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Που κάνατε φέτος διακοπές;
Πέρα από την θάλασσα στην Χαλκιδική πήγαµε και
στα «Λουτρά του Μπόζαρι» περιοχή Αριδαίας Πέλλας.
Τι θα θυµόσαστε για πολύ καιρό ακόµη;
Η σπηλιά επάνω στα βουνά, τα διάφορα
ποταµάκια,που από την µια µεριά βγαίνει κρύο νερό και
από την άλλη κάτω από το ηφαίστειο ζεστό,
οι καταρράχτες και αυτή η φύση και τα δάση που
δυστυχώς είναι σπάνια στην Ελλάδα.
Τι προτιµάτε να ξεχάσετε σύντοµα;
Οι µέλισσες και οι µύγες 
Τι προτείνετε στους αναγνώστες µας ;
Nα πάνε να δούνε και τα µέρη, που δεν είδαν ακόµα,
τα διάφορα µουσεία µας και τις ανασκαφες όπως
π.χ. το παλάτι του Μ. Αλεξάνδρου στην Νέα Πέλλα
και άλλα πολλά!
Σέβη και Τάσος, Lüdenscheid

Που έκανες φέτος διακοπές;
Πήγα σε πολλά µέρη... µέσα σε τρεις βδοµάδες!!
Πήγα Κατερίνη, Βέροια, Πτολεµαϊδα, Θεσσαλονίκη
και φυσικά στο πανέµορφο χωριό µου...
τα Πλατανάκια (Σερρών).
Τι θα θυµάσαι για πολύ καιρό ακόµη;
Ιδιαίτερα µου άρεσε το χωριό µου!
Είναι τέλεια να αγναντεύεις τα βουνά.
Ό,τι στενοχώριες και να έχεις... τις ξεχνάς!
Λατρεύω τα βουνά µας!
Στη Βέροια, όπου µένει η κουµπάρα µου,
πέρασα πολύ ωραία.
Βάπτισα και µια γλυκιά µικρούλα
που πήρε το όνοµα ΓΕΩΡΓΙΑ και είναι τέλειο µωράκι!

Τι προτιµάς να ξεχάσεις σύντοµα;
Το µόνο που δεν µου άρεσε ήταν ότι έβρεχε την
τελευταία βδοµάδα που ήµουν στην Ελλάδα.
Αλλά από την άλλη πλευρά... η βροχή έχει
και κάτι ωραίο και ροµαντικό!
Τι προτείνεις στους αναγνώστες µας;
Να πάνε στην Κάτω Ποροια. Έχει ένα πολύ ωραίο
ξενοδοχείο και τώρα χτίζεται κι άλλο!
Όποιος θέλει να µάθει περισσότερα... ας µε ρωτήσει!
;-)
Νένα, Rüsselsheim

Που έκανες φέτος διακοπές;
Πήγα στην Κοµοτηνή (στο γάµο της καλύτερης
φιλης µου, Σερρες και Βέροια).
Τι θα θυµάσαι για πολύ καιρό ακόµη ;
Ότι πήγα έκτακτα Ελλάδα και έκανα έτσι
έκπληξη σε πολλούς!
Τι προτιµάς να ξεχάσεις σύντοµα;
Την ταλαιπωρία µε τα ΚΤΕΛ και τα ταξί. ;-)
Τι προτείνεις στους αναγνώστες µας
για το επόµενο ταξίδι στην Πατρίδα µας;
Τα πάντα είναι η παρέα!
Όλα τα άλλα έρχονται µόνά τους!
Παγώνα, Düsseldorf
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