
Ευθύς και Πλάγιος λόγος 

 

Παρακολουθήσατε τον Ευθύ και Πλάγιο Λόγο στην Εκπαιδευτική 

Τηλεόραση; Μπορείτε να το δείτε με προσοχή στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoume-spiti-glwssa-st4 

 

Ας συνοψίσουμε: 

Α. Ευθύς Λόγος: Ο λόγος κατά τον οποίο ακούμε ή διαβάζουμε τα λόγια 

κάποιου προσώπου έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Παράδειγμα: 

 

 

 

Στα γραπτά μας, ή στα λογοτεχνικά κείμενα, όταν θέλουμε να δείξουμε 

ευθύ λόγο:  

 

• βάζουμε μπροστά από τα λόγια του προσώπου που μιλάει μια 

παύλα. Παράδειγμα:  

http://www.edutv.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoume-spiti-glwssa-st4


 

 

... ή ... 

• βάζουμε  τα λόγια του προσώπου που μιλάει μέσα σε 

εισαγωγικά. Μετά βάζουμε κόμμα και δηλώνουμε ποιος απάντησε ή 

είπε ή ρώτησε κλπ. Παράδειγμα: 

 

ΕΥΘΥΣ  ΛΟΓΟΣ 

«Θα σας φέρω πάστες και σοκολατένια 

αυγά, Αγγελίνα!», είπε η γιαγιά. 

«Κι εγώ θα σου φτιάξω καφέ, γιαγιά!»,  

απάντησε η Αγγελίνα. 

 

 

Άσκηση: Θα εφαρμόσουμε τα παραπάνω χρησιμοποιώντας μία άσκηση 

από την Ενότητα 16, στη σελίδα 57 του Τετραδίου Εργασιών. Μπορείτε 

να δείτε την άσκηση και παρακάτω, πηγαίνοντας στη σελίδα 57. 



http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_st/st_erg_2.pdf 

Οδηγίες: Τρεις φίλοι πηγαίνουν σε ένα μουσείο. Αρχικά, συμπληρώστε 

στα συννεφάκια τους διαλόγους σε ευθύ λόγο, για να φτιάξετε μια δική 

σας ιστορία.  

Στη συνέχεια, θα μετατρέψετε την ιστορία σας γραπτά σε ευθύ λόγο 

χρησιμοποιώντας όποιον τρόπο θέλετε. Προσοχή στα κόμματα! Η 

εργασία θα γίνει ή στο Τετράδιο Εργασιών ή στον χώρο που θα βρείτε 

στην Τάξη σας. 

 

Β. Πλάγιος Λόγος: Ο λόγος κατά τον οποίο ένα τρίτο πρόσωπο διηγείται 

τα λόγια που άκουσε. Παράδειγμα: 

 

Πρέπει απαραίτητα: 

• να φαίνονται τα πρόσωπα 

• να προσθέτουμε τα απαραίτητα ρήματα. Συνήθως αυτά είναι: 

είπε, υποστήριξε, ρώτησε, απάντησε, παρακάλεσε, ζήτησε κ.ά. 

• Τις κύριες προτάσεις τις αλλάζουμε σε εξαρτημένες και 

χρησιμοποιούμε συνδέσμους για να ενωθούν οι προτάσεις 

μεταξύ τους 

 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_st/st_erg_2.pdf


Άσκηση: Θα εφαρμόσουμε τα παραπάνω χρησιμοποιώντας μία άσκηση 

από την Ενότητα 13, στη σελίδα 31 του Τετραδίου Εργασιών. Μπορείτε 

να δείτε την άσκηση και παρακάτω, πηγαίνοντας στη σελίδα 31. 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_st/st_erg_2.pdf 

Πρώτα αντιστοιχίζετε κάθε πρόσωπο με τη φράση που ταιριάζει. Στη 

συνέχεια, φτιάχνετε προτάσεις σε πλάγιο λόγο, ακολουθώντας τις 

οδηγίες της εκφώνησης. Προσοχή στα κόμματα! Η εργασία θα γίνει ή 

στο Τετράδιο Εργασιών ή στον χώρο που θα βρείτε στην Τάξη σας. 

 

 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_st/st_erg_2.pdf

