




Οι διαδρομές στη φύση μάς πηγαίνουν εκεί που μερικές 
φορές οι λέξεις δεν μπορούν, σε κόσμους μαγικούς 
και πρωτόγνωρους. Μια περιπλάνηση στην ελληνική 
ύπαιθρο, ανεξαρτήτως εποχής του χρόνου, προσφέρει 
στον ταξιδιώτη τη δυνατότητα να εξερευνήσει 
μοναδικού κάλλους τοπία και μαζί την ευκαιρία να 
βρει στους τόπους αυτούς την αρμονία και τη θαλπωρή 
που αναζητεί. Οι ορεινοί όγκοι με τις αλπικές εκτάσεις, 
τα οροπέδια και τα φαράγγια, τα αδιαπέραστα δάση 
με την οργιώδη βλάστηση, οι ταξιδευτές ποταμοί με 
τα πλούσια νερά και τις κατάφυτες όχθες τους, οι 
ακανόνιστες λίμνες, οι αμέτρητες ακτές και οι πλούσιοι 
βυθοί είναι μόνο μερικές από τις πολλές ομορφιές του 
τόπου μας. 

Η επαφή με τη φύση μάς καλεί να επιβραδύνουμε 
και να αναλογιστούμε το μεγαλείο της. Ζούμε στην 
εποχή της ταχύτητας. Ξεχνάμε να πάρουμε ανάσες. 
Το σώμα και το μυαλό μας μάς δίνουν καθημερινά 
σημάδια να ξανασκεφτούμε τις προτεραιότητές μας 
και να μειώσουμε τους ρυθμούς μας.

Η έννοια του Slow living βρίσκεται στον αντίποδα 
της κουλτούρας της συνεχούς κίνησης και υπερδρα- 



στηριότητας. Σημαίνει να ζεις πιο ήρεμα, να κάνεις 
παύσεις, να εξασφαλίζεις στιγμές γαλήνης μέσα στη 
μέρα, να βάζεις τις αξίες σου στο επίκεντρο του 
τρόπου ζωής σου, να επιστρέφεις στις ρίζες σου, να 
συνδέεσαι με τη φύση και να λαμβάνεις στοχευμένες 
αποφάσεις προς όφελος της ευημερίας σου αλλά και 
του πλανήτη.  

Για να μείνει η γη σε ισορροπία και να συνεχίσει να 
μας χαρίζει τα πλούσια δώρα της, οφείλουμε να της 
ανταποδώσουμε τη γενναιοδωρία της. Πρωταρχική 
μας ευθύνη και προτεραιότητα ας είναι η προστασία 
της φύσης. 

Σε έναν κόσμο που συνεχώς επιταχύνει, που τρέχουμε 
όλη μέρα για να τα προλάβουμε όλα, δυσκολευόμαστε 
να απολαύσουμε τις πραγματικές στιγμές και ομορφιές 
της ζωής. 

Ευελπιστούμε οι εικόνες και οι σκέψεις που μοιραζόμαστε 
μαζί σας σε αυτές τις σελίδες να σας προτρέψουν 
να βγείτε έξω στη φύση και να την αφήσετε να σας 
«φροντίσει» όπως αυτή ξέρει. Με σοφία, καλοσύνη, 
υπομονή, γενναιοδωρία, απλόχερα και θεραπευτικά.



Η απόφαση να ζει κανείς σε επαφή με τη φύση και με 
πιο αργούς ρυθμούς είναι αδήριτη.

Αταλάντη & Δημήτρης



Ένα κουκουνάρι που ανοίγει, μια ανθισμένη ανεμώνα 

μέσα στον χειμώνα, μικρή δόση φωτός και ελπίδας 

που παραπέμπει στην «άνοιξη» που είναι να έρθει… 

Στον βαθύτερο πυρήνα του, ο άνθρωπος είναι αισιόδοξος, 

ένας φωτεινός και κρυστάλλινος μπλε ουρανός. Όλα τα 

άλλα είναι καταστάσεις, δυσκολίες, συναισθήματα που 

σαν τα σύννεφα και τη βροχή έρχονται και φεύγουν, είναι 

μόνο οι αποχρώσεις του ουρανού, ο καιρός που αλλάζει. 

Φεβρουάριος

«Είσαι ο ουρανός. Όλα τα άλλα είναι απλώς καιρός». (Pema Chodron)
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«Κοίταξε βαθιά στη φύση και τότε, 
θα καταλάβεις τα πάντα καλύτερα». Albert Einstein



Ανοίγοντας την εξώπορτα, όρμησαν τα χελιδόνια που 

τα περιμέναμε να φανούν μέρα με τη μέρα. Έκαναν δυο-τρεις 

κύκλους τιτιβίζοντας, θέλοντας να μας ενημερώσουν για την 

άφιξή τους. Πήγαν στη γνώριμη από την περσινή επίσκεψη θέση 

τους και γέμισε η ψυχή μας χαρά, ευγνωμοσύνη, ασφάλεια, 

πίστη και αισιοδοξία.

Αλήθεια, πόσα μα πόσα θα μπορούσαμε να μάθουμε, 

αν παρακολουθούσαμε και αφουγκραζόμασταν τη φύση....

Η πλάση πεθαίνει και  α ν α γ ε ν ν ι έ τ α ι,

όπου και αν κοιτάξεις, η γη προσφέρει απλόχερα, μαζί 

με την υπέροχη ομορφιά της, 

ζ ω ή  κ α ι  ε λ π ί δ α.

Απρίλιος
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«Ανθίζεις» εκεί που είσαι ελεύθερος.



Η θάλασσα όλα τα θεραπεύει,

γιατρεύει πληγές κρυφές και φανερές.

Ιούνιος
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Ψίθυροι κυμάτων και κροτάλισμα βοτσάλων.



Εκεί που βρίσκεις παρηγοριά στην απώλεια

ακόμη και όταν αναζητάς μια φωνή,

αλλά δεν παίρνεις απάντηση...

Η φύση είναι αναπόσπαστο κομμάτι μας

και η  επαφή  μαζί της μπορεί να μειώσει

την αίσθηση της μοναξιάς.

Νοέμβριος
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Τα πουλιά πετάνε στον ουρανό
και δεν αφήνουν  ί χ ν η.
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