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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η συγγραφή των μελετών Ρωσική και Νεοελληνική και Αλβανική και Νεοελ
ληνική ανατέθηκε σε δίγλωσσους επιστήμονες στα πλαίσια του τομέα Β' (Διδακτικό 
υλικό και Σχολικό πρόγραμμα) του Προγράμματος Εκπαίδευσης Παλιννοστού
ντων και Αλλοδαπών Μαθητών. Φιλοδοξούν να παρουσιάσουν στους εκπαιδευ
τικούς βασικά χαρακτηριστικά της αλβανικής και της ρωσικής γλώσσας και να 
τους ενημερώσουν για τις ιδιαίτερες δυσκολίες στην εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας που είναι πιθανό να εμφανίσουν οι μαθητές που μιλούν τη μια ή την 
άλλη γλώσσα ως μητρική γλώσσα. 

Μεταφορά γνώσεων από την πρώτη στη δεύτερη γϋώσσα 

Η αναγωγή σε προηγούμενες γλωσσομαθησιακές εμπειρίες και η μεταφορά 
δεξιοτήτων και γνώσεων από την πρώτη γλώσσα αποτελούν βασικό γνώρισμα της 
εκμάθησης μιας δεύτερης ή μιας ξένης γλώσσας. 

Η αναφορά στις δομικές ιδιαιτερότητες της πρώτης γλώσσας και η αντιπαρα
βολή της με τη γλώσσα-στόχο συνδέονταν παλαιότερα κυρίως με την πρόβλεψη 
και την ανάλυση λαθών. Στην ακραία τους εκδοχή οι θέσεις της ‘αντιπαραβολι-
κής ανάλυσης’ (ότι οι διαφορές μεταξύ πρώτης και δεύτερης γλώσσας προκαλούν 
δυσκολίες και λάθη, ενώ οι ομοιότητες διευκολύνουν τη μάθηση) δεν επαληθεύ
τηκαν, καθώς τα εμπειρικά δεδομένα ανέδειξαν μια σημαντικά πιο περίπλοκη 
σχέση επίδρασης. Είναι δυνατό μεν να προσδιοριστούν και να περιγραφούν αντι
κειμενικά δομικές αποκλίσεις ανάμεσα στην πρώτη γλώσσα και τη γλώσσα-
στόχο, αλλά ποιες από αυτές επιδρούν πράγματι στην εκμάθηση της δεύτερης 
εξαρτάται από τις υποκειμενικές προϋποθέσεις του κάθε μαθητή, όπως το γνω
στικό επίπεδο και τις γλωσσομαθησιακές εμπειρίες του. 

Οι σύγχρονες θεωρήσεις του θέματος φαίνεται πάντως να συγκλίνουν στην 
άποψη ότι οι μεταφορές από την πρώτη γλώσσα δε δρουν ανεξάρτητα ή ανταγω
νιστικά σε σχέση με τη γενική διαδικασία εποικοδόμησης της δεύτερης γλώσσας 
αλλά σε συνάρτηση με αυτήν, καθυστερώντας ή επιταχύνοντας την, όχι όμως 
αλλάζοντας ριζικά την πορεία της. 

Τα λάθη συνήθως δεν οφείλονται σε μια μόνο αιτία. Πολλές φορές μάλιστα 
είναι αδύνατο να ξεχωριστούν οι παρεμβολές, δηλαδή οι αρνητικές μεταφορές 
από την πρώτη γλώσσα, από τις γενικότερες ‘αναπτυξιακές’ δυσκολίες που παρα
τηρούνται στους μαθητές μιας γλώσσας-στόχου ανεξάρτητα από την πρώτη τους 
γλώσσα αλλά και από τα προβλήματα που καμιά φορά δημιουργούν οι διδακτι
κές πρακτικές και το ίδιο το διδακτικό υλικό. 



Για να υπάρχει μεταφορά, πρέπει να υφίσταται κάποια αντιστοιχία ή ομοιό
τητα ανάμεσα σε μια δομή της γλώσσας-στόχου και μια δομή της πρώτης του 
γλώσσας. Οι μεταφορές από την πρώτη γλώσσα δεν εμφανίζονται στο ίδιο βαθμό 
σε όλους τους τομείς της γλώσσας. Παρατηρούνται περισσότερο στην προφορά, 
το λεξιλόγιο και τη φρασεολογία, σε μικρότερο βαθμό στη σειρά των λέξεων και 
ακόμα λιγότερο στη μορφολογία. 

Οι μεταφορές μπορούν να πάρουν και απροσδόκητες μορφές, όπως την απο
φυγή μιας δομής της γλώσσας-στόχου, η οποία απουσιάζει από την πρώτη γλώσ
σα, ή την αντικατάσταση της με μια άλλη πιο γνώριμη δομή της γλώσσας-στόχου. 
Αυτό συμβαίνει λ.χ. όταν ρωσόφωνοι, που δε διαθέτουν άρθρα στην πρώτη τους 
γλώσσα, χρησιμοποιούν κάποιο δεικτικό στη θέση του οριστικού άρθρου. 

Αξιοποίηση του γλωσσικού υπόβαθρου στην εκμάθηση της δεύ
τερης γϋώσσας 

Εντούτοις, η αφετηρία για τις συγκριτικές επισημάνσεις που προτείνουμε 
στους εκπαιδευτικούς είναι λίγο διαφορετική. Πέρα από την εκτίμηση των τομέ
ων εκείνων στους οποίους είναι πιθανό να παρουσιαστούν ιδιαίτερες ή επίμονες 
δυσκολίες λόγω απόκλισης ανάμεσα στην πρώτη γλώσσα και τη γλώσσα-στόχο, 
μας ενδιαφέρει λιγότερο η πρόβλεψη παρεμβολών και περισσότερο η δημιουρ
γία καλύτερων προϋποθέσεων, για να μπορεί ο μαθητής να αξιοποιήσει θετικά 
την πρώτη γλώσσα για την εκμάθηση της δεύτερης. 

Όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει από το γεγονός ότι οι συγγενικές γλώσ
σες μαθαίνονται πιο γρήγορα απ' ό,τι οι δομικά απομακρυσμένες, ο εντοπισμός 
παρόμοιων δομών ανάμεσα στην πρώτη γλώσσα και τη γλώσσα-στόχο διευκολύ
νει τον αρχικό προσανατολισμό στο ξενόγλωσσο υλικό και επιταχύνει τα πρώτα 
στάδια μάθησης. Οι ομοιότητες μεταξύ των γλωσσών δεν αποτελούν διευκόλυν
ση μόνο - «δυνάμει» έστω - για την απόκτηση συνηθειών. Μπορούν παράλληλα 
να αξιοποιηθούν θετικά και για την κατανόηση και τη μνημονική αποθήκευση 
στοιχείων και δομών της δεύτερης γλώσσας. Η δυνατότητα αξιοποίησης της πρώ
της γλώσσας εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της και το επίπεδο του επι-
γλωσσικού συλλογισμού. Ένα μικρό παιδί, που δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη 
μητρική του γλώσσα, εμφανίζει λιγότερα σημάδια μεταφοράς, ενώ ένας μαθητής 
μεγαλύτερης ηλικίας στηρίζεται στην πρώτη του γλώσσα ακόμα και όταν πρόκει
ται για μια γλώσσα δομικά πολύ διαφορετική από τη γλώσσα-στόχο, με ενδεχό
μενο επακόλουθο να παρουσιάσει αρκετές παρεμβολές. 

Εάν όμως το στάδιο ανάπτυξης της πρώτης γλώσσας αποτελεί αντικειμενικό 
παράγοντα που δεν μπορεί να επηρεαστεί άμεσα, κρίνουμε ότι είναι δυνατό να 
βελτιωθεί το επίπεδο επιγλωσσικού συλλογισμού στην τάξη. Οι συγκριτικές επι
σημάνσεις που ακολουθούν προσβλέπουν κυρίως σε αυτό το σκοπό. Άποψη μας 



είναι ότι, λόγω της έντονης χρονικής πίεσης που υφίστανται τα παιδιά μετανα
στών, παλιννοστούντων και προσφύγων προκειμένου να προσαρμοστούν γλωσ
σικά στο ελληνικό σχολείο, επιβάλλεται για τον εκπαιδευτικό να εκμεταλλευτεί 
όσο γίνεται καλύτερα το γνωστικό και γλωσσικό υπόβαθρο των μαθητών του. Σε 
αυτό μπορεί να συμβάλει καθοδηγώντας τους κατάλληλα όταν προσπαθούν να 
συνδυάσουν δομές της γλώσσας-στόχου με αντίστοιχες δομές της πρώτης γλώσ
σας και παρέχοντας τους γνώσεις που διευκολύνουν την αυτόνομη επεξεργασία 
γλωσσικών φαινομένων. 

Η γνώση βασικών γνωρισμάτων της πρώτης γλώσσας του μαθητή ενδέχεται να 
βοηθήσει τον εκπαιδευτικό: 

• να επιστήσει την προσοχή του μαθητή σε συγκρίσιμες δομές της πρώτης γλώσ
σας, εκεί που από μόνος του δεν κάνει το συνδυασμό και δυσκολεύεται να 
αντιληφθεί μια δομή 

• να επιλέξει καλύτερα με ποιον τρόπο και σε σχέση με ποια γλωσσικά στοιχεία 
θα εισαγάγει ένα καινούριο φαινόμενο 

• να εκτιμήσει πού χρειάζεται να επικεντρωθεί ιδιαίτερα κατά τη γλωσσική 
διδασκαλία και, αντιθέτως, πού είναι πιθανό να μη χρειαστεί ιδιαίτερη επιμο
νή εφόσον υπάρχει παράλληλη δομή στην πρώτη γλώσσα 

• να αποφύγει μακροσκελείς γραμματικές εξηγήσεις χρησιμοποιώντας γνώρι
μους μεταγλωσσικούς όρους και εστιάζοντας σε γνώριμα στοιχεία. 



1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ρωσική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των σλαβικών γλωσσών, οι οποίες απο
τελούν ένα από τα σημαντικότερα μέλη της ομάδας των ινδοευρωπαϊκών γλωσ
σών. Στην ομάδα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών ανήκει και η ελληνική γλώσσα. 

Με βάση μια από τις ινδοευρωπαϊκές διαλέκτους -την πρωτοσλαβική- δημι
ουργήθηκε αργότερα η πρασλαβική γλώσσα, η οποία είναι θεμέλιο όλων των 
σύγχρονων σλαβικών γλωσσών. 

Η ιστορία της πρασλαβικής γλώσσας ήταν πολύ πιο μακρόχρονη από την ιστο
ρία των ξεχωριστών σλαβικών γλωσσών. 

Τις σλαβικές γλώσσες μιλούν πάνω από 290 εκατομμύρια άνθρωποι στον 
κόσμο. Τις διακρίνει μεγάλος βαθμός «συγγένειας» μεταξύ τους, την οποία μπο
ρεί να παρατηρήσει κανείς στη διάρθρωση της λέξης, στη χρήση των γραμματι
κών κατηγοριών, στη διάρθρωση της πρότασης, στη σημαντική κ.λπ. Αυτή η συγ
γένεια εξηγείται τόσο με την ενιαία προέλευση των σλαβικών γλωσσών όσο και 
με τις μακραίωνες επαφές στο επίπεδο των λογοτεχνικών γλωσσών και των δια
λέκτων. 

Την πορεία εξέλιξης των σλαβικών γλωσσών, και ιδιαίτερα των ανατολικο-
σλαβικών γλωσσών, στις οποίες ανήκει και η ρωσική γλώσσα, θα μπορούσαμε να 
δούμε στον πίνακα που ακολουθεί. 



ι 
Δυτικο-σλαβικές 

γλώσσες 
-πολωνέζικη γλώσσα 

-τσέχικη γλώσσα 

-σλοβάκικη γλώσσα 

Ουκρανική γλώσσα 

Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα-βάση 
/έως 3η χιλιετία π.Χ./ 

Ι 
Πρασλαβική γλώσσα 
/έως 5ο αιώνα μ.Χ./ 

Κοινή Ανατολικο-σλαβική 
γλώσσα 

/έως 9ο αιώνα/ 
(παλαιοσλαβική 

γλώσσα) 

Ι 
Νοτιο-σλαβικές 

γλώσσες 
- βουλγάρικη γλώσσα 
-μακεδόνικη γλώσσα 

-σερβοκροάτικη γλώσσα 
-σλοβένικη γλώσσα 

Παλαιορωσική γλώσσα 
10ος-17ος αιώνας 

Μεγαλορωσική γλώσσα Λευκορωσική γλώσσα 
14ος-15ος αιώνας 

Ι 
Ρωσική γλώσσα 

/τέλος Που αιώνα-αρχές 19ου αιώνα/ 

Ι 
Σύγχρονη ρωσική γλώσσα 

Η κατανομή των σλαβικών γλωσσών εντός κάθε ομάδας έχει και τις ιδιαιτερότη
τες της. Καμιά φορά οι διάλεκτοι μιας σλαβικής γλώσσας διαφέρουν μεταξύ τους 
περισσότερο απ' ό,τι οι ανεξάρτητες σλαβικές γλώσσες μεταξύ τους. 

Για παράδειγμα 

Η μορφολογία στις δύο διαλέκτους της σερβοκροάτικης γλώσσας διαφέρει 
περισσότερο απ' ό,τι η μορφολογία της ρωσικής και της λευκορωσικής γλώσσας. 

Έτσι, παρά τις πολυάριθμες διαφορές ανάμεσα στις σλαβικές γλώσσες, οι ομοι
ότητες είναι τόσο πολλές, ώστε η συγγενική τους σχέση είναι ολοφάνερη. 

Κοινές διαδικασίες έζησαν οι σλαβικές γλώσσες στον τομέα της γραμματικής και 
στον τομέα της λεκτικής σύνθεσης. 



Για πρώτη φορά, οι σλαβικές γλώσσες δέχθηκαν τη λογοτεχνική επεξεργασία στη 
δεκαετία του 60 του 10ου αιώνα. Οι δημιουργοί της σλαβικής γραφής ήταν δύο 
αδέρφια -Θεσσαλονικείς- ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Για τις ανάγκες της Μεγά
λης Μοραβίας μετάφρασαν από τα ελληνικά στα σλαβικά τα εκκλησιαστικά κεί
μενα. 

Βάση της νέας λογοτεχνικής γλώσσας ήταν η νοτιομακεδονική διάλεκτος, που 
όμως στη Μεγάλη Μοράβια αφομοίωσε πολλές ντόπιες ιδιαιτερότητες. Αργότε
ρα εξελίχθηκε πολύ στη Βουλγαρία. 

Υπήρχαν δύο σλαβικά αλφάβητα: 
• το γλαγολιτικό (η λέξη προέρχεται από το ρήμα «§1а§о1ай», που σημαίνει 

«μιλάω»): η βάση του ήταν η βυζαντινή μικρογράμματη γραφή, 
• το κυριλλικό (το όνομα του προέρχεται από το όνομα του Κυρίλλου): η βάση 

του ήταν η βυζαντινή κεφαλαιογράμματη γραφή. 

Τα πιο παλαιά διατηρημένα σλαβικά κείμενα ανήκουν στο 10ο αιώνα και ήδη 
από τον 11ο αιώνα διατηρήθηκαν πολλά γραπτά σλαβικά μνημεία. 

Η ρωσική γλώσσα είχε μακραίωνη και πολύπλοκη εξέλιξη. Αφομοίωσε λαϊκά 
στοιχεία και στοιχεία της παλαιοσλαβική ς γλώσσας, καθώς επίσης δέχθηκε τις 
επιρροές των ευρωπαϊκών γλωσσών. Αντίθετα από πολλές σλαβικές γλώσσες, η 
ρωσική γλώσσα εξελισσόταν χωρίς διακοπές στη διάρκεια αιώνων. 

Τη ρωσική γλώσσα μιλούν πάνω από 250 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. 

Η ρωσική γλώσσα ξεχώρισε το 14ο-15ο αιώνα από την παλαιορωσική γλώσσα 
που διασπάστηκε. 

Το κυριλλικό αλφάβητο εν τω μεταξύ επικράτησε του γλαγολιτικού, μια και ήταν 
πολύ πιο εύχρηστο. Γραπτά μνημεία από την εποχή της δημιουργίας του κυριλλι
κού αλφάβητου δε διατηρήθηκαν κι έτσι δε γνωρίζουμε με απόλυτη σιγουριά τη 
σύνθεση των γραμμάτων του αρχικού κυριλλικού αλφάβητου. 

Το κυριλλικό αλφάβητο εισήχθη στη Ρωσία το 10ο αιώνα μετά τον εκχριστιανι-
σμό της. 

Η ρωσική γλώσσα έζησε πολλές αλλαγές στη μακραίωνη πορεία της. 

Το ρωσικό αλφάβητο στη σημερινή του μορφή υπάρχει από την εποχή των μεταρ
ρυθμίσεων του Πέτρου Α' (1708-1710), της Ακαδημίας των Επιστημών (1735-
1738, 1758), και των μετεπαναστατικών μεταρρυθμίσεων (1917). 

Μέχρι το 1708 το ρώσικο αλφάβητο είχε αρκετά κοινά σημεία με το ελληνικό 
αλφάβητο. Πολλά κοινά είχε και η ίδια η ρωσική γλώσσα με την ελληνική. Αυτές 
οι μεταρρυθμίσεις απέκλεισαν από το ρωσικό αλφάβητο τα γράμματα (Ω) (ω
μέγα), (Ξ) (κσι), (Ψ) (πσι), το δίγραφο (ΟΥ). 



Έχουν καταργηθεί επίσης ο τονισμός και ο δασύτης. Όμως, στην επίσημη γλώσ
σα τα περισσότερα γράμματα συνέχισαν να χρησιμοποιούνται. Το 1979 ο μεγά
λος Ρώσος λογοτέχνης Καραμζίν εισήγαγε στο ρωσικό αλφάβητο το γράμμα ё 
Ο0)· 
Το 1917, μετά την επανάσταση, το Διάταγμα των Λαϊκών Επιτρόπων κατάργησε 
και άλλα γράμματα του αλφάβητου, ανάμεσα τους και το (Θ) (θήτα) που αντι
στοιχούσε στο ελληνικό (Θ). 

Οι ομοιότητες ανάμεσα σε τρεις ανατολικο-σλαβικές γλώσσες είναι περισσότε
ρες από τις διαφορές, που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες στη φωνητική και στη 
μορφολογία αυτών των γλωσσών. 

Στη φωνητική, μια τέτοια ιδιαιτερότητα, για παράδειγμα, είναι η προφορά του 
φθόγγου [Γ] στη ρωσική γλώσσα ως [ΓΚ] στην ελληνική και λαρυγγικό [Γ] στην 
ουκρανική και τη λευκορωσική γλώσσα. 

Στη μορφολογία, μια τέτοια ιδιαιτερότητα είναι η απουσία στη ρωσική γλώσσα 
της κλητικής πτώσης στα ουσιαστικά και η παρουσία της στην ουκρανική και τη 
λευκορωσική γλώσσα. 

Αυτές οι ιδιαιτερότητες, βέβαια, θα βοηθήσουν στην εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας περισσότερο τα παιδιά που κατάγονται από την Ουκρανία ή τη Λευκο
ρωσία. 



2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 

Α. Φθόγγοι και γράμματα 

Το ελληνικό αλφάβητο περιέχει 24 γράμματα - 17 σύμφωνα και 7 φωνήεντα. Το 
ρωσικό περιέχει 33 γράμματα - 20 σύμφωνα, 10 φωνήεντα, 1 ημίφωνο και 2 γράμ
ματα χωρίς αυτόνομη φθογγική αξία, τα οποία συμβολίζουν την ύπαρξη ή ανυ
παρξία της ουράνωσης. 

Ένας από τους βασικότερους στόχους των καθηγητών της ελληνικής γλώσσας 
στα σχολεία, όπου φοιτούν τα παιδιά από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα είναι η σωστή προφορά και η σωστή 
ορθογραφία. 

Οι πολλές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο αλφάβητα από τη μία διευκολύνουν την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όμως από την άλλη δυσκολεύουν συχνά την 
απόκτηση σωστής προφοράς και την εκμάθηση της ορθογραφίας. 

Ρωσικό Αλφάβητο Ελληνικό Αλφάβητο Φωνητική αξία 
А, а Α, α а 
Б, б Ь 
В, в В, β ν 
Г, г Г, γ 8 
Д, д Δ, δ ά 
Е, е Ε? ε е, ι'ε 
Ё, ё ίο, 0 
Ж, ж Ζ 

3, з Ζ, ζ Ζ 

Η, η 
И, и ϊ 
И, й ] 

Θ, θ 
Ι, ι 

К, к Κ, κ к 
Л, л Λ, λ 1 
М, м Μ, μ Ш 

Н, н Ν, ν η 



Ρωσικό Αλφάβητο Ελληνικό Αλφάβητο Φωνητική αξία 

Ξ, ξ 

0, ο Ο, ο 0 

Π, π Π, π р 

Ρ» Ρ Ρ, ρ г 

С, с Σ, σ, ς δ 

Τ, τ Τ, τ ΐ 

У, у Υ, υ и 

Φ, Φ Φ, φ ΐ 

Χ, χ Χ, χ сЬ 
Ψ, ψ 

Ω, ω 

Ц, ц с 

Ч, ч с 

Ш, ш 8 

Щ, щ 8 С 

ь σκληρό 

(χωριστικό) σημείο 

Ы, ы у 

ь μαλακό σημείο 

Э, э е 

Ю, ю ;)'и 

Я, я }а 

1. Στα ελληνικά χρησιμοποιούμε: 

α) δύο γράμματα για να δηλώσουμε ένα φθόγγο (π.χ. (μπ), (ντ)) 
β) δύο ή περισσότερα διαφορετικά γράμματα για να δηλώσουμε τον ίδιο 

φθόγγο (π.χ. (ι), (ο)) 
γ) ένα γράμμα για να δηλώσουμε δύο φθόγγους, τα λεγόμενα διπλά σύμφω

να (π.χ. (ξ), (ψ)) 
δ) τέλος, ένα γράμμα μπορεί να έχει διαφορετική φθογγική αξία ανάλογα με 

τη θέση του, όπως συμβαίνει με το (υ) που κανονικά αντιστοιχεί στο φθόγ
γο [ι], όταν όμως βρίσκεται στα συμπλέγματα (αυ), (ευ) απεικονίζει τους 
φθόγγους [ау], [εν] και [а1], [εί], και όταν βρίσκεται στο σύμπλεγμα (ου), 
προφέρεται σαν [и]. 



2. Το ρωσικό αλφάβητο ικανοποιεί περισσότερο τις απαιτήσεις της φωνολογικής 
γραφής, δηλαδή την αναλογία 1 γράμμα:1 φώνημα. 

Γι' αυτό το λόγο οι ρωσόφωνοι μαθητές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα αρχι
κά στην ανάγνωση αλλά κυρίως στην ορθογραφία. 
Έτσι: 
α) Τα δίψηφα φωνήεντα (οι), (υι), (ει), καθώς επίσης και τα (η), (υ) συνηθίζουν 

να τα γράφουν με το (ι). 
β) Το δίψηφο φωνήεν (αι) συνηθίζουν να το γράφουν ως (ε). 
γ) Συχνά μπερδεύουν περιπτώσεις γραφής (ω) και (ο). 
δ) Τα συμπλέγματα (αυ), (ευ) απεικονίζονται ως (αβ), (αφ) και (εβ), (εφ) ανά

λογα. 
ε) Οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολία στη γραφή των γραμμάτων που αντι

στοιχούν σε φθόγγους που λείπουν από τη ρωσική γλώσσα, όπως π.χ. [δ], [θ]. 
Έτσι λέξεις όπως «ντύνω», «όρθιος», μπορεί να γράφονται ως «δίνω», 
«όρφιος». 

στ) Οι ρωσόφωνοι κάνουν συχνά λάθη στην απόδοση των ελληνικών λέξεων που 
περιέχουν φθόγγους [θ], [δ], διότι πολλές ελληνικές λέξεις που πέρασαν στη 
ρώσικη γλώσσα γράφονται και προφέρονται με [ΐ] και [ά] αντίστοιχα. 

Έτσι: αντί για Αθήνα, αριθμητική, Δημήτρης, Άδης προφέρουν 
και γράφουν Αφηνα, αριφμητική, Ντημήτρης, Άντης. 

3. Στην ανάγνωση οι πιο συχνές δυσκολίες αφορούν: 
α) την προφορά των δίψηφων φωνηέντων και συμφώνων όχι ως ενός αλλά ως 

δύο φθόγγων: π.χ. το «ντύνω» προφέρεται ως [ηΐίηο]. 
Αυτό συμβαίνει για το λόγο που εξηγήσαμε παραπάνω, δηλαδή επειδή στη 
ρωσική γλώσσα υπάρχει η αντιστοιχία 1 γράμμα:1 φθόγγος. 

β) την απόδοση κάποιων τριβόμενων ως κλειστών: 
π.χ. το [β] προφέρεται ως [Ь]. 

4. Στην ελληνική γλώσσα η προφορά των ακόλουθων φθόγγων είναι πάντα στα
θερή: 
το [τ] είναι πάντα υπερωικό 
το [λ] είναι πάντα ουρανοποιημένο 
το [ε] είναι πάντα ανοιχτός φθόγγος και προφέρεται ως ρωσικό [э]. 

Στη ρωσική γλώσσα η προφορά αυτών των φθόγγων εξαρτάται από τη θέση τους 
στη λέξη: 

π.χ. тень [ΐεη'], αλλά тон [ΐοη]. 



Β. Φωνήεντα 

1. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν 7 γράμματα και 5 δίψηφα που αντιστοιχούν 
σε 5 φθόγγους: (αι, ε) - [ε] 

(ο, ω) - [ο] 
(η, ι, υ, οι, ει, υι) - [ι] 
(α) - [α] 
(ο+υ) - [ου] 

2. Στη ρωσική γλώσσα υπάρχουν 10 γράμματα που δηλώνουν 6 βασικούς και 4 
διπλούς φθόγγους: 

1. (α) - [а] 6. (ы) - [у] σκληρό κεντρικό, απουσιάζει από το 
φωνολογικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας 

2. (э) - [е] 7. (я) - Ца] 
3. (и) - [ι] 8. (е) - Це] 
4. (о) - [о] 9. (ю) - Ци] 
5. (у) - [и] 10. (ё) - Цо] 

Τα γράμματα я, ё, ю, е έχουν δύο λειτουργίες: 
α) Ουρανοποιούν τα σύμφωνα που προηγούνται. 

Π.χ. любовь - [ ΓιΛον'], несу - [п'еш], тётя - [1'о1'а] 
β) Δηλώνουν δύο φθόγγους Ца], [ρ], Ци]: 

- μετά το μαλακό σημείο και σκληρό σημείο. 
Π.χ. пьяный - [р]апу|], съезд - [φδΐ] 

- μετά το άλλο φωνήεν. 
Π.χ. маятник - [та]еШ'1к] 

- στην αρχή μιας λέξης. 
Π.χ. яр - Цаг] 

Σε αυτή τη λειτουργία τους, δηλαδή όταν τα γράμματα я, ю, ё, е εμφανίζονται ως 
δίφθογγοι, συμπίπτουν με τους καταχρηστικούς διφθόγγους της ελληνικής γλώσ
σας. Όμως, στην ελληνική γλώσσα η γραφή αυτών των διφθόγγων είναι πολύ
πλοκη. Έτσι οι ρωσόφωνοι μαθητές έχουν δυσκολίες στην προφορά τους: 
π.χ. τις λέξεις «γεια» και «δουλεία» τις προφέρουν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με 
Ца]. 
Τα φωνήεντα της ρωσικής γλώσσας θα μπορούσαμε να τα παραστήσουμε με ένα 
φωνηεντικό τραπέζιο: 



Πρόσθια Κεντρικά Οπίσθια 

(όπου Ъ είναι φωνήεν που εμφανίζεται στις άτονες συλλαβές) 

3. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ρωσικής γλώσσας είναι η εξασθένιση φωνήε
ντος στην άτονη συλλαβή: 

Π.χ. погода [ра§оаа] 
молодой [ппЛаску)] 

Έτσι, τα παιδιά έχουν την τάση να μεταφέρουν αυτό το φαινόμενο και στην 
ελληνική γλώσσα. 
Π.χ. βδομάδα [уаатааа] 

ονομάζομαι [апатагате] 

4. Στα ρωσικά, τα φωνήεντα, αντίθετα από τα ελληνικά, δεν παθαίνουν: 
έκθλιψη 
αφαίρεση 
αποκοπή. 

Έτσι εξηγείται η τάση των ρωσοφώνων να χρησιμοποιούν ολόκληρους τύπους 
στον προφορικό λόγο. 
Π.χ. θα είμαστε αντί θα 'μαστέ 

από όλους αντί απ' όλους 

Γ. Σύμφωνα 

Τα ρωσικά σύμφωνα είναι περισσότερα από τα ελληνικά. Το ελληνικό αλφάβητο 
περιέχει 17 σύμφωνα που μαζί με τους συνδυασμούς τους δηλώνουν 20 φθόγγους. 
Το ρωσικό αλφάβητο περιέχει 20 σύμφωνα που αντιστοιχούν σε 20 φθόγγους. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ Ε Ξ ΑΚΟΛΟ ΥΘΗΤΙΚΑ 
ΑΗΧΑ ΗΧΗΡΑ ΑΗΧΑ ΗΧΗΡΑ 

1. ΧΕΙΛΙΚΑ π 
[ρ] 

π 

μπ 
[Ь] 

6 

φ 

Φ 
[ί] 

β 

Β 

[ν] 

2. ΟΔΟΝΤΙΚΑ τ 
[ΐ] 

τ 

ντ 
[ά] 

д 

θ 

-
[θ] 

δ 

[δ] 

3. ΣΥΡΙΣΤΙΚΑ 
(ΓΛΩΣΣΟΦΑΤΝΙΑΚΑ) 

τσ 
[с] 

ц 

τζ 
[άδ] 

-

σ 

с 
[δ] 

ζ 

3 

[Ζ] 

4. ΛΑΡΥΓΓΙΚΑ 
(ΥΠΕΡΩΙΚΑ) 

κ 
[к] 

Κ 

γκ 
[§] 

Γ 

Χ 

χ 

[сп] 
γ 

[γ] 

5. ΟΥΡΑΝΟΦΑΤΝΙΑΚΑ 
[с] 

ч 
Ш 

Щ 

[δ] 
[86] 

ж [Ζ] 

6. ΥΓΡΑ λ 
[1] 

л 

ρ 
[г] 

р 

7. ΕΡΡ1ΝΑ 
(ΡΙΝΙΚΑ) 

μ 
[т] 

Μ 

ν 
[η] 

Η 

8. ΗΜΙΦΩΝΑ 

ϋΊ 
Й 

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι στη ρωσική γλώσσα δεν υπάρχουν οι φθόγγοι 
[δ], [θ], [τζ], [γ]. 

Η προφορά των συμφώνων της ελληνικής γλώσσας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκο
λία για τους ρωσόφωνους. 



1. Στη ρωσική γλώσσα το τελικό ηχηρό σύμφωνο μιας λέξης προφέρεται ως το 
ομόλογο του άηχο. 

Π.χ. арбуз [агЪш] αντί [агЬиг] 
куб [кир] αντί [киЬ] 

2. Τα άηχα μπροστά από τα ηχηρά γίνονται ηχηρά. 
Π.χ. отдать [аааа1'] αντί [а1аа1'] 

3. Στην ελληνική γλώσσα η ηχηροποίηση αφορά το σύμφωνο [σ] μπροστά από τα 
ηχηρά σύμφωνα. Στη ρωσική γλώσσα το σύμφωνο αυτό ηχηροποιείται μόνο 
μπροστά από τα σύμφωνα [Ь], [ά], [§] και μπροστά από το μαλακό σημείο. 

Έτσι: τις ντομάτες - [ИгаопШез] сдвинуть - [ζάνίηιιΐ'] 
στους γκρεμούς - [8гиг§гетш] сгнить - [ζ§ηίΐ'] 

Αλλά: δυσμενής - [сНгтешз] смочить - [зтасп:'] 
σβήνω - [ζνίηο] свет - [δν'εΐ] 

Γι' αυτούς τους λόγους οι μαθητές κάνουν λάθη εκεί που η ηχηροποίηση δεν έχει 
ανταπόκριση στη γραφή: 
Π.χ. ζβόλος αντί για σβόλος 

κουραζμένος αντί για κουρασμένος 

4. Στη ρωσική γλώσσα δεν υπάρχει φαινόμενο εξακολουθητικής αφομοίωσης 
του τελικού ν, όταν προηγείται της λέξης που αρχίζει από τα σύμφωνα κ, ξ, π, 
ψ, τ, τσ. 
Έτσι, οι ρωσόφωνοι προφέρουν συνήθως: 

[δάηροΗ] αντί [запЪоН] 
[зШпкапаре] αντί [81оп§апаре] 

5. Δυσκολία παρουσιάζεται για τους ρωσόφωνους: 
α) στην προφορά των λαρυγγικών [κ], [γ], [χ], [γκ]. 

Οι ρωσόφωνοι συγχέουν στην προφορά τους φθόγγους [γ] και [γκ]. 
Π.χ. γκρίζος [ηπζοδ] αντί [§πζο§] 

γόμα [§ота] αντί [пота] 
β) στην προφορά των συμπλεγμάτων (γχ), (γγ). 

Προφέρουν: 
άγχος ως аппо§ 
άγγελος ως ап§е1о8, 

όπου το [γ] θα έπρεπε να προφέρεται όπως στη ρωσική λέξη пункт [ри пк1]. 



Για να ξεπεραστούν αυτά τα λάθη συνιστάται στους καθηγητές να προτείνουν 
στους ρωσόφωνους μαθητές τους πολλές ασκήσεις σχετικές με την προφορά 
αυτών των λέξεων. 

6. Στη ρωσική γλώσσα, σε αντίθεση με την ελληνική, τα διπλά σύμφωνα στη λέξη 

προφέρονται ως διπλός φθόγγος. 

Στη ρωσική: класс - [к1а§§] 
сделанный - [га'е1аппу)] 

Στην ελληνική: Γιάννης - [1аш§] 
μέλισσα - [теН§а] 

Δ. Ουράνωση 

Η ουράνωση είναι ένα φαινόμενο που ανήκει στις παθήσεις των φθόγγων και 
παίζει σημαντικό ρόλο και στις δύο γλώσσες. 
Στην ελληνική γλώσσα ουρανοποιούνται μόνο οι υπερωικοί φθόγγοι [κ], [γ], [χ], 
[§] και εν μέρει [ν], [μ], όταν ακολουθούνται από τα φωνήεντα (ι), (ε), ενώ στη 
ρωσική γλώσσα η ουρανοποίηση αφορά όλα τα σύμφωνα (εκτός από ж, щ, ш, 
ц, ч). Έτσι, συναντάμε δύο τύπους συμφώνων - έναν απλό και έναν ουρανο-
ποιημένο. 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ 

Υπερωική Ουρανική 

Палка (ра1ка) А (а) Я (]а) Пялка (р'а1ка) 
Лук (1ик) У (и) Ю (]и) ЛЮК (Гик) 
Рэкет (гек'е!) Э (е) Ε (]е) Река (г'ека) 
Лощадь (1о§а1') О (о) Ё (]о) Лёша (Ь'ока) 
Лыко (1ука) Ы (у) И (I) ЛИКО (Пко) 

α) Στη ρωσική γλώσσα τα σύμφωνα ουρανοποιούνται όταν: 
1. προηγούνται των φωνηέντων и, я, ю, ё, е. 

Π.χ. мёд (πι'οΐ) 
2. η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο που προηγείται του μαλακού σημείου (ъ). 

Π.χ. лень (Геп') 
3. προηγούνται του μαλακού σημείου ь, μετά το οποίο ακολουθεί ένα άλλο σύμ

φωνο, εκτός εάν το ь χρησιμοποιείται ως χωριστικό σημείο, δηλαδή μετά τα 



σύμφωνα αλλά πριν από τα φωνήεντα ё, е, ю, я, и. 
Π.χ. сильный [кП'пу]], αλλά пьяный [р]апу|] 

β) Ενώ στη ρωσική γλώσσα τα φωνήεντα καθορίζουν την προφορά των συμφώ
νων, στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν κανόνες που την επιβάλλουν. 
Έτσι, ιδιαίτερη δυσκολία οι ρωσόφωνοι μαθητές αντιμετωπίζουν στην προφορά 
των συμφώνων πριν από τα φωνήεντα ε, ι: 
- ακόμα και σε περιπτώσεις που ο κανόνας επιβάλλει την ουρανοποίηση, η λέξη 

προφέρεται με λάθος τρόπο: 
Π.χ. [κ] και [χ], που προηγούνται του [ε] και [αι], προφέρονται πολύ πιο ουρανο-

ποιημένα απ' ό,τι στη ρωσική γλώσσα. Αυτά τα σύμφωνα θα έπρεπε να προ
φέρονται όπως στις λέξεις макет [так ει] και химия [сЫтуа]. 

τείνουν άλλωστε να ουρανοποιούν και τα άλλα σύμφωνα πριν από τα φωνήε
ντα ι, ε. 

Π.χ. με λένε ως [ т ' е Геп'е] 
κάνετε ως [кап'е1е] 

Οι καθηγητές πρέπει να τονίσουν ότι το φωνήεν [ε] προφέρεται στην ελληνική 
γλώσσα ως ρωσικό [э], δεν αλλάζει την «ποιότητα του» και δεν ουρανοποιεί το 
σύμφωνο που προηγείται. 

Ε. Τονισμός 

1. Ο τονισμός στη ρωσική γλώσσα είναι ελεύθερος, δηλαδή οποιαδήποτε συλλα
βή της λέξης μπορεί να τονίζεται. 

2. Στην ελληνική γλώσσα ο τονισμός είναι περιορισμένος και ανεβαίνει μόνο 
έως την προπαραλήγουσα. 
Οι κανόνες τονισμού στην ελληνική γλώσσα είναι αρκετά πολύπλοκοι για 
οποιονδήποτε ξένο ξεκινάει να τη μαθαίνει, γι' αυτό, παράλληλα με τις πρώ
τες ασκήσεις ανάγνωσης, ο καθηγητής πρέπει να κάνει και τις ασκήσεις του 
σωστού τονισμού. 

3. Όπως σημειώσαμε στο κεφάλαιο για τα φωνήεντα, στην ελληνική γλώσσα ο 
τόνος ή η έλλειψη τόνου δεν αλλάζει την προφορά στα φωνήεντα, ενώ στη 
ρωσική γλώσσα παρατηρούμε το φαινόμενο που ονομάζουμε «πάθη των 
φωνηέντων». 

4. Και ο ελεύθερος τονισμός της ρωσικής γλώσσας και ο περιορισμένος της 
ελληνικής γλώσσας ξεχωρίζουν στην προφορά και στη γραφή λέξεις με δια-



φορετικό νόημα: 

στην ελληνική γλώσσα στη ρωσική γλώσσα 

καλός- κάλος мука- мука 

Όμως, η ελληνική γλώσσα διευκολύνει τον αναγνώστη σημειώνοντας τόνους 

στη γραφή, ενώ η ρωσική γλώσσα δεν τους σημειώνει σε καμιά περίπτωση. 

5. Στην ελληνική γλώσσα μπορεί να υπάρξει διπλός τονισμός. Συχνά οι ρωσό
φωνοι παραλείπουν το δεύτερο τόνο και στη γραφή και στην προφορά. 

6. Στη ρωσική γλώσσα οι κτητικές αντωνυμίες τονίζονται όπως και τα ουσιαστι
κά, τα οποία συνοδεύουν, ενώ στην ελληνική γλώσσα, στο ονοματικό σύνολο, 
που αποτελείται από το άρθρο, το ονοματικό και τη συνοδεύουσα τους κτητι
κή αντωνυμία, υπάρχει μόνο ένας τόνος στο ονοματικό. 
Έτσι, οι ρωσόφωνοι μαθητές τείνουν να τονίζουν και τα τρία μέρη του συνό
λου, προφέροντας τα και τονίζοντας ξεχωριστά. 

ΣΤ. Επιτονισμός 

Η μελωδία της φράσης -ο επιτονισμός- είναι διαφορετική στην ελληνική και τη 
ρωσική γλώσσα. Από τον τρόπο προφοράς μιας ελληνικής φράσης μπορείς να 
ξεχωρίσεις εύκολα έναν ξένο και η προφορά αυτή «φεύγει» μόνο με την πάροδο 
του χρόνου, με συνεχή εξάσκηση και με την αδιάκοπη χρήση της γλώσσας. 

1. Στην απλή καταφατική πρόταση στη ρωσική γλώσσα τονίζεται συνήθως το 
υποκείμενο. 

Π.χ. Дети читают книгу - [ϋεΐ' ί δη^ιιΐ кп'1§и] 

Στην ελληνική αντίστοιχη φράση τονίζεται συνήθως το ρήμα. 

Π.χ. Τα παιδιά διαβάζουν το βιβλίο. 

2. Στην ελληνική γλώσσα στην ερωτηματική πρόταση ο τόνος συνήθως ανεβαίνει 
στο τέλος της πρότασης. 

Π.χ. Το είδες αυτό; 
Στη ρωσική γλώσσα τονίζεται το ρήμα και στο τέλος της πρότασης ο τόνος κατε
βαίνει. 



Π.χ. Ты видел это? 

3. Στην επιφωνηματική πρόταση ο επιτονισμός στη ρωσική και στην ελληνική 
γλώσσα συμπίπτει. 

Ζ. Στίξη 

Οι κανόνες στίξης μοιάζουν και στις δύο γλώσσες. Οι διαφορές τους είναι: 

1. Στις περιπτώσεις που στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται η άνω τελεία ή 
η διπλή τελεία, στη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιείται μόνο η διπλή τελεία, μια 
και δεν υπάρχει η άνω τελεία. 

2. Το κόμμα χρησιμοποιείται στη ρωσική γλώσσα σε περισσότερες περιπτώσεις 
απ' ό,τι στην ελληνική. Για παράδειγμα, στη ρωσική γλώσσα με κόμμα χωρί
ζεται η ειδική, η πλάγια ερωτηματική και η ενδοιαστική πρόταση. 
Π.χ. στην ελληνική γλώσσα: Έγραψε πως θα έρθει. 

στη ρωσική γλώσσα: Он написал, что приедет. 

3. То ερωτηματικό στην ελληνική γλώσσα σημειώνεται με «;», ενώ στη ρωσική 
με «?», όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. 

4. Στη ρωσική γλώσσα δεν υπάρχουν τα εξής ορθογραφικά σημεία που υπάρ
χουν στην ελληνική: 
α. απόστροφος 
β. υποδιαστολή 
γ. διαλυτικά. 

Η. Συλλαβισμός 

Οι κανόνες συλλαβισμού στη ρωσική και την ελληνική γλώσσα διαφέρουν. 

1. Και στις δύο γλώσσες στη λέξη υπάρχουν τόσες συλλαβές όσα είναι και τα 
φωνήεντα. 

Π.χ. έ-να мы-ло [ту1о] 
ή-χος А-рал [Ага1] 

Αλλά, σε αντίθεση με την ελληνική γλώσσα, στη ρωσική γλώσσα οι κανόνες συλ-



λαβισμού δεν επιτρέπουν να αφήνουμε ένα φωνήεν σε μια σειρά, μεταφέροντας 
τις υπόλοιπες συλλαβές στην άλλη. 
Έτσι, ενώ στα ελληνικά μπορούμε να χωρίσουμε τη λέξη στη γραφή ως εξής: 

έ-λα, ύ-δωρ, 
στη ρωσική γλώσσα η λέξη αυτή στη γραφή δεν χωρίζεται καθόλου: 

Арал [Ага1] 
ή χωρίζεται με αυτόν τον τρόπο: уро - жай [ига2а]]. 

2. Στα ελληνικά, δυο σύμφωνα που βρίσκονται ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συνή
θως δημιουργούν συλλαβή με το δεύτερο φωνήεν: 

έ-τσι, κο-φτερός 
Στα ρωσικά, ο' αυτήν την περίπτωση το πρώτο σύμφωνο κάνει συλλαβή με το 
πρώτο φωνήεν και το δεύτερο με το δεύτερο: 

мис-ка - [тЪка] 
Γι' αυτό, οι ρωσόφωνοι μαθητές κάνουν συχνά το λάθος να χωρίζουν κατά το 
συλλαβισμό τα δίψηφα γράμματα, όπως: 

αμ-πέ-λι αντί α-μπέ-λι ή κοφ-τε-ρός αντί κο-φτε-ρός 

3. Και στα ελληνικά και στα ρωσικά στο συλλαβισμό χωρίζονται όμοια σύμφω
να, όπως: κόκ-κινος, γράμ-μα 

рас-сле-долтть [газзкаауаГ] 
грамматика [§гатта1лка] 

4. Στα ελληνικά τα δίψηφα φωνήεντα δε χωρίζονται: 
αί-μα, εί-ναι 

Ο χωρισμός τους αποτελεί ακόμα ένα συχνό λάθος των ρωσόφωνων μαθητών. 



3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Ι. ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

1. Γένος 

α. Και στις δύο γλώσσες υπάρχουν τρία γραμματικά γένη: αρσενικό, θηλυκό και 
ουδέτερο. 

Στην ελληνική γλώσσα το γένος του ουσιαστικού καθορίζει τη μορφή του εξαρ
τημένου από αυτό επιθέτου, άρθρου ή αντωνυμίας. 

Στη ρωσική γλώσσα το γένος του ουσιαστικού καθορίζει επίθετα, αντωνυμίες και 
ρήματα παρελθοντικού χρόνου στο 3ο πρόσωπο ενικού. 

Ένας ρωσόφωνος μαθητής αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στη διάκριση του 
γένους ουσιαστικών στην ελληνική γλώσσα. 

Στη ρωσική γλώσσα, εκτός από σπανιότατες εξαιρέσεις, η κατάληξη του ονόμα
τος καθορίζει και το γένος του. 

Οι καταλήξεις -а, -я υποδηλώνουν ονόματα γένους θηλυκού, έμψυχα αρσενικού 
γένους που δηλώνουν συγγένεια, και κύρια ονόματα: 

мама (тата), дядя (а'аа'а) - μητέρα, θείος 

Τα ουσιαστικά δίχως κατάληξη υποδηλώνουν ονόματα αρσενικού γένους: 

сон (коп) - όνειρο 

Τα ουσιαστικά με καταλήξεις -е, -ο υποδηλώνουν ουσιαστικά ουδέτερου γένους: 

небо (п'еЬа) - ουρανός поле (роГе) - χωράφι 

Τα ουσιαστικά που καταλήγουν σε чь, жь, шь, щь ανήκουν σε ουσιαστικά θηλυ
κού γένους. 

Στην ελληνική γλώσσα, ένας ρωσόφωνος μαθητής τις περισσότερες φορές πρέπει 
να γνωρίζει το άρθρο του ουσιαστικού για να ξεχωρίσει το γένος του. 

η καρέκλα, το άρμα 



β. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν περιπτώσεις που το ίδιο αντικείμενο εκφρά
ζεται με ουσιαστικό διαφορετικού γένους και φέρει επομένως διαφορετικές 
καταλήξεις: 

Π.χ. ο σκύλος - το σκυλί, η στράτα - το στρατί, ο σωλήνας - η σωλήνα 

γ. Σε ορισμένα ουσιαστικά δε συμπίπτουν το φυσικό και το γραμματικό γένος. 
Π.χ. το αγόρι (ουδέτερο γένος), мальчик (αρσενικό γένος) [та1 ак] 

δ. Οι ρωσόφωνοι μαθητές μπερδεύουν τα γένη των γεωγραφικών ονομάτων, 
χρησιμοποιώντας από συνήθεια το γένος που υπάρχει στη μητρική τους γλώσ
σα. 

Π.χ. η Πετρούπολη (θηλυκού γένους) - Петербург (αρσενικού γένους) 
το Κιέβο (ουδέτερου γένους) - Киев (αρσενικού γένους) 

Αυτό συμβαίνει επειδή στην ελληνική γλώσσα η λέξη “πόλη” είναι γένους θηλυ
κού, ενώ στη ρωσική γλώσσα είναι γένους αρσενικού. 

ε. Δυσκολίες προκαλούν επίσης οι λέξεις που η ρωσική γλώσσα «δανείστηκε» 
από την ελληνική γλώσσα και τις οποίες ο ρωσόφωνος μαθητής συνεχίζει να 
αποδίδει με το γένος που έχουν στη μητρική του γλώσσα. 

Π.χ. το πρόβλημα (ουδέτερου γένους) - проблема (θηλυκού γένους) 
η περίοδος (θηλυκού γένους) - период (αρσενικού γένους) 
τα μαθηματικά (ουδέτερου γένους πληθ.)- математика (θηλυκού γένους 
ενικός) 

στ.Μεγάλη δυσκολία για τους ρωσόφωνους μαθητές αποτελεί η σωστή τοποθέ
τηση γένους στα αρκτικόλεξα ουσιαστικά. 
Στη ρωσική γλώσσα, όπως και στην ελληνική, τα αρκτικόλεξα σχεδόν πάντα 
έχουν το γένος της βασικής λέξης. 

Τα λάθη συμβαίνουν επειδή οι ρωσόφωνοι μαθητές δε γνωρίζουν πάντα τι 
σημαίνουν τα αρκτικόλεξα και «οδηγούνται» από την κατάληξη τους. 

Π.χ. η ΙΚΑ αντί το ΙΚΑ 
το ΕΥΔΛΠ αντί η ΕΥΔΛΠ 
το ΟΤΕ αντί ο ΟΤΕ 

ζ. Μεγάλη σύγχυση στους ρωσόφωνους προκαλεί η αλλαγή του γένους στα υπο
κοριστικά (μεγεθυντικά) στην ελληνική γλώσσα. 

Στη ρωσική γλώσσα συνήθως στα υποκοριστικά διατηρείται το γένος του 
παραγωγικού ουσιαστικού, ενώ στα ελληνικά το γένος των παράγωγων υπο
κοριστικών διαφέρει συνήθως από το γένος του παραγωγικού ουσιαστικού. 



ο αδερφός - το αδερφάκι 
брат - братишка (αρσενικού γένους) 
[Ьга1-Ьга1'18ка] 

2. Πτώσεις 

Στη ρωσική γλώσσα την κατηγορία της πτώσης διαθέτουν, εκτός από τα ουσια
στικά και τα επίθετα, οι αντωνυμίες, τα αριθμητικά και οι μετοχές, όπως ακριβώς 
και στην ελληνική γλώσσα. 

Η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει τέσσερις πτώσεις, ενώ η ρωσική έξι. 

Ρωσική γλώσσα Ελληνική γλώσσα 

Ονομαστική πτώση Ονομαστική πτώση 

Γενική πτώση Γενική πτώση 

Δοτική πτώση -

Αιτιατική πτώση Αιτιατική πτώση 

Οργανική πτώση -

Προθετική πτώση -

- Κλητική πτώση 

Όλες οι κοινές και για τις δύο γλώσσες πτώσεις συμπίπτουν στις λειτουργίες 
τους. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πτώσεις της ρωσικής γλώσσας: 

• Η δοτική πτώση απαντά στις ερωτήσεις: «σε ποιον;», «σε ποιο;» και αντιστοι
χεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής. Η βασική λειτουργία της είναι η δήλω
ση του έμμεσου αντικειμένου. 

• Η οργανική πτώση απαντά στις ερωτήσεις «με ποιον;», «με τι;» και δηλώνει 
κυρίως το όργανο. 

• Η προθετική πτώση απαντάει στην ερώτηση «περί τίνος;» και χρησιμοποιείται 
μόνο με προθέσεις, ενώ οι υπόλοιπες πτώσεις χρησιμοποιούνται και χωρίς 
προθέσεις. 

Η κλητική πτώση της ελληνικής γλώσσας κάποτε υπήρχε στη ρωσική γλώσσα με 
την κατάληξη -е. Τη διατηρούν οι συγγενείς της γλώσσες - η ουκρανική και η λευ-
κορωσική. 

Η ονομαστική πτώση παραμένει η πτώση του υποκειμένου, η αιτιατική του αντι
κειμένου και η γενική η πτώση που αποδίδει την έννοια της κτήσης. 



Όμως: 
1. Στη χρήση της ονομαστικής πτώσης οι ρωσόφωνοι συχνά παραλείπουν το 

άρθρο και τη χρησιμοποιούν στη θέση της κλητικής. 
Π.χ. Γιάννης αντί Γιάννη! 

2. Στη ρωσική γλώσσα η γενική πτώση χρησιμοποιείται με άρνηση και με λέξεις 
που δηλώνουν τη στέρηση. Το φαινόμενο αυτό μεταφέρεται αυτόματα στην 
ελληνική γλώσσα από τους ρωσόφωνους. 

Π.χ. Δεν υπάρχει πολυθρόνας (αντί: πολυθρόνα). 
Η πόλη δεν έχει μουσείου (αντί: μουσείο). 

3. Στη ρωσική γλώσσα τα έμψυχα ουσιαστικά σχηματίζουν την αιτιατική όμοια 
με τη γενική, ενώ τα άψυχα όμοια με την ονομαστική. 

Ονομαστική πτώση Георгий маяк 
(Именительный падеж) 

Γενική πτώση Георгия 
(Родительный падеж)  

Αιτιατική πτώση Георгия 
(Винительный падеж)  

Έτσι, οι ρωσόφωνοι συχνά λανθασμένα χρησιμοποιούν τη γενική πτώση στη 
θέση της αιτιατικής. 
Π.χ. Είδα τον Γιώργου (αντί τον Γιώργο). 
Συχνότερα αυτό το λάθος παρατηρείται στη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών. 
Π.χ. του είδα αντί τον είδα 

4. Κάποιες από τις σχέσεις που στα ελληνικά δηλώνονται με ρήμα + ονομαστι
κή ή αιτιατική πτώση, στα ρωσικά δηλώνονται με διαφορετικές πτώσεις. 

Π.χ. ζηλεύω + αιτιατική завидовать + δοτική 
απειλώ + αιτιατική угрожать + δοτική 

Οι ρωσόφωνοι συχνά κάνουν λάθη προσπαθώντας να αποδώσουν αυτή τη σχέση 
με την πρόθεση «σε». 
Π.χ. ζηλεύω σε κάποιον 

απειλώ σε κάποιον 

5. Τους ρωσόφωνους δυσκολεύει το σχήμα με δύο αιτιατικές στη σειρά. 
Π.χ. Φέρε ένα ποτήρι νερό. 
Γι' αυτό οι ρωσόφωνοι τείνουν να χρησιμοποιούν το πιο οικείο προς αυτούς 
σχήμα με πρόθεση. 
Π.χ. Φέρε ένα ποτήρι με νερό. 

маяка 

маяк 



6. Συχνά οι ρωσόφωνοι κάνουν λάθη στην επιρρηματική χρήση της αιτιατικής 
πτώσης που δηλώνει: 
- τόπο πηγαίνω σπίτι 
- σκόπο πήγα βόλτα 
- χρόνο το πρωί πήγα βόλτα 
χρησιμοποιώντας πάντα την πρόθεση «σε». 

Π.χ. πηγαίνω στο σπίτι 
πηγαίνω στη βόλτα 
πήγα βόλτα στο πρωί 

7. Σε πολλές περιπτώσεις που στα ελληνικά βρίσκουμε ουσιαστικό σε ονομαστι
κή πτώση + ουσιαστικό σε γενική, έχουμε αντίστοιχα στα ρωσικά επίθετο + 
ουσιαστικό σε ονομαστική πτώση. 

Π.χ. Στα ελληνικά λέμε Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό στα ρωσικά αποδίδεται ως 
Афинский Университет και μεταφράζεται επομένως από τους ρωσόφω
νους ως Αθηναϊκό Πανεπιστήμιο. 

Απ' ό,τι σημειώσαμε παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο καθηγητής 
πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της χρήσης των πτώσεων στην ελλη
νική γλώσσα. Πρέπει να εξηγήσει ότι οι ρωσικές (δοτική, οργανική και προθετι
κή) πτώσεις που δεν αντιστοιχούν σε ελληνικές αποδίδονται στα ελληνικά κυρίως 
με τις προθέσεις «σε», «με», και «για» αντίστοιχα + αιτιατική πτώση. 

3. Αριθμοί 

Και οι δύο γλώσσες έχουν δύο αριθμούς - ενικό και πληθυντικό. 

Σε σχέση με την κατηγορία του αριθμού όλα τα ουσιαστικά διαιρούνται σε δύο 
ομάδες: 

α) ουσιαστικά που έχουν τύπους και των δύο αριθμών 

β) ουσιαστικά που συνηθίζονται είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθμό. 

Πρέπει όμως να διακρίνονται οι λέξεις που χρησιμοποιούνται μόνο σε ενικό ή 
μόνο σε πληθυντικό αριθμό, διότι οι περιπτώσεις αυτές δε συμπίπτουν πάντα στις 
δύο γλώσσες. 
Π.χ. τα Χριστούγεννα (πληθ.) - Рождество (εν.) [ Κ^ζάίδΐνο] 

τα Φώτα (πληθ.) - Крещение (εν.) [ Кшсегце] 

Θα πρέπει επίσης να εντοπίζονται οι λέξεις που σε μια από τις γλώσσες έχουν και 
τους δύο αριθμούς και στην άλλη έχουν μόνο τον ένα - είτε τον ενικό, είτε τον 
πληθυντικό. 
Π.χ. ψαλίδι-ψαλίδια ножницы/шишу/ 



4. Κλίσεις 

Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για όσους ξένους μαθαίνουν την ελληνική 
γλώσσα είναι η σωστή χρήση των κλίσεων των ουσιαστικών. 

1. Στην ελληνική γλώσσα εξετάζουμε την κλίση των ουσιαστικών χωριστά για 
κάθε γένος κι έτσι έχουμε την κλίση των αρσενικών, την κλίση των θηλυκών 
και την κλίση των ουδετέρων. 

2. Στη ρωσική γλώσσα τα ουσιαστικά χωρίζονται σε κλίσεις με γνώμονα την 
κατάληξη (βλέπε και “Γένος”). 

Έτσι, στην 1η κλίση ανήκουν ονόματα θηλυκού γένους με κατάληξη -а, -я (π.χ. 
война, земля). Στη 2η κλίση ανήκουν τα ακατάληκτα ουσιαστικά αρσενικού 
γένους και ουσιαστικά ουδέτερου γένους με κατάληξη -ο, -ε (π.χ. окно). 

Στην 3η κλίση ανήκουν τα ουσιαστικά γένους θηλυκού χωρίς κατάληξη που τελει
ώνουν σε /-ь-/, σημάδι ουράνωσης (βλ. «Γένος»). 

Αν η βάση του ουσιαστικού καταλήγει σε υπερωικό σύμφωνο, λέμε ότι ανήκει σε 
υπερωική κλίση (π.χ. плита [рП1а], стол [δΐοΐ], окно [акпо]). 

Αν η βάση του ουσιαστικού καταλήγει σε ουρανοποιημένο σύμφωνο, λέμε ότι 
ανήκει σε ουρανοποιημένη κλίση (π.χ. земля [гип1'а], тётя [ГоГа]). 

Τα ουσιαστικά με βάση σε -к, -г, -х και ж, ш, ч, ш ανήκουν σε μικτή κλίση. 

Π.χ. нога [па§а] лужи [Ιιιζί] 

3. Για τους ρωσόφωνους μαθητές μεγάλη δυσκολία παρουσιάζεται: 
• στην κλίση των ισοσύλλαβων και ανισοσύλλαβων ουσιαστικών αρσενικού 

γένους σε -ης, όταν πρόκειται να σχηματίσουν τον πληθυντικό αριθμό. 
Έτσι, αντί για νοικοκύρηδες συχνά λένε νοικοκυρές σε αναλογία με τους 
φοιτητές. 

• στο συνδυασμό του άρθρου γένους θηλυκού με ουσιαστικό που έχει "αρσε

νική κατάληξη". 
Π.χ. ο μέθοδος, ο οδός αντί η μέθοδος, η οδός 

• στην κλίση των ισοσύλλαβων και ανισοσύλλαβων ουσιαστικών γένους 

θηλυκού. 
Π.χ. γιαγιά - γιαγές αντί γιαγιάδες 

• Συχνά παρατηρούνται λάθη και στην κλίση των αρχαιόκλιτων θηλυκού γένους 
που τελειώνουν στην ονομαστική ενικού σε -η. 

Π.χ. η πόλη - οι πόλες αντί πόλεις, σε αναλογία με ψυχή - ψυχές 



• Δυσκολία και σύγχυση προκαλούν στους ρωσόφωνους μαθητές τα διπλόκλι-
τα ουσιαστικά: 

ο βράχος - οι βράχοι - τα βράχια 
ο λόγος - οι λόγοι - τα λόγια 
ο χρόνος - οι χρόνοι - τα χρόνια 

• Συχνά οι ρωσόφωνοι μαθητές κλίνουν τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος ως 
αρσενικά ουσιαστικά σε -ος. Εδώ επικρατεί σύγχυση στην αναγνώριση του 
γένους και στους κανόνες κλίσης των ουσιαστικών. 

Σε αυτά τα θέματα οι καθηγητές θα πρέπει να αφιερώσουν λίγο παραπάνω χρόνο 
και προσοχή, διότι το αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επανειλημμένες 
ασκήσεις. 

Οι καθηγητές θα πρέπει να επιμένουν ότι οι ασκήσεις κλίσης των ουσιαστικών 
είναι απαραίτητο να μαθαίνονται απέξω από τους μαθητές, διότι μόνο έτσι θα 
μπορέσει να «λυθεί» η γλώσσα. 

• Κλίνοντας τα ουσιαστικά οι ρωσόφωνοι μαθητές συχνά κάνουν λάθη στον 
τονισμό, όπως: 
οι άνθρωποι, των ανθρώπων αντί των ανθρώπων 

Π. ΤΑ ΑΡΘΡΑ 

Η ανυπαρξία του (οριστικού και αορίστου) άρθρου στη ρωσική δημιουργεί 
πολλά προβλήματα σχετικά με τη σωστή του χρήση στην ελληνική γλώσσα. Τα 
σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρούνται είναι: 

1. Η λανθασμένη εμφάνιση ή η παράλειψη του. Συχνότατα οι ρωσόφωνοι παρα
λείπουν το άρθρο πριν τα κύρια ονόματα. 

Π.χ. ήρθε Ελένη αντί ήρθε η Ελένη 

2. Ακόμα υπάρχει σύγχυση στη χρήση ή όχι του άρθρου με το ρήμα «είναι». Πρέ
πει να τονιστεί η νοηματική διαφορά, η οποία διαφαίνεται και στη ρωσική 
μετάφραση. 

Π.χ. Είναι φοιτητής - Он студент [оп δΐιιά'εηΐ] 

Είναι ο φοιτητής - Это студент [е1а δΐιιά'εηΐ] 

Εξαιρούνται, βέβαια, τα κύρια ονόματα που πάντα ακολουθούν το οριστικό 
άρθρο. Όμως, αποφεύγουμε το άρθρο σε: τίτλους, επιγραφές, ανακοινώσεις, 
προκηρύξεις, αφίσες. 

3. Σύγχυση υπάρχει επίσης ανάμεσα σε οριστικό και αόριστο άρθρο. Το αόριστο 



άρθρο αντιστοιχεί με τις ρωσικές λέξεις "один" [асПп]= ένας, και "какой-то" 
[какова]= κάποιος. 

Π.χ. Ένα παιδί φωνάζει. Какой-то ребёнок плачет. [какова г'йэрпак р1асй] 
Μια κυρία έκλεισε την πόρτα. Одна женщина закрыла дверь. [аапа 
гепзста гакгу1а ау'ег'] 

Καλό είναι επίσης να τονιστεί ότι με τα υπαρκτικά ρήματα χρησιμοποιείται το 
αόριστο άρθρο. 

Π.χ. Στην αυλή υπάρχει ένα δέντρο. 

Επίσης, το αόριστο άρθρο στην ελληνική γλώσσα δεν έχει πληθυντικό, αντίθετα 
από τα ρωσικά, όπου η αντωνυμία «μερικοί, -ές, -ά» χρησιμοποιείται στη θέση 
του πληθυντικού του αορίστου άρθρου. 

μια γυναίκα - γυναίκες какая-то женщина-какие-то женщины 

[кака]а-1а 2еп§ста -какце -1а 2еп§сту] 

4. Σύγχυση προκαλεί στο ρωσόφωνο και η θέση στην οποία οφείλει να τοποθε
τήσει το άρθρο. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η σωστή θέση του άρθρου είναι 
πριν από το επίθετο και το ουσιαστικό. 

Π.χ. ο καλός άνθρωπος 

Εξαίρεση αποτελούν: 

- τα ποσοτικά επίθετα όπως και οι δεικτικές αντωνυμίες «τόσος» και «τέτοιος», 
όπου δε χρησιμοποιείται άρθρο. 

Π.χ. μερικοί άνθρωποι 

- οι δεικτικές αντωνυμίες «αυτός», «ετούτος», «εκείνος» και το επίθετο «όλος», 
που προηγούνται του άρθρου. 

Π.χ. αυτός ο καλός άνθρωπος 

5. Σύγχυση προκαλείται στην κλίση άρθρου+ουσιαστικού, όταν το άρθρο υπο
δηλώνει θηλυκό γένος και το ουσιαστικό ακολουθεί, όσον αφορά τις καταλή
ξεις, την κλίση του αρσενικού γένους. 

Π.χ. η οδός 

III. ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 

Όπως και στα ελληνικά έτσι και στα ρωσικά τα επίθετα διαθέτουν το γένος, τον 
αριθμό και την πτώση του ουσιαστικού που προσδιορίζουν. Προβλήματα παρου-



σιάζονται κυρίως στην κλίση κάποιων επιθέτων και στο σχηματισμό των παραθε-
τικών. Έτσι: 

1. Οι ρωσόφωνοι, όπως και οι άλλοι ξενόγλωσσοι, δυσκολεύονται: 
- στην κλίση επιθέτου με ουσιαστικό που έχει διαφορετική κατάληξη, με 

αποτέλεσμα να κλίνουν το επίθετο με βάση την κατάληξη του ουσιαστικού 
ή αντίστροφα: 

Π.χ. οι καλές μαθητές αντί οι καλοί μαθητές 
τους καλούς μαθητούς αντί τους καλούς μαθητές 

- στην κλίση των επιθέτων δύο καταλήξεων 
- στην κλίση των επιθέτων που προέρχονται από αρχαίες ενεργητικές μετο

χές του ενεστώτα σε -ων, -ούσα, -ον 
- στη διάκριση του γένους στον πληθυντικό αριθμό, καθώς στα ρωσικά ο 

πληθυντικός αριθμός είναι κοινός για όλα τα γένη. 
Π.χ. απλοί- απλές - απλά, αλλά простые - [ргазЩе] για όλα τα γένη 

2. Το ανώμαλο επίθετο «ο πολύς, η πολλή, το πολύ» δημιουργεί προβλήματα 
στους ρωσόφωνους τόσο στην κλίση του όσο και στη χρήση του. 
Στα ρωσικά, το επίθετο αυτό [многий-многая-многое] - [тпо§'ц-тпо§а]а-
тпо§а]е] συχνά αντικαθίσταται από το επίρρημα «много» + γενική πτώση, το 
οποίο βέβαια είναι άκλιτο, όπως και το ελληνικό επίρρημα «πολύ» [очень]-
[ост'], με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητό πότε πρόκειται για επίρρημα 
και πότε για επίθετο. 

3. Τα επίθετα στην ελληνική γλώσσα κατά την κλίση τους φυλάγουν τον τόνο στη 
συλλαβή που τονίζεται η ονομαστική του αρσενικού: 

Π.χ. ο έτοιμος - του έτοιμου 
Οι ρωσόφωνοι συχνά μεταθέτουν τον τόνο καθ’ ομοίωση με τα ουσιαστικά: 

Π.χ. των ετοίμων γιαουρτιών αντί των έτοιμων γιαουρτιών 

4. Στην ελληνική το θηλυκό των επιθέτων σε -ος, -ια, -ο γράφεται στον πληθυντι
κό αριθμό χωρίς το -ι-. 
Π.χ. η φτωχιά - οι φτωχές 
Οι ρωσόφωνοι συχνά αφήνουν το [ι] και στον πληθυντικό: 
φτωχιά - φτωχιές 

5. Στα ρωσικά υπάρχουν σύντομα επίθετα, δηλαδή επίθετα που δεν κλίνονται 
αλλά έχουν μόνο γένη και αριθμό. Μερικά επίθετα διαθέτουν και πλήρη και 
σύντομη μορφή. 
Π.χ. простой-простая-простое [рга81ху)-рга81а]а-рга81ху)е] απλός -ή -ό 

Прост-проста-просто [рго81-рга81а-рго81о] απλός -ή -ό 
Η σύντομη μορφή του επιθέτου επέχει πάντα θέση κατηγορούμενου, ενώ η πλή-



ρης μορφή συνήθως (επιθετικού) προσδιορισμού. Στα ελληνικά και οι δύο λει
τουργίες επιτελούνται από το ίδιο επίθετο. 

6. Στα ρωσικά επίσης υπάρχουν τα «κτητικά επίθετα», δηλαδή τα επίθετα που 
δηλώνουν κτήση. Στα ελληνικά συνήθως την αντίστοιχη λειτουργία επιτελεί η 
γενική κτητική (βλ. χρήση γενικής). 

7. Στη ρωσική γλώσσα, όπως και στην ελληνική, οι βαθμοί παράθεσης των επι
θέτων είναι τρεις: θετικός, συγκριτικός και υπερθετικός. 

Τα παραθετικά των επιθέτων σχηματίζονται και στις δύο γλώσσες με δύο τρό
πους: μονολεκτικά και περιφραστικά. Στα ρωσικά όμως ο μονολεκτικός τύπος 
του συγκριτικού βαθμού είναι άκλιτος και σχηματίζεται με το επίθημα «-ее». 

Π.χ. сильный-сильная-сильное сильнее [8’й'пу)-8’1Гпа]а-8’й'па]е]-
[к'П'п'^е] δυνατός - δυνατή - δυνατό δυνατότερος -η -ο 

Ο περιφραστικός τύπος σχηματίζεται με την προσθήκη πριν από το επίθετο των 
λέξεων «более» [ЬоГе]е] - περισσότερο και «менее»[т'еп'е)е] - λιγότερο. 
Ο μονολεκτικός υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται στα ρωσικά με την προσθήκη 
του μορφήματος «-айш, -ейш» [а^-е^] ανάμεσα στο θέμα και την κατάληξη, ενώ 
ο περιφραστικός υπερθετικός με το επίθετο «самый, самая, самое» [8ату|-
8ата]а-8ата]е] + επίθετο. 

О β' όρος σύγκρισης σχηματίζεται είτε με τη γενική είτε με το σύνδεσμο «чем» 

[сет] + ίδια πτώση με τον α ' όρο σύγκρισης (αντίστοιχο του «παρα+αιτ.»). 

Συνήθως οι ρωσόφωνοι δυσκολεύονται: 
• στην κατάληξη του παραθετικού (αν είναι - οτερος, - υτερος ή - έτερος): 

ευκολότερος ή ευκολύτερος ή ευκολέτερος 

• στο β' όρο σύγκρισης, δηλαδή συχνά χρησιμοποιούν γενική και όχι 
«από+αιτιατική». 

Π.χ. είναι καλύτερος του Γιάννη αντί είναι καλύτερος από το Γιάννη 
Συχνό λάθος που το κάνουν και στη μητρική τους γλώσσα είναι η χρήση του σχή
ματος 
Π.χ. ο πιο ωραιότερος αντί ή ωραιότερος ή ο πιο ωραίος. 



IV. οι ΑΝΤΩΝΥΜΊΕΣ 

Τα είδη των αντωνυμιών ταυτίζονται στις δύο γλώσσες. Προβλήματα επομένως 
προκύπτουν όχι στην κατανόηση αλλά στη χρήση τους. Έτσι: 

1. Συχνά οι ρωσόφωνοι χρησιμοποιούν την προσωπική αντωνυμία πριν από το 
ρήμα, κάτι που δε συνηθίζεται στην ελληνική παρά μόνο για έμφαση: 

Π.χ. εγώ θέλω να φύγεις αντί θέλω να φύγεις 

2. Οι προσωπικές αντωνυμίες διαθέτουν δυνατούς και αδύνατους τύπους και 
στις δύο γλώσσες. Σημαντικό πρόβλημα για τους ρωσόφωνους, όπως και για 
πολλούς άλλους ξενόγλωσσους, είναι η σωστή τοποθέτηση του αδύνατου 
τύπου της προσωπικής αντωνυμίας μέσα στην πρόταση. Πρέπει να διευκρινι
στεί ότι αυτή πάντα προηγείται του ρήματος -αντίθετα από τα ρωσικά, όπου 
μπορεί να προηγείται και να έπεται- εκτός αν αυτό βρίσκεται σε προστακτική 
ή σε ενεργητική μετοχή σε - οντάς, οπότε έπεται (όπως και στα ρωσικά). 

Π.χ. την ξέρω я её знаю - Я знаю её 
Επίσης, η προσωπική αντωνυμία ακολουθεί τα μόρια θα, να, ας κ.λπ. και, όταν 
το ρήμα είναι δίπτωτο, προηγείται η γενική και ακολουθεί η αιτιατική. 

Π.χ. θα του το εξηγήσω я ему объясню это - я объясню ему это 

3. Σε αντίθεση με την ελληνική γλώσσα, οι κτητικές αντωνυμίες στη ρωσική 
γλώσσα α' και β' προσώπων ενικού και πληθυντικού έχουν το ίδιο γένος, 
αριθμό και πτώση με τα ουσιαστικά που συνοδεύουν. 

Π.χ. мой моя мое 
дом книга окно 

Ενώ στα ελληνικά: οικία ^ 
τόμος — ^ μου 
παράθυρο ' 

Οι κτητικές αντωνυμίες γ'προσώπου στη ρωσική γλώσσα εκφράζονται με τη 
γενική πτώση της προσωπικής αντωνυμίας γ 'προσώπου: 
Π.χ. его - αρσενικό, ουδέτερο -β^νο] 

её - θηλυκό -Цщо] 
их - πληθυντικός για όλα τα γένη -[ίοη] 

4. Στα ρωσικά χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές κτητικές αντωνυμίες ανάλογα 
με την περίπτωση: свой= (δνο;ϊ), своя= (8уа]а), своё= (куар) = δικός μου, 
δική μου, δικό μου, και его= (]ενο) = του, её= Цщо) = της, его= (]ενο) = του. 

Π.χ. Ο φοιτητής διαβάζει το βιβλίο του (= 8уа;)и). 



Ο φοιτητής έχει ένα φίλο και διαβάζει το βιβλίο του (= ]ενο). 
Στην πρώτη περίπτωση το βιβλίο ανήκει στο φοιτητή και στη δεύτερη στο φίλο 
του. Η ρωσική γλώσσα κάνει τη διάκριση στην κτητική αντωνυμία, ενώ η ελληνι
κή όχι. 

5. Στη χρήση των δεικτικών αντωνυμιών δεν παρουσιάζεται καμιά δυσκολία. 

6. Η ρωσική αυτοπαθής αντωνυμία себя= (81Ыа) δεν έχει πρόσωπο, ονομαστι
κή πτώση, ούτε γένος και αριθμό: χρησιμοποιείται ευρέως στο λόγο σε θέση 
αντικειμένου. Η ελληνική αυτοπαθής αντωνυμία (του εαυτού μου/σου/του/της) 
έχει περιορισμένη χρήση. Συχνά τα ρήματα που συντάσσονται με την αυτοπα-
θή αντωνυμία στα ρωσικά αντιστοιχούν σε ρήματα μέσης διάθεσης στα ελλη
νικά. 

Π.χ. πλένομαι, ντύνομαι умываюсь, одеваюсь 
[итууа]и8’-асНуа]и8’] 

7. Οι αναφορικές αντωνυμίες έχουν σχεδόν την ίδια χρήση στις δύο γλώσσες. 
Συχνά οι ρωσόφωνοι συγχέουν την αναφορική αντωνυμία ό,τι με το σύνδεσμο 
ότι. 

8. Οι ρωσικές οριστικές αντωνυμίες έχουν γένη, αριθμούς και πτώσεις, και είναι 
οι εξής: весь - ολόκληρος 

всякий [у8’ак'ц] - όλος 
каждый [каМу)] - κάθε 
самый [8ату|] - ίδιος 
любой [1'иЬо]] - κάθε 
ИНОЙ [НКУ|] - άλλος 
другой [άπι§ο]] - άλλος 

Οι ελληνικές οριστικές αντωνυμίες είναι το επίθετο ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο και το 
επίθετο μόνος, μόνη, μόνο (άναρθρο) + γενική των αδύνατων τύπων της προσω
πικής αντωνυμίας. 

9. Οι ερωτηματικές αντωνυμίες βρίσκονται σε αντιστοιχία στις δύο γλώσσες. 
Μόνο οι ρωσικές αντωνυμίες кто=[к!о]= ποιος, και 4Το=[άο]=τι διαφέ
ρουν από τις αντίστοιχες ελληνικές, καθώς δε διαθέτουν γένη και αριθμούς. 

10. Οι ελληνικές αόριστες αντωνυμίες που περιέχουν άρνηση (π.χ. κανείς) αντι
στοιχούν στις ρωσικές αρνητικές αντωνυμίες. Αξίζει να σημειωθεί πως η 
διπλή άρνηση υπάρχει και στα ρωσικά, αν και δεν είναι αναγκαία. 

Π.χ. Не скажи нигде= [η'ί 8кай π'ί§ά'ε]= Μην πεις πουθενά. 



V. ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

1. Τα αριθμητικά και στις δύο γλώσσες χωρίζονται σε απόλυτα και τακτικά. 

2. Στην ελληνική γλώσσα το αριθμητικό ένα κλίνεται κατά γένη και πτώσεις, τα 
αριθμητικά τρία, τέσσερα έχουν έναν τύπο για αρσενικό και θηλυκό γένος και 
έναν τύπο για ουδέτερο γένος και κλίνονται κατά πτώσεις. 

3. Στη ρωσική γλώσσα το απόλυτο αριθμητικό ένα διαθέτει όπως και στην ελλη
νική γένη, πτώσεις και αριθμούς: 
один, одна, одно- одни [аШп, аапа, аапо- ааш] 
То απόλυτο αριθμητικό δύο (два- ауа), ενάμισι (полтора- рапжа) και το από
λυτο αριθμητικό оба (και οι бйЪ)(оЪа), που δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσ
σα, έχουν έναν τύπο για αρσενικό και ουδέτερο γένος και έναν τύπο για θηλυ
κό γένος. Κλίνονται κατά πτώσεις. 
Π.χ. два-две, полтора-полторы, оба-обе 

4. Στην ελληνική γλώσσα τα υπόλοιπα απόλυτα αριθμητικά είναι άκλιτα, ενώ στη 
ρωσική γλώσσα διαθέτουν πτώσεις: 

πέντε (άκλιτο) - пять-пяти-пятью κ.λπ. 

5. Συχνά οι ρωσόφωνοι υιοθετούν εσφαλμένα έναν άκλιτο τύπο του ουδέτερου 
γένους. 

Π.χ. τρία τετράδια, τρία καρέκλες 
Ή αντίθετα, κλίνουν ένα άκλιτο αριθμητικό, όπως συμβαίνει στη μητρική τους 
γλώσσα. 

Π.χ. δύο κορίτσια δύων κοριτσιών 

6. Στη ρωσική γλώσσα, αν το απόλυτο αριθμητικό είναι σε ονομαστική ή αιτιατι
κή πτώση, το ουσιαστικό που το ακολουθεί είναι σε γενική πτώση. 

Π.χ. пять стульев [р1аГ §1и1уе£] 
(εξαίρεση: το αριθμητικό ένα, που λειτουργεί δίπλα στο ουσιαστικό ως επίθετο) 
Οι ρωσόφωνοι πιθανόν μεταφέρουν το ίδιο σχήμα και στην ελληνική γλώσσα. 

Π.χ. πέντε καρεκλών αντί πέντε καρέκλες 

7. Στα ελληνικά τα απόλυτα αριθμητικά από το 200 έως το 900 διαθέτουν γένος και 
πτώση, ενώ στα ρωσικά μόνο πτώση. Έτσι συχνά παρατηρούνται λάθη. 
Π.χ. τριακόσια παράθυρα, τριακόσια καρέκλες 
Στη ρωσική γλώσσα ο τύπος είναι ένας: триста - 1ш1а. 

8. Στα ελληνικά οι χρονολογίες ανήκουν στα απόλυτα αριθμητικά, ενώ στα ρωσι
κά κλίνεται ο τελευταίος αριθμός ως τακτικό αριθμητικό και βρίσκεται στην 
προθετική πτώση του ενικού. 



Π.χ. Γεννήθηκα το 1951. 
Στα ρωσικά: Я родился в тысяча пятьдесят первом году. Δηλαδή: Γεν
νήθηκα το χίλια εννιακόσια πενήντα πρώτο. 
Άλλο συχνό λάθος: η παράλειψη του άρθρου ο' αυτή την περίπτωση. 

VI. ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ 

1. Τα ρήματα στη ρωσική, όπως και στην ελληνική γλώσσα, διαθέτουν τις κατη
γορίες προσώπου, αριθμού, χρόνου, έγκλισης και φωνής. 

2. Τα ρήματα στη ρωσική, όπως και στην ελληνική γλώσσα, χωρίζονται σε δύο 
συζυγίες. Στην ελληνική γλώσσα η συζυγία του ρήματος εξαρτάται από τον 
τονισμό του, ενώ στη ρωσική γλώσσα από την κατάληξη του ρήματος. 

Π.χ. Πρώτη συζυγία Δεύτερη συζυγία 
делаю сплю 
делаешь спишь 
делает спит 
делаем спим 
делаете спите 
делают спят 

3. Στη νέα ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει πλέον το απαρέμφατο, το οποίο διατη
ρείται στη ρωσική γλώσσα, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Στην 
ελληνική γλώσσα η λειτουργία του αντικαθίσταται από την υποτακτική. Στη 
ρωσική η υποτακτική χρησιμοποιείται μόνο στην ετεροπροσωπία, ενώ στην 
ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται και στην ταυτοπροσωπία. 

Εξαιτίας αυτής της αναντιστοιχίας δημιουργούνται τα ακόλουθα προβλήματα: 
α) Οι ρωσόφωνοι χρησιμοποιούν την οριστική στη θέση της υποτακτικής. 

Π.χ. εκεί που στα ρωσικά: μπορώ+απαρέμφατο 
могу сказать [та§и 8кагаГ] 

στην ελληνική γλώσσα: μπορώ+να+πω. Οι ρωσόφωνοι το αποδίδουν ως 
μπορώ λέω. 

β) Χρησιμοποιούν την υποτακτική δίχως το μόριο «να»: θέλω πω. 
γ) Αποδίδουν το ρωσικό «чтобы» ως «για να» και όχι ως «να»: 
Π.χ. Θέλω για να μου γράψεις. 

Αυτό ισχύει συχνά και στην ταυτοπροσωπία: 
θέλω για να γράφω αντί θέλω να γράφω. 



1. ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α. Στη ρωσική γλώσσα το ποιόν ενέργειας λειτουργεί ως κεντρική γραμματική 
κατηγορία, καθώς υπάρχουν μόνο τρεις χρόνοι, ενώ στη νέα ελληνική το 
βάρος πέφτει στους χρόνους, με τους οποίους υποδηλώνεται και το ποιόν 
ενέργειας. 

Στη ρωσική γλώσσα υπάρχουν πολλοί τρόποι να μετατρέψεις το ρήμα με ατε
λές ποιόν ενέργειας σε ρήμα με τέλειο ποιόν ενέργειας: 

• με την προσθήκη του επιθήματος: 
писать - написать 

• με την αφαίρεση των επιθημάτων: 
давать - дать 

• με την αντικατάσταση των επιθημάτων: 
прыгать - прыгнуть 

• με την αντικατάσταση των επιθημάτων και την εναλλαγή των φθόγγων: 
отвечать - ответить. 

Β. Στην ελληνική γλώσσα η αντικατάσταση του θέματος του ενεστώτα από το 
θέμα του αορίστου οδηγεί από το ρήμα με το ατελές ποιόν ενέργειας στο ρήμα 
με το τέλειο ποιόν ενέργειας. 
Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε το ατελές ποιόν ενέργειας 
(несовершенный вид) που δηλώνει τη διάρκεια ή την επανάληψη με το θέμα 
του ενεστώτα, και το τέλειο ποιόν ενέργειας (совершенный вид) που δηλώ
νει τη στιγμιαία ενέργεια με το θέμα αορίστου. 
Το πρόβλημα για τους ρωσόφωνους είναι ότι συχνά συγχέουν το θέμα του ενε
στώτα με το θέμα του αορίστου της ελληνικής γλώσσας, καθώς δεν μπορούν 
να ταυτιστούν με το αντίστοιχο ρωσικό ποιόν ενέργειας. Σε αυτή τη σύγχυση 
συμβάλλει και η ύπαρξη στη ρωσική πολλών επιθημάτων που διαφοροποιούν 
σημασιολογικά το ίδιο ρήμα. Στη ρωσική γλώσσα η διαφοροποίηση στο ποιόν 
ενέργειας υπάρχει και στο απαρέμφατο. 

Π.χ что писать?= τι να γράφω; 
Что написать?= τι να γράψω; 

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί στην ελληνική γλώσσα αν αντιστοιχιστεί κάθε 
ρωσικό απαρέμφατο (του ατελούς και του τέλειου ποιου ενέργειας) με την ελλη
νική υποτακτική ενεστώτα ή αορίστου αντίστοιχα. 



Π.χ. 

разрезать разрезать να κόβω, -εις, -ει,... να κόψω, -εις,... 
умывать умыть να πλένω, -εις,... να πλύνω, -εις,... 

побеждать победить να νικώ, -άς,... να νικήσω, -εις,... 

умываться умыться να πλένομαι, -εσαι,... να πλυθώ, -είς,... 

говорить сказать να λέω, -ς, -ει,... να πω, -εις, -ει,... 

и.т.д. κ.λπ. 

Γ. Η σημασία του προθήματος στα ρωσικά ρήματα είναι πολύ μεγάλη, γιατί 
συχνά με την προσθήκη διαφορετικών προθημάτων σε ένα ρήμα ατελούς 
ποιου ενέργειας σχηματίζονται ποικίλα ρήματα τέλειου ποιου ενέργειας που 
διαφοροποιούνται σημασιολογικά, δηλώνοντας έναρξη, κατεύθυνση, επανά
ληψη, περιορισμό, απότομη ενέργεια, το ξαφνικό ή απρόβλεπτο κ.λπ. Από 
αυτά με τη σειρά τους δημιουργούνται τα αντίστοιχα ρήματα ατελούς ποιου 
ενέργειας. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια μεγάλη σειρά ρημάτων με 
κοινή ρίζα, για τα οποία υπάρχει δυσκολία απόδοσης στα ελληνικά. 

Π.χ. болеть να αρρωσταίνω 
заболеть να αρρωστήσω ξαφνικά 
приболеть να αρρωστήσω λίγο 
проболеть να αρρωστήσω για κάποιο διάστημα 

Το πρόβλημα κάπως αμβλύνεται όταν ο ρωσόφωνος γνωρίζει τη σημασιολογική 
αξία των προθημάτων στην ελληνική. 
Π.χ. το (за-) δηλώνει την έναρξη μιας ενέργειας, το (по-) την τακτική 

επανάληψης κ.λπ. 
Π.χ. кричать να φωνάζω 

закричать να φωνάξω 
стучать να χτυπώ 
постукивать να χτυπώ κάθε τόσο 

2. ΧΡΟΝΟΙ 

Στη ρωσική γλώσσα υπάρχουν 5 χρόνοι και στην ελληνική 8. Η αντιστοιχία τους 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 



Παρόν Ενεστώτας пишу γράφω 

Παρελθόν 
Παρατατικός писал, -а-о έγραφα 

Παρελθόν Αόριστος написал, -а, -о έγραψα Παρελθόν 

Παρακείμενος έχω γράψει 

Παρελθόν 

Υπερσυντέλικος είχα γράψει 

Μέλλον 

Μέλ. διαρκείας буду 
писать 

θα γράφω 

Μέλλον 
Μέλ. απλός напишу θα γράψω 

Μέλλον 

Μέλ συντ. θα έχω γράψει 

1. Ενεστώτας και παρατατικός 

Στον ενεστώτα και τον παρατατικό της ελληνικής δεν υπάρχουν ουσιαστικά 
προβλήματα, εφόσον υπάρχει ταύτιση στις δύο γλώσσες. 

2. Αόριστος 

α) Οι ρωσόφωνοι, όπως και πολλοί ξενόγλωσσοι, αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

αποβολή του ε- της αύξησης στο α ' και β πρόσωπο του πληθυντικού. 
Π.χ. εγράφαμε αντί γράφαμε 

Το ίδιο ισχύει και στην εκμάθηση κυρίως των ανώμαλων αορίστων (αυτών που 
παίρνουν αύξηση η- αντί ε-, που προέρχονται από διαφορετικά θέματα κ.λπ.). 

β) Στη ρωσική υπάρχει διαφοροποίηση του γένους στον ενικό αριθμό των παρελ-
θοντικών χρόνων, ενώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση προσώπων. 

я \ я 4 
ты \ был ты \ был 
он / (για το αρσενικό γένος) она / (για το θηλυκό γένος) 

και было (για το ουδέτερο γένος) 
Όσον αφορά τον ενικό αριθμό, αυτός συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα στους 
ρωσόφωνους. Πολύ σπάνια παρατηρείται σύγχυση ανάμεσα σε πρόσωπα και 
γένη. 

γ) Αντίθετα, η ύπαρξη στη ρωσική γλώσσα ενός μόνο τύπου για το α', β' και γ ' 
πρόσωπο του πληθυντικού των παρελθοντικών χρόνων (были- ЪуП) συχνά 
μεταφέρεται και στην ελληνική, στην οποία συνήθως χρησιμοποιείται το γ ' 
πληθυντικό πρόσωπο για την απόδοση και άλλων προσώπων. 

Π.χ. έγραψαν στη θέση του γράψαμε ή γράψατε 

3. Παρακείμενος και υπερσυντέλικος 

Η ύπαρξη ενός μόνο χρόνου για το τέλειο ποιόν ενέργειας του παρελθόντος στη 



ρωσική, ενώ στην ελληνική έχουμε αντίστοιχα τρεις, δημιουργεί ποικίλα προ
βλήματα: 

α) Το κυριότερο ότι οι ρωσόφωνοι αποφεύγουν τη χρήση παρακειμένου και 
υπερσυντέλικου, ενώ προτιμούν τον αόριστο. 

Π.χ. рабочие построили новую школу = οι εργάτες έχτισαν το νέο σχολείο 
οι εργάτες έχουν χτίσει το νέο σχολείο 
οι εργάτες είχαν χτίσει το νέο σχολείο 

β) Επίσης συναντάμε συχνά και το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή τη λανθασμένη 
απόδοση του αορίστου με παρακείμενο ή υπερσυντέλικο. 

Π.χ. πέρσι έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο αντί πέρσι διάβασα αυτό το βιβλίο 

4. Μέλλοντες 

α) Στη ρωσική ο μέλλοντας σε ατελές ποιόν ενέργειας είναι περιφραστικός, ενώ 
ο μέλλοντας σε τέλειο ποιόν ενέργειας είναι μονολεκτικός. Αντίθετα, στην 
ελληνική και οι δύο τύποι είναι περιφραστικοί. Συχνό λάθος είναι λοιπόν να 
αποδίδεται και ο ελληνικός στιγμιαίος μέλλοντας μονολεκτικά. 

Π.χ. напишу γράψω αντί θα γράψω 

β) Υπάρχει μια τάση για λανθασμένη χρήση του μορίου «θα» εκεί που δηλώνε
ται μελλοντικότητα σε ρήματα του ενεστώτα. 

Π.χ. θα έρχομαι αμέσως αντί έρχομαι αμέσως 
αύριο θα φεύγω αντί αύριο φεύγω 

γ) Ο συντελεσμένος μέλλοντας συνήθως αποφεύγεται, στη θέση του χρησιμοποι
είται κυρίως ο απλός μέλλοντας. 

3. ΕΓΚΛΊΣΕΙΣ 

α. Οριστική 
Η οριστική χρησιμοποιείται όμοια στις δύο γλώσσες. 

β. Υποτακτική 
Στη νέα ελληνική γλώσσα καλύπτει το κενό του απαρεμφάτου (βλ. VI, 3). Επίσης: 
• Χρησιμοποιείται στη θέση της προστακτικής (προτρεπτική υποτακτική). 

Π.χ. να γράφεις = γράφε —> пиши 
να απαντάτε = απαντάτε - > отвечайте 

• Χρησιμοποιείται για το σχηματισμό υποθετικών προτάσεων. 

γ. Δυνητική 
Η δυνητική έγκλιση σχηματίζεται στα ρωσικά με το μόριο бы+ρήμα σε παρελ-
θοντικό χρόνο και αντιστοιχεί στα ελληνικά με «θα + παρατατικό». Και στις 



δύο γλώσσες χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του υποθετικού λόγου. 
Π.χ. Если бы я не читал эту книгу, я бы так не говорил. 

Αν δε διάβαζα αυτό το βιβλίο, δε θα μιλούσα έτσι. 

Προβλήματα: 
Οι ρωσόφωνοι, όπως και οι υπόλοιποι ξενόγλωσσοι, χρησιμοποιούν συχνά το 
μόριο «θα» δίπλα στο «αν». 

Π.χ.: θα έγραφα το άρθρο, αν θα είχα καιρό αντί: ..., αν είχα καιρό 

4. ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

Στη ρωσική γλώσσα η παθητική φωνή δηλώνεται με την προσθήκη του επιθήμα
τος -сь και -ся στα ρήματα ενεργητικής φωνής. Με το ίδιο ωστόσο επίθημα 
δηλώνεται και η αυτοπάθεια και η αλληλοπάθεια. 
Π.χ. 1. исправляют = διορθώνουν (ενεργ.) 

исправляются = διορθώνονται (παθητ.) 
2. одеваюсь = ντύνομαι, купаюсь = λούζομαι (αυτοπ.) 
3. видимся = βλεπόμαστε (αλληλ.) 

Προβλήματα που παρουσιάζονται: 
α. Συχνά υπάρχει νοηματική αναντιστοιχία ανάμεσα σε ελληνικά και 

ρωσικά ρήματα, γιατί κάθε ελληνικό ρήμα παθητικής φωνής δεν έχει 
το αντίστοιχο του ρωσικό, και αντίστροφα. 

β. Όπως και οι υπόλοιποι ξενόγλωσσοι, έτσι και οι ρωσόφωνοι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ορθογραφίας και κυρίως στην απόδοση του «ε» του α' και β' 

πληθυντικού και του «αι» του γ ' ενικού προσώπου της παθητικής φωνής. 
γ. Συνήθως αποφεύγεται η χρήση παθητικής φωνής. 

Π.χ. με πληρώνουν κάθε μήνα («мне платят ежемесячно») αντί πλη
ρώνομαι κάθε μήνα 

δ. Αλλού όμως, είτε εξαιτίας της υπερδιόρθωσης, είτε από άγνοια της 
διπλής, μεταβατικής και αμετάβατης σύνταξης κάποιου ρήματος (πράγ
μα που δε συμβαίνει στη ρωσική), είτε από προσπάθεια απόδοσης της 
αυτοπάθειας ή αλληλοπάθειας, παρατηρείται μια τάση προς τη μεσοπα-
θητική φωνή. 

Π.χ. τα ρούχα στεγνώνονται, τα παιδιά μαλώνονται, τα δέντρα ψηλώνονται, το 
μάθημα αρχίζεται, ο μπαμπάς επιστρέφεται κ.λπ. (Στα ρωσικά όλα αυτά τα 
ρήματα είναι αυτοπαθή.) 
ε. Επίσης παρατηρούμε και την απόδοση αποθετικών ρημάτων, κυρίως 

αυτών που στη ρωσική είναι ενεργητικά, με ενεργητική φωνή. 
Π.χ. σέβω αντί σέβομαι (уважать), σκέπτω αντί σκέπτομαι (думать) κ.λπ. 



στ. Μερικές φορές παρατηρείται αμηχανία στην απόδοση του ποιητικού 
αιτίου με από + αιτιατική, καθώς στη ρωσική χρησιμοποιείται γι' αυτό 
η οργανική πτώση. 

Π.χ. Τα τετράδια διορθώνονται από το δάσκαλο. 
—> Тетради исправляются учителем. 

Τα ρήματα «είμαι», «έχω», «υπάρχω» 
1. Μία βασική διαφορά ρωσικής και ελληνικής είναι η παράλειψη στον ενεστώ

τα του ρήματος «είμαι» στη ρωσική, κάτι που δε συμβαίνει στην ελληνική. 
Π.χ. Είναι άνθρωπος. это человек. 

Είμαι μαθήτρια. Я ученица. 
Πολύ συχνό φαινόμενο είναι η παράλειψη αυτή να μεταφέρεται από τους 
ρωσόφωνους και στα ελληνικά: εγώ γιατρός αντί εγώ είμαι γιατρός. 
Αυτό το φαινόμενο εξηγείται ίσως ως εξής: ενώ στην ελληνική γλώσσα το 
ρήμα «είμαι» έχει στον ενεστώτα τις κατηγορίες του προσώπου και του αριθ
μού, στη ρωσική γλώσσα το αντίστοιχο ρήμα «быть» έχει στον ενεστώτα μόνο 
έναν τύπο «есть» για όλα τα πρόσωπα και τους αριθμούς. 

2. Οι ρωσόφωνοι συχνά μπερδεύουν το «είναι» και το «υπάρχω» με το αντίστοι
χο ρωσικό ρήμα «существовать». 

3. Μεγαλύτερο όμως πρόβλημα αποτελεί για τους ρωσόφωνους το ελληνικό 
ρήμα «έχω», καθώς δε συνηθίζεται η χρήση του αντίστοιχου ρωσικού ρήμα
τος και η λειτουργία του επιτελείται με την πρόθεση у + γενική + есть + 
(ονομαστική). Η σύνταξη αυτή μεταφέρεται λανθασμένα στα ελληνικά στη 
θέση της σωστής «έχω + αιτιατική». 

Π.χ. у меня есть тетрадь σε μένα υπάρχει/είναι τετράδιο αντί έχω τετράδιο. 
Ίσως θα διευκόλυνε η μετάφραση του «έχω» με το αντίστοιχο ρωσικό ρήμα «я 
имею» (Цаплей]= έχω). 

5. ΜΕΤΟΧΕΣ 

Α. Ενεργητική μετοχή - Деепричастие 

Η ενεργητική μετοχή στη ρωσική και την ελληνική γλώσσα διαφέρει σε πολλά 
σημεία. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να τονίσουμε ότι δεν είναι απολύτως σωστό να απο
δίδουμε αυτές τις γραμματικές μορφές στις δύο γλώσσες με την ίδια λέξη. 
Στη ρωσική γλώσσα Деепричастие είναι η επιρρηματική μετοχή και η ενεργητική 
μετοχή του ενεστώτα υπάρχει στη μορφή που υπήρχε στην αρχαία ελληνική γλώσσα. 
1. Στην ελληνική γλώσσα την ενεργητική μετοχή σχηματίζουν τα ρήματα ενερ

γητικής φωνής. Εφόσον στη δημοτική απουσιάζει η μετοχή του ενεστώτα στα 
ρήματα της παθητικής φωνής, στην καθομιλουμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται 



χαρακτηριστικές παθητικές μετοχές της καθαρεύουσας. 
Π.χ. συναντώμενος, κατευθυνόμενος 
Στη ρωσική γλώσσα τα ρήματα της ενεργητικής και παθητικής φωνής (κυρίως 
όταν δηλώνουν αυτοπάθεια) σχηματίζουν την ενεργητική μετοχή. 
Π.χ. встречая [у81пса]а-] συναντώντας 

встречаясь [у81пса]а8’] συναντώμενος 
Εδώ κάνουν οι ρωσόφωνοι τα περισσότερα λάθη, προσπαθώντας να σχηματί
σουν από τα παθητικά ρήματα τις ενεργητικές μετοχές. 
Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τον τύπο «συναντώντας» και για την ενεργη
τική και για την παθητική φωνή. 

2. Συχνά οι ρωσόφωνοι αγνοούν την ύπαρξη της παθητικής φωνής και σχηματί
ζουν την ενεργητική μετοχή από τα αποθετικά ρήματα: 
Π.χ. εκμεταλλεύοντας αντί εκμεταλλευόμενος 

έρχοντας αντί ερχόμενος 

3. Και στις δύο γλώσσες οι ενεργητικές μετοχές μπορούν να σχηματίζονται από 
ρήματα μεταβατικά ή αμετάβατα. 
Π.χ. αγοράζοντας, τρέχοντας - покупая, пробегая [ракира]а-ргаЬ'1§а]а] 

Μπορούν επίσης να αναλυθούν σε δευτερεύουσα πρόταση: 
Π.χ. Μαγειρεύοντας, τραγουδάς. 

Готовя, ты поёшь. [§а1:оу)а гу $щоЩ 
Ενώ μαγειρεύεις, τραγουδάς. 
Пока ты готовишь, ты поёшь. [рака гу§аШУ18’1ура]о§] 

4. Στην ελληνική γλώσσα την ενεργητική μετοχή σχηματίζουν μόνο τα ρήματα 
ατελούς ποιου ενέργειας, ενώ στα ρωσικά τη σχηματίζουν και τα ρήματα του 
ατελούς ποιου ενέργειας και τα ρήματα του τέλειου ποιου ενέργειας. 
Π.χ. αγοράζοντας, покупая - купив [ракира]а-кир’11] 

5. Και στις δύο γλώσσες οι ενεργητικές μετοχές είναι άκλιτες. Στην ελληνική 
γλώσσα η ενεργητική μετοχή σχηματίζεται με την κατάληξη -οντάς ή -ώντας 
και αυτή η ορθογραφική διαφορά ταλαιπωρεί τους ρωσόφωνους, όπως και 
τους άλλους ξενόγλωσσους και τους ίδιους τους Έλληνες. 
Στα ρωσικά οι ενεργητικές μετοχές σχηματίζονται με την κατάληξη - ая και 
-ав/ив, ανάλογα με το αν η μετοχή προέρχεται από ρήμα ατελούς ή τέλειου 
ποιου ενέργειας αντίστοιχα. 

6. Στα ελληνικά, οι ενεργητικές μετοχές δηλώνουν την άρνηση με το μόριο μη. 
Π.χ. μην μπορώντας 



Στα ρωσικά σ' αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται το μόριο «не», που χρησι
μοποιείται και στα ρήματα. 

не имея возможности -μην έχοντας τη δυνατότητα 
не имею возможности - δεν έχω τη δυνατότητα 

Οι ρωσόφωνοι κάνουν συχνά λάθος βάζοντας «δεν» αντί «μη» μαζί με την ενερ
γητική μετοχή. 

Β. Παθητική μετοχή - Страдательное Причастие 

1. Στη ρωσική γλώσσα οι μετοχές χωρίζονται σε ενεργητικές και παθητικές. Οι 
ενεργητικές μετοχές ενεστώτα και παρελθοντικών χρόνων αντιστοιχούν στις 
μετοχές της αρχαίας ελληνικής, του ενεστώτα σε -ων, -ούσα, -ον και του αορί
στου σε -ας, -ασα, -αν. 
Στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, σ' αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται η 
περιγραφική μορφή: 
Π.χ. το αγόρι που διαβάζει αντί το «διαβάζον» αγόρι 

2. Στη ρωσική γλώσσα οι μετοχές έχουν γνωρίσματα και του ρήματος και του 
επιθέτου. 
α) Γνωρίσματα του ρήματος στις μετοχές: 

- χρόνος (παρόν και παρελθόν) 
Π.χ. читаюший мальчик το αγόρι που διαβάζει 

читавший мальчик το αγόρι που διάβαζε 
- ποιόν ενέργειας 
читавший книгу мальчик το αγόρι που διάβαζε το βιβλίο 
прочитавший книгу мальчик το αγόρι που διάβασε το βιβλίο 
- οι μετοχές, όπως και άλλες ρηματικές μορφές, μπορεί να έχουν εξαρτώ
μενες λέξεις. 
читаюший книгу мальчик -το αγόρι που διαβάζει το βιβλίο 

β) Γνωρίσματα του επιθέτου στις μετοχές: 
- απαντάει σε ερωτήσεις: τι λογής είναι; 
- διαθέτει τις κατηγορίες γένους, αριθμού και πτώσης, όπως και τα 

ουσιαστικά τα οποία συνοδεύει. 
Στη ρωσική γλώσσα από τα μεταβατικά ρήματα σχηματίζονται και ενεργη
τικές και παθητικές μετοχές, ενώ από τα αμετάβατα μόνο ενεργητικές. 

3. Στην ελληνική γλώσσα η παθητική μετοχή αντιστοιχεί στην παθητική μετοχή της 
ρωσικής γλώσσας, μόνο που στην ελληνική γλώσσα η παθητική μετοχή νοείται 
πάντα του παρελθοντικού χρόνου, ενώ στη ρωσική γλώσσα υπάρχουν οι παθητι
κές μετοχές του ενεστώτα και οι παθητικές μετοχές του παρελθοντικού χρόνου. 



4. Στην ελληνική γλώσσα η παθητική μετοχή σχηματίζεται για όλα τα ρήματα 
από το θέμα του αορίστου ενεργητικής φωνής + τις τονισμένες καταλήξεις 
-μένος, -μένη, -μένο. 

5. Στη ρωσική γλώσσα οι παθητικές μετοχές του ενεστώτα σχηματίζονται μόνο 

από τα μεταβατικά ρήματα του ατελούς ποιου ενέργειας, από το α ' πρόσωπο 

πληθυντικού, όπου οι καταλήξεις -ем, -им αντικαθίστανται από τα επιθήματα 

-ем, -им + τις καταλήξεις -ый, -ая, -ое. 

6. Στη ρωσική γλώσσα, οι παθητικές μετοχές του παρελθοντικού χρόνου σχημα
τίζονται από μεταβατικά ρήματα του παρελθοντικού χρόνου. 
Το επίθημα -л αντικαθίσταται από τα επιθήματα -нн, -т. 

7. Η ελληνική παθητική μετοχή δεν παίρνει αντικείμενο, σε αντίθεση με τη μετο
χή της ρωσικής γλώσσας. 

8. Στην ελληνική γλώσσα η παθητική μετοχή σχηματίζεται πάντα από το ρήμα 
του τέλειου ποιου ενέργειας, ενώ στη ρωσική από τα ρήματα με το τέλειο και 
το ατελές ποιόν ενέργειας. 
продаваемый - εκείνος που πουλιέται 
проданный - πουλημένος 

Η μεγαλύτερη δυσκολία για τους ρωσόφωνους είναι να κατατάξουν όλες αυτές 
τις κατηγορίες σε μια αντίστοιχη ελληνική. Η κατάσταση δυσχεραίνεται καθώς 
κάποιες ελληνικές παθητικές μετοχές αποδίδονται στα ρωσικά με επίθετα σύντο
μου τύπου, μετοχές ή ρήμα. 

Π.χ. Το χωριό του παππού μου είναι χτισμένο στις πλαγιές του Ταϋγέτου. 
Деревня моего дедушки построена (находится) у подножия 
Тайгета. 
построена - είναι χτισμένο (μετοχή) 
находится - βρίσκεται (ρήμα) 



Πίνακας αντιστοιχίας μετοχών 

Ρήμα - ατελές ποιόν читаю διαβάζω 

1. ενεστώτας 
ενεργητική φωνή 

читающий - διαβάζοντας 

2. παρελθοντικός χρόνος 
ενεργητική φωνή 

читавший -

3. ενεστώτας/παθητική φωνή читаемый -

4. παρελθοντικός χρόνος 
παθητική φωνή 

читанный -

Ρήμα - τέλειο ποιόν прочитать διάβασα 

1. ενεστώτας 
ενεργητική φωνή 

- -

2. παρελθοντικός χρόνος 
ενεργητική φωνή 

прочитавший -

3. ενεστώτας/παθητική φωνή - -

4. παρελθοντικός χρόνος 
παθητική φωνή 

прочитанный διαβασμένος 

VII. ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στα επιρρήματα, τα οποία μάλιστα έχουν 
όμοιες κατηγορίες από σημασιολογική άποψη, φανερώνοντας τόπο, χρόνο, 
τρόπο, ποσό, βεβαίωση, ποσό, δισταγμό, άρνηση. 
1. Το επίρρημα «πολύ» δυσκολεύει τους ρωσόφωνους, καθώς συμπίπτει στη 

μορφή με το ουδέτερο επίθετο ενικού αριθμού (βλ. και III, 2). 
2. Συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στα επιρρήματα σε -ως (π.χ. καλώς, ευτυ

χώς, αμέσως κ.λπ.) και στα επίθετα σε -ος· δηλαδή συχνά επιρρήματα σε -ως 
θεωρούνται επίθετα λόγω της φωνητικής συγγένειας. Απ' την άλλη, συχνά στη 
θέση τέτοιων επιρρημάτων σε -ως χρησιμοποιείται η κατάληξη -α. 
Π.χ. ακριβά αντί ακριβώς (χωρίς να συνειδητοποιείται η σημασιολογική δια
φορά) 

3. Συχνά χρησιμοποιείται επίσης στη θέση του «ως» το ομοιωματικό «σαν» χωρίς 
να γίνεται αντιληπτή η σημασιολογική διαφορά. 
Π.χ. ως ειδικός - σαν ειδικός 



VIII. ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

Η χρήση των προθέσεων είναι ασφαλώς δυσνόητη για κάθε ξενόγλωσσο, το ίδιο 
και για το ρωσόφωνο, εφόσον δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία ανάμεσα στις 
ελληνικές και τις ρωσικές προθέσεις. 
1. Ένα πρόβλημα γεννά η σύνταξη των προθέσεων. Στα ελληνικά σχεδόν όλες 

συντάσσονται με αιτιατική (εκτός των: αντί, κατά, μεταξύ, που συντάσσονται 
με γενική), ενώ στα ρωσικά με οποιαδήποτε πτώση εκτός από την ονομαστι
κή. 

2. Συχνά, εκεί που στα ρωσικά χρησιμοποιείται εμπρόθετος προσδιορισμός, στα 
ελληνικά χρησιμοποιείται ένα επίρρημα + εμπρόθετος προσδιορισμός, πράγ
μα που αποπροσανατολίζει τους ρωσόφωνους. 

Π.χ. κοντά στο χωριό - Близ деревни = [Ы' ίζ ά' ΙΓ ' ενη' ι], μετά από μένα 

- после меня = [ροδί' е т ' ίπ' а] 
3. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η πρόθεση «σε» ενώνεται με τα άρθρα σε μία 

λέξη. 

IX. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Οι σύνδεσμοι είναι πολύ σημαντική κατηγορία και στις δύο γλώσσες. θ α πρέ
πει να ερμηνευθούν και να δοθούν πολλά παραδείγματα και ασκήσεις για να 
γίνουν κατανοητοί. Κάποια προβλήματα που προκύπτουν είναι: 
1. Συχνά συγχέουν οι ρωσόφωνοι το σύνδεσμο «πως» και το σύνδεσμο «που» με 

τα ερωτηματικά επιρρήματα «πώς» και «πού», κυρίως όταν αυτά εισάγουν 
πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. 

2. Επίσης συγχέεται ο σύνδεσμος «ότι» με την αναφορική αντωνυμία «ό,τι». 
3. Το διαζευτικό «ή» λαμβάνεται συχνά απ' τους ρωσόφωνους ως άρθρο θηλυ

κού γένους ή, ακόμα συχνότερα, συγχέεται με το συμπλεκτικό σύνδεσμο 
«και», ο οποίος στα ρωσικά είναι (ι). 

4. Ακόμη πολλές φορές στη θέση του «να» χρησιμοποιείται το «για να» (βλ. VI, γ.). 

Χ. ΤΑ ΜΟΡΙΑ 

Και στα ελληνικά και στα ρωσικά τα μόρια «ας», «θα» και «να» (давай [аауа1], 
буду [Ъиаи], бы [Ьу] και вот [νοΐ] αντίστοιχα) συναντιούνται πολύ συχνά και με 
συγκεκριμένες πτώσεις. 

Στα ρωσικά υπάρχουν όμως περισσότερα μόρια, αρνητικά, υποθετικά κ.ά. 



XI. ΤΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ 

Εκτός από πολλά κοινά επιφωνήματα στις δύο γλώσσες, βρίσκουμε και αρκετά 
που δεν ταυτίζονται. 

Π.χ. τα ρωσικά уй (ιή) και ай (а]) ως εκφράσεις θαυμασμού αλλά και αποδο
κιμασίας. 

Στα επιφωνήματα πολύ σημαντικός βέβαια είναι και ο επιτονισμός (βλ. κεφ. στ). 



4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Οι συντακτικές δομές των δύο γλωσσών δε βρίσκονται πολύ μακριά η μία από την 
άλλη. Και στις δύο, για παράδειγμα, υπάρχει ελευθερία στην τοποθέτηση των λέξε
ων, η οποία δεν είναι αυστηρά καθορισμένη· όμως, άλλες θέσεις συνηθίζονται περισ
σότερο στη μια γλώσσα και άλλες στην άλλη. Επίσης, η ίδια λειτουργία μπορεί να 
δηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους στις δυο γλώσσες, π.χ. η έμφαση στα ελληνικά 
δηλώνεται κυρίως με την τοποθέτηση σε αρχική θέση του λεκτικού εκείνου συνόλου 
που θέλουμε να τονίσουμε, ενώ στα ρωσικά με την επιτόνιση και τον αναβατικό τόνο 
(βλ. και κεφ. «επιτονισμός», στ). 

1. Στα ρωσικά η κανονική σειρά των λέξεων ακολουθεί το σχήμα: 

υποκείμενο - ρήμα/κατηγόρημα - αντικείμενο + προσδιορισμοί 

Π.χ. Наш садовник обрезал деревья в саду. [Ка§ «ааоупЧк аЪг'ега1 
ά' 1Г' εν' )а ν §ас1и]= О κηπουρός μας κλάδεψε τα δέντρα στον κήπο. 

Στον προφορικό λόγο όμως η σειρά των λέξεων συχνά παραβιάζεται και έχουμε 

σχήμα υπερβατό, όπως άλλωστε και στα ελληνικά. 

Π.χ. Η Ελένη διαβάζει το παραμύθι -> Με πολύ ενδιαφέρον διαβάζει το παρα
μύθι η Ελένη. 

2. Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την κατά παράταξη σύνδεση λέξεων και 
προτάσεων στα ρωσικά είναι η εξής: α) η συμφωνία, δηλαδή η σχέση υποκειμέ-
νου-ρήματος, β) το συμπλήρωμα, δηλαδή το αντικείμενο και γ) η προσχώρηση, 
δηλαδή ο επιρρηματικός προσδιορισμός. 

3. Κλασικό πρόβλημα όλων των ξενόγλωσσων είναι η αναγνώριση των ορίων των 
λέξεων μέσα σ' ένα προφορικό κείμενο. Οι ρωσόφωνοι ειδικά, όταν μιλάνε, τονί
ζουν προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες, βοηθητικά ρήματα και προθέσεις, με 
αποτέλεσμα να παραμορφώνεται ο λόγος. Πρέπει να τονιστεί ότι τα ονοματικά 
σύνολα δε χωρίζονται με παύση, ούτε οι αντωνυμίες και τα ρήματα. 
Π.χ. Να ! το σπίτι μου. Τώρα \ η μικρότερη αδερφή μου \ παίζει. 

4. Οι κύριοι όροι της πρότασης στη ρωσική και την ελληνική γλώσσα δομούνται 
παρόμοια. Έτσι, η πρόταση αποτελείται από υποκείμενο και κατηγόρημα, το 
οποίο μπορεί να είναι μονολεκτικό ή περιφραστικό. Το περιφραστικό κατηγόρη
μα στα ρωσικά σχηματίζεται ή από ένα ρηματικό τύπο (ή σύντομο επίθετο) + 
απαρέμφατο (σχήμα που δεν υπάρχει στα ελληνικά) ή από το βοηθητικό ρήμα 
быть= [Ьу1'] = είμαι + όνομα. 



5. Τα είδη των προτάσεων είναι όμοια στις δύο γλώσσες, εκτός από το χωρισμό των 
προτάσεων ως προς τους όρους τους, όπου στα ελληνικά βρίσκουμε τέσσερις 
κατηγορίες: α) απλή, β) σύνθετη, γ) επαυξημένη και δ) ελλειπτική, ενώ στα ρωσι
κά οι δύο τελευταίες κατηγορίες κατατάσσονται όχι στο χωρισμό των προτάσεων 
ως προς τους όρους τους, αλλά η μεν επαυξημένη στο χωρισμό των προτάσεων ως 
προς τους προσδιορισμούς της, όπου αντιδιαστέλλεται με τη μη επαυξημένη, η δε 
ελλειπτική στο χωρισμό των προτάσεων ως προς τη σημασία τους, όπου αντιδια
στέλλεται με την πλήρη. 
Ωστόσο, η τυποποιημένη συντακτική ανάλυση που γίνεται στα ρωσικά είναι δια
φορετική απ' αυτή που γίνεται στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 
να καταλήξει ο ρωσόφωνος μαθητής σε διαφορετικό ορισμό των μελών της πρό
τασης ή και της ίδιας της πρότασης. 
Π.χ. Медленно падает снег. [тесИ'та рааа)й §п'ек]= Χιονίζει σιγά σιγά. -
>ρωσ. ανάλυση: πρόταση κρίσεως, απλή, επαυξημένη, πλήρης με δύο κύριους 
όρους (ανάλυση που δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική). Στη σύγχυση συμβάλλουν 
και τα διαφορετικά τυποποιημένα σύμβολα για τους κύριους όρους της πρότασης. 

6. Επίσης, στα ρωσικά ο επιθετικός προσδιορισμός έχει τρία είδη: α) συμφωνητικός, 
που είναι αντίστοιχος του ελληνικού επιθετικού προσδιορισμού, β) μη συμφωνη
τικός, που είναι αντίστοιχος του ελληνικού εμπρόθετου προσδιορισμού, και γ) 
παράθεση, που αντιστοιχεί στην ελληνική παράθεση. 

7. Οι δευτερεύουσες προτάσεις χαρακτηρίζονται από τα ίδια είδη, που όμως έχουν 
διαφορετική ονομασία. 
Στις αναφορικές προτάσεις πρόβλημα δημιουργεί το ελληνικό άκλιτο «που», 
δεδομένου ότι στα ρωσικά η εισαγωγή αναφορικής πρότασης γίνεται πάντα με 
την κλιτή αναφορική αντωνυμία «ο οποίος» - который= [каШгц]. 
Ο ρωσικός σύνδεσμος «что»= [δΐο] αντιστοιχεί στους ελληνικούς ειδικούς συνδέ
σμους «ότι» και «πως», αλλά και στο ερωτηματικό επίρρημα «πώς», με αποτέλε
σμα να υπάρχει σύγχυση ανάμεσα σε ειδικές και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. 
Στις αιτιολογικές προτάσεις ο σύνδεσμος «γιατί» προβληματίζει ιδιαίτερα τους 
ρωσόφωνους μαθητές, καθώς με την ίδια λέξη εισάγεται και ερωτηματική πρότα
ση (ευθεία ή πλάγια) και αιτιολογική. 
Συχνά υπάρχει σύγχυση ανάμεσα σε τελικές και βουλητικές προτάσεις, καθώς 
στα ρωσικά οι σύνδεσμοι «για να» και «να» αντιστοιχούν στο σύνδεσμο 
«чтобы »= (§1оЬу). 

8. Πρέπει ακόμα να τονιστεί ότι η άρνηση «μη» της υποτακτικής έπεται του «να». 
Π.χ. Παρακαλώ να μη γράφετε στα τραπέζια. 



9. Τέλος, χρειάζεται να τονιστεί πως είναι λανθασμένη η χρήση του «θα» μετά το 
«αν» στις υποθετικές προτάσεις, αντίθετα από τα ρωσικά, όχι όμως και στις πλά
γιες ερωτηματικές ολικής άγνοιας. 
Π.χ. Αν χιονίσει (όχι: «αν θα χιονίσει»), οι δρόμοι θα κλείσουν. - Αλλά: Τον ρώτη
σε αν θα έρθει. 



5. ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ 

Αυτονόητο είναι βεβαίως πως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα 
και ύστερα από την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων. Είναι απαραίτη
το σε κάθε μάθημα να ερμηνεύονται οι συντακτικές δομές των συγκεκριμένων 
λέξεων και να δίνεται έμφαση στη φρασεολογία, κυρίως στα σημεία όπου αυτή 
δε συμβιβάζεται με τη ρωσική. 

Π.χ. η φράση «κάθομαι όρθιος» δεν μπορεί παρά να αποδοθεί με το αντίστοι
χο ρωσικό ρήμα «στέκομαι». 

Καλό είναι επίσης να δίνονται σταδιακά ερμηνείες και παραδείγματα συχνών 
ιδιωτισμών, όπως: «μια και καλή», «από δω και μπρος», «στα τυφλά», «στα πετα
χτά», «να χαρείς, -είτε», «να ζήσεις!», «να ’σαι καλά!», «γεια!», «καλά να 
πάθεις!», «καλημέρα», «καλησπέρα», «καλό μήνα», «καλή εβδομάδα», «καλό 
καλοκαίρι» κ.ά., και να επιδιώκεται ο σχηματισμός παραδειγμάτων απ' τους μα
θητές. 



Λεξιλόγιο - Словарь 

А 
αδύνατος τύπος 
άηχο σύμφωνο 
αηχοποίηση 
αιτιατική πτώση 
άκλιτο μέρος του λόγου 
άμεσο αντικείμενο 
αμετάβατο ρήμα 
αναφορική αντωνυμία 
ανισοσύλλαβη λέξη 
άνοιγμα φωνηέντων 
αντιθετικός σύνδεσμος 
αντικείμενο 
αντωνυμία 
ανώμαλο ρήμα 
ανώμαλο επίθετο 
αόριστο άρθρο 
αόριστη αντωνυμία 
αόριστος (των ρημάτων) 
απαρέμφατο 
απλή πρόταση 
απλός μέλλοντας 
αποθετικό ρήμα 
αποκοπή 
απόλυτο αριθμητικό 
απόλυτος υπερθετικός βαθμός-
αποφατική αντωνυμία 
αποφατική πρόταση 
άρθρο 
άρθρωση 
αριθμητικό 
αριθμός 
αρσενικό γένος 
ατελές ποιόν ενέργειας 
αύξηση 
αυτοπάθεια 
αυτοπαθής αντωνυμία 

безударная форма 
глухой согласный 
оглушение 
винительный падеж 
неизменяемая часть речи 
прямое дополнение 
непереходный глагол 
относительное местоимение 
неравносложное слово 
редукция гласных 
противительный союз 
дополнение 
местоимение 
неправильный глагол 
неправильное прилагательное 
неопределённый артикль 
неопределённое местоимение 
прошедшее время глагола сов. вида 
неопределённая форма глагола, инфинитив 
простое предложение 
простая форма будущего времени 
отложительный глагол 
отсечение 
количественное числительное 
полная превосходная степень 
отрицательное местоимение 
отрицательное предложение 
артикль 
произношение, артикуляция 
имя числительное 
число 
мужской род 
совершенный вид 
наращение 
возвратность 
возвратное, местоимение 



αφαίρεση 

αφηρημένα 
άψυχο ουσιαστικό 

- афересис, выпадение начальных безударных 
гласных 
- отвлечённые существительные 
- неодушевлённое существительное 

В 
βοηθητικό ρήμα - вспомогательный глагол 
βραχύ φωνήεν - краткий гласный 

° γενική πτώση - родительный падеж 
γένος - род 
γράμμα - буква 

А 
δεικτική αντωνυμία - указательное местоимение 
δευτερεύοντα μέλη 

της πρότασης - второстепенные члены предложения 
διαζευκτικός σύνδεσμος - разделительный союз 
δισύλλαβο ρήμα - двусложный глагол 
δίφθογγος - двугласный, дифтонг 
δίψηφο σύμφωνο - согласный, состоящий из двух букв 
δοτική πτώση - дательный падеж 
δυνητική έγκλιση - условное наклонение 

Ε 
έγκλιση - наклонение 
έκθλιψη - элизия 
εκτεταμένη (επαυξημένη) 

πρόταση - распространённое предложение 
ελλειπτική πρόταση - неполное предложение 
έμμεσο αντικείμενο - косвенное дополнение 
εμπρόθετος προσδιορισμός - второстепенный член предложения 

έμψυχο ουσιαστικό 
употребляемый с предлогом 
одушевлённое существительное 



ενεργητική μετοχή 

ενεργητική φωνή 

ενεστώτας 

ενικός αριθμός 
εξαρτημένη πρόταση 
επίθετο 
επιθετικός προσδιορισμός 
επίθημα 
επιθυμίας πρόταση 
επίρρημα 
επιρρηματικός 
προσδιορισμός 
επιτόνιση 
επιφώνημα 
επιφωνηματική πρόταση 
ερωτηματική αντωνυμία 
ερωτηματική πρόταση 
ερωτηματικό 

деепричастие, действительное причастие 
действительный залог 
настоящее время глагола 
единственное число 
зависимое предложение 
имя прилагательное 
определение 
суффикс 
предложение, выражающее желание 
наречие 

обстоятельство, выраженное наречием 
логическое ударение 
междометие 
восклицательное предложение 
вопросительное местоимение 
вопросительное предложение 
знак вопроса 

Η 
ημίφωνο 
ηχηρό σύμφωνο 
ηχηροποίηση 

полугласный 
звонкий согласный 
озвончение 

Θ 
θέμα της λέξης 
θετικός βαθμός 
θηλυκό γένος 

основа слова 
положительная степень 
женский род 

ισοσύλλαβη λέξη равносложное слово 

К 
κανονική σειρά λέξεων 
κατάληξη 

прямое построение предложения 
окончание 

I 



καταφατική πρόταση 
κατηγόρημα 
κατηγορούμενο 
κλίση 
κλιτά μέρη του λόγου 
κλητική πτώση 
κτητική αντωνυμία 
κύρια πρόταση 
κύριο όνομα 

утвердительное предложение 
сказуемое 
именная часть составного сказуемого 
склонение, спряжение 
изменяемые части речи 
звательный падеж 
притяжательное местоимение 
главное предложение 
собственное имя 

Л 
λαρυγγικά σύμφωνα 
λεκτικό σύνολο 

гортанные согласные 
словосочетание 

Μ 
μεγεθυντικά 
μέλλοντας 
μέλλοντας διαρκείας 
μέλλοντας στιγμιαίος 
μέρος του λόγου 
μεσοπαθητική φωνή 
μεταβολή ήχων 
μεταβατικό ρήμα 
μετοχή 
μετοχή ενεργητική 
μετοχή παθητική 
μονολεκτικός 
μονοσύλλαβη αντωνυμία 
μονοσύλλαβη λέξη 

увеличительные имена существительные 
будущее время 
будущее длительное 
будущее мгновенное 
часть речи 
средний залог 
изменение звуков 
переходный глагол 
причастие, деепричастие 
деепричастие 
причастие (страдательное) 
простая форма, состоящая из одного слова 
односложное местоимение 
односложное слово 

О 
οδοντικά σύμφωνα - зубные согласные 
ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί - однородные второстепенные 

члены предложения 
ονομαστική πτώση - именительный падеж 
ονοματικό μέρος - именная часть предложения 
О Σ - группа подлежащего 



οργανική πτώση 
οριστική αντωνυμία 
οριστική έγκλιση 
οριστικό άρθρο 
ουδέτερο γένος 
ουρανίσκος 
ουρανοποίηση 
ουσιαστικό 

творительный падеж 
определительное местоимение 
действительный залог 
определённый артикль 
средний род 
нёбо 
смягчение 
имя существительное 

Π 
παθητική μετοχή 
παθητική φωνή 
παραγωγή 
παράθεση 
παρακείμενος 
παραλήγουσα 
παρασύνθετη λέξη 
παράταξη 
παρατατικός 
παρελθοντικός χρόνος 
παρόν 
παύλα 
πεζό γράμμα 
περιφραστικός 
πλάγιος λόγος 
πληθυντικός αριθμός 
πλήρης μορφή 
πολυσύλλαβη αντωνυμία 
πρόθεση 
προθετική πτώση 
πρόθημα 
προπαραλήγουσα 
προσδιορισμός 
προσωπική αντωνυμία 
πρόταση 
προστακτική έγκλιση 
προσχώρηση 
πτώση 
πτωτική λέξη 

причастие 
страдательный залог 
словообразование 
степень сравнения 
перфект 
предокончание 
сложное слово 
сочинительная связь 
пр. время несов. вида, имперфект 
прошедшее время 
настоящее время 
тире 
строчная буква 
составная форма 
косвенная речь 
множественное число 
полная форма 
многосложное местоимение 
предлог 
предложный падеж 
приставка 
третий слог от конца 
второстепенный член предложения 
личное местоимение 
предложение 
повелительное наклонение 
примыкание 
падеж 
склоняемое слово 



Ρ 
ρήμα - глагол 

- группа сказуемого 
ρηματικό μέρος - глагольная часть предложения 
ρίζα της λέξης - корень слова 
ρινικά σύμφωνα - сонорные согласные 

Σ 
σημεία στίξης 
στίξη 
συγκριτικός βαθμός 
συζυγία 
συλλαβή 
συλλαβισμός 
σύμπλεγμα 
συμπλεκτικός σύνδεσμος 
συμπλήρωμα 
σύμφωνο 
σύνδεσμος 
σύνθετη πρόταση 
συντακτικό 
σύντομη μορφή 
συντελεσμένος μέλλοντας 
σύντομο επίθετο 
συριστικό σύμφωνο 
σχετικό επίθετο 

знаки препинания 
пунктуация 
сравнительная степень 
спряжение 
слог 
деление слов на слоги 
сочетание букв 
соединительный союз 
приложение 
согласный звук 
союз 
сложное предложение 
синтаксис 
краткая форма 
будущее завершённое 
краткое прилагательное 
свистящий согласный 
относительное прилагательное 

Τ 
τακτικό αριθμητικό 
τέλειο ποιόν ενέργειας 
τελική πρόταση 
τόνος 
τροπικός προσδιορισμός 
τρόπος ενέργειας 

порядковое числительное 
совершенный вид 
придаточное предложение цели 
ударение 
обстоятельство образа действия 

образ действия 



Υ 
υπερβατό (σχήμα) - инверсия 
υπερθετικός βαθμός - превосходная форма 
υπερσυντέλικος - давно прошедшее время, плюсквамперфект 
υποθετική πρόταση - условное предложение 
υποκείμενο - подлежащее 
υποκοριστικό - уменьшительно - ласкательная форма 
υποτακτική - зависимое или сослагательное наклонение 
υποτακτική σύνδεση - зависимая связь 
υπόταξη - подчинительная связь 

Φ 
φθόγγος - звук 
φωνήεν - гласный звук 
φωνολογία - фонология 

X 
χειλικό σύμφωνο 
χρόνος 

губной согласный 
время 



Π Ι Ν Α Κ Ε Σ -ТАБЛИЦЫ 

Για να μάθουν τα παιδιά γρήγορα και εύκολα τα δίψηφα φωνήεντα και τα δίψη
φα σύμφωνα, προτείνω αυτόν τον πίνακα που τον έχουν σε μια μικρή κάρτα 
μπροστά τους. 

αι = Э μπ = Б 

ντ = Д 
ει-*-

= И γγ = Γ (ΗΓ) 

Ο Ι " * -

γκ = ΗΧ 
ου = У 

τσ = Ц 
αυ = ΑΒ (ΕΦ) 
ευ = ΕΒ (ΕΦ) τζ = ДЗ 

(τονίζεται το δεύτερο γράμμα) 

Προσοχή: ι, η, υ, ει, οι = И 
ε, αι = Э 
ο, ω = 0 

Σημείωση: э-[е], Η-[Ϊ], у-[и] 
ав (аф)-[ау, а£], эв (эф)-[еу, εί] 
б-[Ь], д-[а], нг-[п§] 
г[нг]-[§, п§], нх-[псп], π-[ΐ§], дз-[1г] 



Το ρήμα στην ενεργητική φωνή (χρόνος και ποιόν ενέργειας) 

Κ Ν Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Α 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΕΛΕΣ 

ΠΟΙΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΕΛΕΙΟ 

ΠΟΙΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΤΕΛΕΣ 

ΠΟΙΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΕΛΕΙΟ 
ΠΟΙΟΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ - - писать написать 

ΠΑΡΟΝ γράφω пишу -

ΠΑΡΕΛΘΟΝ έγραφα έγραψα 

έχω γράψει 

είχα γράψει 

писал-, -а,-о написал-, -а,-о 

ΜΕΛΛΟΝ θα γράφω θα γράψω 

θα έχω γράψει 

буду писать напишу 

О χωρισμός των συλλαβών στην ελληνική και τη ρωσική γλώσσα 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

συλλαβές χωρισμός 
των συλλαβών 

συλλαβές χωρισμός 
των συλλαβών 

έ - χ ω 

ό - μοι - ο 

ε - χθρός 

έ - χ ω 

ό - μοι - ο 

ε - χθρός 

е-ла [)е-1а] 

во-робьлт[уа-гаЬ-]1] 

сес-тра 

η λέξη 

δε χωρίζεται 

ела (]е1а) 

во-ро-бьи 

сес-тра 



Η λειτουργία της προστακτικής στη Κ Ν Ε και στη ρωσική γλώσσα 

Κ Ν Ε ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ενεστώτας Ατελές ποιόν 
ενέργειας 

Ενεργητική ντύνε 

ντύνετε 

одевай 

одевайте 

Απλά 
ρήματα 

Μεσοπαθητική να ντύνεσαι 

να ντύνεστε 

одевайся 

одевайтесь 

Αυτοπαθή 
ρήματα 

Αόριστος Τέλειο ποιόν 
ενέργειας 

Ενεργητική ντύσε 

ντύστε 

одень 

оденьте 

Απλά 
ρήματα 

Μεσοπαθητική ντύσου 

ντυθείτε 

оденься 

оденьтесь 

Αυτοπαθή 
ρήματα 

Παρακείμενος Τέλειο ποιόν 
ενέργειας 

Ενεργητική να έχεις ντύσει 

να έχετε ντύσει 

одел бы 

одели бы 

Απλά ρήματα 
(με δυνητική έννοια) 

Μεσοπαθητική να έχεις ντυθεί 

να έχετε ντυθεί 

оделся бы 

оделись бы 

Αυτοπαθή ρήματα 
(με την έννοια 

δυνητικής) 



Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α - БИБЛИОГРАФИЯ 
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