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Που έκανες φέτος διακοπές;
Ο πρώτος προορισµός ήταν η Θεσσαλονίκη.
Μετά τα Τρίκαλα, η Αθήνα - από εκεί στη Μύκονοκαι πάλι Αθήνα!
Τι θα θυµάσαι για πολύ καιρό ακόµη;
Αυτό που µου άρεσε ιδαίτερα ήταν που µετά από 12 χρόνια
πήγα στο χωριό του Σπύρου, όπου τον είχα γνωρίσει και
ερωτευτεί. Ήταν πολύ περίεργο και ωραίο συναίσθηµα να
καθόµαστε µαζί στο παγκάκι, στην πλατεία του χωριού,
όπου ξεκίνησαν όλα για µας.
Τι προτιµάς να ξεχάσεις σύντοµα;
Το ελληνικό σύστηµα! Δεν υπάρχει οργάνωση.
Θέλεις π.χ. να επισκεφτείς µε µία φίλη σου την Ακρόπολη.
Ώρα λειτουργίας 8:00 - 19:30. Πηγαίνεις λοιπόν στις
19:00 και σου λένε: „έχουµε κλείσει, ελάτε αύριο“. Γνωστή
φράση για πολλούς µας, πιστεύω. Αν είσαι όµως „κάποιο
µεγάλο κεφάλι“ όπως σε αυτή την περιπτωση πολιτικοί της
Ιαπωνίας, µπαίνεις φυσικά και µετά από την ώρα
λειτουργίας. Να ζητάς να µιλήσεις στον υπεύθυνο και να
σου λέει: „δεν φταίµε εµείς και τώρα που το είπατε θα
αλλάξουµε την ώρα στην πινακίδα“. Το µόνο σίγουρο είναι
ότι και του χρόνου δεν θα εχει αλλάξει...
Τι προτείνεις στους αναγνώστες µας ;
Είναι τόσα πολλά που αξίζει να δει κανείς...
Θα πρέπει να προσπαθούν να µείνουν όσο περισσότερο
µπορούν στην Ελλάδα. Να προγραµµατίσουν καλά τις
διακοπές και να βλέπουν τα πράγµατα χαλαρά.
Ντίνα, Wiesbaden

Που έκανες φέτος διακοπές;
Φέτος κατέβηκα στην Ελλάδα µε σκοπό
να µείνω 4 µέρες στην Αθήνα και µια βδοµάδα στην
Κατερίνη.... τελικά έµεινα 6 βδοµάδες!!!
Τον περισσότερο καιρό έµεινα στην Κατερίνη, όπου έµενα
στη γιαγιά κι εκανα τις αναγκαίες επισκέψεις σε
παππούδες, θείες, θείους κτλ...
Έκανα όµως και µπάνια µε φίλους.... γιατί ως γνωστό
η Πιερία έχει πολύ ωραίες παραλίες!
Τι θα θυµάσαι για πολύ καιρό ακόµη;
Αυτό που µου άρεσε ήταν η Χαλκιδική! Όλη µέρα
θάλασσα, ξαπλώστρες, καφεδάκια, µουσικούλα...
Το βράδυ ποτάκι και χορός µέχρι το πρωί!
Λατρεύω τη Χαλκιδική και ιδιαίτερα
τις θάλασσες „πισίνες“ του δεύτερου ποδιού!
Τι προτιµάς να ξεχάσεις σύντοµα;
Τη γκρίνια, µουρµούρα και τη µιζέρια της κάθε θείας....
ε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο!...
(το σόι δύσκολα το αντέχεις πάνω από µία βδοµάδα)
Τι προτείνεις στους αναγνώστες µας ;
Δεν είναι ανάγκη να πληρώσεις µία περιουσία
για να πας 4 µέρες σε νησί όταν µπορείς να πας στη
Χαλκιδική, όπου έχεις και τη Θεσσαλονίκη δίπλα σου...
αλλά και τέλειες παραλίες και διασκέδαση!
Ηλιάνα, Nürnberg
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