Ξημέρωνε πρωί Κυριακής και περιμέναμε με ανυπομονησία τα παιδιά στα Λουτρά
του Λαγκαδά . Όταν έφτασαν τους υποδεχτήκαμε με έναν καφέ και κατόπιν πήγαμε
όλοι μαζί για φαγητό σε ένα παραδοσιακό χωριό , λίγο πιο έξω από το Λαγκαδά.
Αργότερα ξεναγήσαμε τα παιδιά σε ένα κτήμα της γύρω περιοχής , στο οποίο είχαν
την ευκαιρία να κάνουν ιππασία. Το απόγευμα τους γυρίσαμε στο ξενοδοχείο των
Λουτρών για να ξεκουραστούν , καθώς ήταν πολύ κουρασμένοι από τo μεγάλο ταξίδι.
Στην αρχή ένιωσα λίγο περίεργα που έπρεπε να περάσω τις επόμενες ημέρες με
δώδεκα τελείως άγνωστους ανθρώπους από μια άλλη χώρα.
Σύντομα όμως και μόλις αντάλλαξα τις πρώτες κουβέντες μαζί τους , μου
κέντρισαν αμέσως το ενδιαφέρον με την κοινωνικότητα τους.
Τη δεύτερη μέρα αποφασίσαμε να πάμε τους φιλοξενούμενους μας στο κέντρο της
πόλης του Λαγκαδά για καφέ.
Το μεσημέρι πήρε ο καθένας από μας τον φιλοξενούμενο του. Εγώ πήρα τον Chris
και πήγαμε στο σπίτι μου για να γνωρίσει την οικογένεια μου. Όπου φάγαμε όλοι μαζί
μεσημεριανό.
Το απόγευμα πήγαμε βόλτα όλοι μαζί για περπάτημα , στη παραλία και στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης . Μετά γυρίσαμε πίσω στον Λαγκαδά , όπου πήγαμε σε μια
μπυραρία. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα να χαλαρώσουμε και
να διασκεδάσουμε.
Στο σπίτι μου με τον Chris , αργά το βράδυ , συζητήσαμε για τις πρώτες εντυπώσεις
του για την Ελλάδα και για τη ζωή στη Γερμανία.
Όταν ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα ξαναπήγαμε στη Θεσσαλονίκη . Εκεί κάναμε όλοι
μαζί μια ξενάγηση στην πόλη και στα αξιοθέατα. Κατόπιν ήπιαμε καφέ και φάγαμε.
Στη συνέχεια γυρίσαμε πίσω στα σπίτια μας για να ξεκουραστούμε λίγο και το βράδυ
βγήκαμε πάλι έξω. Στο Bar περάσαμε ένα υπέροχο βράδυ , ήρθε ο ένας κοντά στον
άλλο και διασκεδάσαμε.
Την τελευταία μέρα της παραμονής τους πήγαμε με τους καλεσμένους μας στο
ξενοδοχείο τους και
Το επόμενο πρωινό συναντηθήκαμε για να αποχαιρετήσουμε ο ένας τον άλλο. Αυτή
ήταν , δυστυχώς , η τελευταία φορά που είδαμε τους καινούριους μας φίλους.
Μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτές οι τέσσερις μέρες , ήταν για μένα μια αξέχαστη
εμπειρία και ανάμνηση.

