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Χρήση της παθητικής
(Использование
страдательного залога)

Α. Ενεργητική → Παθητική Σύνταξη
(Действительные → страдательные конструкции)
В страдательных конструкциях глагольная форма действительного залога переходит в страдательный, дополнение
действительного глагола становится
подлежащим страдательной конструкции, и подлежащее действительной
конструкции может или опуститься, или
перейти в предложную группу, которая
вводится предлогом από (именная группа действующего лица).
Ο παππούς του Σαχίνη έχτισε το σπίτι στο χωριό

Το σπίτι στο χωριό χτίστηκε από τον παππού του Σαχίνη

Б. Χρήση Παθητικής
(Использование страдательного залога)
Страдательные конструкции употребляются в греческом языке, когда не обязательно указывать действующее лицо
для выражения результата глагольного
действия. В предложении (α) фокус поставлен на то, что у Лакиса нет денег,
а в предложении (β) – на лицо, которое
ответственно за положение Лакиса.
Οι δουλειές δεν πάνε καλά και
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α) ο Λάκης δεν έχει πληρωθεί ακόμη…
β) ο Σαχίνης δεν έχει πληρώσει το Λάκη
ακόμη…

В предложении (1) действующее лицо
(родители Лакиса) не упоминается, потому что оно не важно или потому что
подразумевается.
В предложении (2), наоборот, в именной
группе действующего лица содержится
конкретная информация (από φτωχούς
γονείς).

1. Ο Λάκης γεννήθηκε το 1985

2. Ο Λάκης γεννήθηκε από φτωχούς
γονείς

В. Значение „мочь + страдательный инфинитив”
Глаголы страдательного залога в несовершенном виде могут иметь значение
„мочь + страдательный инфинитив”.

Αυτό το παντελόνι πλύθηκε στους 40ο C
→ Κάποιος έπλυνε το παντελόνι στους 40ο C
Αυτό το παντελόνι πλένεται στους 40ο C
→ Αυτό το παντελόνι μπορεί να πλυθεί
στους 40ο C
Το σπίτι κρύβεται από ένα ψηλό τοίχο
→ Ένας ψηλός τοίχος κρύβει το σπίτι
Ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται
→ Δεν μπορεί να κρύψει κανείς το βήχα
και τον έρωτα

Окончания (-ω или -μαι и т.д.) указывают на залог глагола, то есть действительный или страдательный. В русском
языке страдательный залог выражается
частицей -ся или страдательными причастиями.

организуется

был
организован

Η ληστεία οργανώνεται / οργανώθηκε με
κάθε λεπτομέρεια
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УПРАЖНЕНИЯ
1. В следующих предложениях действующее лицо в страдательных
конструкциях не упоминается. Вы можете догадаться?
1. Η αστυνομία και ο Σαχίνης έψαχναν χρόνια για τον κλεμμένο πίνακα. Όσες
προσπάθειες και αν έκαναν, ο πίνακας δεν είχε βρεθεί ακόμη
2. Οι γονείς του Σαχίνη πάντα ονειρεύονταν ένα σπίτι στο χωριό. Τελικά κέρδισαν το
λαχείο και το σπίτι χτίστηκε μέσα σε λίγους μήνες
3. Παρά τις προσπάθειες του λιμενικού, το πλοίο βυθίστηκε από την κακοκαιρία
4. Μας τηλεφώνησαν τα μεσάνυχτα ότι ο παππούς μου αισθάνθηκε άσχημα και έχει
μεταφερθεί στο νοσοκομείο

2. Заместите страдательные конструкции действительными там, где это возможно

Στο σπίτι της Αγκάθας και του Σαχίνη όλες οι δουλειές
μοιράζονται. Το μεσημεριανό φαγητό ετοιμάζεται από την
Αγκάθα, αλλά το τραπέζι στρώνεται από το Σαχίνη και τα πιάτα πλένονται και
από τους δυο μαζί. Δεν έχει πιο πολύ πλάκα έτσι;
Στο σπίτι της Αγκάθας και του Σαχίνη όλες οι δουλειές μοιράζονται.
Η Αγκάθα ετοιμάζει…
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3. Найдите предложения, в которых глаголы страдательного залога
имеют значение „может быть сделано”?
Το φαγητό που έφτιαξες χθες δεν τρωγόταν!
=Kανένας δεν μπορούσε να το φάει
1. Τέτοια λόγια δεν λέγονται τέτοιες ώρες
2. Ο γείτονάς μας λέγεται Ερατοσθένης
3. Το νερό της λίμνης δεν πίνεται
4. Το γραπτό σου έχει τόσες πολλές μουντζούρες που δεν θα διαβάζεται
5. Κάθε χρόνο καταστρέφονται χιλιάδες δέντρα

4. Преобразуйте предложения подобно примеру

1. Ένα τόσο χοντρό βιβλίο είναι
αδύνατο να διαβαστεί σε μια
μέρα
2. Μια μεγάλη αγάπη είναι
δύσκολο να ξεπεραστεί
3. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ
εύκολο να απαντηθεί
4. Η επόμενη εκδρομή είναι
αδύνατο να οργανωθεί τέλεια
5. Πολλά φαινόμενα της
γραμματικής δεν είναι δυνατό να
εξηγηθούν

Ένα τόσο χοντρό βιβλίο δεν
διαβάζεται σε μια μέρα
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