
 

 

 

Όταν σε κάποιο κείμενο που ακούμε ή διαβάζουμε, μεταφέρονται τα λόγια κάποιου 

προσώπου όπως ακριβώς τα είπε, τότε ο λόγος αυτός ονομάζεται ευθύς και τα 

λόγια αυτά μπαίνουν σε εισαγωγικά «   » ή βρίσκονται απευθείας σε διάλογο. 

π.χ. Ο Πάνος είπε: «Σήμερα πρέπει να επισκεφθώ τον οδοντογιατρό.» 

 

Εάν όμως, τα παραπάνω λόγια που είπε ο Πάνος μεταφερθούν προφορικά ή σε 

κάποιο κείμενο αλλαγμένα και όχι αυτούσια (όπως ακριβώς τα είπε ο ίδιος), τότε ο 

λόγος αυτός ονομάζεται πλάγιος. 

π.χ. Ο Πάνος είπε ότι σήμερα θα επισκεφθεί τον οδοντογιατρό. 

 

Μερικές από τις αλλαγές που μπορεί να συμβούν όταν ο ευθύς λόγος μετατρέπεται 

σε πλάγιο είναι οι εξής: 

       Το πρώτο πρόσωπο στο οποίο συναντήσαμε το ρήμα της πρότασης μέσα στα 

εισαγωγικά αλλάζει και γίνεται τρίτο πρόσωπο. 

        Η υποτακτική έγκλιση του ρήματος που υπήρχε στον ευθύ λόγο άλλαξε και 

έγινε οριστική στον πλάγιο λόγο. 

Μπορούμε να μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και τον πλάγιο σε ευθύ. 

π.χ. ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ                                 ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Η γιαγιά ρώτησε το εγγονάκι της:                   Η γιαγιά ρώτησε το εγγονάκι της      

─ Πού ήσουν χθες το απόγευμα;                     πού ήταν χθες  το  απόγευμα  κι                   

Εκείνο της απάντησε:                                     εκείνο απάντησε πως  είχε πάει 

─  Είχα πάει στην παιδική χαρά με τη νονά.       στην παιδική χαρά με τη νονά του. 

 

 

   

   

Είναι εύκολο! Ας 

κάνουμε  πίσω κάποιες 

ασκησούλες  για 

εξάσκηση! 



ΑΑΑΣΣΣΚΚΚΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ      

1). Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο: 

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ 

Η δασκάλα είπε στους μαθητές της: 

─ Μελετήστε καλά τα παραδείγματα που σας έδωσα. 

Τα παιδιά απάντησαν: 

─ Τα μελετήσαμε ήδη, κυρία, για το διαγώνισμα που θα μας βάλετε μεθαύριο. 

ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2). Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: 

Η Κατερίνα ρώτησε τη φίλη της, αν θα μπορέσει την Κυριακή να πάνε μαζί στο 

θέατρο για να παρακολουθήσουν την καινούργια παράσταση κι η φίλη της απάντησε 

ότι δέχεται με πολλή χαρά να την ακολουθήσει.  

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Ο δάσκαλος ζήτησε από τα παιδιά να του δώσουν τα τετράδια κι εκείνα του 

απάντησαν πως τα πήγαν στο γραφείο του την ώρα του διαλείμματος. 

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


