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Editorial
ο συγκεκριμένο έντυπο απο-
τελεί την τρίτη ετήσια θεματική
συνεχόμενη έκδοση με επί-

κεντρο τις Χριστουγεννιάτικες αγορές
σας, όπως δημιουργήθηκε με την υπο-
στήριξη της εβδομαδιαίας εφημερίδας
ΧΤΥΠΟΣ.
Ένας πλήρης οδηγός με επιλεγμένες
επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τα
απαραίτητα σε χαμηλό κόστος, για να
κάνετε τις πιο συμφέρουσες αγορές
αυτές τις γιορτές και όχι μόνο.
Ευχαριστούμε τόσο τις επιχειρήσεις που
στήριξαν την ιδέα μας για μια ακόμη
φορά, όσο και τους χιλιάδες αναγνώστες
της ευρύτερης περιοχής που περίμεναν
με ανυπομονησία την παρούσα έκδοση.
Θα διαβάσετε ρεπορτάζ/προτάσεις για
επιχειρήσεις, για shoping, nightlife αλλά
και πολλά άλλα πολύ χρήσιμα και εν-
διαφέροντα.
Ευχόμαστε να βρείτε από τις προτάσεις
μας αυτό που σας αρέσει, προτείνoντάς
το σε γνωστούς και φίλους, ώστε να
έχουν και αυτοί την ευκαιρία μέσα από
αυτό το έντυπο αλλά και από την ιστο-
σελίδα www.xtypos.gr όπου μπορείτε
να το αναζητήσετε.

Καλές αγορές
ΚαλeΣ γιΟρΤeΣ

τ

ι ρίζες αυτού του εθίμου

φτάνουν ως το μεσαίωνα.

Τότε η πλειοψηφία των αν-

θρώπων ήταν αγράμματοι

και αδυνατούσαν να καταλάβουν το

Ευαγγέλιο. Έτσι δημιουργήθηκε η

ανάγκη μιας απλής αναπαράστασης

της ιστορίας της γέννησης του Χρι-

στού για τον απλό λαό. Με την ανά-

πτυξη της γλυπτικής το 13ο αιώνα

συναντάμε στις εκκλησίες ξύλινα ανά-

γλυφα πολύπτυχα που εξιστορούν τα

Χριστούγεννα.

Η πρώτη φάτνη στήθηκε στη πόλη

Greccio της Ιταλίας από τον Άγιο

Φραγκίσκο της Ασίζης το 1223. Σε μια

σπηλιά ο Άγιος Φραγκίσκος έβαλε πά-

χνη και δύο ζωντανά ζώα, ένα βόδι

και ένα γαϊδούρι. Έπειτα προσκάλεσε

τους κατοίκους της περιοχής για να

δουν την παράσταση της γέννησης

του Χριστού. Παρόμοιες αναπαραστά-

σεις έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς, αλλά

με τα χρόνια οι άνθρωποι και τα ζώα

αντικαταστήθηκαν από ολόγλυφες φι-

γούρες.

Στη φάτνη παρουσιάζεται η αγία οικο-

γένεια με το νεογέννητο βρέφος και

δίπλα τους εμφανίζονται συχνά οι μά-

γοι, οι βοσκοί, άγγελοι και κάποια ζώα.

Οι φιγούρες συνήθως είναι χειροποί-

ητες με λεπτομερή χαρακτηριστικά και

ενδύματα. Στην κορυφή της στέγης

πάνω από τη φάτνη υπάρχει ένα

αστέρι.

Η πόλη που φημίζεται για τα εργαστή-

ρια κατασκευής φάτνης είναι η Νάπολη.

Αυτό οφείλεται στο βασιλιά Κάρολο Γ΄,

γιό του καθολικού βασιλιά Φίλιππου Ε’

της Ισπανίας. Ο Κάρολος, στο πρώτο

μισό του 18ο αιώνα, ξόδεψε άφθονα

χρήματα και χρόνο για να κατασκευά-

σει μια βασιλική φάτνη. Το έργο ανέ-

θεσε στους κορυφαίους τεχνίτες της

Νάπολης που δούλευαν στα βασιλικά

εργαστήρια κατασκευής πορσελάνης

capodimonte.

Οι πλούσιες οικογένειες της πόλης μι-

μήθηκαν το βασιλιά τους και προσπά-

θησαν να το συναγωνιστούν κατα-

σκευάζοντας εντυπωσιακές φάτνες. Στις

δεκαετίες που ακολούθησαν η Νάπολη

έγινε το σπουδαιότερο κέντρο κατα-

σκευής φάτνης στην Ευρώπη και η κα-

τασκευή φάτνης είχε γίνει πλέον λαϊκή

παράδοση.  

H φάτνη είνάί

ενά εθίμο 

της κάθολίκης

εκκληςίάς 

κάί κάτάγετάί

άπο την ίτάλίά 

Η ιστορία της φάτνης

O
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Χριστουγεννιάτικο στεφάνι
Την παραμονή των Χριστουγέννων συνηθίζεται στα

χωριά να κρεμούν έξω από την πόρτα των σπιτιών πλε-

ξούδες από σκόρδα, πάνω στις οποίες καρφώνουν γα-

ριφαλάκια για να διώξουν την κακογλωσσιά που

“καρφώνει” την ευτυχία του σπιτιού τους.

Την εξώπορτα των σπιτιών κοσμεί, επίσης, ένα στεφάνι

από έλατο, διακοσμημένο με χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Σύμφωνα με την παράδοση, το στεφάνι φέρνει τύχη

στους ενοίκους του σπιτιού.

Το στόλισμα του καραβιού
Ένα έθιμο που τα τελευταία χρόνια τείνει να εξαφανιστεί

και τη θέση του έχει πάρει το ξένο έθιμο του χριστου-

γεννιάτικου δέντρου.

Το καράβι συμβολίζει την καινούργια πλεύση του ανθρώ-

που στη ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού. Τα παιδιά

των ναυτικών που έμεναν πίσω κατασκεύαζαν μόνα τους

τα παιχνίδια τους τα οποία συνήθως ήταν καραβάκια.

Το καραβάκι συμβόλιζε την προσμονή των παιδιών για

αντάμωση με τους συγγενείς τους, αλλά και την αγάπη

τους  για τη θάλασσα. Σιγά-σιγά καθιερώθηκε και το

έθιμο του στολισμού του όμως λόγω του ότι ήταν συν-

δεδεμένο με δυσάρεστες αναμνήσεις δεν μπόρεσε να

εδραιωθεί ως γιορτινό σύμβολο.

Το τάισμα της βρύσης 
Οι κοπέλες στη Θεσσαλία, τα χαράματα των Χριστου-

γέννων, αλλού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, πηγαί-

νουν στην πιο κοντινή βρύση “για να κλέψουν το

άκραντο νερό” (άκραντο, δηλαδή αμίλητο, γιατί δε βγά-

ζουν λέξη σ’ όλη τη διαδρομή). Αλείφουν τις βρύσες του

χωριού με βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει το

νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι τον καινούργιο

χρόνο και γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για να έχουν

καλή σοδειά, όταν φτάνουν εκεί, την “ταΐζουν”, με διά-

φορες λιχουδιές, όπως βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή

κλαδί ελιάς. Όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή

θα ήταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. Έπειτα ρί-

χνουν στη στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία χαλίκια, “κλέ-

βουν νερό” και γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αμίλητες

μέχρι να πιούνε όλοι από το άκραντο νερό. Με το ίδιο

νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ

σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια.

Χριστόκλουρα
Στη Θράκη, οι Σαρακατσάνες εξακολουθούν να ζυμώ-

νουν την “Χριστόκλουρα”. Στρογγυλή κουλούρα με διά-

φορα σχέδια, που αναπαριστούν συνήθειες από το

παρελθόν όπως στάνη, στρούγκα και άλλα. Της βάζουν

μέλι και την τρώνε όλοι μαζί περιμένοντας την γέννηση

του Χριστού.

Τα πιο “ελληνικά”
χριστουγεννιάτικα
έθιμα!
είνάί γεγονος οτί εχουμε υίοθετηςεί

εδω κάί πολλά χρονίά δίάφορες ςυνη-

θείες κάί εθίμά άπο το εξωτερίκο κάί

τά χρίςτουγεννίάτίκά δεν άποτελουν

εξάίρεςη. ωςτοςο, υπάρχουν ςε κάθε

γωνίά της ελλάδάς ηθη κάί εθίμά που

ςυνεχίζουν νά κράτουν ζωντάνες τίς

ελληνίκες πάράδοςείς
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Χριστόξυλο
Στην Μακεδονία, ο νοικοκύρης του σπιτιού διαλέγει από

το χωράφι του το πιο γερό κλαδί ελιάς ή πεύκου και το

τοποθετεί στο τζάκι του σπιτιού. Το ξύλο αυτό που ονο-

μάζεται και “Χριστόξυλο” καίγεται για όλο το Δωδεκαή-

μερο των Χριστουγέννων (από την μέρα δηλαδή των

Χριστουγέννων μέχρι και τα Φώτα). Κατά την παράδοση

το κάψιμο του Χριστόξυλου, βοηθά τον Χριστό να ζε-

σταίνεται στην φάτνη της Βηθλεέμ. Ο κάθε Μακεδόνας

προσπαθεί να καίγεται το Χριστόξυλο του σπιτιού του

μέχρι και τα Φώτα.

Το σπάσιμο του ροδιού
Στην Πελοπόννησο, έχουν το σπάσιμο του ροδιού. Το

πρωί της Πρωτοχρονιάς ο νοικοκύρης του σπιτιού πη-

γαίνει στην εκκλησία κρατώντας το ρόδι του για να το

“λειτουργήσει”. Μετά πηγαίνοντας στο σπίτι του, χτυπάει

την πόρτα της εισόδου και ανοίγοντας του σπάει με δύ-

ναμη το ρόδι για να σκορπιστούν οι ρώγες του παντού

στο σπίτι. Παράλληλα με το σπάσιμο του ροδιού, δίνουν

και την ευχή: “με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος και

όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη

μας όλη την χρονιά”.

Χριστουγεννιάτικο ψωμί

Στην Κρήτη, έχουν σαν χριστουγεννιάτικο έθιμο το

ζύμωμα του χριστουγεννιάτικου ψωμιού. Θεωρείται

ολόκληρη ιεροτελεστία, και χρησιμοποιούνται τα

καλύτερα υλικά για την παρασκευή του. Οι νοικο-

κυρές σχηματίζουν με τη μισή ζύμη, μία μεγάλη

κουλούρα ενώ με την υπόλοιπη έναν σταυρό για

να τη στολίσουν. Διακοσμητικά γύρω γύρω στην

κουλούρα αυτή του ψωμιού, χαράζουν με μαχαίρι

διάφορα σχέδια όπως καρδιές, αστεράκια, λου-

λούδια κ.α. Συνηθίζεται το χριστουγεννιάτικο αυτό

ψωμί να κόβει ο νοικοκύρης του σπιτιού την μέρα

των Χριστουγέννων και να το μοιράζει σε όλους

όσοι κάθονται στο γιορτινό τραπέζι.

κάτά την πάράδοςη 

το κάψίμο του χρίςτοξυλου,

βοηθά τον χρίςτο νά ζεςτάίνετάί

ςτην φάτνη της βηθλεεμ
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ο πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πη-

γαίνει στην εκκλησία, ντυμένοι όλοι με τα

καλά τους ρούχα για να παρακολουθήσουν

τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και να

υποδεχτούν το νέο χρόνο, καλό κι ευλογημένο. Στην

επιστροφή, ο νοικοκύρης του σπιτιού έχει στην τσέπη

του ένα λειτουργημένο ρόδι, που στην Μικρά Ασία το

φυλούσαν στα εικονίσματα από τις 14 Σεπτέμβρη, δη-

λαδή τη μέρα του Σταυρού.

Είναι αυτός που κάνει το ποδαρικό και σπάει το ρόδι.

Πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας και να

του ανοίξουν. Δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί

του. Έτσι είναι ο πρώτος που μπαίνει στο σπίτι για να

κάνει το ποδαρικό με το ρόδι στο χέρι.

Μπαίνοντας μέσα,  με το δεξί πόδι, σπάει το ρόδι πίσω

από την εξώπορτα για να πεταχτούν οι ρώγες του παν-

τού και ταυτόχρονα λέει: “με υγεία, ευτυχία και χαρά το

νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι , τόσες λίρες να

έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά.”

Άλλη ευχή που συνηθίζεται να λέγεται κατά το σπάσιμο

του ροδιού είναι: “Όσο βαρύ είναι το ρόδι, τόσο βαρύ

να είναι το πορτοφόλι μας, όσο γεμάτο καρπούς είναι

το ρόδι, να είναι γεμάτο το σπίτι μας με καλά και όσο

κόκκινο είναι το ρόδι, τόσο κόκκινη να είναι και η καρ-

διά μας!”

Η δύναμη του ροδιού
Οι λέξεις ρόδι και ροδιά είναι άμεσα συνδεδεμένες με

τις έννοιες ροή και δύναμη. Η δύναμη λοιπόν αυτού

του καρπού είναι χαρακτηριστική στην ελληνική μυθο-

λογία και όχι μόνο, αφού τα ιστορικά δεδομένα που

σχετίζονται μ`αυτό τον καρπό είναι ανεξάντλητα.

Στην Αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως η δύναμη του ρο-

διού κρυβόταν στους πολυάριθμους κόκκους του

(αφθονία και γονιμότητα), αλλά και στο πορφυρό

χρώμα του (χρώμα που φέρνει καλή τύχη). Δεν είναι τυ-

χαίο εξάλλου πως, ακόμη και σήμερα, αποτελεί ένα από

τα πιο εκφραστικά σύμβολα της ελληνικής λαογραφίας,

με έντονη παρουσία σε κάθε μορφή και έκφραση της

παραδοσιακής ζωής.

ενά πάνάρχάίο εθίμο του λάου μάς γίά την γίορτίνη μερά της ελευςης 

του νεου χρονου είνάί «το ςπάςίμο του ροδίου». το εθίμο άυτο άρχίκά 

εντοπίςτηκε ςτην πελοποννηςο, άν κάί μετά δίάδοθηκε ςε κάθε γωνίά της

ελλάδάς κάί ςυνεχίζετάί μεχρί κάί ςημερά.

T

με υγείά, ευτυχίά κάί

χάρά το νεο ετος 

κί οςες ρωγες εχεί το

ροδί , τοςες λίρες 

νά εχεί η τςεπη μάς

ολη τη χρονίά

“ “
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Το κοριτσάκι με 
τα σπίρτα, του Hans
Christian Andersen
Η πασίγνωστη ιστορία του δανού

ποιητή Hans Christian Andersen, “Το

κοριτσάκι με τα σπίρτα” (The little

match girl, 1845), μιλάει για τα ολο-

ζώντανα όνειρα και τις ελπίδες ενός

ετοιμοθάνατου παιδιού.

Μια Πρωτοχρονιά, μια προσπάθειά

του να ζεσταθεί, το φτωχό κοριτσάκι

που ήταν αναγκασμένο από τον πα-

τέρα του να πουλάει σπίρτα στον

χιονισμένο δρόμο άναψε ένα-ένα

τα σπίρτα και είδε μέσα σε αυτά

κάθε λογής οράματα: ένα χριστου-

γεννιάτικο τραπέζι γεμάτο φαγητά

και γλυκίσματα, ένα θεόρατο χρι-

στουγεννιάτικο δέντρο και τη νεκρή

γιαγιά του, το μόνο πρόσωπο που

του είχε φερθεί με αγάπη και

φροντίδα. Με το άναμμα του τε-

λευταίου σπίρτου, η μικρή ξεψύχισε

στη μέση του δρόμου και η γιαγιά

της την οδήγησε στον Παράδεισο.

Την επόμενη μέρα, οι περαστικοί

κοίταξαν με θλίψη το νεκρό παιδί,

στο οποίο κανείς τους δεν είχε δεί-

ξει την παραμικρή συμπόνια μέχρι

το θάνατό του.

Το διήγημα του Andersen αποτελεί

μέχρι και σήμερα γροθιά με τον κυ-

νισμό του και τη ρεαλιστική απεικό-

νιση μιας πραγματικότητας που

ίσχυε στην εποχή του και συνεχίζει

να ισχύει. Η αδιαφορία των ανθρώ-

πων για τον πόνο των άλλων, η με-

τάνοια που φθάνει κατόπιν εορτής

και η κακοποίηση  και εκμετάλλευση

των παιδιών είναι φαινόμενα που

δεν έχουν πάψει να πλήττουν την

κοινωνία μας.

Τα Χριστούγεννα, 
του Anton Chekhov
Ο σπουδαίος Ρώσος θεατρικός συγ-

γραφέας και διηγηματογράφος Anton

Chekhov αφηγείται πέντε χριστουγεν-

νιάτικα παραμύθια, χαρακτηριστικά

του Ρωσικού πνεύματος των Χριστου-

γέννων και μας μεταφέρουν στη Ρω-

σία μιας άλλης εποχής. Το βιβλίο “Τα

Χριστούγεννα και άλλες χριστουγεν-

νιάτικες ιστορίες”  περιλαμβάνει τα

διηγήματα  “Ο Βάνκα”, “Τ’ αγόρια”, “Τα

Χριστούγεννα”, “Νύχτα στο νεκροτα-

φείο” και “Οι μεγαλομάρτυρες της

Πρωτοχρονιάς”. Μέσα από τις σελίδες

του βιβλίου με ένα εξαιρετικά λεπτό

χιούμορ δημιουργείται μια γλυκιά

χριστουγεννιάτικη μελαγχολία. Βρίσκε-

ται ανάμεσα στο δράμα και την κω-

μωδία.

Οι πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες
ιστορίες για μικρούς και μεγάλους!
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Μια Χριστουγεννιάτικη
Ιστορία, του Charles
Dickens
Με το έργο του “Μια Χριστουγεννιάτικη

Ιστορία” (A Christmas Carol, 1843), ο C.

Dickens μας διηγείται την ιστορία του

Εμπενίζερ Σκρουτζ, ενός δυστυχή ηλι-

κιωμένου άντρα ο οποίος, την παρα-

μονή κάποιων Χριστουγέννων, δέχεται

επίσκεψη από το φάντασμα του νε-

κρού συνεργάτη του. Αργότερα τη

νύχτα, ακολουθούν τρία ακόμα φαν-

τάσματα και  ο Σκρούτζ μετατρέπεται

σε έναν ευγενικό άνθρωπο, έτοιμο να

μοιράσει χαρά και να απολαύσει τα

Χριστούγεννα.

Τα Χριστούγεννα ήταν μια παράδοση

που είχε ξεκινήσει να αποκτά μεγάλη

απήχηση κατά τη βικτωριανή εποχή,

οπότε και γράφτηκε το βιβλίο. Ο Dick-

ens επηρεάστηκε για το έργο του από

την κοινωνική πτώση που υπέστη η οι-

κογένειά του όταν ο ίδιος ήταν παιδί,

μα και από την ύπαρξη πολλών φτω-

χών παιδιών στα μέσα του 19ου αιώνα.

Υποστηρίζεται πως εμπνεύστηκε τον

χαρακτήρα του Σκρουτζ από τα συγ-

κρουόμενα συναισθήματά του για τον

πατέρα του, τον οποίο αγαπούσε και

είχε δαιμονοποιήσει ταυτόχρονα. Αυτή

η ψυχική σύγχιση ίσως εξηγεί τους δύο

εκ διά μέτρου αντίθετους χαρακτήρες

του Σκρουτζ στη διάρκεια της ιστορίας.

O Τάρανδος Ρούντολφ 
με την Κόκκινη Μύτη του
Robert L. May
Όλοι μας έχουμε ακούσει έστω και μία

φορά το γνωστό τραγούδι, που

έγραψε ο

Johnny Marks το 1939, βασιζόμενος

στο παραμύθι Rudolph the Red –

Nosed Reindeer του Robert L. May

Το παραμύθι δημιουργήθηκε από την

αλυσίδα πολυκαταστημάτων Mont-

gomery Ward στο Σικάγο, στην προ-

σπάθειά της να εξοικονομήσει κάποια

χρήματα. Το 1939 οι υπεύθυνοι της

εταιρείας αποφάσισαν να βρουν ένα

τρόπο για να κερδίσουν περισσότερα

χρήματα, από τις πωλήσεις των βιβλίων

ζωγραφικής. Ο Robert L. May, που ερ-

γαζόταν ως κειμενογράφος στην εται-

ρεία, ήταν γνωστός στους συναδέλ-

φους του γιατί ήταν πολύ καλός στο

να γράφει στιχάκια και ιστορίες για

παιδιά. Επιλέχτηκε λοιπόν για να γράψει

μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, η οποία

θα χρησίμευε ως διαφημιστική προ-

ώθηση για τα βιβλία ζωγραφικής που

εισήγαγε η εταιρεία.

Ο Robert L. May στα νιάτα του ήταν

πολύ μικροκαμωμένος και πολλά παιδιά

τον πείραζαν γι’ αυτό. Έτσι, αποφάσισε

να κάνει μια ιστορία σαν αυτή του

ασχημόπαπου που έγινε κύκνος.  

Ο Εγωιστής Γίγαντας, 
του Oscar Wilde
Ο Εγωιστής Γίγαντας είναι μία από τις

πέντε παιδικές ιστορίες που συγκρο-

τούν το βιβλίο Ο ευτυχισμένος πρίγκι-

πας και άλλες ιστορίες, έργο του Oscar

Wilde που εκδόθηκε το 1888.

Αφηγείται την ιστορία ενός γίγαντα και

μιας παρέας παιδιών. Στον πανέμορφο

κήπο του γίγαντα έπαιζαν τα παιδιά.

Εκείνος όμως τα έδιωξε και έχτισε ολό-

γυρα έναν ψηλό φράχτη, απαγο-

ρεύοντας την είσοδο. Από τότε, η

άνοιξη και το καλοκαίρι δεν ξανάρθαν

ποτέ. Τα πουλιά έφυγαν. Χιόνι και χα-

λάζι πέφταν αδιάκοπα. Τα λουλούδια

δε φύτρωναν και τα δέντρα δεν άνθι-

ζαν. Όμως, τα παιδιά τρύπωσαν στον

κήπο κρυφά. Κι άλλαξαν όλα. O γίγαν-

τας κατάλαβε και αγάπησε τα παιδιά.

Κι όταν γέρασε, ένα από αυτά οδή-

γησε την ψυχή του στον Παράδεισο.

O Oscar Wilde συνθέτει ένα συγκινη-

τικό και διαχρονικό παραμύθι με το

οποίο κατηγορεί τον εγωισμό και προ-

βάλλει την ανθρωπιά και την αγάπη,

δημιουργώντας ένα κλασικό έργο της

παγκόσμιας λογοτεχνίας για τα παιδιά.

Κρύο ζελέ και 
ζεστό κρασί κανέλας

Υλικά
για το ζελέ
3 ξυλάκια κανέλας
1 φλιτζάνι κρασί γλυκό (Μοσχάτο λή-
μνου)
1 φλιτζάνι νερό
1/3 φλιτζανιού ζάχαρη
1 κουτ. σούπας ζελατίνα σε σκόνη
για το κρασί
2-3 ξυλάκια κανέλας
750ml κρασί κόκκινο
2-3 φλούδες πορτοκαλιού
3-4 γαρίφαλα

Διαδικασία
Ετοιμάζετε το ζελέ: Βάζετε τα ξυλάκια
της κανέλας με το κρασί, το νερό και
τη ζάχαρη σε μια κατσαρόλα, πάνω σε
μέτρια φωτιά και τα σιγοβράζετε για 5
λεπτά. Βγάζετε και πετάτε τα ξυλάκια
κανέλας.
Βάζετε τη ζελατίνα σ’ ένα μπολ και την
περιχύνετε με δύο τρεις κουταλιές κρύο
νερό. Την αφήνετε να φουσκώσει για 5
λεπτά και τη ρίχνετε μέσα στο σιρόπι
κανέλας. Μοιράζετε το μίγμα σε 4 ατο-
μικά φορμάκια ελαφρώς αλειμμένα με
λάδι και τα βάζετε στο ψυγείο για του-
λάχιστον 3 ώρες ή μέχρι να πήξει το
ζελέ.
για να τα σερβίρετε, τα αναποδογυρί-
ζετε προσεκτικά σε πιάτα.
για να φτιάξετε το κρασί κανέλας: Ζε-
σταίνετε καλά σε μια κατσαρόλα το
κρασί μαζί με τα ξυλάκια κανέλας, τα
γαρίφαλα και τις φλούδες πορτοκα-
λιού, χωρίς να αφήσετε να πάρει
βράση. αφήνετε το κρασί να τραβήξει
τα αρώματα και, όσο είναι ακόμα
ζεστό, το σερβίρετε σε φλιτζάνια του
τσαγιού. Πίνεται ζεστό.

Ti
ps Τα ολόκληρα ξυλάκια κρατούν

το άρωμά τους περισσότερο από
τη σκόνη κανέλας.
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Κουραμπιέδες 
με άρωμα μανταρινιού

τοιμάζετε τη γέμιση: πλένετε τα
μανταρίνια, τα στύβετε και κρατάτε
το χυμό και τις φλούδες. Σε μία
κατσαρόλα βράζετε τις φλούδες

σε αρκετό νερό για 10-15 λεπτά μέχρι να μα-
λακώσουν, αλλάζοντας ενδιάμεσα δύο τρεις
φορές το νερό, για να ξεπικρίσουν. Τις σου-
ρώνετε και τις βάζετε στο μπλέντερ μαζί με τα
ασπρισμένα αμύγδαλα και τα αλέθετε μέχρι να
γίνουν πολτός.
Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνετε τον μισό χυμό μαν-
ταρινιού μαζί με τη ζάχαρη και ανακατεύετε
καλά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέτετε τον
πολτό μανταρινιών-αμυγδάλων και ανακατεύετε
πάνω σε χαμηλή φωτιά για 6-8 λεπτά, μέχρι να
ξεκολλάει το μίγμα από τα τοιχώματα της κα-
τσαρόλας. Αν είναι πολύ σφιχτό το μίγμα προ-
σθέτετε λίγο χυμό μανταρινιού ακόμα.
Αφήνετε το μίγμα να κρυώσει και το πλάθετε
σε μπαλάκια σε μέγεθος μικρού καρυδιού. Βρέ-
χετε τα χέρια σας κάθε τόσο για να μην κολλάει
το μίγμα. Αφήνετε τα μπαλάκια να σταθούν
πάνω σε λαδόκολλα.
Ετοιμάζετε τη ζύμη: τρίβετε το βούτυρο με το
αλεύρι και το αλάτι με τα δάχτυλα, μέχρι να
γίνουν σαν τραχανάς. Προσθέτετε τους κρό-
κους και τη ζάχαρη και ζυμώνετε -πάντα με τα

χέρια- ρίχνοντας λίγο-λίγο ανθόνερο, μέχρι
να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα. Πλάθετε τη
ζύμη σε μία μπάλα, την τυλίγετε με μεμβράνη
και την αφήνετε στο ψυγείο να ξεκουραστεί
μισή ώρα περίπου.
Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 200 βαθ-
μούς. Σε καθαρή επίπεδη επιφάνεια ανοίγετε τη
ζύμη σε λεπτό φύλλο και κόβετε δίσκους δια-
μέτρου 7εκ. Βάζετε στη μέση κάθε δίσκου από
ένα μπαλάκι μίγματος μανταρινιών-αμυγδάλων
και το τυλίγετε με τη ζύμη ώστε να καλυφθεί τε-
λείως. Το πιέζετε ελαφρά με την παλάμη σας
να πλατύνει λίγο.
Αραδιάζετε τους κουραμπιέδες σε ένα ταψί
στρωμένο με χαρτί ψησίματος. Βάζετε το ταψί
στον φούρνο και ψήνετε για περίπου 10 λεπτά.
Αφήνετε τους κουραμπιέδες να κρυώσουν λίγο
και τους πασπαλίζετε με άχνη ζάχαρη.

Εάν σας περισσέψει γέμιση την πλάθετε
σε μπαλάκια τα οποία αφήνετε να στε-
γνώσουν 2-3 ημέρες και θα έχετε αμυ-
γδαλωτά με άρωμα και γεύση μανταρι-
νιού για μικρά κεράσματα.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη γέμιση
με έτοιμη αμυγδαλόπαστα την οποία θα
πλάσετε σε μπαλάκια. Αμυγδαλόπαστα
έτοιμη βρίσκετε στα super markets σε
συσκευασία των 150γρ.

Ti
ps

Υλικά
για τη ζύμη
• 250γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
•120γρ. βούτυρο φρέσκο •2 κρόκους
αβγών •2 κουτ. σούπας ζάχαρη •2-3 κουτ.
σούπας νερό ή ανθόνερο •αλάτι
για τη γέμιση
•1½ φλιτζάνι αμύγδαλα ασπρισμένα 
•1½ φλιτζάνι ζάχαρη •3 μανταρίνια (τύπου
Χίου) •1½ φλιτζάνι χυμό μανταρινιού 
• ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

E
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άRAPINIS
οσμηματοπωλείο Αραπίνης.

Κάντε το καλύτερο δώρο για

τις γιορτές στον εαυτό σας

και στους αγαπημένους σας!

Μια επιχείρηση που λειτουργεί 68 χρόνια

και συγκεκριμένα από το 1970 στο Ν.

Ηράκλειο Αττικής με ιδρυτή τον κ. Πάρη

Ι. Αραπίνη, του οποίου η γνώση στο

αντικείμενο, συνέβαλε στη δημιουργία

ενός καταστήματος που ανταποκρίνεται

στις ανάγκες των πελατών για το καθη-

μερινό κόσμημα, έως το κόσμημα για

τις καλύτερες περιστάσεις συνεχίζει να

παρέχει προϊόντα από πολύτιμα μετάλλα

και ρολόγια υψηλής ποιότητας με διάρ-

κεια στο χρόνο, προσαρμοσμένα στις

πιο απαιτητικές ανάγκες. 

Το Arapinis Swarovski Corner για τις

αγορές σας θα το βρείτε στη Λ. Ηρα-

κλείου 390, αλλά και στο https://arapi-

nis.gr/shop

K

by XTYPOS

ςελ.  25

άRTEMIS
ιστεύετε πως ήρθε η ώρα

να ανανεώσετε το στυλ σας

αλλά φοβάστε το αποτέλε-

σμα; Θέλετε να ζήσετε μια

εμπειρία ομορφιάς και χαλάρωσης και

να αναδείξετε την ομορφιά και το στυλ

σας; Τότε το Κομμωτήριο “ARTEMIS”

Hair and Nails Fashion, στη Μεταμόρ-

φωση, είναι αυτό που χρειάζεστε! Ένα

μοντέρνο περιβάλλον, με όμορφη δια-

κόσμηση και έμπειρο φιλικό προσω-

πικό, θα αλλάξει τη διάθεσή σας.  Όσο

για τις υπηρεσίες που προσφέρονται:

Γυναικεία, Ανδρικά, Παιδικά Κουρέματα

Χτενίσματα Βραδινά,  Χτενίσματα Νυ-

φικά Βαφή, Ανταύγειες, Μακιγιάζ Μα-

νικιούρ,  Πεντικιούρ, Αποτρίχωση, Κλω-

στή, θεραπείες.

Η εμπειρία του προσωπικού στο χώρο

της κομμωτικής, θα φροντίσει να ανα-

δείξει το στυλ που σας εκφράζει, να

έχετε το αποτέλεσμα που ονειρεύεστε

με μαλλιά λαμπερά και υγιή. Σε αυτές

τις γιορτές λοιπόν αφεθείτε στα χέρια

των ειδικών για μια εκθαμβωτική εμ-

φάνιση στα ρεβεγιόν των Χριστουγέν-

νων και της Πρωτοχρονιάς!

π

ςελ.  20-21

χίονουλά
χειμώνας δεν χρειάζεται τί-

ποτα παραπάνω από ένα

ζεστό πάπλωμα, και ένα πε-

ριποιημένο εορταστικό τρα-

πέζι φυσικά! Τo κατάστημα λευκών ει-

δών ΧΙΟΝΟΥΛΑ διαθέτει τα καλύτερα

υφάσματα για την κρεβατοκάμαρα, το

σαλόνι και την τραπεζαρία. Καταξιώ-

θηκε στους πολλούς και καλούς πε-

λάτες του, όπου στο εξοπλισμένο με

υπερσύγχρονα μηχανήματα υφαντή-

ριο, αλλά και το πρατήριο, όπου δια-

τίθενται τα προϊόντα παραγωγής, υπό

τη διεύθυνση της κ. Αναστασίας Χα-

τζηαργυρίου.

Τραπεζομάντηλα, κουρτίνες, ριχτάρια,

σεντόνια, εποχιακά προϊόντα, παιδική

προίκα, δώρα γάμου, χαλιά, μπουρ-

νούζια, αξεσουάρ μπάνιου και κουζί-

νας, διακοσμητικά, παπλώματα, κου-

βέρτες, ιδέες για νεανικό δωμάτιο, τα

προϊόντα είναι αμέτρητα και σε τιμές

που δεν περιμένετε.

Όλα αυτά βεβαίως με τις φιλικές

συμβουλές και την πολύχρονη εμ-

πειρία των υπευθύνων, ώστε να κά-

νετε τις σωστότερες επιλογές, στις

καλύτερες τιμές.

ο

ςελ. 27
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φοδιάστε το τραπέζι των Χρι-

στουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς με τα πιο φρέσκα

και νόστιμα κρέατα! Ένα πα-

ραδοσιακό κρεοπωλείο στην καρδιά της

Νέας Ιωνίας, στη γνωστή αγορά επί της

οδού Κ. Βάρναλη 8, η επιχείρηση Γιαν-

νόπουλος με εκλεκτά προϊόντα περιμένει

να σας εξυπηρετήσει με γνώμονα την

ποιότητα.

Η ιστορία του ξεκινά το 1955 και από

τότε αποτελεί σταθερή αξία στον χώρο

εδώ και 60 χρόνια. Θα βρείτε μεγάλη

ποικιλία από ελληνικά κρέατα Σερρών

και Τρικάλων. Μη χάσετε την κατασκευή

σε μεγάλη ποικιλία παρασκευασμάτων

από τορτίγιες κοτόπουλου με μοτσα-

ρέλα, χοιρινό σπετζοφάι, όπως και μα-

ριναρισμένες μπριζόλες που δεν μπο-

ρούν να αντισταθούν και οι πιο

απαιτητικοί πελάτες!

E

ςελ.  35

άCS
εν υπάρχει καλύτερος

τρόπος να στείλετε τα

δώρα σας έγκυρα,

υπεύθυνα και με ασφά-

λεια από το να απευθυνθείτε στην

ACS. Με καταστήματα στην ευρύ-

τερη περιοχή του Περισσού, Γαλα-

τσίου και Χαλανδρίου θα εξυπη-

ρετηθείτε με την ποιότητα των

υπηρεσιών που αρμόζει σε μια με-

γάλη εταιρεία.

Στείλετε εταιρικά ή προσωπικά

δώρα σε φίλους και συνεργάτες

εμπιστευόμενοι ένα από τα τέσ-

σερα καταστήματα της περιοχής

Να θυμάστε πως στέλνονται τα

πάντα παντού, με αξιοπιστία, μέσα

από ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο

υπηρεσιών.

δ

BAKERY CITY
αγαπημένος μας φούρνος

ανανεώθηκε και βρίσκεται

πλέον και στο Ηράκλειο Ατ-

τικής για να... γλυκάνει τις

γιορτές σας! Καθημερινά το άρωμα

του φρέσκου ψωμιού σας οδηγεί σε

ένα από τα τρία καταστήματά του Bak-

ery City της Οικ. Αναστασοπούλου.

Στην Μεταμόρφωση (Πεύκων 31), στο

Χαλάνδρι (Λυκούργου 5) και στο Ηρά-

κλειο (Νεότητος 4), φρέσκα σφολιατο-

ειδή, γλυκά και πολλά ακόμη που μαζί

με τον υπέροχο καφέ “δια χειρός” Bak-

ery City σας φτιάχνουν τη μέρα! Φυ-

σικά, τα μεσημέρια φροντίζουν και το

διάλειμμά σας με πεντανόστιμα πιάτα

ημέρας για κάθε γούστο.

ο

ςελ. 9

“γίάννοπουλος” κρεοπωλείο

ςελ. 39

Kλείδάμπάρωμάτά
ην μένεις με τον φόβο! Θωράκισε το σπίτι σου με τον καλύτερο εξο-

πλισμό ώστε να νιώθεις και κυρίως να είσαι ασφαλής. Στα Κλειδαμπα-

ρώματα μπορείς να ενημερωθείς από τους ειδικούς, για πόρτες ασφα-

λείας, αλλά και κλειδαριές όλων των αξιόπιστων τύπων και να είσαι

προστατευμένος. Άμεσα, εξοπλίστε το σπίτι σας με χαμηλό κόστος για να το κρα-

τήσετε απαραβίαστο και φυσικά, την περιουσία σας, στα χέρια σας, καταφτάνοντας

σε κάποιο από τα δύο καταστήματα στο Ηράκλειο Αττικής Λ. Ηρακλείου Λ. 349 και

Μεσογείων 433, Αγία Παρασκευή. 24 ώρες στα 2106008888 και 6947421515.

M

ςελ.  36
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λύση για να κάνετε το κα-

λύτερο δώρο στους αγα-

πημένους σας φέτος τις

γιορτές βρίσκεται στη Λ.

Ηρακλείου και στο χρυσοχοείο Γ. Εμ-

βαλωμένος & Υιος. Η επιχείρηση πλη-

σιάζει τα 100 χρόνια (1922) πολυτε-

λούς εμφάνισης, ποιότητας και

αξιοπιστίας από τους πιο επώνυμους

οίκους, σε ρολόγια, κοσμήματα και

αξεσουάρ που έχουν μοναδικό στυλ.

Προσφέρεται πλούσια συλλογή κο-

σμημάτων,  ρολογιών, τόσο γυναι-

κεία, όσο και ανδρικά από όλα τα

επώνυμα brands, και αξεσουάρ με

σχέδια και μοτίβα αναγνωρισμένης

κομψότητας, υψηλή ποιότητα σε

προσιτές τιμές. 

Όλα τα προϊόντα είναι επιλεγμένα

προσεκτικά για να ταιριάζουν στο

στυλ και το χαρακτήρα του καθενός

ξεχωριστά, με την απόλυτη εγγύηση

ποιότητας και καλής λειτουργίας από

τους επίσημους αντιπροσώπους.

Κάθε προϊόν είναι από μόνο του το

εχέγγυο για την άριστη ποιότητα και

αξιοπιστία.

H

ςελ.  23

“ο γίάννης” κρεοπωλείο

ο κρεοπωλείο "Ο Γιάννης"

τιμάει αυτό που λέμε

“κρέας με παράδοση” κα-

θώς είναι από τις παλαι-

ότερες οικογενειακές επιχειρήσεις

στο Νέο Ηράκλειο, λειτουργίας 37

χρόνων και έχει γνώμονα την καλύ-

τερη ποιότητα στο ελληνικό κρέας

μέσα σε πολύ ευχάριστο κλίμα εξυ-

πηρέτησης. 

Τα τελευταία χρόνια στο καινούριο

κατάστημα, το οποίο εγκαινιάστηκε

το 2012 παρουσία πλήθους κόσμου

και φίλων, λειτουργεί υπό τη διεύ-

θυνση της τρίτης γενιάς της οικογέ-

νειας, τον Βασίλη Παλαιολόγο. Τα

προϊόντα καλύπτουν τα γούστα και

του πιο απαιτητικού πελάτη, όπου θα

βρούμε εκτός από φρεσκότατα μο-

σχάρια, χοιρινά, αρνιά, κοτόπουλα.

Θα βρείτε πάρα πολλές ιδέες και

προτάσεις για μαγειρική και φυσικά

για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζει,

ενώ εκλεκτά παρασκευάσματα που

φτιάχνονται στο σύγχρονο παρα-

σκευαστήριο του καταστήματος, με

εξαιρετική ποιότητα, είναι η ιδανική

λύση για τους μερακλήδες της

γεύσης.

T
ξίζει στην ντουλάπα μας

να έχουμε κάποια καλά

κομμάτια με διαχρονική

αξία. Μια ματιά χρειάζεται

στη βιτρίνα του καταστήματος Αν-

δρικών ενδυμάτων Γιαννακόπουλος

στη Λ. Ηρακλείου για να βρείτε αυτό

ακριβώς που χρειάζεστε και αξίζετε.

Φοβερά σχέδια σε μεγάλη ποικιλία

χρωμάτων σε πουκάμισα, κοστούμια,

παντελόνια, μπουφάν, ανδρικά αξε-

σουάρ. Είναι πολύ σημαντικό όμως

να ξέρετε κάτι που γνωρίζουν καλά

αυτοί που ξέρουν από ποιοτικά εν-

δύματα ότι ο κ. Γιάννης Γιαννακό-

πουλος είναι ο παραδοσιακός πα-

ραγγελιοράφτης. 

Μπορείτε να ράψετε ότι χρειάζεστε

από πουκάμισο, παντελόνι, παλτό,

γιλέκο, μέχρι ολόκληρο κοστούμι

στα μέτρα σας, ένα κομμάτι απο-

κλειστικά μόνο για εσάς σε συμφέ-

ρουσες τιμές.

A

ςελ. 18

ςελ. 31

γ. εμβάλωμενος & υίος

γίάννάκοπουλος  
άνδρίκά ενδυμάτά
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τοιμάστε τις πιο εντυπω-

σιακές Χριστουγεννιάτικες

συνταγές με τα κρέατα –

εγγύηση του Δ. Κοντο-

γιάννη! Στο Κρεοπωλείο του στη συμ-

βολή των οδών Κουντουριώτου 18

& Νεότητος στο Ηράκλειο Αττικής

θα βρείτε από λουκάνικα και κοντο-

σούβλι, μέχρι κοκορετσάκια και στε-

φταλιές, όλα επιλεγμένα, συντηρη-

μένα και εκτεθειμένα με προσοχή,

έτσι ώστε να έχετε στο πιάτο σας

όλη τη γεύση που κρύβεται σ’ένα

καλοαναθρεμμένο μοσχάρι, χοιρινό,

αρνάκι, κ.λπ. Στο κατάστημα λειτουρ-

γεί και τυράδικο για να εμπλουτίσετε

ακόμα περισσότερο το τραπέζι σας

με φέτα πικάντικη, γραβιέρα, ανθό-

τυρο και πολλά ακόμη!

E

ςελ.  33

ίορδάνης ξηροκάρπάδίκο

να όνομα είναι η εγγύηση

σε ό,τι αφορά την ποιότητα,

την γεύση και τους καλούς

ξηρούς καρπούς κι αυτό εί-

ναι του “Ιορδάνη”. Αξίζει να θυμηθούμε

την Ιστορία, όπου σαν παλιά καλή ελ-

ληνική ταινία με πρωταγωνιστή το

Γιώργο Γουναρίδη, τον προπάππου,

που το 1922 ήρθε από το Ικόνιο της

Μικράς Ασίας στην Αθήνα και σε ένα

μαγαζάκι 18 τετραγωνικών στη Νέα

Ιωνία, άρχισε να ψήνει και να πουλά

ξηρούς καρπούς. 

Η αγάπη της οικογένειας Γουναρίδη

για τη δουλειά, η κοινωνικότητα του

παππού Ιορδάνη, οι εξαιρετικές πρώτες

ύλες αλλά και το καβούρδισμα, που

μέχρι σήμερα γίνεται στο εργαστήριο

της επιχείρησης, έκαναν το μαγαζί

πολύ γρήγορα γνωστό σε όλη την

πόλη. Σήμερα η ποιότητα παραμένει

αδιαπραγμάτευτη με ξηρούς καρπούς

από τους καλύτερους που θα βρείτε

στην Αθήνα και όχι μόνο. Φυσικά, αξίζει

να σημειωθεί η ποικιλία παραδοσιακών

γλυκών και φυσικά, ο εκλεκτός φρε-

σκοκομμένος ελληνικός καφές, που

ξεχωρίζει από το άρωμα και τη φρε-

σκάδα του.  Μετά τον καφέ δεν θα

μείνουν απαρατήρητες οι ιδιαίτερες

συνθέσεις με ξηρούς καρπούς, απο-

E

ξηραμένα φρούτα, ποτά ή ζαχαρώδη,

που προσαρμόζονται ανάλογα με τις

προτιμήσεις,  για να καλύψουν κάθε εί-

δους εκδήλωση.  

Το κατάστημα θα το βρείτε στη Λεωφ.

Ηρακλείου 230, στη Νέα Ιωνία όπου

θα καταλάβετε γιατί είναι τόσο αγα-

πητά τα προϊόντα του και γιατί εχει

κατακτήσει πιστοποιητικό ποιότητας,

για το εργαστήριο iso 2200:2005,

ενώ δεν θα αντισταθείτε να κάνετε κι

εσείς την αγορά σας!
ςελ. 7

κοντογίάννης κρεοπωλείο

TO γνηςίο
ες ένα γρήγορο γεύμα στο

διάλειμμα από τη δουλειά;

Ή ψάχνεις ένα μέρος να

πας με την παρέα σου τα

Χριστούγεννα και να ευχαριστηθείτε

καλό φαγητό και καλή ατμόσφαιρα;

Ό,τι και να ψάχνεις το Γνήσιο Σουβλάκι

είναι το μέρος που πρέπει να επισκε-

φθείς. Το πιο γνωστό σουβλατζίδικο

/μπριζολάδικο του Ηρακλείου, βρίσκεται

στην οδό Πευκών 8 και σου προσφέρει

ποικιλία επιλογών: Καλαμάκια, πίτες, κεμ-

πάπ, κοτομπέικον, σαλάτες κ.ά, με γρή-

γορη εξυπηρέτηση, χωρίς κράτηση. Ιδα-

νικό και για τους μικρούς μας φίλους

και με ταχύτατο take away για να μην

μένει κανείς νηστικός! 

θ

ςελ. 15
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αλήθεια είναι πως όταν

ακούσει κανείς το όνομα

της εταιρίας ΤΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ε.

δύο πράγματα του έρχον-

ται στο μυαλό... γούστο και ποιότητα!

Από το 1979 ο ΤΗΝΙΑΚΟΣ  κατασκευάζει

έπιπλα για εσάς με ελληνικά προϊόντα

αρίστης ποιότητας, υψηλού σχεδια-

σμού, πάντα στις καλύτερες τιμές της

αγοράς και πρωτίστως με πίστη στις

παραδόσεις! 

Οι εξελίξεις της αγοράς και των προ-

ϊόντων βρίσκει τους υπεύθυνους της

εταιρείας πάντα ενήμερους ώστε να

καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών

τους, πάντα αντίθετα με τις τεχνικές της

αγνώστου προέλευσης και της φτηνής

εισαγωγής επίπλων από το εξωτερικό.

Σε πέντε σύγχρονους εκθεσιακούς χώ-

ρους, σε Ν. Ιωνία, Χαλάνδρι, Νίκαια,

Ηλιούπολη και στο Ίλιον, θα βρείτε δη-

μιουργίες επίπλων σχεδιασμένα για μια

ζωή στις καλύτερες τιμές.

Φυσικά, τα έπιπλα της εταιρείας ΤΗΝΙΑ-

ΚΟΣ παρέχουν μεγάλη γκάμα επιλογών

σε σχέδια, χρωματισμούς αλλά και

υφάσματα, ώστε να βρείτε αυτό που

αντιπροσωπεύει καλύτερα το προσω-

πικό σας γούστο, αλλά και τις ανάγκες

σας, πάντα στις καλύτερες τιμές.

Γι’αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάμε το

σύνθημα του: Καλές τιμές, τεχνογνω-

σία, εργονομία.

η

ςελ.  40

νOYβελ
ο εσώρουχο είναι αναμ-

φισβήτητα το “κλειδί” για

την αυτοπεποίηθη και

όμορφη αίσθηση. Στη Μι-

κράς Ασίας 6, στη Νέα Ιωνία το κα-

τάστημα ΝΟΥΒΕΛ περιέχει εσώ-

ρουχα, ανδρικά και γυναικεία, για

όλα τα γούστα με εξαιρετική ποι-

ότητα και σχέδια, κλασικά αλλά και

μοντέρνα, πάντα μέσα στη μόδα. 

Θα βρείτε επώνυμες μάρκες όπως

triumph και calvin klein σε μεγάλη

ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, ενώ

σίγουρα θα σας τραβήξουν το

βλέμμα οι πιζάμες, που είναι ό,τι

χρειάζεται κανείς για έναν άνετο

(και ταυτόχρονα στυλάτο!) ύπνο τις

κρύες νύχτες του χειμώνα.

τ
πηγη

καλύτερη επιλογή στα πα-

πούτσια βρίσκεται στα Κα-

ταστήματα Υποδημάτων

"Πηγή", όπου  η εγγύηση

στο παπούτσι με την πείρα και την

γνώση πάνω από 30 χρόνια συ-

ναντιούνται με το στυλ και το καλό

γούστο. Στο κατάστημα (Λεωφ. Ηρα-

κλείου 270, Νέα Ιωνία)  θα συναν-

τήσετε μεγάλη ποικιλία σε Επώνυμα

Ανδρικά, Γυναικεία και παιδικά πα-

πούτσια σε πολλά σχέδια, χρώματα

και μεγέθη αλλά και Παντόφλες

ανατομικές διάφορες.

H

ςελ. 19

τηνίάκος  

ςελ. 17
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αιρός για ανανέωση στο

σπίτι; Έφυγες για... Forma di

Romana! H πολυετής εμπει-

ρία στο χώρο του επίπλου

(πάνω από 30 χρόνια) είναι η εγγύηση

του σωστού αποτελέσματος με άριστη

ποιότητα υλικών και εργασίας.

Οι έμπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν την

αλλαγή και επισκευή σε ταπετσαρίες επί-

πλων, σαλονιών, κρεβατιών αλλά και σε

όλα τα έπιπλα που έχουν ύφασμα. Κα-

τασκευάζονται επίσης σαλόνια σε σχέ-

δια και διαστάσεις για να ταιριάζουν

στον χώρο σας. Μην ξεχνάτε ότι μπο-

ρείτε να φέρετε τα παλιά σας έπιπλα

(για αλλαγή υφάσματος, επισκευές) και

θα τα πάρετε ολοκαίνουργια, όπως και

ταπετσαρίες επίπλων σε καναπέδες, κα-

ρέκλες, πολυθρόνες, κρεβάτια.Τέλος, εάν

έχετε επιχείρηση και χρειάζεστε ανακαί-

νιση γίνονται επισκευές και κατασκευές

σε χώρους μαζικής εστίασης για να

φτιάξετε τον ιδανικό χώρο για εσάς!

κ

ςελ.  29

FAZ
άχνετε πώς να κάνετε

την πιο εντυπωσιακή εμ-

φάνιση σε χαμηλό κό-

στος; Το κατάστημα FAZ

fashion που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία

επί της Λ. Ηρακλείου 286, είναι το

σημείο όπου το στυλ και οι οικο-

νομικές τιμές “ενώνουν” τις δυνά-

μεις τους. 

Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας

όπου οι ειδικοί προτείνουν εντυπω-

σιακά ντυσίματα με στυλ και άποψη

στο ρούχο. Φυσικά, εκτός από τη

μεγάλη γκάμα επώνυμων ρούχων,

θα συναντήσετε και την Ελληνική

Εταιρεία ENDESON που σίγουρα θα

γίνετε θαυμαστές της! Μία βόλτα

στο κατάστημα θα σας κάνει να

λατρέψετε κι εσείς αυτήν την εται-

ρεία και να δοκιμάσετε κάθε είδος

ένδυσης σε διάφορα χρώματα και

σχέδια.

ψ

BLUE Artistic
εν χρειάζεται να ψάξετε

πολύ για να βρείτε το ιδα-

νικό ρούχο για σας όταν

μπαίνετε στο κατάστημα

του BLUE Artistic στη Λεωφ. Ηρα-

κλείου 284 στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Μια επίσκεψη αρκεί, και θα θέλετε

να αγοράσετε τα πάντα. 

Θα βρείτε επώνυμες μάρκες όπως

DENIM ATTITUDE ΤΖΙΝ, JACK & JONES

μπλούζες, φόρμες, παπούτσια,

FUNKY BUDDHA μπλούζες, ME AND

MY πουκάμισα, κοστούμια ANTONIO

MIRO, GUY LAROCHEπουκάμισα,

αλλά και καλοκαιρινά στην εποχή

τους από νωρίς την άνοιξη παντε-

λόνια, εσπαντρίγιες, βερμούδες, κ.λπ..

Ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε τις πιο

εντυπωσιακές εμφανίσεις θα το

βρείτε εκεί!

δ

ςελ. 14

ςελ. 14

FORMA DI ROMANA
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άχνετε τη...  “λύση” για τη

μοτοσυκλέτα σας; Στο κα-

τάστημα Moto Solutions

μπορείτε να επισκευάσετε ή

και να συντηρήσετε (service) τη μοτο-

συκλέτα σας σε χρόνο μηδέν. Οι ειδικοί

με την μακρόχρονη εμπειρία τους, είναι

σε θέση να σας παρέχουν υψηλής ποι-

ότητας γνήσια ανταλλακτικά από επώ-

νυμους οίκους όπως η Yamaha, καθώς

επίσης και ελαστικά, συναγερμούς, αξε-

σουάρ και να κάνουν οποιαδήποτε

άλλη βελτίωση επιθυμείτε.

Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας

παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρε-

σίες από εξειδικευμένο προσωπικό που

σας προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό

τόσο για την βελτίωση της μοτοσυκλέτας

σας, όσο και για την ασφάλειά σας.

ριν πας στη δουλειά ή και

στο σπίτι, μία είναι η “στάση”

που πρέπει να κάνεις! Για

καφέ - και όχι μόνο στο

Coffee Stop στο Ηράκλειο Αττικής, επί

της Λ. Ηρακλείου 447 πάροδος Αττικής

οδού (έξοδος 9). Θα δοκιμάσετε κά-

ποιον από τους άψογους μοναδικούς

σε ποιότητα καφέδες που μπορείτε να

απολαύσετε στον ανακαινισμένο μον-

τέρνο και ευχάριστο χώρο με την παρέα

σας ή στον δικό σας προσωπικό χώρο.

Όσο για το menu φαγητού; Οι επιλογές

ατελείωτες! Φοβερές κρέπες, πίτσες, σα-

λάτες, burgers, toast, club sandwich,

σφολιάτες, φρέσκες κοτομπουκιές, πα-

τάτες, παγωτά, γρανίτες σε έναν ατελεί-

ωτο κατάλογο. Βρίσκεται πάντα ανοιχτό

24 ώρες το 24ωρο 7ημέρες την εβδο-

μάδα όλο το χρόνο, και σας περιμένει!

ψ

ςελ.  38

MARMELLATE
ο αγαπημένο μας cafe –

bar  των Βορείων Προ-

αστίων ανανεώθηκε πλή-

ρως και σας περιμένει! Στον

πρόσφατα ανακαινισμένο όμορφο,

μοντέρνο, ζεστό και φιλικό χώρο,  σας

περιμένει με χαμόγελο το προσωπικό

του Marmellate να σας σερβίρει ότι

επιθυμείτε! Μπορείτε να απολαύσετε

από το πρωί τον καφέ ή το χυμό σας

και την μεγάλη ποικιλία από τσάι. Δεν

μπορούμε φυσικά να παραλείψουμε

τη νέα προσθήκη του καταστήματος

για τους φίλους του brunch, ένα πλή-

ρες menu από πεντανόστιμες λιχου-

διές που σερβίρεται 9.30-18.30. Εμείς

ξεχωρίσαμε για εσάς το “πρωινό

Marmellate”, έναν συνδυασμό από

φρυγανισμένο ψωμί, αυγά (όπως τα

θέλετε εσείς), γιαούρτι με φρούτα επο-

χής, superfood granola, μαρμελάδα,

ταχίνι, μέλι και βούτυρο που είναι ό,τι

ακριβώς χρειάζεστε για να πάρετε δυ-

νάμεις για το υπόλοιπο της ημέρας

σας! Φυσικά, δεν ξεχνάμε και το all

day menu από το οποίο μπορείτε να

παραγγείλετε όλη την ημέρα με μια

ποικιλία από αλμυρά και γλυκά σνακς

για κάθε γούστο! Σας συστήνουμε ανε-

πιφύλακτα το “Pasta Chicken”: λινγ-

κουίνι με κοτόπουλο, σόγια sauce, ουί-

τ

σκι, κρέμα γάλακτος και σχοινόπρασο,

για να... γλύφετε τα δάχτυλά σας!

Από τις 8:30 π.μ (και για καφέ σε πακέτο

σε όλη τη Μεταμόρφωση!) έως αργά

το βράδυ, μπορείτε να απολαύσετε το

ποτό, την μπύρα, το κρασί σας και τα

απίθανα κοκτέιλ του μαγαζιού! Ανακα-

λύψτε το στη Μεταμόρφωση με εύκολη

πρόσβαση από τη Νέα Ιωνία, Νέα Φι-

λαδέλφεια, Λυκόβρυση, Ηράκλειο. Επί-

σης, μέσω Αττικής οδού και Εθνικής

μπορείτε να πάτε πολύ γρήγορα όπου

κι αν βρίσκεστε στα Βόρεια προάστια

αλλά και στην Αθήνα!

Για τα events του Marmellate μπορείτε

να ενημερώνεστε άμεσα από την σε-

λίδα στο Facebook.

ςελ. 13

MOTO SOLUTION

Coffee STOP

π

ςελ. 3
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ημέρες την εβδομάδα, η

καρδιά της νυχτερινής ζωής

των Βορείων προαστίων

χτυπά στο Deep Club. Κάθε

ημέρα και μια διαφορετική εμπειρία

nightlife, με happenings, special

guests, live performances και την πιο

ζεστή και γρήγορη εξυπηρέτηση.

Με όλα τα mainstream ξένα και ελλη-

νικά hits, με αξέχαστα trap nights και

φυσικά με τις ελληνικές βραδιές που

μετατρέπουν τις Κυριακές σε must

ημέρα για night out, το Deep Club εί-

ναι αδιαμφισβήτητα ο "βασιλιάς" της

νυχτερινής διασκέδασης στα Βόρεια.

Αν θέλετε αυτές τις γιορτές να απο-

λαύσετε την φαντασμαγορική εμπειρία

που κάθε χρόνο προσφέρει το Deep

Club, δεν έχετε παρά να κάνετε την

κράτηση σας στο www.deepclub.gr.

Για Παραμονή Χριστουγέννων ή Πρω-

τοχρονιάς, σίγουρα θα σας προτεί-

ναμε να βιαστείτε. Οι κρατήσεις ήδη

ξεκίνησαν!

Ακολουθείστε το Deep Club σε Insta-

gram & Facebook για νέα, events,

διαγωνισμούς και ανακοινώσεις live

εμφανίσεων.

7
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PAPPAS OIL
PAPPAS OIL αποτελεί εγ-

γύηση στην Ελληνική αγορά

από το 2002 στο χώρο δια-

νομής πετρελαιοειδών

προϊόντων για θέρμανση και κίνηση.

Από το 2006 έως και σήμερα συ-

νεργάζεται με την καταξιωμένη εται-

ρεία στον χώρο των υγρών καυσίμων

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. (Aegean) με βασική

δραστηριότητα την διαχείριση πρα-

τηρίων υγρών καυσίμων.

•Πρατήριο υγρών καυσίμων με πλυν-

τήριο - λιπαντήριο και Mini Market με

Αξεσουάρ • Εφοδιασμός πετρελαίου

θέρμανσης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

• Εφοδιασμός πλοίων & σκαφών ανα-

ψυχής με πετρέλαιο κίνησης • Εφο-

διασμός βιομηχανικών μονάδων, βιο-

τεχνιών, εμπορικών εταιρειών και

επαγγελματιών με πετρέλαιο κίνησης,

είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από

την εταιρία για την εξυπηρέτησή σας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το πρατήριο

διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις

πλυντηρίου οχημάτων με καινούρια

πιεστικά - πλυστικά τελευταίας τεχνο-

λογίας τα οποία εξυπηρετούν όλων

των ειδών τα οχήματα επαγγελματικής

ή και ιδιωτικής χρήσης.

η
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MEET THE MEAT
νας καινούριος φιλικός

και ζεστός χώρος, στο

Νέο Ηράκλειο, έχει δημι-

ουργηθεί για εσάς και την

παρέα σας, να τον επισκεφθείτε από

το πρωί έως αργά το βράδυ. Στο

Meet the Meat μπορείτε να απο-

λαύσετε τις γνήσιες γεύσεις από κρέ-

ατα άριστης ποιότητας, καθώς όλα

τα υλικά είναι φρέσκα, τα κρέατα

νωπά και το ελαιόλαδο έξτρα παρ-

θένο. Αξίζει να δοκιμάσετε και σί-

γουρα θα είναι η πρώτη σας επιλογή

σε κάθε έξοδο!

Βέβαια, εάν είστε “σπιτόγατος” όλες

τις μέρες, με μόνο ένα τηλεφώνημα

ή online παραγγελία από την ιστο-

σελίδα από τις 11:00 το πρωί ως τις

00:30 το βράδυ , μπορείτε να διαλέ-

ξετε από το πλούσιο μενού και να

το απολαύσετε στην άνεση του χώ-

ρου σας. Θα  βρείτε αυθεντικές γεύ-

σεις, από χοιρινό, κοτόπουλο, κεμ-

πάπ και μπιφτέκι, όμως και καλαμάκι

από πρόβατο, τυλιχτό με πανσέτα ή

μπριζολάκι, σκεπαστή με σουτζούκι

ή παστουρμά. 

ε
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Deep Club














