γραφείο αλλά 

κάθε μία ώρα μου ___________(τηλεφωνώ) να 

μου ______________ (λέω) πόσο 

με__________ (αγαπάω)” 

4. Заполните пропуски подходящими формами 
глаголов в скобках

3. Агата рассказывает своей подружке, что поведение Сахиниса 
полностью изменилось. Заполните пропуски подходящими форма-
ми глаголов в скобках


