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1. ΘΕΜΑ 
Η πρόθεση µε 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
Ήρθε µε τρένο. Πήγε µε την Ελένη. Μένει µε το θείο του. Κόβει τα ξύλα µε το πριόνι. Έµεινε µε 
ανοιχτό το στόµα. Με το να λυπάσαι τον εαυτό σου, δε σε βοηθάει να λύσεις τα προβλήµατά 
σου. 
 
3. ΕΠΙΠΕ∆Ο-ΒΑΘΜΟΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Α ΚΕΓ και 1, 2 ΕΚΠΑ 
 
4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 
Πτώσεις των ουσιαστικών: αιτιατική, γενική 
Προσωπικές αντωνυµίες 
 
5. ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ  
∆εν παρατηρούνται λάθη στη χρήση της πρόθεσης µε. 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η µε µπορεί να ακολουθείται από ονοµατικές φράσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι 
εµφατικές προσωπικές αντωνυµίες, στην αιτιατική. Κύριες λειτουργίες της πρόθεσης µε:  

 
α) Συνοδεία 
1) Πήγε µε την αδερφή της. 
    Μένει µε τους γονείς του. 
Για να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση στις εκφράσεις συνοδείας, χρησιµοποιούµε το µαζί µε: 
2) Πήγε διακοπές µαζί µε την αδερφή του. 
 
β) Καιρικές συνθήκες 
∆εν πάω πουθενά µε τέτοιον καιρό. 
Ταξιδέψαµε µε πολύ δυνατό άνεµο. 
 
γ) Για να δηλωθεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα προσώπου ή πράγµατος 
η κοπέλα µε τα πράσινα µάτια 
Είναι άνθρωπος µε µυαλό. 
το σπίτι µε τα µεγάλα µπαλκόνια 
 
δ) Η µε περιγράφει το ύφος των έµψυχων όντων και την έκφραση του προσώπου τους 
Τον άκουγε µε το βλέµµα στραµµένο προς τη θάλασσα. 
Καθόταν µε σκυµµένο το κεφάλι. 
Στεκόταν µε τα γόνατά του να τρέµουν (µε + να-πρόταση) 
 
ε) Ένδυση 
Ήρθε στη γιορτή µε ένα κόκκινο φόρεµα. 
Αυτός µε τα µαύρα είναι ξάδερφός µου. 
 
στ) Περιεχόµενο  
Η φράση που εισάγεται µε την πρόθεση µε δηλώνει το περιεχόµενο του ουσιαστικού που 
προηγείται αυτής: 
Ένα µπουκάλι µε νερό. 



 2

Μια τσάντα µε ρούχα. 
Ένα κουτί µε γλυκά. 
 
ζ) Όργανο ή µέσο 
Κόβει το χαρτί µε το ψαλίδι. 
Γράφει µε στιλό. 
Πάει στη δουλειά του µε τα πόδια. 
Ταξίδεψε µε το αεροπλάνο. 
Σκεπάστηκε µε µια κουβέρτα. 
Γέµισε τη σακούλα µε τη χούφτα. 
 
η) Τρόπο 
1) Θα έρθω µε χαρά στη γιορτή σου. 
2) µε το να + ρήµα (αυτή η δοµή ισοδυναµεί µε τη µετοχή του ενεστώτα και σηµαίνει     
κάνοντας κάτι): 
Με το να κλαις, δεν πετυχαίνεις τίποτα. 
 
θ) Αιτία (µετά από ρήµατα που εκφράζουν συναίσθηµα) 
Χάρηκε πολύ µε την τύχη που είχε. 
Θύµωσε µε τη συµπεριφορά του αδερφού της. 
 
ι) Εναντίωση ή αντίθεση 
Τσακώθηκε µε τον αδερφό του. 
Σε αντίθεση µε την Ελλάδα, η Σουηδία έχει πιο ψυχρό κλίµα. 
Ο άρρωστος πολεµάει µε το χάρο. (Σε κατάλληλο γλωσσικό περιβάλλον το κάποιος πολεµάει 
µε κάποιον µπορεί να σηµαίνει ότι πολεµάει στο πλευρό του.) 
Με όλες τις δυσκολίες που περάσαµε, τελικά τα καταφέραµε. (µαζί µε το επίθετο όλος) 
 
ια) Βάση υπολογισµού 
Η ζάχαρη πουλιέται µε το κιλό. 
Απέκτησε την εµπειρία µε τα χρόνια. 
∆ιαβάζει µε τις ώρες. 
 
ιβ) ∆ιαίρεση 
Το 10 διαιρείται µε το 2. 
 
ιγ) ∆ιαστάσεις 
Αγοράσαµε ένα χαλί τρία µε πέντε. (τρία µέτρα µήκος και πέντε µέτρα φάρδος) 
 
ιδ) Προσέγγιση όταν αναφέρονται δύο αριθµοί 
Θα έρθουν στη γιορτή εκατόν πενήντα µε διακόσια παιδιά. 
 
ιε) Ανταλλαγή 
Άλλαξα τα ευρώ µε δολάρια. 
Αλλάζεις το σακάκι σου µε το δικό µου; 
 
ιστ) Αναφορά, σχέση 
Έχει µανία µε το ψάρεµα. 
Έτσι έγινε και µ� εµένα. 
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ιζ) Χρόνο 
1) Προσδιορισµό χρονικού σηµείου µε βάση µια κατάσταση: 
Γύρισε σπίτι του µε την ανατολή του ήλιου. 
Αύριο το πρωί οχτώ µε δώδεκα έχω µάθηµα.  
2) Σταδιακή πρόοδος σε σχέση µε το χρόνο: 
Με τα χρόνια απέκτησε εµπειρία. 
Μεγαλώνει µέρα µε τη µέρα. 
 
ιη) Ταυτότητα ή οµοιότητα 
(όταν η µε χρησιµοποιείται µε λέξεις όπως: αντίστοιχος, ίδιος, ισοδύναµος, παρόµοιος, 
σύγχρονος, συνοµήλικος, συνώνυµος, ταυτόχρονος, αντιστοιχίζω, µοιάζω, συγκρίνω κτλ.): 
Το φόρεµά της µοιάζει µε το δικό µου. 
Ο Γιάννης ήρθε ταυτόχρονα µε τον Πέτρο. 
Το πουκάµισό του είναι ίδιο µε το δικό σου. 
Η Άννα είναι συνοµήλικη µε την Έλλη. 
 
ιθ) Αναλογία ή σχέση 
(όταν η µε χρησιµοποιείται µε λέξεις όπως: ανάλογα, σύγκριση, σύµφωνα, σχέση, σχετίζοµαι, 
σχετικά κτλ.): 
Σε σύγκριση µε τον Κώστα, παίρνω περισσότερα χρήµατα. 
Βγαίνει έξω τα βράδια ανάλογα µε τη διάθεσή του. 
Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, η συνέντευξη τύπου θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. 
 
κ) µε + ονοµατική φράση + ονοµατική φράση ή να-πρόταση 
Η µε µπορεί να εισάγει µια ονοµατική φράση που ακολουθείται από µια άλλη ονοµατική 
φράση ή από να-πρόταση: 
µε βάση τις τελευταίες πληροφορίες  
Όλοι οι µαθητές παρευρέθηκαν στη γιορτή, µε εξαίρεση µερικούς. 
Έκανε ό,τι µπορούσε µε σκοπό να πετύχει το στόχο του. 
 
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Η πρόθεση µε εµφανίζει µια µεγάλη ποικιλία λειτουργιών. Στόχος µας είναι ν� αντιληφθούν 
τα παιδιά τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί η πρόθεση µε στο λόγο. ∆ε χρειάζεται ο 
διδάσκων να αναλωθεί σε λεπτοµέρειες. Άλλωστε, η συγκεκριµένη πρόθεση δε φαίνεται να 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Με απλά παραδείγµατα επιδιώκουµε να αντιληφθούν τα 
παιδιά πότε και πώς χρησιµοποιούµε τη συγκεκριµένη πρόθεση. 
 
8. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΓ14: Οι προθέσεις (κατάλογος και γενικές παρατηρήσεις) 
ΓΓ15: Η πρόθεση από 
ΓΓ16: Η πρόθεση για 
ΓΓ18: Η πρόθεση σε 
ΓΓ19: ως-σαν 
ΑΤ45: Η πρόθεση κατά 
 
9. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Γλωσσικές Ασκήσεις: 414-415, 417-419. 


