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Αριστοφάνης

• Υπολογίζεται ότι γεννήθηκε 

στην Αθήνα.

• Αρχαίος κωμωδιογράφος. 

• Όλο κωμωδίες έγραφε για να 

διασκεδάζει τον κόσμο.

• Έγραψε 44 κωμωδίες όμως οι 

11 διασώθηκαν ολόκληρες. 





Τι κείμενο θα διαβάσουμε;















































Μιλά για το ίδιο περιστατικό. Στην πρώτη 

διήγηση αναφέρει τα λόγια όπως τα είπαν με 

διαλόγους. Στην δεύτερη μεταφέρει τα λόγια 

σε γ’ πρόσωπο.















Πώς μετατρέπω ευθύ σε πλάγιο λόγο



Παραδείγματα





«Δε θέλω να φάω».

Είπε ότι δε θέλει να

φάει.



«Τι τρως;» με ρώτησε. 

Με ρώτησε τι τρώω. 





, είπε η μητέρα.

, είπε η σύμβουλος.





Ο Νίκος ρώτησε τη μαμά 

του αν μπορεί να φάει 

ένα γλυκό και αυτή του 

απάντησε πως δεν 

μπορεί γιατί τώρα θα 

φάνε φαγητό.

Μαμά, μπορώ να παίξω 

με τη  μπάλα;

Φυσικά και μπορείς να 

παίξεις!



Ας ξαναθυμηθούμε 
τον ευθύ και 
πλάγιο λόγο









Από ευθύ σε πλάγιο λόγο

- Κατερίνα, άκουσες αυτό το τραγούδι; ρώτησε η Δήμητρα.

Η Δήμητρα ρώτησε την Κατερίνα αν άκουσε εκείνο το 
τραγούδι. 

- Θέλετε να σας πω ένα παραμύθι; ρώτησε ο παππούς τα 
παιδιά.

Ο παππούς ρώτησε τα παιδιά αν ήθελαν να τους πει ένα 
παραμύθι.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να διαβάσετε τις 
οδηγίες χρήσης, είπε ο πωλητής στους πελάτες.

Ο πωλητής είπε στους πελάτες, πριν χρησιμοποιήσουν τη 
συσκευή, ότι έπρεπε να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσης. 



ρώτησε η Δήμητρα.  

ρώτησε ο παππούς τα παιδιά.  

, είπε ο πωλητής στους πελάτες.  



Τετράδιο σελ. 11

Δεν είναι σωστό να τρώμε μέσα στο θέατρο γιατί λερώνουμε τον 

χώρο και ενοχλούμε τους άλλους θεατές.

Δεν πρέπει να μιλάμε μέσα στο θέατρο ενοχλούμε τους άλλους που 

παρακολουθούν την παράσταση και τους ηθοποιούς.

Κλείσε σε παρακαλώ το κίνητό σου, γιατί ενοχλείς αυτούς που 

παρακολουθούν καθώς  και τους ηθοποιούς .















ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΘΕΑΤΗ
Ο καλός θεατής:

· Έρχεται στο θέατρο πριν ξεκινήσει η παράσταση.

· Αγοράζει το εισιτήριό του και μπαίνει στην αίθουσα να 
τακτοποιηθεί.

· Πριν μπει στην αίθουσα, κλείνει το κινητό του.

· Δεν τρώει, δεν πίνει και δεν καπνίζει μέσα στην αίθουσα.

· Δε μιλάει με τους γύρω του κατά τη διάρκεια της 
παράστασης.

· Δεν εμποδίζει με κανένα τρόπο τους άλλους να 
απολαύσουν το έργο.

· Χειροκροτεί τους ηθοποιούς στο τέλος της παράστασης.




