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Адвербиальные предложения функ-
ционируют как наречия, и выражают 
широкий спектр логических связей, как 
время, причина, цель, результат, усло-
вие и отступление. Они вводятся под-
чинительными союзами или фразами в 
зависимости от значения.

Xρονικές προτάσεις 
(Предложения времени)

Предложения времени означают дей-
ствие, которое произошло раньше, чем 
действие в главном предложении, кото-
рое  происходит вместе с действием в 
главном предложении или произойдет 
после действия в главном предложении. 
Предложение времени может стоять 
перед главным предложением или по-
сле него в зависимости от логического 
ударения.
Предложения времени обычно вводят-
ся простым союзом (όταν, πριν, καθώς...) 
или фразой времени (τώρα που, (από) 
τότε που, την ώρα που...)

 Επιρρηματικές προτάσεις
(Адвербиальные предложения)23

Ενώ ο Σαχίνης κοιμάται, η Αγκάθα
μαγειρεύει

φεύγω

όταν

επ
ειδ

ή

για να

ώστε

αν

αν και

время (χρόνος) 
причина (αιτία) 
цель (σκοπός)

результат (αποτέλεσμα) 
 условие (υπόθεση) 

 отступление (εναντίωση / παραχώρηση) 

όταν σε βλέπω 

επειδή άργησα

για να προλάβω

ώστε να μην αργήσω

αν βρω εισιτήρια

αν και δεν θέλω
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η Αγκάθα μαγείρευε

ενώ 
την ώρα που

όταν
καθώς

όσο

 ο Σαχίνης κοιμόταν

Ενώ (την ώρα που, όταν, όσο) ο Σαχίνης κοιμόταν, η Αγκάθα μαγείρευε
Ενώ (την ώρα που, όταν, όσο) ο Σαχίνης κοιμάται, η Αγκάθα μαγειρεύει
Ενώ (την ώρα που, όταν, όσο) ο Σαχίνης θα κοιμάται, η Αγκάθα θα μαγειρεύει
Ενώ (την ώρα που, όταν, όσο) ο Σαχίνης κοιμόταν, η Αγκάθα μαγείρεψε
Ενώ (την ώρα που, όταν, όσο) ο Σαχίνης θα κοιμάται, η Αγκάθα θα μαγειρέψει

ενώ 
την ώρα που

όταν
καθώς

όσο

ο Σαχίνης θα κοιμάται

η Αγκάθα θα μαγειρεύει

η Αγκάθα μαγείρεψε
                 είχε μαγειρέψει

Πριν (να) γυρίσει ο Σαχίνης

Πριν (να) γυρίσει ο Σαχίνης

 η Αγκάθα θα μαγειρέψει          
                   θα έχει μαγειρέψει

а. главное предложение / предложение времени: 
одновременные действия

б. предложение времени, действие которого происходит раньше, чем 
действие главного

Πριν (να) γυρίσει ο Σαχίνης, η Αγκάθα 
μαγείρεψε
είχε μαγειρέψει 
θα μαγειρέψει
θα έχει μαγειρέψει
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Αφού  γυρίσει ο Σαχίνης

Αφού γύρισε ο Σαχίνης

η Αγκάθα μαγείρεψε 

η Αγκάθα θα μαγειρέψει 

Αφού (μόλις) γύρισε ο Σαχίνης, η Αγκάθα μαγείρεψε 

Αφού (μόλις) γυρίσει ο Σαχίνης, η Αγκάθα θα μαγειρέψει 

• В зависимости от следующих форм 
глагола, союзы όταν, μόλις αφού могут 
относиться к прошлому или к будущему 
событию.

• У некоторых союзов больше одного 
значения. Например, εφόσον и αφού  
могут выражать время и причину. Ενώ 
может означать время или отступление.

• В отличии от английского языка и 
подобно русскому, в греческом языке 
можно использовать будущее время в 
подчиненном предложении времени.

Μόλις έρθει, θα του το πω
Μόλις ήρθε, πήγε για ύπνο

Αφού (εφόσον) δε με θέλεις, θα φύγω
Ενώ μ’ αγαπάς, με παιδεύεις 

Όταν θα τον δω, θα τον χαστουκίσω

в. предложение времени, действие которого происходит после 
действия главного
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1. Отметьте предложения времени в тексте

Όταν άνοιξα τα μάτια μου, κατάλαβα ότι ήμουν ξαπλωμένη σ’ ένα κρεβάτι μέσα σ’ ένα 
δωμάτιο που δεν είχε κανένα παράθυρο. Δεν έβλεπα πουθενά ηλεκτρικές λάμπες αλλά το 
δωμάτιο ήταν φωτεινό. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν και άρχισα να τρέμω. Προσπαθούσα 
να καταλάβω πώς είχα βρεθεί εκεί και αποφάσισα να φύγω όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα. Πριν προλάβω να σηκωθώ από το κρεβάτι, άκουσα βήματα να πλησιάζουν 
στο δωμάτιο. Μόλις άνοιξε η πόρτα, είδα τρία πλάσματα γκρι χρώματος με τεράστια 
μάτια και χωρίς καθόλου μαλλιά να έρχονται κοντά μου. Τότε νομίζω ότι λιποθύμησα 
από το φόβο μου. Όταν ξύπνησα πάλι, κατάλαβα ότι πετούσα. Πετούσα πάνω από την 
Αθήνα. Ενώ προσπαθούσα να διακρίνω την Ακρόπολη, είδα μια λάμψη να με τραβάει 

σταθερά προς το μέρος της. Ήταν δύο πλάσματα που μου χαμογελούσαν. 
Αφού δεν μπορούσα να ξεφύγω, άπλωσα τα χέρια μου και εκείνα αμέσως 
με αγκάλιασαν. Πετάξαμε μαζί ανάμεσα στ’ αστέρια για πολλή ώρα, ώσπου 
φτάσαμε σ’ ένα ξέφωτο γεμάτο κατακόκκινες παπαρούνες.    

2. Заполните пропуски подходящими союзами времени

  την ώρα που, κάθε φορά που, ενώ, καθώς, πριν, μόλις, μέχρι να, αφού

Κάθε φορά που έχω διαγώνισμα, αρρωσταίνω. Την προηγούμενη μέρα κάθομαι στο 
γραφείο μου αλλά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. __________________ αρχίζω να 
διαβάζω, χτυπάει το τηλέφωνο. __________________ μιλάω στο τηλέφωνο, χτυπάει το 
κουδούνι. __________________ πάω ν’ ανοίξω την πόρτα, αρχίζει η μικρή μου αδελφή να 
κλαίει. __________________καταφέρω να διαβάσω μία σελίδα, νιώθω ότι πεινάω. Ένα 
σάντουιτς για διάλειμμα, σκέφτομαι. __________________ τρώω το σάντουιτς, χαζεύω 
στην τηλεόραση. Τότε είναι που αρχίζει την γκρίνια η μάνα μου. Πάνω που σηκώνομαι, 
θυμάμαι ότι δεν έχω όλες τις σημειώσεις. __________________ καλά-καλά το καταλάβω, 
έχει νυχτώσει. Ευτυχώς η Δέσποινα μένει δίπλα.  __________________αρπάζω τα βιβλία 
μου, την βλέπω να μπαίνει στο δωμάτιό μου. 
- Ήρθα να διαβάσουμε μαζί, μου λέει!
 __________________ το άκουσα αυτό, σκέφτηκα ότι όλα θα πάνε καλά. 

УПРАЖНЕНИЯ
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3. Заместите подчеркнутые союзы времени, изменяя предложения 
там, где это необходимо

Έχω καλή διάθεση, όποτε έχει ήλιο
Έχω καλή διάθεση κάθε φορά που έχει ήλιο

1. Άρχισε να βρέχει, καθώς έφευγα

_________________________________________________________________________

2. Μέχρι να τρέξω κοντά του, είχε φύγει

_________________________________________________________________________

3. Πριν καταλάβω ποια είναι, την έχασα απ’ τα μάτια μου

_________________________________________________________________________

4. Τότε που ήμουνα μικρή, πήγαινα στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι

_________________________________________________________________________

4. Свяжите следующие предложения союзами времени и объясните 
Сахинису, как быстро приготовить ужин

• βάζω νερό και αλάτι στην κατσαρόλα /  βράζει το νερό
• ρίχνω τα μακαρόνια  / τρίβω το τυρί / ρίχνω λάδι στο τηγάνι
• ζεσταίνεται το λάδι / βάζω μέσα τον κιμά
• γίνεται ο κιμάς / κόβω τα κρεμμύδια και τις ντομάτες
• τσιγαρίζω τα κρεμμύδια / τα προσθέτω στον κιμά μαζί με κανέλα, μαϊντανό, αλάτι, 
πιπέρι και τις ντομάτες
• στραγγίζω τα μακαρόνια
• σερβίρω / περιχύνω με τη σάλτσα

Πρώτα βάζω νερό και αλάτι στην κατσαρόλα. Μόλις βράσει το νερό, ρίχνω τα μακαρόνια... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________
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ώστε

Αιτιολογικές, τελικές, αποτελεσματικές προτάσεις
(Предложения причины, цели, результата)

Эти адвербиальные предложения  мо-
гут стоять и перед главными предложе-
ниями, и после них и вводятся следую-
щими союзами:

γιατί, επειδή, διότι, 
αφού, εφόσον, μια και

(για) να

(έτσι) ώστε (να), 
που (να), 
με αποτέλεσμα να

• Если в предложении цели подлежащее 
четко выражено, оно ставится после 
глагола.

• Когда предложение причины вводится 
союзами γιατί или διότι, его место всегда 
после главного предложения.

• Если цель выражается союзной фразой 
ώστε να, подлежащее может находиться 
между двумя частями союзной фразы.

• В некоторых случаях значения цели и 
результата размываются.

Έφυγα αμέσως για να προλάβει η 
Δέσποινα τα μαγαζιά

Ήρθα γιατί / διότι ήθελα να σου 
μιλήσω

Φώναξε έτσι ώστε ο Σαχίνης να 
σηκωθεί να φύγει

Του μίλησε τόσο άσχημα ώστε να τον 
κάνει να φύγει 

φεύγω επειδή άργησα

για να προλάβω

ώστε να μην αργήσω

επ
ειδ

ή

για να
причина (αιτία):

цель (σκοπός):

результат 
(αποτέλεσμα): 
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1. Подчеркните союзы предложений причины, цели и результата и 
обозначьте их значение

 Άργησα τόσο ώστε να χάσω το τρένο    предложение результата

1. Ταξίδεψε πολύ για να γνωρίσει τον κόσμο
2. Αφού δεν θέλεις, μην έρχεσαι
3. Ταξιδεύει πάντα με το πλοίο, γιατί φοβάται τα αεροπλάνα
4. Πέντε χρόνια μάζευε χρήματα για να κάνει το ταξίδι στην Ινδία
5. Μια και φτάσαμε νωρίς στο αεροδρόμιο, πάμε για ψώνια
6. Τρέχει να προλάβει το λεωφορείο

2. Заполните фразы предложением причины, цели или результата 

Αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο 
(a) γιατί το παλιό χάλασε
(б) για να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη
(в) έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα
1. Πήγε διακοπές στην Αίγυπτο   
(a)___________________________________________________
(б)___________________________________________________
(в)___________________________________________________
2.  Περπάτησε για ώρες μες στη βροχή  
(a)_________________________________________________________________________
(б)_________________________________________________________________________
(в)_________________________________________________________________________
3. Τα Χριστούγεννα θα πάει στους γονείς της 
(a)_________________________________________________________________________
(б)_________________________________________________________________________
(в)_________________________________________________________________________
    4. Έκανε πολλές εκδρομές με το αυτοκίνητο 
    (a)_________________________________________________
   б)_______________________________________________________
   (в)____________________________________________________________

УПРАЖНЕНИЯ
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3. Заместите подчеркнутые слова или фразы 
предложениями причины, цели или результата

Βγήκε βόλτα
Βγήκε για να κάνει βόλτα

1. Σε χρειάζεται για βοήθεια
___________________________________________________________________________
2. Από την αγωνία του να προλάβει το πλοίο έφυγε από το σπίτι του στις 5 το πρωί
___________________________________________________________________________
3. Κουράστηκε τόσο πολύ με τη δουλειά και αρρώστησε για μια βδομάδα
___________________________________________________________________________
4. Σε θέλει για συμπαράσταση
___________________________________________________________________________
5. Μην ξέροντας τη σωστή διεύθυνση χάθηκε στα στενά
___________________________________________________________________________

4. Образуйте новое предложение, связывая предложения подходящими 
союзами и делая необходимые изменения

Είναι αργά. Φεύγω τώρα
Φεύγω τώρα επειδή είναι αργά

1. Παίρνω το πρώτο αεροπλάνο. Θέλω να σε προλάβω
_________________________________________________________________________
2. Έχει πονοκέφαλο. Ήπιε πολύ στο πάρτι
_________________________________________________________________________
3. Οι ασκήσεις της γραμματικής είναι πολύ δύσκολες. Δεν καταλαβαίνω τίποτα
_________________________________________________________________________
4. Πήγαμε σινεμά. Είχε την καινούργια ταινία του Χάρι Πότερ
_________________________________________________________________________
5. Θέλω να μάθω τη γραμματική των Ελληνικών. Θέλω να καταλαβαίνω τους στίχους 
των τραγουδιών
_________________________________________________________________________

ώστε

επειδή

για να
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Υποθετικές προτάσεις
(Условные предложения)

Условные предложения составлены из 
двух частей: предложение с „если” и пред-
ложение результата (аподозис). Предло-
жение с „если” обычно вводится союза-
ми αν / εάν (если), άμα (если), а также и 
фразами, как έτσι και (если), σε περίπτωση 
που (в случае если), εκτός κι αν (если не), 
είτε / ή... είτε / ή (или... или нет).

Виды условий

1. Реальные условия

В реальных условиях предложение с 
„если” выражает факт, который случает-
ся или может случиться, и главное пред-
ложение выражает факт, который также 
случится или должен случиться как след-
ствие первого.

   каждая глагольная форма 
(прошедшее несовершенное, 

прошедшее совершенное)

каждая изъявительная или 
повелительная глагольная форма 
(настоящее / будущее / прошедшее)

(θα) βλέπεις συχνά τους φίλους σου
θα βλέπεις συχνά τους φίλους σου
θα είδες πολλούς φίλους σου
έχεις δει πολλούς φίλους σου
να βλέπεις συχνά τους φίλους σου

Αν μένεις στην Αθήνα, 
Άμα μείνεις στην Αθήνα,

Σε περίπτωση που έμεινες στην Αθήνα, 
Αν έχεις μείνει στην Αθήνα, 

Αν μείνεις στην Αθήνα, 

2. Маловероятные условия

В маловероятных условиях содержание 
предложения с „если” не отвечает на-
стоящей действительности и, вероят-
нее всего, не выполнится и в будущем. 
Поэтому содержание главного пред-
ложения также не реализовано или не-
реализуемо.

Aν είχα φτερά, θα πετούσα
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прошедшее несовершенное / 
прошедшее совершенное

прошедшее несовершенное / 
прошедшее совершенное

 θα έβλεπες συχνότερα τους φίλους σου 
(=но не живешь / не будешь жить в Афинах)
 θα είχες δει τους φίλους σου πολλές φορές

Αν έμενες στην Αθήνα,

Αν είχες μείνει στην Αθήνα,

У предложений с να тоже может быть 
условное значение. Να (= Αν) τον συναντήσω και θα δεις 

τι θα πάθει!
Να ’μενα στην Αθήνα, δε θα 
προλάβαινα να τους βλέπω τους 
φίλους μου

1. Закончите предложения

1. Αν πιεις πολύ, ____________________________________________________________

2. Θα γελούσατε πολύ, αν_____________________________________________________

3. Άμα ερχόσουν στην Κρήτη, _________________________________________________

4. Σε περίπτωση που τελειώσεις νωρίτερα, ______________________________________

5. Είτε το θέλεις είτε όχι, _____________________________________________________

6. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, εκτός κι αν_______________________________________

7. Εάν ήξεραν να ζωγραφίζουν, _______________________________________________

2. Как бы ты провел свое время, если...

Αν ήμουν ο Aϊνστάιν, θα έκανα πειράματα όλη τη νύχτα

1. Αν ήμουν η ο πρωθυπουργός της χώρας μου __________________________________

2. Αν ήμουν η Μαντόνα ______________________________________________________

3. Αν ήμουν διάσημος ποδοσφαιριστής _________________________________________



УПРАЖНЕНИЯ
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3. Выразите условие в предложениях данными ниже словами

1. Σας παρακαλώ περιμένετε και θα σας εξυπηρετήσω σύντομα

Αν_________________________________________________________________________

2. Μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο, αλλά να οδηγείτε προσεκτικά

______________________με την προϋπόθεση ότι__________________________________

3. Χάρη στη γιαγιά μου ξέρω να ράβω

Αν δεν_____________________________________________________________________

4. Η Ελένη έκανε σκι και έσπασε το πόδι της

Αν η Ελένη δεν______________________________________________________________

5. Γράψε το κάπου. Δεν πρόκειται να το θυμηθείς διαφορετικά

Αν δεν_____________________________________________________________________

6. Η μόνη περίπτωση να σε συγχωρήσω είναι να έρθεις μαζί μου στην Ινδία

Δεν πρόκειται να______________________εκτός κι αν_____________________________

4. Мои каникулы ужасны. Я не принял предложение друга / подруги 
провести лето в Греции. Если бы я принял его / ее приглашение, все 
было бы по-другому

• συναντώ αυτόν/αυτήν στο αεροδρόμιο
• πάω στο Ρέθυμνο
• κολυμπάω κάθε μέρα 
• πηγαίνω στα μπαράκια κάθε βράδυ
• γνωρίζω τους φίλους του/της
• μιλάω καλύτερα Ελληνικά
• αποφεύγω τον αδελφό μου
• είμαι μακριά από τους γονείς μου

Αν τον / την συναντούσα 
στο αεροδρόμιο,...

...θα έμενα για πάντα στην Κρήτη!
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1. Моих друзей интересуют самые разные профессии, но они и не задумы-
ваются над трудностями, которые они могут встретить. Дайте совет дру-
зьям, используя слова, которые даны ниже

1. Νίκος: ρεπόρτερ (λεφτά, γονείς, φίλη / φίλοι, κίνδυνος, πολλά ταξίδια)
Ο Νίκος θέλει να γίνει ρεπόρτερ αν και δεν έχει καθόλου λεφτά…

2. Ελένη: ηθοποιός (εμφάνιση, δουλειά, μνήμη, χαμηλή φωνή) 
3. Κρυσταλλία: πρωταθλήτρια στο τένις (κουράζεται εύκολα, δυνατό χέρι, προπόνηση 
κάθε μέρα, μαθήματα στο σχολείο)
4. Αλέξης: ψαράς στη Φολέγανδρο (μόνος του, λεφτά, κακοκαιρία, δεν έχει καΐκι) 

2. Выразите иначе смысл подчеркнутых фраз

1. Παρά την απεργία των λεωφορείων έφτασα έγκαιρα στο σχολείο 
Αν και __________________________________________________________________
2. Μολονότι δεν έχω διάθεση, θα έρθω μαζί σου στο σινεμά
 _______________________έστω κι αν _______________________________________
3. Ακόμη κι αν περάσουν πολλά χρόνια, θα τον θυμάμαι
 _______________________κι αν ακόμη ______________________________________
4. Παρ’ όλο που γκρινιάζει συνέχεια, εγώ τον θέλω
Παρά ___________________________________________________________________
5.  Όσο και να το θέλεις πια, δεν γίνεται να ξαναρθεί
Έστω και ________________________________________________________________

Уступительные / противопоставительные 
предложения вводятся союзами, как αν και 
(хотя; несмотря на то, что), παρ’ όλο που  
(если бы даже; несмотря на то, что), μολονότι 
(если бы даже; несмотря на то, что), παρά το 
(γεγονός) ότι (несмотря на факт, что), κι ας 
(если бы даже), ακόμη κι αν (если бы даже), 
όσο και να (сколько ни, сколько бы ни).

Эти адвербиальные предложения могут 
стоять перед главным предложением или 
после него.

Αν και ήταν νύχτα, ο Σαχίνης βγήκε έξω
Όσο ακριβό και να ’ναι, θα το αγοράσω 

Ο Σαχίνης βγήκε έξω, αν και ήταν νύχτα

Παραχωρητικές / Εναντιωματικές προτάσεις
(Уступительные / противопоставительные предложения)  

УПРАЖНЕНИЯ


