
 

 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
 

  
  

Οι προθέσεις είναι μικρές, άκλιτες λέξεις που μπαίνουν μπροστά από (ουσιαστικά, επίθετα, 
επιρρήματα, μετοχές ή αντωνυμίες κ.λπ. για να δηλώσουν τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο, την 
αιτία, τον σκοπό κ.ο.κ.  και άλλες σχέσεις ανάλογα με την πρόθεση που επιλέγουμε κάθε φορά 

● Μένω σε ένα χωριό.  (τόπος) 
● Θα έρθω σε μία εβδομάδα με το τρένο. (χρόνος - τρόπος) 
● Εξαιτίας της κακοκαιρίας έμεινα μέσα. (αιτία) 

 
Οι προθέσεις των νέων ελληνικών είναι: 
 
Α. ΚΟΙΝΕΣ: αντί, από, για, δίχως (χωρίς), εναντίον, εξαιτίας, (έ)ως, ίσαμε, κατά, με, μετά, μεταξύ, μέχρι, 
παρά, πριν, προς, σαν, σε. (συντάσσονται κυρίως με αιτιατική) 
 
Β. ΛΟΓΙΕΣ: ανά, άνευ, διά, εις, εκ (εξ), εκτός, εν, ένεκα, εντός, επί, κατόπιν, λόγω, μείον, μέσω, περί, 
πλην, προ, συν, υπέρ, υπό, χάριν (συντάσσονται κυρίως με γενική) 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

με ονομαστική με αιτιατική με γενική 

συν, πλην, μείον, επί, διά 
(στις αριθμητικές πράξεις) 
 
αντί, από, για 
(πριν από υποκείμενα/ 
κατηγορούμενα) 
 

αντί, ανά, από, για (διά), επί, 
δίχως (χωρίς),  (έ)ως, ίσαμε, 
κατά, με, μετά,  μέχρι, παρά, 
πριν, προς, σαν, σε (εις) 

ανά, άνευ, διά, αντί, εκ (εξ), 
εκτός, εν, εναντίον, ένεκα, εντός, 
εξαιτίας, επί, ενώπιον, κατά, 
κατόπιν, μεταξύ, λόγω, μείον, 
μέσω, περί, πλην, προ, συν, 
υπέρ, υπό, χάριν  

Με αιτιατική και γενική αντί, διά, επί, κατά 
 

Παραδείγματα 
Αντί ο Πέτρος, ας απαντήσει  ο Γιώργος. 
Αντ’ αυτού υπέγραψε ο γραμματέας του. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. 
Διά ταύτα, διά παν ενδεχόμενο. Διά βοής, διά γυμνού οφθαλμού. 
Θα έρθω κατά τις έξι. Διαδήλωση κατά της τρομοκρατίας. 
Η μονάδα της ταχύτητας εκφράζεται ως χιλιόμετρο ανά ώρα. 
Μαθαίνει ελληνικά με μία μέθοδο άνευ διδασκάλου. 
Μιλάει επί μία ώρα. Οι κυρίες επί των τιμών. 
Το προοδευτικό κόμμα τάσσεται υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Απεύθυνε την επιστολή προς τον πρόεδρο της επιτροπής. 
Μετά τις εκλογές έγινε από δήμαρχος κλητήρας. 
Για δικηγόρος δεν περνάς! 
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 Συμπληρώστε τις προθέσεις. 

 
1. Πέρασε __________ δίπλα μου και έκανε πως δε με είδε.  

2. Το πάρκο είναι το πιο κατάλληλο μέρος __________ ξεκούραση.  

3. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά __________ εσένα.  

4. Η Ελλάδα  αντιστάθηκε __________ των εισβολέων. 

5. Θα προτιμήσω τα μαύρα __________ τα κόκκινα παπούτσια.  

6. Τελικά δε θα μπορέσω να έρθω  __________ κάποιου απρόοπτου γεγονότος.  

7. Είδα τον κλέφτη που πήγαινε __________ τον κήπο.  

8. Θα επιστρέψω __________ Ζυρίχης. 

9. Τα έκανε όλα __________ την υπερβολική του αγάπη.  

10. Κάθε μέρα πηγαίνει __________ τα πόδια __________ το γραφείο.  

11. __________ την Αθήνα __________ την Πάτρα είναι 210 χιλιόμετρα.  

12. __________ τη χιονόπτωση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα __________ τους οδηγούς.  

13. 4 __________ 2 ίσον 8. 

14. Έφυγε __________ το σινεμά __________ το τέλος της ταινίας. 

15. __________ μπύρας και κρασιού διαλέγω το κρασί. 

16.  Η αντικαρκινική εταιρεία είναι __________ του καπνίσματος. 

17. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε __________ του εισαγγελέα. 

18. __________ το μάθημα πηγαίνω __________ συμμαθητές μου __________ ένα καφεδάκι.  

19. __________ ενός μηνός θα πάρω την οριστική απάντηση. 

20.__________ δύο εβδομάδες, δηλαδή κάθε δεκαπέντε ημέρες, τραγουδώ μαζί  __________ τους 

φίλους μου ελληνικά τραγούδια.  
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