
Μικρές αγγελίες



● ρετιρέ : Ο τελευταίος όροφος πολυκατοικίας ο οποίος έχει κτισμένη επιφάνεια μικρότερη από τους άλλους. εσοχή
● ανακαινισμένο Kάνω γενική επισκευή σε κάτι που έχει παλιώσει, ώστε να φαίνεται σαν καινούριο. φρεσκάρω
● εντοιχισμένη κουζίνα :  Η κουζίνα που τα  ντουλάπια και οι ηλεκτρικές συσκευές έχουν προσαρμοστεί στους τοίχους.
● προνομιούχο : Αυτό που έχει κάποια προνόμια ή του έχουν εξασφαλίσει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση, μεταχείριση.
● οροφοδιαμέρισμα : Διαμέρισμα που καλύπτει ολόκληρο τον όροφο μιας πολυκατοικίας. 
● διαμπερές : Αυτό που έχει ανοίγματα, δηλαδή πόρτες ή παράθυρα, σε δύο διαμετρικά αντίθετες πλευρές.  
● διατηρητέα : Αυτά που επίσημα έχει αποφασιστεί να διατηρηθούν, να προστατευθούν από κάθε φθορά.
● «WC» (βεσέ) : Διασταυρούμενα νερά (Ακάθαρτα με καθαρά). τουαλέτα, αποχωρητήριο,καμπινέ.
● αυτόνομη θέρμανση : Κεντρική θέρμανση που παρέχει τη δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της θερμοκρασίας.
● κεντρική θέρμανση : Η παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση χώρων από ένα κεντρικό σύστημα.
● μεζονέτα : Διώροφο διαμέρισμα σε πολυκατοικία ή διώροφη μονοκατοικία με εσωτερική σκάλα.
● a/c (ερκοντίσιον) : Κλιματιστική συσκευή που επιτελεί τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός χώρου.     κλιματιστικό
● πανοραμική θέα : Η θέα του ορίζοντα από ψηλά.
● δώμα :  Επίπεδη στέγη. Ταράτσα, στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Δωμάτιο ή μικρό διαμέρισμα σε ταράτσα. 
● νυχτερινό ρεύμα : Η παροχή ρεύματος τις νυχτερινές ώρες με μειωμένη τιμή.
● στούντιο : Χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος για τη λήψη φωτογραφιών, για το γύρισμα 
κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών ή για την εγγραφή δίσκων.    Εργαστήριο καλλιτέχνη· ατελιέ. 
● κεραμοσκεπή : Σκεπή από κεραμίδια.
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Οι μικρές αγγελίες σαν μορφή επικοινωνίας και αναζήτησης και εύρεσης υπηρεσιών κι εργασίας 
πρέπει να είναι σύντομες και ελλειπτικές για πολλούς λόγους. 

Η εξοικονόμηση χώρου αποτελεί πρωταρχικός στόχος ενός επικοινωνιακού μεσού, ώστε να του 
δίνεται η ευκαιρία περισσότερων δημοσιεύσεων. Η ανάγκη να εκφραστούμε όσο το δυνατόν 
καλύτερα με λιγότερες λέξεις , ώστε να μην είναι υψηλό το κόστος δημοσίευσης, είναι ένας άλλος 
παράγοντας συντομίας. Τέλος ο αναγνώστης, που αναζητεί μέσα στις αγγελίες το προσδοκώμενο , 
πρέπει εύκολα και γρήγορα να βρει αυτό που αναζητά.



Η αγγελία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οικογένειας είναι η 5η  στην  β΄  Στήλη (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ). 

Η οικογένεια δε θέλει να μείνει σε χαμηλό όροφο και το συγκεκριμένο διαμέρισμα βρίσκεται 
στο 5ο. Όπως αναφέρει η αγγελία το διαμέρισμα είναι ηλιόλουστο και διαθέτει και ηλιακό 
θερμοσίφωνα που θέλει και η οικογένεια. Τέλος  είναι τριάρι και επομένως διαθέτει δύο 
κρεβατοκάμαρες όπου θα  μπορούσαν να μείνουν το ζευγάρι και τα παιδιά αντίστοιχα.



δύο                      δεύτερος                         διπλός                          διπλάσιος                δυάδα

πέντε                   πέμπτη                           πενταπλή                     πενταπλάσια           πεντάδα

δέκα                     δέκατο                            δεκαπλό                        δεκαπλάσιο            δεκάδα

● δυάρι το : σύνολο από δύο ομοειδείς μονάδες. 1α. διαμέρισμα με δύο κύρια δωμάτια. β. (οικ.) για 
χρηματικό ποσό γ. για βαθμολογία 2. χαρτί της τράπουλας 3. για μέγεθος: Kλειδί / καρφί

● τριάρι το : σύνολο από τρεις ομοειδείς μονάδες. 1α. διαμέρισμα με τρία κύρια δωμάτια β. (οικ.) για 
χρηματικό ποσό  γ. για βαθμολογία 2. χαρτί της της τράπουλας 3. για μέγεθος: Kλειδί / καρφί

Οι λέξεις δυάρι, τριάρι, πεντάρι κτλ. είναι ουδέτερα αριθμητικά ουσιαστικά



τετραγωνικό(α)  μέτρο(α)

δύο υπνοδωμάτια

του δεύτερου ορόφου (διαμέρισμα)

Οι μικρές αγγελίες πρέπει να είναι σύντομες και ελλειπτικές ώστε να εξοικονομείται χώρος,  
να μην είναι υψηλό το κόστος δημοσίευσης και να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα αυτό που 
αναζητάς. Με τις συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους 
στόχους.



ΧΟΛΑΡΓΟΣ. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Θράκης 56 σε εξαώροφη 
πολυκατοικία 15 ετών.  Έχει 2 υ/δ, σαλόνι, 2 WC, μεγάλη βεράντα. Είναι διαμπερές. 
ηλιόλουστο, με ηλιακό, τέντες και κεντρική θέρμανση. 650 €/μήνα.
τηλ οοο-5555555. Κα Κ. Χατζηαποστόλου.



ΧΟΛΑΡΓΟΣ. 3ος ορ.,  Θράκης 56, 15ετ.,  2 υ/δ, σαλόνι, 2 WC, μεγάλη βεράντα, 
διαμπερές, ηλιόλουστο, ηλιακός, τέντες, κεντρική θέρμανση, 650 €. τηλ οοο-5555555.



Ανατρέχοντας στην ιστορία των δρόμων πρέπει να πούμε πως πριν από 100 χρόνια οι περισσότεροι ήταν 
χωματόδρομοι χωρίς- πολλές φορές- ονόματα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρακτικές δυσκολίες. Στη 
δεκαετία του 50 δημιουργήθηκαν επιτροπές ονοματοθεσίας οδών και πλατειών και άρχισαν να δίνουν 
ονόματα στους δρόμους και στις πλατείες παρμένα αρχικά από την ελληνική ιστορία.

Συνήθως, παλιότερα, οι δρόμοι έπαιρναν το όνομά τους από ένα τοπωνύμιο, από μια οικονομική 
δραστηριότητα που διεξάγονταν στο συγκεκριμένο δρόμο, από τον τόπο κατοικίας κάποιου πασίγνωστου 
προσώπου κ. λ. π..  Στα επόμενα χρόνια με την ανάπτυξη των πόλεων και τη χάραξη νέων δρόμων βλέπουμε 
σημαντικά πρόσωπα από το χώρο της Πολιτικής , της Επιστήμης, των Καλών Τεχνών να δίνουν το όνομά τους 
στους δρόμους.  Στις αρχές του 20ου αιώνα, την εποχή της προσφυγιάς βλέπουμε πολλούς δρόμους να 
παίρνουν το όνομα των ιδιαίτερων ή χαμένων πατρίδων. 




