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Editorial

Μ

ε χαμόγελο και αισιοδοξία για τη
νέα χρόνια, ο Χ-τύπος βρίσκεται
ξανά στο πλευρό του αναγνώστη
με μια έκδοση με άρωμα… Χριστουγέννων!
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μια εμπεριστατωμένη έκδοση που περιλαμβάνει όσα θέλετε και όσα χρειάζεται
να ξέρετε για τις φετινές Χριστουγεννιάτικες
αγορές σας, όπως δημιουργήθηκε με την
υποστήριξη της εβδομαδιαίας εφημερίδας
Χ-ΤΥΠΟΣ.
Στις σελίδες που θα ξεφυλλίσετε θα βρείτε
έναν πλήρη οδηγό με επιλεγμένες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν must προτάσεις
σε χαμηλό κόστος, για να κάνετε τις καλύτερες αγορές όχι μόνο φέτος τις γιορτές,
αλλά και όλο το χρόνο!
Από ιδέες για shopping μέχρι προτάσεις για
διασκέδαση και ευεξία, ο κατάλογος είναι
ατελείωτος και είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσει να βρείτε αυτό που ψάχνετε για εσάς
και τους αγαπημένους σας.
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, την οποία εκτός από
την έντυπη μορφή μπορείτε να βρείτε και
στην ιστοσελίδα www.xtypos.gr, και να την
προτείνετε σε φίλους και γνωστούς σας.

Καλές αγορές! Καλές γιορτές!
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Χριστουγεννα με αγορές
και… ασφάλεια!
Η ΦΕΤΙΝΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ,
ΚΑΙ HΔΗ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΙΣ ΒΟΛΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΕΣΕΙ ΤΑ “ΚΑΛΑ” ΤΟΥΣ, ΥΠΟ ΤΟΝ
ΗΧΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΔΙΩΝ.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓHΣΟΥΝ
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤHΜΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚH ΠΕΡΙΟΔΟ

A

πό τις
10 το πρωί
μέχρι τις 9 το
βράδυ τις καθημερινές και από τις 9 το
πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ
τα Σάββατα θα είναι ανοιχτά τα πολυκαταστήματα
και αλυσίδες καταστημάτων που εκπροσωπεί ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Ακόμη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση
του Συνδέσμου, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 τα
μαγαζιά θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8
το βράδυ.
Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2021, έχει ως εξής:
• Σάββατο 18/12: 10.00 - 18.00
• Κυριακή 19/12: 11.00 - 18.00
• Δευτέρα 20/12: 10.00 - 21.00
• Τρίτη 21/12: 10.00 - 21.00
• Τετάρτη 22/12: 10.00 – 21.00
• Πέμπτη 23/12: 10.00 – 21.00
• Παρασκευή 24/12: 10.00 – 18.00
• Σάββατο 25/12: ΑΡΓΙΑ
• Κυριακή 26/12: ΑΡΓΙΑ
• Δευτέρα 27/12: 10.00 - 21.00
• Τρίτη 28/12: 10.00 - 21.00
• Τετάρτη 29/12: 10.00 - 21.00
• Πέμπτη 30/12: 10.00 - 21.00
• Παρασκευή 31/21: 10.00 – 18.00
• Σάββατο 1/1/2022: ΑΡΓΙΑ
• Κυριακή 2/1/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Λαμβάνουμε μέτρα για covid free γιορτές
Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν διατεθεί τα πρώτα
δωρεάν self test από τα φαρμακεία τόσο για τους
εμβολιασμένους όσο και για τους ανεμβολίαστους πολίτες προκειμένου να υπάρξει καλύτερη
καταγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης στη
χώρα και να κάνουμε γιορτές μακριά από τον κορωνοϊό.
Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί το διάστημα 3
Ιανουαρίου 2022 – 7 Ιανουαρίου 2022, καθώς
όλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη,
που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ, θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν ένα self test από
τα φαρμακεία της χώρας έτσι ώστε να να εντοπιστούν τυχόν κρούσματα που προέκυψαν από τις
συνάξεις που λογικά θα υπάρξουν τις ημέρες των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

SHOP ON LINE

pentavras.gr

• ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 3438, ΤΗΛ.210 27 52 003 • ΜΑΡΟΥΣΙ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 18, ΤΗΛ.210 61 28 063
• ΜΑΡΟΥΣΙ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17, ΤΗΛ.210 80 28 400 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6, ΤΗΛ. 210 68 50 735
facebook.com/Pentavras Donna

pentavrasstore@gmail.com
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Η ιστορία του
Άγιου Βασίλη
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΗ ΦΙΓΟΥΡΑ,
ΠΟΥ ΞΕΠΗΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΜΥΘΟΣ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΑ
ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΔΩΡΑ

Η

παράδοση του γενειοφόρου με την κόκκινη
κάπα και τους ταράνδους, θέλει τον εύθυμο
Άγιο Βασίλη να εισβάλει στα σπίτια από τις
καμινάδες την Παραμονή των Χριστουγέννων και όχι την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπως συμβαίνει με τα ελληνικά σπίτια.

Ο αληθινός Άη Βασίλης,
είναι ο Άγιος Νικόλαος
Όσο κι αν πολλοί μπορεί να δυσανασχετούν με τον ξενόφερτο Άγιο Βασίλη που μοιάζει να απομακρύνεται από τα
ήθη και τα έθιμα της ελληνικής παράδοσης, στην πραγματικότητα, η ιστορία και ο μύθος του Άη Βασίλη έχει τις
ρίζες της κι αυτή στην ελληνορθόδοξη παράδοση.
Όχι, δεν είναι ο Άγιος Βασίλειος, ο ιερέας από την Καισάρεια, αλλά ο Άγιος Νικόλαος που ενέπνευσε την ιστορία
του ασπρομάλλη άνδρα που πετά στους αιθέρες για να
μοιράσει δώρα σε όλο τον κόσμο.
Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε, το 270 μ.Χ. στα Πάταρα της
Λυκίας, στη Μικρά Ασία, από Έλληνες γονείς ευσεβείς και
εύπορους και έτυχε επιμελημένης μόρφωσης. Σε νεαρή
ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας. Από πολύ νωρίς είχε αφιερωθεί στα Θεία, μετά
την μετάβασή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει
τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο.
Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε ιερέας.
Στην αρχή αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο και έγινε ηγούμενος της Μονής Σιών στα Μύρα της Λυκίας. Όταν απεβίωσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, οι
επίσκοποι, δια θεϊκής αποκάλυψης, αναγόρευσαν Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο.
Η μορφή του Αγίου Νικολάου αποτελεί ηγεμονική σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ρωσία, η Αυστία, το Βέλγιο και η Γερμανία. Ωστόσο, είναι οι Ολλανδοί που θα
χτίσουν πάνω στον Άγιο τις πρώτες ιστορίες που θα οδηγήσουν στον μύθο του Άη Βασίλη. Ο Σιντ-Νικολάας, όπως
τον αποκαλούσαν υπήρξε τιμώμενο πρόσωπο κάθε χρόνο
στην μεγάλη γιορτή της 6ης Δεκεμβρίου, με του πιστούς
Ολλανδούς να πιστεύουν πως ο Άγιος τους επισκεπτόταν
εκείνο το κρύο βράδυ του Δεκεμβρίου. Φορώντας άμφια
και ένα κωνικό επισκοπικό καπέλο, ο Άγιος περιδιάβαινε
τους δρόμους επάνω στο γαϊδουράκι του και μοίραζε
δώρα στα παιδιά.
Από εκείνα τα χρόνια, την περίοδο του Μεσαίωνα, τα παιδιά άφηναν γάλα και μπισκότα στον Άγιο, ενώ έβαζαν στα
παραδοσιακά ξύλινα ολλανδικά παπούτσια τους άχυρο
για το γαϊδουράκι του. Την επόμενη μέρα, τρισευτυχισμένα
τα παιδιά διαπίστωναν πως το σανό είχε φαγωθεί και στη
θέση του, ο Άγιος είχε αφήσει δώρα και λιχουδιές.
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Η “Νύχτα πριν τα Χριστούγεννα”

Αν υπάρχει όμως ένα ποίημα-παραμύθι που διαμόρφωσε
όσο κανένα άλλο την ιστορία του Άη Βασίλη όπως την γνωρίζει όλος ο κόσμος σήμερα, αυτό είναι του Κλέμεντ Κλαρκ
Μουρ. Φίλος του Ίρβινγκ που θέλησε να γράψει ένα όμορφο
ποίημα για εκείνον και την οικογένειά του. Αρχικά, το ποίημα
είχε τίτλο “Μια επίσκεψη από τον Άγιο Νικόλαο” πριν γίνει
ευρέως γνωστό ως το κλασικό “Η Νύχτα πριν τα Χριστούγεννα”.
Σε αυτό η επίσκεψη του Αη Βασίλη τοποθετείται για πρώτη
φορά την Παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ στη θέση των

Η ΝΕΑ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟΥ ΆΗ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Πριν καθιερωθεί με το όνομα Νέα Υόρκη, η πόλη
που ελέγχονταν από τους Ολλανδούς και έφερε το
όνομα Νέο Άμστερνταμ. Ήδη από το 1664, ο μύθος
του Αγίου Νικολάου μετοίκησε μαζί με τους πιστούς
στην Αμερική. Μάλιστα, ακόμη και μετά την
“εξαγγλοποίηση” της πόλης, μια ομάδα Ολλανδών
διανοουμένων, οι Νίκερμπόκερς, ανέλαβαν
να διατηρήσουν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της
πατρίδας τους στη Νέα Υόρκη.
Ήταν ο Ουάσιγκτον Ίρβινγκ, εξέχων μέλος των Νίκερμποκερς που περιέλαβε στο βιβλίο του δεκάδες
αναφορές στον Σίντερ Κλάας – όπως αποκαλούσε
τον Σιντ Νικολάς – που πετούσε ένα βράδυ του
χρόνου με το βαγόνι του πάνω από τη Νέα Υόρκη
και άφηνε δώρα μέσα από τις καμινάδες των σπιτιών. Η ζωηρή φαντασία του Ίρβινγκ σε συνδυασμό
με την πλούσια παράδοση, έκανε την ιστορία του
γνωστή στου Νεοϋορκέζους που αποκαλούσαν ήδη
τον γενναιόδωρο Άγιο, Σάντα Κλάους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όσον αφορά την Ελλάδα, η εικόνα του τροφαντού Άη Βασίλη ήρθε τις δεκαετίες του 50
και του '60, από ομογενείς που βρίσκονταν
στην Αμερική. Ο «δυτικότροπος» Άγιος Βασίλης άρχισε να μπαίνει με καρτ-ποστάλ στα
σπίτια των αστικών οικογενειών και σύντομα
πήρε τη θέση του στα ελληνικά Χριστούγεννα,
αλλάζοντας όμως όνομα και ημερομηνία που
επισκέπτεται τα σπίτια. Εμείς, λοιπόν, περιμένουμε τον Αγιο Βασίλη την Πρωτοχρονιά.
ξύλινων παπουτσιών, ο Μουρ φαντάζεται πλεχτές κάλτσες
κρεμασμένες στο τζάκι. Ταυτόχρονα, το βαγόνι μετατρέπεται
σε μικρό έλκηθρο το οποίο σέρνουν τάρανδοι. Η εικόνα
αυτή θα εντυπωθεί για πάντα στον αστικό μύθο του Άη Βασίλη που έτσι αποκτά τη φήμη πως έρχεται από τον βορά
(πολύ πριν πολιτογραφηθεί Φινλανδός από το Ροβανιέμι).
Αν και ο δημιουργός του δεν επιθυμούσε την δημοσίευσή
του ποιήματος, αυτό κυκλοφόρησε ανώνυμα στις 23 Δεκεμβρίου του 1823. Λέγεται πως ήταν η σύζυγος του Μουρ, Καταρίνε Τέιλορ που ενθουσιάστηκε τόσο από την ιστορία, που
έστειλε αντίγραφα σε διάφορους φίλους.

Η φιγούρα του Άη Βασίλη
όπως την γνωρίζουμε σήμερα
Ο μύθος του Άη Βασίλη που πετά με ταράνδους και μοιράζει δώρα έχει πλέον γίνει κτήμα των Νεοϋορκέζων. Ωστόσο,
η εικόνα του δεν είναι συγκεκριμένη. Άλλες φορές μοιάζει
με μικρόσωμο ξωτικό, κάτι που εξηγεί και την ευελιξία με την
οποία χωρά στις καμινάδες και άλλες με μεγαλόσωμο
άνδρα. Πολλές φορές πάλι η κάπα του είναι πράσινη και
άλλες κόκκινη. Το 1863, το περιοδικό Harper’s Weekly προσέλαβε έναν 21χρονο σκιτσογράφο, προκειμένου να φτιάξει
εικόνες του Άη Βασίλη να επισκέπτεται Αμερικανούς στρατιώτες στον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο.
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ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΑΓΟΡAΣ
by XTYPOS

ΑRAPINIS

Σ

κέφτεσαι να πάρεις ένα μοναδικό δώρο στην αγαπημένη ή τον αγαπημένο σου
για τις γιορτές; Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κοσμηματοπωλείο
Αραπίνης. Μια επιχείρηση που λειτουργεί
από το 1970 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής
με ιδρυτή τον κ. Πάρη Ι. Αραπίνη. Είτε
μιλάμε για ένα καθημερινό κόσμημα,
είτε για το κόσμημα για τις καλύτερες
περιστάσεις ο “Αραπίνης” συνεχίζει να
παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας
με διάρκεια στο χρόνο. Το Arapinis
Swarovski Corner για τις αγορές σας
θα το βρείτε στη Λ. Ηρακλείου 390,
αλλά και στο https://arapinis.gr/shop

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 37

ΑCS
ΣΕΛ. 20‐21

ΑRTEMIS

Θ

έλετε να ζήσετε μια εμπειρία ομορφιάς και χαλάρωσης και να αναδείξετε την ομορφιά και
το στυλ σας; Το Κομμωτήριο
“ARTEMIS” Hair and Nails Fashion,
στη Μεταμόρφωση, είναι εδώ για
εσάς! Ένα μοντέρνο περιβάλλον και
έμπειρο φιλικό προσωπικό, θα αλλάξει τη διάθεσή σας. Η εμπειρία
του προσωπικού στο χώρο της
κομμωτικής, θα φροντίσει να
αναδείξει το στυλ που σας εκφράζει, να έχετε το αποτέλεσμα
που ονειρεύεστε με μαλλιά λαμπερά και υγιή.

Σ

τείλετε τα δώρα σας έγκυρα,
υπεύθυνα και με ασφάλεια
μέσω της ACS. Με καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή
του Περισσού, Γαλατσίου και Χαλανδρίου θα εξυπηρετηθείτε με την ποιότητα
των υπηρεσιών που αρμόζει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η ACS στέλνει τα πάντα
παντού, με αξιοπιστία, μέσα από ένα
άρτια οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών.

PAPPAS OIL

H

PAPPAS OIL αποτελεί το πιο
καταξιωμένο πρατήριο στο
χώρο διανομής πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση και κίνηση. έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά από
το 2002. Εκτός από τον εφοδιασμό πετρελαίου θέρμανσης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, πλοίων & σκαφών αναψυχής
με πετρέλαιο κίνησης, βιομηχανικών μονάδων, βιοτεχνιών, εμπορικών εταιρειών
και επαγγελματιών με πετρέλαιο, το
πρατήριο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις πλυντηρίου οχημάτων με πιεστικά
- πλυστικά τελευταίας τεχνολογίας.

ΣΕΛ. 28

BAKERY CITY

Κ

ΣΕΛ. 38

αθημερινά το άρωμα του
φρέσκου ψωμιού και των
εδεσμάτων σας οδηγεί σε
ένα από τα δύο καταστήματά
του Bakery City της Οικ. Αναστασοπούλου. Φρέσκα σφολιατοειδή, γλυκά και ο
καφές “δια χειρός” Bakery City σας φτιάχνουν τη μέρα σε Μεταμόρφωση (Πεύκων 31) και Ηράκλειο (Νεότητος 4, ενώ
τα μεσημέρια θα βρείτε πεντανόστιμα
πιάτα ημέρας για κάθε γούστο.
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“Ο ΓΙΑΝΝΗΣ” ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Κ

ΞΗΡΟΚΑΡΠΑΔΙΚΟ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Τ

ο κατάστημα του “ΙΟΡΔΑΝΗ” αποτελεί εδώ και
100 χρόνια εγγύηση σε
ό,τι αφορά τους ποιοτικούς ξηρούς καρπούς. Ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά που τον διαχωρίζουν στον κλάδο του είναι το
καθημερινό ψήσιμο όλων των ξηρών
καρπών στο εργαστήριό του το
οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO
22000:2018. Η ποικιλία παραδοσιακών γλυκών και ο εκλεκτός φρεσκοκομμένος ελληνικός καφές που θα
βρείτε στον Ιορδάνη, ξεχωρίζουν για
το άρωμα και τη φρεσκάδα τους.
Φυσικά, δεν θα μείνουν απαρατήρητες από κανέναν οι ιδιαίτερες συνθέσεις με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, ποτά ή ζαχαρώδη,
που προσαρμόζονται ανάλογα με
τις προτιμήσεις, για να καλύψουν
κάθε είδους περίσταση. Το κατάστημα θα το βρείτε στη Λεωφ. Ηρακλείου 230, Νέα Ιωνία (τηλ. 2102799733).

ΣΕΛ. 30
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ρέας με παράδοση” και το
κρεοπωλείο ο “Γιάννης” είναι πλέον συνώνυμα. Μια
από τις παλαιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις στο Νέο Ηράκλειο, λειτουργίας 37 χρόνων έχει
γνώμονα την καλύτερη ποιότητα στο
ελληνικό κρέας μέσα σε πολύ ευχάριστο κλίμα εξυπηρέτησης. Στο κατάστημα, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της τρίτης γενιάς της
οικογένειας, τον Βασίλη Παλαιολόγο
θα βρείτε πάρα πολλές ιδέες και προτάσεις για μαγειρική και φυσικά για
το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

”ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ”

Σ

το Κρεοπωλείο – εγγύηση
του Δ. Κοντογιάννη στη
συμβολή των οδών Κουντουριώτου 18 & Νεότητος
στο Ηράκλειο Αττικής θα βρείτε από
λουκάνικα και κοντοσούβλι, μέχρι κοκορετσάκια και σεφταλιές, όλα επιλεγμένα, συντηρημένα και εκτεθειμένα
με προσοχή. Στο κατάστημα λειτουργεί και τυράδικο για να εμπλουτίσετε
ακόμα περισσότερο το τραπέζι σας
με φέτα πικάντικη, γραβιέρα, ανθότυρο και πολλά ακόμη!

ΣΕΛ. 29

KΛΕΙΔΑΜΠΑΡΩΜΑΤΑ

Δ

ΣΕΛ. 5

ιώξτε μακριά το φόβο θωρακίζοντας το σπίτι σας με τον
καλύτερο εξοπλισμό. Στα Κλειδαμπαρώματα μπορείτε να
ενημερωθείτε από τους ειδικούς, για πόρτες ασφαλείας, αλλά και κλειδαριές όλων
των αξιόπιστων τύπων και όλα αυτά με
χαμηλό κόστος, ώστε να κρατήσετε το
σπίτι σας απαραβίαστο. Τρέξτε τώρα σε
κάποιο από τα δύο καταστήματα στο
Ηράκλειο Αττικής Λ. Ηρακλείου Λ. 349 και
Μεσογείων 433, Αγία Παρασκευή. 24
ώρες στα 2106008888 και 6947421515.

ΣΕΛ. 36
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ΠΗΓΗ

Α

νεση και στυλ ίσον με…
Πηγή! Το διάσημο κατάστημα υποδημάτων
αποτελεί εγγύηση στο
παπούτσι για πάνω από 30 χρόνια.
Στο κατάστημα (Λεωφ. Ηρακλείου
270, Νέα Ιωνία) θα συναντήσετε
μεγάλη ποικιλία σε Επώνυμα Ανδρικά, Γυναικεία και παιδικά παπούτσια σε πολλά σχέδια, χρώματα
και μεγέθη αλλά και Παντόφλες
ανατομικές διάφορες.

ΣΕΛ. 3

ΠΕΝΤΑΥΡΑΣ

ΣΕΛ. 25

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Μ

ΣΕΛ. 24

ΝOYΒΕΛ

Ε

άν ψάχνετε το “κλειδί” της
αυτοπεποίθησης και του
στυλ το ΝΟΥΒΕΛ σας έχει
τη λύση. Στη Μικράς Ασίας
6, στη Νέα Ιωνία το κατάστημα ΝΟΥΒΕΛ περιέχει εσώρουχα, ανδρικά και
γυναικεία, για όλα τα γούστα με εξαιρετική ποιότητα και σχέδια, κλασικά
αλλά και μοντέρνα, πάντα μέσα στη
μόδα. Θα βρείτε επώνυμες μάρκες
σε μεγάλη ποικιλία, ενώ κάθε χρόνο
ξεχωρίζουν τα σχέδια στις πιζάμες,
που είναι ό,τι χρειάζεται κανείς για
έναν άνετο ύπνο τις κρύες νύχτες
του χειμώνα.

ια ματιά χρειάζεται
στη βιτρίνα του καταστήματος Ανδρικών
ενδυμάτων Γιαννακόπουλος στη Λ. Ηρακλείου για να
βρείτε το σύνολο που θα σας κάνει
να ξεχωρίσετε στο ρεβεγιόν. Θα
βρείτε ανδρικά ενδύματα και αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Μάλιστα, ο κ. Γιάννης Γιαννακόπουλος είναι ο παραδοσιακός παραγγελιοράφτης και έτσι μπορείτε να
ράψετε ότι χρειάζεστε από πουκάμισο, παντελόνι, παλτό, γιλέκο, μέχρι
ολόκληρο κοστούμι στα μέτρα σας,
σε συμφέρουσες τιμές.

Θ

ες να ξεχωρίσεις στο ρεβεγιόν
με το στυλ σου; Στο κατάστημα “Πενταύρας” θα βρεις
τη μεγαλύτερη ποικιλία σε γυναικεία και ανδρικά παπούτσια καθώς
και αξεσουάρ, με άμεση παράδοση σε
όλη την Ελλάδα και πολιτική επιστροφής
χρημάτων. Η συνύπαρξη μεγάλων brands
με αυθεντικά του “Πενταύρα” συνθέτουν
ένα κολάζ αισθητικής που δίνουν επιλογές ακόμα και στα πιο ιδιαίτερα γούστα!

ΣΕΛ. 11

Γ. ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

Τ

ΣΕΛ. 26

ο χρυσοχοείο Γ. Εμβαλωμένος & Υιός πλησιάζει τα 100
χρόνια (1922) πολυτελούς
εμφάνισης, ποιότητας και
αξιοπιστίας, σε ρολόγια, κοσμήματα
και αξεσουάρ που έχουν μοναδικό
στυλ. 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, πάντα σε
προσιτές τιμές.
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ΤΗΝΙΑΚΟΣ

A

πό το 1979 ο ΤΗΝΙΑΚΟΣ
κατασκευάζει έπιπλα για
εσάς με ελληνική σφραγίδα και πάνω απ’ όλα με
γούστο και τις καλύτερες τιμές της
αγοράς! Τα έπιπλα παρέχουν μεγάλη γκάμα επιλογών σε σχέδια,
χρωματισμούς αλλά και υφάσματα,
ώστε να βρείτε αυτό που αντιπροσωπεύει καλύτερα το προσωπικό σας
γούστο. Σε πέντε σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους, σε Ν. Ιωνία, Χαλάνδρι, Νίκαια, Ηλιούπολη και στο
Ίλιον, θα βρείτε δημιουργίες επίπλων
σχεδιασμένα για μια ζωή.

ΣΕΛ. 40

ΣΕΛ. 22

FORMA DI ROMANA

H

απόλυτη ανανέωση στο
σπίτι βρίσκεται στο Forma
di Romana! H πολυετής
εμπειρία 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 επίπλων, σαλονιών, κρεβατιών κ.α.. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να
φέρετε τα παλιά σας έπιπλα (για αλλαγή υφάσματος, επισκευές) και θα
τα πάρετε ολοκαίνουργια, όπως και
ταπετσαρίες επίπλων σε καναπέδες,
καρέκλες, πολυθρόνες, κρεβάτια.

L.A. MEDICARE
DERMOESTHETIC & LASER

Z

ΧΙΟΝΟΥΛΑ

Τ

o κατάστημα λευκών ειδών ΧΙΟΝΟΥΛΑ υπό τη
διεύθυνση της κ. Αναστασίας Χατζηαργυρίου,
διαθέτει τα καλύτερα υφάσματα για
την κρεβατοκάμαρα, το σαλόνι και
την τραπεζαρία. Καταξιώθηκε στους
πολλούς και καλούς πελάτες του,
ενώ στο εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα υφαντήριο,
αλλά και το πρατήριο, διατίθενται
τα προϊόντα παραγωγής σε τιμές
που δεν περιμένετε.

ΣΕΛ. 35

ΣΕΛ. 23

ήστε την απόλυτη εμπειρία
ανανέωσης σε ένα κέντρο αισθητικής με προδιαγραφές
εξωτερικού! Στο L.A. Medicare
Dermoesthetic & Laser θα βρείτε υπηρεσίες αδυνατίσματος και σύσφιξης με
το πιο έμπειρο προσωπικό, τις καλύτερες
τιμές, και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που αποτελούν την απόλυτη εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα των
υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θεραπείες που εφαρμόζονται είναι εγκεκριμένες και πιστοποιημένες από διεθνείς
επιστημονικούς οργανισμούς. Κάντε
αυτό το δώρο στον εαυτό σας!

16 CHRISTMAS & GIFT MARKET GUIDE

ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΑΓΟΡAΣ
by XTYPOS

MEET THE MEAT

Γ

νήσιες γεύσεις και κρέατα
άριστης ποιότητας δεν θα
βρείτε αλλού παρά μόνο
στο Meet the Meat καθώς
όλα τα υλικά είναι φρέσκα, τα κρέατα
νωπά και το ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. Στο κατάστημα θα βρείτε αυθεντικές γεύσεις, από χοιρινό, κοτόπουλο, κεμπάπ και μπιφτέκι, όμως και
καλαμάκι από πρόβατο, τυλιχτό με
πανσέτα ή μπριζολάκι, σκεπαστή με
σουτζούκι ή παστουρμά.

ΣΕΛ. 39
ΣΕΛ. 15

TO ΓΝΗΣΙΟ

ΣΕΛ. 17

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ

Σ

το Κεμπαπτζίδικο “Μπαρμπαλιάς” θα βρείτε αυθεντικές
γεύσεις με άρωμα Ελλάδας!
Με πολλά χρόνια εμπειρίας
και ατελείωτο μεράκι, το προσωπικό των
καταστημάτων έχει καταφέρει να χωρέσει παιδικές αναμνήσεις σε ένα πεντανόστιμο κεμπάπ που θα σας μείνει αξέχαστο! Τα πιάτα του Μπαρμπαλιά θα τα
βρείτε σε Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια και
Μαρούσι, ενώ μπορείτε να τα έχετε στο
σπίτι σας και μέσω online παραγγελίας.

O

ταν σε πιάνουν οι… λιγούρες το Γνήσιο Σουβλάκι είναι το μέρος που
πρέπει να επισκεφθείς.
Το πιο γνωστό σουβλατζίδικο /μπριζολάδικο του Ηρακλείου, βρίσκεται
στην οδό Πευκών 8 και σου προσφέρει ποικιλία επιλογών: Καλαμάκια,
πίτες, κεμπάπ, κοτομπέικον, σαλάτες
κ.ά, με γρήγορη εξυπηρέτηση, χωρίς
κράτηση, ενώ διαθέτει ταχύτατες
υπηρεσίες take away.

ALL DAY KOUZINA

Α

ΣΕΛ. 33

ριστη ποιότητα και γεύση
στις καλύτερες τιμές! Η
ομάδα του ALL DAY είναι
στελεχωμένη από επαγγελματίες που διακρίνονται για τις σωστές
τεχνικές και την πλούσια εμπειρία στο
χώρο της μαγειρικής και πάθος για
δημιουργία. Απολαύστε πρωτότυπα
πιάτα και γεύσεις για όλες τις γαστριμαργικές προτιμήσεις όπως σαλάτες,
μαγειρευτά, a la minute, αλλά και
πιάτα για αυτούς που αγαπάνε την
ιταλική κουζίνα.

ΣΕΛ. 17

ΚΟΣΜΙΚΟΝ

Η

παράδοση... συναντά την ποιότητα στο Κοσμικόν! Στο Κρεατοφαγείον Κοσμικόν – Σουβλάκι & Κεμπάπ θα βρείτε
κλασικά ελληνικά πιάτα με μόνο αγνά
υλικά, άριστης ποιότητας από πιστοποιημένους προμηθευτές. Η ειδικότητα του
μαγαζιού είναι τα φρεσκότατα κεμπάπ,
φτιαγμένα με παραδοσιακή συνταγή,
αλλά φυσικά και τα ζουμερά καλαμάκια,
χειροποίητα και φρεσκοψημένα, ενώ
πλέον θα βρείτε στο μενού και τον πιο
ζουμερό γύρο!
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ΓΕΥΣΕΙΣ…
ΣΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ

Φ

έτος γιορτάστε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
παρέα με τις πιο εκλεκτές
Γεύσεις… στη λαδόκολλα!
Το διάσημο ψητοπωλείο διαθέτει πιάτα
που ικανοποιούν από τα πιο εξεζητημένα γούστα, μέχρι αυτούς που αναζητούν γεύσεις γεμάτες παράδοση.
Φρέσκα κρέατα, με γνώμονα την ποιότητα και το πιο εξυπηρετικό προσωπικό, οι “Γεύσεις στη λαδόκολλα!” θα
σας εντυπωσιάσουν από κάθε άποψη
και τις φετινές γιορτές!

ΣΕΛ. 19

ΣΕΛ. 31

LANGANO

Σ

υνόδεψε το πρωινό σου
δίπλα στο τζάκι με τον
πιο φρέσκο και αχνιστό
καφέ! Εκτός από γευστικούς καφέδες και ροφήματα στα
καταστήματα Langano θα βρείτε χειροποίητα σάντουιτς με επιλεγμένα
φρέσκα προϊόντα, παρέχοντας υπηρεσίες take away και delivery. Οι
άριστες πρώτες ύλες, ο κατάλληλος
εξοπλισμός, η τεχνογνωσία και η
συνεπής τήρηση των διαδικασιών
και των οδηγιών, προετοιμασίας και
παρασκευής, διασφαλίζουν κορυφαία
ποιότητα προϊόντων σε κάθε κατάστημα.

MARMELLATE

Τ

ΣΕΛ. 13

ο μοντέρνο cafe – bar των
Βορείων Προαστίων και το
προσωπικό του σας περιμένουν με χαμόγελο! Στο
Marmellate μπορείτε να απολαύσετε
από το πρωί τον καφέ ή το χυμό σας
και την μεγάλη ποικιλία από τσάι, ενώ
πάντα μπορείτε να δοκιμάσετε ξεχωριστές
γεύσεις από την κουζίνα του μαγαζιού.
Και φυσικά το βράδυ, μπορείτε να απολαύσετε το ποτό, την μπύρα, το κρασί
σας και τα απίθανα κοκτέιλ με την υπογραφή του Marmellate!

DEEP CLUB

Ο

“βασιλιάς” της νυχτερινής
διασκέδασης στα Βόρεια
Προάστια επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Στο Deep
Club κάθε ημέρα είναι και μια διαφορετική εμπειρία nightlife, με happenings,
special guests, live performances και
την πιο ζεστή και γρήγορη εξυπηρέτηση.
Με όλα τα mainstream ξένα και ελληνικά
hits, με trap nights και φυσικά με τις ελληνικές βραδιές το Deep είναι η must
επιλογή για μια αξέχαστη βραδιά.

ΣΕΛ. 7

DELIVERY
210 2790004

Κώστα Βάρναλη 23, Νέα Ιωνία • fb: geuseisstiladokolla

NEA ΙΩΝΙΑ
•Αναξαγόρα 19, τ.: 210 2772482
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•Ανδρέα Παπανδρέου 33, τ.: 2106833653
info@xionoula.gr

www.xionoula.gr

• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOΣ • ΛΕΥΚA ΕIΔΗ •ΣΤΡΩΜΑΤΑ
• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ • ΡΙΧΤΑΡΙΑ • ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ/ΡΟΛΕΡ • ΒΕΒΕ

ΝΟΥΒΕΛ
• ΕΣΩΡΟΥΧΑ • ΚΑΛΣΟΝ • ΜΑΓΙΩ • ΠΥΤΖΑΜΕΣ
Μικράς Ασίας 6β ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ• ΤΗΛ. 210 2777618 • email: masias6b@gmail.com
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ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΓΛΥΦΟΥΝ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥΣ!
Υλικά:
5-6 σύκα ώριμα
• 1 ματσάκι
ρόκα• 150 γρ.
καρυδόψιχα •
80 γρ. λευκό
τυρί της αρεσκείας σας •
αλάτι, πιπέρι,
λάδι και λεμόνι

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙ
Ξεφλουδίζουμε και κόβουμε τα σύκα,
πλένουμε τη ρόκα και τα τοποθετούμε
στη σαλατιέρα. Ανακατεύουμε το λαδολέμονο με το αλατοπίπερο και τα
ρίχνουμε κυρίως στην πρασινάδα για να μαλακώσει.
Ρίχνουμε από πάνω τα καρύδια και κουταλιές λευκού μαλακού τυριού. Ανακατέψτε καλά να
πάνε τα υλικά παντού

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΑΠΟ ΜΗΛΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟ

Υλικά:
1 κ.τ.σ ελαιόλαδο • 600 γρ. χοιρινό
(ωμοπλάτη) • 1 κ.τ.σ βούτυρο • 1 κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο • 1 κ.τ.σ
αλεύρι για όλες τις χρήσεις • 2 ποτήρια κρασιού κόκκινο φρουτώδες κρασί
• 300 ml ζωμό κότας • 12-15 δαμάσκηνα ξερά • ψιλοκομμένος μαϊντανός για το σερβίρισμα
Εκτέλεση:
Σε ένα κατσαρολάκι ζεστάνετε το ελαιόλαδο και τσιγαρίστε το χοιρινό που
έχετε κόψει σε κομμάτια (ούτε μικρά
ούτε μεγάλα) μέχρι να αλλάξει χρώμα,
για περίπου 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά.
Αφαιρέστε το από την κατσαρόλα και
βάλτε το σε ένα πιάτο και αφήστε το
στην άκρη.
Ρίξτε μέσα στην κατσαρόλα το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το βούτυρο και
μαγειρέψτε για 3-5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Έπειτα προσθέστε το αλεύρι
και ανακατέψτε.
Βάλτε στην κατσαρόλα το χοιρινό και
όλα τα υγρά που έχει βγάλει. Βάλτε το
κρασί και τέλος το ζωμό μέχρι να καλυφθεί το χοιρινό. Μόλις αρχίσει να
βράζει, χαμηλώστε τη φωτιά και μαγειρέψτε για 45 λεπτά. Έπειτα ρίξτε τα
ξερά δαμάσκηνα, και συμπληρώστε
νερό μέχρι να σκεπαστεί ξανά το χοιρινό και μαγειρέψτε για ακόμη 45
λεπτά. Λίγο πριν το σβήσετε αλατοπιπερώστε. Το φαγητό είναι έτοιμο, όταν
το κρέας έχει μαλακώσει και η σάλτσα
σας είναι χυλομένη.
Μπορείτε να το σερβίρετε με ρύζι ή ζυμαρικά.

Υλικά για τη γέμιση:
ελαιόλαδο • κρεμμύδι • θυμάρι •
σέλερι • μπέικον • κόκκινο μήλο •
σκόρδο • κάστανα βρασμένα •
κύβο μανιταριού • βούτυρο • νερό
Εκτέλεση:
Για τη γέμιση:
Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή
φωτιά και βάζουμε 1 κ.σ. ελαιόλαδο.
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το βάζουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε θυμάρι και σοτάρουμε.
Ψιλοκόβουμε το σέλερι και το βάζουμε στο τηγάνι.
Προσθέτουμε το μπέικον και το μήλο
σε κυβάκια, το σκόρδο κομμένο σε
φέτες, τα κάστανα και σοτάρουμε.
Ρίχνουμε τον κύβο μανιταριού, το
νερό, το βούτυρο και βράζουμε για 5
λεπτά.
Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει.

Για τη γαλοπούλα:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
180ο C στον αέρα.
Σηκώνουμε προσεκτικά το δέρμα και
βάζουμε ανάμεσα το βούτυρο σε
κομμάτια.
Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια της γαλοπούλας.
Βάζουμε τη γέμιση με ένα κουτάλι και
καλύπτουμε με τη φέτα από το πορτοκάλι για να μην καεί κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
Δένουμε τα πόδια της γαλοπούλας
με έναν σπάγγο. Τη μεταφέρουμε σε
λαδόκολλα, βάζουμε το δεντρολίβανο
και την τυλίγουμε καλά με τη λαδόκολλα και και αλουμινόχαρτο.
Μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα και
ψήνουμε για 2 ½ ώρες.
Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε επιπλέον
30 λεπτά.
Για τη γαρνιτούρα:
Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή
φωτιά.
Κόβουμε τα μήλα σε τέσσερα κομμάτια και αφαιρούμε τα κουκούτσια.
Τα βάζουμε στο καυτό τηγάνι και σοτάρουμε 1-2 λεπτά μέχρι να πάρουν
χρώμα.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και αφήνουμε 2-3 λεπτά για να καραμελώσουν τα μήλα.
Βάζουμε το βούτυρο και μόλις αρχίσει να λιώνει προσθέτουμε το δεντρολίβανο, το μέλι, αλάτι, το κονιάκ
και ανακατεύουμε.
Αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το
κονιάκ και σερβίρουμε με ελαιόλαδο.

ΝΕΟΤΗΤΟΣ 4,
HΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2827545
ΠΕΥΚΩΝ 31,
METAMOΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ.: 211 4080264

Κάθε μέρα

ξεκινά από την πιο

νόστιμη γωνία!

Μερικές αγάπες παιδικές,
δεν ξεχνιούνται ποτέ...

Όλα τα προϊόντα είναι δική μας παραγωγής

Φρέσκα, σοκολατένια
και νόστιμα! Σε περιμένουν...

Κρέατα με παράδοση
Άριστα ελληνικά κρέατα και φιλική εξυπηρέτηση

Δωρεάν διανομή στο χώρο σας

Νεότητος 6 Ηράκλειο Αττικής
Τ: 210 2827469, www.kreopoleiogiannis.gr

EVERYTHING
FOR COFFEE!

Λεωφ. Ηρακλείου 492, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ • fb: Langano

• 210 2828162 • 6971 760 770
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - DELIVERY:
ΔΕΥ-ΣΑΒ: 06:00-21:00 • ΚΥΡ: 07:00-21:00
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Xριστουγεννιάτικες ταινίες

3
Χριστουγεννιάτικη ιστορία –
A Christmas Carol (2009)

ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ
Ο Εμπενέζερ Σκρούτζ ακόμη μια
ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΔΟΥΛΕΙΕΣ χρονιά γυρίζει σπίτι του, μίζερος,
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΖΙ. ΚΑΙ ΤΙ ΚΑ- περιφρονητικός και γκρινιάζοντας
ΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ “ΧΟΥΧΟΥΛΙΑΣΟΥΜΕ” για τα Χριστούγεννα που θα του
φορτώσουν ακόμη μια χρονιά
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ!

1

2

Χριστούγεννα με
το… Ζόρι! – (2004)

Ο Αδελφός του Άι Βασίλη
- Fred Claus (2007)

Οι Κράνκς θέλουν να αντισταθούν
στην μαζική υπερκατανάλωση των
γιορτών και αποφασίζουν ως αντίδραση, να μην γιορτάσουν τα
Χριστούγεννα. Η αναπάντεχη άφιξη
όμως, της κόρης τους που
ήρθε για να περάσουν μαζί
τις γιορτές, μεταθέτει επ΄αόριστον την προσπάθειά τους.
Κωμωδία βασισμένη σε βιβλίο
του συγγραφέα John Grisham.

Όταν γεννήθηκε ο μικρότερος
αδερφός του, ο Νικ, ο Φρεντ
Κλος του υποσχέθηκε πως θα
είναι ο καλύτερος αδελφός, όμως
μεγαλώνοντας, κουρασμένος από
την καλοσύνη του Νικ και την
προφανή προτίμηση της μητέρας
του σε αυτόν, ο Φρεντ κατέληξε
να απεχθάνεται τον αδελφό, τους
γονείς και τη ζωή του. Ο Νικ
τελικά έγινε άγιος (Σάντα Κλος),
και τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του πάγωσαν στον χρόνο.
Αιώνες αργότερα, ο κυνικός και
ανέντιμος πια Φρεντ χρειάζεται
γρήγορα μετρητά και αναγκάζεται
να επισκεφτεί τον αδελφό του
στον Βόρειο Πόλο και να βοηθήσει
στις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες.

10 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΟΥ!

στην πλάτη, αλλά ούτε ένα τσουβάλι χρυσάφι στον λογαριασμό
του. Το ίδιο βράδυ τα Χριστουγεννιάτικα Πνεύματα του Παρελθόντος, του παρόντος και του
Μέλλοντος τον επισκέπτονται και
του δείχνουν τι θα συμβεί αν δεν
αλλάξει και δεν επανορθώσει τα
γρουσούζικα σφάλματά του πριν
να είναι αργά.

4
Ο άνθρωπος που εφηύρε
τα Χριστούγεννα The Man Who Invented
Christmas (2017)
Οκτώβριος του 1843, και ο Κάρολος Ντίκενς υποφέρει μετά από
την αποτυχία των τριών τελευταίων
του βιβλίων. Αφού απορρίπτεται
από τους εκδότες του, ξεκινάει να
γράφει υπό δική του έκδοση ένα
βιβλίο που ελπίζει ότι θα διατηρήσει
την οικογένειά του αυτοδύναμη
και θα αναβιώσει την καριέρα του.
Ένα βιβλίο που θα γραφτεί μέσα
σε έξι πυρετώδεις εβδομάδες,
έχοντας κεντρικό χαρακτήρα τον
Εμπενίζερ Σκρουτζ και θέμα τα
Χριστούγεννα.

5
Ραντεβού στις Γιορτές
- Holidate (2020)
Έχοντας κουραστεί να είναι
μόνοι στις γιορτές, δύο
άγνωστοι συμφωνούν να
συνοδεύουν ο ένας τον
άλλον όλο τον χρόνο,
αλλά τελικά στην πορεία
μπαίνουν στη μέση τα…
συναισθήματα!
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8
Θαύμα στο Μανχάταν –
Miracle on 34th street
(1994)

6
Ο πρίγκιπας
των Χριστουγέννων A Christmas Prince (2017)
Το A Christmas Prince είναι μια
νέα τηλεταινία από το Netflix, η
οποία έκανε πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου του 2017, με τον Alex
Zamm να σκηνοθετεί από το σενάριο της Karen Schaler. Η υπόθεση αφορά μια δημοσιογράφο,
η οποία θα πάει να δουλέψει ως
νταντά σε ένα… playboy πρίγκιπα
για να καταφέρει να “κλέψει” μια
είδηση, αλλά τελικά θα τον ερωτευτεί.

7
Let it Snow (2019)
Παραμονή Χριστουγέννων σε ένα
ειδυλλιακό προάστιο του Illinois,
και μια παρέα εφήβων μπλέκεται
σε μια σειρά από παράλληλα –
και αντισυμβατικά – love stories.

Ένας ευγενικός γεράκος υποστηρίζει ότι είναι ο Αϊ-Βασίλης αυτοπροσώπως. Κάποιοι όμως προσπαθούν να τον κλείσουν σε φρενοκομείο και η υπόθεση φτάνει
μέχρι τα δικαστήρια.
Κλασσική ταινία που βασίζεται σε
μια ιστορία της Valentine Davies.
Μεταφέρθηκε για πρώτη φορά
στη μεγάλη οθόνη το 1947 και
απέσπασε τρία ενώ το 1994 ο
John Hughes ανέλαβε το ριμέικ
της ταινίας.

9
Το πολικό εξπρές –
The polar express (2004)
Βασισμένο στο πολυαγαπημένο
και βραβευμένο με Caldecott
Medal παιδικό βιβλίο του Chris
Van Allsburg, το "πολικό εξπρές"
του βετεράνου σκηνοθέτη Ρόμπερτ
Ζεμέκις, σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Η ταινία επικεντρώνεται γύρω από ένα νεαρό
αγόρι, που μεγαλώνοντας αρχίζει
να μην πιστεύει στον Άγιο Βασίλη.
Τη βραδιά της παραμονής των
Χριστουγέννων, δέχεται επίσκεψη
από το Polar Express, το οποίο
έχει σκοπό να το οδηγήσει στο
Βόρειο Πόλο και να συναντήσει
από κοντά τον Άγιο.

10
Home Alone
(Μόνος στο σπίτι) (1990)
Φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η απόλυτη χριστουγεννιάτικη επιτυχία της τριλογίας του “Μόνος στο σπίτι”. Εμείς
ξεχωρίσαμε την πρώτη ταινία καθώς είναι και αυτή που σημείωσε
την μεγαλύτερη επιτυχία. Φεύγοντας
βιαστικά για το αεροδρόμιο, η οικογένεια του εννιάχρονου Κέβιν
τον ξεχνά στο σπίτι. Τον αρχικό
του ενθουσιασμό διαδέχεται η νοσταλγία για την οικογένειά του,
και καταλήγει να αντιμετωπίσει με
ευρηματικό τρόπο δυο γκαφαντζήδες διαρρήκτες που βρίσκουν
ευκαιρία να εισβάλλουν στο σπίτι!

