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В греческом языке некоторые глаголы 
(выражающие уход за собой) употре-
бляются в страдательном залоге в зна-
чении возвратности (действие, которое 
возвращается к подлежащему; которое 
субъект осуществляет по отношению 
к себе). Например, глаголы: πλένομαι 
(мыться), χτενίζομαι (причесываться), 
ξυρίζομαι (бриться), ντύνομαι (одевать-
ся), ετοιμάζομαι (приготовляться) и т.д. Κάθε πρωί ο Σαχίνης ετοιμάζεται για τη 

δουλειά. Πλένεται, ξυρίζεται, καμιά φορά 
κόβεται στο ξύρισμα, ντύνεται, δίνει ένα 
φιλί στην Αγκάθα και φεύγει βιαστικός

Ο παππούς μου αν και είναι 90 χρονών, 
ακόμα αυτοεξυπηρετείται

Κάθε πρωί κοιτάζω τον εαυτό μου στον 
καθρέφτη και βλέπω ένα πρόσωπο χλομό

Ποτέ δεν πηγαίνω στο κομμωτήριο. 
Χτενίζομαι μόνη μου

б) глагол действительного залога + 
именная группа τον εαυτό μου/σου/του/
της/μας/σας/τους

в) фраза μόνος μου/σου/του/της/μας/σας/
τους

Αυτοπάθεια και αλληλοπάθεια
(Возвратность и взаимность 

страдательного залога)18

Возвратность в греческом языке выра-
жается также конструкциями:
а) префикс αυτο- + глагол

A. Αυτοπάθεια 
(Возвратность)
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Взаимность  в греческом языке выража-
ется также конструкциями:
а) префиксом αλληλο-:
 
б) значение взаимности может быть под-
черкнуто фразами, как μεταξύ μας/σας/
τους:

 

в) действительный глагол может упо-
требляться и с фразой ο ένας / η μία τον / 
την άλλο/η:

B. Αλληλοπάθεια 
(Взаимность глагола)

В греческом языке некоторые глаголы 
употребляются в страдательном залоге 
в значении взаимности (действие, кото-
рое подлежащие в предложении делают 
по отношению к друг другу). Такие гла-
голы чаще всего используются во мно-
жественном числе (напр.: αγαπιόμαστε, 
τηλεφωνιόμαστε, συναντιόμαστε). Если 
они употребляются в единственном 
числе, то одно из действующих лиц вы-
ражается предложной группой, которая 
вводится предлогом με.

Η Aγκάθα και η Κλειώ συναντιούνται 
κάθε απόγευμα 
Η Αγκάθα συναντιέται με τη φίλη της 
την Κλειώ κάθε απόγευμα

Τα αδέρφια πρέπει να αλληλοστηρίζονται 
σε κάθε δυσκολία

Οι δυο καλύτεροί μου φίλοι δεν 
γνωρίζονται μεταξύ τους
Θα κάνουμε ένα πάρτι για να γνωριστούμε 
καλύτερα μεταξύ μας

Ο Πέτρος και η Μαρία δεν αντέχει 
(αντέχουν) ο ένας τον άλλο πια
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1. Определите, где значение глаголов страдательное, а где возвратное 

Τι ωραία που είναι τα μαλλιά σου! Πού χτενίζεσαι;

      

 

страдательное   возвратное

1. Όλο το σπίτι βάφτηκε μέσα σε δύο μέρες

        страдательное   возвратное

2. Μην κοιτάζεσαι συνέχεια στον καθρέφτη!       

 страдательное   возвратное

3. Η Αγκάθα είναι απλός άνθρωπος. Δεν βάφεται σχεδόν ποτέ

        страдательное   возвратное

4. Ακόμη δεν ετοιμάστηκε το φαγητό; Πεινάω σαν λύκος

        

 

страдательное   возвратное

5. Πάλι πλένεσαι με το δικό μου σαπούνι; Δεν σου είπα να μην το ξαναπάρεις;

        страдательное   возвратное

6. - Πού είναι η Μαρία; - Είναι στο δωμάτιό της και ετοιμάζεται

        страдательное   возвратное

7. Τώρα που έχω κοντά μαλλιά λούζομαι και χτενίζομαι πολύ πιο γρήγορα

        страдательное   возвратное

2. Найдите конструкции, которые выражают взаимность, в следую-
щих предложениях

1. Θα προλάβω να λουστώ και να χτενιστώ για το πάρτι;

2. Είσαι μεγάλο παιδί πια και πρέπει να ντύνεσαι μόνος σου

3. Καταλάβαμε όλοι πόσο καλός είσαι. Σταμάτα πια να αυτοθαυμάζεσαι!

4. Σταμάτα να καπνίζεις! Δεν καταλαβαίνεις ότι καταστρέφεις τον εαυτό σου;

УПРАЖНЕНИЯ
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3. Выразите это же значение другими словами

Η Aγκάθα και η Κλειώ συναντιούνται κάθε απόγευμα
Η Aγκάθα συναντιέται με την Κλειώ κάθε απόγευμα

1. Η μαμά μου και η θεία μου τηλεφωνιούνται τρεις φορές την ημέρα

    Η μαμά μου __________________________τρεις φορές την ημέρα

2. Η γάτα μου και ο σκύλος μου δεν τσακώνονται ποτέ

    Η γάτα μου __________________________ ποτέ __________________________ 

3. Η Αγκάθα και ο Σαχίνης γνωρίζονται από τότε που ήταν παιδιά

    Η Αγκάθα __________________________ από τότε που ήταν παιδιά

4. Определите, в каких данных ниже предложениях страдательный 
залог выражает взаимность

Κοιτάχτηκαν στα μάτια για πολλή ώρα

        страдательное   взаимное
1. Ο Καραγκιόζης έχει αγαπηθεί από πολλές γενιές Ελλήνων

        страдательное   взаимное
2. Από τότε που χώρισαν δεν μιλιούνται καθόλου

        страдательное   взаимное
3. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα ξεχνιούνται

       страдательное   взаимное
4. Πριν φύγει, κοιτάχτηκε για μια τελευταία φορά στον καθρέφτη

        страдательное   взаимное
5. Αφού αγαπιέστε, γιατί δεν παντρεύεστε;

        страдательное   взаимное
 

5. Выберите фразу и дополните предложения

1. Τα τραγούδια του Χατζιδάκι αγαπήθηκαν πολύ _____________

2. Τα δέντρα του κήπου ξεριζώθηκαν _____________

3. Τα μωρά δεν πλένονται _____________

4. Δεν μπόρεσαν ποτέ να συνεννοηθούν  _____________

μόνα τους
από τον κόσμο 

μεταξύ τους

από τον αέρα


