ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Μ'ΑΡΕΕΙ
ΜΕ αρζςει, γιατί:
-Σα πρωινά ςυνικωσ το χειμώνα είναι ςαν το "Σοπίο ςτθν ομίχλθ" του Αγγελόπουλου.(Ωχ! τα αρκριτικά μου)!
-Μετά απο κραιπαλοξενφχτι κζλω να τρώω το πρωί
ΜΠΟΤΓΑΣΑ και όχι "τυρόπιτα", πίτα και άλλα τζτοια χαηά.
-Θζλω να πίνω το φραπζ μου με τα καρντάςια ςτθν παραλία...
-Σο φραπζ που λζγαμε είναι αρμζνικο, καμιά 2-3 ώρεσ.
-Οταν οι τουρίςτεσ περνοφν μπροςτά απο τθν παραλία, πάντα ςε ρωτοφν: εδώ ςαυτιν τθν πόλθ δεν δουλεφετε?
-Χρθςιμοποιοφμε πολφ τα υποκοριςτκά- καφεδάκι, ποτάκι, ουηάκι, τςιπουράκι......
-Όταν χρθςιμοποιοφμε αυτά τα υποκοριςτικά, βγαίνουμε για ζνα απογευματινό "καφεδάκι" και γυρνάμε ςπίτι ςτισ 6 το
ξθμζρωμα διότι μετά το καφεδάκι, ζχει κραςάκι, ποτάκι, κλαμπάκι κ.τ.λ., πάντα με τα καρντάςια.
-Η πόλθ είναι κακαρι και όλοι οι επιςκζπτεσ το προςζχουν αλλά δεν μποροφν να περάςουν απζναντι ςτο δρόμο απο τα
παρκαριςμζνα αυτοκίνθτα πάνω ςτισ διαβάςεισ, πεηοδρόμια κ.λπ.
- Ο Λευκόσ Πφργοσ δεν είναι λευκόσ.
- Η Αριςτοτζλουσ δίνει μια εικόνα τθσ Ευρώπθσ των αρχών του 20ου αι.
- το Πανεπιςτιμιό μασ που είναι απο τα μεγαλφτερα και καλλίτερα γιατί βρίςκεται ςτθ Θεςςαλονίκθ.
-Ακόμα ΠΑΟΚ και ΑΡΗ ζχουν κόντρα.
-Βορράσ και Νότοσ, Θεςςαλονίκθ-Ακινα........
-Εδώ τρώμε γφρο ι ςάντουιτσ με γφρο και χτυπθτι και δεν ζχουμε φόβο να μασ κακιςει κανζνα "καλαμάκι" ςτο λαιμό όταν
τρώμε.
-Ακόμα και το κυκλοφοριακό που τείνει να γίνει χαοτικό, όπωσ ςτθν Ακινα ζχει τθ χάρθ του γιατί εδώ εμείσ είμαςτε
φιλόξενοι και κάνουμε γνωριμίεσ ι πιάνουμε ςυηιτθςθ με το διπλανό αυτοκίνθτο, άςχετα αν πριν είχαμε αλλθλομουντηωκεί για τισ "ςφινεσ".
- Είναι το φυςιολογικό όπου και να πασ για καφζ ι ποτό να ςυναντιςεισ τουλάχιςτον 3 γνωςτοφσ, αν όχι παραπάνω.
- Μπορείσ να κάνεισ μιά ωραία βόλτα ςτθν παραλία χωρίσ να ςε ενοχλοφν τα αυτοκίνθτα και το κυριότερο: ΔΕΝ βρωμάει
πια θ κάλαςςα τόςο ςυχνά και πολφ όπωσ παλιά.
- Η βόλτα ςτθν Άνω Πόλθ είναι απόλαυςθ, ζνα απο τα καταπλθκτικότερα μζρθ του κόςμου...
-Όταν βγαίνουμε το βράδυ, πάντα παίρνουμε τα γυαλιά θλίου μασ μαηί μασ...Ποτζ δεν ξζρεισ τι ι που κα ςου ξθμερώςει.
- Σο καλοκαίρι όταν αιςκανόμαςτε ότι ηεςταινόμαςτε, ςε 45΄το πολφ μποροφμε να βρεκοφμε ςτισ καταπλθκτικότερεσ
παραλίεσ του κόςμου, ςτθ Χαλκιδικι.
-ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙ?
-Είμαι απο τθ Θεςςαλλλονίκθ και με αρζςει γιατί.....μικρι το ποδιλατό μου πάκαινε...ΦΟΤΪΣ!!!
- ε λζω, ςε πάω, ςε κάνω, ε κεμζ....
-Οι πακετάδεσ μασ είναι αςτραπι.
-Μασ παίρνει πάνω απο 3 ώρεσ για να πιοφμε ζνα φραπζ 200γραμ. και μόλισ 20 λεπτά για ζνα αντίςτοιχο ποτιρι ουίςκι.
-Σρώμε πρωινό ΠΡΙΝ πάμε για φπνο!
-Είμαςτε θ μόνθ χώρα ςτον κόςμο, με ΤΜΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΚΑΙ ΤΜΒΑΙΛΕΤΟΤΑ ταυτόχρονα.
-Επίςθσ είμαςτε ςτθν μοναδικι πόλθ ςτον πλανιτθ που γράφεται με δφο ς και προφζρεται με δφο λ!!!

