
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Έχετε κάνει έναν κατάλογο με πράγματα που πρέπει να βρείτε ή να κάνετε. Διαβάζετε σε μια 
εφημερίδα τις μικρές αγγελίες. Καθώς διαβάζετε τις αγγελίες, σημειώνετε με τι από αυτά 
που έχετε στον κατάλογό σας δίνει η κάθε αγγελία, όπως στο παράδειγμα. Ο κατάλογός σας 
έχει και πράγματα που δεν υπάρχουν στις αγγελίες.  
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: πρέπει να σημειώσετε συνολικά ΔΩΔΕΚΑ (12)  χωρίς το παράδειγμα. 
 
Μικρές αγγελίες 

 

Αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε κάτι, αν θέλετε να κάνετε κάτι γνωστό στον 
κόσμο, ελάτε στην εφημερίδα μας, Τσιμισκή 23. Μπορείτε να δώσετε την αγγελία σας και 

τηλεφωνικά στο 2310 233.568 κάθε μέρα από τις 8.00 το πρωί ως τις 9.00 το βράδυ. 

 

Αν θέλετε να γίνετε γνωστοί, ελάτε σ’ 
εμάς. Εμείς ξέρουμε από διαφήμιση και 
θα σας βοηθήσουμε με πολύ λίγα λεφτά. 
Τηλ. 2310 720-580. 

 Ενοικιάζεται μαγαζί 300 τ.μ. στο κέντρο 
της πόλης. Τιμή λογική.  
Τηλ. 6972 654712. 
 

   

Αγοράζουμε παλιά έπιπλα. Καρέκλες, 
πολυθρόνες, καναπέδες. Ακόμη, 
καθαρίζουμε σπίτια, μαγαζιά, αποθήκες. 
Κάνουμε και μεταφορές μέσα και έξω από 
την πόλη. Τιμές πολύ καλές. Τηλ. 2310 
658-789. 

 Αγγλικά για όλα τα επίπεδα διδάσκονται 
από καθηγήτρια με σπουδές στο 
εξωτερικό και με μεγάλη πείρα. Για τα 
βιβλία σας, χαμηλές τιμές σε γνωστό 
βιβλιοπωλείο. 5000 δρχ. για κάθε ώρα ή 
14.70 Ευρώ. Τηλ. 2310 569-874. 

   

Μαθήματα χορού από καθηγητή με 
μεγάλη πείρα. Σπούδασε χορό στη Γαλλία. 
10.000 για κάθε ώρα ή 29.35 Ευρώ. Τηλ. 
2310 569-897. 

 Παραδίδουμε μαθήματα ελληνικών σε 
ξένους. Δίνουμε δωρεάν βιβλία και 
σημειώσεις. Μεγάλη πείρα. Τιμές πολύ 
καλές. Τηλ. 2310 201-321. 

   

Καθηγητής με πτυχίο από την Αγγλία 
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές όλων 
των επιπέδων. Τιμές λογικές. Τηλ. 2310 
645-847. 
 

 Ενοικιάζεται σπίτι για τις διακοπές σας 
δίπλα στη θάλασσα με 3 δωμάτια, 
κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο και χολ. Με θέση 
για το αυτοκίνητό σας. Τζάκι και κεντρική 
θέρμανση για το χειμώνα. Τηλ. 2310 789-
412. 
 

   

Πωλείται μικρό διαμέρισμα με 1 δωμάτιο, 
κουζίνα και μπάνιο στον πρώτο όροφο. 
10.000.000 δραχμές ή 29,350 Ευρώ. Τηλ. 
2310 325-698. 

 Πωλείται αυτοκίνητο σε πολύ καλή 
κατάσταση. Μικρό και χρήσιμο για την 
πόλη. Μοντέλο 2005. Πολύ καλή τιμή. 
Τηλεφωνήστε στο 2310 456-293. 

 

 
 



Αγγελία σε εφημερίδα για το πλυντήριο.  

παράδειγμα 

Μαθήματα ξένης γλώσσας για τον Γιάννη.  

Έπιπλα.  

Επισκευή ηλεκτρικής σκούπας.  

Σπίτι για τις διακοπές.  

Βάψιμο σπιτιού.  

Μεταφορά των επίπλων του Γιώργου από την Καβάλα.  

Μικρό διαμέρισμα για τον Γιώργο.  

Μαθήματα χορού για τη Λία.  

Καθάρισμα σπιτιού.  

Ταξίδι στην Ισπανία.  

Μαθήματα ελληνικών για τη Ναταλία.  

Βιβλία ελληνικών για τη Ναταλία  

Μαγαζί για νοίκιασμα.  

Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.  

Μαθήματα γυμναστικής για μένα.  

Βιβλία αγγλικών για τον Γιάννη.  

 
 


