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Σε λίγες εβδομάδες από σήμερα αποχαιρετάμε το 2020.
Τη χρονιά που σύντομα θα αφήσουμε πίσω μας,
βιώσαμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να βιώνουμε
πρωτόγνωρες καταστάσεις και προκλήσεις. Τα
δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και όλοι μας, συλλογικά
και ατομικά, καλούμαστε με αίσθημα ευθύνης, να
επαναπροσδιορίζουμε την καθημερινότητά μας.
Η φετινή εορταστική περίοδος με την οποία κλείνει το
2020 δεν θα μπορούσε παρά να είναι επίσης
διαφορετική. Για εμάς, βέβαια, η πρόθεση παραμένει
και φέτος να ζήσουμε ακόμα και από μακριά στιγμές
χριστουγεννιάτικης μαγείας, χαράς και ζεστασιάς για
όλους.
Ακολουθεί ένας μήνας γεμάτος χριστουγεννιάτικες
εμπειρίες, όπως συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις
για παιδιά που θα παρουσιαστούν διαδικτυακά και θα
μας κρατήσουν συντροφιά στην αλλαγή της χρονιάς
στο σπίτι.
Σας ευχόμαστε δύναμη και υγεία.
Η ομάδα του Ηappy Life Magazine
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10 ιδανικοί στόχοι για τη νέα χρονιά
Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, όλοι συνηθίζουμε να
κάνουμε έναν απολογισμό της χρονιάς που
φεύγει και ταυτόχρονα θέλουμε να θέσουμε
νέους στόχους για τη χρονιά που έρχεται. Σε
όλα τα μέρη του κόσμου, η αρχή του έτους
θεωρείται μια ευκαιρία για νέο ξεκίνημα και
νέες επιτυχίες.

3. Να έχετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

H νέα χρονιά φέρνει μαζί της ευχές, ελπίδες και
υποσχέσεις προς τον εαυτό μας πως τα
πράγματα θα αλλάξουν, θα γίνουν καλύτερα και
εμείς θα είμαστε πιο ευτυχείς. Οι πιο
συνηθισμένοι στόχοι που θέτουν οι άνθρωποι
για τη νέα χρονιά είναι: να χάσουν βάρος, να
κόψουν το κάπνισμα, να αθλούνται
περισσότερο, να κάνουν πιο υγιεινή ζωή, να
οριοθετήσουν καλύτερα τις σχέσεις τους, να
γίνουν καλύτεροι γονείς, να αποκτήσουν
περισσότερα λεφτά, να αγοράσουν καινούργιο
αυτοκίνητο κ.λπ.

6. Να δημιουργήσετε καταστάσεις που να φέρουν
γαλήνη και ηρεμία στη ζωή σας.

Οι παραμονές του νέου χρόνου μάς βρίσκουν
αγκαλιά με το όνειρο μιας καλύτερης, πιο
αποτελεσματικής και «αναβαθμισμένης»
έκδοσης του εαυτού και της ζωής μας.

10. Να «ντύσετε» όχι μόνο τους στόχους σας αλλά
και κάθε άλλη δραστηριότητά σας τη νέα χρονιά
με τον «μανδύα» της αγάπης. Αν κάνουμε αυτό
που ξέρουμε ότι είναι σωστό και ταυτόχρονα
βάλουμε αγάπη σε ό,τι κάνουμε, τότε σε κάποιο
σημείο θα σβήσει η διαχωριστική γραμμή
ανάμεσα στην προσπάθεια και στη χαρά που
αυτή μας δίνει και θα έχουμε βρει την αληθινή
ευτυχία.

Και η νέα χρονιά ξημερώνει… Αυτή τη φορά σας
προτείνουμε να θέσετε διαφορετικούς στόχους,
να μην εστιάσετε στα αρνητικά και στα σημεία
που νιώθετε να έχετε ελλείψεις, αλλά σε νέα
πράγματα που μπορούν να μπουν στη ζωή σας
και να σας φέρουν ευτυχία.

4. Να περνάτε περισσότερο χρόνο κοντά στη
φύση, ακόμη και στο πάρκο της γειτονιάς σας.
5. Να είστε πιο ευγενικοί με τον εαυτό σας και
τους άλλους.

7. Να διαβάσετε περισσότερα βιβλία.
8. Να αφιερώστε λίγο χρόνο στο παιδί που
κρύβετε μέσα σας, να παίξετε το αγαπημένο σας
παιχνίδι ή να ονειρευτείτε με τα μάτια ανοιχτά.
9. Να θυμάστε να διατηρείτε το χαμόγελό σας ό,τι
κι αν συμβεί, κάθε τέλος μπορεί να φέρει μια
υπέροχη νέα αρχή.

Αν καταφέρετε να νιώσετε περισσότερο
ευτυχισμένοι, θα είναι πολύ πιο εύκολο να
διορθώσετε τα αρνητικά και να καλύψετε τις
ελλείψεις που νιώθετε.
Με αυτό το σκεπτικό, οι 10 ιδανικοί στόχοι να
θέσετε για τη νέα χρονιά είναι:
1. Να νιώθετε ευγνωμοσύνη για όλα τα θετικά
πράγματα που έχετε στη ζωή σας, γιατί δεν
είναι όλα δεδομένα.
2. Να απολαμβάνετε τα μικρά καθημερινά
πράγματα.
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Η σχέση που αντέχει στον χρόνο
& γίνεται όλο και πιο δυνατή
Πολλοί επιθυμούμε να βρούμε έναν καλό σύντροφο να συμβαδίσουμε στην πορεία της ζωής μας
παρέα. Ονειρευόμαστε μια σχέση που θα έχει διάρκεια, όχι κάτι εφήμερο. Μια σχέση αληθινή,
γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Να είναι δίπλα μας στις όμορφες, αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Μια
μακροχρόνια σχέση, που θα είμαστε μαζί.
Πόσο ρομαντικά, με θέληση και ενθουσιασμό το φανταζόμαστε αρχικά και πόσο μας θλίβει όταν
βλέπουμε στην πορεία του χρόνου, καμιά φορά, την ποιότητα της σχέσης να χαλάει... Ίσως και να
συναντά το τέλος της, δυστυχώς.
Θα σας πω ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις δεν έχουν πάντα αυτήν την κατάληξη. Αντιθέτως, γίνονται
όλο και καλύτερες, σαν τα παλιά δέντρα που έχουν πολύ βαθιές ρίζες. Η αγάπη τους γίνεται
πανίσχυρη, θωρακίζοντας το ζευγάρι. Τα χρόνια, οι εμπειρίες μαζί, άλλοτε καλές και άλλοτε πιο
δύσκολες, τους ενώνουν όλο και περισσότερο, και η συντροφικότητα που έχουν μεταξύ τους
δημιουργήσει είναι αρκετή για αυτούς και την ευτυχία τους.
Ας δούμε, λοιπόν, 6 tips που βοηθούν απέναντι στον κορεσμό του χρόνου και επιτρέπουν την
ανάδειξη μιας ευτυχισμένης και αγαπημένης μακροχρόνιας σχέσης:
1. Η αγάπη δεν φτάνει αν δεν την εκφράζεις
Είναι σημαντικό να δείχνουμε την αγάπη μας είτε με λεκτική είτε με μη λεκτική επικοινωνία.
Εκδήλωσε την αγάπη σου με όμορφα λόγια σε άσχετες στιγμές, στην απλή καθημερινότητα, όχι
μόνο σε γενέθλια, του Αγίου Βαλεντίνου κτλ. Δείξε το με όμορφες χειρονομίες, όπως ένα χάδι στα
μαλλιά, μια σφιχτή αγκαλιά ή ένα ζεστό φιλί.
2. Πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον
Ο σεβασμός παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στη σχέση. Πώς μιλάμε μεταξύ μας, οι λέξεις που
χρησιμοποιούμε, οι συμπεριφορές μας, γενικότερα, χρωματίζουν τη σχέση. Η ελευθερία του άλλου
να είναι όπως πραγματικά επιθυμεί είναι ένδειξη αποδοχής. Δεν είναι ιδιοκτησία μας ο σύντροφός
μας και ούτε επειδή γνωριζόμαστε πιο καλά, με τον καιρό, μας δίνει το δικαίωμα να φερόμαστε με
έλλειψη σεβασμού για όλα τα παραπάνω. Αντιθέτως, θέλει την υποστήριξή μας: αυτό είναι αληθινή
αγάπη.
3. Κάντε καινούργια πράγματα που θα σας ενθουσιάσουν
Καθώς ο χρόνος βάζει και τη σχέση σε μια ρουτίνα, βοηθάει πολύ να σπάμε τον φαύλο κύκλο της
καθημερινότητας. Καθίστε μαζί και οργανώστε ένα ταξίδι, δοκιμάστε μια καινούργια
δραστηριότητα, ένα χόμπι ίσως, κάντε κάτι που πάντα επιθυμούσατε.
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Μπορεί να είναι και κάτι απλό, μικρό και
εύκολο, που να φέρει μεγάλη χαρά.
Σημασία έχει να μην ξεχνάτε να σπάτε τη
ρουτίνα τακτικά.
4. Και μαζί και χώρια...
Μη χάνετε τον εαυτό σας για να είστε με
τον άλλο καλά, δεν θα διαρκέσει. Υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να σας βαρεθεί ο
σύντροφός σας. Ο θαυμασμός χάνεται και
μειώνονται οι αντοχές σας απέναντί του.
Μην αποσυνδεθείτε από τη ζωή σας. Είναι
ωραίο να εξελίσσεται ο καθένας με τον
τρόπο του στη ζωή του, κρατώντας
παράλληλα τις ισορροπίες υγιείς και το
ενδιαφέρον αμείωτο απέναντι στον
σύντροφο.
5. Η ειλικρίνεια
Μια αληθινή σχέση (το λέει και η λέξη
άλλωστε, ξεκάθαρα) για να είναι αληθινή
πρέπει να έχει αλήθεια μέσα της. Πώς
περιμένουμε κάτι τέτοιο μέσα από ψέματα
ή όταν κρύβουμε κάποια πράγματα; Όταν
δεν είμαστε ειλικρινείς στον εαυτό μας
πρώτα, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε
στον άλλο. Δεν μπορούμε να απαιτούμε
διάρκεια με ποιότητα και εξέλιξη αν δεν
μπορούμε να έχουμε ειλικρίνεια για τα
πάντα. Η ειλικρίνεια σε μια σχέση πρέπει
να είναι η βάση στη δόμηση
οποιασδήποτε σχέσης.
6. Στοχεύουμε μαζί
Βάλτε στόχους που είναι κοινοί. Έχοντας
κοινούς στόχους και δουλεύοντας μαζί
σαν ομάδα για να τους πετύχετε, βαδίζετε
σε μια κοινή πορεία. Αυτή η κοινή πορεία
ενισχύει το ενδιαφέρον και τη
δημιουργικότητα μέσα στη σχέση. Για
παράδειγμα, ένας υγιεινός τρόπος ζωής
είναι ένας στόχος στον οποίο και οι δύο
συμμετέχετε υποστηρίζοντας ο ένας τον
άλλο και απολαμβάνετε μαζί τα οφέλη.
Μίνα Κάνταρου
Ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια
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Χρόνιος πόνος - Ινομυαλγία και στρες

Ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μελέτη του
Πόνου (IASP) ορίζει ως χρόνιο πόνο τον συνεχή
πόνο, καθημερινά, επί τρεις μήνες.
Το Σύνδρομο της Ινομυαλγίας αποτελεί μια
χρόνια διαταραχή πόνου με δυσκολία στη
διάγνωση και στη θεραπεία, γεγονός που έχει
προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής
κοινότητας, καθώς παραμένει ακόμη προς
διερεύνηση σε αρκετές του διαστάσεις.
Χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από διάχυτο
μυοσκελετικό πόνο, πλήττει το 2%-4,7% του
πληθυσμού, κυρίως γυναίκες, και επηρεάζει τη
σωματική και την ψυχολογική ευρωστία.

Η ινομυαλγία (ﬁbromyalgia) στην
κλινική της μορφή διακρίνεται σε
«πρωτοπαθή», όταν δεν συνοδεύεται
από άλλες παθήσεις, «δευτεροπαθή»
όταν προϋπάρχει άλλη πάθηση, όπως
ρευματοειδής αρθρίτιδα,
οστεοαρθρίτιδα, συστηματικός
ερυθηματώδης λύκος, σύνδρομο
Sjogren κ.ά., και «μετατραυματική» όταν
εκδηλώνεται μετά από ατύχημα,
κάκωση ή βαριά ιστική βλάβη. Πολύ
συχνά, εμφανίζεται συννοσηρότητα με
καταθλιπτικές και αγχώδεις διαταραχές,
με το στρες να αποτελεί σημαντικό
εκλυτικό παράγοντα.
Iνομυαλγία και στρες

Το ποσοστό διαφοροποιείται ανά χώρα και ανά
ήπειρο, φαινόμενο που επιβεβαιώνει την
πολυπλοκότητα του συνδρόμου, ενώ ενδέχεται
να είναι μεγαλύτερο, κυρίως λόγω της
δυσκολίας στη διάγνωση αλλά και της
συννοσηρότητας με άλλες ασθένειες.
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Τόσο η ινομυαλγία όσο και το στρες
είναι σύνθετα πολυπαραγοντικά
φαινόμενα, με στενή αμφίδρομη,
θετικής κατεύθυνσης σχέση (όταν
ανεβαίνει το ένα ανεβαίνει και το άλλο
και αντίστροφα), που δημιουργεί έναν
φαύλο κύκλο, με αποτέλεσμα όταν το
άτομο βιώνει στρες να νιώθει ότι πονά
περισσότερο και όταν πονά να βιώνει
στρες.

Τα άτομα εμφανίζουν δυσλειτουργία
νευροδιαβιβαστών, χαμηλότερα επίπεδα
σεροτονίνης, νοραδρεναλίνης κ.ά., που
σχετίζονται με την αντίληψη του πόνου, τη
ρύθμιση του ύπνου, τη διάθεση, αλλά και το
άγχος, καθώς και ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό της ουσίας Ρ, η
οποία ευθύνεται, με τη σειρά της, για τη
μεγιστοποίηση του πόνου και την υπεραισθησία
του δέρματος και των μυών στα επώδυνα
ερεθίσματα.

Επομένως, το στρες μπορεί να οριστεί ως
σωματικός «υπενθυμητής-trigger» του εγγενούς
ανασταλτικού συστήματος του πόνου.
Ενδογενή οπιοειδή συστήματα φαίνεται να
ενεργοποιούνται όταν το στρες είναι σύντομο ή
αδύναμο (άρα ο πόνος μειωμένος), ενώ μη
οπιοειδείς μηχανισμοί όταν το στρες είναι
έντονο ή διαρκές (άρα ο πόνος πιο έντονος).
Φαίνεται επίσης ότι υψηλά επίπεδα κορτιζόλης
(ορμόνη του στρες) μπορούν να αλλάξουν το
κατώφλι του πόνου, αυξάνοντας ή μειώνοντας
την αντιλαμβανόμενη ένταση.

Τα συμπτώματα

Στα βιολογικά μονοπάτια του πόνου
περιλαμβάνονται ο Νωτιαίος Μυελός, το
Στέλεχος του Εγκεφάλου, ο Θάλαμος, ο
πρόσθιος και οπίσθιος λοβός του Προσαγωγίου,
η Νήσος, ο Προμετωπιαίος φλοιός, η Αμυγδαλή,
ο Ιππόκαμπος κ.ά. Κάποιες από τις περιοχές
αυτές επίσης σχετίζονται με την Αντίδραση
Στρες στον οργανισμό.
Η αιτιολογία
Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ως πηγή της
ινομυαλγίας διαταραχές κυρίως στο Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα (εγκέφαλος). Ο χρόνιος πόνος
όχι μόνο προκαλεί λειτουργική αναδιοργάνωση
του εγκεφαλικού φλοιού, αλλά πιο
συγκεκριμένα προκαλεί μείωση στη φαιά ουσία
διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου, χωρίς να
συνεπάγεται απαραίτητα νευρωνική
καταστροφή.

Τα άτομα με ινομυαλγία παραπονούνται για
διάχυτο μετακινούμενο πόνο σε μυς και
αρθρώσεις, κάψιμο, σφίξιμο, ευαισθησία στο
δέρμα, αίσθημα παλμών, έντονη σωματική
κόπωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη
αδράνεια, διαταραχές στον ύπνο (ελλιπή,
ελαφρύ μη αναζωογονητικό και διακοπτόμενο
ύπνο), γνωσιακά προβλήματα (μνήμης,
προσοχής, γρήγορης ανάκλησης, ﬁbrofog),
κεφαλαλγία, πρωινή δυσκαμψία, ναυτία,
ευερέθιστη ουροδόχο κύστη, ευερέθιστο έντερο,
σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, μειωμένη
λίμπιντο, ευαισθησία στο φως και τον έντονο
θόρυβο.
Εμφανίζουν συχνά διατροφικές διαταραχές,
κακή ποιότητα διατροφής και υψηλά ποσοστά
παχυσαρκίας, που ενδεχομένως να συνδέονται
είτε με την καθιστική ζωή που επιλέγουν είτε με
το οξειδωτικό στρες. Φαίνεται ακόμη να
υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία με τους
άλλους, ενδεχομένως λόγω της χρόνιας ψυχικής
και σωματικής κόπωσης, αλλά και της τάσης να
κατέχει η ασθένεια κεντρικό ρόλο της
καθημερινότητας.
Τα συμπτώματα οδηγούν σε ανημπόρια, αποχή
από την εργασία και μείωση της ποιότητας
ζωής, ενώ αναφέρονται εναλλαγές των
συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας και
της εβδομάδας.
Η καθημερινότητα επιβαρύνεται με ένα συνεχή
φαύλο κύκλο «πόνος-φόβος-στρες-πόνος», ο
οποίος ενδέχεται να ενισχύει τη σωματική
υπερευαισθησία, που επιδεινώνει τα
συμπτώματα και αυξάνει την ένταση του πόνου.
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Επίσης, το ιστορικό κακοποίησης, η απουσία στοργής και η ύπαρξη οικογενειακών προβλημάτων
σε παιδική ηλικία έχουν συσχετιστεί με το στρες αλλά και την αυξημένη ευαλωτότητα στην
ινομυαλγία κατά την ενήλικη ζωή. Το ποσοστό κακοποίησης έχει εκτιμηθεί στο 70,7% και
ειδικότερα 24,3% λεκτική, 60,9% φυσική και 14,8% σεξουαλική. Είναι επόμενο ότι άτομα με αυτό το
τραυματικό ιστορικό είναι πιθανό να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα (ντροπή, ενοχή,
αυτομομφή) και δυσκολία αναγνώρισης και έκφρασής τους (αλεξιθυμία).
Ο θυμός, ιδιαίτερα, ενδέχεται να είναι υποτιμημένος, μη συνειδητός, λόγω των μηχανισμών
άμυνας, της άρνησης και αποφυγής. Ο καταπιεσμένος, για χρόνια, θυμός μπορεί να γενικευτεί και
φαίνεται να συνδέεται με αύξηση της μυϊκής αντίδρασης και τη δυσλειτουργία οπιοειδών
συστημάτων στον οργανισμό, ενώ υψηλά επίπεδα θυμού μπορεί να επηρεάζουν το ανοσοποιητικό
σύστημα.
Αντιμετώπιση της ινομυαλγίας
Συμπληρωματικά με τη φαρμακοθεραπεία λειτουργούν με επιτυχία ποικίλες εναλλακτικές
παρεμβάσεις και τεχνικές διαχείρισης του στρες, και άρα και του πόνου, ενισχύοντας τις
συμπεριφορές υγείας και την αλλαγή του τρόπου ζωής. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
• Διαφραγματική Αναπνοή
• Καθοδηγούμενος Οραματισμός
• Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση
• Μindfulness
• Βελονισμός
• Σιάτσου
• Ρεφλεξολογία
• Ελαφρά αερόβια άσκηση, όπως το περπάτημα, το κολύμπι και φυσικά μια υγιεινή διατροφή και
μείωση καπνίσματος.
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στην αντιμετώπιση της ινομυαλγίας είναι η ψυχοθεραπεία, ατομική
και ομαδική, προκειμένου τα άτομα να υιοθετήσουν υγιείς συμπεριφορές, να κινητοποιηθούν, να
εκπαιδευτούν σε τεχνικές διαχείρισης του στρες, να αποκτήσουν αίσθηση ελέγχου του σώματος και
της καθημερινότητάς τους και κυρίως να μετακινηθούν από τον ρόλο του ασθενή σε μια πιο
ενεργητική και δραστήρια στάση ζωής.
Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να εστιάζουν στην εκμάθηση
στρατηγικών ανακούφισης των συμπτωμάτων, αλλά και κυρίως στην ενδυνάμωση της ψυχολογικής
κατάστασης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής και υγείας, παρά την ύπαρξη
συμπτωματολογίας.
Η μεταστροφή από την παθητικότητα και την παραίτηση προς την ενεργοποίηση θα τονώσει την
αυτοπεποίθηση, την αυτοαποτελεσματικότητα, την αυταξία, την αυτοφροντίδα και την αίσθηση ότι
η ζωή δεν είναι μόνο πόνος, στρες και δυσφορία, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες για μια καθημερινότητα
με ευχάριστες εμπειρίες και βιώματα.
Βιβή Λάλη
Ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια
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Όταν οι γιορτές
δεν φέρνουν
μόνο χαρά...
της Μαρίας Βόλλη

Οι μέρες των γιορτών δεν προκαλούν μόνο χαρά
και ευχαρίστηση. Για κάποια παιδιά, οι διακοπές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
συνοδεύονται από συνθήκες που τους
δημιουργούν θλίψη, στρες και σύγχυση.
Οι οικονομικές δυσκολίες, κάποιες αλλαγές στην
οικογένεια (χωρισμός ή διαζύγιο), αλλά και οι
αυξημένες ανάγκες να είναι τα πάντα τέλεια
προκαλούν έντονο άγχος, πίεση, απογοήτευση,
θυμό και πίκρα.
Τα οικογενειακά σχέδια για τις γιορτές μπορεί να
περιπλέκονται λόγω διαζυγίου ή χωρισμού των
γονιών ή λόγω του ότι οι διαζευγμένοι
βιολογικοί γονείς του παιδιού έχουν
ξαναπαντρευτεί και πιθανόν έχουν
δημιουργήσει νέα οικογένεια.
Η γιορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς και οι αναγκαστικές διακοπές
στο σπίτι κάνουν τα παιδιά να θυμούνται τι έχει
αλλάξει στο οικογενειακό τους περιβάλλον και τι
έχει αλλάξει από το παρελθόν.
Ένα παιδί που προέρχεται από οικογένεια στην
οποία υπήρξε διαζύγιο ίσως να νιώθει κάποιου
βαθμού λύπη, γιατί έχει αναμνήσεις και πιθανόν
να νοσταλγεί την οικογένεια όπως την είχε τότε
και δεν την έχει τώρα.
Επίσης, η γιορταστική περίοδος μπορεί να είναι
δύσκολη για παιδιά που έχασαν τον έναν από
τους γονείς ή ένα αδελφάκι ή κάποιον άλλο
στενό συγγενή τους.
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Επίσης, υπάρχουν παιδιά που έχουν γονείς που
απουσιάζουν στο εξωτερικό για κάποιους
εργασιακούς λόγους. Τα παιδιά που οι γονείς
τους είναι υποχρεωμένοι να απουσιάζουν
μπορεί να αισθάνονται αδικία για το γεγονός
ότι ο πατέρας ή η μητέρα τους πρέπει να
λείπουν από το σπίτι αυτές τις τόσο
σημαντικές γιορτές.
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε
Οι γονείς και τα άτομα που έχουν την ευθύνη
της φροντίδας των παιδιών είναι καλό να
γνωρίζουν πώς μπορούν να βοηθούν τα παιδιά
που πιθανόν βιώνουν δύσκολες στιγμές ή
στρες κατά την περίοδο των γιορτών:
• Είναι καλό να συζητήσετε και να σχεδιάσετε
μαζί τους το πώς πρόκειται να περάσουν τις
γιορταστικές μέρες. Τα παιδιά χρειάζονται να
έχουν κάποιο βαθμό ελέγχου και σταθερό
πρόγραμμα, για να νιώθουν ασφάλεια. Η
παρατεταμένη αβεβαιότητα, η συνεχής αλλαγή
των σχεδιασμών ή οι αποφάσεις της τελευταίας
στιγμής αυξάνουν το στρες τους.
• Η ξεκούραση και ο καλός ύπνος εντάσσονται
στις απαραίτητες προϋποθέσεις που
απαιτούνται για να περνούν καλά τα παιδιά. Η
ιδέα του να μένουν ξύπνια μέχρι πολύ αργά τα
ενθουσιάζει. Αν πρόκειται το παιδί σας να
περάσει τις γιορτές στο σπίτι του άλλου
γονιού, ενημερώστε τον/την πρώην σύντροφό
σας για το ημερήσιο πρόγραμμα ύπνου του
παιδιού. Η αλλαγή στο πρόγραμμα και η
στέρηση ύπνου κάνει τα παιδιά ευερέθιστα,
γεγονός που δημιουργεί νευρικότητα, διαμάχες
και συγκρούσεις, που αφαιρούν την ομορφιά
και την απόλαυση αυτών των ημερών.

• Περιορίστε τον χρόνο που τα παιδιά
βλέπουν μόνα τους τηλεόραση.
Οι διαφημίσεις με τις χαρούμενες οικογένειες
και οι ανάλογες γιορταστικές ταινίες ενδέχεται
να προκαλέσουν παραπάνω θλίψη.
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια
με τους φίλους τους ή φροντίστε να τα
κρατάτε απασχολημένα με δημιουργικές ιδέες.
• Μην υπόσχεστε στα παιδιά πράγματα τα
οποία δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή
για τα οποία δεν μπορείτε να έχετε τον έλεγχο.
Για παράδειγμα, αν ο ένας γονιός λείπει για
δουλειά, μην υπόσχεστε ότι θα είναι στο σπίτι
για τα Χριστούγεννα αν δεν είστε απόλυτα
σίγουροι για αυτό.

• Τέλος, οι γονείς είναι απαραίτητο να
φροντίζουν τον εαυτό τους. Πρέπει να
αποφεύγουν να υπερφορτώνονται με κάθε
μορφής υποχρεώσεις. Αν οι ίδιοι δεν νιώθουν
καλά και αισθάνονται έντονο στρες, τότε η
πίεση και η ένταση θα μεταφέρεται και θα
γίνεται αντιληπτή από τα παιδιά, γεγονός που
δεν θα τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τις
δύσκολες μέρες που πιθανόν βιώνουν.

• Μην προσπαθείτε να αντισταθμίσετε την
απουσία ενός αγαπημένου μέλους της
οικογένειας με δώρα. Αυτό που πραγματικά
θέλουν και χρειάζονται τα παιδιά είναι να
περνούν χρόνο μαζί σας και να τους δίνετε
προσοχή.
• Φροντίζετε και συντηρείτε τις οικογενειακές
παραδόσεις, ακόμη κι αν ο ένας από τους δύο
γονείς απουσιάζει. Μερικές από τις
οικογενειακές παραδόσεις και συνήθειες είναι
πολύ σημαντικές για τα παιδιά. Τα βοηθούν να
προσανατολίζονται, να προσαρμόζονται, αλλά
και να νιώθουν ασφάλεια, γιατί αντιλαμβάνονται ότι, έστω κι αν κάποια πράγματα έχουν
αλλάξει, κάποια άλλα παραμένουν τα ίδια.
• Τα περισσότερα παιδιά, ακόμη κι αυτά που
έχουν χάσει λόγω θανάτου γονείς, άλλα
αγαπημένα τους πρόσωπα ή που έχουν
δυσάρεστες για αυτά αλλαγές στην οικογένειά
τους, μπορούν να βοηθηθούν για να περάσουν
όσο το δυνατόν καλύτερα τις γιορτές.
Χρειάζεται όμως προετοιμασία, υπομονή και
ειλικρίνεια, για να προληφθούν ενδεχόμενες
διαμάχες, να μειωθεί το στρες και να
αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες να έχουν
ευχάριστες διακοπές τόσο τα παιδιά όσο και
τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους.

Γιορτές και οικονομική κρίση
Λύσεις πάντα υπάρχουν για να νιώσουμε
όμορφα, χωρίς περιττά έξοδα. Δυστυχώς, η
οικονομική κρίση είναι ένα γενικότερο
φαινόμενο, που πλήττει πάρα πολλές
οικογένειες. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν πρέπει να
έχετε ενοχές και να μεταφέρετε τη λύπη σας
στα παιδιά. Γιορτάστε μαζί με άλλους και
συνεισφέρετε όλοι στα έξοδα του γιορτινού
τραπεζιού.
• Δεν χρειάζεται να νιώθετε μειονεκτικά επειδή
δεν μπορείτε να προσφέρετε ακριβά δώρα στα
παιδιά. Γι’ αυτά το πολυτιμότερο δώρο είναι η
αγάπη, η ζεστή φροντίδα και η παρουσία σας.
Αφιερώστε τους χρόνο, πηγαίνετε μαζί τους σε
εκδηλώσεις όπου η είσοδος είναι ελεύθερη και
γιορτάστε μαζί με άλλους ανθρώπους που
αντιμετωπίζουν και εκείνοι προβλήματα.
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• Είναι τόσο απαραίτητα τα υλικά αγαθά; Μήπως χρειάζεστε στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης με
τα παιδιά σας, που, παρόλο που δεν κοστίζουν, είναι ανεκτίμητες; Παίξτε μαζί τους, μαγειρέψτε
μαζί, φτιάξτε το αγαπημένο τους γλυκό... Αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει και με την
κατάλληλη διάθεση θα περάσετε καλά.
• Επαναπροσδιορίστε τι σημαίνει «χαρούμενες γιορτές». Τα «Καλά Χριστούγεννα» δεν γίνονται καλά
μόνο από τα δώρα. Θα γίνουν ακόμη καλύτερα αν δώσουμε έμφαση στις σχέσεις και στη συνεύρεση
με αγαπημένα πρόσωπα. Αυτά τα Χριστούγεννα προσφέρετε αγάπη, φροντίδα και χρόνο.
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Ας μην αφήσουμε μόνους
φέτος τον παππού και τη
γιαγιά
Τα Χριστούγεννα είναι μέρες χαράς και αγάπης. Είναι μέρες για να
θυμηθείτε να πείτε «Σ’ αγαπώ» στους δικούς σας «αγαπημένους» και
να τους πάρετε μια ζεστή αγκαλιά.
Οι πιο ευάλωτοι «αγαπημένοι» αυτήν την εποχή είναι σίγουρα οι
γονείς σας, αυτοί που σήμερα είναι παππούδες και γιαγιάδες, που το
πιο πιθανό είναι να περάσουν μόνοι τους τις γιορτινές αυτές μέρες,
που θα περιμένουν να τους θυμηθεί κάποιος και να χτυπήσει έστω
το τηλέφωνο, για να ρωτήσουν τα παιδιά, τα εγγόνια και τα ανίψια τι
κάνουν.
Πολλές έρευνες έχουν δείξει πως για τους μισούς ανθρώπους
ηλικίας άνω των 65 ετών κύρια συντροφιά είναι η τηλεόραση, καθώς
πολλοί έχουν χάσει κάθε επαφή με φίλους και συγγενείς.
Η μοναξιά είναι, αν όχι το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα
συναισθήματα που βιώνει ένας άνθρωπος και ειδικά όταν είναι στην
τρίτη ηλικία. Δεν είναι τα δώρα ή τα γλυκά που περιμένουν οι
άνθρωποί μας, αλλά η ελπίδα ότι κάποιος θα πάει να τους δει.
Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι αισθάνονται ειδικά
τα Χριστούγεννα πιο μόνοι από τις άλλες ημέρες και ότι το 80% των
μεγάλων ανθρώπων περνούν αυτήν την ημέρα καρφωμένοι στην
τηλεόραση, προσπαθώντας να διασκεδάσουν με τη χαρά των άλλων.
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Είναι που έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή άλλα
αγαπημένα πρόσωπα, είναι που τα παιδιά τους
λείπουν ταξίδι ή είναι καλεσμένα αλλού, είναι που
δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι εξαιτίας
προβλημάτων κινητικότητας που αντιμετωπίζουν,
είναι που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να
προσφέρουν πλέον και άρα δεν είναι χρήσιμοι και
προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι είναι και
αυτή η μέρα των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς μια ημέρα σαν τις άλλες.
Και σε λίγο μαζί με τη μοναξιά έρχεται και η
κατάθλιψη, μία από τις πιο ύπουλες ασθένειες της
εποχής μας.
Ας τους αφιερώσουμε, λοιπόν, λίγο από τον χρόνο
μας. Ας πάμε μαζί τους μια βόλτα, ας φάμε όλοι μαζί,
ας κουβεντιάσουμε, ας τους αφήσουμε να μιλήσουν
για εκείνες τις παλιές εποχές, κι ας έχουν επαναλάβει
τις ίδιες ιστορίες τόσες φορές και ας βυθιστούμε κι
εμείς στις αναμνήσεις αυτών των παλιών καλών
ημερών, κοιτάζοντας τα άλμπουμ με τις
οικογενειακές φωτογραφίες του «κάποτε»... Το σπίτι
του παππού και της γιαγιάς είναι το καλύτερο μέρος
για να χαλαρώσετε.
Η ζωή στην απομόνωση και στη μοναξιά αποτελεί
σκληρή πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους
μεγάλης ηλικίας. Είναι πραγματικά πολύ σκληρό να
περνά η θεωρούμενη ως «πιο χαρούμενη εποχή του
χρόνου» και να μην έχει να μιλήσει κάποιος ούτε σε
έναν άνθρωπο.
Τώρα, στις γιορτές των Χριστουγέννων, λοιπόν, μην
ξεχάσετε εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι από όλους
μας. Κάντε το τώρα, που μπορείτε, που είναι ακόμα
κοντά σας, γιατί δεν θα είναι το ίδιο με το να τους
βλέπετε σε κάποια φωτογραφία... Εκείνοι, άλλωστε,
ήταν πάντα δίπλα σας όταν τους είχατε ανάγκη.
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Σάσα Βούλγαρη
Είναι η πρώτη Ελληνίδα προφορική αφηγήτρια
που προτάθηκε για το Διεθνές Βραβείο Astrid
Lindgren Memorial Award (δύο φορές υποψήφια
της SCBWI-Greece το 2014 και το 2015).
Πρωτοπόρος από το 1993 της τέχνης της
προφορικής αφήγησης στην Ελλάδα, διδάσκει
τεχνική αφήγησης και δημιουργική γραφή με τη
δική της μέθοδο από το 1995. Σπούδασε
Ψυχολογία και Παιδαγωγική και ειδικεύτηκε στη
μη τυπική βιωματική εκπαίδευση. Γνωστοποίησε
ευρέως τη νεο-αφήγηση με σταθερά
προγράμματα σε σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες,
σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα και στην
τηλεόραση (ΕΤ1) με τη σειρά «Ψέματα κι αλήθεια,
έτσι είν’ τα παραμύθια» σε σκηνοθεσία Μ.
Σαντοριναίου.
Στις σημαντικές της συνεργασίες, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται τα Μουσεία: Λαϊκής Τέχνης,
Κυκλαδικής Τέχνης, Μπενάκη, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών,
το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς, η Λεβέντειος Πινακοθήκη.
Από το 2013 συνεργάζεται με το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Β. & Μ. Θεοχαράκη. Από το 2010
συνεργάζεται σταθερά με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Υπό την αιγίδα του συντονίζει το
κυρίως επιμορφωτικό της έργο για την Τέχνη της Αφήγησης με τη Μέθοδό της.
Είστε από τους πρωτεργάτες της νεο-αφήγησης στην Ελλάδα. Πώς μπήκε το παραμύθι στη
ζωή σας;
Τα παραμύθια ή, πιο σωστά, οι κάθε είδους ιστορίες ήταν στη ζωή μου από τότε που… με θυμάμαι.
Παραδοσιακές ιστορίες από τη μαμά –πάντα «έστηνα αυτί» για να ακούω βιώματα, παραμύθια και
τραγούδια από ένα πλήθος συγγενών στο χωριό της– και πολλά βιβλία που είχε την υπέροχη
συνήθεια να μας κουβαλά ο μπαμπάς.
Στην Αθήνα ήρθα να σπουδάσω, ερωτεύτηκα την πόλη κι εκείνη μου έδωσε άπειρες ευκαιρίες να
πειραματιστώ και να ανοίξω έναν δρόμο στη νεο-αφήγηση «σχεδόν ασυνείδητα», αφού όλοι μου
λένε ότι δεν θα μπορούσα να γίνω τίποτα άλλο από… παραμυθού. Συμφωνώ! Λέω πως τα παραμύθια
με βρήκαν… Ήταν το γραφτό μου, η μοίρα μου…
Από πού αντλείτε την έμπνευσή σας;
Πάντως όχι ουρανοκατέβατα… Άλλες φορές με καίει κάτι να το πω. Άλλες φορές τυραννιέμαι
φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα πάνω σε μια έκθεση, μια ιδέα, μια μουσική, κάποιο έργο που μου
ανατέθηκε. Υπάρχουν κι αυτές οι μαγικές, καρμικές συναντήσεις με έναν χώρο, ένα μουσείο, που
βυθίζομαι στην ιστορία του και το αφήνω να με οδηγήσει στα μυστικά του.
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RESOLUTION #1
be happy

Μεγάλη έρευνα των πηγών, πολύ διάβασμα,
πολλά σχετικά παραδοσιακά μουσικά
ακούσματα, συνεργασία με ειδικούς
(μουσειολόγους, λαογράφους, ανθρωπολόγους
κ.λπ.), όπου μπορώ. Όταν φτάνω πια να πω μια
ιστορία, έχει γίνει βίωμα, κομμάτι μου… Και
μετά πρέπει να το μοιραστώ, αλλιώς με
βασανίζει.

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παραμύθι ως
παιδί;
Τα «τρία χρυσά μήλα», με τον θεσσαλικό τρόπο
που το έλεγε ο παππούς μου: Φίλια είναι το
όνομα του χωριού, στον κάμπο, στην
πολυαγαπημένη μου Καρδίτσα, την πόλη που
μεγάλωσα.

Ποια είναι η σχέση του προφορικού λόγου
µε τη σύγχρονη εποχή;
Συναντιόμαστε λιγότερο, μιλάμε εγωκεντρικά…
Βιαζόμαστε να μιλήσουμε παρά να ακούσουμε,
ενώ ταυτόχρονα ακούμε παθητικά μέσα από
οθόνες. Έτσι χάνουμε ποιότητες, λέξεις,
ηχοχρώματα, τη φωνή μας την ίδια.
Καταναλώνουμε αμάσητα ό,τι ακούμε κι έτσι
αδυνατίζει η κριτική μας ικανότητα.
Τελικά, μέσα στο κεφάλι μας έχουμε ένα μόνιμο
βόμβο, μια φασαρία. Δεν «ακούμε» την ίδια μας
τη σκέψη κι έτσι εκφραζόμαστε άτσαλα. Δεν
ακριβολογούμε, δεν κοιταζόμαστε στα μάτια και
καταλήγουμε να ζούμε πρόχειρα.
Δεν το θεωρώ τυχαίο που μετά από μια
επιτυχημένη αφήγηση μου λένε «ηρέμησα, με
ηρέμησες, μου πέρασε ο πονοκέφαλος…».
Προφορικός λόγος σημαίνει επικοινωνία.
Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο.
Το λαϊκό παραμύθι είναι οικουμενικό;
Βεβαίως. Έχει απαντηθεί αυτό ακαδημαϊκά.
Έχουμε έναν εντυπωσιακό όγκο
καταγεγραμμένων λαϊκών παραμυθιών με τα
ίδια θέματα σε όλο τον κόσμο, που μελετάται
συστηματικά από ειδικούς.
Όλοι οι λαοί έχουν παραμύθια, αφού είναι έτσι
δομημένα ώστε να απαντούν στις βαθιές
αγωνίες των απλών ανθρώπων με τρόπο
γοητευτικό και κατευναστικό. Είναι πιο
ευχάριστα από τους μύθους, γιατί «κλείνουν»
πάντα καθησυχαστικά, παρόλο που μπορεί να
διαπραγματεύονται άγρια θέματα.
Δεν θέλω να παραλείψω να πω ότι τα ελληνικά
παραμύθια είναι υπέροχα και είμαστε τυχεροί,
καθώς, μέχρι πρόσφατα, ήταν κομμάτι της
καθημερινότητας του ελληνικού λαού. Τα
αγαπάμε και τα θυμόμαστε ακόμα.

Ποια είναι η τεχνική της παραδοσιακής
αφήγησης; Είναι πιο σημαντική η ιστορία ή ο
τρόπος που θα την αφηγηθούμε;
Σίγουρα ο τρόπος. Η ιστορία είναι βέβαια
σημαντική για κάποιον που επιλέγει να την
αφηγηθεί, όμως ανάλογα με τον τρόπο που θα την
πει, κάθε φορά φωτίζει διαφορετικά σημεία και
νοηματοδοτεί αναλόγως των καταστάσεων.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι, κατά παράδοση, οι
ιστορίες αποκτούσαν τις παραλλαγές τους σε
σχέση με το πώς λέγονταν κάθε φορά. Δεν τις
αποστήθιζαν, δεν τις σκηνοθετούσαν, όπως συχνά
γίνεται στις μέρες μας, που σύγχρονοι
επαγγελματίες αφηγητές τις αφηγούνται
πανομοιότυπα.
Έχω διαχωρίσει, χρόνια τώρα, τη θέση μου: αυτό
δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο των λαϊκών
παραμυθάδων, τον οποίο ακολουθώ και τιμώ.
Παραμυθάς, ιστορητής, αφηγητής, όπως κι αν τον
πούμε, είναι αυτός που μπορεί να αναδημιουργεί
την ίδια ιστορία ξανά και ξανά, παραλλάσσοντας
το θέμα της όπως θέλει, ακόμα και με το ίδιο
κοινό, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον.
Για έναν δεξιοτέχνη λαϊκό ιστορητή η τεχνική
στον τρόπο που αφηγείται είναι συνειδητή και
εμπεριέχει κανόνες που δεν παραβιάζονται. Και
μάλιστα είναι και αρκετά περίπλοκη, τελικά. Μου
πήρε πολλά χρόνια να την αναλύσω και να τη
δομήσω σε μια απλή μέθοδο εκπαίδευσης, που να
μπορεί να μεταφερθεί στον σύγχρονο τρόπο
ζωής, που είναι πολύ μακριά από τις κοινωνίες
που γαλούχησαν τα παραμύθια.
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Πώς αντιδρούν τα παιδιά και το ενήλικο κοινό στις αφηγήσεις σας;
Αγαπώ τον αυθορμητισμό των παιδιών! Με ενθουσιάζει η βαθιά μυσταγωγία που μπορεί να συμβεί
με ένα ενήλικο κοινό! Το άνθισμα της παιδικότητας, που είναι «το λαμπύρισμα και η δροσιά της
ψυχής» –για να το πω ποιητικά–, είναι πάντοτε το ζητούμενο κατά τη διάρκεια μιας αφήγησης. Γι’
αυτό και παίρνω ως ιδιαίτερα τιμητικό το σχόλιο: «μου θύμισες τη γιαγιά μου».
Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια ιστορία;
Παίζοντας. Το παιχνίδι είναι προϋπόθεση. Προσφέροντας. Η ιστόρηση –προφορική ή γραπτή–
είναι προσφορά. Μπορούμε να βρούμε αφορμές παντού. Έχω δημιουργήσει μια ευφάνταστη δική
μου μέθοδο προσπαθώντας να βοηθήσω τους ανθρώπους να μαθαίνουν να φτιάχνουν ιστορίες
παίζοντας. Τη διδάσκω με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια και οι μαθητευόμενοί μου την
εφαρμόζουν σε πολλά πεδία, στην εκπαίδευση, τη συγγραφή και αλλού.
Τι είναι χαρούμενη ζωή για εσάς;
Η χαρούμενη ζωή είναι αγάπη. Είναι παίζω και μαθαίνω. Είναι εργασία και προσφορά. Είναι
συνύπαρξη, απόλαυση, αρμονία.
Τι θαυμάζετε περισσότερο στους ανθρώπους;
Την ωραία, καθαρή, χαμογελαστή ματιά, που ατενίζει ελεύθερα και είναι απόρροια της ψυχικής
ηρεμίας. Όπως στο αττικό μειδίαμα που έχουν οι Κούροι και οι Κόρες στην αρχαία Ελλάδα.
Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο;
Η αυτογνωσία. Μόνο όταν κάποιος γνωρίσει αληθινά τον εαυτό του φτάνει στην ετερογνωσία και
στη συνύπαρξη. Και μόνον τότε ελευθερώνεται και μόνον τότε πραγματώνει την αγάπη. Και μόνον
τότε ευτυχεί!
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Τι φοβάστε περισσότερο;
Δεν φοβάμαι. Επειδή δεν σκέφτομαι το φόβο. Δεν το λέω αλαζονικά. Εργάστηκα σκληρά για να μη
φοβάμαι, καθώς υπήρξα ένα πολύ φοβισμένο πλάσμα στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Ο
φόβος κατοικεί στο μέλλον, άρα το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να ζει στο παρόν με
όλες του τις αισθήσεις.
Στα λαϊκά παραμύθια ο ήρωας δεν προετοιμάζεται. Παίρνει τα πράγματα όπως έρθουν και τα
αντιμετωπίζει επιτόπου. Αλλιώς, ίσως να μην έβγαινε ποτέ από την πόρτα του σπιτιού του και να
μη μαθαίναμε ποτέ την εκπληκτική του ιστορία. Είναι δρων πρόσωπο. Γι’ αυτό μας ενδιαφέρει.
Επειδή μας δείχνει ότι κανείς δεν γεννιέται, αλλά γίνεται μέσω των επιλογών του.
Επιθυμώ να γίνω αυτό που είμαι… Δηλαδή να καταφέρω να πραγματώσω το «αυξάνεσθαι», την
αυτογνωσία, την άνοδο του πνεύματος. Να ολοκληρώσω την προσφορά που μου αναλογεί και να
θέσω το μικρό-μεγάλο λιθαράκι μου προς την πραγμάτωση της αγάπης.
Αγάπη προς τον εαυτό, προς τους οικείους μου, προς όποιον συμπορεύεται μαζί μου, προς τον
κόσμο όλο… Όπως ακριβώς οι ήρωες των παραμυθιών με τη βαθιά τους σοφία, που δεν είναι
τίποτ’ άλλο από αγάπη. Η αγάπη είναι ο συμπαντικός αρμός.
Έχεις μια γεμάτη ζωή όταν…
… πραγματώνεις την αγάπη.
Πόση σημασία έχουν τα υλικά αγαθά για μια ευτυχισμένη ζωή;
Η αληθινή ευτυχία επιφέρει και υλική επάρκεια, όπως κι αν την εννοεί ο καθένας. Στ’ αλήθεια,
ποιες είναι οι πραγματικές υλικές μας ανάγκες; Ο Μίδας –για να θυμηθούμε και μια ιστορία– δεν
μπορούσε να αγκαλιάσει τα αγαπημένα του πλάσματα. Άρα…
Καλοσύνη για εσάς είναι…
Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν.
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Onlyshearts
Παναγιώτα Δερβένη
Η τέχνη διώχνει από την ψυχή
τη «σκόνη» της καθημερινότητας
H Παναγιώτα Δερβένη ξεκίνησε να σπουδάζει
Αγγλική Φιλολογία στο Deree, όμως σύντομα άλλαξε
κατεύθυνση, αφού την απορρόφησε η αγάπη της για
τη χειροτεχνία. Από νεαρή ακόμη ηλικία, συμμετείχε
σε δημιουργικά εργαστήρια, όπου πολλές φορές
διακρίθηκε για το ιδιαίτερο ταλέντο της.
Το 2013, κατά την παραμονή της στο Λονδίνο,
ενθουσιάστηκε με την ιαπωνική παραδοσιακή τέχνη
του origami και παρακολούθησε μαθήματα δίπλα σε
σημαντικούς δασκάλους. Την ίδια περίοδο,
συμμετείχε στο Tea and Crafting Club και έμαθε
διάφορες τεχνικές, όπως needlefelting, crochet,
macramé.
Η Παναγιώτα Δερβένη μοιράζεται τη διάθεσή της
για δημιουργία οργανώνοντας σεμινάρια για
ενηλίκους και παιδιά, αναλαμβάνει τη δημιουργική
επιμέλεια κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων,
ενώ παράλληλα φτιάχνει υπέροχες μπομπονιέρες
και προσκλητήρια γάμου και βάπτισης, που
ξεχωρίζουν για την χειροποίητη κομψότητά τους.
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Η παραδοσιακή αυτή τεχνική βρίσκει πολλές
εφαρμογές για δώρα, παιδική διακόσμηση,
παιδικά πάρτι και στολισμούς σε κοινωνικές,
αλλά και επαγγελματικές εκδηλώσεις.
Το Happy Life Magazine συνάντησε την
Παναγιώτα Δερβένη, η οποία μας μίλησε για τις
τεχνικές, την ιστορία αυτής της όμορφης
εικαστικής τέχνης, αλλά και για τα οφέλη που
έχει τόσο σε ενήλικες όσο και στα παιδιά.
«Όποιος ασχολείται με τη δημιουργία
χειροποίητων έργων, που προορίζονται για
διάφορες χρήσεις, απορρίπτει τα
τυποποιημένα, μαζικής παραγωγής,
πανομοιότυπα προϊόντα και προτιμά πιο
ξεχωριστά κομμάτια. Το crafting για μένα δεν
είναι απλά ένα χόμπι… με μεγάλα διαστήματα
αποχής ή μια απλή δημιουργία. Η δημιουργική
επιχειρηματικότητα, εάν θεωρήσουμε δόκιμο
τον όρο, είναι ότι μέσω αυτής κάποιος μπορεί
να εκφράσει με πιο δημιουργικό τρόπο τα
ταλέντα του και να τη χρησιμοποιήσει ως ένα
εργαλείο ψυχικής ισορροπίας.
Μου δίνει προσωπικό νόημα και μεγαλύτερη
αξία. Είναι ένας τρόπος διαφυγής, ένα πολύτιμο
“δίχτυ ασφαλείας”. Γιατί στο crafting πάντα
υπάρχει o τρόπος και η δυνατότητα να
διορθώσεις το λάθος σου, ενώ η ζωή δεν μας τη
δίνει. Με την ενασχόλησή μου με το crafting
γίνομαι δημιουργός και το αποτέλεσμα της
δημιουργίας μου είναι απτό, είναι η απόδειξη
ότι μπορώ να κάνω κάτι να γίνεται
πραγματικότητα».

Το origami είναι παιχνίδι, δημιουργία, διασκέδαση και φιλία
Η λέξη origami προέρχεται από τις λέξεις ori (δίπλωμα) και gami (χαρτί) και είναι η παραδοσιακή
ιαπωνική τέχνη διπλώματος του χαρτιού για τη δημιουργία και την κατασκευή καλλιτεχνικών
έργων και όχι μόνο.
Δεν χρησιμοποιείται μόνο ως τέχνη, είναι ένας ωραίος τρόπος χαλάρωσης και διασκέδασης, ενώ
έχει και εφαρμογές σε τομείς όπως τα μαθηματικά και η αρχιτεκτονική.
Οι τεχνικές που υπάρχουν για να μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει έργα origami είναι πολλές.
Να σημειώσουμε, πάντως, ότι στην τέχνη του origami δεν επιτρέπεται το κόψιμο του χαρτιού.
Η ενασχόληση με την τέχνη του διπλώματος έχει αρκετά οφέλη. Αναπτύσσει συντονισμό
χεριών-ματιών, δεξιότητες αλληλουχίας, μαθηματική συλλογιστική, χωρικές δεξιότητες, μνήμη,
αλλά και δεξιότητες προσοχής και συγκέντρωσης. Το origami βοηθά να αναπτύξετε λεπτές
κινητικές δεξιότητες και ψυχική συγκέντρωση.
«Το origami είναι μαθηματικά» τονίζει η κ. Δερβένη. «Υπάρχουν τόσες πολλές μαθηματικές πτυχές
σ’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων: Συμμετρία (η πλειονότητα των προτύπων origami απαιτούν
συμμετρική εργασία), Μέτρηση, κλάσματα και αναλογίες, Γεωμετρία (διπλώνετε σε τρίγωνο ή
τετράγωνο), Κατανόηση των τριών διαστάσεων, Αλληλουχία, Επίλυση προβλήματος...».
«Ειδικά στα παιδιά βοηθάει στην καλύτερη συγκέντρωσή τους και τους δίνει τη δυνατότητα να
εξερευνήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Ο ενθουσιασμός τους είναι μεγάλος,
γιατί βλέπουν με έναν μαγικό τρόπο ένα κομμάτι χαρτί να μεταμορφώνεται σε λουλούδι, πουλί,
ψάρι, πεταλούδα ή άλλο ζώο».
«Πέρα από μαθηματικές δεξιότητες, υπάρχουν ανεκτίμητα οφέλη από την ταυτόχρονη συνεργασία
και τον συντονισμό των δύο χεριών. Τα παιδιά πρέπει επίσης να εξασκήσουν τις δεξιότητες
ανάγνωσης και ακρόασης, τις δεξιότητες προσοχής τους και τελικά να ενεργοποιήσουν και τη
μνήμη τους. Επειδή το origami απαιτεί και τα δύο χέρια να δουλεύουν μαζί, αυτό ενθαρρύνει τη
δημιουργία εγκεφαλικών συνδέσεων σε νευρολογικό επίπεδο».
Ωφελεί και τις κοινωνικές δεξιότητες
Το origami χρησιμοποιείται συχνά σε θεραπευτικά περιβάλλοντα. Η διαδικασία εκμάθησης
απαιτεί από τους ανθρώπους να μάθουν να είναι υπομονετικοί, να παίρνουν τον χρόνο τους και,
αν είναι απαραίτητο, να προσπαθήσουν ξανά. Είναι επίσης ευεργετικό για τη συνεργατική μάθηση,
τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται. Καταργεί τα εμπόδια
ηλικίας, ένα μικρότερο παιδί μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει κι ένα μεγαλύτερο. Επίσης, είναι
ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε για άλλους πολιτισμούς και κοινότητες.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Κινητό: 6908 240615
E-mail: dervenipanagiota@gmail.com
www.facebook.com/Onlyshearts

For it is in giving that we receive - St. Francis of Assisi
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Πώς θα περάσουμε ασφαλή Χριστούγεννα
με το κατοικίδιό μας
Κατεξοχήν μήνας των εορτών και των οικογενειακών συγκεντρώσεων είναι ο Δεκέμβριος, στις
οποίες συμμετέχουν μικροί, μεγάλοι και, φυσικά, τα κατοικίδιά μας. Ωστόσο, το γιορτινό φαγητό
και οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνοι για τους τετράποδους
φίλους μας.
Όπως εξηγεί η κτηνίατρος Μαρία I. Σοφιανού, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα μπορεί να πέσουν
πάνω στα κατοικίδια και να τα τραυματίσουν αν εκείνα προσπαθήσουν να ανέβουν πάνω τους ή
να παίξουν με τα στολίδια, τα λαμπάκια και τις γιρλάντες τους.
Επίσης, τα ζώα μπορεί να μπερδευτούν στα καλώδια και τις γιρλάντες ή να φάνε κομματάκια από
τις γιρλάντες, καθώς τις μαδάνε. Το υλικό από τις γιρλάντες όμως μπορεί να οδηγήσει σε
απόφραξη της πεπτικής οδού, σοβαρό έμετο, αφυδάτωση και ίσως σε χειρουργική επέμβαση.
Ειδικά οι σκύλοι κινδυνεύουν από ηλεκτροπληξία αν αρχίσουν να δαγκώνουν τα καλώδια από τα
φωτάκια που αναβοσβήνουν.
Πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει και το νερό στο δοχείο όπου πολλοί βάζουν τα φρέσκα
χριστουγεννιάτικα δέντρα για να διατηρηθούν για περισσότερο καιρό. Αν προσθέσετε στο νερό
φυτοφάρμακα, ζάχαρη ή άλλες ουσίες, μπορεί να είναι τοξικό για το ζώο αν το πιει. Το νερό αυτό
είναι επίσης στάσιμο, επομένως δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη βακτηρίων, που
μπορεί να προκαλέσουν στο κατοικίδιο γαστρεντερικές διαταραχές.
Πρόσθετες απειλές για τα
κατοικίδια ζώα είναι τα
αναμμένα κεριά, το ποτ
πουρί και τα γιορτινά
λουλούδια και φυτά.
Τα αναμμένα κεριά
προσελκύουν τόσο τα ζώα
όσο και τους ανθρώπους,
επομένως μπορεί να
πλησιάσουν πολύ τη φλόγα
και να υποστούν έγκαυμα.
Τα υγρά ποτ πουρί
περιέχουν αιθέρια έλαια και
κατιονικά καθαριστικά, που
μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρά έλκη στο στόμα, τα
μάτια και το δέρμα των
κατοικίδιων ζώων αν τα
γλείψουν ή αν πέσουν πάνω
τους.
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Και τα στερεά ποτ πουρί
μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα αν το ζώο τα
φάει.
Επίσης, πολλά από τα
χριστουγεννιάτικα φυτά
που χρησιμοποιούνται για
διακόσμηση (όπως η
αμαρυλλίδα, το γκι, το
πεύκο, ο κέδρος, το
πουρνάρι και τα
αλεξανδρινά) είναι τοξικά
για τα κατοικίδια και η
κατανάλωση ακόμα και
μικρής ποσότητάς τους
μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές δηλητηριάσεις.

Τι μπορείτε να κάνετε;
Να λάβετε εγκαίρως τα απαιτούμενα μέτρα. Η κ. Σοφιανού συνιστά καταρχάς να τοποθετήσετε το
χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια γωνία του σπιτιού και να το στερεώσετε καλά στο ταβάνι (με
γάντζο και πετονιά) ή στο πλαίσιο του παραθύρου (με πετονιά). Να αποφύγετε επίσης τη
διακόσμησή του με λαμπάκια με καλώδιο στα χαμηλά κλαδιά αν έχετε σκύλο. Αν, όμως, έχετε
γάτες, μη βάλετε καθόλου λαμπάκια με καλώδιο, ούτε γιρλάντες. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το
δέντρο βρίσκεται σε ένα δωμάτιο που κλείνει με πόρτα, ώστε να μην το αφήνετε εκτεθειμένο στο
κατοικίδιο όταν λείπετε από το σπίτι.
Πολύ σημαντικό είναι ακόμη να μη χρησιμοποιείτε στο δέντρο σας γυάλινα χριστουγεννιάτικα
στολίδια. Αν σπάσουν, μπορεί να τραυματίσουν το ζώο, ενώ αν φάει, άθελά του, κανένα κομμάτι
γυαλί, μπορεί να υποστεί σοβαρές βλάβες στο πεπτικό σύστημα (έως και διάτρησή του). Να
προτιμάτε τα άθραυστα στολίδια, από ειδικό πλαστικό. Μη βάζετε ούτε εδώδιμα στολίδια (π.χ.
φιγούρες από ζύμη) στο δέντρο, γιατί είναι πολύ πιθανό να πηδήξει το κατοικίδιο πάνω τους
προσπαθώντας να τα φάει.
Σε ό,τι αφορά το νερό για το φρέσκο δέντρο, μην προσθέτετε τίποτα σε αυτό και φροντίστε να
είναι καλυμμένο (π.χ. με σήτα και αλουμινόχαρτο), ώστε να μην το φτάνει το ζώο. Φροντίστε
επίσης να μαζεύετε καθημερινά τις «βελόνες» που θα πέφτουν από το φρέσκο δέντρο, γιατί
μπορεί να μοιάζουν αθώες, αλλά ενδέχεται να προκαλέσουν στα κατοικίδια σοβαρές
γαστρεντερικές διαταραχές σε περίπτωση κατάποσης, ειδικά σε μεγάλες ποσότητες.
Για τον γιορτινό στολισμό καλό θα ήταν να τοποθετήσετε τα αληθινά γιορτινά φυτά σε σημεία
που δεν προσεγγίζει το κατοικίδιό σας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μην αφήνετε ποτέ
αναμμένα κεριά όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο, ειδικά αν το κατοικίδιό σας βρίσκεται στον
συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού. Φροντίστε ακόμη να τοποθετείτε τα κεριά σε σταθερές
επιφάνειες, καθώς θα μπορούσε το κατοικίδιό σας να τα ρίξει κατά λάθος κάτω (π.χ. με την ουρά
του) και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
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Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είστε και με τα
γιορτινά φαγητά. Ο γενικός κανόνας είναι να
κρατάτε μακριά από τα κατοικίδια τα φαγητά για
τους ανθρώπους. Αυτό είναι εξαιρετικά
σημαντικό για ορισμένα όπως η σοκολάτα
(μπορεί να προκαλέσει στα κατοικίδια
νευρολογικές διαταραχές, σπασμούς,
ταχυκαρδία, αρρυθμίες), τα σταφύλια και οι
σταφίδες (μπορεί να προκαλέσουν νεφρική
ανεπάρκεια), τα κρεμμύδια και τα σκόρδα
(καταστρέφουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και
προκαλούν αναιμία), καθώς και ορισμένες
ποικιλίες μανιταριών.
Όπως επισημαίνει η κ. Σοφιανού, τα τρόφιμα
αυτά μπορεί να αποδειχθούν τοξικά για τα
κατοικίδια, αν και αυτό εξαρτάται από την
ποσότητα που θα καταναλώσουν και από το
μέγεθος των ζώων. Ωστόσο, για μέγιστη
ασφάλεια, προτιμότερο είναι να μην τα τρώνε
καθόλου.
Μη δίνετε επίσης στα κατοικίδια λιπαρά φαγητά
(π.χ. αρνί, χοιρινό, πέτσες από διάφορα
κρεατικά), γιατί μερικές φορές μπορούν να
προκαλέσουν οξεία παγκρεατίτιδα, ακόμη και σε
μικρές ποσότητες.
Άλλα τρόφιμα που δεν πρέπει να δώσετε στα
κατοικίδιά σας είναι ξηροί καρποί (ειδικά
καρύδια και μακαντέμια), πικάντικα φαγητά,
καθώς και τα κόκαλα από τα κρέατα. Ειδικά με τα
κόκαλα από τα μαγειρεμένα κρεατικά απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πολύ συχνά
προκαλούν απόφραξη έως και διάτρηση του
πεπτικού συστήματος και απαιτούν άμεση
χειρουργική αντιμετώπιση.
Μην αφήνετε ποτέ το φαγητό (αλλά και τα ποτά
σας) χωρίς επίβλεψη σε τραπέζια, πάγκους
κουζίνας και γενικώς σε σημεία όπου μπορούν να
φτάσουν τα ζώα. Και μην κρατάτε στο σπίτι
σκουπίδια με υπολείμματα φαγητών, γιατί το
κατοικίδιο μπορεί να μπει στον πειρασμό να τα
δοκιμάσει.
Όταν, τέλος, έχετε καλεσμένους στο σπίτι ή
θέλετε να πετάξετε πυροτεχνήματα, θυμηθείτε το
ζωάκι που εξαρτάται από εσάς. Αν δεν αντέχει
την πολυκοσμία, αφήστε το να πάει να ησυχάσει
στο αγαπημένο του σημείο.
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Και αν φοβάται τους δυνατούς κρότους, μην
πετάξετε πυροτεχνήματα από τη βεράντα
σας. Πηγαίνετε κάπου μακριά, για να μην το
ανησυχήσετε, καταλήγει η ειδικός.
Σοφία Νέτα
www.athensvoice.gr

Καλά και... οικολογικά
Χριστούγεννα!
Οι ετοιμασίες για τις εορταστικές μέρες μπαίνουν,
σιγά σιγά, στο πρόγραμμα και, έστω κι αν
ευχόμαστε εμείς και τα παιδιά να περάσουμε λευκά
Χριστούγεννα έξω από το σπίτι, μπορούμε μέσα
στο σπίτι να ζήσουμε... πράσινα Χριστούγεννα.
Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των γιορτών,
παράγονται τόνοι από πρόσθετα απορρίμματα που
προέρχονται από τις συσκευασίες φαγητών, ποτών
και δώρων, αλλά και από τις ευχετήριες κάρτες και
τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Από αυτά ελάχιστα
θα ανακυκλωθούν, επιβαρύνοντας ακόμη
περισσότερο το περιβάλλον. Αυτή τη χρονιά, όμως,
μπορείτε να κάνετε τη διαφορά και να αλλάξετε τις
συνήθειές σας.
Χριστουγεννιάτικο δέντρο
«Ω έλατο, ω έλατο, μ’ αρέσεις, πώς μ’ αρέσεις»...
οικολογικό! Τι να επιλέξετε, όμως; Ψεύτικο ή
αληθινό; Τα ψεύτικα δέντρα δεν συμβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος, όπως πιστεύουν οι
περισσότεροι. Και γιατί το λέμε αυτό; Για να
κατασκευαστεί ένα συνθετικό δέντρο
καταναλώνεται ενέργεια που προέρχεται από
ορυκτά καύσιμα, ενώ παράλληλα τα περισσότερα
από αυτά εισάγονται από μακρινές χώρες, και για
τη μεταφορά τους απαιτείται κατανάλωση μεγάλης
ποσότητας καυσίμων. Το ψεύτικο δέντρο θα
πρέπει να χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια,
περίπου δύο δεκαετίες, προτού φτάσει στον κάδο
απορριμμάτων, για να αποδειχθεί η οικολογική του
αξία.
Από την άλλη, τα φυσικά δέντρα ανακυκλώνονται
πιο εύκολα, όμως έχει εξαιρετική σημασία να
γνωρίζουμε από πού προέρχονται. Αν έχουν κοπεί
χιλιάδες δέντρα από το φυσικό τους περιβάλλον
μόνο και μόνο για να στολίσουμε εμείς για λίγες
μέρες το σπίτι μας, σαφώς δεν είναι και η πιο...
οικολογική επιλογή. Υπάρχουν βέβαια και δέντρα
που παράγονται σε μονάδες καλλιέργειας
αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.
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Αν θέλετε να αποφύγετε τα ψεύτικα δέντρα
και ταυτόχρονα να προστατεύσετε τα φυσικά
που «θυσιάζονται» κάθε χρόνο για αυτόν τον
σκοπό, μια καλή λύση είναι να αγοράσετε ένα
αληθινό έλατο με ρίζες μέσα σε γλάστρα,
ώστε να μπορέσετε να το μεταφυτέψετε μετά
τις γιορτές στον κήπο του σπιτιού σας ή να
το κρατήσετε στο μπαλκόνι σας.
Σίγουρα, όμως, δεν θα πρέπει να καταλήξει
στον κάδο της γειτονιάς.
Μια άλλη λύση που θα σας βγάλει τελείως
από το δίλημμα «ψεύτικο ή αληθινό» είναι
να στολίσετε με φωτάκια ένα καραβάκι, όπως
παραδοσιακά συνηθιζόταν τα παλιά χρόνια,
και να ταξιδέψετε με μια νότα νοσταλγίας
στο παρελθόν.
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια
Αποφύγετε τα λαμπάκια πυρακτώσεως και
«φωτίστε» το δέντρο και το σπίτι σας με
ηλιακά λαμπάκια τύπου led.

Λειτουργούν με ηλιακό πάνελ (προσοχή, να το τοποθετήσετε κατάλληλα στον ήλιο) και
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα συμβατικά,
είναι πιο ασφαλή και, έστω κι αν είναι ακριβότερα από εκείνα, θα δείτε τη διαφορά στον…
λογαριασμό σας.
Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε την έντονη και συνεχή φωταγώγηση του σπιτιού και ανάβετε τα
φωτάκια μόνο όταν είναι απαραίτητο. Καλό είναι να τα σβήνετε όταν λείπετε από το σπίτι ή το
βράδυ πριν κοιμηθείτε, γιατί έτσι όχι μόνο εξασφαλίζετε εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και
μεγαλύτερη ασφάλεια.
Στολίδια
Βάλτε τη φαντασία να «δουλέψει» και δημιουργήστε μαζί με τα πιτσιρίκια σας τα δικά σας
πρωτότυπα και μοναδικά χειροποίητα στολίδια. Χρησιμοποιήστε υλικά που ήδη έχετε σπίτι για να
φτιάξετε όσα στολίδια θέλετε. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι τίποτα δεν
πετιέται και κάθε παλιό αντικείμενο ή υλικό μπορεί να φανεί χρήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο και
φυσικά με... δημιουργικότητα και φαντασία. Πολύχρωμες κορδέλες, πούλιες, χάντρες, κουμπιά,
παλιές κάλτσες και υφάσματα, ευχετήριες κάρτες, αλλά και ξηροί καρποί, ξυλάκια κανέλας,
κουκουνάρια και άλλα φυσικά υλικά θα στολίσουν εντυπωσιακά το χριστουγεννιάτικο δέντρο και
το σπίτι σας.

«Τι δώρα θα κάνω φέτος;»
Αγοράστε στα παιδιά βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια και dvd που σχετίζονται με το περιβάλλον και
την ανακύκλωση, για να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο των ζώων και των φυτών, αλλά και την αξία
της προστασίας του περιβάλλοντος. Αν, παρ’ όλα αυτά, το δώρο που θα αγοράσετε έχει μπαταρίες,
προτιμήστε να είναι επαναφορτιζόμενες. Και, φυσικά, μην πετάξετε τα περσινά ηλεκτρονικά
παιχνίδια και γκατζετάκια, επειδή φέτος ο Άγιος Βασίλης ή οι φίλοι σας σάς έφεραν καινούργια.
Μια ωραία ιδέα ακόμη είναι να φτιάξουν τα παιδιά τις δικές τους κατασκευές και χειροτεχνίες, για
να χαρίσουν στον παππού και τη γιαγιά, που σίγουρα για εκείνους θα έχουν μεγάλη αξία. Μπορείτε
ακόμα να τους χρίσετε βοηθούς σας στην κουζίνα και να φτιάξετε μαζί κουλουράκια και άλλες
γλυκές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, που θα βάλετε σε πιατέλες και θα δωρίσετε στους φίλους και
τους συγγενείς σας.
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Επίσης, υπάρχουν πολλά δώρα με οικολογική αξία
για να προσφέρετε σε όλους, χωρίς να
χρησιμοποιήσετε μάλιστα περιττή συσκευασία,
που αμέσως θα καταλήξει στα σκουπίδια: ένα
ποδήλατο στο παιδί σας, ένα φυτό στη φίλη ή στον
φίλο για να στολίσει το μπαλκόνι του σπιτιού, μια
συνδρομή σε μια περιβαλλοντική οργάνωση
αποδεικνύονται πολύ ωραία δώρα για τους δικούς
σας ανθρώπους.
Τέλος, στις ιστοσελίδες περιβαλλοντικών
οργανώσεων μπορείτε να βρείτε πολλά δωράκια
φτιαγμένα από οικολογικά υλικά, συμβάλλοντας
παράλληλα και στο έργο τους.
Το γιορτινό τραπέζι
Προετοιμάζοντας το γιορτινό σας μενού,
χρησιμοποιώντας αγνά και βιολογικά υλικά θα
δώσετε στο γεύμα σας οικολογικό χαρακτήρα.
Ακόμη καλύτερα, αν έχουν στείλει η γιαγιά και ο
παππούς από το χωριό τα δικά τους προϊόντα!
Τότε το τραπέζι σας θα έχει πραγματικά
παραδοσιακό χαρακτήρα.
Η οικολογική σας ευαισθησία όμως δεν σταματά
εδώ, αλλά συνεχίζεται και στον στολισμό του
τραπεζιού, όπου καλό είναι να χρησιμοποιήσετε
υφασμάτινες πετσέτες και φυσικά να αποφύγετε
σερβίτσια μίας χρήσης, που θα σας γλίτωναν μεν
από το χρονοβόρο πλύσιμο, αλλά θα καταλήξουν
στον κάδο απορριμμάτων, επιβαρύνοντας το
περιβάλλον.
Τέλος, το φαγητό που περισσεύει δεν το πετάμε
στα σκουπίδια. Είτε το συντηρούμε στο ψυγείο για
να το καταναλώσουμε την επόμενη μέρα είτε το
μοιράζουμε στους καλεσμένους μας για το σπίτι
τους. Επίσης, μπορούμε να το δώσουμε σε κάποιον
άστεγο που συναντάμε καθημερινά στην πόλη μας
ή, τέλος, να ταΐσουμε τα αδέσποτα της γειτονιάς.
Και επειδή το σπίτι τις ημέρες αυτές θα γεμίσει με
πολλούς κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και
κουλουράκια, που είτε θα φτιάξετε εσείς είτε θα
σας τα φέρουν οι καλεσμένοι σας, μπορείτε να
δωρίσετε κάποιες ποσότητες σε φιλανθρωπικούς
συλλόγους και να δώσετε λίγη χαρά σε μικρούς ή
μεγάλους που το έχουν ανάγκη.
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Πορευόμενος μέσα στα δύσβατα μονοπάτια
των ανθρώπινων ιδεών και σχέσεων, ο
συγγραφέας ανοίγει για εμάς τον δρόμο προς
την πνευματική ανάπτυξη, την εσωτερική
ισορροπία – και τελικά προς μια
ολοκληρωμένη και γεμάτη νόημα ζωή.
Από τα μεγαλύτερα μπεστ σέλερ του είδους
του, Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος έχει
μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι
γλώσσες και έχει επηρεάσει βαθιά με τις ιδέες
του εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο.
Εκδόσεις Πεδίο

Ο δρόμος ο λιγότερο
ταξιδεμένος
Μ. Scott Peck
Κανένα άλλο κείμενο δεν άλλαξε τόσο τη
διανοητική και πνευματική ζωή μιας
ολόκληρης γενιάς ανθρώπων όσο αυτό το
εκπληκτικό βιβλίο. Σε αυτό ο Δρ Scott Peck,
διάσημος ψυχίατρος και συγγραφέας, μας
παρουσιάζει τη νέα «ψυχολογία της αγάπης»:
έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε τη ζωή,
τον εαυτό μας και τους άλλους.
Οι εμβριθείς ιδέες, τα ζωντανά παραδείγματα,
οι συναρπαστικές ιστορίες και τα
τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα θα μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε βάθος τον
τρόπο με τον οποίο μπορούμε να
διαχειριστούμε τα προβλήματά μας, να
βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και να βρούμε
εσωτερική γαλήνη και φώτιση.
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Φτάνοντας στον 19ο αιώνα, παρακολουθούμε
τη μυστική πορεία της καρδιάς του Σοπέν από
το Παρίσι προς τη Βαρσοβία. Και στο παρόν,
μοιραζόμαστε τις δοκιμασίες μιας γυναίκας
που συνοδεύει τον σύζυγό της σε μια
κρουαζιέρα στην Ελλάδα, καθώς επίσης την
οδυνηρή εμπειρία ενός άντρα του οποίου η
σύζυγος και το παιδί εξαφανίζονται
μυστηριωδώς στην Κροατία.
Με απαράμιλλη χάρη και διαπεραστική
ενσυναίσθηση, η Πολωνή συγγραφέας μάς
οδηγεί κάπου πέρα από την επιφάνεια του
σύγχρονου καιρού, βαθιά στον πυρήνα της
ύπαρξής μας. Η έκδοση συμπληρώνεται από τη
θαυμάσια διάλεξη που έδωσε στο πλαίσιο της
βράβευσής της με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Εκδόσεις Καστανιώτη

Πλάνητες
Όλγκα Τοκάρτσουκ
Στους Πλάνητες η Όλγκα Τοκάρτσουκ
συνυφαίνει αφηγήσεις και στοχασμούς για τη
σημασία του ταξιδιού με μια συναρπαστική
διερεύνηση του ανθρώπινου σώματος.
Από τα παλάτια των σουλτάνων και τα
αλλοτινά θαυματοφυλάκια ως τις μοντέρνες
αίθουσες αναχωρήσεων των αεροδρομίων, το
λαμπρό αυτό μυθιστόρημα συνιστά μια
αξέχαστη περιπλάνηση στον χώρο και στον
χρόνο. Από τον 17ο αιώνα, έχουμε τον
Ολλανδό Φίλιππο Φερχέιεν που ανέτμησε και
σχεδίασε το κομμένο του πόδι. Στον 18ο αιώνα,
την ιστορία ενός σκλάβου τον οποίο
ταρίχευσαν μετά θάνατον και εξέθεσαν στην
Αυστρία.
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