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διασκέδαση επιλογές για να υποδεχτούμε...
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ψυχαγωγία...με αισιοδοξία τον νέο χρόνο

ΑKTI TAYGETOS

Στο καλαίσθητο και προσεγμένο περιβάλλον
του "Αkti Taygetos" Conference Resort 4*... η
παραμονή πρωτοχρονιάς αποκτά άλλη αίσθηση.
Η γιορτινή βραδιά περιλαμβάνει φυσικά ζων-
τανή μουσική, αλλά και πλούσιο εορταστικό
μπουφέ! 

Τηλ. 27210 42000

ΤΑ ΜΑΛΑΜΑΚΙΑ

Ενα παραδοσιακό γλέντι με "Τα Μαλαμάκια"
είναι πάντα μια αξιόπιστη λύση για την πα-
ραμονή της πρωτοχρονιάς αλλά και για τις
πρώτες μέρας του νέου έτους: Η αγαπημένη
ταβέρνα μάς περιμένει το βράδυ της παραμονής,
καθώς επίσης το μεσημέρι της Κυριακής και
της Δευτέρας, με ζωντανή μουσική, παραδο-
σιακούς μεζέδες και πεντανόστιμα ψητά στα
ξύλα. 

Περιβολάκια Καλαμάτας
27210 98287, 6977-013633 

YACHTING

Μουσικό ρεβεγιόν στο ταξιδιάρικο περι-
βάλλον του "Yachting"... απόψε Σάββατο με
Ηρώ και Παύλο στο τραγούδι, Κώστα Σπάλα
στην κιθάρα και Πέτρο Ντέρη στο μπουζούκι.
Αύριο, ανήμερα πρωτοχρονιά, διασκεδάζουμε
παρέα με τη Μαρία Ξυπολύτου (τραγούδι) και
τον Γιάννη Καλογερόπουλο (πιάνο και φωνή).

Μαρίνα Καλαμάτας
Τηλ. 27210 87432

ΒΑΤΟΥΡΙΩΝΑ

Κάθε βράδυ η φιλόξενη και μη εξαιρετέα
"Βατουριώνα" είναι ανοιχτή για τις ορέξεις
μας - ενώ την παραμονή, αλλά και ανήμερα
την πρωτοχρονιά, εκτός από τις κλασικές αγα-
πημένες γεύσεις της μας σερβίρει και ζωντανή
μουσική. Κι ας μην ξεχνάμε ότι τις Κυριακές
και τις αργίες ανοίγει απ' το μεσημέρι...

Πάροδος Αύρας 34
Τηλ. 27210 86389 

6945-206581, 6942-828179

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Από τις πιο καλές ταβέρνες στα πέριξ της
Καλαμάτας, η "Γιάννιτσα" μας υποδέχεται και
την παραμονή αλλά κι ανήμερα την πρωτο-
χρονιά με τα ονομαστά ψητά της στο χωριάτικο
φούρνο, μεζέδες και κρεατικά της ώρας... και
φυσικά εκλεκτό κρασί για να μπει εύθυμα ο
καινούργιος χρόνος!

Περιβολάκια Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 88871, 6944-673370 

BELVEDERE

Στο μαγικό του περιβάλλον, το "Belvedere"
φροντίζει να μας χαρίσει ένα μοναδικό ρεβεγιόν
για την παραμονή της πρωτοχρονιάς: Εχει
ετοιμάσει ένα ειδικό εορταστικό μενού κι έχει
αναθέσει την... άνοδο της διάθεσής μας στον
Λεωνίδα Παχτίτη και τη Ράνια Αχμέτ!

Τηλ. 27210 64505

GAZI LIVE

Τόσο παραμονή όσο κι ανήμερα την πρω-
τοχρονιά, η νύχτα σπάει τα κοντέρ της δια-
σκέδασης στο "Gazi live", στην Παραλία της
Καλαμάτας. Και τις δυο βραδιές στην πίστα
ανεβαίνουν ο Θεοδόσης Κότσης και η Γεωργία
Δήμου, ενώ μαζί τους θα είναι επίσης η
Μαρίνα Κωνσταντινίδου, ο Παναγιώτης Μπου-
ραντώνης και η Χριστίνα Βασκαντήρα.

Τηλ. 27210 89689, 6958-396565

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ EVENTS
• Σήμερα Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 11

π.μ. η Καλαμάτα γιορτάζει στα παραμυθόσπιτα
στο Πνευματικό με την παρέα του Αϊ-Βασίλη. Στις
12 μ., αφήγηση του παραμυθιού "Η θυγατέρα του
Μάγου της άσπρης πέτρας", από την Πειραματική
Σκηνή. Στις 12.30 μ.μ. στην πλατεία, θεατρική
αφήγηση παραμυθιού "Το μαγεμένο ρολόι της Πρω-
τοχρονιάς" από τη Γιώτα Φλέσσα. Και στις 11.30
τη νύχτα, γιορτή για την υποδοχή του νέου έτους.

• Σήμερα Σάββατο στις 11 το πρωί ο Αγιος
Βασίλης έρχεται στα Φιλιατρά φορτωμένος με δώρα.
Πολλή  μουσική και βόλτες με πόνι συμπληρώνουν
τη διασκέδαση των παιδιών.

- Την Τετάρτη 4/1 στις 12 μ. θα παρουσιαστεί
στην Κυπαρισσία η παράσταση για παιδιά "Η κε-
ραμιδόγατα και τα παράξενα Χριστούγεννα". Την
Πέμπτη 5/1 στις 8 μ.μ. έχει προγραμματιστεί συ-
ναυλία της Παιδικής Χορωδίας και της Φιλαρμονικής
Ορχήστρας Κυπαρισσίας στην αίθουσα "Αλέκος
Παπαδόπουλος".

ΘΕΑΤΡΟ
• "Τα χαΐρια μας εδώ": αυθεντικές αφηγήσεις

της Αγγέλας Παπάζογλου από τη Σμύρνη, με τη
Σταυρούλα Μπαρδουνιώτη, κάθε Δευτέρα - Τρίτη
9 μ.μ. στο καφενείο "Η Ελλάς" (Ακρίτα 127). Εί-
σοδος 10 ευρώ, ανέργων - φοιτητικό 8 ευρώ.
Για πληροφορίες: 27210 92682.

• Πρεμιέρα την Τετάρτη 4/1 στις 8.30 μ.μ. για
την παιδική παράσταση "Η Πούλια κι ο Αυγε-
ρινός", από την Πειραματική Σκηνή στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Καλαμάτας. Πέμπτη 5 και Παρα-
σκευή 6/1 την ίδια ώρα, Σάββατο 7 και Κυριακή
8/1 στις 12 το μεσ. και στις 7.30 μ.μ. Είσοδος 8
ευρώ για ενήλικους και 5 για παιδιά και ανέργους.
Προπώληση στο Πνευματικό.

• Πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή 8/1 για
τους παιδικούς "Ορνιθες" του Αριστοφάνη στο
ΔΗΠΕΘΕΚ.

ΜΕΤΕΩΡΟ
Το "Μετέωρο" υποδέχεται τον καινούργιο

χρόνο με ποιοτική ζωντανή μουσική και ει-
δυλλιακή θέα από ψηλά - προσφέροντάς μας
ένα εξαιρετικό, ολοκληρωμένο μενού. Για κύριο
πιάτο; Ατομικό ρολό γαλοπούλας γεμιστό με
κάστανο, λιαστή πιπεριά και πικάντικη γρα-
βιέρα, πάνω σε αρωματικό πλιγούρι, με σάλτσα
ψητού...

Βέργα Καλαμάτας
Τηλ. 27210 41745 και 6970-093131

MENU & ΓΕΥΣΗ
Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα έχει για

την αλλαγή του χρόνου το κέντρο "Menu &
Γεύση" (πρώην "Γρηγόρης"). Στο τραγούδι θα
είναι η Βίκυ, ο Αλ. Λυκοτραφίτης και η Ιφιγέ-
νεια, ενώ το... menu περιλαμβάνει επιλογές
από χορταστικά πιάτα, ορεκτικά, φρούτα και
απεριόριστο κρασί σε πολύ οικονομικές τιμές.

Πίσω από το ΚΤΕΛ Καλαμάτας
Τηλ. 6980-432542, 6932-233416

ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ
Ρεβεγιόν... αρχοντικό υπόσχεται η γνωστή

"Αρχόντισσα" στα Λέικα. Το κρασί θα ρέει
απεριόριστα και οι εορταστικές γεύσεις θα
σας καλύψουν πλήρως. Για παράδειγμα: κρέ-
πες, πλατό τυριών, σαλάτα "Αρχόντισσα" με
κουκουνάρι και ρόδι, φιλέτο χοιρινό σκαλο-
πίνι... και φυσικά βασιλόπιτα - υπό τους
ήχους καλής ζωντανής μουσικής.

Τηλ. 6973-203237, 27210 21045

HORIZON BLU
Ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς... in Blu, σημαίνει

καλωσόρισμα με σαμπάνια και amuse bouche
- κι ένα εκλεκτό μενού για τη συνέχεια, με
σπάνιες γεύσεις, όπως: Σούπα βελουτέ από
άγρια σπαράγγια Μεσσηνίας με βασιλικά
χτένια, γαρίδες και πέρλες από μαύρο χαβιάρι.
Χειροποίητο ραβιόλι γεμιστό με κόκορα ελευ-
θέρας βοσκής, σερβιρισμένο με κουλί ντο-
μάτας και αφρό φέτας... Λιποθυμάτε; Και εί-
μαστε ακόμα στην αρχή... 

Ναυαρίνου  217
Τηλ.: 27210 80099

ΒΑΓΕΝΙ
Αυτές τις μέρες το "Βαγένι" βάζει τα καλά

του και μας περιμένει για να περάσουμε
αξέχαστες γιορτές... με αχτύπητες παραδο-
σιακές γεύσεις και ζωντανή μουσική. Σήμερα
Σάββατο, παραμονή, αλλά και αύριο Κυριακή,
ανήμερα πρωτοχρονιά, το "Βαγένι" μας υπο-
δέχεται με extra livε κέφια!

Οδός Λακωνικής 241
Τηλ.: 27210 96450

ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Με ζωντανά λαϊκά και ρεμπέτικα ακού-

σματα αλλάζει χρόνο ο "Διόνυσος" στην Πα-
ραλία. Παραμονή και ανήμερα αφηνόμαστε
στη ζεστή αγκαλιά του, δεχόμαστε τις φρον-
τίδες του και απολαμβάνουμε τις έντονες
γεύσεις του απ' την ελληνική παραδοσιακή
κουζίνα, σε μιαν ατμόσφαιρα άλλης εποχής... 

Ηρώων και Σανταρόζα 97
Τηλ. 27210 21931, 6932-409314  

ΛΙΘΑΡΙ
Ενα γευστικότατο μενού με τοπικές επιρ-

ροές και διεθνή αέρα έχει επιμεληθεί για το
πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο "Λιθάρι" piano
bar ο Μεσσήνιος σεφ Χρήστος Ζέρβας. Θε-
σπέσια ορεκτικά και λαχταριστά γλυκά... κυ-
κλώνουν τα απίθανα κυρίως πιάτα: Αρνί γε-
μιστό με μαρούλι, σταφίδα και καλαμπόκι ή
Μοσχαρίσια paupiette γεμιστή με καπνιστό
τυρί - γαρνιρισμένα με λεπτότητα και φαν-
τασία! Η μουσική επένδυση της γιορτινής
βραδιάς είναι ευθύνη του Γιώργου Δικαίου
και της Δάφνης Δέδε.

Αρχοντικό Αβίας
Τηλ.: 27210 58042, 6938-779870

ΥΙΑΜΑS
Το γνωστό gastro bar του "Elite City

Resort" υψώνει τα ποτήρια την παραμονή
της πρωτοχρονιάς κι εύχεται... "Yiamas" με
ένα εντυπωσιακό μενού από υπέροχα πιάτα:
Σούπα σελινόριζας με πούδρα από καπνιστό
χοιρινό και γιαούρτι, Σπάλα από αγριόχοιρο
μαγειρεμένη σε κόκκινο κρασί, μαζί με κά-
στανα, κράνα και πουρέ γλυκοπατάτας, Φιλέτο
πάπιας με μαγειρεμένο κόκκινο λάχανο και
πουρέ καρότου με πορτοκάλι... είναι μερικές
μόνο από τις επιλογές που ιντριγκάρουν τον
ουρανίσκο μας.

Τέρμα Ναυαρίνου
Τηλ. 27210 22434

Ιδέες για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν μας!

ΣΙΝΕΜΑ
CineCenter Καλαμάτας

Καλλιπατείρας 16, τηλ. 27210 85995 
(κλειστό Σάββατο 31/12 και Κυριακή 1/1). 

"Βαϊάνα" 3D κινούμενα σχέδια, 113’, 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 17:15. 

"Το Σινικό Τείχος" περιπέτεια φαντασίας 104’, 
παγκόσμια πρεμιέρα, 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 19:00 & 21:30 (3D). 
"Κρυφή ομορφιά" κοινωνική 97’, 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 19:30. 
"Η Ρόζα της Σμύρνης" κοινωνική 97’, 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 19:45. 
"Τέλειοι ξένοι" ελληνική κομεντί 92’, 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 22:00.

Επιμέλεια: Πέπη Αλευρά

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

• Εκθεση ζωγραφικής των Αννέτας Κτενά και
Αναστασίας Κούτρου στο ξενοδοχείο "Natura"
στο Καλό Νερό Κυπαρισσίας, κάθε μέρα 4-8 μ.μ.
ως και τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου.

• Εκθεση ζωγραφικής της Μαριάμ Τσακιριάν
στο Καλλιτεχνικό Στέκι, Μπενάκη 5 στο Ιστορικό
Κέντρο Καλαμάτας. Ως τις 7 Ιανουαρίου, καθη-
μερινά 6 μ.μ. - 10 μ.μ. εκτός αργιών. 

• Εκθεση Ελληνικής Φορεσιάς του Λυκείου
Ελληνίδων Καλαμάτας, Σταδίου 64 (τηλ. 27210
86923). Σάββατο 9 π.μ. - 2 μ.μ. Κλειστή την Κυ-
ριακή 1 Ιανουαρίου, ανοιχτή τη Δευτέρα 2 Ια-
νουαρίου 10 π.μ. - 2 μ.μ. Από 2/1 κανονικά:
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 9 π.μ. - 2 μ.μ. / Τε-
τάρτη, Σάββατο 9 π.μ. - 2 μ.μ. και 5.30 - 8.30 μ.μ.
/ Κυριακή 10 π.μ. - 2 μ.μ. / Δευτέρα κλειστά.

• Ομαδική έκθεση εικαστικών έργων "Το βλέμ-
μα - Gaze" στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας, Ναυα-
ρίνου 8, το διάστημα 11 με 28 Ιανουαρίου κάθε
Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 2-9 μ.μ. και
Σάββατο 10.30 π.μ. - 5 μ.μ.

DOLCE

Η πιο γλυκιά προσφορά των γιορτών,
από το ζαχαροπλαστείο "Dolce" της Κα-
λαμάτας: Απίθανη βασιλόπιτα μόνο με
9,90 ευρώ το κιλό! Για τους συλλόγους
μάλιστα, γίνονται ειδικές τιμές... Τέρμα
λοιπόν η αγωνία, αν η βασιλόπιτά μας
θα βγει νόστιμη, αν θα ψηθεί όσο πρέπει,
αν θα έχει τη σωστή υφή, αν η διακό-
σμησή μας θα πετύχει... Μένει μονάχα η
ευχάριστη αγωνία για το ποιος θα κερδίσει
το τυχερό φλουρί!

Οδός Φιλελλήνων 34
Τηλ. 27210 81140

ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ

Το ταβερνάκι - οινοπαντοπωλείο
"Ξεροβούνα" μας περιμένει καθημερινά
για μια σύντομη γευστική απόδραση.
Μόνο 35 χιλιόμετρα απέχει το γραφικό
Δυρράχι της Αρκαδίας: Είναι λοιπόν
ιδανικός προορισμός για μια... αστρα-
πιαία επιδρομή στις γεύσεις και τη ζε-
στασιά της "Ξεροβούνας" - που μπορεί
να υποδεχτεί από 2 έως και πάνω από
40 άτομα αν την ειδοποιήσουμε εγ-
καίρως. Εκτός από το νόστιμο ψητό
της μάλιστα, δέχεται και παραγγελιές!

Τηλ. 27910 71111, 6976-091302

ΜΑΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Ελάτε να γίνουμε όλοι παιδιά στον
Μαγικό Σταθμό: ένα ολόκληρο χρι-
στουγεννιάτικο χωριό που έχει στηθεί
στην Καλαμάτα, στο χώρο του Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού. Οταν μάλιστα πέφτει
ο ήλιος, τα πολύχρωμα λαμπιόνια στα
εντυπωσιακά παιχνίδια συνθέτουν ένα
φαντασμαγορικό σκηνικό. Καρουζέλ,
ρόδα, τρενάκι, παγοδρόμιο και τόσα
άλλα... Ο,τι και αν διαλέξουμε, θα βυ-
θιστούμε για τα καλά μέσα στη γιορτινή
ατμόσφαιρα! 

Ανοιχτά καθημερινά από 10 π.μ.
έως 10 μ.μ., μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. 

ΜΥΛΟΠΕΤΡΑ

Ενα νέο ταξίδι γεύσεων με προορι-
σμό τις "Κουζίνες του κόσμου" ξεκίνησε
την Παρασκευή η "Μυλόπετρα" - με
πρώτο σταθμό τις μακρινές Ινδίες...
Ετσι, στον γνώριμο χώρο της "Μυλό-
πετρας" μπορούμε πλέον να απολαύ-
σουμε πίτες nan, ρύζι pilau και biryani,
κρεατικά ψημένα σε παραδοσιακό πή-
λινο φούρνο tandoori - και μια σειρά
από πιάτα που μοσχοβολάνε κύμινο,
κόλιαντρο και φρέσκο τζίντζερ: άλλα
ήπια κι άλλα πικάντικα, για όσους αν-
τέχουν τις εντάσεις! 

Μπορούμε τώρα να κλείσουμε και
θέση για μη καπνίζοντες, στα τηλ.
27210 98950 και 6977-250848.

extras!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό και το

έργο του παρουσιάζουν τη Δευτέρα 2/1 στην
Καλαμάτα ο Πολιτιστικός Αντίλογος, το βιβλιο-
πωλείο "Βιβλιόπολις" και οι Εκδόσεις Πατάκη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μ.μ.
στο καφέ "...Στο κύμα" (Ναυαρίνου 167 στην
Παραλία). 

• Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του
Μένη Κουμανταρέα οργανώνουν οι εκδόσεις
Πατάκη και το ''Βιβλιόπολις'', στο χώρο του βι-
βλιοπωλείου (Νικηταρά 3, Καλαμάτα) την Τετάρτη
4/1 στις 7 μ.μ.

• Μουσικοχορευτική παράσταση του Συλλό-
γου Κυριών Πύλου, με τίτλο "Της ζωής και
του χρόνου, θυμήματα, κάλαντα και χοροπατή-
ματα" την Τετάρτη 4/1 στις 6.30 μ.μ., με τη συμ-
μετοχή του Ωδείου.


