
ΓΛΩΣΣΑ
Τα είδη των 
κειμένων



Μέσα από το νόημα ενός κειμένου, το 
λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σε αυτό αλλά 
και τον σκοπό που εκφράζεται, διακρίνουμε 

πολλά διαφορετικά είδη κειμένων.

www.thrania.com

περιγραφικά

αφηγηματικά

με οδηγίες

με επιχειρήματα

ενημερωτικά

Σε ένα περιγραφικό 
κείμενο περιγράφουμε ένα 
πρόσωπο, ένα αντικείμενο, 
ένα ζώο και άλλα. 

Σε ένα αφηγηματικό 
κείμενο αφηγούμαστε μία 
σειρά από φανταστικά ή 
πραγματικά γεγονότα. 

Σε ένα κείμενο με οδηγίες 
παρουσιάζονται με μία 
σειρά συγκεκριμένες 
οδηγίες ή συμβουλές.

Ενημερωτικά κείμενα είναι 
οι μικρές αγγελίες, τα 

διαφημιστικά φυλλάδια, 
αφίσες για θέατρα ή μουσικές 

παραστάσεις και άλλα. 

Στα κείμενα με επιχειρήματα 
εκφράζουμε την άποψη μας για 

κάτι ή προσπαθούμε να 
πείσουμε κάποιον για κάτι.

ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ



www.thrania.com

Χρόνοι ρημάτων

Χρησιμοποιούμε:

παράδειγμα

Τα ρήματα βρίσκονται κυρίως σε χρόνους 
παροντικούς, δηλαδή στον Ενεστώτα. 

Χρησιμοποιούμε τοπικά επιρρήματα και 
επίθετα για να δώσουμε περισσότερες 
πληροφορίες για αυτό που περιγράφουμε 
αλλά και για να δώσουμε ζωντάνια.

Το εξοχικό της Αφροδίτης και του Βασίλη βρίσκεται στα Χανιά.
Είναι ένα κάτασπρο καινούριο διώροφο με κόκκινα κεραμίδια. Έχει
θαλασσιά ξύλινη πόρτα και δύο μεγάλα γαλάζια παράθυρα στο
δεύτερο όροφο. Ανάμεσα στα παράθυρα υπάρχει ένα πανέμορφο
μπαλκονάκι γεμάτο γλαστρούλες με άσπρα και κόκκινα γεράνια.
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Χρόνοι ρημάτων

Χρησιμοποιούμε:

παράδειγμα

Τα ρήματα βρίσκονται κυρίως σε χρόνους 
παρελθοντικούς, δηλαδή στον Παρατατικό, 
τον Αόριστο, κλπ. 

Χρησιμοποιούμε χρονικές προτάσεις για να 
εκφράσουμε το πότε συνέβησαν τα γεγονότα, 
χρονικά επιρρήματα και συνδέσμους, ρήματα 
που εκφράζουν δράση και περιπέτεια και 
επίθετα για να παρουσιάσουμε τις εικόνες.

Στους χώρους της Μονής του Αγίου Νικολάου Σπετσών, εκτός από την
εκκλησία, λειτουργούσε το σχολείο και εκεί γίνονταν συμβούλια και
λαϊκές συνελεύσεις, όπως και εκείνη της 3ης Απριλίου 1821, Κυριακής
των Βαΐων, όταν το καμπαναριό σήμανε την εξέγερση των
Σπετσιωτών και υψώθηκε για πρώτη φορά η σημαία της επανάστασης
στο νησί.
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Χρόνοι ρημάτων

Χρησιμοποιούμε:

παράδειγμα

Τα ρήματα βρίσκονται σε Υποτακτική ή 
Προστακτική και σε Οριστική Ενεστώτα.

Ξεκάθαρο λόγο, κατάλληλο λεξιλόγιο για να δώσουμε 
με ακρίβεια τις οδηγίες είτε για μαγειρική, για 
κάποιον προορισμό, είτε για τη χρήση μιας συσκευής 
κλπ. Και χρονικά επιρρήματα.

Συνταγή για κρέπες
• Χτυπάμε καλά τα αβγά, προσθέτουμε το γάλα, το αλάτι, το αλεύρι και το 

βούτυρο. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά.
• Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε μια μικρή ποσότητα της ζύμης (ίσα να 

καλύπτει το τηγάνι), και μόλις ψηθεί από κάτω, τη γυρίζουμε.
• Αφήνουμε για λίγο και από την άλλη και τη βγάζουμε από το τηγάνι.
• Μπορούμε να τη γεμίσουμε με ό,τι θέλουμε και ή να τη φάμε έτσι ή να τη 

βάλουμε στο φούρνο για να λιώσει η γέμιση.
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Χρόνοι ρημάτων

Χρησιμοποιούμε:

παράδειγμα

Τα ρήματα βρίσκονται κυρίως σε χρόνους 
παροντικούς, δηλαδή στον Ενεστώτα.

Χρησιμοποιούμε με λογική σειρά αιτιολογικές 
προτάσεις για να αιτιολογήσουμε την άποψή μας 
και φράσεις που εκφράζουν τα συναισθήματά μας.

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να
περιοριστεί, αφού πρώτα πρώτα οι δρόμοι εκεί είναι στενοί. Έτσι, με
την αύξηση των αυτοκινήτων τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες,
κανείς τελικά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι γνωστά σε όλους τα
πολύωρα μποτιλιαρίσματα, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, ο
εκνευρισμός και οι καθυστερήσεις.
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Χρόνοι ρημάτων

Χρησιμοποιούμε:

παράδειγμα

Τα ρήματα βρίσκονται 
κυρίως σε Προστακτική. 

Χρησιμοποιούμε ελλειπτικές προτάσεις, 
συντομογραφίες, αριθμητικά, αρκτικόλεξα (για 
αγγελίες), συνθηματικές φράσεις (για 
διαφημιστικά), πληροφορίες και θαυμαστικό ή 
ερωτηματικό για να δώσουμε έμφαση σε κάτι.

Στους χώρους της Μονής του Αγίου Νικολάου Σπετσών, εκτός από την
εκκλησία, λειτουργούσε το σχολείο και εκεί γίνονταν συμβούλια και
λαϊκές συνελεύσεις, όπως και εκείνη της 3ης Απριλίου 1821, Κυριακής
των Βαΐων, όταν το καμπαναριό σήμανε την εξέγερση των
Σπετσιωτών και υψώθηκε για πρώτη φορά η σημαία της επανάστασης
στο νησί.



Όροι χρήσης του παρόντος 
ηλεκτρονικού αρχείου

Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο 
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ 

και διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου 
διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-

Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η 
αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού 

υλικού/αρχείου, με την προϋπόθεση να συνοδεύονται και 
από τους σχετικούς υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν 
στο www.thrania.com. Το υλικό διατίθεται αφιλοκερδώς για μη 

εμπορική προσωπική χρήση.


