


Που έκανες φέτος διακοπές;
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερινη, Βέροια και Καστοριά.

Τι θα θυµάσαι για πολύ καιρό ακόµη;
Που γνώρισα παιδιά από όλη τη γη που έχουν 
την ίδια αγάπη για το χορό, τη µουσική κτλ. 

Ειδικά επειδή ήµασταν όλοι Έλληνες που ζουν εκτός 

Ελλάδας. Δηµιουργήθηκαν πολλλές φιλίες 
που ξεκινούν από τη µία άκρη της γης και φτάνουν 

ως την αλλη! 

Τι προτιµάς να ξεχάσεις σύντοµα;
Δεν υπάρχει κάτι που θα ηθελα να ξεχάσω. 

Το ταξίδι µου ήταν τέλειο!

Τι προτείνεις στους αναγνώστες µας ;
 Ό,τι και να κάνεις, όπου και να είσαι στην Ελλάδα, 
θα ζήσεις αξέχαστες στιγµές. Θα δεις πράγµατα που 
δεν θα δεις πουθενά αλλού και θα µάθεις πράγµατα 

που µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν γνώριζες!

Όλγα, Αυστραλία

Που έκανες φέτος διακοπές;
Τις τελευταίες µου διακοπές τις πέρασα σ’έναν 
αγαπηµένο προορισµό Ελλήνων και ξένων, την 

Σαντορίνη. Το νησί είναι γνωστό - για τί άλλο – 
για το µαγευτικό ηλιοβασίλεµα από τη χώρα του 
νησιού, τα Φηρά, και την Οία, στο βόρειο άκρο. 
Ο ήλιος χάνεται στη θάλασσα, παίζοντας θαρρείς 
µε τα κύµατα σ’ένα ανακάτεµα χρωµάτων, 
ενώ το ηφαίστειο στις πύλες της Καλντέρας θυµίζει 
στον ταξιδιώτη πού χρωστάει το νησί την άγρια 
οµορφιά του. 

Τι θα θυµάσαι για πολύ καιρό ακόµη;

Δεν θα ξεχάσω τα στενοσόκακα της Οίας, το 
γραφικό χωριουδάκι Αµµούδι µε τις ψαροταβέρνες 
του, τα κοσµικά, πολύβουα Φηρά, την Κόκκινη 
Παραλία µε τα χαρακτηριστικά πετρώµατα που της 
έδωσαν το όνοµά της, τον δρόµο από το λιµάνι προς  
τη χώρα που σου κόβει την ανάσα και προκαλεί δέος 
– µα στ’αλήθεια πώς έσκαψαν τον βράχο; 

Τι προτιµάς να ξεχάσεις σύντοµα; 
Θα ξεχάσω τις κακόγουστες παρεµβάσεις στη φύση, 

τα κάθε λογής rooms to let, τη διάκριση των 
τουριστών σε «Έλληνες και ξένους».

Τι προτείνεις στους αναγνώστες µας ; 
Μπορεί η Σαντορίνη να µην είναι το πιο ήσυχο 
κυκλαδίτικο νησί, µπορεί να µην έχει τις ωραιότερες 
παραλίες, µπορεί να βρεις µπροστά σου όλα τα 
«κακά» της «τουριστικής ανάπτυξης», σίγουρα όµως 
έχει µια οµορφιά, µια ζωντάνια, ένα τοπίο, που 
δύσκολα θα βρεις αλλού...

Αλέξανδρος, Frankfurt
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