
Reported Statements 
 

Ο Πλάγιος Λόγος χρησιμοποιείται για να μεταφέρω τα λόγια κάποιου σε κάποιον τρίτο. 

Για να το κάνω αυτό, χρησιμοποιώ ένα εισαγωγικό ρήμα όπως say ή tell. 

Χρησιμοποιώ το say σκέτο, χωρίς να αναφέρω σε ποιον λέω κάτι, ενώ το tell 

ακολουθείται πάντα από κάποιο πρόσωπο (She told me, I told him etc.). Δεν μπορώ να 

πω ούτε σκέτο “He told”, ούτε “He said me”. 

 

Όταν το εισαγωγικό ρήμα είναι σε Past Tense (eg. Mary said that…), τότε το κύριο 

ρήμα της πρότασης πάει ένα χρόνο πίσω σύμφωνα με τους κανόνες της σελίδας 73 του 

Grammar Book. Οι προσωπικές αντωνυμίες (I, you etc.) αλλάζουν σύμφωνα με τη 

λογική. 

 Mary: “I am tired.”  Mary said that she was tired. 

 

Στην παραπάνω περίπτωση, το “am” μετατρέπεται σε “was” γιατί το εισαγωγικό ρήμα 

said είναι σε Past Simple. Αν όμως ήταν σε Present Tense, οι χρόνοι ΔΕΝ θα άλλαζαν: 

 Mary: “I am tired.”  Mary says that she is tired.  

 

Σε αυτή την περίπτωση δεν κάνω καμία αλλαγή στους χρόνους γιατί το εισαγωγικό 

ρήμα είναι σε Present Simple.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ 

CONTINUOUS, ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ!! 

 

Reported Questions 
 

1. Στις Πλάγιες ερωτήσεις, το εισαγωγικό ρήμα είναι το "ask".  Όταν το εισαγωγικό 

ρήμα είναι σε Past Tense (eg. Mary asked…), τότε το κύριο ρήμα της πρότασης πάει 

ένα χρόνο πίσω σύμφωνα με τους κανόνες της σελίδας 73 του Grammar Book. Οι 

προσωπικές αντωνυμίες (I, you etc.) αλλάζουν σύμφωνα με τη λογική. 

 

2.  Στις Πλάγιες ερωτήσεις, η σειρά των λέξεων είναι ίδια με αυτή των καταφατικών 

προτάσεων (Υποκείμενο-Ρήμα). Με άλλα λόγια, οι λέξεις μπαίνουν με τη σειρά που 

θα έμπαιναν στην κατάφαση και το ρήμα δεν μπαίνει σε ερωτηματικό τύπο. 

 

3. Όταν δεν έχω ερωτηματική λέξη, βάζω if/whether (=αν). Όταν έχω ερωτηματική 

λέξη, βάζω την ίδια ερωτηματική λέξη.  

 

“Where are you going?” 

She asked me where I was going. 

 

Για να δούμε τι αλλαγές κάνω για να σχηματίσω την πλάγια ερώτηση. Καταρχάς, βάζω 

πρώτα το Υποκείμενο και μετά το Ρήμα (I was going, όχι was I going). Δεύτερον, πάω 

το ρήμα ένα χρόνο πίσω (o Present Continuous γίνεται Past Continuous) γιατί το 

εισαγωγικό ρήμα (ask) είναι σε Past Simple (asked). 

 

 

 

 

 



“Have you eaten?” 

She asked me if I had eaten. 

 

Για να σχηματίσω την πλάγια ερώτηση, ακολουθώ τα ίδια βήματα με πριν. Αυτή τη 

φορά δεν έχω κάποια ερωτηματική λέξη, γι’ αυτό βάζω if ή whether (=αν). Όποιο από 

τα δύο και να βάλω, είναι το ίδιο. Στην πλάγια ερώτηση βάζω πρώτα το Υποκείμενο 

και μετά το Ρήμα (I had eaten, όχι had I eaten). Τέλος, πάω το ρήμα ένα χρόνο πίσω (o 

Present Perfect γίνεται Past Perfect) γιατί το εισαγωγικό ρήμα (ask) είναι σε Past 

Simple (asked). 
 

MORE EXAMPLES: “Is he studying?”  I asked her if /whether he was studying. 

“How are you?” He asked me how I was. 

“Did you clean the room?”  They asked me if I had cleaned the room. 

 

Προσοχή στο ρήμα have όταν χρησιμοποιείται ως κανονικό ρήμα: 

 

“Did you have fun?” 

He asked me if I had had fun. 

 

Το εισαγωγικό ρήμα της πλάγιας ερώτησης (ask) είναι σε Past Simple (asked) και 

όπως μάθαμε, όταν γίνεται αυτό, τότε το κύριο ρήμα της πρότασης πρέπει να πάει 

ένα χρόνο πίσω. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το κύριο ρήμα είναι το have (have 

fun=διασκεδάζω) και στην αρχική ερώτηση είναι σε Past Simple (Did you have), άρα 

πρέπει να μετατραπεί σε Past Perfect (had had). 

 

have  Past Simple: had   Past Perfect had had (had + 3η στήλη) 

 

 
 



Reported Orders and Requests 
(=Πλάγιες Εντολές και Παρακλήσεις) 

 

Όταν έχω μια πρόταση με προστακτική, δηλαδή μια εντολή, και θέλω να την μεταφέρω 

σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώ ως εισαγωγικό ρήμα το tell+somebody (eg. I told him, 

She told me etc.). Στη συνέχεια βάζω full infinitive (δηλαδή to+σκέτο το ρήμα): 

 

“Go out!” 

She told me to go out. 

 

“Do your homework!” 

She told me to do my homework. 

 

Όταν έχω μια πρόταση με please + προστακτική, δηλαδή μια παράκληση, και θέλω να 

την μεταφέρω σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώ ως εισαγωγικό ρήμα το ask+somebody 

(eg. I asked him, She asked me etc.). Στη συνέχεια βάζω full infinitive (δηλαδή 

to+σκέτο το ρήμα). Η παράκληση χρησιμοποιείται όταν κάποιος ζητάει κάτι ευγενικά. 

Σε αυτή την περίπτωση, το “ask” σημαίνει «ζητώ».  

 

“Please, help me!” 

She asked me to help her. (=μου ζήτησε να τη βοηθήσω) 

 

Στην άρνηση η προστακτική (don’t) γίνεται “not to” στον Πλάγιο Λόγο. Δεν λέμε 

to not! 

 

“Please don’t go.” 

He asked them not to go. (=τους ζήτησε να μην φύγουν) 

 

“Don’t interrupt the lesson, please.” 

My teacher asked me not to interrupt the lesson. (=μου ζήτησε να μην διακόπτω) 

 


