Χριστούγεννα

24 Δεκεμβρίου 2009 • 28/29

Τα πιτσιρίκια κάθε ηλικίας σκέφτηκε ο Δήμος Ελευσίνας και έχτισε το χωριό του Αϊ
Βασίλη στην πλατεία Ηρώων όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γράψουν ευχές
για τον κόσμο που ονειρεύονται και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Επίσης, θα λειτουργεί καρουσέλ καθημερινά από τις 18-12-2009 έως 03-01-2010 κατά τις ώρες
10:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00. Επίσης έχουν προγραμματιστεί μία σειρά εκδηλώσεων 24/12, 11.00π.μ. •Χριστουγεννιάτικα κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα, 26/12, 17:30

•Παραμύθια - Ροκ μουσική από τους 7000 Watt, 27/12, 17:30 •Παραμύθια - Μουσική από την ορχήστρα του ΠΟΔΕ, 28/12, 17:00 •Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης
- Face painting, 29/12, 17:30 •Παραμύθια - Μελωδίες από τη χορωδία του Συλ. Μικρασιατών, 30/12, 17:30 •Παραμύθια - Μελωδίες από τη Φιλαρμονική - Έθιμα από
την Ένωση Κρητών, 31/12, 11:00 •Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα,
03/01, 19:00 •Αναβίωση εθίμου από το Σύλ. Ποντίων - Hip Hop / Break Dance

Διακόσμηση: Ιδέες για Χριστουγεννιάτικα δώρα

Έξυπνα δώρα για το σπίτι
Τι πιο όμορφο την περίοδο των
γιορτών από το να αγοράζουμε δώρα
για τους αγαπημένους μας, αλλά φυσικά
και για εμάς. Είναι η ευκαιρία που περιμένουμε όλο το χρόνο για να βγούμε στα
μαγαζιά και να ξοδέψουμε χωρίς τύψεις.
Πέρα όμως από τα προσωπικά δώρα,
όπως τα ρούχα ή τα καλλυντικά, ιδιαίτερη αξία έχουν τα δώρα που θυμίζουν τα
Χριστούγεννα και τον ερχομό του νέου
έτους. Προτιμήστε λοιπόν να χαρίσετε
δώρα με γιορτινά θέματα καθώς οι αγαπημένοι σας θα τα χαίρονται κάθε χρόνο
και θα τα προσθέτουν στη συλλογή τους
από χριστουγεννιάτικα στολίδια.
1. κλασσική αξία έχει το ρόδι που εθιμοτυπικά προσδίδει καλοτυχία. Ρόδια θα
βρείτε σε διάφορα υλικά όπως μέταλλο,

κεραμικά, ή ακόμη ζωγραφισμένα σε
πλάκες. 2. όμορφα γούρια επίσης είναι
το κλειδί, το πέταλο, τα μπρελόκ με χρωματιστές χάντρες και ματάκια και φυσικά η παλιά μας δεκάρα. 3. διακοσμητικά
για το σπίτι είναι τα στεφάνια για την
εξώπορτα ή ακόμη και μικρά στεφανάκια για κεριά. 4. για μικρά παιδιά και
όχι μόνο υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε
λούτρινα, κεραμικά ή υφασμάτινα κουκλάκια που απεικονίζουν ξωτικά, Άγιους Βασίληδες, Τάρανδους, αγγελάκια
και χιονανθρώπους. 5. πολύ ωραία ιδέα
επίσης είναι να δωρίσετε πετσέτες, τραπεζομάντιλα ή ακόμη και χαρτοπετσέτες
με Χριστουγεννιάτικες προτάσεις. 6. φυσικά μπορείτε να κάνετε δώρο απλά μία
ιδιαίτερη Χριστουγεννιάτικη μπάλα για

το δέντρο. Μία πρωτότυπη μπάλα ή στολίδι πάντα θα θυμίζει ότι είναι από εσάς.
7. τα κουτιά ακόμη είναι μία πολύ καλή
πρόταση καθώς σε όλους αρέσει να τα
χρησιμοποιούν για να βάλουν σοκολατάκια ή καραμέλες που θα κεράσουν τους
καλεσμένους τους αντί να χρησιμοποιήσουν κάποιο σκεύος που έχουν όλο τον
υπόλοιπο χρόνο. 8. ειδικά για τις γιορτές
ωραία ιδέα είναι και τα αποξηραμένα ή
υφασμάτινα λουλούδια που είναι ραντισμένα με χρυσόσκονη και συνοδεύουν ιδανικά καλάθια με ποτά ή γλυκά.
Τέλος μην ξεχνάτε ότι η περιποιημένη
και εντυπωσιακή συσκευασία του δώρου αυξάνει την αγωνία αλλά και την
ικανοποίηση του παραλήπτη. Για αυτό
και μόνο ακόμα και για πράγματα που

αγοράζετε για τον εαυτό σας μη διστάζετε να ζητήσετε να σας τα δώσουν σε
συσκευασία δώρου.

από την Μαρία Χατζησταύρου / Διακοσμητρια
mchatzistavrou@westattica.gr

