
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Η θεία σας σας έγραψε, για να σας προσκαλέσει να περάσετε μερικές μέρες στο καινούριο της 
σπίτι. Στο γράμμα της σας γράφει τι θα κάνετε όσο καιρό μείνετε εκεί. Καθώς διαβάζετε το 
γράμμα, κρατάτε σύντομες σημειώσεις κάτω από τους τίτλους που υπάρχουν μετά το κείμενο 
για τις πληροφορίες που σας δίνει η θεία σας, όπως στο παράδειγμα.  
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) χωρίς το παράδειγμα. 
 
Μια πρόσκληση 
 
 

 
Κατερίνα μου, 

 Θα μου δώσεις πολύ μεγάλη χαρά, αν έρθεις να μείνεις μερικές μέρες 
στο καινούριο μας σπίτι. Όπως ξέρεις είναι πολύ μεγάλο κι έτσι είναι 
δυνατό να έχεις εκτός από το δικό σου δωμάτιο και το δικό σου μπάνιο.  
 Εδώ και αρκετές ημέρες φιλοξενούμε ένα φιλικό μας ζευγάρι με το 
γιο τους. Ο νέος είναι περίπου στην ηλικία σου, ίσως λίγο πιο 
μεγάλος·έτσι, θα έχεις και έναν πολύ ωραίο συνοδό. 
 Ο καιρός είναι πραγματικά πολύ ωραίος ακόμη. Είναι έτσι όπως σου 
αρέσει, ούτε κρύο ούτε πολλή ζέστη. Δεν χρειάζεται επομένως να πάρεις 
χοντρά ρούχα μαζί. Ίσως χρειαστείς κάποιες ζακέτες, γιατί το βράδυ 
κάνει λίγη ψύχρα. Θα χρειαστείς κάποια άνετα ρούχα και παπούτσια για 
τις εκδρομές που θα κάνουμε στα γύρω μέρη. Δεν σου λέω να πάρεις το 
μαγιό σου, γιατί μπορεί ο καιρός να είναι καλός, αλλά δεν νομίζω ότι 
είναι για μπάνιο στην πισίνα μας. Επίσης, πάρε και ένα δυο βραδινά, 
γιατί είμαστε καλεσμένοι σε μία δεξίωση όπου θα έρθεις κι εσύ με τον 
Αντώνη, το νεαρό που σου είπα. Θα πάμε ακόμη στην επίσημη πρεμιέρα 
ενός πολύ ωραίου θεατρικού έργου. Κι εκεί θα χρειαστείς κάποιο 
βραδινό φόρεμα. Μην πάρεις όμως πολλά ρούχα. Αν χρειαστείς κάτι, θα 
το πάρουμε από εδώ. Θα δεις στις βόλτες που θα κάνουμε στην αγορά 
πόσο ωραία καταστήματα έχουμε. Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να 
γνωρίσεις είναι μερικά μέρη της πόλης μας, όπου θα φας τα ωραιότερα 
φαγητά του κόσμου.  
 Μη στενοχωριέσαι, δεν θα σε πηγαίνω μόνο στην αγορά. Υπάρχουν 
πολλά αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να δεις. 
 Πες μας πότε μπορείς να έρθεις, για να έρθουμε να σε πάρουμε από 
το αεροδρόμιο. Αν δεν μπορέσουμε να έρθουμε εμείς, θα στείλουμε τον 
οδηγό μας να σε πάρει. 
 Γράψε μου τι θα κάνεις. Προσπάθησε να έρθεις. Θα χαρούμε  
πολύ ο θείος σου κι εγώ να σε δούμε. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. 
Με πολλή αγάπη 
η θεία σου Ελένη 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Θα μείνω: 

1. στο σπίτι της θείας μου. 
παράδειγμα 

 

Θα πάω με: 

2. _______________________  

Καιρός: 

3. _______________________  

Ρούχα: 

4. 
5. 
6. 
7. 

 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

 

Θα πάμε: 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

 


