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Eíüôçôá 1

Ìéá åêäñïìÞ óôçí ¾äñá êáé
óôéò ÓðÝôóåò
AΘΗΝΑ

speak about the past (2)
read tourist guides
Greek islands

Ύδρα

Σπέτσε

ς

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

Τα παιδιά από τότε που ήρθαν στην Ελλάδα σηκώνονταν την ίδια περίπου ώρα το
πρωί, ντύνονταν, κατέβαιναν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, έτρωγαν πρωινό και
μετά έμπαιναν στο λεωφορείο για μικρές βόλτες στην Αθήνα. Έτσι, ανέβηκαν στην
Ακρόπολη, έκαναν βόλτα στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι και πήγαν στο πέμπτο
γυμνάσιο. Το μεσημεράκι έτρωγαν, γύριζαν για λίγη ξεκούραση στο ξενοδοχείο και
το απόγευμα μπορούσαν να κάνουν ψώνια ή να φάνε παγωτό κάπου κοντά στο
ξενοδοχείο τους.
Αύριο, όμως, δε θα μείνουν στην Αθήνα. Θα πάνε εκδρομή σε δύο κοντινά νησιά:
την Ύδρα και τις Σπέτσες. Και περιμένουν πώς και πώς!
ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...














63

Eíüôçôá 9

ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...

Κοίταξε το παράδειγμα και συνέχισε



γύριζ
γύριζα
γύριζ
γύριζες
γύριζ
γύριζε

έμπαινα
έμπαινες
έμπαιν______

μπορούσα
μπορούσ_______
μπορούσ_______

γυρίζ
γυρίζαμε
γυρίζ
γυρίζατε
γύριζ
γύριζαν /
γυρίζ
γυρίζανε

μπαίν______
μπαίν______
έμπαιν______/
μπαίν______

μπορούσ_______
μπορούσ_______
μπορούσ_______

ντυν
ντυνόμουν(α)
ντυν
ντυνόσουν(α)
ντυν
ντυνόταν(ε)

σηκωνόμουν(α)
σηκων_______
σηκων_______

ντυν
ντυνόμασταν
ντυν
ντυνόσασταν
ντύν
ντύνονταν

σηκων_______
σηκων_______
σηκων_______

Πηγαίνουμε από το ένα
μέρος στο άλλο…
τρόλεϊ
μετρό

…με
(το)

τρένο
γάιδαρο!

Με τι άλλο;
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τραμ

τα
πόδια

αυτοκίνητο
λεωφορείο
πλοίο /
καράβι
αεροπλάνο

Eíüôçôá 9

ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Κυρία, είναι μακριά η Ύδρα;

Όχι, Ελένη, καθόλου. Θα πάμε
πρώτα με το τρένο στον Πειραιά,
μετά θα πάρουμε το καράβι και σε
δυο ώρες θα είμαστε εκεί.

Θα είναι και η κυρία Καίτη;
Βέβαια. Χρειαζόμαστε ξεναγό,
γιατί θα δούμε κι εκεί μουσεία…
Οχ, πάλι τα ίδια! Εγώ, κυρία,
θέλω να κάνω μπάνιο!
Ποιος είπε πως δε θα κάνουμε μπάνιο;
Η Ύδρα και οι Σπέτσες έχουν κάτι
παραλίες …τρέλα!

 Tι έκαναν τα παιδιά στο νησί;
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áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Η Ελλάδα έχει περίπου 1400 νησιά. Το καθένα έχει τη δική του ομορφιά και τη δική
του ιστορία.
Στην Ύδρα και στις Σπέτσες, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι κατοικούσαν άνθρωποι
από τα αρχαία χρόνια. Οι Σπέτσες ήταν - και είναι – ένα νησί γεμάτο πεύκα. Οι
κάτοικοί του πιο παλιά ήταν κτηνοτρόφοι, γεωργοί ή ψαράδες. Αργότερα, όμως,
πολλοί έγιναν ναυτικοί. Στα χρόνια πριν από το 1821 η Ύδρα είχε 115 καράβια
που βοήθησαν πολύ στην επανάσταση. Τώρα και τα δυο αυτά νησιά γεμίζουν κάθε
Σαββατοκύριακο από επισκέπτες.
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Eíüôçôá 9

äéáâÜæïõìå...

Σπέτσες

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

πώς να πάτε:
Καθηµερινά από το λιµάνι του Πειραιά
αναχωρούν πλοία για τις Σπέτσες. Το
ταξίδι είναι ευχάριστο και διαρκεί περίπου 4 ώρες. Επίσης από τον Πειραιά
δροµολόγια γίνονται και µε ιπτάµενα
δελφίνια, και έτσι µέσα σε 2 µε 2,5 ώρες
βρίσκεστε στις Σπέτσες. Κι αν δεν προλάβετε κανένα δροµολόγιο µπορείτε να
πάτε οδικώς, να φθάσετε στην παραλία
της Κόστας και από εκεί σε λίγα λεπτά µε
καϊκάκια, θαλάσσιο ταξί ή φέρι µποτ να
είστε στις Σπέτσες.

παραλίες:
Στις Σπέτσες οι παραλίες είναι πανέµορφες. Δε θα ξεχάσετε την παραλία της
Αγίας Παρασκευής και την παραλία των
Αγίων Αναργύρων. Επίσης µπορείτε να
κάνετε µπάνιο στην παραλία της Ζωγεριάς ή στην παραλία της Αναργυρείου
Σχολής. Πολύ ωραίες παραλίες υπάρχουν επίσης κοντά στο λιµάνι για όσους
δε θέλουν να φύγουν από το κέντρο
του νησιού.

Κόστα
Ζωγεριά
Αγ. Ανάργυροι

ΣΠΕΤΣΕΣ

Σπετσοπούλα
ΝΗΣΙΑ
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

πού θα φάτε:
Yπάρχουν εστιατόρια, ταβέρνες και πιτσαρίες για όλα τα γούστα!

πού θα µείνετε:
Σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόµενο δωµάτιο

τι να δείτε (αξιοθέατα):
Οπωσδήποτε το λιµάνι της Ντάπιας και
την πλατεία του, το σπίτι – µουσείο της
Λασκαρίνας Μπουµπουλίνας, της µεγάλης ηρωίδας της ελληνικής επανάστασης και το φάρο του νησιού, έναν από
τους πρώτους φάρους που λειτούργησαν στην Ελλάδα.

ìáèáßíïõìå ðáßæïíôáò...

Χωριστείτε σε δυο ομάδες και σκεφτείτε όσες πιο πολλές λέξεις
μπορείτε που νομίζετε ότι έχουν σχέση με «ένα ελληνικό νησί». Η
ομάδα που θα βρει τις πιο πολλές κερδίζει.
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