
139

Предлоги – несклоняемые слова. Обычно 
после них идут имена существительные в 
винительном падеже,  вместе они обра-
зуют предложную группу предложения.

Простые и самые употребляемые пред-
логи: σε (в, на, к), από (из, от, с), για (для, 
о(б)), με (с).

Ο Σαχίνης προχωράει / πηγαίνει 
κατευθύνεται προς / για το περίπτερο

Ο Σαχίνης φεύγει / αποχωρεί / 
απομακρύνεται από το περίπτερο

МЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ

σε

 Προθέσεις και 
προθετικές φράσεις 

  (Предлоги и предложные группы)22

A. Απλές προθέσεις και προθετικές φράσεις 
(Простые предлоги)

Значение этих предлогов зависит от зна-
чения глагола, его дополнения и от кон-
текста.

Например, предлог употребляется во 
многих значениях (места, времени, на-
правления).

Στις 12 το βράδυ ο Σαχίνης πηγαίνει στο 
γραφείο του. Κοιτάζει τα μηνύματα στον 
υπολογιστή και παίρνει την Αγκάθα στο 
τηλέφωνο. Ξαφνικά ακούει βήματα στις 
σκάλες και θυμάται ότι το όπλο του δεν 
είναι στο συρτάρι

Ο Σαχίνης φτάνει / γυρίζει στο σπίτι
Ο Σαχίνης βρίσκεται / μένει / είναι στο σπίτι
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Πήγα στου Νίκου το μπαράκι
Η Κλειώ φτιάχνει τούρτα μόνο στων 
παιδιών τα γενέθλια

Μόλις ήρθε απ’ την Αθήνα

Ήρθε στο πάρτι χωρίς / δίχως παρέα
Επί ώρες μιλούσε στο τηλέφωνο παρά την 
γκρίνια της μάνας του
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
φλέρταρε με την Κλειώ
Θα βγεις έξω υπό όρους

• Предлог сливается с определенными 
артиклями, и они вместе образуют еди-
ное слово: στο(ν), στη(ν), στο, στους, στις, 
στα, στου, στης, στων:

• Предлог από в устной речи часто упу-
скает последний гласный звук.

Другие простые предлоги: προς (к), μέχρι 
/ ως (до), χωρίς / δίχως (без), παρά (не-
смотря на), κατά (к, в течении, согласно, 
около), υπό (под), επί (для).

Некоторые предлоги – в большинстве 
от древнегреческого языка – требуют 
дополнение в родительном падеже: 
εκτός (вне, с исключением), εναντίον 
(против), επί (во время кого-нибудь, на 
тему), μεταξύ (между), υπέρ (за, на сто-
роне), διά  (через), εκ / εξ (из, с, от), περί 
(о(б)), προ (до, перед).

Сложные предлоги содержат наречие и 
простой предлог.   

σε

το(ν)

σε

τη(ν)

σε

το

σε

τους

σε

τις

σε

τα

στον στην στο στους στις στα

Б. Σύνθετες προθέσεις και προθετικές φράσεις 
(Сложные предлоги)

Είναι εναντίον (κατά) / υπέρ του Σαχίνη

Είναι εκτός τόπου και χρόνου
Μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια
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To σκουλήκι είναι πάνω από το μήλο

Перед определенным артиклем μέσα σε 
часто сокращается до μες σ-:

Некоторые сложные предлоги с наречи-
ями πριν, μετά могут упускать предлог 
από:

Некоторые глаголы движения (πηγαίνω, 
έρχομαι, γυρίζω...) или места (μένω, ζω 
κάθομαι...) упускают составную форму 
σε + определенный артикль.

Когда дополнение предлога – одушев-
ленное существительное, его можно за-
местить клитической формой личного 
местоимения в родительном падеже 
(μου, σου, του, της, μας, σας, τους).

Некоторые предложные группы могут 
иметь одни и те же составные части, но 
разница в очередности придает различ-
ные значения.

Τον είδα. Ήρθε εδώ πριν  

Θα τον δω. Θα έρθει μετά 

Ήρθε πριν από / μετά από την Αγκάθα   

Ήρθε πριν / μετά την Αγκάθα 

Το σκουλήκι βγαίνει 
μέσα από το μήλο

Το σκουλήκι περνάει 
μέσα από το μήλο

Το σκουλήκι 
είναι μέσα στο μήλο

Το σκουλήκι είναι πάνω στο μήλο

Ο Λάκης σήμερα δεν πάει (στo) σινεμά 
Θα μείνει (στο) σπίτι

Ο κλέφτης είναι πίσω από το Σαχίνη
Ο κλέφτης είναι πίσω του

Μένω μακριά απ’ το Γιάννη   

Είδα το Γιάννη από μακριά   

μες στο καλοκαίρι
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1. Прочитайте текст и подумайте, как бы вы перевели эти 
фразы на русский язык

Ο Σαχίνης αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή:
“Αγάπη μου, θα είμαι στην Αθήνα στις οχτώ το βράδυ. Μπορείς να έρθεις στο 
αεροδρόμιο να με πάρεις; Τα κλειδιά του αυτοκινήτου 
τα έχω αφήσει στο τραπέζι της κουζίνας”.

Στον Πόρο που πηγαίναμε________ διακοπές μέναμε σ’ ένα 
σπίτι ________ τα πεύκα. ________το παράθυρο βλέπαμε τη 
θάλασσα και κανονίζαμε βόλτες ________ την ψαρόβαρκα. 

Όλη μέρα κολυμπούσαμε ________ τα βράχια και ξαπλώναμε ________τις 
αμμουδιές. ________ το μεσημέρι γυρνάγαμε στο σπίτι ________ φαγητό. Όταν 
κοιμόντουσαν οι άλλοι, εμείς ________ τις λεμονιές μιλούσαμε ________ανέμων 
και υδάτων και σχεδιάζαμε τις ανταρσίες μας. Η μαμά μας γκρίνιαζε συνέχεια. 
________ τη γνώμη της, έπρεπε να περνάμε τις ώρες μας ________ ένα βιβλίο 
______ το χέρι. Εμείς όμως θέλαμε να σκαρφαλώνουμε ________ τα δέντρα και 
να φτιάχνουμε τις φωλιές μας σαν τα πουλιά μακριά ________τους μεγάλους. 
Θέλαμε να στέλνουμε μηνύματα ________τα κοχύλια και να κάνουμε τους 
μικρότερους να κλαίνε ________ λόγο.    

2. Заполните пропуски подходящим 
предлогом, если это необходимо

στον τηλεφωνητή →
στην Αθήνα →
στις οχτώ→
στο αεροδρόμιο→
στο τραπέζι→

УПРАЖНЕНИЯ
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3. Используйте слова  первой графы вместе со словами второй 
графы, чтобы составить сложные предлоги, которыми сможете 
описать картинки

Πριν το πάρτι ____________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Μετά το πάρτι______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Используйте слова в скобках для образования предложных групп

Ο Σαχίνης είναι πάντα μαζί (σκύλος)  → μαζί με το σκύλο του / μαζί του

1. Η γάτα είναι πάντα κοντά (Αγκάθα) 

_____________________________  / _________________

2. Τα παιδιά θέλουν να μένουν μακριά (γονείς)

_____________________________  / _________________

3. Η Αγκάθα κάθεται απέναντι (Σαχίνης)

_____________________________  / _________________

4. Ο σκύλος χουζουρεύει ανάμεσα (Σαχίνης, Αγκάθα) 

_____________________________  / _________________

5. H μικρή τριγυρνάει συνέχεια γύρω (Μαρία)

_____________________________  / _________________

μπροστά
απέναντι
κάτω
πάνω
μέσα
έξω
κοντά
γύρω

σε 
από

+
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5. Рассмотрите подчеркнутые слова и решите, могут ли они употре-
бляться в роли предлогов или наречий

Ο Σαχίνης περνάει μπροστά από το σπίτι της Αγκάθας και αποφασίζει να μπει μέσα να 

της πει μια καλησπέρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την πόρτα όταν βλέπει μια σκιά 

μέσα απ’ το τζάμι. Από μακριά δεν φαίνεται να ’ναι η Αγκάθα. Γύρω του δεν υπάρχει 

ψυχή. Ευτυχώς έχει τα κλειδιά μαζί του. Πλησιάζει και ανοίγει σιγά σιγά την πόρτα. 

Ένας άντρας πετάγεται μπροστά του με τα κοσμήματα της Αγκάθας στα χέρια.  Ύστερα 

από την πρώτη ταραχή, ο Σαχίνης καταλαβαίνει ότι είναι κλέφτης. Όμως αυτός έχει 

ήδη πηδήξει πάνω από το τραπεζάκι και έχει ξεφύγει μέσα απ’ το ανοιχτό παράθυρο. 

Ο Σαχίνης τρέχει στο δωμάτιο δίπλα όπου η Αγκάθα κοιμάται βαθιά με το γούνινο 

αρκουδάκι της.

6. Агата и Сахинис переезжают в новую квартиру. Грузчикам нужны 
инструкции (используйте предлоги)

Πού θα μπει το ψυγείο; (κουζίνα / τραπέζι / παράθυρο)

Θα μπει στην κουζίνα, απέναντι από το τραπέζι, δίπλα στο παράθυρο

1. Πού να βάλουμε την τηλεόραση; (σαλόνι / τραπεζάκι / καναπές)

2. Πού θέλετε το κρεβάτι; (κρεβατοκάμαρα / κομοδίνα)

3. Και το πλυντήριο, πού πάει; (μπάνιο / ράφι)

 ανάμεσα σε между
 απέναντι σε (από) напротив
 αριστερά από слева
 δεξιά από справа
 δίπλα σε рядом
 κάτω από ниже, под
 κοντά σε недалеко
 πάνω από над
΄ πάνω σε на
 πίσω από за, сзади
        πλάι σε      рядом
    


