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ITEM 1

Κατερι vνα – Πουv πας εvτσι καλοντυµεvνος και περιποιηµεvνος, Φι vλιππε…

Φι vλιππος – Παvω στο Μεvγαρο Μουσικη vς οvπου εµφανι vζεται η φηµισµεvνη
ελληνι vδα τραγουδι vστρια Αγνη v Μπαvλτσα.

Κατερι vνα – Α! Ει vσαι πολυv τυχεροvς. Εγωv δεν τα καταvφερα. Ρωvτησα αποv µεvρες
αν υπαvρχουν εισιτη vρια, αλλαv δυστυχωvς µου ει vπαν πως ει vχαν οvλα
εξαντληθει v. Θα αναγκαστωv λοιποvν να την παρακολουθη vσω αποv
την τηλεοvραση.

ITEM 2

VΑννα – Πουv ζεις, σε ποvλη η v σε χωριοv…

Λευτεvρης – Ζω σε µια µεγαλουvπολη.

VΑννα – Πωvς ει vναι η ζωη v εκει v…

Λευτεvρης – VΑσε, µεγα vλο προ vβληµα! Νε vφος, καυσαε vριο, ηχορυ vπανση,
σκουπι vδια...

VΑννα – Και τοvτε γιατι v συνεχι vζεις να µεvνεις εκει v…

Λευτεvρης – Γιατι v γενικαv µ∆ αρεvσει η ζωη v στην ποvλη. Εκει v ει vναι οι φι vλοι µου
και βγαι vνουµε συχναv. Πηγαι vνουµε για καφεv, σε συναυλι vες, στο
γη vπεδο και σινεµαv. VΕχω και τα µαθη vµατα στο πανεπιστη vµιο. Και
τη δουλειαv µου. Ει vµαι σερβιτοvρος σε µια ταβεvρνα στην Πλαvκα.
∆ουλευvω τρεις µεvρες την εβδοµαvδα.

ITEM 3

Ελεvνη – Σπυvρο, καvτι πη vρες απ∆ το ψυγει vο.

Σπυvρος – Εγωv… Τι vποτα δεν πη vρα. Λι vγο νεραvκι η vπια µοvνο.

Ελεvνη – Και τοvτε ποιος εvφαγε τις εvξι κρεvµες σοκολαvτα που εvφτιαξα…

Σπυvρος – Τα παιδιαv, Ελεvνη µου. Ποιος αvλλος…

Ελεvνη – Τι λες Σπυvρο… Τα παιδιαv ει vναι στη γιαγιαv τους ση vµερα αποv το
πρωι v!

Σπυvρος – Ε, καλαv... VΙσως εvφαγα µια−δυο κρεµουvλες κι εγωv ο καηµεvνος...

Ελεvνη – Αχ, Σπυvρο τι θα καvνω µε σεvνα…

Σπυvρος – ∆ε φται vω εγωv Ελενι vτσα µου. Τα χεραvκια σου και οι κρεvµες ΜΑΜΑ
ΜΙΑ.

φωνεvς – Κρεvµες ΜΑΜΑ ΜΙΑ. Ποτεv δεν µπορει vτε να φαvτε µοvνο µι vα!
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ITEM 4

VΟσοι αποv εσαvς θεvλετε να στει vλετε δεvµατα στην Ελλαvδα, η v σε αvλλη χωvρα του
κοvσµου, µε πλοι vο, για τα Χριστουvγεννα, καλοv ει vναι να το καvνετε το συντοµοvτερο.
Τα Αυστραλιαναv Ταχυδροµει vα καvνουν γνωστοv σε οvλους τους ενδιαφεροvµενους, οvτι
η τελευται vα µεvρα, που δεvχονται δεvµατα για την Ελλαvδα, για να ει vναι εκει v,
ασφαλωvς, πριν τα Χριστου vγεννα, ει vναι η 6η Οκτωβρι vου. Τα δεvµατα αυταv θα πρεvπει
να ει vναι συσκευασµεvνα καλαv γιατι v θα µπουν µεvσα σε κιβωvτια µαζι v µε αvλλα
πραvγµατα. Τεvλος, εvχετε υπ j οvψη σας, οvτι απαγορευvεται να στει vλετε ορισµεvνα
πραvγµατα. Για περισσοvτερες πληροφορι vες, επικοινωνη vστε µε το ταχυδροµει vο της
περιοχη vς σας.

ITEM 5

Καλεvσατε το ιατρει vο της κυρι vας Αλεξαvνδρας Ρη vγα, παιδι vατρου.
Η γιατροvς δεvχεται καvθε Τρι vτη, Τεταvρτη και Πεvµπτη εννεvα µε δυvο το µεσηµεvρι
και την Παρασκευη v πεvντε µε οχτωv το αποvγευµα στο ιατρει vο της, στην οδοv
Παλαµαv 17, στο Νεvο Κοvσµο. Για να κλει vσετε ραντεβουv, τηλεφωνη vστε τις ι vδιες
µεvρες και ωvρες. Σε περι vπτωση αναvγκης, τηλεφωνη vστε στο 064<283751, και καvθε
∆ευτεvρα στο Νοσοκοµει vο Παι vδων «Αγι vα Σοφι vα» στο τηλεvφωνο 768 8031.

ITEM 6

Το 1914 εvνας νεοζηλανδοvς στρατιωvτης, ο Τοvµας Χιουζ, φι vλησε για τελευται vα
φοραv τη γυναι vκα του και την κορουvλα του, εvνα κοριτσαvκι δυvο χρονωvν, και πη vγε
στον ποvλεµο. Καθωvς ταξι vδευε µε εvνα πολεµικοv πλοι vο προς τη Γαλλι vα, εvγραψε εvνα
τρυφεροv γραvµµα στην αγαπηµεvνη του γυναι vκα, την Ελι vζαµπεθ, το εvκλεισε µεvσα
σε εvνα µπουκαvλι και το πεvταξε στη θαvλασσα. Ει vκοσι µεvρες αργοvτερα, ο Τοvµας
σκοτωvθηκε σε µια µαvχη. Και ογδοvντα εvξι χροvνια αργοvτερα, εvνας ψαραvς εvπιασε
µε τα δι vχτυα του το µπουκαvλι µε το γραvµµα στις εκβολεvς του ποταµουv Ταvµεση
στο VΕσεξ! Αυτοv το κιτρινισµε vνο γραvµµα ζηταv να παραλαvβει στα χεvρια της η
VΕµιλι, η κοvρη του Τοvµας, που ση vµερα ει vναι µια γλυκιαv γιαγιαv ογδοvντα οχτωv
ετωvν!

ITEM 7

Μι vα αποv τις πιο γνωστεvς και αγαπηµεvνες ιστορι vες του κοvσµου, “Η Αλι vκη στη
Χωvρα των Θαυµαvτων”, παι vζεται το Σαvββατο 15 Νοεµβρι vου, στις 12.00 το
µεσηµεvρι, στο Θεvατρο Τεvχνης. VΟλα τα εvσοδα της παραvστασης θα δοθουvν στο
Σπι vτι Τυφλωvν Παιδιωvν, που λειτουργει v αποv το 1978 µεvχρι ση vµερα. Το Σπι vτι
Τυφλω vν Παιδιω vν, που φιλοξενει v παιδια v απο v 7−16 ετω vν, σκοπευ vει να
χρησιµοποιη vσει τα εvσοδα αποv την παραvσταση για τη δηµιουργι vα ειδικη vς
βιβλιοθη vκης.
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ITEM 8

Εκφωνητη vς – Και τωvρα αγαπητοι v ακροατεvς εvχουµε κονταv µας τη Μαρι vα αποv το
Βοvλο. Γεια σου Μαρι vα!

Μαρι vα – Γεια σας και καληµεvρα αποv το Βοvλο!

Εκφωνητη vς – Η Μαρι vα ζηταv αλληλογραφι vα µε καvποιον αποv εσαvς που να εvχει
τα ι vδια ενδιαφεvροντα. Μι vλησεv µας λι vγο για τον εαυτοv σου Μαρι vα.

Μαρι vα – Ει vµαι 16 χρονω vν. Τα ενδιαφε vροντα v µου ει vναι ο
λατινοαµερικαvνικος χοροvς, η αστρονοµι vα, ο αθλητισµοvς και
ιδιαι vτερα η κολυvµβηση και η ποδηλασι vα. Επι vσης, καvνω συλλογη v
αποv τηλεκαvρτες και µου αρεvσει να ξεκουραvζοµαι διαβαvζοντας
λογοτεχνικαv βιβλι vα.

Εκφωνητη vς – Μα Μαρι vα ει vσαι τοvσο νεvα και εvχεις τοvσα πολλαv ενδιαφεvροντα.
Σου µεvνει χροvνος και για αλληλογραφι vα…

Μαρι vα – Παvντα η vµουν πολυαvσχολη και δεν θα µπορουvσα να φανταστωv τη
ζωη v µου διαφορετικαv. Θα η vθελα να γνωριστω v, λοιποvν, µε παιδιαv
της ηλικι vας µου που να εvχουν τα ι vδια ενδιαφεvροντα.

Εκφωνητη vς – Ωραι vα! Σε ευχαριστουvµε Μαρι vα και σου ευχοvµαστε καλη v τυvχη
στην αναζη vτηση v σου.

ITEM 9

Η Οργαvνωση «Εθελοντισµοvς και Φυσικοv Περιβαvλλον» σαvς καλει v και φεvτος 28,
29 και 30 Μαι vου να βοηθη vσετε να καθαρι vσουµε τη Μεσοvγειο. VΟπως καvθε χροvνο,
εvτσι και φεvτος, χιλιαvδες εθελοντεvς µε γαvντια, τσουγκραvνες και σακουvλες, θα
καθαρι vσουν περισσοvτερες αποv 300 περιοχεvς της Μεσογει vου. Θα µαζεvψουν τοvνους
σκουπιδιωvν, κυρι vως πλαστικαv και γυαλι v, που εvχουν συγκεντρωθει v εκει v καταv τη
διαvρκεια του χροvνου, και θα παραδωvσουν τις περιοχεvς καθαρεvς και ασφαλει vς
στους πολι vτες.

Μεvχρι ση vµερα, στο πλαι vσιο του προγραvµµατος εvχουν λαvβει µεvρος 10.000
αvνθρωποι αποv 19 χωvρες, και 350 διαφορετικουvς φορει vς, οvπως περιβαλλοντικεvς
οργανωvσεις, δη vµοι, συvλλογοι, πανεπιστη vµια, σχολει vα, ξενοδοχει vα.

Ελαvτε και εσει vς να καvνουµε το ενδιαφεvρον µας πραvξη!

Ας καθαρι vσουµε τη Μεσοvγειο!
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ITEM 10

Στις 15 Αυγουvστου 1940, το πλοι vο «VΕλλη» του Πολεµικουv µας Ναυτικουv, που
βρισκοvταν στην Τη vνο, δεvχτηκε επι vθεση αποv το ιταλικοv πολεµικοv υποβρυvχιο
«∆ελφι vνος» και βυθι vστηκε. VΗταν µι vα κι vνηση των Ιταλωvν να αναγκαvσουν την
Ελλαvδα να παvρει µεvρος στο ΒV Παγκοvσµιο Ποvλεµο. Η ελληνικη v κυβεvρνηση,
θεvλοντας να µει vνει εκτοvς πολεvµου−χωρι vς οvµως τελικαv να το καταφεvρει−
ανακοι vνωσε πως η vταν «αvγνωστη» η ταυτοvτητα του υποβρυχι vου.

ITEM 11

VΟσοι παvνε στη Σαντορι vνη λεvνε πως προvκειται για εvνα µεvρος µαγικοv. Με αυτοv
εννοουvν πως προvκειται για εvνα µεvρος που ξεπερναvει τα ανθρωvπινα. Στην αvκρη
του γκρεµουv, αντικρυvζοντας το χαvος και το ωραιοvτερο ηλιοβασι vλεµα του
κοvσµου, ανακαλυvπτεις αργαv η v γρη vγορα πως η ζωη v ει vναι πολυv µικρη v για να ει vναι
θλιβερη v. Παvρτε το αυτοκι vνητο και ανεβει vτε στο µοναστη vρι του προφη vτη Ηλι vα,
απV οvπου µπορει vτε να δει vτε οvλο το νησι v. Παvρτε το καραβαvκι και κατεβει vτε στο
ηφαι vστειο για να δει vτε εvνα νησι v στα πρωvτα σταvδια της δηµιουργι vας του.
Κατεβει vτε στο Ακρωτη vρι να θαυµαvσετε τα αρχαι vα µνηµει vα.

Παvντως, οvπου και αν παvτε, η Σαντορι vνη θα σας µαγεvψει και θα σας αφη vσει τις
πιο εvντονες αναµνη vσεις. Μπορει v να την αγαπη vσετε η v να τη µιση vσετε, αλλαv
σι vγουρα δεν θα την ξεχαvσετε.

ITEM 12

Τα µελτεvµια ει vναι εποχιακοι v αvνεµοι που φυσουvν σταθεραv µοvνο καταv τους
καλοκαιρινουvς µη vνες. Ει vναι αvνεµοι της ανατολικη vς Μεσογει vου που φυσουvν αποv
το Ιοvνιο Πεvλαγος µεvχρι την Κυvπρο. Στην Ελλαvδα τα µελτεvµια φυσουvν αποv τις
αρχεvς Μαι vου µεvχρι τα τεvλη Οκτωβρι vου. Στο Ιοvνιο Πεvλαγος ει vναι δροσεροι v και
ασθενει vς αvνεµοι, ενωv στο Αιγαι vο Πεvλαγος ει vναι πολυv πιο ισχυροι v και
δηµιουργουvν κινδυvνους για τα πλοι vα. Γενικαv φυσουvν την ηµεvρα ενωv τη νυvχτα
κοπαvζουν.

Οι πρωvτοι που παρατη vρησαν και µελεvτησαν συστηµατικαv τα µελτεvµια η vταν οι
αρχαι vοι VΕλληνες. Προvσεξαν οvτι ο η vλιος επηρεvαζε αυτουvς τους ανεvµους γιατι v
καvθε χροvνο ει vχαν διαφορετικη v κατευvθυνση και συχνοvτητα. Αποv την αρχαιοvτητα
µεvχρι ση vµερα τα µελτεvµια εξυπηρετουvν τη ναυτιλι vα, το εµποvριο και τις
θαλαvσσιες συγκοινωνι vες. Επι vσης κινουvν τους παραδοσιακουvς αλλαv και τους
συvγχρονους ανεµοvµυλους που χρησιµοποιουvνται για την αvντληση νερουv αποv
πηγαvδια και για την παραγωγη v ηλεκτρικη vς ενεvργειας σε οvλα τα νησιαv του
Αιγαι vου.
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