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“Καλά Χριστούγεννα
Είθε η ζωή µας να έχει συνεχώς 

γεννήσεις και αναγεννήσεις
Είθε η κάθε καινούργια ηµέρα

να είναι µία γιορτή
Είθε στην καινούργια χρονιά

που έρχεται να γίνουµε πιο ... 
παρόντες στη ζωή µας έτσι ώστε 

να βιώνουµε όλα τα µικρά υπέροχα 
γεγονότα που µας συµβαίνουν.
Καλές γιορτές σε όλους’’ 

Ο Φίλιππος Μπάµης 
και ο συνδυασµός Πρώτα η Εκάλη 
εύχονται σε όλους σας χαρούµενες 
γιορτές µε υγεία 
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Και φτάσαµε αισίως στα Χριστούγεννα. Η µεγάλη γιορτή που γεν-
νά αντιφατικά συναισθήµατα. Άλλοι ισχυρίζονται ότι µελαγχολούν, για άλλους εί-
ναι η καλύτερη γιορτή του χρόνου, άλλοι αγχώνονται µε τα αυξηµένα έξοδα και 
ας είναι αυξηµένες και οι αποδοχές. Άλλοι σχεδιάζουν αποδράσεις σε κοντινά ή 
µακρινά χειµερινά θέρετρα. Αρκετοί προετοιµάζονται να περάσουν τις γιορτές 
στο εξοχικό τους στην Αράχωβα (αγαπηµένος προορισµός πια για αρκετούς από 
εµάς) ή σε άλλο ορεινό ή πεδινό µέρος της πατρίδας µας. Τα παιδιά, κυρίως αυτά, 
περιµένουν µε ανυποµονησία τις γιορτές των Χριστουγέννων για πολλούς και διά-
φορους λόγους. Βασικά και κύρια για τα δώρα, αλλά εξίσου σηµαντικές είναι και 
οι διακοπές από το σχολείο.
Οι βιτρίνες ντύνονται τα καλά τους, τα µαγαζιά έχουν αρχίσει και γεµίζουν µε κό-
σµο που βγαίνει φορτωµένος µε ψώνια και χαρούµενα χαµόγελα.
Εντάξει µπορεί να είναι λίγο βγαλµένο από σκηνή ταινίας του Χόλλυγουντ το πα-
ραπάνω σκηνικό, όµως δόξα τω Θεώ, για αρκετούς έως πολλούς από τους κατοί-
κους του όµορφου προαστείου µας είναι πραγµατικότητα και νιώθουµε απέραντη 
ευγνωµοσύνη γι αυτό.
Και τώρα ας γυρίσουµε για πολύ λίγο στη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτούς που δε θα 
έχουν γιορτινό τραπέζι, για τα παιδιά που ακόµη και τα στοιχειώδη αποτελούν 
πολυτέλεια, για όλους τους συνανθρώπους µας που δε στάθηκαν τόσο ‘’τυχεροί’’ 
στη ζωή τους. Είναι σίγουρο ότι πολλοί από εµάς αυτές τις ηµέρες θα προσφέρουν 
απλόχερα τη βοήθεια και τη συµπαράσταση και την αρωγή τους σε αυτούς τους 
ανθρώπους.
Στο χριστουγεννιάτικο τεύχος του Ευ ζην στην Εκάλη επιλέξαµε να δώσουµε πε-
ρισσότερο γιορτινό χαρακτήρα, µε προτάσεις για το στολισµό του σπιτιού, του 
τραπεζιού, αφήνοντας λίγο πιο πίσω τα προβλήµατα ή τα θέµατα που αφορούν 
στο προάστειό µας, εκτός από αυτά που θα χαρακτηρίζαµε ως ‘’επιβεβληµένο’’ να 
δηµοσιευτούν.
Και ενώ το τεύχος βρισκόταν στο τυπογραφείο για εκτύπωση και γινόταν η επε-
ξεργασία στις τελευταίες λεπτοµέρειες παρελήφθη ένα εξώδικο από την κα 
Βάσω Σπηλιωτοπούλου, µε την ιδιότητα της Δηµάρχου του Δήµου Εκάλης, προς 
την Βασιλική Δηµακοπούλου ως εκδότρια του εντύπου µε τον τίτλο ‘’Ευ ζην στην 
Εκάλη’’.
Επειδή όπως προανέφερα, είχε σχεδιασθεί το φύλλο να έχει περισσότερο εορτα-
στικό χαρακτήρα, δε θα δηµοσιεύσουµε όλο το εξώδικο (κάτι που ίσως χρειασθεί 
να γίνει στο επόµενο ίσως και όχι).
Χαρακτηριστικά θα καταγράψω σε αυτήν τη στήλη κάποια αποσπάσµατα, τα οποία 
είναι τονισµένα στο εξώδικο,  που αναφέρεται στο φύλλο 6/9.11.2007.
‘’...θεωρώ πρωταρχικό χρέος µου να προστατεύσω τους κατοίκους της Eκάλης 
από την παραπληροφόρηση και την κινδυνολογία, ως και τον Δήµο µας από την 
συστηµατική προσπάθεια απαξίωσης του σηµαντικού έργου που επιτελεί’’.
‘’....καθίσταται προφανές ότι εκµεταλλεύεστε την ανοχή µας και ότι έχετε πλέον 
ανάγει την άσκηση αντιπολίτευσης σε αυτοσκοπό...’’

Σε άλλο σηµείο αναφέρεται 
‘’Σαφής στόχος των ως άνω δηµοσιευµάτων δεν είναι βεβαίως η πληροφόρηση 
του κοινού αλλά η δηµιουργία ψευδών εντυπώσεων στους κατοίκους της Εκάλης 
ότι υφίσταται, δήθεν, κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και η πρόκληση ανησυχίας 
και ανασφάλειας, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι όποιες τυχόν πολιτικές σκο-
πιµότητες’’.
Και κλείνει το εξώδικο µε την επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατος κλπ. 
Ο καθένας µπορεί να έχει άποψη για την απόφαση της δηµάρχου Εκάλης να απα-
ντήσει µε εξώδικο και όχι µε κάποια αδιάσειστα στοιχεία, που θα αποδείκνυαν 
ότι τα δηµοσιεύµατα που αφορούν στο αµαξοστάσιο και όχι µόνο είναι ψευδή και 
παράνοµα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο εξώδικο.
Υπάρχει γενικά, όπως έχουµε αναφέρει και σε άλλες στήλες, µία τάση της δηµοτι-
κής αρχής του δήµου Εκάλης να προσφεύγει συχνά στη δικαιοσύνη. Θα είχε ενδια-
φέρον να αθροίσει κάποιος τα ποσά τα οποία δαπανώνται σε δικηγορικά γραφεία 
και να προταθεί ίσως αυτά τα χρήµατα να δαπανηθούν π.χ. για ένα στέγαστρο στο 
γήπεδο του µπάσκετ στο τέρµα της οδού Τσαρτίλη, προκειµένου τα παιδάκια να 
µπορούν να αθληθούν σε καλύτερες συνθήκες (θα υπάρξει αναλυτικό ρεπορτάζ 
στο επόµενο τεύχος). 
Ως εκδότρια του εντύπου, δεσµεύοµαι να συνεχίσω να ελέγχω κάθε στοιχείο που 
δηµοσιεύεται, προκειµένου να έχετε πάντοτε όλοι εσείς που διαβάζετε την εφη-
µερίδα, έγκυρη πληροφόρηση. Θα είµαι στη διάθεση οποιουδήποτε, καλοπρο-
αίρετα, θελήσει να στείλει στοιχεία προς δηµοσίευση. Σε ότι αφορά τις απειλές 
µέσω εξωδίκων, θα αφήσω στους αρµόδιους την απάντηση εάν και εφ’ όσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο.
Λυπάµαι που αυτό το editorial δεν ήταν µόνο εορταστικό όπως είχε σχεδιασθεί, 
αλλά οι εξελίξεις µας πρόλαβαν.
Κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και µια Καλή Χρονιά µε πολ-
λή χαρά. Έτσι κι αλλιώς η χαρά, η ευτυχία και όλα τα θετικά συναισθήµατα µπο-
ρούµε να τα προκαλέσουµε µε τη σκέψη µας, βγάζοντας κάθε αρνητισµό από τη 
ζωή µας (µε την προϋπόθεση πάντα ότι είµαστε υγιείς) και βάζοντας την αγάπη 
για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό µας.

Το 2008 να µας βρει όλους υγιείς, χαρούµενους κι ευτυχισµένους.
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Το Αλεξανδρινό (Poinsettia) είναι το πιο δηµοφιλές χριστου-
γεννιάτικο φυτό και αποτελεί µέρος της χριστουγεννιάτικης 
παράδοσης. Πρόκειται για ένα φυτό που εµφανίστηκε στην 
Ευρώπη πριν απο δύο σχεδόν αιώνες, όταν ο Joel Poinsett, ο 
πρώτος πρέσβης της Αµερικής στο Μεξικό, το έφερε µαζί του 
από τη Ν.Αµερική. Απο αυτόν πήρε το φυτό το όνοµα του.
Το φυτό σε περιοχές µε ήπιο κλίµα καλλιεργείται ως θάµνος 
σε κήπους που µπορεί να ξεπεράσει τα 2 µέτρα. Σαν φυτό 
γλάστρας όµως, σπάνια υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Με δι-
άφορες καλλιεργητικές τεχνικές αναπτύσσονται και φυτά 
νάνοι µε πικνά άνθη.
Είναι δηµοφιλές εξαιτίας των µεγάλων φύλλων του, αλλα κυ-
ρίως των κατακόκκινων βακτηρίων που περιβάλλουν τα λου-
λούδια του. Επειδή όµως σήµερα υπάρχουν πολλές ποικιλίες, 
µπορείτε να συναντήσετε φυτά µε λευκά, µπέζ, ρόζ ακόµα 
και φούξια βακτήρια. Είναι συγγενής µε πολλές γαλατσίδες, 
κι έτσι και απο το αλεξανδρινό βγαίνει λευκό γαλακτώδες 
υγρό όταν κοπεί κάποιος βλαστός. Τα φύλλα είναι µεγάλα, 
οβάλ και ανοιχτοπράσινα, ενώ τα άνθη ασήµαντα, µικρά και 
κίτρινα. Όπως τα περισσότερα ανθοφόρα φυτά εσωτερικού 
χώρο, τα αλεξανδρινά θέλουν θέση ηλιαζόµενη, κοντά σε 
παράθυρο. Όταν είναι ανθισµένα, θέλουν θερµοκρασίες 
απο 15 εως 21 βαθµούς Κελρίου. Το έδαφος πρέπει να είναι 
νοτισµένο και σε καµία περίπτωση να µη στεγνώσει τελείως. 
Η προσθήκη υγρού λιπάσµατος κατά τη βλαστική περίοδο 
ωφελεί το φυτό, αλλά πρέπει να σταµατάει ταυτόχρονα µε το 
τέλος της ανθοφορίας.
Παρόλο που οι περισσότεροι θεωρούν οτι το Αλεξανδρινό εί-
ναι φυτό για µία µόνο χρονιά, µε την κατάλληλη φροντίδα, 
µπορείτε να το διατηρήσετε και µετά τα Χριστούγεννα και να 
το δείτε να ανθίζει ξανά και την επόµενη περίοδο. Μετά το 

τέλος της «ανθοφορίας» του κλαδέψτε το φτάνοντας το πε-
ρίπου στο µισό του ύψος ή υπολογίστε να αφήσετε 5 περίπου 
εκατοστά πάνω απο τις µεγάλες διακλαδώσεις των κορµών. 
Αν µέχρι τώρα είχατε την γλάστρα µέσα στο σπίτι, βγάλτε την 
στον κήπο έτσι ώστε να διατηρηθεί σε χαµηλότερη θερµο-
κρασία απο αυτήν του σπιτιού σας. Μια µέση θερµοκρασία 
12-15 βαθµών Κελσίου είναι ιδανική. Ελαττώστε το πότισµα 
στο ελάχιστο, περίπου 1 φορά στις 15 ηµέρες µε λίγο νερό, 
όµως ακόµα κι αν δεν ποτίσετε καθόλου η υγρασία της ατµό-
σφαιρας το χειµώνα είναι αρκετή για να συντηρήσει το φυτό. 
Μετά απο λίγο καιρό θα δείτε τα µάτια στους κορµούς και θα 

αρχίσουν να εµφανίζονται νέα φυλλαράκια και κλαδάκια. Αν 
σκοπεύετε να αλλάξετε γλάστρα κάντε το τώρα σε αυτή τη 
φάση προσέχοντας να µην ενοχλήσετε τις ρίζες περισσότερο 
απο όσο χρειάζεται. Αρχίστε να ποτίζετε το ίδιο συχνά µε τα 
υπόλοιπα φυτά σας και χρησιµοποιήστε ένα υγρό λίπασµα 
κάθε 15-20 µέρες περίπου από τον Απρίλιο έως το Σεπτέµ-
βριο καθώς οφελεί το φυτό κατά τη βλάστική περίοδο αλλά 
πρέπει να σταµατήσει ταυτόχρονα µε το τέλος της ανθοφο-
ρίας. Το Αλεξανδρινό θα σας αποζηµιώσει για την έξτρα φρο-
ντίδα, µε το πλούσιο φύλλωµα του το οποίο θα διατηρηθεί 
µέχρι την εποχή της «ανθοφορίας» του. Καλή επιτυχία! 

Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ό
Το λουλούδι των Χριστουγέννων

Στις γιορτές χρησιµοποιούµε ορισµένα φυτά για να διακοσµήσουµε το σπίτι. Εκτός απο το κλασσικό έλάτο και το αλεξαν-
δρινό, υπάρχουν κάποια άλλα που τα έχουµε επίσης συνδιάσει µε την εορταστική περίοδο.

Το αλεξανδρινό ονοµάστικε Poinsettia από το όνοµα του 
πρέσβη Joel Poinsett, ο οποίος, από το Μεξικό, πήγε για 
πρώτη φορα στην Αµερική. Απο τον 19ο αιώνα, προς τιµήν 
του, η 12η Δεκεµβρίου αφιερώθηκε στην έκφραση των 
όµορφων συναισθηµάτων. Στην Αµερική και τη Γαλλία την 
ηµέρα αυτή συνηθίζουν να προσφέρουν αλεξανδρινά σε 
αγαπηµένα πρόσωπα.

12 ∆εκεµβρίου 
Η µέρα του 
αλεξανδρινού

Τα φυτά των Χριστουγέννων
Κουµαριά  
Η κουµαριά είναι χαρακτηριστικό φυτό της µεσογειακής 
βλάστησης, που ζεί στους θαµνότοπους της ηµιορεινής 
ζώνης σε όλη την ελληνική επικράτεια. Από το γένος 
Arbutus, που περιλαµβάνει περίπου δώδεκα είδη αειθα-
λών δέντρων και θάµνων, τρία µόνο συναντάµε στη χώρα 
µας. 
Η Αrbutus, unedo, ήρεµη κουµαριά, είναι θάµνος ή µικρό 
δέντρο που µπορεί να φτάσει σε ύψος τα εννέα µέτρα, 
συνήθως όµως το βρίσκουµε µε ύψος ενός έως τριών 
µέτρων. Είναι αειθαλής, µε γυαλιστερά επιµήκη φύλλα, 
ελαφρώς οδοντωτά, σκουροπράσινα και δερµατώδη. Ο 
φλοιός της είναι σκούρος γκρίζος-καφέ, ενώ οι άκρες των 
βλασταριών συχνά έχουν κόκκινο χρώµα. Το φθινόπωρο 

εµφανίζονται τα άνθη, λευκά ή ανοιχτά ροζ σαν µπουκέτα απο καµπανούλες. Οι καρποί, 
που είναι σφαιρικοί µε αδρή εξωτερική επιφάνεια, είναι στην αρχή πράσινοι, αλλά ωριµά-
ζοντας παίρνουν πορτοκαλί ή κόκκινη απόχρωση. Τα κλαδιά µε τα κόκκινα κούµαρα είναι 
πολύ δηµοφιλή την περίοδο των εορτών. 

Γκυ 
Ιδιαίτερο φυτό, µε µεγάλη ιστορία, συµβολικό 
για τους Δρυίδες αλλα και για τους ερωτευµέ-
νους που πρέπει να φιληθούν κάτω από ένα 
κλαδί γκυ για να κρατήσει η αγάπη τους. Ανα-
πτύσσεται πάνω σε µεγάλα δέντρα του δάσους, 
όπως το έλατο και η δρυς, ή σε γερασµένα δέ-
ντρα µηλιάς. Δεν έχει ρίζες, αλλά κάτι σαν βε-
ντούζες που αναπτύσονται πάνω και µέσα στον 
φλοιό του δένδρου από το οποίο τρέφεται. Έχει 

µικρά ανοιχτοπράσινα οβάλ φύλλα και µικροσκοπικά ανθάκια που εξελίσσονται σε στογγυ-
λούς λευκούς καρπούς. Μέσω των πουλιών που τρώνε τους καρπούς και µετά καθαρίζουν το 
ράµφος τους, µεταφέρονται από το ένα δέντρο στο άλλο. Είναι από τα χαρακτηριστικά φυτά 
των εορτών και διατηρείτε πολλές µέρες απλώς κρεµασµένο, χωρίς νερό. 

Ίλεξ 
Το llex aquifolium, γνωστό και ώς ου ή αρκουδοπούρ-
ναρο, είναι, µετά το έλατο, το πιο χαρακτηριστικό φυτό 
των Χριστουγέννων, χάρη στους µικρούς κόκκινους 
καρπούς του εµφανίζονται την περίοδο αυτή. Αυτοφύε-
ται στα βουνά της Μακεδονίας, στην Πίνδο, την Εύβοια 
και την Όθρυ. Είναι µικρό αειθαλές δένδρο, µε φύλλα 
χοντρά σκουροπράσινα, που έχουν αγκαθωτή περιφέ-
ρεια. Τα άνθη του, µικρά και λευκά, εµφανίζονται την 
άνοιξη. Οι καρποί ωριµάζουν στις αρχές του χειµώνα 
και σταδιακά παίρνουν ένα έντονο κόκκινο χρώµα. Εί-
ναι µικροί και εµφανίζονται µόνο στα θηλυκά φυτά. Για 
να γονιµοποιηθούν τα άνθη είναι απαραίτητη η παρου-
σία αρσενικών και θηλυκών στην ίδια περιοχή. Εκτός 
απο το κλασικό ου, υπάρχουν και δίχρωµες ποικιλίες 

όπως η Ferox argentea που έχει κιτρινοπράσινο χρώµα, αλλά δεν κάνει καρπούς, γιατί 
είναι αρσενική. Υπάρχουν και ήδη φυλλοβόλα όπως το llex verticillata που τον χειµώνα 
έχει κλαδιά κατάφορτα µε κόκκινους ή κίτρινους καρπούς, και ιδιαίτερα διακοσµητικό για 
τις γιορτές.

Μυρτιά 
Το φυτό Myrtus communis είναι γνωστό από την αρ-
χαιότητα και το όνοµα της συνδέεται µε µύθους. Ήταν 
αγαπηµένο νυφικό λουλούδι, κατά τους ρωµαικούς 
χρόνους, καθώς υπήρξε σύµβολο οµορφιάς, νιότης και 
αγάπης. Αυτός ο αειθαλής θάµνος, που αυτοφύεται και 
στη χώρα µας, έχει µικρά γυαλιστερά ωοειδή φύλλα, 
ελαφρώς µυτερά στην άκρη, και άνθη λευκά µε πέντε 
πέταλα και πολλούς στήµονες, που εµφανίζονται την 
άνοιξη. Το φύλλωµα, αλλά και τα άνθη, όταν τριφτούν 

αφήνουν ένα φίνο άρωµα. Οι καπροί που αρχίζουν να ωριµάζουν το φθινόπωρο, είναι 
σαν µικρές ελιές, συνήθως µαύροι και σπανιότερα λευκοί. Η ποικιλία compacta είναι πιο 
συµπαγές και µικρόφυλλο είδος, που συχνά ονοµάζουµε µυρτιά νάνο.  

Κείµενο-επιµέλεια Σύλβια Σπάνια
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Στις 16.11.2007 έγινε δηµοτικό συµβούλιο, του οποίου την ηµερήσια διάταξη δηµοσιεύουµε. 
Πριν προχωρήσουµε στην καταγραφή των όσων διεµείφθησαν στο δηµοτικό συµβούλιο, 
θα θέλαµε να γίνει µία διόρθωση σε κάτι που γράφτηκε στο προηγούµενο φύλλο. Γράφαµε 
λοιπόν «Το συµβούλιο έκλεισε µε την παρατήρηση του προέδρου του δηµ. Συµβ. κ. Σπ. 
Βαράγκη να πάψουν να τον ενοχλούν σε ώρες εκτός εργασίας δήµου στο κινητό του ή στο 
σπίτι του, γιατί νιώθει ότι παραβιάζεται η προσωπική του ζωή». Ο κ. Βαράγκης λοιπόν ζή-
τησε να γίνει διόρθωση (και το αναφέρει και στην επιστολή του που δηµοσιεύουµε) και να 
τονισθεί ότι αυτό αφορά µόνο τους συµβούλους της µειοψηφίας και όχι τους κατοίκους 
της Εκάλης, οι οποίοι είναι ελεύθεροι να τον καλούν όποτε θέλουν. 
Κάνουµε τη διόρθωση και προχωρούµε.
Σε ότι αφορά το 4ο θέµα, που αφορούσε στην αύξηση των δηµοτικών τελών,  αποφασίσθηκε 
οµόφωνα η αύξηση να κυµανθεί στα επίπεδα του πληθωρισµού, δηλαδή στο 3,5%. 
Αναφέρθηκε ότι η Εκάλη είναι στην 6η θέση στην κατάταξη της εισφοράς των δηµοτικών 
τελών, συγκρινόµενη µε ‘’παρεµφερείς’’ δήµους (Φιλοθέη, Ψυχικό κλπ.)
Ο κ. Μαρκεσίνης έκανε τη σωστή, κατά τη γνώµη µας παρατήρηση, ότι υπάρχουν συµπολίτες 
µας που µπορεί να µη βρίσκονται σε τόσο πλεονεκτική θέση, µια και η άνοδος του πετρελαί-
ου έχει επηρεάσει πλέον όλες τα νοικοκυριά.
Παρ’ όλα αυτά η αύξηση ψηφίστηκε, µια και η Εκάλη, επειδή είναι περιοχή αποκλειστικής κα-
τοικίας, πολύ σωστά και έτσι θα παραµείνει, δεν έχει άλλα έσοδα πέρα από τα δηµοτικά τέλη. 
Τα θέµατα 5-11 αφορούσαν στην παραλαβή έργων που είχαν ολοκληρωθεί προ δεκαετίας και 
κάποιο περισσότερο, αλλά για λόγους που κανείς δε µπόρεσε να εξηγήσει (ερωτήθηκε η µηχα-
νικός του δήµου κα Παπαβασιλείου), δεν είχαν παραληφθεί από την κοινότητα τότε Εκάλης.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης ο κ. Μπάµης ρώτησε γιατί από 8 συγκεκριµένα τιµολόγια (αριθ-
µηµένα και µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και ποσά), που ζήτησαν µε αίτησή τους όλοι οι 
σύµβουλοι της µειοψηφίας, δόθηκαν τα 7 (έλειπε ένα αξίας 13.744€). 
Μετά από δισταγµό ο κ. Μωράκης απάντησε ότι δε δόθηκε γιατί είναι ανεξόφλητο! Σε αυτό 
το σηµείο έγινε η παρατήρηση ότι η αίτηση αφορούσε τα τιµολόγια ανεξαρτήτως αν ήταν επί 
πιστώσει ή εξοφληµένα.
Εδώ θα κάνουµε αναφορά στην πρώτη αίτηση της µειοψηφίας γι αυτά τα τιµολόγια στις 26 
Φεβρουαρίου! Από τότε µέχρι και σήµερα µετά από αλλεπάλληλες αναφορές και ενέργειες 
δόθηκαν και πάλι ελλιπή στοιχεία. 
Σε άλλους δήµους καλείται εισαγγελέας να επιληφθεί της τόσο µεγάλης καθυστέρησης και 
σε άλλους πάλι (βλ. δήµος Ζακύνθου) τα πράγµατα είναι πολύ πιο σοβαρά. Στο δήµο Εκάλης 
υπάρχει η καλή διάθεση να διατηρηθεί ένα επίπεδο και να µην καταφύγουµε σε ακραίες 
λύσεις, οι οποίες κάποια στιγµή µπορεί να είναι αναπόφευκτες, εφ’ όσον η διοίκηση δε συ-
νεργάζεται (βλ. εντευκτήριο, βλ. πρόταση για ανακύκλωση που ποτέ δεν απαντήθηκε κλπ.)
Επίσης τέθηκε εκτός ηµερησίας διάταξης, από τον κ. Ιατρού το θέµα της κοπής των δένδρων 
και των κλαδιών, µε πρόταση να αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, µια και φαίνεται πως γί-
νεται κατάχρηση, καθώς βλέπουµε να συσσωρεύονται στους δρόµους κλαδιά που δεν είναι 
ξερά ούτε έχουν βαµβακίαση. 
Έτσι κι αλλιώς ο κώδικας προβλέπει ότι για την κοπή των δένδρων πρέπει να υπάρχει απόφα-
ση δηµοτικού συµβουλίου, κάτι που δεν τηρείται 
στην Εκάλη και οι άδειες δίνονται από το δήµο. 
Για το θέµα αυτό δεν πάρθηκε κάποια απόφα-
ση, µια και κρίθηκε ότι θα ήταν εξαιρετικά γρα-
φειοκρατικό το να αποφασισθεί ότι θα ελέγχε-
ται από το δήµο και το κλάδεµα εκτός από την 
κοπή των δένδρων, παρά την κατάχρηση που 
παρατηρείται.
Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία των 
εντός και εκτός ηµερησίας διατάξεως θεµάτων, 
ο πρόεδρος του δηµ. Συµβουλίου κ. Σπ. Βαρά-
γκης ζήτησε να διαβάσει την επιστολή, την οποία 
δηµοσιεύουµε (και καθ’ υπόδειξή του).
Εδώ ας επιτραπεί µία παρένθεση, παρ’ όλο που 
η στήλη είναι αφιερωµένη στο δηµοτικό συµ-
βούλιο. 
Φαίνεται ότι κάποια δηµοσιεύµατα έχουν ενο-
χλήσει ιδιαίτερα τη δηµοτική αρχή, η οποία 
όπως αναγράφεται και στην επιστολή του κ. Βα-
ράγκη, αρνείται να απαντήσει επί της ουσίας, µε 
στοιχεία αδιάσειστα όπως οι φωτογραφίες που 
δηµοσιεύθηκαν στο προηγούµενο τεύχος. Επί-
σης έκπληξη προκαλεί η συνεχής αναφορά στις 
διαφηµίσεις που υπάρχουν στην εφηµερίδα. 
Μα όλα ανεξαιρέτως και παγκοσµίως τα έντυπα 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας (που δεν πληρώνο-
νται από το κράτος ή από τους πολίτες!) στη-
ρίζονται στη διαφήµιση, προκειµένου αν µη 
τι άλλο να καλύψουν τα έξοδά τους. Ακόµη 
όµως και στην περίπτωση ύπαρξης κέρδους 
(και εδώ τα στοιχεία είναι κατατεθειµένα 
στην εφορία νόµιµα και µε πλήρη διαφά-
νεια) αυτό δεν αφορά το περιεχόµενο µιας 
εφηµερίδας, που στόχο έχει να ενηµερώσει, 
να πληροφορήσει και εν τέλει ίσως και να 
δηµιουργήσει ενόχληση µε στόχο τη δράση 
για το κοινό καλό. Εξ’ άλλου, φίλα προσκεί-
µενο στο περιβάλλον της δηµάρχου έντυπο, 
έχει περισσότερο από το 50% του περιεχο-

µένου σε διαφηµίσεις και πραγµατικά αυτό δεν ενοχλεί κανέναν, εφ’ όσον ζούµε σε ελεύθε-
ρη αγορά, όπου οι µόνοι κανόνες είναι της νοµιµότητας όπως καθορίζεται από τη φορολογι-
κή νοµοθεσία. 
Θεωρούµε λοιπόν ότι η εφηµερίδα µας στο µικρό διάστηµα που κυκλοφορεί έχει επιτύχει το στό-
χο της (και δρόµοι καθαρίζονται και τα δέντρα τα ξερά κόπηκαν και αναστάτωση έχει δηµιουργη-
θεί στο δήµο) και όπως λέγεται η καλή αντιπολίτευση κάνει ακόµη καλύτερη τη διοίκηση.
Και για να επανέλθουµε, αφού  τελείωσε την ανάγνωση της επιστολής ο κ. Βαράγκης και την 
έδωσε να καταχωρηθεί στα πρακτικά, ζήτησε η κα Δηµακοπούλου το λόγο, προκειµένου να 
δώσει κάποιες διευκρινίσεις. Ο κ. Βαράγκης αρνήθηκε έντονα να δώσει το λόγο, ρωτώντας 
τον κ. Μωράκη αν έχει δικαίωµα να µην επιττρέψει να σχολιάσει κανείς την επιστολή του, µια 
και εκείνος απλά ήθελε να τη διαβάσει και τίποτε άλλο!!!
Τελικά, ο κ. Μωράκης απεφάνθη ότι έχει δικαίωµα κάποιος να πάρει το λόγο και η διευκρίνι-
ση ήταν η εξής προς το δηµοτικό συµβούλιο, αλλά και προς τους αναγνώστες της εφηµερί-
δας Ευ ζην στην Εκάλη.
Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα στοιχεία της εκδότριας. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι 
εκδότης είναι η µειοψηφία του δήµου Εκάλης ή κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι, από τους 
συµβούλους της µειοψηφίας πλην της κας Δηµακοπούλου.  Άρα είναι ακατανόητο το γιατί 
επιµένουν κάποιοι από την πλειοψηφία να χαρακτηρίζουν την εφηµερίδα έντυπο της µει-
οψηφίας. H εφηµερίδα αποτελεί µία δραστηριότητα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, την οποία δε 
µπορεί να χρεωθεί το σύνολο της παράταξης µια και η ευθύνη της έκδοσης οποιουδήποτε 
εντύπου  ανήκει στον εκδότη (τόσο ηθικά όσο και νοµικά) και ο στόχος είναι η ενηµέρωση 
κατ’ αρχήν των κατοίκων της Εκάλης, µε την προβολή των θετικών και αρνητικών πεπραγµέ-
νων στο δήµο µας. Μακάρι να επιτύχουµε να έχουµε µόνο θετικά να προβάλλουµε.
Αφού λοιπόν τελείωσαν και οι διευκρινίσεις το λόγο πήρε ο κ. Μπούτρης, ο οποίος επίσης 
διάβασε µία επιστολή που αφορούσε στο Ευ ζην στην Εκάλη! και όπου η αναφορά γινόταν στο 
πρόσωπο του κ. Ενεπεκίδη, τον οποίο είχε αναφέρει η εκδότρια στο Editorial του προηγού-
µενου τεύχους, γράφοντας απλώς τις ενστάσεις του για την έλλειψη οράµατος στην Εκάλη. 
Επίσης τέθηκε από την κα Δηµακοπούλου η ερώτηση αν το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου 
Εκάλης έχει µετατραπεί σε κριτή εντύπου ιδιωτικής πρωτοβουλίας και από κάπου δόθηκε 
θετική απάντηση!
Ο κ. Μπούτρης στην επιστολή του (την οποία δεν έδωσε όπως έκανε ο κ. Βαράγκης) ανέφερε 
ότι ο κ. Ενεπεκίδης θα έπρεπε να γνωρίζει το όραµα της Εκάλης, το οποίο αναφέρεται και στην 
έκθεση του HABITAT (όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να απευθυνθεί στο δήµο Εκάλης να ζητήσει 
να του δοθεί το όραµα του προαστείου µας έτσι όπως έχει διαµορφωθεί από ιδιωτική εταιρεία).
Έτσι τελείωσε ένα ακόµη δηµοτικό συµβούλιο, στο οποίο για µία ακόµη φορά ο χρόνος που 
καταναλώθηκε δεν αφο-
ρούσε κάποιο καινούρ-
γιο έργο (είτε υποδοµής 
είτε αισθητικής οτιδήπο-
τε θα ήταν καλοδεχού-
µενο).

Τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο 16/11/2007

Κείµενο-επιµέλεια Σύλβια Σπάνια

Γιορτινό Τραπέζ ι

Ονειρική ατµόσφαιρα

Κόκκινο, το χρώµα της χαράς. Η εορταστική 
διάθεση στο ζενίθ µαζί µε τη θαλπωρή και τη 
ζεστασιά. Όλοι οι χώροι σε µια ενότητα µε αλ-
ληλένδετο ύφος και  κατάλληλο κλίµα για να 
χαρούµε πραγµατικά αυτές τις ηµέρες µε οτι 
µας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Εφόσον λοι-
πόν έχουµε επιλέξει το κόκκινο ως πρωταγωνι-
στικό χρώµα, θα  του δώσουµε κι εδώ το προβά-
δισµα µε τα κατάλληλα στολίδια, σερβίτσια και 
αξεσουάρ. Ξεκινώντας από το στολισµό του δέ-
ντρου και τη διακόσµηση του καθιστικού, προ-
χωρούµε στην τραπεζαρία, χρησιµοποιώντας τα 
ίδια χρώµατα , ώστε νε «δέσει» αρµονικά κάθε 
σηµείο µέσα στο σπίτι. 
Μην ξεχνάµε πως κάθε γωνία του σπιτιού «αξί-
ζει» λίγη απο την χαρά των ηµερών. Το κόκκι-
νο παραµένει το πιο δηµοφιλές χρώµα για τις 
γιορτινές µέρες και σηµατοδοτεί τη χαρά ιδι-
αίτερα όταν πλαισιώνεται µε τα χρώµατα που 

του ταιριάζουν, το πράσινο και το χρυσό, για 
να αναδείχθεί η πιο εκθαµβωτική πλευρά του. 
Η εµφάνιση του εορταστικού τραπεζιού παίζει 
πάντοτε καθοριστικό ρόλο στη γενική εικόνα 
και καλό είναι να µην υστερεί σε γοητεία και 
λάµψη. Ένα λευκό τραπεζοµάντιλο µε ανάλο-
γες πετσέτες, κόκκινα σουπλά, πιάτα απο φίνα 
λευκή πορσελάνη µαζί µε πολυτελή µαχαιροπί-
ρουνα, καλυµµένα µε χρυσό και η ζεστασιά του 
πολύτιµου µετάλλου θα αναδείξει τους έντο-
νους τόνους του κόκκινου µε µαγικό τρόπο. Το 
αποτέλεσµα θα είναι άκρως εντυπωσιακό. 
Όσο για το µέσον του τραπεζιού, οπωσδήποτε 
θα τοποθετήσουµε µια κεντρική σύνθεση στις 
αποχρώσεις του κόκκινου, του πράσινου και του 
χρυσού. Αυτή µπορεί  να είναι µια µεγάλη γυά-
λα γεµισµένη µε κορδέλες και µπάλες, µικρές 
ή µεγάλες, µατ ή γυαλιστερές, µε περίτεχνες 
διακοσµήσεις ή πιο απλές, όπως και να’ναι, το 
αποτέλεσµα θα’ναι υπέροχο. Ιδέες πολλές, ένα 
δεντράκι φτιαγµένο από φρέσκα λουλούδια, 

ένα µπολ µε ρεσό να επιπλέουν στην επιφάνειά 
του, ένα σετ από κρυστάλλινα κηροπήγια στο-
λισµένα µε λουλούδια ή οτιδήποτε άλλο θεω-
ρούµε οτι ταιριάζει στην εντύπωση που επιδι-
ώκουµε. 
Μια πρωτότυπη ιδέα για να εξασφαλίσουµε επι-

πρόσθετο ενδιαφέρον είναι να ακουµπήσουµε 
δωράκια ή σοκολατένιες λιχουδιές µπροστά 
από κάθε σερβίτσιο τα οποία θα έχουµε κρύψει 
µέσα σε όµοια βαζάκια µε ονοµαστικές ταµπε-
λίτσες για τον κάθε καλεσµένο µας που θα τον 
βοηθήσει να βρεί τη θέση του στο τραπέζι και 
ταυτόχρονα θα τους κάνουµε να απολαύσουν 
όχι µόνο το περιεχόµενο αλλά και τη διαδικασία 
γιατί αυτές οι στιγµές είναι οι πιο σηµαντικές. 
Χαµηλώστε τα φώτα λοιπόν την κατάλληλη στιγ-
µή και ..... ανάψτε τα κεριά! 
Το παραµύθι των Χριστουγέννων έχει πολλά να 
σας δώσει.

Η πολυτέλεια του λευκού

Λατρεύετε τη «λάµψη» του λευκού, τα λίγα 
αλλά επιλεκτικά στολίδια και αναρωτιέστε µε 
ποιό τρόπο θα εκφράσετε τη δική σας αφαι-
ρετική άποψη για τα Χριστούγεννα. Το λευκό 
πράγµατι αναδίδει κοµψότητα και αποκτά εορ-
ταστική χροιά εξίσου όταν πλαισιώνεται από το 
κατεξοχήν γκλάµουρους χρώµα, το χρυσό. 
Ακολουθήστε το συνδυασµό αυτών των δύο 

χρωµάτων σε κάθε χώρο, σε κάθε γωνία και 
εποφεληθείτε από την επιβλητική αίσθηση που 
αναδίδουν. Σε ότι αφορά το γιορτινό τραπέζι, 
ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα συνθέτουν τα χρυ-
σά πιάτα πάνω στο τραπέζι µε φόντο το λευκό 
τραπεζοµάντιλο και παρέα τα κρυστάλλινα πο-
τήρια. 
Εναλλακτικά, ένα ολόχρυσο τραπεζοµάντιλο µε 
ανάλογες πετσέτες, λευκά πορσελάνινα σερβί-
τσια και τα πιο φίνα κρυστάλλινα ποτήρια σας, 
συνθέτουν εξίσου ένα λαµπερό αποτέλεσµα. 
Αν θέλετε το µενού σας να κλέψει την περάστα-
ση, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα πολυτε-
λές διάφανο χαρτί και να το γράψετε µε χρυσό 
µαρκαδόρο. Μια καλή ιδέα είναι η σύνθεση του 
κέντρου του τραπεζιού να σχετίζεται µε εκείνη 
που θα εφαρµόσετε στο γείσο του τζακιού. 
Επιλέξτε ποιά σκεύη απο αυτά που ήδη δια-
θέτετε προσφέρονται για να τα αξιοποιήσετε, 
ώστε να δηµιουργήσετε ένα ντεκόρ που θα έχει 
την προσωπική σας σφραγίδα. 
«Παίξτε» µε διάφορα σχέδια και στυλ, πάντα σε 
χρυσό και καταπλήξτε τους καλεσµένους σας. 
Ένα χρυσό µπόλ για παράδειγµα, µπορεί κάλλι-
στα να αποτελέσει τη βάση για µια ελκυστική 
σύνθεση. 
Χρησιµοποιήστε κεριά, κλαδιά ελάτου, αναµίξ-
τε τα µε κλωνάρια κισσού, µε γκυ, µε ίλεξ και 
βέβαια µε φρέσκα λουλούδια, σε µία ή το πολύ 
δύο αποχρώσεις, καθώς η χρωµατική εναρµό-
νιση των στοιχείων θα δώσει το στίγµα της επι-
τυχίας.  
Επιπρόσθετο ενδιαφέρον µπορείτε να εξασφα-
λίσετε µε µια τελευταία πινελιά, σχηµατίζοντας 
το αρχίγραµµα του ονόµατος κάθε καλεσµένου 

σας µε κλωνάρια κισσού ή λυγαριάς που θα τυ-
λίξετε γύρω από ένα λεπτό σύρµα. Έτσι έχουµε 
την τέλεια οικοδέσποινα!
Μην ξεχνάτε πως όλα εξαρτώνται από το κέφι 
σας, το χρόνο που έχετε να διαθέσετε και το 
προσωπικό σας στυλ, καθώς οι οµορφότερες 
ιδέες είναι αυτές που περιγράφουν το γούστο 
σας, τα ενδιαφέροντά σας και τη φροντίδα σας 
για τα πράγµατα που σας περιβάλλουν.

για λαµπερές γιορτές!

Η πιο λαµπερή γιορτή του χρόνου  
µεταµορφώνει µαγικά  το σπίτι  και τις 
διαθέσεις µας!
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Γράφει η Τάνια Μπαγέρη, Συµβουλευτική Ψυχολόγος
Tania.bageri@gmail.com

Ανεκτίµητα ∆ώρα
Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα αρχίζουµε όλοι 

να σκεφτόµαστε τι δώρα θα κάνουµε στα αγαπηµέ-
να µας πρόσωπα. Τα καταστήµατα γεµίζουν, αλλά οι 

αµέτρητες επιλογές καθιστούν την αναζήτηση δώρων µια 
χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία αποµακρύνοντάς µας 
από ό,τι συµβολίζει η ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων δώρων 
πραγµατικά.  Το κόστος γενικά αποτελεί το πρωταρχικό εν-
διαφέρον υποτιµώντας έτσι το προσωπικό στοιχείο που κρύ-
βει µια τέτοια χειρονοµία, ενώ συχνά προτιµούνται κάποια 
εµπορικά προϊόντα που προωθούνται από τις διαφηµίσεις 
παρέχοντας µια  «σίγουρη επιλογή».
Ο συνωστισµός και οι ατέλειωτες ουρές στα ταµεία προκα-
λούν εκνευρισµό, ιδιαίτερα στα παιδιά που ταλαιπωρούνται 
και συχνά γυρίζουν σπίτι εξοντωµένα. Το θορυβώδες πε-
ριβάλλον της Χριστουγεννιάτικης αγοράς δηµιουργεί υπε-
ρένταση και καλλιεργεί την καταναλωτική διάθεση, ενώ 
παράλληλα εγκυµονεί κινδύνους καθώς η προσοχή και οι 
αντοχές τόσο των µικρών όσο και των µεγάλων µειώνονται. 
Τα παιδιά ξεσπούν µε γκρίνια και υπερκινητικότητα ή επιµέ-
νουν για κάποιο παιχνίδι, καταλήγοντας έτσι σε καυγάδες µε 
τους γονείς ή σε άσκοπες αγορές. Κάτω από αυτές τις συν-
θήκες, τα δώρα που διαλέγουµε δεν ανταποκρίνονται πάντα 
στο κόπο και το χρόνο που ξοδέψαµε. 
Ιδανικά, τα δώρα αποτελούν µια ευγενική κίνηση προς τον 
παραλήπτη υποδηλώνοντας  συναισθήµατα αγάπης, ευγνω-
µοσύνης ή εκτίµησης και δεν χρειάζεται να είναι απαραι-
τήτως υλικά. Δυστυχώς στις µέρες µας αυτό έχει αλλάξει, 
µετατρέποντας την ανταλλαγή δώρων σε άλλη µία µορφή 
κοινωνικής υποχρέωσης στα πλαίσια της υπερκαταναλωτι-
κής κοινωνίας.   Έτσι, ενώ τα δώρα θεωρητικά αποτελούν 
έναν τρόπο ενδυνάµωσης των διαπροσωπικών σχέσεων, ου-
σιαστικά γίνονται απρόσωπες συναλλαγές που προστίθενται 
στα «πρέπει» της Χριστουγεννιάτικης καθηµερινότητας.
Παρόλο που τα πράγµατα διαφέρουν από σπίτι σε σπίτι, η 
ανταλλαγή δώρων ως µέσο επικοινωνίας συναισθηµάτων, 

πάσχει και σε οικογενειακό επίπεδο – σε µερικές περι-
πτώσεις µάλιστα, κινδυνεύει να εκλείψει. Κινούµενοι από 
τον καταναλωτισµό και την έλλειψη χρόνου, πολλοί γονείς 
προτιµούν για τα παιδιά τους απρόσωπα ακριβά δώρα ή ακό-
µα και χρήµατα. Με αυτόν τον τρόπο οι µικροί παραλήπτες 
χάνουν το νόηµα των ηµερών και στερούνται της χαράς να 
απολαύσουν κάτι πιο ουσιαστικό και ιδιαίτερο.  Μέσα από 
τα δώρα όµως, τα παιδιά καταλαβαίνουν την πρόθεση ή άρ-
νηση του γονέα να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί αυτό που 
πραγµατικά είναι. 
Τα Χριστουγεννιάτικα δώρα λειτουργούν και ως φορείς µη-
νυµάτων, καθρεφτίζοντας αυτό που οι άλλοι βλέπουν πως 
µας ταιριάζει ή µας αξίζει. Έτσι, τα παιδιά θα πρέπει να λαµ-
βάνουν δώρα που τα αντιπροσωπεύουν και όχι µε βάση εξω-
τερικούς παράγοντες, όπως οι εκάστοτε µόδες ή οι βλέψεις 
των γονιών. Για παράδειγµα, όταν οι γονείς ονειρεύονται 
να µάθει το παιδί τους κάποιο όργανο, είναι άστοχο να του 
προσφέρουν για τα Χριστούγεννα ένα βιολί! Ακόµη και αν 
το παιδί ενδιαφέρεται, µε αυτό το δώρο του υποδεικνύουν 
έµµεσα τι πρέπει να καταφέρει  στο µέλλον, ενώ παράλληλα 
παραβλέπουν τα δικά του ενδιαφέροντα, επιθυµίες ή προ-
σόντα. Τελικά το παιδί αντιδρά µε µια αέναη και βασανιστική 
προσπάθεια να ευχαριστήσει τους γονείς, είτε µε µια γενι-
κότερη παραίτηση από κάθε είδους προσπάθεια.   
Παρόλο που δείχνουν να ενθουσιάζονται µε τις υλικές εκ-
πλήξεις, τα νεαρά µέλη της οικογένειας είναι σε θέση από 
πολύ µικρή ηλικία να αντιληφθούν πότε οι γονείς διατίθε-
νται να ασχοληθούν µαζί τους ουσιαστικά. Αυτό δε µεταφέ-
ρεται απαραιτήτως µε ακριβά ή επώνυµα δώρα, ένα λάθος 
που συχνά κάνουν οι γονείς ειδικά όταν αισθάνονται ενοχές 
για τις ώρες που δουλεύουν, την οικογενειακή κατάσταση 
ή τη δυσκολία τους να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους. 
Στα παιδιά όµως αρκεί και κάτι φτιαγµένο από τον ίδιο το 
γονιό δεδοµένου ότι φανερώνει πως αφιέρωσε παραγωγι-
κό κοµµάτι του χρόνου του / της - άλλωστε και τα παιδιά τις 

ζωγραφιές τους προσφέρουν. Διψάνε για επικοινωνία µε τα 
αγαπηµένα τους πρόσωπα, ειδικά κατά τη διάρκεια των δια-
κοπών από το σχολείο, όπου τέτοιου είδους ανάγκες κάπως 
καλύπτονται µε τους δασκάλους και τους συµµαθητές. 
Τα Χριστούγεννα λοιπόν που η οικογένεια λίγο πολύ µαζεύ-
εται στο σπίτι, προσφέρουν πολύτιµο χρόνο για ουσιαστική 
επαφή, για να έρθουν τα µέλη πιο κοντά όλοι µαζί ως οµάδα, 
αλλά και ένας προς έναν.  Βασικό βήµα είναι να µη θεωρούν 
αυτά που ξέρουν ο ένας για τον άλλον δεδοµένα, αλλά να 
ανταλλάσσουν απόψεις, διατηρώντας έτσι ανοικτό έναν 
ενδο-οικογενειακό διάλογο.  Η ανανέωση και  ενδυνάµωση 
των δεσµών είναι απαραίτητες καθώς τα µέλη εξελίσσονται, 
ειδικά τα παιδιά που µεγαλώνοντας αλλάζουν συνεχώς. Οι 
γονείς είναι σηµαντικό να µπορούν να ξεφεύγουν λίγο από 
τα καθηµερινά και να προσφέρουν στα παιδιά προσοχή και 
σεβασµό, χωρίς να παρεµβάλλουν παρατηρήσεις και σχόλια 
π.χ. για το πώς τρώνε, τι φοράνε ή πως στέκονται. Για να τα 
πλησιάσουν είναι προτιµότερο να επικεντρωθούν στην επι-
βράβευση αυτών που τα παιδιά τους κάνουν σωστά, παρά να 
απορρίπτουν τα κακώς κείµενα. Αυτό µπορεί να γίνει ακόµη 
και µε παιδιά µικρής ηλικίας, αρκεί η υπόλοιπη οικογένεια 
να δείχνει σεβασµό και ενδιαφέρον χωρίς να τα περιπαίζει.
Παρά το ότι οι υλικές εκπλήξεις µοιάζουν πάντοτε ευπρόσ-
δεκτες, αυτό που φαίνεται να χρειάζεται κανείς πάνω από 
όλα στην εποχή µας αλλά και διαχρονικά είναι τη ζεστασιά 
της ανθρώπινης επικοινωνίας και αγάπης. Αυτές τις γιορτές 
λοιπόν, ας προσπαθήσουµε όλοι να προσφέρουµε δώρα που 
δεν κοστολογούνται σύµφωνα µε τις ετικέτες των καταστη-
µάτων ή τις τάσεις της εποχής, αλλά δώρα που είναι ανεκτί-
µητα  και πλέον τα προσφέρουµε σπάνια: τον πολύτιµο χρό-
νο µας, το ουσιαστικό ενδιαφέρον µας και τη χωρίς όρους 
αποδοχή προς τα  αγαπηµένα µας πρόσωπα. Ίσως έτσι ξανα-
θυµηθούµε το πραγµατικό νόηµα των Χριστουγέννων... Και 
είναι σίγουρο ότι όλοι, µικροί και µεγάλοι, θα ξετρελαθούν 
µε τα δώρα αυτά!  
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Γράφει ο Γιάννης Ενεπεκίδης

Άρθρο

Αµαξοστάσιο ∆ήµου Εκάλης
Τόσο στο προηγούµενο όσο και σε άλλα τεύχη της εφηµερίδας µας είχαµε αναφερθείο 
αναλυτικά στο θέµα του αµαξοστασίου Εκάλης.
Το τελευταίο άρθρο, το οποίο συνοδευόταν και από φωτογραφίες (διότι ως γνωστόν µία 
φωτογραφία χίλιες λέξεις), ξεσήκωσε ‘’θύελλα’’ αντιδράσεων από διάφορες πλευρές. 
Θα αφήσουµε τις αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίες έχουν εκδηλωθεί µε διάφορους 
τρόπους, µεταξύ άλλων και µε τη συνδροµή της δικαιοσύνης.
Θα ξεκινήσουµε δίνοντας διευκρινίσεις, που κρίνονται αναγκαίες από τις πληροφορίες 
που πήραµε.
Πρώτον και κύριον, ρητά αναφέρεται η λέξη απορρίµµατα και όχι οικιακά απορρίµµατα 
διότι τι άλλο δείχνουν οι φωτογραφίες που έχουµε δηµοσιεύσει και στο παρελθόν και 
στο προηγούµενο φύλλο, από απορρίµµατα (κηπαία, στρώµατα, έπιπλα, ξύλα κλπ.);;; 
Να σηµειωθεί και να τονισθεί ότι τα κηπαία, τα οποία επιµένουµε ότι είναι απορρίµµατα 
(όποιος θέλει την ετυµολογία ας ανατρέξει στο λεξικό του Μπαµπινιώτη), όταν παραµεί-
νουν δύο ή τρεις ηµέρες (κάτι που συµβαίνει) στο χώρο του αµαξοστασίου και κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες αναδίδουν χαρακτηριστική οσµή καθόλου ευχάριστη.  
Σε επόµενο τεύχος θα επανέλθουµε µε ενηµέρωσή σας για µεταφορά των κηπαίων από 
εργολάβο ο οποίος εισπράττει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό  και χωρίς καν να δι-
αθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό, µαζί µε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισµό που 
ενώ κατοχυρώθηκε σε άλλον εργολάβο, εξακολουθεί την αποκοµιδή των κηπαίων να τη 
χειρίζεται ο προηγούµενος!
Τονίζουµε όµως και πάλι ότι πουθενά δεν έγινε αναφορά σε οικιακά απορρίµµατα, όπου 
εννούνται τα απορρίµµατα κουζίνας.
Σε ότι αφορά τώρα στα λύµµατα από αποχετεύσεις τα οποία αντλούνται από τα φρεάτια 
και µετά η ‘’σκούπα’’ (το ειδικό αυτοκίνητο του δήµου) τα αδειάζει στο αµαξοστάσιο, 
έχουµε όλα τα στοιχεία µε ονόµατα και διευθύνσεις και µάρτυρες.
Αλλά ανεξαρτήτως από τις δύο περιπτώσεις όπου η σκούπα άντλησε λύµµατα αποχέτευ-
σης (η φωτογραφία την οποία αναδηµοσιεύουµε δεν αφήνει περιθώρια αµφισβήτησης), 
οτιδήποτε αντλείται από τα φρεάτια, αδειάζει στο έδαφος του αµαξοστασίου και δεν 
γνωρίζουµε τις επιπτώσεις από πλευράς υγιεινής. Θα είχε ενδιαφέρον ο δήµος Εκάλης 
να απαντήσει σε όλα αυτά υπεύθυνα και µε στοιχεία από υπηρεσίες που θα κάνουν έλεγ-
χο όλων αυτών και να αποδειχθεί ότι όλα όσα δηµοσιεύουµε είναι ψευδή και αβάσιµα.
Αντί γι αυτό όµως, η δήµαρχος, αφού κάλεσε κατ’ αρχήν τους εργαζόµενους σε απολο-
γία! ζήτησε στη συνέχεια να απαντήσουν γραπτώς ότι ούτε απορρίµµατα οικιακά ρίχνο-
νται στο αµαξοστάσιο ούτε έχουν αντληθεί ποτέ λύµµατα από αποχετεύσεις. Άραγε οι 
εργαζόµενοι έχουν πολλές εναλλακτικές; 

Ότι έχει δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα µας, έχει συνοδευθεί από έγγραφα και φωτογρα-
φίες και εδώ αναφερόµαστε και σε επιστολή του κ. Λιαρίκου στα Εκάλεια, ο οποίος µας 
έκανε την τιµή και τον ευχαριστούµε γι αυτό, να µελετήσει το έντυπό µας και να µπει 
στον κόπο να απαντήσει. Είναι καλοδεχούµενα οποιαδήποτε στοιχεία αποδείξουν τους 
ισχυρισµούς του δήµου Εκάλης που θα καταρρίψουν όσα έχουν δηµοσιευθεί. Αλλά αυτό 
καλό θα ήταν να γίνει υπεύθυνα και εµπεριστατωµένα και όχι σε κάποιο κείµενο που 
όπως έχουµε ξαναγράψει παραπέµπει σε έκθεση ιδεών, µε σχόλια και υπονοούµενα 
υποτιµητικά που δεν τιµούν κατ’ αρχήν τους υπογράφοντες.
Εµείς θα εξακολουθήσουµε να λειτουργούµε µε σεβασµό απέναντι σε όλους (παλιούς 
και νέους), αλλά αυτό δε θα µας σταµατήσει από την αναζήτηση της αλήθειας και όπου 
κάνουµε λάθος θα το διορθώσουµε.

Αυτή η τελευταία παράγραφος συµπληρώθηκε επίσης επί του πιεστηρίου.
Οι διορθώσεις δε γίνονται µε εξώδικα. Οι απαντήσεις δίνονται µε έγγραφα και φωτο-
γραφίες που αποδεικνύουν το αναληθές των δηµοσιευµάτων. 
Να επαναλάβουµε για µία ακόµη φορά πως οτιδήποτε δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα 
συνοδεύεται είτε από επίσηµα έγγραφα είτε/και από φωτογραφίες. 
Εποµένως οποιαδήποτε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο υλικό.

Πολιτικό Σχόλιο 
Αίσθηση µεγάλη κάνει η ύπαρξη ενός καθε-
στώτος στην αγαπηµένη µας Εκάλη. Παρακο-
λουθώντας στενά τα δρώµενα της περιοχής 
µας, έχω φτάσει στα εξής συµπεράσµατα:
 

Η διοίκηση του Δήµου µας, φαι-
νοµενικά, έχει των έλεγχο της 
κατάστασης ή έστω των βασικών 
της θεµάτων. Ας πάρουµε για 
παράδειγµα µερικά, όπως τη κα-
θαριότητα που αδιαµφισβήτητα 
είναι βασική. Η Εκάλη είναι κα-
θαρή, σε σχέση µε πολλές γειτο-
νιές της Αττικής, αλλά ποιο είναι 
το µέτρο σύγκρισης;

Σε αντίστοιχη γειτονιά, µοιράζουν σακού-
λες ανακύκλωσης συσκευασιών και οδη-
γίες χρήσης και απόθεσης, τη στιγµή κατά 
την οποία εµείς διοχετεύουµε ενέργεια, 
ανθρώπινους και άλλους πόρους για να µα-
ζεύουµε περιτυλίγµατα γκοφρέτας από τα 
πεζοδρόµια µας! Έχετε παρατηρήσει τις ευ-
γενέστατες κυρίες, µε τη φαντεζί/ φωσφο-
ριζέ στολή, τη τσιµπίδα και τη σακούλα, οι 
οποίες διανύουν καθηµερινά χιλιόµετρα µε 
στόχο  τη συλλογή µίας σακούλας σκουπι-
διών και τη παροχή αίσθησης καθαριότητας 
σε εµάς... και µε αυτό το σκεπτικό, διερω-
τώµαι: µήπως θα έπρεπε να συµβάλλει ο 

καθένας από εµάς για τη καθαριότητα του 
πεζοδροµίου του; µήπως τους ίδιους πό-
ρους, αυτούς τους οικονοµικά οριζόµενους 
πόρους, θα µπορούσαµε να τους εκµεταλ-
λευτούµε για την παροχή αίσθησης ασφά-
λειας για τους κατοίκους της περιοχής ή για 
τη προαγωγή µίας υποτυπώδους ανακύκλω-
σης, µε απώτερο στόχο τόσο την εκπαίδευ-
ση του κοινού µας όσο και την απαρχή µίας 
νέας εποχής;

Οι υποδοµές µας- όλοι µάθαµε 
για τον κάτοικο ο οποίος, προ-
φανώς σα µία µορφή αντίδρασης 
«άδειασε» τα ακάθαρτα σε φρεά-
τιο όµβριων της περιοχής και στη 
συνέχεια τα «ρούφηξε» ο Δήµος 
µε τη σκούπα που καθαρίζει τους 
δρόµους που περπατάµε και τα 
«ξεφόρτωσε» µε τη σειρά του 
στο αµαξοστάσιο της Εκάλης.

Από τις εκλογές µέχρι σήµερα, έχουµε δει 
σχέδια για σχολεία, γυµναστήρια και πο-
δηλατοδρόµους- έχουµε δει θέµατα δηµο-
τικών συµβουλίων σχετικά µε πρόσληψη 
δικηγόρων για διάφορα θέµατα, όπως την 
αγωγή του κου Στάµου, υποψηφίου Δηµοτι-
κού Συµβούλου και πρώην Υπευθύνου του 

Εντευκτηρίου Εκάλης, ο οποίος αποζητά 
δικαίωση από την Ελληνική Δικαιοσύνη για 
χρηµατικό ποσό της τάξεως των €42,000, 
νιώθοντας προδοµένος και εξαπατηµένος 
από το Δήµο µας.

Μέσα σε όλα αυτά, έχουµε µία γενική πα-
ραφιλολογία ότι φταίµε εµείς, η αντιπολί-
τευση για όλα και κυρίως γιατί δε γίνεται 
έργο- είναι γεγονός ότι πολλές φορές δε 
στεκόµαστε δίπλα σε αποφάσεις της Δη-
µάρχου ή έστω και σε φαινοµενικά αδια-
φανείς διαδικασίες, βασικά λόγω ελλιπούς 
ενηµέρωσης. Είναι επίσης γεγονός ότι ψά-
χνουµε να βρούµε εποικοδοµητικούς τρό-
πους να αντιδράσουµε, να συνεισφέρουµε 
και να αλλάξουµε ορισµένες νοοτροπίες. 
Είναι όµως γεγονός ότι στη πολιτική, µε τη 
βοήθεια της αριθµητικής, η µειοψηφία δε 
παίρνει αποφάσεις.

Η µειοψηφία παρακολουθεί, 
ελέγχει, ενηµερώνεται, φέρ-
νει προτάσεις. Η µειοψηφία δεν 
είναι υπό αναµονή εξουσία- η 
µειοψηφία είναι θεσµός, είναι 
απαραίτητη και οφείλει να λει-
τουργεί µε κριτήρια αυστηρά και 
συστηµατικά.
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Είναι όµορφη η παρέα µε τα ρούχα, τα στολίδια και ότι άλλο µεταµορφώνει τους ανθρώπους. Αρκεί 
λίγο φώς που πέφτει σ’ένα κοµµάτι ύφασµα και λίγο χρώµα για να ταξιδέψεις από το ρεαλισµό 
στο όνειρο και στη µαγεία. Από τις λεωφόρους της Νέας Υόρκης µέχρι τα βουνά της Βιρµανίας και 
από τις παρισινές πασαρέλες µέχρι την έρηµο του Σουδάν, από τις µπουτίκ του Μιλάνου, µέχρι τα 
υψίπεδα του Λάος και από τους λονδρέζικους δρόµους µέχρι τις ζούγκλες της Γκάνα, το ‘’γυναικείο 
έθνος’’ ντύνεται, στολίζεται, µακιγιάρεται, χτενίζεται, σαγηνεύει... Οι γυναίκες σε όλον τον κόσµο 
παίζουν µε τα χρώµατα και τα υφάσµατα, µε τα σχέδια και τις πτυχώσεις, είτε τυλίγονται σε πέπλα 
είτε ‘’κλείνονται’’ µέσα σε ταγιέρ, όχι µόνο για να καλύψουν το σώµα τους, αλλά και για να αποκα-
λύψουν την, απολύτως φυσιολογική, γυναικεία φιλαρέσκεια. 
Και πόσο διαφορετικοί είναι οι κανόνες! Αν για τις γυναίκες στη Δύση, θεωρείται προκλητικό ένα 
αποκαλυπτικό ντεκολτέ, σε χώρες της Αφρικής, οι γυναίκες κυκλοφορούν γυµνόστηθες!. Το άλλο 
άκρο πάλι είναι π.χ. στις Αραβικές χώρες όπου οι γυναίκες τυλιγµένες σε µαύρα πέπλα, αφήνουν 
µόνο τα µάτια να φαίνονται κι ακόµα πιο ακραία, η γυναίκα του Αφγανιστάν, που εντελώς σκεπα-
σµένα από την κορφή ως τα νύχια, έχει µόνο ένα πλεκτό παραθυράκι για να βλέπει. Στη Βόρεια 
Βιρµανία, οι γυναίκες της φυλής Πανταουνγκ από την ηλικία των πέντε χρόνων, για να ψηλώσει ο 
λαιµός τους, αρχίζουν και προσθέτουν χαλκάδες. Βέβαια, αυτό µπορεί να καταστρέφει τη σπον-
δυλική τους στήλη, αλλά όσο πιο πολλούς χαλκάδες φορέσουν και όσο πιο πολύ ψηλώσει ο λαιµός 
τους, τόσο πιο ωραίες θεωρούνται. Βλέπουµε λοιπόν, ότι το παιχνίδι έχει πολλούς κανόνες που 
τους υπαγορεύουν οι δοµές της κοινωνίας, θρησκεία, ήθη και έθιµα και παραδόσεις. Και µέσα σε 

αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού προσπαθεί η έµφυτη γυναικεία φιλαρέσκεια να βρει τρόπους 
να εκφραστεί, άλλοτε δύσκολα κι άλλοτε πιο εύκολα. Επίσης, οι καιρικές συνθήκες της κάθε χώρας 
υπαγορεύουν και το ανάλογο ντύσιµο. Τα ιβουάρ ρούχα που φορούν οι τουαρέγκ, ενώ τα µαύρα και 
τα σκούρα καφέ τα χρησιµοποιούν όταν κάνει κρύο. Όσο πιο λίγα χρώµατα έχει η φύση, όπως είναι 
στην έρηµο του Rajashtan στην Ινδία, τόσο οι γυναίκες εκεί φορούν τα πιο εκτυφλωτικά πορτοκα-
λί, κόκκινα και κίτρινα που ξεχωρίζουν αστραφτερά στο άνυδρο τοπίο. Ιδιαίτερα στην Ινδία, πολύ 
λίγες γυναίκες έχουν υιοθεττήσει το δυτικό τρόπο ντυσίµατος µε παντελόνια και T-shirt. Οι Ινδές 
λάµπουν, αστράφτουν µέσα στα πολύχρωµα, µεταξωτά τους σάρι. Και πάντα µου έκανε εντύπωση, 
το ότι όσο και φτωχές να είναι, θα στολίσουν τα µαλλιά τους µε ένα µατσάκι γιασεµιά που ευωδιά-
ζει. Το σάρι που φορούν έχει µήκος 7 µέτρα και υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι για να το τυλίξουν 
γύρω από το σώµα τους, αφήνοντας βέβαια πάντα την κοιλιά γυµνή. Στη φυλή Κάρο, στην Ν. Αιθιπία 
και στην κένυα είναι δείγµα ευµάρειας και κοινωνικού status, να φοράει µια γυναίκα στο λαιµό της 
τα δόντια από τα θηράµατα που σκότωσε ο άνδρας της. Όπως και στο Χρυσό Τρίγωνο, το κοµµάτι 
µεταξύ  Β. Ταϋλάνδης, Βιρµανίας και Λάος, οι γυναίκες στολίζουν το κεφάλι το λαιµό τους, µε τα 
ασηµένια νοµίσµατα, την περιουσία τους δηλαδή από το εµπόριο του όπιου, όταν η σοδειά από την 
καλλιέργεια της παπαρούνας είναι καλή. Και πώς να ξεχάσω τις όµορφες πρασινοµάτες γυναίκες 
των Καλάς στο Β. Πακιστάν, που θεωρούνται απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου µε τις κεντητές φορε-
σιές, που µοιάζουν µε τη µακεδονική ενδυµασία! Στο λαιµό τους χαϊµαλιά από αµέτρητες χάντρες, 
που δε βγάζουν ποτέ και που µ’ αυτά δουλεύουν και στα χωράφια. Τα κοινά στοιχεία στις ενδυµα-
σίες λαών που τους χωρίζουν χιλιάδες χιλιόµετρα είναι εντυπωσιακή! Τι να πρωτοθυµηθώ από τα 
ταξίδια µου! Τις όµορφες στολισµένες πάντα γυναίκες στο Μπαλί της ινδονησίας, που από µικρά 
κοριτσάκια µαθαίνουν να χορεύουν, τις ινδιάνες στα οροπέδια του Περού, µε τις φαρδιές φούστες 
και τα ψηλά καπέλα ή τις γυναίκες της Βιρµανίας που βάφουν τα πρόσωπά τους µε µια άσπρη σκό-
νη, από τον. φλοιό ενός δένδρου, make up και αντιηλιακό µαζί!! Μα και οι γυναίκες στην Αραβία, 
βρίσκουν τρόπους, οργανώνοντας τα prive γυναικεία πάρτυ τους, να φορέσουν τα πανάκριβα σινιέ 
µοντελάκια τους και να τα δείξουν η µια στην άλλη.  Οι γυναίκες, πλούσιες ή φτωχές δεν έχει σηµα-
σία. Ακόµη κι αυτές που έχουν ένα πανί, θα βρουν τρόπο να το αλλάξουν και να οµορφύνουν έτσι 
την καθηµερινότητά τους, που πολλές φορές είναι δύσκολη. 
Είναι δηλαδή η µόδα και ο τρόπος ντυσίµατος και µια φυγή από την καθηµερινή ρουτίνα; Ναι, αλλά 
όχι µόνο. Είναι και τρόπος έκφρασης, που όσο κι αν φαίνεται ότι οι µόδιστροι υπαγορεύουν τη 
µόδα, οι γυναίκες πάντα θα βρίσκουν τρόπο να δώσουν την προσωπική τους σφραγίδα στα ρούχα 
που φορούν , να πρωτοτυπήσουν, να δηµιουργήσουν κάτι µοναδικό. M’ αυτό το γυναικείο θέµα 
κλείνουµε τη φετινή χρονιά στο ΕΥ ΖΗΝ του Δεκεµβρίου, και µαζί µ’ αυτό το άρθρο στέλνω και εγώ 
σε εσάς όλους τις προσωπικές θερµές µου ευχές για τις γιορτές που έρχονται.

Ταξίδι Άρθρο

Ένα από τα πιο όµορφα πράγµατα την εποχή των 
Χριστουγέννων είναι οι διακοσµήσεις και ειδικότε-
ρα, αυτό το µοναδικό κοµµάτι τους που δεσπόζει 
καθ’όλη τη διάρκεια των εορτασµών, το Χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Αν θέλετε να στολίσετε το δικό 
σας δέντρο µε αρµονία ώστε να «ακτινοβολεί» θε-
τικά συναισθήµατα, ακολουθείστε µερικές απλές 
συµβουλές από την Κινέζικη φιλοσοφία. 

Χρυσό και ασηµένιο: Ενισχύουν την έµπνευση 
και αντιπροσωπεύουν την επίδειξη, το χρήµα και τη 
δόξα..
 

Κόκκινο: Το χρώµα της ζωής. Το πιο ευοίωνο από όλα τα χρώµατα. Συνδέεται µε την 
ανάπτυξη , την ευτυχία και τη χαρά. Δίνει ενέργεια σε µεγάλες ποσότητες, ενώ αντιπρο-
σωπεύει την βαθιά και παθιασµένη αγάπη. Επίσης, θεωρείτε ότι κρατάει µακριά τους 
κακούς δαίµονες.

Μπλέ: Αντιπροσωπεύει τον πνευµατισµό, την πρόνοια και την φροντίδα. Σχετίζεται µε 
την πίστη, την σταθερότητα και την αφοσίωση. Αυτό το χρώµα δηµιουργεί αισθήµατα 
χαλάρωσης και ηρεµίας.

Μοβ:  Συχνά θεωρείται ότι είναι πιο ευοίωνο από το κόκκινο. Σχετίζεται µε τα υψηλά 
ιδανικά, την αφοσίωση, την αλήθεια και τον πόνο.  Είναι συχνά το χρώµα της µεγάλης 
µετριοφροσύνης, υποδεικνύεις όµως δύναµη, πλούτο και καλή τύχη.

Άσπρο: Είναι το χρώµα του πένθους και θεωρείται ότι δεν έχει ζωή, δεν έχει «χρώµα». 
Είναι το χρώµα της αγνότητας, την αθωότητας και της αφέλειας. Σύµφωνα µε το Φενγκ 
Σούι δεν είναι το καλύτερο χρώµα που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε.

Ροζ: Είναι θεραπευτικό και αντιπροσωπεύει την αγάπη και το ροµαντισµό. Είναι ιδιαί-
τερα θεραπευτικό χρώµα και ενισχύει τις δονήσεις, εποµένως είναι εξαιρετικά καλό για 
την υγεία. Αντιπροσωπεύει την ευχαρίστηση, την χαρά και κυρίως την ερωτική αγάπη.

Εµπριµέ: Αυτό αντιπροσωπεύει την ένωση όλων των χρωµάτων σε ένα, επιτρέποντας σε 
κάθε χρώµα να κρατήσει τη µοναδικότητα του. Σιγουρευτείτε µόνο ότι τα πολύχρωµα στο-
λίδια τοποθετούνται πάνω σε ένα πράσινο χριστουγεννιάτικο δέντρο, καθώς το πράσινο θα 
φέρει ισορροπία και αρµονία.   

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
∆ΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Κείµενο-φωτογραφίες:  Έφη Φουνκ

Αµέτρητες χάντρες στο λαιµό της µικρής 
Kalash.

Ινδή µε φανταχτερό σαρί. Τι άλλο θα φορέσει στο κεφάλι της.

Κινέζα µε τεράστιο καπέλο. Η φαντασία δεν έχει όρια.

Η Έφη Φουνκ µετά από πολλά χρόνια πείρας στο σχέδιο, στην κεραµική 
και τη γλυπτική, διδάσκει σχέδιο και κεραµική. Πιστεύει ότι όλοι µπορούµε 
να εκφραστούµε µέσα από τον πηλό, που είναι ένα πανάρχαιο υλικό και 
να έχουµε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε λίγο χρονικό διάστηµα. 

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα µαθήµατα τηλεφωνείστε στα 
210 8134053 και 6977 392842 

Ο γυναικείος τρόπος έκφρασης µέσα από το 
ντύσιµο σε όλες τις χώρες του κόσµου

Χαρά για το καινούργιο φόρεµα.

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
Feng Shui ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ!

Οι νύφες σε όλο το κόσµο στολίζονται ιδιαίτερα. Πολωνία και Καµπότζη.

Κείµενο-επιµέλεια Σύλβια Σπάνια
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H περιοχή της  Καµπανίας (Champagne) βρί-
σκεται στο βόρειο – ανατολικό τµήµα της Γαλ-
λίας και είναι η βορειότερη οινοπαραγωγική 
της ζώνη. Ο όρος σαµπάνια δεν είναι παρά  η 
κατoχυρωµένη ονοµασία προέλευσης για τον 
αφρώδη οίνο που παράγεται στην περιοχή 
τής Καµπανίας (Champagne), µε αυστηρές 
όµως προδιαγραφές, όπως θα δούµε παρα-
κάτω. 
Η παραγωγή της Σαµπάνιας (methode 
traditionnelle) αρχίζει µε τη διαλογή τών 
σταφυλιών (και συχνά την ανάµειξή τους). Οι 
ποικιλίες που χρησιµοποιούνται είναι αυστη-
ρά οι εξής τρεις: Pinot Noir, µαύρο σταφύ-

λι, Pinot Meunier, µαύρο σταφύλι,Chardonnay, άσπρο σταφύλι, και µας δίνουν σαµπάνιες Blanc de Blancs 
– λευκές από λευκά σταφύλια, blanc de noirs – λευκές από ερυθρά σταφύλια- και rosé. 
Η πίεση που δέχεται το σταφύλι είναι πολύ ελαφριά ώστε να πάρουµε πολύ καθαρό µούστο, µε τις λιγότερες 
δυνατόν χρωστικές. Ο µούστος κάθεται σε µεγάλες κάδες για 10 - 12 ώρες ώστε να κατακαθίσουν οι χρωστικές 
και άλλα στερεά εναιωρήµατα που -παρά την ευγενική πίεση πέρασαν- και κατόπιν µεταγγίζεται στα δρύινα 
βαρέλια τής ζύµωσης. Ο πολύ καθαρός αυτός µούστος λέγεται Cuvé. Το δεύτερο στάδιο αρχίζει µε την επιλογή 
των κρασιών πού θα αναµειχθούν. Η σαµπάνια που παράγεται από ένα µόνο κρασί πολύ καλής ποιότητας χωρίς 
ανάµειξη λέγεται Millesimé. Στο κρασί που θα εµφιαλωθεί προστίθεται ένα µείγµα από ζυµοµύκητες, κρασί 
και ζάχαρη, το Liqueur de tirage. Είναι το υλικό για τη δεύτερη ζύµωση που, µε το διοξείδιο που θα παράγει 
θα κάνει τον οίνο αφρώδη.                                                                                              
Παλιά το µειονέκτηµα τής σαµπάνιας ήταν η θολούρα της, λόγω των στερεών εναιωρηµάτων από τη δεύτερη ζύ-
µωση. Τη λύση έδωσε τον 19ο αιώνα η Madamme Clicquot (ιδρύτρια τού περίφηµου οίκου Veuve Clicquot): 
Τα µπουκάλια, κατά τη δεύτερη ζύµωση δεν κλείνουν µε φελλό αλλά µε κάψουλες και τοποθετούνται υπό κλί-
ση, µε το πώµα προς τα κάτω, αλλάζοντας θέση και κλίση ανά διαστήµατα, µε σκοπό σιγά σιγά να κατακαθή-
σουν τα στερεά εναιωρήµατα στο λαιµό τής φιάλης. Αφού καθαρίσει καλά το υπόλοιπο κρασί, ο λαιµός ψύχεται 
σε θερµοκρασία -20° C το περιεχόµενό του παγώνει και στερεοποιείται, ανοίγεται το πώµα και αφαιρείται το 
παγωµένο συσσωµάτωµα. H διαδικασία αυτή ονοµάζεται remuage.                                                                           
Το πιο σηµαντικό ίσως πρόσωπο στην ιστορία της σαµπάνιας, αυτός που µελέτησε και συστηµατοποίησε τη 
διαδικασία παραγωγής της, ήταν ο Dom Pierre Perignon (1639-1715), Βενεδικτίνος µοναχός και υπεύθυνος 
για την κάβα του Αβαείου του Otvilie. Ο Dom Pierre Perignon παρήγαγε την πρώτη σαµπάνια στις 4 Αυγούστου 
1693 και καθιέρωσε την επιλογή ποικιλιών σταφυλιών και ανάµιξης κρασιών από διαφόρους παραγωγούς σε 
κανόνες που, µε µικρές παραλλαγές, ισχύουν µέχρι και σήµερα. Προς τιµήν του η εταιρία Moet et Chandon, που 
αγόρασε το µοναστήρι του Otvilie το 1974, έδωσε το όνοµά του στην καλύτερη και ακριβότερη σαµπάνια της, 
τη Dom Perignon.
Tα είδη της σαµπάνιας ανάλογα µε τον τρόπο παρασκευής της είναι :  Aπλή ή Non Vintage αποτελείται από 
χαρµάνια διαφόρων κρασιών από διαφορετικές εσοδείες και στόχος είναι να διατηρούνται σταθερά τα οργανο-
ληπτικά χαρακτηριστικά (χρώµα, άρωµα, γεύση) της σαµπάνιας κάθε χρόνο. Vintage η οποία παράγεται από 
σταφύλια µιας και µόνο χρονιάς. Prestige Cuvée όπου αναφερόµαστε στις πολύ καλές εµφιαλώσεις του κάθε 
Οίκου και για τις οποίες χρησιµοποιείται άλλος τύπος φιάλης για να ξεχωρίζουν.
Η σαµπάνια πίνεται κρύα, και όχι παγωµένη γιατί χάνει τη γεύση της, σε θερµοκρασία 6-9° C. Σερβίρεται σε 
ψηλά ποτήρια τής σαµπάνιας flute που δίνουν έµφαση στις φυσσαλίδες και το «κορδόνι» που σχηµατίζουν ανε-
βαίνοντας προς την επιφάνεια, ενώ τα κύπελλα pompadur χρησιµοποιούνατι πιά µόνο για τις γλυκές σαµπάνιες. 
Όσο για τους γευστικούς συνδυασµούς, µία σαµπάνια µπορεί να συνοδεύσει ένα ολόκληρο γεύµα, από τα ορε-
κτικά µέχρι το επιδόρπιο, και να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Πιο συγκεκριµένα µία 
non vintage σαµπάνια συνοδεύει επιτυχώς γλυκά κίτρινα τυριά που δένουν µε τη δροσερή οξύτητά της καθώς 

και ψάρια ή οστρακοειδή που επιζητούν τη φρεσκάδα και το λεµονάτο τελείωµά της. Μία vintage σαµπάνια 
αποτελεί ιδανικό συνδυασµό για καπνιστά τυριά και ψάρια, µανιτάρια αλλά και για λιπαρά εδέσµατα όπως το 
foie gras, λόγω του ότι διαθέτει πλούσιο σώµα και γήινα αρώµατα. Για τα πιάτα µε ελαφριές κόκκινες σάλτσες 
προτείνουµε µία ροζέ non vintage σαµπάνια και βέβαια για το επιδόρπιό σας ή το φρούτο σας µην παραλείψετε 
µια demi sec.   
Και να θυµάστε : όλες οι σαµπάνιες είναι αφρώδη κρασιά, αλλά όλα τα αφρώδη κρασιά δεν είναι σαµπάνιες!  

Λεβέντη 9, Περιστέρι,
ΤΗΛ.: 210 57 70 912, FAX: 210 57 71 734

e-mail: info@fashioncode.gr
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

Kοσµικά Kοσµικά

Η Επιτροπή Γονέων για το Ταµείο Υποτροφιών Κολλεγίου Αθηνών 
– Κολλεγίου Ψυχικού οργάνωσε επίδειξη της χειµερινής συλλο-
γής “prêt a porter 5226” και Haute Couture της Celia Kritharioti, 
στο Κτήµα Πεντελικό στη Βαρυµπόµπη..
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της 
εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ. 
Τα έσοδα των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Επιτροπή ενισχύ-
ουν το Πρόγραµµα Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλε-

γίου Ψυχικού.
Το Πρόγραµµα των Υποτροφιών –µοναδικό στην Ελλάδα κατά τον 
χαρακτήρα και την έκτασή του- βοηθούνται οικονοµικά (µε εκ-
πτώσεις στα δίδακτρα) κάθε χρόνο κατά µέσο όρο περίπου 400 
παιδιά, τα οποία χωρίς τη συµπαράσταση αυτή δεν θα µπορού-
σαν να αποκτήσουν την προσφερόµενη από το Κολλέγιο υψηλής 
στάθµης παιδεία.  Στο fashion show έδωσαν το «παρών» πάρα 
πολλές πελάτισσες του οίκου καθώς και λάτρεις της µόδας.

Λ α µ π ε ρ ή
ε π ί δ ε ι ξ η
µ ό δ α ς 

Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Το The Mall Athens, για ακόµα µια φορά διοργάνωσε ένα 
εντυπωσιακό Fashion Show, µε τις πιο κοµψές, µοντέρνες 
και πρωτοποριακές προτάσεις της µόδας για το φθινόπωρο 
– χειµώνα 07/08, να κάνουν την εµφάνισή τους στην ειδι-
κά διαµορφωµένη πασαρέλα! Στο επίπεδο 1 του The Mall 
Athens, τα καταστήµατα του εµπορικού κέντρου που συµ-
µετείχαν στην επίδειξη,παρουσίασαν τις πιο φρέσκιες και 
µοδάτες στυλιστικές τους επιλογές για όλες τις ώρες της 
ηµέρας: casual ντύσιµο & sport εµφανίσεις για το πρωί, 
βραδινά φορέµατα και εντυπωσιακοί συνδυασµοί για τις 
βραδινές εξορµήσεις!  Τα διασηµότερα µοντέλα  από τον 
χώρο της ελληνικής µόδας παρουσίασαν τις τάσεις της φε-
τινής season και απογείωσαν τη φθινοπωρινή µας διάθεση 
για...χειµερινές εµφανίσεις! Η Μαριέττα Χρουσαλά, πάντα 
κοµψή και εντυπωσιακή, παρουσίασε µε το δικό της ξεχω-
ριστό τρόπο τις προτάσεις της µόδας και µαγνήτισε τους 
φωτογραφικούς φακούς!  Το λαµπερό Fashion Show του 
The Mall Athens απόλαυσαν επώνυµες προσωπικότητες από 
το χώρο της µόδας, του lifestyle, των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ. 
Χορηγός της επίδειξης, η εταιρεία Hairdo, του οµίλου Andie’s 
Professional Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελ-
λάδα, των clip in extensions που φοράει η Jessica Simpson. 
Φυσικά, εκεί ήταν και το περιοδικό In Style το οποίο υποστή-
ριξε την εκδήλωση, ως χορηγός επικοινωνίας. 

Fash ion 
s h o w 

Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η πρώτη ηµέρα του 4Χ4 & 
SUV SHOW  που πραγµατοποιήθηκε στο στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας.
Περισσότεροι από 5000 επισκέπτες απόλαυσαν τα µονα-
δικά 4Χ4 αυτοκίνητα και τον εκπληκτικό διάκοσµο της έκ-
θεσης  Ανάµεσά τους άνθρωποι από το χώρο των εταιρει-
ών αυτοκινήτου, τον καλλιτεχνικό και τον αθλητικό χώρο 
επίσηµοι διάσηµοι  και απλοί επισκέπτες. 
Όλοι µαζί µια παρέα σε ένα <χωµάτινο > εκτός δρόµου πε-
ριβάλλον. 
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία «ΚΗΠΟΣΗΜΟ»

Έκθεση  Αυτοκινήτου
Σήλια Κριθαριώτη, Νίκος Κριθαριώτης, Αλίνα Μινέτα 
(της χορηγού εταιρείας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ)

Δέσποινα Γαβριηλίδου, 
Ελεονώρα Μελέτη 

Ο ι ν ο γ ( ο ) ν ί α 

Οι κυρίες Ζωή Διαµαντοπούλου, Ευαγγελία Σκαζά, 
Ευαγγελία  Σίνου από την χορηγό εταιρεία ΚΗΠΟΣΗΜΟ

Αντώνης Στιβακτάρης (Διοργανωτής της έκθεσης 4Χ4 SUV), Εύα 
Λάσκαρη, Βάλια Κακούτη, Κάλι Τσιλίδου, Άρης Γαλανόπουλος

To Villa Mercedes µε πολύ Disco µουσική και άφθονο 
glitter υποδέχτηκε το funky crowd της διάσηµης ABSOLUT 
Vodka, σε ένα αξέχαστο ABSOLUT DISCO party.
H ABSOLUT Vodka που σερβιρίστηκε από τη συλλεκτι-
κή φιάλη Disco 2007 και έγινε το αντικείµενο φετίχ της 
βραδιάς, η τεράστια ντισκοµπάλα στο σχήµα της φιάλης 
ABSOLUT που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του club και 
το µοναδικό dance show που παρουσιάστηκε, παρέσυρε 
τους καλεσµένους σε ξέφρενο χορό θυµίζοντας σε όλους 
µας ένδοξες εποχές αναβιώνοντας την µοναδική ατµό-
σφαιρα των parties του Studio 54. 

D i s c o p a r t y 

Γιάννης Δρίτσας, Τζόση Βιτζηλαίου (PR Mgr της ΑΜΒΥΞ), 
Μάνος Γαβράς

Χριστόφορος Τζερµιάς (Πρόεδρος της Laserline Clinics), 
Εύη Αδάµ

Νάνσυ Αλεξιάδη, 
Αλβέρτος Ρεβάχ

Κατερίνα Λαυρεντιάδη, 
Ιωάννα Ρογκοπούλου

Νίκος Τσάκος, Γιώργος Οικονόµου, 
Ευάγγελος Πιστιόλης, Λεωνίδας Πατίστας

Τιτίνα Βασιλείου, Βάνα Αλιβιζάτου, Λιλέτα 
Ιωάννου

Νίκος Ξεθάλης (Γενικός Διευθυντής Ecelamda), Μαριέττα Χρουσαλά

Χρυσάνθη Ντάφλα, Θεόδωρος 
Πάντης (Διευθυντής THE MALL 
ATHENS)

Κάλι Τσιλίδου, Βάλια 
Κακούτη

Με µεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα στο «Παλάς» µια µεγα-
λειώδης παράσταση από τα παγκοσµίως γνωστά  Μπαλέτα 
BEJART µε σκοπό την ενίσχυση του έργου και των σκοπών 
της ΕΛΕΠΑΠ.
Η παράσταση L’ AMOUR – LA DANSE είναι ένα αφιέρωµα 
στις καλύτερες χορογραφίες της καριέρας του Maurice 
Bejart , πληµµυρισµένο από εξαίσια µουσική που καλύπτει 
το µουσικό φάσµα από Berlioz και Mozart µέχρι Μίκη Θεο-
δωράκη και Queen.
Η ΕΛΕΠΑΠ το πρώτο Ίδρυµα που από το 1937 ασταµάτητα 
φροντίζει τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες γιορτάζει φέτος τα 
70 χρόνια από την ίδρυσή της.
Η ΕΛΕΠΑΠ διαθέτει ανεξάντλητες ιδέες για εκδηλώσεις 
προς ανεύρεση πόρων για τους σκοπούς της προσφέροντας 
χαρά στα παιδιά που απολαµβάνουν τη θαλπωρή της.
Την βραδιά τίµησαν και στήριξαν µε την παρουσία τους πολ-
λοί επώνυµοι από τον επιχειρηµατικό χώρο 
Μεγάλοι χορηγοί της βραδιάς ήταν το “MARTINI” και η 
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»

Β ρ α δ ι ά
µπαλέτου 

Μαριάννα Μόσχου, Μαίρη Καρελά – Διαµαντοπούλου, Στέφανος 
Μηνιάδης (του Martini χορηγού της βραδιάς), Ηρώ Κόβα

Γιώργος Ντάβλας, 
Πριγκίπισσα Ειρήνη 

Κατερίνα Παναγοπούλου, 
Στέλιος Κωνσταντινίδης

Ανδρέας Σoυλουτζιδάκης (Γενικός Διευθυντής Chrysler 
Jeep Dodge Hellas), Εύη Αδάµ
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BONHAMS
Λονδίνο 13 ∆εκεµβρίου, 2007
∆ηµοπρατείται Ιστορικό έργο του Φιλελληνισµού του 19ου αιώνα

Η Ελληνίδα Μάνα είναι ένα έργο εξαιρετι-
κής δεξιοτεχνίας, µε µία πρωτότυπη απει-
κόνιση από τον Αγώνα των Ελλήνων ενά-
ντια στον τουρκικό ζυγό, του σηµαντικού 
Ιταλού φιλέλληνα ζωγράφου, Cesare Felix 
George Dell’ Aqua.  
Τα χρόνια που ακολούθησαν το ξέσπασµα 
της επανάστασης του 1821 η Ελλάδα απο-
τέλεσε το πεδίο για µια σειρά δραµατικών 
γεγονότων όπως µάχες, νίκες, αυτοθυσί-
ες αιµατοχυσίες, βιαιότητες, σφαγές και 
ηρωισµούς που τράβηξαν την προσοχή και 
αιχµαλώτισαν την φαντασία του Δυτικού 
κόσµου.  Καθώς τα νέα για τον ξεσηκωµό 
των Ελλήνων εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη, 
ένας µεγάλος αριθµός εθελοντών εµφανί-
στηκαν έτοιµοι να υποστηρίξουν µε πάθος 
τον σκοπό αυτό.  Ανάµεσα σε αυτούς υπήρ-
ξαν άνθρωποι του πνεύµατος, συγγραφείς, 
ποιητές και καλλιτέχνες που εµπνεύστη-
καν από τον αγώνα των Ελλήνων και τον 
ύµνησαν.
Το δραµατικό αυτό έργο όχι µόνο αγγίζει 
συναισθηµατικά τον θεατή αλλά µεγαλο-
ποιεί στο έπακρο τον Ελληνικό αγώνα της 
Απελευθέρωσης.  Πρόκειται για ένα µονα-
δικό  έργο µε πολυάριθµες δηµοσιεύσεις 
στην Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και 
εκτεθειµένο στη Fine Arts Society του Λονδίνου (1984) και στο Palazzo Venezia 
της Ρώµης (1986).  Αναµένεται έντονο το ενδιαφέρον από διεθνείς και Έλληνες 
συλλέκτες καθώς επίσης από Μουσεία και Ιδρύµατα.

Cesare Felix George Dell’ Aqua 
(1821-1904)
Ελληνίδα Μάνα
υπογεγραµµένο και χρονολογηµένο 
1860
λάδι σε µουσαµά, 86 x 66 εκ.
Εκτίµηση: 
£100,000-150,000 
/ €148,000-220,000

Γίνε Εθελοντής
Οικονοµική Υποστήριξη:
EUROBANK
0026.0026.91.0200349684

Λ. Μαραθώνος 3,
145 72 Δροσιά
τηλ. 210 8131487
fax: 210 8131492

Γραµµατεία:
κα Παπακωνσταντίνου

Βράβευση Αρωγής 
Στις 5 Δεκεµβρίου 2007, µε την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέ-

ρας εθελοντισµού, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, βράβευσε την φιλανθρωπική οργάνωση Αρωγή για το 

έτος 2007, για την προσφορά στη στήριξη και τη φροντίδα της 

οικογένειας. 

Η βράβευση έγινε  στις 12.30 µ.µ. στο αµφιθέατρο του Υπουρ-

γείου, Κηφισίας 39




