
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Εηνκον νωνω 

-rr 
'**Vi '•'Si', 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών V 
Αθήνα 2007 





Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: 

Μέτρο 1.1: 

Ενεργεία 1. 1.1.: 

Κατηγορία πράξεων 1.2.1α: 

Πράξη: 

Χρηματοδότηση: 

Φορέας παρακολούθησης: 

Φορέας υλοποίησης: 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 

Επιστημονικός σχεδιασμός: 

Υπεύθυνη δράσης: 

Ομάδα συγγραφής: 

Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση II. 

Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα 

για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα 

ατόμων ειδικών κατηγοριών. 

Προγράμματα ένταξης παιδιών με πολιτισμικές και 

γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ένταξη παιδιών των ομάδων - στόχων: μουσουλμάνων. 

τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών στο σχολείο. 

Ένταξη των παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο 

για την Α/θμια εκπαίδευση. 

Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΚΤ 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΥΠΕΠΘ Ειδική Γραμματεία Π.Ο.Δ.Ε. 

Ειδική Γραμματέας: Ισμήνη Κριάρη 

Διεύθυνση Γ ΚΠΣ 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Επιτροπή Ερευνών 

Τμήμα Φ.Π.Ψ. 

Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 

Ιλίσια 15784 

Τηλ.: 210-7277522 

E-mail: information@keda.gr 

Καθ. Ιωάννης Κ.Καράκωστας 

Αφροδίτη Βάσσου 

Αφροδίτη Βάσσου 

Σοφία Αποστολοπούλου 

Αφροδίτη Βάσσου 

Χρυσαυγή Γλενη 

Εύη Γεωργιάδου 

Ευάγγελος Μακρής 

Σοφία Παλιούρα 

Ιωάννης Ντελής-Σμυρίλιος 

Εικονογράφηση: 

Γλωσσική και Φιλολογική Επιμέλεια 

1η έκδοση 

Λιάνα Μερτζάνη 

Τζένη Πανταζή 

Το 6ι6λίο δημιουργήθηκε στο ατελιέ MULTIMEDIA ΑΕ 

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ 

IPUWWJMil 
•UH ^ ' l l l l U l Κ ι Mill· 

irrrtniw ι 
ΗΠΜΛ£1ΑϊΐΉΝΚί]ΡΜΜ 
[Ι' II φΓϋίοιμ H i * , ! 

:w*1i ru- Κρι ·τ *ι 
μΟΕΜΑς >«ΊΕψι ι · " ί 

mailto:information@keda.gr


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αθήνα 2007 

3 



(1. Παρατηρούμε, διαβάζουμε και σχολιάζουμε τα παρακάτω κείμενα 
και ύστερα απαντάμε στις ερωτήσεις. 



fz J Διαβάζουμε με προσοχή τις παραπάνω προσκλήσεις. 
Ανακαλύπτουμε και γράφουμε τα κοινά στοιχεία τους. 

^ w * 1 

^^*--^^»·.*ί{*~~* 



fi 3. J Διαβάζουμε τις παρακάτω λέξεις και ανακαλύπτουμε τις 
σημασίες τους. 

Η πρόσκληση 

Ο προσκαλεσμένος , -η, -ο 

ί4- Λ Ξαναδιαβάζουμε τις προσκλήσεις, συζητάμε και γράφουμε 
^ ^ τις προτάσεις που μας δείχνουν ότι κάποιος προσκαλεί 

κάποιον. 



c j, Διαβάζουμε τις παρακάτω προσκλήσεις και συζητάμε πότε 
χρησιμοποιούμε δεύτερο πρόσωπο ενικού (σε) και πότε 
χρησιμοποιούμε δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού (σας). 

^ 1 * L 

_ 

• _ 

— 
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Ξέρας on Φ 
ηληίυψτίκός αυτός 
ΰ¥ΰμ*ζ€τ*ί 
ηληδννηκός ^f 



fe. J Διαβάζουμε και αντιστοιχίζουμε την αρχή με το κατάλληλο 
τέλος μιας πρόσκλησης. 

Αγαπητή μου Μαρία 

ηώς αρχίζουμε 

ί μαι πρόσκληση, 

,-; 

Σε χαιρετώ 

Κύριε Μιχάλη Πολλά φιλιά 

Αξιότιμε Κύριε Με σεβασμό 

Αγαπημένη μου φίλη Με εκτίμηση 

Σεβαστοί θείοι Σας χαιρετώ 

Φίλε μου Φιλικά 

Φίλοι αναγνώστες Με αγάπη 



ΜΊ. Διαβάζουμε την πρόσκληση, εντοπίζουμε και σημειώνουμε 
ποια σημαντική πληροφορία λείπει. 
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f*B. Χωριζόμαστε σε ομάδες, ερευνούμε, ανακαλύπτουμε και 
παρουσιάζουμε στην τάξη: 

Σε ηο§ες *ιεραιτώοε§ς στέκουμε αροο*λ4οε§ς( 

Σε ποίες χώρες χρηαμοηοίούν ηροοκλήοας; 

Τ§ μορφή έχουν ξ 



Στ* nohti χρόνιο δεν υηηρχεν 
μροητές προοχλήοεις. 

C$>" Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε και παρουσιάζουμε τις 
πληροφορίες μας στην τάξη. 

Σε no,ες περιπτώσεις προσκαλούσαν, 

Ποιους προσκαλούσαν, 

Με ποιον τρόπο προσκαλούσαν, 



fio. Ακούω και συμπληρώνω τα κενά. 

Προσέχω το ΟΤίς που μπαίνει πριν βπό την ημερομηνία και την ώρα! 



ί11. ^ Διαβάζουμε την παρακάτω πρόσκληση... 

«/# ΜβββτΦ Φ 

(
[ φφφφμβρ/φ», *TiC Μ-39 

Ε π.μ., €ΤΦ β/βλ/Φναλφ/φ 

0/ΛφμΦ*0Φ/Φ, Φ/ e*SMtc 

"Μφ»φ/*ω" c*c 

φμΦΦΦφλΦΦ* 9Φ έρΦΦΤΦ, 

μίφμφ/ ΦΦ/ μφρφΆΦ/, ΦΦ 

Φφ/ξφΤΦ, ΨΦ $ίΦβ4φΦΤΦ 

ΦΦΙ ΡΦ μψαμ/φφΤΦ βπφ 

*ΦΨΤ4 ΤΦ ΦΦΛΓΦύμίΦ μ^ 

βίβλ/φ. 

... και απαντάμε στις ερωτήσεις: 

Ιβς *Φμ*μ***Φν* ΦΦλλ/c 

ΦΦ*λ4ξΦφ ΦΦ* ΜρφΜ» 

S 

L· ϊ% U • 



^ 1 2 . \ Γράφουμε μια πρόσκληση γενεθλίων και την 
παρουσιάζουμε στην τάξη. 

Θυμάμαι το βασικά πα, σημαντικά στοιχεία της πρόσκλησης! 



fl3. To σχολείο μας διοργανώνει ένα πολυπολιτισμικό πάρτι. 
Συζητάμε, σχεδιάζουμε και γράφουμε την πρόσκληση που 
θα στείλουμε στους καλεσμένους μας. 

Δεν ξεχνώ : 

Ποιους προσκαλούμε; 

Γιατί τους προσκαλούμε; 

Ποιος τους προσκαλεί; 

Πού θα έρθουν; 

Πότε θα έρθουν; 15 



C 1 4 . V . Γ ι ν ό Μ α σ τ ε σχεδιαστές και δημιουργούμε το ημερολόγιο των 
γενεθλίων μας. 



^ 1 15. Η πρόσκληση γάμου του ξάδελφου του Κωνσταντίνου σχίστηκε 
κατά λάθος! Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Κωνσταντίνο να 
ενώσει σωστά τα κομμάτια της πρόσκλησης για να πάει στον 
γάμο. 



fl6. Η πρόσκληση της Μαριέττας βράχηκε και δεν μπορεί να τη 
διαβάσει. Βοηθάμε τη Map ι έπα να διαβάσει την πρόσκληση που 
έλαβε, συμπληρώνοντας τα κενά. 

Την Κυ 3 Δεκ , 
σ 10 το πρωί, θα γίνουν τα εγκαίνια του 

μαγ μας. 
Σ...ς πρ όλους να έρθ και 

να γευθείτε όλες τις λιχουδιές μας. 
Οι προσκ είναι ελεύθεροι να δοκιμάσουν τα πάντα. 

Η πρ απευθύνεται κυρίως στους λάτρεις του καλού φαγητού. 

Ο διευθυντής 

C 17. Προσκλήσεις μπορούμε να στείλουμε και με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

Μπαίνουμε σε έναν υπολογιστή και συνδεόμαστε με το διαδικτυο. 
Γράφουμε μια μικρή πρόσκληση και τη στέλνουμε σε μια 

ηλεκτρονική διεύΒυνση που έχουμε. 

f ^ a H t g |*η*ί>^^ Ld tcl Ε 

^ Ί ^ . ί τ ι ^ fn*-h*q 

I ca 
HgnAajyii &H-n>pi¥.*. * Λ ° Ρ ^ 
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(18. ^ > J Ο Γαλέμπ, για το πάρτι του, αποφάσισε να προσκαλέσει 
* } τους φίλους του μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού. 

Ακούμε την πρόσκληση, κρατάμε σημειώσεις και απαντάμε 
στις ερωτήσεις. 

Ρ 

Πότε έχει το πάρτι ο Γαλέμπ; 

Γιατί κάνει πάρτι; 

Ποιους προσκαλεί; 

Πού θα γίνει το πάρτι; 

Τι ώρα πρέπει να πάνε οι καλεσμένοι; 

Γιατί οι καλεσμένοι του πρέπει να πάνε οπωσδήποτε; 

» i 
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^ 1 19. Ακούμε ξανά την πρόσκληση του Γαλέμπ και σημειώνουμε τη 
διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον 
χώρο όπου γίνεται το πάρτι. 

fc-3jP ""^λ^ .ΰάά^ 

3 , i ••••£ 



• 20. Ο Αντονίνο έλαβε την παρακάτω ευχετήρια κάρτα για τα γενέθλια 
του: 

ΛμΦΠΦτέ 4ΊτΦφ/φφ, 
φ^μφβφ πφν μ/φ£ΦΦί / # Φβφψώφ, ΦΦ» φύχφμφί ΦΦ Φ/ΦΦ/ 
ΠΦΦΤΦ €ντν*ίφμέ¥φς, Ρ*βΦΪ ΦΦ/ Φ τύφφ ΦΦ Φ/ΦΦ/ ΠΦΨΤΦ με 
ΤΦ μόβΦΓ ΦΦ». 

Θφ/φς βφμπέρτΦ 

Φανταστείτε και γράψτε την πρόσκληση που έστειλε ο Αντονίνο 
στον θείο του, τον Ρομπέρτο. 

21 



fl 21. Υπάρχουν και μερικές προσκλήσεις που είναι διαφορετικές από 
τις συνηθισμένες. Διαβάζουμε μια απ' αυτές και συζητάμε. 

Σας προσκαλούμε στην πρώτη ανοιξιάτικη συναυλία 
που θα δώσουν τα χελιδόνια της περιοχής στο 
υπαίθριο θέατρο τους. 

Η παιδική χορωδία θα τιτιβίσει «χελιδονίσματα» 
και τη γνωστή παροιμία: «Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την 
άνοιξη». 
Σολίστ: Το Δεντροχελίδονο. 

Τη συναυλία θα διευθύνει με την ουρά του ο μαέστρος 
Πετροχελίδονος. 

Από τη Συμφωνική Ορχήστρα 
των Χελιδονιών 

Ένδυμα επίσημο! Μαύρο Φράκο. 
θ α επακολουθήσει και γεύμα. 
θ α προσφερθούν μυγίτσες και πεταλουδίτσες. 

Ι 
Αγγελική Βαρελλά 
Εκδόσεις Πατάκη 1993, σ.105 

« Φιλενάδα, φουντουκιά μου » 

22. Ταιριάζουμε τις λέξεις με το σωστό ακουστικό κομμάτι. 

Τιτιβίσματα Άκουσμα 1 

Συναυλία Άκουσμα 2 

Χορωδία Άκουσμα 3 



• 23. Ποιο από τα παρακάτω θέατρα είναι «υπαίθριο»; 

C 24. Με τη βοήθεια του λεξικού βρίσκουμε τη σημασία των λέξεων και 
γράφουμε προτάσεις με αυτές. 

Σολίστ 

Μαέστρος 

Ένδυμα 

Φράκο 

23 



Ci 25. Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Προσπαθούμε να τη βρούμε. 

α. Σας προσκαλούμε σε: 
μια καλοκαιρινή συναυλία 
μια ανοιξιάτικη συναυλία 
μια χειμερινή συναυλία 

β. Τη συναυλία θα δώσουν: 
τα χελιδόνια 
τα περιστέρια 
όλα τα ζώα του δάσους 

γ. Η συναυλία θα γίνει: 
σ' ένα κλειστό θέατρο 
σ' ένα μεγάλο γήπεδο 
σ' ένα υπαίθριο θέατρο 

δ. Η χορωδία αποτελείται από: 
μεγάλης ηλικίας πουλιά 
παιδιά 

ε. Σολίστ θα είναι: 
ένας παπαγάλος 
ένας σκίουρος 
ένα δεντροχελίδονο 

στ. Ο μαέστρος θα είναι: 
το δεντροχελίδονο 
το πετροχελίδονο 
το αγριοπερίστερο 



fl 26. Συζητάμε και ανακαλύπτουμε το περιεχόμενο της πρόσκλησης. 

πιστεύετε ότι θα γίνει η συναυλία που αναφέρεται στην πρόσκληση; 
Βρείτε τη λέξη που δικαιολογεί την απάντηση σας. 

ItOiOC νομίζετε ότι στέλνει αυτή την πρόσκληση; 
Βρείτε τη λέξη ή τη φράση που δικαιολογεί την απάντηση σας. 

Γ$4 flOiO ΚΟΡΟ έχει σταλθεί αυτή η πρόσκληση; 

It 0101 e/vet 01 
npQQ9imnCQft€w9i^ Π ώ ς το κ α τ α λ α ρ α ί ν ο υ μ ε αυτο; 



c 27. Συζητάμε και σχεδιάζουμε μια δική μας παράξενη και 
ασυνήθιστη πρόσκληση. 

c 28. Ακούμε τις παρακάτω ευχετήριες κάρτες και, ανάλογα με το 
περιεχόμενο τους, τις αντιστοιχίζουμε. Υπάρχει μια παραπάνω 
που δεν ταιριάζει!!! 

Ευχές για γενέθλια ομιλητής 

Ευχές για ονομαστική εορτή ομιλητής 

Ευχές για καλή πρόοδο ομιλητής 

Ευχές για καλή χρονιά ομιλητής 

26 
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fl 29. Σχεδιάζουμε και γράφουμε μια ευχετήρια κάρτα για τα γενέθλια 
της φίλης μας, της Ουρανίας, που άλλαξε σχολείο. 

Πρ Προσφώνηση: Αγαπητέ μου/Αγαπητή μου, 
Φίλε μου/Φίλη μου, 

< 

Ευχή: Σου εύχομαι , 
Ό,τι επιθυμείς για..., 
Να είσαι καλά και ευτυχισμένος/-η, 
Περαστικά σου, 
Καλή πρόοδο , 

C Υπογραφή:' Με αγάπη 
Πολλά φιλιά, ο φίλος σου/ η 
φίλη σου 

27 



^ 3 0 . Διαβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση και απαντάμε στις 
ερωτήσεις. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 

Τ Φ St0t*frt*0 συμβΦύλίΦ τΦν ουλλΦρΦν φψφ*φΐ*ώ»£ΐ 
έτι ΤΦΨ Τετάρτ* 22 Ιφψφυφβίφυ 2994, βτις 7'.3Φ μ.μ, 
ΦΎΦ νρβφείφ μβς 9e jr/r#vr ΦΙ er^ctcc €*λΦρές. 
ΠφβφφφλΦύντΦΐ ΦΙ μφψφ/ς ν* πφβ£νβ€9φύψ γι* ΨΦ μις 
βΦΦ»4ο$υψ ΦΧΦ έμγφ μ·ς. 

7 Φ $ΐΦΐ**τικ4 ΦυμβΦύλιΦ 

^ χΓ 
Ποιος ανακοινώνει; 

Τι ανακοινώνει; 

i 
^ 

Σε ποιους ανακοινώνει; 

Μ 

Χ> ' γ-Λ^ 

.#Κ J-X Α 

< , 

- > 

> 

7 

ff 
/ 
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f< 31. Γράφουμε κι εμείς μια ανακοίνωση προς τους γονείς και 
, κηδεμόνες για ένα θέμα του σχολείου μας. 

ί 

c Πότε; 

Πού; 

Ποιος; 

Για ποιο λόγο; 

Τι; 

29 



(32. \ Η τάξη μας θέλει να μαζέψει υλικό για ανακύκλωση. 
> Συζητάμε και γράφουμε μια σχετική ανακοίνωση. 



(33. \ Χωριζόμαστε σε ομάδες και γράφουμε την πιο παράξενη 
> , και αστεία ανακοίνωση. Έπειτα τη διαβάζουμε στην τάξη. 

31 
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• 34. Γ / ^ Συνεχίζουμε την ανακοίνωση που έκανε πολύ χαρούμενους 
^ ^ τους μαθητές ενός σχολείου. 

ΑΗΛΚΟΙΗΜΗ 

Ανακοινώνουμε ότι στις ημέρα _ 
ο αποφάσισε να επιτρέψει στους 

5 

-,ι 

Η. 

>JT^V\ ihf^sl 

7 
Χρυσαυγή Λυκούδη 

0 35. U Διαβάζουμε τις παρακάτω ανακοινώσεις και γράφουμε ποια 
άτομα θα ενδιαφερθούν να παρακολουθήσουν μία ή 
περισσότερες δραστηριότητες. 

Ανακοίνωση 

0 πολιτιστικός όμιλος 
του δήμου μας 

ανακοινώνει τον φιλικό 
αγώνα της τοπικής μας 

ομάδας με την ομάδα του 
Περιστερίου, που da 
γίνει το Σάββατο 5 

Φεβρουαρίου στις 5.00 
μ.μ. στο δημοτικό 

γήπεδο. 

0 υπεύθυνος 
Πέτρος Χανιώτης 

Λ¥9ΐ*0/¥ωσι 

Φ πολιτιστικός σύλλογος 
των Ιωαννιτών ανακοινώνει 
την έναρξη των μασημάτων 

παραδοσιακών κορών την 
Κυριακή 92 Ιανουαρίου 

2994 στην σίσουσσ «Αρίων» 
στην οδό Φειδίου 23 στην 

Αοήνα. 

Φ πρόεδρος 
Ιωάννης Κσρράς 

Me καρά σάς 
πληροφορούμε ότι και 

φέτος τα μασήματα της 
μαγειρικής και 

ραπτικής δα αρχίσουν 
από την Πέμπτη OTIC 

99 Μαρτίου και για 
κάδε Πέμπτη στις δ'.ΦΦ 
μμ στο δημαρχείο μας. 

Λ δήμαρχος 
Μαρία Κοντένου 



^ 3 6 . Ερευνούμε σε περιοδικά ή σε εφημερίδες, βρίσκουμε 
διαφορετικές ανακοινώσεις και τις κολλάμε. 
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c 
Τετράδιο Εργασιών 

1. [̂  j, Ο γυμναστής του σχολείου μας θέλει να γράψει μια 
ανακοίνωση για τη δημιουργία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. 
Τον βοηθάω να τη γράψει με χιουμοριστικό τρόπο. 

34 



ί2 - Ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής μου αποφάσισε να 
οργανώσει ένα αποκριάτικο πάρτι. Βοηθάω τον σύλλογο 
μου να σχεδιάσει και να γράψει την αποκριάτικη 
πρόσκληση του. 

4. 

35 



Β. Η φίλη σου, η Ιωάννα, δεν μπορεί να έρθει στο πάρτι του συλλόγου 
και σου στέλνει μια κάρτα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου 
σου εξηγεί τους λόγους και σου εύχεται να περάσεις εσύ καλά. 
Μπορείς να γράψεις την κάρτα της Ιωάννας; 

ΙΞ IB 7 U ίύ'-Ι-

1± 
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ί3 - Το γράμμα μας ή η πρόσκληση μας, για να φτάσει στον 
παραλήπτη με το ταχυδρομείο, κάνει ένα μικρό ή μεγάλο 
ταξίδι. 
Κάνω μια έρευνα, ανακαλύπτω αυτό το ταξίδι και το γράφω 
με λίγα λόγια. 

Ό VTAf.tr hi c t i l 
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^*Z* 

Για να φτάσει η πρόσκληση μας πρέπει να κολλήσουμε στον 
φάκελο γραμματόσημα. 

• Βρίσκω από το λεξικό τη σημασία της λέξης γραμματόσημο. 

• Έπειτα, κολλάω τα γραμματόσημα που έχω βρει κάνοντας μια μικρή συλλογή. 

• Τέλος, ερευνώ και ανακαλύπτω πώς λέγεται αυτός που συλλέγει γραμματόσημα 
και πώς ονομάζεται η ασχολία αυτή. 
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^ 1 

Εργασίες για το σπίτι! 

1. f T S Διαβάζω την πρόσκληση της Όλγας και απαντάω στις 
^ ^ ερωτήσεις. 

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νίκη μου στον διαγωνισμό 
ζωγραφικής της Unicef. 

Το πάρτι θα γίνει στις 18 Ιουνίου στις 7 η ώρα στον 
παιδότοπο «Λιλιπούπολη». 

Μπορείτε να φέρετε και τα μικρά σας αδερφάκια. 
Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, καθώς και πολύ παιχνίδι και 
διασκέδαση. 

Η συμμαθήτρια σας 
ΟΛΓΑ Ι 

Ποιος κάνει πάρτι; 

Πότε κάνει πάρτι; 

Πού θα γίνει το πάρτι; 

Τι ώρα πρέπει να πάνε οι καλεσμένοι; 

Γιατί κάνει πάρτι; 

Ποιους προσκαλεί; 
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^ 2 . Γ7 Η Αντριάνα στην προσπάθεια της να φτιάξει μια ξεχωριστή 
πρόσκληση μπέρδεψε τα κομμάτια της. Βοηθάω την 
Αντριάνα να ενώσει σωστά τα κομμάτια της πρόσκλησης. 

Θα συζητήσουμε, αλλά κυρίως θα βοηθήσουμε τα αδέσποτα σκυλάκια 

της γειτονιάς μας. 

Καλώ όλους τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, την Κυριακή 22 Μαρτίου, 

Είμαι ο Προυστ, ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου. 

στις 10 η ώρα το πρωί στην αυλή της φίλης μου, Αντριάνας. 

Με φιλοζωική αγάπη 

ΠΡΟΥΣΤ 

Ο 

ο 
ο 

ο 

^ 3 . [ ^ / ^ Διαβάζω και συμπληρώνω τα κενά της πρόσκλησης. 
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