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To δέντρο μπαίνει στο γνωστό σημείο 
στο σαλόνι, λαμπερά φωτάκια 
στήνονται επάνω του, μπάλες, 
στολίδια και διακοσμητικά αρχίζουν 
να μεταμορφώνουν το σπίτι και να του 
προσθέτουν τη μαγεία που απαιτείται 
για να υποδεχτούμε το 2023 με τον 
πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Τα χαμόγελα περισσεύουν και η γλυκιά 
θαλπωρή των ημερών αγκαλιάζει 
τη διάθεσή μας παρακινώντας μας 
να βουτήξουμε στη μαγεία της πιο 
όμορφης εποχής του χρόνου. Να 
ξεσκονίσουμε τις παιδικές αναμνήσεις  
μας και να δημιουργήσουμε άλλες, 
καινούριες, συντροφιά με τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα. Φέτος είναι 
η ιδανικότερη ευκαιρία να δωρίσουμε 
καλοσύνη, κατανόηση, συμπαράσταση 
κι υποστήριξη στους συνανθρώπους 
μας, μετουσιώνοντας το πραγματικό 
νόημα των Χριστουγέννων και 
φέρνοντας μας λίγο ακόμα πιο κοντά 
στον αληθινό προορισμό μας που 
είναι η αγάπη.

Το φως και η ενέργεια των 
Χριστουγέννων είναι ήδη εδώ για να 
κάνει τα πάντα λίγο καλύτερα….

Κατερίνα Γιατράκου
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MERRY CHRISTMAS
HAPPY NEW YEAR

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας (Βασ. Γεωργίου)
τ. 697 028 5555

info@platea.gr

platea.gr











Κουραμπιέδες 
μαμάς

Υλικά
500γρ. βούτυρο γάλακτος φρέσκο
1/2 πακέτο φυτίνη με βούτυρο γάλακτος
1,5 κιλό αλεύρι νο2
100 γρ  ζάχαρη άχνη
1 κρόκο αυγού
1 μικρό φλιτζάνι του καφε καθαρό οινόπνευμα
300 γρ αμύγδαλο καθαρισμένο και χοντροκομμένο
1 μπουκαλάκι ι ανθόνερο, για το ψέκασμα
4 σακουλάκια ζάχαρη άχνη για το πασπαλισμα

Εκτέλεση 
Καβουρδίζουμε ελαφρά  το αμύγδαλο με δύο κουταλιές βούτυρο γάλακτος.
Χτυπάμε το βούτυρο (και τα δύο βούτυρα μαζί) στο μίξερ για 20-25 λεπτά 
μέχρι να γίνει πολύ αφράτο
Ρίχνουμε την άχνη ζάχαρη (100γρ) και χτυπάμε άλλα 5 λεπτά.
Ρίχνουμε τον κρόκο του αυγού και στη συνέχεια το οινόπνευμα και χτυπάμε για άλλα 5 λεπτά.
Στη συνέχεια προσθέτουμε σιγά-σιγά το αλεύρι αφού πριν το έχουμε κοσκινίσει.
Προσοχή είναι σημαντικό να προσθέσουμε σιγά σιγά το αλεύρι διαφορετικά 
η ζύμη θα σφίξει.
Μόλις η ζύμη γίνει μαλακή και εύπλαστη σταματάμε το μίξερ και βάζουμε το μίγμα 
σε μια μεγάλη λεκάνη.

Προσθέτουμε και το αμύγδαλο με το βούτυρο ώστε να τελειώσουμε τη ζύμη μας..
Πλάθουμε τους κουραμπιέδες στο σχήμα που θέλουμε.
Προσέχουμε να είναι σχεδόν ομοιόμορφοι ώστε να χρειάζονται ίδιο χρόνο ψησίματος.
Έχουμε στρώσει λαδόκολλα στο ταψί μας και ψήνουμε σε προθερμασμενο φούρνο 
στους 180 για 20-25 λεπτά. 
στη μεσαία σχάρα σε αντιστάσεις. 
Όταν τους βγάλουμε από το φούρνο ραντίζουμε με το ανθόνερο και τους αφήνουμε 
να κρυώσουν για 10 λεπτά.

Στη συνέχεια  τους “βουτάμε” σε μπόλικη ζάχαρη άχνη .

Στο τέλος “χιονίζουμε”τους κουραμπιέδες πασπαλίζονται τους με ζάχαρη 
άχνη και σερβίρουμε.

Γεωργία Κουτσκούκου
Chef’s Brigade Greece

Συνταγές 
Χριστουγέννων

Υπάρχει λόγος να γεμίσεις 
το σπίτι ζάχαρη άχνη;
Πάντα υπάρχει λόγος

 να κάνεις κουραμπιέδες ιδιαίτερα τώρα 
που είναι ο καιρός τους!

Το μοίρασμα θα το αγαπάω 
πάντα και θα το ακολουθώ.

Το φως του πάντα σου δείχνει δρόμους...

Καλές γιορτές με υγεία!





Υλικά
400 γρ ωμά παντζάρια τριμμένα
250 γρ βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
33- γρ μαλακή (υγρή) καστανή ζάχαρη
4 αυγά
250 γρ αλευρι γοχ
2κγ μπέϊκιν πάουντερ
3 κσ κακάο
150 γρ κουβερτούρα τριμμένη
1/2 κτσ βανίλια
προεραιτικά ζάχαρη αχνη
 
Εκτέλεση 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 αέρα 
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με μίξερ τη ζάχαρη με το βούτυρο 
Ρίχνουμε 1-1 τα αυγά 
Προσθέτoυμε το αλεύρι κοσκινισμένο, το μπέικιν πάουντερ, το κακάο και ανακατεύουμε καλά 
Προσθέτουμε το παντζάρι και την τριμμένη κουβερτούρα και ανακατεύουμε. 
Προσθέτουμε την κουβερτούρα. 
Βαζουμε το μίγμα σε ένα ταψάκι ή σε μια φόρμα (που έχουμε βουτυρώσει και αλευρώσει). 
Ψήνουμε για περίπου 50 - 60 λεπτά 
Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη, προεραιτικά.

Σοκολατένιο κέϊκ 
με παντζάρι

Γεωργία Κουτσκούκου
Chef’s Brigade Greece

Συνταγές 
Χριστουγέννων









Κορμός 
με μελομακάρονα

Είχες σκεφτεί ποτέ να μην φας τα 
μελομακρονα που σου έσπασαν κατά 
το σιρόπιασμα αλλά να φτιάξεις ένας 
σούπερ Χριστουγεννιάτικο κορμό και να 
κάνεις την μεγάλη αλλαγή;

Συνταγή
15 μελομακάρονα
125 γρ βούτυρο
3 κ.σ. κονιάκ
1/2 φλ.τσ. Φουντούκια ψημένα
100 γρ. Κουβερτούρα σοκολάτας
3 κ.σ. κακάο
1/2 φλιτζάνι.τσ. Αμύγδαλο φιλέ καβουρδισμένο ελαφρά

Εκτέλεση   
Τριμματιζουμε τα μελομακάρονα με το χέρι σε ένα μεγάλο μπολ.
Σε  μπεν Μαρί λιώνουμε το βούτυρο με την κουβερτούρα και ρίχνουμε 
το μίγμα επάνω στα μελομακάρονα. Προσθέτουμε το κονιάκ, τα 
φουντούκια ελαφρώς σπασμένα, το κακάο και ανακατεύουμε καλά.
Βάζουμε το μείγμα σε λαδόκολλα και σχηματίζουμε ρόλο. 
Πασπαλίζουμε με το φιλέ και τυλίγουμε σφιχτά με το χαρτί. Δένουμε 
της άκρες με λαστιχάκι η σπάγκο και το βάζουμε για 1 ώρα στην 
κατάψυξη.
Χτυπάμε και λίγη σαντιγί και προσθέτουμε γλυκό του κουταλιού, 
χωρίς σιρόπι... αν μπορείς



οι πεντανόστιμες γλυκόξινες μαρμελάδες 
της Μεσσηνιακής Παράδοσης
 

Τι θα μπορούσε να δώσει πιο gourmet νότα σε 
ένα πλατό τυριών, ή ένα πιάτο με ψητό κρέας, 
από το chutney, που μπορεί να μεταμορφώσει 
ακόμη και το κλασικό πιάτο στο σπίτι σε ένα 
ιδιαίτερο γεύμα;

Οι περίφημες γλυκόξινες μαρμελάδες, 
που είναι φτιαγμένες από αγαπημένα φρούτα 
και λαχανικά είναι αρωματισμένες 
με μπαχαρικά, προσθέτουν γεύση στο 
φαγητό και αλλάζουν την αισθητική εικόνα 
κάθε πιάτου, κάνοντάς το να μοιάζει σαν να 
βγήκε από την κουζίνα διάσημου εστιατορίου, 
αφήνοντας τους πάντες στο τραπέζι με το 
στόμα ανοιχτό.

Τα chutneys της Μεσσηνιακής Παράδοσης 
θα σε οδηγήσουν σε νέα γευστικά ταξίδια! 
Απολαύστε τα με κρεατικά και πουλερικά, 
μέσα σε χοιρινά burger και  hotdog, 
με pulled χοιρινό και κοτόπουλο, 
καθώς επίσης και με low and slow brisket
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Ένα διαχρονικά αγαπημένο στέκι
Με αρχιτεκτονική προσέγγιση που θυμίζει σύγχρονες ευρωπαϊκές 
πόλεις και συνδέει το παρελθόν με το παρόν με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην κουράζεται το βλέμμα αλλά, αντιθέτως, να αναζητά στον 
χώρο κάθε στοιχείο.  

Αυτό είναι το Tapas Vino Bar.  Ένα διχρονικά αγαπημένο στέκι. 
Με μια δυνατή κάβα, ψαγμένες ετικέτες κρασιών, μπύρες από 
μικροζυθοποιίες και έξυπνα κοκτέιλ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 
φανατικούς θαμώνες και στη σάλα του και στον πεζόδρομο έξω.  Το 
ίδιο εύστοχο είναι και το μενού του μαγαζιού, που δεν έχει καμία 
διάθεση να φλυαρήσει, παρά μόνο να μας χορτάσει με παραδοσιακά 
και «πειραγμένα» tapas, ανεβάζοντας τον πήχη με ευφάνταστες 
μπουκιές και αρώματα από όλο τον κόσμο.  

Αγαπημένα πιάτα σε αυτό το μαγαζί δεν υπάρχουν, γιατί συνήθως 
μας αρέσουν τα πάντα και δεν θέλουμε να αδικήσουμε κάποιο. 
Tacos, burritos,  fajitas και πολλά άλλα κλασικά πιάτα της Λατινικής 
Αμερικής σερβίρονται, προσφέροντας εμπνευσμένες γεύσεις. 
Τα χειροποίητα μεσσηνιακά λαλάγγια δια χειρός της κας Βάσως  
καθώς και το φεσκοζυμωμένο ψωμί αποτελούν μια  ξεχωριστή 
γαστριμαργική εμπειρία!

Διός Ιθωμάτα, Kαλαμάτα | τ.2721 025160

Η ποιότητα στις πρώτες ύλες παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο 
σε όλη τη γευστική εμπειρία
To Παλιακόν, είναι από εκείνα τα στέκια που δεν γίνεται να μην έχεις 
συνδέσει με δεκάδες στιγμές και ακόμα περισσότερες γεύσεις.

Όλα όσα καταφθάνουν καθημερινά στην κουζίνα του εστιατορίου 
είναι ολόφρεσκα προϊόντα από μικρούς παραγωγούς που 
συνδυάζονται άψογα για να δημιουργήσουν ένα μενού το οποίο 
αναδεικνύει τον παραγωγικό πλούτο της περιοχής. H εποχικότητα 
παίζει τον πρώτο ρόλο και κάθε τόσο η κάρτα ανανεώνεται με νέες 
γευστικές εκπλήξεις, ανάλογα με τις διαθέσεις της ίδιας της φύσης. 

Όλοι οι άνθρωποι στον Παλιακόν είναι μια δεμένη ομάδα, έτοιμη 
να σε περιποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο σε μια ατμόσφαιρα 
αυθεντικής φιλοξενίας που ξυπνά αναμνήσεις και μια αίσθηση ότι 
βρίσκεσαι στο φυσικό σου περιβάλλον.

Διός Ιθώματα και Αγίου Ιωάννου, Καλαμάτα 
τ: 2721 024214



Για τους λάτρεις του κρέατος

Εάν αναζητάς το τέλειο ψήσιμο και υψηλής ποιότητας κρέας, είσαι 
στο σωστό μέρος. Οι αγνές πρώτες ύλες, οι εξαιρετικές κοπές και 

το επιδέξιο ψήσιμο προσφέρουν μια μοναδική γευστική εμπειρία 
στους φανατικούς του κρέατος. 
Στο εστιατόριο Κ29 θα απολαύσεις εξαιρετικές κοπές, με έμφαση στο 
ελληνικό μοσχάρι ελευθέρας βοσκής από την οικογενειακή φάρμα 
στους πρόποδες του Ταυγέτου ή από μικρούς έλληνες παραγωγούς. 
Η διαδικασία ξηρής ωρίμανσης πραγματοποιείται inhouse, στα 
ειδικά ψυγεία που διαθέτουν. Σπαλομπριζόλα, Τ-bone, μοσχαρίσια 
strip loin dry aged 45 ημερών είναι μόνο μερικές από τις κοπές που 
θα απολαύσεις στο εστιατόριο του Κ29, ενώ το υπόλοιπο μενού 
πλαισιώνεται με πεντανόστιμα δημιουργικά πιάτα εμπνευσμένα από 
την ελληνική κουζίνα.

Ό,τι κι αν επιλέξεις από το menu, μπορείς να συνδυάσεις το γεύμα 
σου με μια ετικέτα από τη λίστα του ελληνικού κυρίως αμπελώνα που 
φυλάσσεται στο κελάρι του Κ29.

Φαρών 29, Καλαμάτα | τ. 2721 028249

Τρώμε δημιουργικά πιάτα ψαροφαγίας στο Kannas Fish and Pasta
 

Με ένα μενού που βασίζεται σε ψάρια και θαλασσινά και ένα σκηνικό που θυμίζει νησί στο Kannas Fish and Pasta η ντελικάτη, ελαφριά γεύση των 
ψαρικών απογειώνεται μέσα από τη δημιουργική ματιά της Μαρίας και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά στην απόλαυση κάθε πιάτου. 

Εδώ οι γνώριμες και οικείες προτάσεις συνδυάζονται με ένα μικρό twist που προκαλεί τον ενθουσιασμό της έκπληξης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και 
στην οινική λίστα, η οποία ανανεώνεται για να ταιριάζει απόλυτα με τις θαλασσινές γεύσεις και να απογειώνει τη νοστιμιά τους. Ο αγαπημένος σε όλους 
Μιχάλης Καννάς με το μοναδικό του ταμπεραμέντο και την ιδιαίτερη προσέγγισή του στο service σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα πιάτα της συζύγου του, 

σε κάνουν να επιστρέφεις για αυτές τις μοναδικές, καθημερινές στιγμές γευστικής απόλαυσης.

Δεν είναι τυχαίο που φέτος το εστιατόριο κατέκτησε τον τίτλο Travellers Choice 2022 από το Tripadvisor. 

Ποσειδώνος 12, Καλαμάτα | Τηλέφωνο: 2721 091596



Γιατί με θέα τη θάλασσα όλα είναι ομορφότερα
Ένας χώρος εκλεπτυσμένης αισθητικής διαμορφωμένος σε επίπεδα, με θέα στο μεσσηνιακό κόλπο. Η  Τριλογία , στην 

παραλία της Καλαμάτας, αποτελεί ιδανικό all day & night spot για όμορφες στιγμές με του οικείους σου. Με μεγάλο ατού 
το ειδυλλιακό location και την απρόσκοπτη θέα στην θάλασσα συγκαταλέγεται στις αγαπημένες επιλογές για φαγητό και 
καφέ. Easy going μουσικές συνοδεύουν τις στιγμές σου ενώ αργά το βραδύ μπορείς να απολαύσεις την ενδιαφέρουσα 
cocktail and wine list. Η Τριλογία είναι ένας ιδανικός χώρος για την πραγματοποίηση μιας ξεχωριστής εκδήλωσης της 

ζωής σας, όπως ο γάμος ή η βάπτιση.

Ναυαρίνου & Ανοίξεως, Καλαμάτα 241 00 Ελλάδα+30 2721 089165





Ο Χριστουγεννιάτικος 
Σταθμός του Αϊ Βασίλη 
       στο Πάρκο Σιδηροδρόμων

Ήδη οι χριστουγεννιάτικες μηχανές έχουν ανάψει, τα ξωτικά 
είναι σε μεγάλη φούρια, φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια, 
ενώ τα μπισκότα ψήνονται και μοσχοβολάει όλο το πάρκο.

Ένα παραμυθένιο γιορτινό πάρκο γεμάτο παιχνίδια και 
μπόλικη χριστουγεννιάτικη μαγεία,  συνώνυμο με το φως, τη 
χαρά, τη γιορτή,  τα γέλια, τις γαργαλιστικές μυρωδιές. Είναι 
το μαγικό αντίδοτο που τα διώχνει όλα! Τα σκανταλιάρικα 
ξωτικά του φροντίζουν για αυτό, υπό την καθοδήγηση του 
Άη Βασίλη ο οποίος έχει αποφασίσει να αποκαλύψει όλα τα 
μυστικά που οδηγούν στη χαρά.

Και αυτό γίνεται με ξεχωριστά εργαστήρια  όπως 
ταχυδρομείο ευχών, κουκλοθέατρο, αφήγηση παραμυθιών, 
χριστουγεννιάτικη αγορά με γλυκές λιχουδιές, σπιτάκι του 
Αϊ Βασίλη, σπιτάκι ξωτικών, μπάντζι, τραμπολίνο και πολλές 
ακόμα δράσεις.

Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας με μπόλικη γιορτινή διάθεση και 
κέφι στο παγοδρόμιο που έχει στηθεί στο χώρο του πατινάζ, 
διασκεδάστε με τους φίλους σας και γελάστε  με την καρδιά 
σας!

Ένα παραμυθένιο γιορτινό πάρκο γεμάτο ξωτικά, παιχνίδια 
και μπόλικη χριστουγεννιάτικη μαγεία.

















Cantharella
Η νέα πρόταση, με γευστική 

αξία και καινοτομία
Τη Harmafoods, την έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από τις πρωτοπόρες 

καλλιέργειες μανιταριών και τη νέα αυτή διατροφική συνήθεια που φαίνεται να 
«σύστησε» στην πόλη και στο τραπέζι μας, ο παραγωγός μανιταριών Λάμπρος 

Καραγγελής. Με επιμονή, υπομονή και κυρίως με αγάπη για τον τόπο του και πάθος 
για τα μανιτάρια,κατόρθωσε με το πέρασμα του καιρού να εξελιχθεί 

σε “ προορισμό” στη Λαϊκή Αγορά της Καλαμάτας.



Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο να έρθουν πιο κοντά όλες οι γενιές στο 
μοναδικό βασίλειο των μανιταριών και τα οφέλη που προσφέρουν στην 
υγεία μας, o Λάμπρος μας συστήνει το νέο πρωτοπόρο project στη πόλη: 
την Cantharella by Harmafoods.

Σε ένα ζεστό και προσιτό χώρο, στην καρδιά του Ιστορικού Κέντρου, συναντάμε 
εδώ και λίγο καιρό το πρώτο Μανιταροπωλείο στο νομό και τη περιφέρειά μας. 
Κύριο μέλημα, να γίνουν γνωστά τα οφέλη της μανιταροφαγείας και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ποιοτική, προσβάσιμη σε όλους τροφή, 
φέρνοντας σε άμεση επαφή τον παραγωγό με τον καταναλωτή. 
Προχωρώντας στα ενδότερα της “Cantharella”, είναι ξεκάθαρη η εξειδίκευση στα 
μανιτάρια. Η προσήλωση στα προϊόντα μανιταριού εκπροσωπείται θαυμάσια μέσα 
από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Εδώ, μπορείς να ενημερωθείς, να ψωνίσεις 
φρεσκομαζεμένα άγρια (αυτοφυή)μανιτάρια, αλλά και εξαιρετικές ποικιλίες 
μανιταριών κατευθείαν από τη καλλιέργεια, ζυμαρικά, τουρσιά, γλυκά, σοκολάτες 
με μανιτάρια, σούπες, ριζότα, αποξηραμένα, κρασί, μανιταροβιβλία μέχρι και τα 
δώρα σου!
Αυτό που όμως χαρακτηρίζει ακόμη περισσότερο την Cantharella, είναι οι γεύσεις 
και τα αρώματα που αναδύονται από την μικρή, open κουζίνα της. Εκεί, η Αλιόνα 
δημιουργεί και σερβίρει με σπιτική φροντίδα, μανιταρογεύσεις με χαρακτήρα, 
δημιουργώντας καθημερινά  μενού, με υγεία και γεύση. 
«Το φαγητό είναι το φάρμακό μας», συνηθίζει να λέει ο Λάμπρος.

Στην Cantharella τα πάντα μαγειρεύονται επι τόπου. Στα must taste, έχει 
συμπεριληφθεί ήδη η χειροποίητη μανιταρόπιτα, το κριθαρότο μανιταριών, burger 
με φιλέτο Shiitake καθώς και οι εξαιρετικές μανιταρόσουπες με πλούσια ποικιλία 
μανιταριών.  
Για την Harma foods, η ενασχόληση με τα μανιτάρια δεν αποτέλεσε ποτέ ένα 
απλό επάγγελμα αλλά στάση και φιλοσοφία ζωής που έχει να κάνει με την υγιεινή 
διατροφή και την αξία στον άνθρωπο και τη φύση. Στην Cantharella θα το νιώσεις 
και φεύγοντας, απλά θα θες να ξαναπάς.

Cantharella 
Οπωροπαντοπωλείο Μανιταροπωλείο 
Αιπύτου 2, Καλαμάτα



Holiday (2006)
Αναμφίβολα η πιο αγαπημένη μου, και με 
το εκπληκτικό καστ - μεταξύ των οποίων 
Kate Winslet, Cameron Diaz και Jude Law. 
Η πλοκή ακολουθεί τις ζωές δύο γυναικών, 
μια Αμερικανίδα ζάμπλουτη εργασιομανή 
και μια Βρετανίδα ερωτευμένη με το 
αρραβωνιασμένο αφεντικό της, οι 
οποίες καθώς βρίσκονται στην ίδια 
μίζερη φάση ζωής αποφασίζουν να 
ανταλλάξουν σπίτια για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων. Προσπαθώντας λοιπόν να 
προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον,  
η κάθε μία γνωρίζει και ερωτεύεται έναν 
ντόπιο άνδρα.

Home Alone 1&2 (1990 & 1992)
Ίσως η πιο αντιπροσωπευτική ταινία 
των Νεοϋορκέζικων Χριστουγέννων 
και από τις πιο γνωστές κωμωδίες 
των 1990s, ο νεαρός Kevin McCallister 
βιώνει το όνειρο κάθε άτακτου παιδιού, 
διώχνοντας την οικογένεια του από 
το σπίτι και αντιμετωπίζοντας μόνος 
του δύο επίδοξους λίστες. Με τους 
παγκόσμιους κωμικούς αστέρες  Macau-
lay Culkin και Joe Pesci, και την guest 
star εμφάνιση του πρώην προέδρου της 
Αμερικής, Donald Trump, οι δυο sequel 
κατατάσσονται σίγουρα τις πιο κλασσικές 
Χριστουγεννιάτικες ταινίες.

Elf (2003)
Συγκινητική και νοσταλγική, το “Το ξωτικό 
των Χριστουγέννων”, είναι μια από τις πιο 
κλασσικές Χριστουγεννιάτικες ταινίες, 
στην οποία ο Will Ferrell μεγαλωμένος ως 
ξωτικό του Αϊ Βασίλη επιστρέφει στη Νέα 
Υόρκη για να γνωρίσει τον μπαμπά του.

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι για όλους μας μια μεγάλη γιορτή 
από την οποία αντλούμε χαρά και πολλές φορές έμπνευση.
Έτσι, στολίζουμε το σπίτι μας, φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα γλυκά 
και αναζητούμε χριστουγεννιάτικες μελωδίες και φυσικά.. ταινίες. 
Για τους λάτρεις της έβδομης τέχνης διαλέξαμε 6 ταινίες και σας τις προτείνουμε

 Οι 6 καλύτερες 
   Χριστουγεννιάτικες     
 ταινίες που αξίζει να δεις

White Christmas (1954)
Από τις πρώτες έγχρωμες Χριστουγεν-
νιάτικες ταινίες, διαχρονική και κλασσική 
που πάνω από μισό αιώνα μετά την 
απολαμβάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τα 
«Λευκά Χριστούγεννα», έσπασε τα ταμεία 
όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά. Ο 
στόχος των παραγωγών ήταν η επανένωση 
των Bing Crosby και Fred Astaire, όμως 
μετά την άρνηση του Astaire ο ρόλος του 
πήγε στον Danny Kaye, και διακρίνεται 
για την εκπληκτική εκδοχή του ομώνυμου 
Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού.

Polar Express (2004)
Μια από τις πιο συγκινητικές και πάντως 
καιρού Χριστουγεννιάτικες ταινίες, με 
αληθινούς ηθοποιούς που στη συνέχεια 
υπέστησαν ψηφιακή επεξεργασία, 
βασισμένη στο παιδικό βιβλίο του Κρις Βαν 
Όλσμπεργκ. Η πλοκή ακολουθεί ένα μικρό 
αγόρι που για να αποδείξει στον εαυτό του 
την ύπαρξη του Αϊ Βασίλη, ταξιδεύει με το 
Πολικό Εξπρές στον Βόρειο Πόλο, όπου 
αντιλαμβάνεται ότι η πίστη είναι για όλα 
ικανή!

A Christmas Carol (1999)
Το ομώνυμο μυθιστόρημα του Charles 
Dickens έχει πάρει πολλές μορφές στην 
μεγάλη οθόνη, αλλά το καρτούν (και της 
Barbie είναι προσωπική αγαπημένη) με 
πρωταγωνιστή τον JIm Carrey στο ρόλο 
του μίζερους τσιγκούνη Σκρουτζ, ο οποίος 
έρχεται αντιμέτωπος με τρία φαντάσματα, 
του παρελθόντος, του παρόντος και 
του μέλλοντος, για να αντιληφθεί ότι 
πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων 
είναι η αγάπη και να ξαναβρεί την 
ανθρωπιά του.





ΣΤΟ ΣΥΡΜΑ 
του Αντώνη Κατσά, σε σκηνοθεσία Κώστα Χαλκιά
. 
Μια παράσταση που δεν ολοκλήρωσε την αποστολή της και κατ’ απαίτηση φίλων και 
θεατών, επανέρχεται μετά από 2,5 χρόνια στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.
Ένα έργο βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις, σε αξίες και ιδανικά, στον 
άνθρωπο και στη ζωή.
Καθημερινά (εκτός Δευτέρας και Τρίτης) - έναρξη παράστασης 21:00.
Σάββατο και Κυριακή - έναρξη 20:00.

Ο ΓΟΡΙΛΑΣ ΚΑΙ Η ΟΡΤΑΝΣΙΑ 
 του Ιάκωβου Καμπανέλλη σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη
 
Στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας (ΔΗΠΕΘΕΚ) επέλεξε να 
τιμήσει τον πατριάρχη του νεοελληνικού θεάτρου με την αλληγορική κωμωδία “Ο Γορίλας 
και η Ορτανσία”, σε σκηνοθεσία του Τάσου Πυργιέρη.
Μια τρελή κωμωδία ή φάρσα ή παραμύθι ή παραβολή ή ένα παιχνίδι για τέσσερις 
ηθοποιούς και όσους θεατές θέλουν να παίξουν μαζί τους, σε τρεις εικόνες και τρεις 
εκδοχές, σημειώνει στον πρόλογο του έργου ο ίδιος ο συγγραφέας προτείνοντας να 
τελειώνει το έργο τρεις φορές κι όχι μία - όπως όλα τα θεατρικά έργα. Τρεις απόπειρες  
για να γλιτώσουν τα πρόσωπα του έργου από την παρανοϊκή σχέση στην οποία έχουν 
παγιδευτεί.
Μια κωμωδία καταστάσεων με αλλεπάλληλες ανατροπές που ευελπιστεί να χαρίσει, τελικά, 
στους θεατές μια απολαυστική ώρα ψυχικής ανάτασης και ευφορίας.

23/12 στις 21.ΟΟ | 29/12 στις 21.ΟΟ | 30/12 στις 21.ΟΟ | 7/1 στις 21.ΟΟ | 8/1 στις 2Ο.ΟΟ | 
14/1 στις 21.ΟΟ | 15/1 στις 20.0Ο| 21/1 στις 21.ΟΟ | 22/1 στις 2Ο.ΟΟ | 28/1 στις 21.ΟΟ | 29/1 
στις 2Ο.ΟΟ
4/2 στις 21.ΟΟ| 5/2 στις 2Ο.ΟΟ
ΔΗΠΕΘΕΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
 Δημοσθένους 2, Καλαμάτα
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 27210-82616

«ΔΥΟ ΞΕΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ»  
του Άγγελου Αγγέλου, ένα έργο για ενήλικες και τα παιδιά.
 
Η Παιδική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας παρουσιάζει για 
τη φετινή σχολική χρονιά το θεατρικό έργο του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη ΔΥΟ 
ΞΕΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ, σε σκηνοθεσία Βαλεντίνας Παπαδημητράκη.
Ένα απολαυστικό έργο με έντονη δράση και διαρκείς ανατροπές, που αποδεικνύει πως ό,τι 
φαντάζει ακατόρθωτο για έναν μπορεί να γίνει εφικτό μέσα από την αποδοχή, τη φιλία και 
τη συνεργασία.
ΔΗΠΕΘΕΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Δημοσθένους 2, Καλαμάτα
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 27210-82616

“ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ” από τον Ιανουάριο
Από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Από 5 έως 8 Ιανουαρίου θα ανέβει στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου
Καλαμάτας “Θόδωρος Αγγελόπουλος” η καινούργια θεατρική παράσταση της 
Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας “Ρομπέν των Δασών”.
Η θεατρική διασκευή είναι του Ανδρέα Φλουράκη και η μουσική του Νίκου Τσέκου, όπως 
είχαν παρουσιαστεί στην παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν το 2017, τις 
οποίες και πρόσφεραν συγγραφέας και μουσικός πολύ ευγενικά.
Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η θεατροπαιδαγωγός Γιώλικα Πουλοπούλου, ενώ τα σκηνικά 
και κοστούμια επιμελείται ο Βενετσάνος Μπαλόπούλος.
Παίρνουν δε μέρος 17 έφηβοι από τη θεατρική ομάδα.

Πολιτιστική 
  ατζέντα

ΘΕΑΤΡΟ 



ΕΚΘΕΣΗ
“ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ”
Έργα του εικονογράφου, ζωγράφου, συγγραφέα και πανεπιστημιακού καθηγητή Γιώργου Κόρδη, 
με τον γενικό τίτλο “Ρεμπέτικο”, παρουσιάζονται, από το Εικαστικό Εργαστήριο της Φάρις, στο 
Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας (κτίριο Εικαστικού Εργαστηρίου, παλιό Γυμνάσιο Παραλίας) μέχρι τις 
27 Ιανουαρίου 2023.
Στην έκθεση “Ρεμπέτικο”,  παρουσιάζονται δέκα τέσσερα έργα τα οποία αναφέρονται στον 
πλούσιο και γνήσια ελληνικό κόσμο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Στην εκατονταετηρίδα της 
Μικρασιατικής τραγωδίας τα έργα του Γιώργου Κόρδη δίνουν με το δικό του ανεπανάληπτο 
ζωγραφικό ύφος όλη την μουσική ρώμη και ελληνική εκφραστικότητα του ρεμπέτικου 
τραγουδιού.
 Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου και από τις 8 Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 27 του 
ίδιου μήνα,  από τις Τετάρτες μέχρι τις Παρασκευές τις ώρες από τις δύο μετά το μεσημέρι μέχρι 
τις εννιά το βράδυ και τα Σάββατα από τις δέκα το πρωί μέχρι τις τρεις μετά το μεσημέρι. 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
Ναυαρίνου 8 Καλαμάτα, 
τηλ.: 2721028864, e-mail: box5@otenet.gr

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ – FATHER OF THE BRIDE
Σκηνοθεσία: Vincente Minnelli
Comedy, Romance | K-12 | USA
Παίζουν: Spencer Tracy, Joan Bennett, Elizabeth Taylor
Διάρκεια: 92 λεπτά

Μετά το γάμο της κόρης του Κέι (Ελίζαμπεθ Τέιλορ), ο δικηγόρος Στάνλεϊ Μπανκς (Σπένσερ 
Τρέισι) αναλογίζεται την ημέρα που του ανακοινώθηκε ο αρραβώνας της κόρης του με τον 
Μπάκλεί Ντάνσταν (Ντον Τέιλορ) τρεις μήνες πριν. Η ανακοίνωση αυτή, έκανε τον Στάνλεϊ να 
αισθανθεί άβολα, αλλά σύντομα διαπίστωσε ότι η κόρη του έχει πλέον φτάσει σε ηλικία γάμου. 
Παρόλα αυτά ενώ η Έλι (Τζόαν Μπένετ), σύζυγος του Στάνλεϊ ξεκινάει τις προετοιμασίες για το 
γάμο της Κέι, ο ίδιος παραμένει άγρυπνος τις νύχτες έχοντας το φόβο για το μέλλον της κόρης 
του. Η εμμονή του Στάνλεϊ για την τύχη της κόρης του, τον καθιστούν πρωταγωνιστή μιας σειράς 
κωμικοτραγικών καταστάσεων.
Η ταινία Ο Μπαμπάς της Νύφης είναι κωμωδία παραγωγής 1950, σε σκηνοθεσία Βινσέντε 
Μινέλι. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Σπένσερ Τρέισι στον κεντρικό ρόλο, η Τζόαν 
Μπένετ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Ντον Τέιλορ, η Μπίλι Μπερκ και ο Λίο Τζ. Κάρολ. Πρόκειται για 
κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Έντουαρντ Στρίτερ, το οποίο διασκεύασαν 
για τη μεγάλη οθόνη οι Φράνσις Γκούντριτς και Άλμπερτ Χάκετ. Η ταινία προτάθηκε για τρία 
βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
Η ταινία έλαβε την 83η θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών που 
θεσπίστηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφο.

Χώρος Προβολής: Αμφιθέατρο Θ. Αγγελόπουλος
Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας — 21/12/2022, 21:00
Είσοδος: 5 ευρώ, ελεύθερη κάτω των 18

Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ
POCKETFUL OF MIRACLES  [1961]

Η Άνι είναι μια γυναίκα που πουλά μήλα για να κερδίσει τα προς το ζην, καθώς και για να 
σπουδάσει την κόρη της. Κάποια στιγμή η κόρη της θα θελήσει να την επισκεφθεί και η Άνι θα 
πανικοβληθεί, διότι έχει πει στην κόρη της πως είναι πλούσια. Θα ξεκινήσει, λοιπόν, εντατικά 
μαθήματα καθωσπρεπισμού με καθηγητή έναν πελάτη της.
Όπως και σε κάθε άλλη ταινία του, έτσι κι εδώ ο Φρανκ Κάπρα δημιουργεί ένα μαγευτικό 
παραμύθι όπως μόνο ο ίδιος ξέρει. Όλο το καστ είναι άκρως γοητευτικό στους ρόλους του και η 
ταινία αποτελεί τρανό παράδειγμα μίας εποχής όπου τα φιλμ μιλούσαν με διαχρονική δυναμική 
για τις Αξίες, τις Ελπίδες και την ίδια την Ανθρωπότητα.
Η ταινία απέσπασε πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ με σημαντικότερες τις τρεις υποψηφιότητες 
για Όσκαρ και τις δύο Χρυσές Σφαίρες (1961)

Σκηνοθεσία: Frank Capra
Comedy, Romance | K-12 | USA
Παίζουν: Bette Davis, Peter Falk, Glenn Ford, Hope Lange
Διάρκεια: 136 λεπτά

Χώρος Προβολής: Αμφιθέατρο Θ. Αγγελόπουλος 
Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας — 28/12/2022, 21:00
Είσοδος: 5 ευρώ, ελεύθερη κάτω των 18











Από τη σεφ Γεωργία Κουτσούκου





ΓΙΝΕ ΕΣΥ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ! 
Στην Καλαμάτα, ο πεζόδρομος Σφακτηρίας, μεταμορφώνεται σε δρόμο 
αγάπης κι αυτές τις γιορτές, με όλες τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εκεί 
να κρατούν ανοιχτές τις πόρτες τους ώστε να υποδεχθούν τα δώρα σας, 
από 05 έως 28 Δεκεμβρίου!  Το ίδιο και τα γραφεία της «Εύφορης Γη» 
στην οδό Πολυχάρους 9. Στη Μεσσήνη, η ΚοινΣΕπ «Ρέκτης» στην οδό 
Ελευθερίας και Παπαφλέσσα 2, στη Βελίκα η «Μεσσήνης Γαία» ΚοινΣΕπ 
και στο Μαγγανιακό η «Νόστος» ΚοινΣΕπ προσκαλούν τους κατοίκους να 
στηρίξουν τα παιδιά της περιοχής να μοιράσουν χαμόγελα κι αγάπη!

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙ! 
Προσκαλούμε τα ίδια τα παιδιά, να τοποθετήσουν ένα αμεταχείριστο 
παιχνίδι κάτω από το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Σχολείου ή του 
Φροντιστηρίου τους, από 07 έως 20 Δεκεμβρίου.
Εναλλακτικά, εντός του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, κάτω από το 
Χριστουγεννιάτικο Καράβι και έως τις 27 Δεκεμβρίου.

Γίνε και εσύ 
Άϊ Βασίλης

Δυο κοινωνικές δράσεις με αποδέκτες τα παιδιά, περιμένουν τη στήριξη μικρών και μεγάλων, προσφέροντας 
παιχνίδια καινούργια ή μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση, τα οποία θα παραδοθούν: στη Διεύθυνση Πρόνοιας 

του Δήμου Καλαμάτας, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεσσήνης, στα παιδιά της «Φλόγας» 
και στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας











Barrio Cafe
Εκλεκτός καφές και πεντανόστιμα σνακ

Νέο στέκι στη συμβολή των οδών Ακρίτα και Κοραή,  που τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο ξυπνάει τους κατοίκους της περιοχής 
με τον αρωματικό καφέ και τα πλούσια πρωινά του. Εδώ θα 
απολαύσεις ένα εξαιρετικό blend καφέ της κεντρικής Αμερικής, 
τον λατρεμένο JBM, μια ειδική ποικιλία που μπορείς να βρεις 
μόνο σε πολύ προσεκτικά επιλεγμένα coffee spots ανά την 
Ελλάδα, αλλά και το διαχρονικά ποιοτικό χαρμάνι της Mrs Rose,  
από 6 επιλεγμένες, κορυφαίες Arabica ποικιλίες, της Κεντρικής 
και Νότιας Αμερικής και της Αφρικής. Όπως καταλαβαίνεις, 
στο Barrio, ο καφές είναι σοβαρή υπόθεση για αυτό μεγάλη 
προσοχή έχει δοθεί και σε ό,τι τον συνοδεύει. Αυτό σημαίνει 
αχτύπητα πρωινά. Από γλυκά και αλμυρά pancakes μέχρι 
εκπληκτικά σάντουιτς και ομελέτες. Θα βρείτε, επίσης, 
κρουασάν, healthy μπάρες, αλλά και πεντανόστιμα cookies.











ΚΡΙΟΣ
Ο Δίας θα παραμείνει στο ζώδιό σου 
μέχρι τις 17 Μαΐου, προλαβαίνεις 
λοιπόν να καρπωθείς τα καλά της 
τύχης που σου φέρνει εφ’ όλης της 
ύλης και να… παιανίσεις «του Κριού 
ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει», 
αν μάλιστα κάνεις ένα νέο ξεκίνημα 
μπορεί να αποδειχθεί «ευλογημένο» 
από κάθε άποψη. Και μην νομίζεις 
ότι με το που θα φύγει ο «μεγάλος 
ευεργέτης» θα σε ξεχάσει. Αντίθετα 
αν έχεις τα γενέθλιά σου από τις 2 
Απριλίου κι ύστερα θα τον έχεις για 
παρέα -αυτόν και την τύχη του- μέχρι 
την άνοιξη του 2024. Μια χαρά… Όσο 
για σένα… αδικημένε/η των πρώτων 
ημερών θα τα έχεις μεν τα «τυχερά» 
σου, αλλά μόνο για το διάστημα 
που ο Δίας θα περάσει από τον Ήλιο 
σου, πρακτικά μέχρι τις 10 Μαρτίου 
περίπου κι ό,τι προλάβεις.

ΤΑΥΡΟΣ 
Ο Δίας στον Κριό (μέχρι τις 17/5) θα 
λειτουργήσει ως «φύλακας-άγγελός» 
σου κι ακόμη κι αν βρεθείς σε δύσκολη 
θέση, θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος με 
τη συνδρομή του. Ίσως βέβαια για 
να δείξει το πόσο σε… αγαπά και να 
κάνει πιο «φαντεζί» την εμφάνισή του, 
να χρειαστεί πρώτα να πάει η καρδιά 
σου στην Κούλουρη, αλλά… τέλος 
καλό όλα καλά!

ΔΙΔΥΜΟΙ 
Ίσως η πιο σημαντική εξέλιξη για 
σένα είναι η έλευση του Κρόνου 
στους Ιχθύς και το 10ο ηλιακό 
οίκο σου (7/3), αφού πέρα από το 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας που 
μπαίνει στα εγχειρήματα και τη ζωή 
σου, θα κριθούν και οι επιλογές που 
έκανες πριν από 7-8 ή 15 χρόνια. 
Τυπικά, ο 10ος οίκος έχει να κάνει με 
την καριέρα σου, ουσιαστικά όμως 
σχετίζεται με κάθε είδους κεντρική 
επιλογή ή/και συνολικά με το τι 
ακριβώς… διαμείβεται ανάμεσα σε 
σένα και την κοινωνία, κάτι που εκτός 
από τα «ισχυρά πρόσωπα» μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει τις σχέσεις και την 
οικογένειά σου. Κι αν μεν οι πρότερες 
επιλογές σου αποδειχθούν σωστές, 
θα είναι σαν να έχεις κατακτήσει 
έναν ακόμη «όροφο» στην ανοδική 
σου πορεία. Αν όμως, θέλοντας να 
ενταχθείς κάπου, είχες επιλέξει κάτι 
που είτε δεν σου ταιριάζει είτε έχει 
πολλά «τρωτά», τότε… ήρθε η ώρα 
της κρίσης και βέβαια δεν είναι 
κακό να αναθεωρήσεις ή ακόμα 
και να πετάξεις από τη ζωή σου 
ό,τι «γεννήθηκε» από τις ενοχές 
και τις ανασφάλειές σου. Εξ άλλου, 
τίποτα δεν πάει χαμένο, όπως λέει 
και το τραγούδι, τα βιώματα κι οι 
εμπειρίες σου δηλαδή «μετράνε» σε 
κάθε περίπτωση, κάνοντάς σε πιο 
«σοφό/η».

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
Η παραμονή του Δία στον Κριό και το 
10ο ηλιακό οίκο σου μέχρι τις 17/5 
δεν παύει να είναι ένα πολύ καλό 
«χαρτί» για τις επιδιώξεις σου κι αν 
τα «ανοίγματα» που θα κάνεις δεν 
υπερβούν κατά πολύ τις πραγματικές 
δυνατότητές σου, όλα θα πάνε μια 
χαρά στο τέλος. Ίσως πάλι να τύχεις 
της υποστήριξης ενός «ισχυρού» 
ατόμου.

ΛΕΩΝ 
Όσον αφορά στον παράγοντα τύχη, 
δύο είναι για σένα τα καλά νέα της 
χρονιάς, το πρώτο η άφιξη του Δία 
στον Ταύρο και το 10ο ηλιακό οίκο σου 
(17/5), που παραπέμπει σε ευκολίες 
ή/και σε μια θεαματική πρόοδο 
και το δεύτερο η αναχώρηση του 
Κρόνου από τον Υδροχόο (7/3), που 
2,5 χρόνια τώρα σου βάζει δύσκολα 
στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου… 
τουλάχιστον! Ωστόσο, αν ανήκεις στο 
τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σου, μην 
παίρνεις ακόμα πολύ… θάρρος αφού 
θα τις υποστείς τις πιέσεις και τις 
αναγκαιότητες που φέρνει, μέχρι τα 
γενέθλια σου τον ερχόμενο Αύγουστο. 
Μετά… classdismissed!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Η άφιξη του Κρόνου στους Ιχθύς και 
τον 7ο ηλιακό οίκο σου (7/3) είναι 
για σένα η πιο σημαντική εξέλιξη 
μέσα στο 2023 κι αν σε πρώτο 
πλάνο ο πλανήτης των περιορισμών 
παραπέμπει σε μια κρίση-αξιολόγηση 
των σχέσεων και των συνεργασιών 
σου, μοιάζει αναπόφευκτο το να 
επηρεαστείς κι εσύ επί προσωπικού 
κι αν η μια εκδοχή είναι το ότι ένας 
«δικός σου» άνθρωπος θα μπει σε 
μια φάση προβλημάτων και πιέσεων, 
η άλλη έχει να κάνει με ένα δικό σου 
«ξύπνημα».

ΖΥΓΟΣ 
Οι δύο Ηλιακές εκλείψεις της χρονιάς 
ανήκουν σίγουρα στα πιο επιδραστικά 
για σένα ουράνια δρώμενα, με την 
πρώτη χρονικά να γίνεται απέναντι 
σου, στην τελευταία μοίρα του Κριού, 
στις 20 Απριλίου και τη δεύτερη 
στο ζώδιό σου στις 14 Οκτωβρίου, 
έχουν ωστόσο σημαντικές διαφορές 
ως προς τις κατευθύνσεις που 
δίνουν.Κατ’ αρχάς μπορεί τυπικά να 
αναφέρονται στο «εσύ και οι άλλοι» 
αλλά πρακτικά θα «χρωματίσουν» 
το σύνολο των δραστηριοτήτων 
σου, πολύ περισσότερο που για σένα 
οι «άλλοι» και οι συνεργασίες είναι 
πάντα ένα σημείο αναφοράς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
Οι δύο Σεληνιακές εκλείψεις που 
γίνονται μέσα στο 2023 είναι κατά 
κάποιο τρόπο το κύκνειο άσμα των 
εκλείψεων στον άξονα Ταύρου-

Σκορπιού, αφού οι επόμενες 
πιάνουν λιμάνι σε Κριό και Ζυγό. 
Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα 
πάψεις να είσαι στο κέντρο του 
συμπαντικού ενδιαφέροντος και θα 
μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές σου 
διακριτικά, χωρίς να κρέμεται από 
πάνω σου η δαμόκλειος σπάθη της 
δημοσιοποίησης. Και τις καλές και 
τις… κακές δουλειές σου! Μέχρι όμως 
να εκπνεύσει η προθεσμία επιρροής 
των εκλείψεων υπάρχει ακόμη 
αρκετός χρόνος και πιθανότατα ο 
κύκλος αυτός θα κλείσει την άνοιξη 
του 2024.

ΤΟΞΟΤΗΣ  
Ο Κρόνος αποφάσισε να… σου βάλει 
τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ή αλλιώς 
να σε κάνει να αναλάβεις τις ευθύνες 
σου, πρωτίστως σε οικογενειακά 
θέματα, ίσως όμως και στο σύνολο 
των επιλογών σου κι όσο στενόχωρο 
κι αν σου ακούγεται αυτό, θα πρέπει 
να αρχίζεις να προσαρμόζεσαι σε 
αυτή τη νέα πραγματικότητα που 
θα σου προκύψει από τη στιγμή 
που ο πλανήτης των περιορισμών 
και των αναγκαιοτήτων θα βρεθεί 
στους Ιχθύς και τον 4ο ηλιακό οίκο 
σου. Η … αποφράδα ημέρα είναι η 
7η Μαρτίου και τα σενάρια αρκετά. 
Πρώτον, μπορεί να προκύψει 
πρόβλημα με κάποιον οικείο σου, 
αν όχι υγείας, επαγγελματικό κι εσύ 
να κάνεις διπλοβάρδιες, αν μάλιστα 
η οικογένειά σου είναι παράλληλα 
και «πάροχος», το «χτύπημα» θα 
σου πέσει πιο βαρύ. Όχι μόνο δεν 
θα παίρνεις, αλλά θα δίνεις κι από 
πάνω. Δεύτερον, θα χρειαστεί να 
περιορίσεις τις απαιτήσεις σου, ως 
προς τις ανέσεις που σου προσφέρει 
το σπίτι σου κι αν τυχόν μετακομίσεις, 
να ξέρεις πως θα είναι προς το… 
χειρότερο, όσον αφορά τουλάχιστον 
στις ελευθερίες σου! Ούτε βέβαια να 
πας να αγοράσεις κάποιο ακίνητο, 
ούτε να ρίξεις πολλά λεφτά για να 
φτιάξεις κάποιο. Μπαλώματα και 
μόνο μπαλώματα. Αν πάλι θελήσεις 
να φτιάξεις τη δική σου οικογένεια, 
ναι μεν θα τα καταφέρεις, αλλά μέσα 
από προβλήματα και πιέσεις στις 
οποίες δεν έχεις συνηθίσει. Θα μου 
πεις ποτέ δεν είναι αργά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα και 
κομβικής σημασίας εξέλιξη για 
σένα το 2023 είναι το μπες-βγες του 
Πλούτωνα στον Υδροχόο κι όχι μόνον 
επειδή το ζώδιο αυτό είναι ο 2ος 
ηλιακός οίκος των οικονομικών σου. 
Για αυτά εξ άλλου υπάρχει ακόμη 
πολύς χρόνος «ζυμώσεων» και το 
πιθανότερο είναι ότι μέχρι το 2043 
-ζωή να ‘χεις- θα βρεθείς σε ένα νέο 
καθεστώς, αξιολογώντας συνάμα και 
το τι συνιστά για σένα πραγματικά 

ή έννοια της «αξίας». Ωστόσο, το 
ότι ο Πλούτωνας ετοιμάζει σιγά-
σιγά τα μπαγκάζια του για να φύγει 
από τα μέρη σου, είναι πολύ πιθανό 
να συνδυαστεί και με μια δική σου 
νέα ζωή-μεταμόρφωση, πάνω στις 
«στάχτες» της παλιάς κι αν αυτό 
σου ακούγεται κάπως… ανησυχητικό 
αφού κάθε «κάθαρση» έχει τις 
ωδίνες της, εσύ κράτα την ευκαιρία 
σου για να «ξαναγεννηθείς», έχοντας 
πια αφήσει πίσω σου το παρελθόν. 
Ό,τι χαθεί, χάθηκε…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ  
Η περίπου δίμηνη παραμονή του 
Πλούτωνα στο ζώδιό σου (24/3 ως 
10/6) είναι μια πρόβα τζενεράλε για 
τις ριζικές αλλαγές, τους μηδενισμούς 
και τις επανεκκινήσεις που θα γίνουν 
μέχρι το 2043 στη ζωή σου, μην 
περιμένεις όμως σώνει και καλά 
κάτι «θεαματικό» μέσα στο 2023. Εξ 
άλλου προηγείται η «κάθαρση», τόσο 
στην μεταφορική της, όσο και την 
κυριολεκτική της έννοια, αφού όλα τα 
προηγούμενα χρόνια ο Πλούτωνας 
στον Αιγόκερω και το 12ο ηλιακό 
οίκο σου μάζεψε μπόλικη αρνητική 
ενέργεια, που πρέπει να φύγει. Αυτό 
περιλαμβάνει τόσο θέματα υγείας, 
που μπορεί να «σκάσουν», όσο και 
αποκαλύψεις γύρω από το ποιος/α 
σου έχει παίξει βρώμικο «παιχνίδι» 
και γιατί. Επιπλέον, θα… βρεθεί 
τρόπος να επιβραβευθείς για τις 
καλές πράξεις, που έκανες, αλλά και 
για να «τιμωρηθείς» για τις τυχόν 
ανομίες σου. Το ζητούμενο σε κάθε 
περίπτωση είναι να παραδοθείς 
καθαρός/η, στη νέα εποχή που 
ξεκινάει για σένα, κι αν βασανιστείς 
από κάτι, να ξέρεις ότι σε αυτό 
αποσκοπεί.

ΙΧΘΥΕΣ 
Πάει έφυγε ο Δίας αλλά κρατάει κάτι 
ακόμη για σένα, αν είσαι του 2ου 
δεκαημέρου. Μέχρι τα γενέθλιά σου 
όμως, μετά πάπαλα και καλά αν ήσουν 
φρόνιμο παιδί, απλά να θυμάσαι 
ότι τώρα πρέπει να διασφαλίσεις 
τα κεκτημένα σου, που σημαίνει 
όχι άλλα ανοίγματα. Αν βέβαια 
έχεις κάνει τίποτα χοντράδες, πολύ 
φοβάμαι πως θα ακολουθήσει η δια-
πόμπευση. Όλα στο φως, πανάθεμά 
τα…Κι ο Δίας στον Κριό βέβαια μια 
χαρά σου πέφτει με τα λεφτουδάκια 
του, μόνο που κι αυτός θα φύγει 
σχετικά γρήγορα κι ό,τι προλάβεις, 
μέχρι τις 17/5. Αν όμως έχεις κατά νου 
να χτίσεις πολυκατοικίες και παλάτια 
έχεις τύχη μέχρι το Μάρτιο του 2024, 
ενώ δεν αποκλείεται να σου κάτσει κι 
ένα κληροδότημα.

Από τον Γιάννη Ριζόπουλο
Πηγή: astrology.gr

Ετήσιες αστρολογικές 
προβλέψεις 2023






















