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Στολισμένοι δρόμοι, όμορφες και πολύχρωμες βιτρίνες, 
γνώριμες χριστουγεννιάτικες φιγούρες να δεσπόζουν στα 
καταστήματα, τραγούδια που δηλώνουν την πιο όμορφη 
εποχή του χρόνου κατά πολλούς και πολλά άλλα θα 
μπορούσαμε να σκεφτούμε ως εικόνες που μαρτυρούν πως 
τα Χριστούγεννα έφτασαν και η Πρωτοχρονιά παραμονεύει 
μια ανάσα κοντά.
Και όμως φέτος τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά... 

Ο απολογισμός μας θα είναι διαφορετικός και τα άτομα 
που θα συναναστραφούμε σαφώς πιο περιορισμένα.
Ο κόσμος και η τάξη των πραγμάτων είναι πολύ διαφορετική 
σε σχέση με αυτή που μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε. 
Όμως δεν μπορούμε παρά να προσαρμοστούμε στα νέα 
δεδομένα για να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας.
Αυτό δε σημαίνει πως θα χάσουμε την αισιοδοξία μας 
ή τη διάθεσή μας να σχεδιάζουμε πράγματα που θα 
μας εξελίξουν και θα μας προσφέρουν ευχαρίστηση. 
Αντίθετα, μέσα από μια κατάσταση, όσο άσχημη και αν 
είναι, μπορούμε να βλέπουμε τα θετικά που ξεπροβάλλουν.
Εμείς αισθανόμαστε περήφανοι που το νέο μας 
εγχείρημα, η πλατφόρμα Joinslist αυτόν τον χρόνο 
απέκτησε σάρκα και οστά και μέσα σε λίγες μέρες 
θα μπορείτε να ανακαλύψετε τις δυνατότητες και τις 
ευκολίες που σχεδιάσαμε με πρωταρχική σκέψη 
τη δική σας άμεση και εξατομικευμένη καλύτερη 
εξυπηρέτηση.
Μας αρέσει να κάνουμε όνειρα και να εργαζόμαστε ώστε 
κάθε χρόνο να ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι ακόμα στην 
κλίμακα των δικών μας προσδοκιών.
Ονειρευτείτε και εσείς χωρίς περιορισμούς και δημιουργήστε 
έναν κόσμο φτιαγμένο από τις δικές σας επιλογές που θα 
απομακρύνουν την τοξικότητα από τη ζωή σας.

Όλοι εμείς στην Join, σας ευχόμαστε υγεία, αγάπη 
και δημιουργία για το νέο έτος.
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Μελίρα
Antique Rustic

Το πιο προσωπικό μας έπιπλο τώρα και 
σε minimal έκδοση. Η κρεβατοκάμαρα 
διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά που 
προσφέρει η Μελίρα, αφηνόντάς σας να 
επιλέξετε ανάμεσα στο αποσπώμενο πανί στο 
κεφαλάρι ή στο φιλέτο δέρματος καρφωμένο 
με ματ ανοξείδωτο καρφί, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του προσωπικού σας γούστου.
Η Μελίρα Antique Χωρίς Προεκτάσεις 
ήρθε να καλύψει τις απαιτήσεις των 
φίλων της minimal αισθητικής, χωρίς να 
θυσιάζεται η ποιότητα υλικών της Join.
Με την αίσθηση αιώρησης που δίνει το 
κρεβάτι Μελίρα Antique, θα αισθάνεσθε ότι 
ονειρεύεστε, ακόμα κι όταν δεν κοιμάστε. 
Λειτουργεί ως πολυτελής αιώρα και σας δίνει 
αίσθηση απόλυτης ελευθερίας. Συνδυάζει 
άνεση και υψηλή αισθητική, σε σημείο που 
δε θα θέλετε να αποχωριστείτε το κρεβάτι.
Ο πρωτότυπος σχεδιασμός είναι ό,τι 
πρέπει για εσάς που θέλετε να ξεχωρίζετε 
ακόμα κι όταν κοιμάστε!
Ακόμα και μια μικρή ανανέωση στους χώρους 
του σπιτιού, φτιάχνει πάντοτε τη διάθεση.
Μάλιστα, η ανανέωση του χώρου της 
κρεβατοκάμαρας, μπορεί να βελτιώσει και 
την ποιότητα του ύπνου σας. Δεν είναι εύκολο 
ούτε οικονομικά, ούτε πρακτικά να αλλάζετε 
συχνά το κρεβάτι σας.

Γι’ αυτόν το λόγο, ένα διαχρονικό κρεβάτι, 
όπως το Μελίρα Antique, από τη σειρά Stan-
dard, ως βασικό κομμάτι της επίπλωσης, σας 
επιτρέπει να αλλάζετε τη διακόσμηση εύκολα, 
προσθέτοντας νέα μικροέπιπλα ή βάφοντας 
τους τοίχους, ενώ αυτό μπορεί να ταιριάξει 
αρμονικά και με κλασικό και με μοντέρνο 
στυλ διακόσμησης.

Η φουτουριστική διάθεση του κρεβατιού, 
με δυναμικές και ταυτόχρονα λιτές γραμμές, 
σας επιτρέπει να το συνδυάσετε με σύγχρονη 
βιομηχανική αισθητική, αλλά και με κλασική, 
καθώς το φυσικό χρώμα ξύλου και τα 
παραδοσιακά υλικά, δένουν αρμονικά με πιο 
κλασικά έπιπλα και αποχρώσεις.
Η κομψότητα, το στυλ και η απουσία 
προεκτάσεων, καθιστά το κρεβάτι Μελίρα 
Antique, ένα από τα πιο σύγχρονα έπιπλα 
μας, το οποίο αποτελεί ιδανική επιλογή 
για τους λάτρεις της minimal αισθητικής.

Σ’ ένα υπνοδωμάτιο, το κρεβάτι είναι 
ο πρωταγωνιστής. Κι εμείς στην Join 
αυτό το ξέρουμε καλά. Γι’ αυτόν το λόγο, 
κατασκευάζουμε κρεβάτια που θα σας 
συντροφεύουν ευχάριστα κάθε ώρα της 
ημέρας και της νύχτας και θα σας χαρίζουν 
έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

Η επιτομή της
minimal αισθητικής. 
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Στην Joinslist επιθυμία μας 
είναι η πλοήγησή σας να 
είναι μια συναρπαστική 
αγοραστική εμπειρία 
που να ανταποκρίνεται 
ξεχωριστά στα γούστα 
και τις ανάγκες του κάθε 
πελάτη.
Επισκεπτόμενοι την εικο-
νική μας υπεραγορά επί-

πλων έχετε πρόσβαση σε όλα τα είδη και 
τις κατηγορίες τους και έτσι μέσα από μία 
ποικιλία προϊόντων μπορείτε να επιλέξετε 
αυτά που ταιριάζουν με τη δική σας 

αισθητική σε τιμές που ανταποκρίνονται 
στις δικές σας δυνατότητες.

Χρησιμοποιώντας τα έξυπνα φίλτρα 
προς όφελός σας, μπορείτε να πραγμα-
τοποιήσετε τις αγορές σας στην τιμή 
που επιθυμείτε ευχάριστα, χωρίς κόπο 
αφιερώνοντας τον πολύτιμο χρόνο σας 
σε άλλες υποχρεώσεις ή δραστηριότητες. 
Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσετε 
το σπίτι των ονείρων σας με μερικά μόνο 
κλικ απολαμβάνοντας όλη τη διαδικασία 
από την αρχή έως το τέλος, νιώθοντας 
ταυτόχρονα τη χαρά της δημιουργίας.

JOINSLIST.com
Η σημασία της 
προσωποποιημένης 
πληροφόρησης

Καθώς οι εποχές αλλάζουν αλλά- 
ζουμε και εμείς. Φροντίζουμε να 
ανταποκρινόμαστε στις νέες προκλήσεις 
προσαρμόζοντας πάντα τα πλεονεκτήματα 
του παρελθόντος στο σήμερα, ώστε να 
προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις προς 
όφελος του καταναλωτή. Με αυτό το 
σκεπτικό δημιουργήσαμε την Joinslist.
Για εμάς η Joinslist δεν είναι ακόμα μία 
πλατφόρμα, αλλά χάρη στην τεχνητή 
νοημοσύνη που έχουμε αναπτύξει είναι 
ένας χρήσιμος σύμβουλος αγορών 
που καταλαβαίνει τις επιθυμίες σας, 
χωρίς να χρειαστεί να αναλύσετε τι και 
πώς το θέλετε, απλά ακολουθώντας τα 
προϊόντα στα οποία πλοηγείστε.
Η κατασκευή ποιοτικών επίπλων 
που θα προσφέρουν αισθητική και 
πρακτική λειτουργία στον προσωπικό 
σας χώρο είναι το πάθος μας και 
γι’ αυτό δημιουργούμε υπηρεσίες 
με μεράκι και βασικό άξονα την 
καινοτομία για να διευκολύνουμε τη 
δική σας καθημερινότητα χωρίς να 
κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπιστία 
μας. 
Η αγορά επίπλων είναι μια ευχάριστη 
διαδικασία. Είναι πολύ δημιουργικό 
να προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα 

χρώματα με το στυλ της διακόσμησης 
και όλα αυτά σε τιμές μη απαγορευτικές 
για την τσέπη. Έτσι, επισκεπτόμαστε το 
ένα κατάστημα μετά το άλλο, διανύουμε 
αποστάσεις, αφιερώνουμε χρόνο (που 
πολλές φορές δεν έχουμε), ενέργεια 
και φυσικά την καλή μας αισθητική 
για να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα, έναν χώρο που θα μας 
αρέσει να περνάμε τις ελεύθερες ώρες 
μας και θα θυμίζει κάτι από τη δική 
μας ιδιοσυγκρασία. Τα κάνουμε όλα 
αυτά, λοιπόν, με την πολύτιμη βοήθεια 
των πωλητών που μας δίνουν όλες τις 
πληροφορίες που θέλουμε και πολλές 
φορές και τη δική τους άποψη σε 
όσους τη ζητούν. Η διαδικασία αγοράς 
επίπλων είναι, και πρέπει να είναι, 
μια ολόκληρη εμπειρία που για τον 
καθένα έχει ξεχωριστή σημασία καθώς 
αντικατοπτρίζει το δικό του γούστο και 
τις δικές του προτιμήσεις.
Εμείς στην Joinslist, ακολουθούμε 
τον ρυθμό της εποχής σεβόμενοι 
απόλυτα την ανάγκη του κάθε 
πελάτη για μια ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση και σας προσφέρουμε 
ένα υπερεξατομικευμένο, όλο και 
πιο βιωματικό περιβάλλον. 
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Διαβάζω
άρα υπάρχω

Ευ Ζην

Ένα βιβλίο διαβασμένο από χίλιους διαφορετικούς 
ανθρώπους είναι χίλια διαφορετικά βιβλία 
σύμφωνα με τον Αντρέι Ταρκόφσκι. 
Κάθε ανάγνωσμα αγγίζει με διαφορετικό τρόπο τον 
κάθε άνθρωπο και αυτό γιατί ο καθένας το συνδέει με 
τις δικές του εμπειρίες και αυτά που ακουμπάνε τη δική 
του ψυχή.
Υπάρχουν τόσα βιβλία που μια ζωή δε φτάνει για να 
μπορέσει να τα διαβάσει όλα κανείς και γι’ αυτό ίσως 
ο Φλωμπέρ μας παροτρύνει να διαβάζουμε για να 
ζήσουμε.
Υπάρχουν τόσες διαφορετικές κατηγορίες και πλέον 
η πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία είναι μια 
εύκολη διαδικασία χάρη και στις υπηρεσίες που 
προσφέρει το διαδίκτυο. 
Όμως τη μαγική ατμόσφαιρα που μπορεί να 
δημιουργήσει ένα βιβλίο, η τεχνολογία δεν μπορεί 
να την αντικαταστήσει. 
Η μυρωδιά του, η αίσθηση από το άγγιγμα κάθε 
σελίδας, οι σημειώσεις που κρατάμε, οι φράσεις 
που υπογραμμίζουμε, οι στάμπες από τον καφέ ή τη 
σοκολάτα που απολαμβάνουμε παρέα με το βιβλίο 
μας, οι αναμνήσεις των ημερών που το διαβάζουμε δεν 
αφήνουν κανέναν βιβλιόφιλο ασυγκίνητο.
Ποιον δεν έχει συντροφεύσει ένα βιβλίο στη θάλασσα, 
δίπλα στο τζάκι, σε μια καφετέρια, στην αυλή του ή 
στον καναπέ του σπιτιού του;
Εκτός από καλή παρέα ένα ανάγνωσμα μπορεί 
να προσφέρει και άλλα οφέλη. Μπορεί να μας 

αποφορτίσει μετά από μια δύσκολη μέρα, να βοηθήσει στην 
καλύτερη συγκέντρωσή μας, να εμπλουτίσει τις γνώσεις και 
να διευρύνει τους ορίζοντές μας.
Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε βιβλία αυτοβελτίωσης, 
ιστορικά, λογοτεχνικά, τεχνολογίας, επιστημονικά ή 
όποια άλλη κατηγορία επιθυμεί ο καθένας ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά του.
Και όταν επιλέγουμε τη λογοτεχνία να μπει στη ζωή μας, 
τότε ένας υπέροχος κόσμος ανοίγεται μπροστά μας, 
ένας κόσμος που μπορεί να ξεδιπλώνεται είτε μέσω της 
ποίησης είτε μέσω της πεζογραφίας, πάντα όμως μας 
αποκαλύπτει την αλήθεια του κάθε συγγραφέα. 
Και είναι αυτό που βοηθά στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησής 
μας καθώς μπαίνουμε στη θέση των ηρώων, κατανοούμε τα 
κίνητρα και τις πράξεις τους ενώ αποτελούμε και εμείς για 
ένα χρονικό διάστημα της ζωής μας κομμάτι της δικής τους 
ιστορίας όσο αυτή ξετυλίγεται. Πασπαλίστε με λίγη από τη 
μαγική σκόνη του κόσμου των βιβλίων τις μέρες αυτές και 
αφήστε το υπέροχο άρωμά τους να σκορπίσει τη δική του 
ευωδιαστή μυρωδιά!

Δωρίστε ένα βιβλίο στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στην 
καρδιά σας γιατί όπως έχει πει και ο Φώκνερ «Ίσως 
να είχαν δίκιο που έβαλαν την αγάπη στα βιβλία. Ίσως 
επειδή δε θα μπορούσε να ζει πουθενά αλλού».
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Deco

Χριστούγεννα και καραντίνα;
Η ομορφότερη εποχή του χρόνου, 
φέτος μας βρίσκει σπίτι. Ξεχνάμε 
βόλτες στα καταστήματα, χιονισμένους 
προορισμούς και μαγικά στολισμένες 
πρωτεύουσες. Η ψυχολογία μπορεί 
να έχει πέσει, το Christmas Spirit 
είναι όμως εδώ και περιμένει να σας 
χτυπήσει την πόρτα!
Αλλάξτε διάθεση, αλλάξτε διακόσμηση!
Προτείνουμε απλές, οικονομικές και 
πρωτότυπες ιδέες διακόσμησης, για 
κάθε γούστο, που θα σας κρατήσουν 
παραγωγικούς και δημιουργικούς τα 
φετινά Χριστούγεννα, ιδέες που θα 
σας εμπνεύσουν, θα σας βάλουν στο 
πιο γιορτινό κλίμα και θα κάνουν τη 
παραμονή στο σπίτι διασκεδαστική.

Minimal και chic διάθεση:
Μπορείτε να κατασκευάσετε εύκολα 
και γρήγορα τα δικά σας προσωπικά 
δεντράκια από ξύλο ή χαρτόνι. Να τα 

βάψετε στο χρώμα της αρεσκείας σας 
και να ζωγραφίσετε ή να κολλήσετε 
πάνω τους τα αγαπημένα σας στολίδια.
Για τους φίλους της industrial αισθητικής: 
επιλέξτε μαύρο, λευκό ή γκρι χαρτόνι 
και μην προσθέσετε τίποτα!

Διακριτικός Στολισμός:
Τοποθετήστε τα λαμπάκια σε μεγάλα 
πλαστικά ή γυάλινα διάφανα κουτιά. 
Αν δεν έχετε τέτοια κουτιά, ένα μεγάλο 
γυάλινο βάζο, είναι ό,τι πρέπει!
Δίνει την αίσθηση ενός χριστουγεν-
νιάτικου φωτιστικού. Το αποτέλεσμα θα 
σας εντυπωσιάσει τόσο,
που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, να 
θέλετε να το κρατήσετε και μετά το 
πέρας της εορταστικής περιόδου!
Εάν δεν έχεις αρκετό χώρο, ένα μικρό 

έλατο σε γλάστρα, τοποθετημένο 
μέσα σε ένα ψάθινο καλάθι, είναι 
η ιδανική λύση για σένα.
Βάψε τα άδεια μπουκάλια κρασιού 
και δημιούργησε μοναδικά γιορτινά 
κηροπήγια. Τα πολλά αναμμένα 
κεριά στο καθιστικό, παραπέμπουν 
σε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Για τους λάτρεις της φύσης:
Με έναν περίπατο, εύκολα θα 
βρείτε κομμένα ή πεταμένα κλαδιά 
δέντρων. Στολίστε τα!
Μπορείτε να τα δέσετε μεταξύ τους 
με σκοινιά ή σπάγκο σε ακανόνιστα 
σχήματα και να πλέξετε επάνω τους 
λαμπάκια.
Εναλλακτικά, ένα πολύ ψηλό 
δέντρο με μικροσκοπικά λαμπάκια 
και για μοναδικά στολίδια μερικά 

κουκουνάρια (φυσικά ή τεχνητά), 
σίγουρα είναι καλαίσθητο και δε 
μοιάζει με τα συνηθισμένα. Ενώ, 
φέρνει στο καθιστικό σας την 
αίσθηση ενός πραγματικού δάσους.

Για τους παραδοσιακούς:
Εάν το κλασικό χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, σου είναι απαραίτητο, 
μπορείς να επέμβεις αλλιώς.
Τύλιξε μόνος σου τα δώρα που 
βρίσκονται κάτω από το δέντρο, με 
λευκό χαρτί περιτυλίγματος,
το οποίο μπορείς να βάψεις και 
να διακοσμήσεις χρησιμοποιώντας 
κάθε είδους υλικά.
Μπορείς ακόμη να γράψεις επάνω 
του ευχές για τη νέα χρονιά και να 
προσθέσεις την προσωπική
σου πινελιά στα δώρα των 
αγαπημένων σου προσώπων.

Εξοικονόμησε χρήματα:
Έχεις χρόνο, αλλά δε θες να 
ξοδέψεις πολλά χρήματα στο 
χριστουγεννιάτικο στολισμό;
Βάψε με σπρέι το παλιό σου 
δέντρο, σε όποια απόχρωση 
επιθυμείς και κατασκεύασε μόνος 
σου νέα στολίδια, προσθέτοντας 
συναισθηματική χροιά στη 
διακόσμηση.
Θα χρειαστείς μερικά κομμάτια 
από παχύ χαρτόνι, ένα ψαλίδι, 
λίγο σπάγκο, μια κόλλα, είδη 
ζωγραφικής και τη φαντασία σου.

Ειδικά αν έχεις παιδιά, θα 
λατρέψουν αυτή τη διαδικασία 
και τα φετινά Χριστούγεννα θα 
τους μείνουν αξέχαστα!

Πρωτότυπες ιδέες 
χριστουγεννιάτικης
διακόσμησης

DIY / Κάν’ το μόνος σου!
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Τα μυστικά ενός 
πετυχημένου γάμου

ΓAMOΣ

Όπως έχει δηλώσει, με μια δόση ειρωνείας, ο 
αμερικανός κωμικός Henry Youngman: “Το μυστικό 
ενός ευτυχισμένου γάμου, παραμένει μυστικό”.
Μυστικά μπορεί να μην υπάρχουν, έχουμε συγκεντρώσει 
όμως μικρά tips για μια σχέση που διαρκεί στο χρόνο. 
Ένας επιτυχημένος γάμος, είναι ένας ζωντανός γάμος!
Η αρχή είναι το παν.
Εξασφαλίστε ότι “τα θέλω σας” συμπίπτουν. Φυσικά, 
ένας γάμος δεν είναι συμβόλαιο, αλλά είναι απαραίτητο 
να έχουν συμφωνηθεί σημαντικά ζητήματα που αφορούν 
στην κοινή σας ζωή, από την αρχή. Εάν λαμβάνετε από 
κοινού όλες τις σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας, θα 
αποφύγετε πιθανές εντάσεις στο μέλλον.
Επικοινωνία.
Μια σχέση που δε βασίζεται στην επικοινωνία, αργά ή 
γρήγορα θα καταρρεύσει. Ασφαλώς και
μπορείτε να διαφωνείτε, απλώς εκφράστε το! Η συζήτηση 
είναι το μυστικό για όλες τις
ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο για τις συζυγικές. Κι αν 
κάπου έχετε άδικο, μη ξεχνάτε να ζητάτε
συγγνώμη!
Η αγάπη δε φτάνει.
Η αμοιβαία και άνευ όρων αγάπη, είναι ικανή για την 
ανάγκη συνύπαρξης, δεν είναι όμως αρκετή.
Χρειάζεται αφοσίωση, εμπιστοσύνη, σεβασμός, πάθος 
και ειλικρίνεια, για να αντέξει ένας γάμος
στο χρόνο.
Βρείτε ευκαιρίες να χαλαρώνετε.
Αφιερώστε ποιοτικό χρόνο ο ένας για τον άλλο. 
Ορίστε, αν είναι δυνατόν, μια συγκεκριμένη ημέρα της 
εβδομάδας που θα κάνετε δραστηριότητες μαζί, μακριά 
από υποχρεώσεις, χωρίς τη ρουτίνα της καθημερινότητας. 

Αν ο ελεύθερος χρόνος σας είναι περιορισμένος, 
καθιερώστε μια μικρή καθημερινή τελετουργία, 
μια γλυκιά ρουτίνα μόνο για εσάς. Για παράδειγμα, 
μπορείτε να πίνετε τον πρωινό σας καφέ μαζί, ή να 
μοιράζεστε ένα ποτήρι κρασί κάθε βράδυ. Τέτοιου 
είδους τονωτικές ενέσεις σπάνε τη ρουτίνα. Ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα των ζευγαριών, ειδικά 
αυτών που είναι χρόνια μαζί. Εξίσου σημαντικό 
είναι να εξασφαλίσετε και χρόνο για τον εαυτό σας.
Ζευγάρι δε σημαίνει τα κάνουμε όλα μαζί, αυτό 
θα οδηγήσει τη σχέση σας στην πλήξη και την 
ανία. Βγείτε με φίλους, φροντίστε να λείψετε ο 
ένας στον άλλον.
Αποδοχή και υποστήριξη.
Αποδεχθείτε τις αδυναμίες και τα μελανά σημεία 
του συντρόφου σας. Μην προσπαθήσετε να τον
αλλάξετε. Παράλληλα, να σέβεστε πάντοτε τον 
εαυτό σας. Πολλά ζευγάρια χάνουν τον εαυτό
τους μέσα σε μια σχέση. Μην πέσετε σε αυτή 
την παγίδα. Να θυμάστε ότι γοητεύσατε ο ένας 
τον άλλον για την προσωπικότητα σας. Να είστε 
υποστηρικτικοί στα μικρά και στα μεγάλα.
Αποφύγετε τις συγκρίσεις!
Κάθε γάμος είναι μοναδικός, όπως και κάθε 
άνθρωπος.
Φλερτ και ερωτική έλξη.
Οι ειδικοί επιμένουν: Κρατήστε τον έρωτα 
ζωντανό! Με εκπλήξεις, ταξίδια, ραντεβού, 
δώρα. Μη θεωρήσετε το σύντροφό σας σε καμία 
περίπτωση δεδομένο, γιατί δεν είναι. Μη ξεχνάτε 
να φλερτάρετε και να επαναφέρετε μνήμες από 
τις πρώτες στιγμές της γνωριμία σας. Όπως 
σωστά έχει πει και η Mignon McLaughlin, 
αμερικανίδα αρθογράφος “Πετυχημένος 
γάμος σημαίνει να ερωτεύεσαι πολλές φορές, 
πάντα με το ίδιο πρόσωπο”.

Μπορεί τα παραπάνω να μοιάζουν απλά, όμως 
δεν είναι. Χρειάζεται θέληση, αντοχή, καθημερινή 
αμοιβαία προσπάθεια και αφοσίωση. Χτίστε τη 
σχέση σας από την αρχή με γερά θεμέλια και 
όλα θα μοιάζουν λίγο πιο εύκολα.

Και κυρίως, μη ξεχνάτε να λέτε σ’ αγαπώ 
και καλημέρα!
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Τεχνητή Νοημοσύνη Join

Φώτα Led

Ένας χαλαρωτικός και απολαυ-
στικός ύπνος βοηθά να ανταπο-
κριθούμε στις απαιτήσεις της καθη-
μερινότητας.

Σύμφωνα με τους επιστή-
μονες ο άνθρωπος πρέπει 
να κοιμάται τουλάχιστον 
οχτώ ώρες ημερησίως.

Σεβόμενοι την ανάγκη αυτή δημιουρ-
γούμε κρεβάτια που προσφέρουν 
ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο.

Η Join σας προσφέρει την 
επιλογή να προσθέσετε φώτα 
led με αισθητήρα κίνησης σε 
πολλές από τις κρεβατοκάμαρες. 
Ο αισθητήρας ακολουθεί τις 
κινήσεις σας προκειμένου να 
φωτίσει τον δρόμο των δικών σας 
αναγκών.

Δημιουργούμε έπιπλα με 
νοημοσύνη. Μια ακόμα 
καινοτομία της Join στις υπηρεσίες 
των δικών σας επιθυμιών!
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CHRISTMAS

2020
Η αληθινή ευτυχία 

βρίσκεται
στις αναμνήσεις
και στις ελπίδες.

Γεώργιος Δροσίνης

Έλληνας ποιητής
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Πώς φτάσαμε όμως στη μορφή του Άγιου 
Βασίλη, όπως τον ξέρουμε σήμερα;
To 1822, o αμερικανός συγγραφέας Clem-
ent Moore, έγραψε το ποίημα The Night Before 
Christmas, εκεί περιγράφει για πρώτη φορά τα 
χαρακτηριστικά του Άγιου Βασίλη, καθώς και τη 
γνωστή σε όλους μας ιδιότητά του: ο αγαπητός 
γέρος με τη λευκή γενειάδα, που μπαίνει στα 
σπίτια από τις καμινάδες και προσφέρει δώρα στα 
παιδιά, οδηγώντας ένα έλκηθρο με ταράνδους. Για 
την ευφάνταστη κόκκινη στολή του, υπεύθυνη 
είναι η Coca Cola. Σωστά διαβάζετε! Η γνωστή 
εταιρεία αναψυκτικών, ανέθεσε στον καλλιτέχνη 
Haddon Sundblom να σχεδιάσει τον Άγιο Βασίλη 
για μια διαφημιστική της καμπάνια το 1931. Εκείνος 
επέλεξε να ντύσει τον Άγιο Βασίλη, χρησιμοποιώντας τα χρώματα της εταιρείας. 
Η διαφήμιση είχε τέτοια απήχηση, που καθιέρωσε τα κόκκινα ρούχα του, και 
έκτοτε απεικονίζεται πάντοτε έτσι.
Αν ο Άγιος Βασίλης είναι το κατεξοχήν σύμβολο των Χριστουγέννων, τη 
δεύτερη θέση καταλαμβάνει αναμφίβολα το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Από πότε στολίζουμε δέντρο;
Και γιατί κάποιοι επιλέγουν να στολίσουν καράβι;
Το έθιμο του στολισμένου δέντρου φαίνεται να ξεκίνησε στη Βόρεια 
Ευρώπη. Γερμανοί προτεστάντες χριστιανοί, κατά το μεσαίωνα, συνήθιζαν 
να φέρνουν στα σπίτια τους στολισμένα δέντρα, προκειμένου να γιορτάσουν 
τα Χριστούγεννα. Τοποθετούσαν μάλιστα, αναμμένα κεριά επάνω στο δέντρο, 
κάτι σαν τα δικά μας χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Αργότερα, κατά το 19ο 
αιώνα, η τάση διαχύθηκε σταδιακά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το φωτεινό 
δέντρο, συμβολίζει τη χαρά της φύσης για τη γέννηση του Χριστού.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως αν και χριστιανικό έθιμο, σήμερα ακόμα 
και μη χριστιανοί, επιλέγουν να στολίσουν χριστουγεννιάτικο δέντρο, για να 
δημιουργήσουν μια γιορτινή και λαμπερή ατμόσφαιρα.
Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, φτάνει στην Ελλάδα στα μέσα 
του 19ου αιώνα με τον Όθωνα, για να αντικαταστήσει ένα παλαιότερο 
ελληνικό χριστουγεννιάτικο έθιμο, αυτό του στολισμένου καραβιού.
Έως τότε, στην άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα Ελλάδα, την περίοδο 
των γιορτών, συνήθιζαν να στολίζουν καράβι. Ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας της 
γιορτής του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών και συνάμα ο μήνας που 
οι ναυτικοί επέστρεφαν και έσμιγαν με τις οικογένειες τους. Το καράβι, έθιμο 
συναισθηματικά φορτισμένο, ήταν σύμβολο της νέας ζωής.
Μικροί και μεγάλοι ανυπομονούμε κάθε χρόνο για τα έθιμα, τους μύθους και 
όλα τα κλισέ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που κάνουν την ήδη 
γιορτινή περίοδο ακόμα πιο διασκεδαστική.
Ειδικά φέτος, όλοι έχουμε ανάγκη από λίγη παραπάνω μαγεία!

Οι μύθοι των 
Χριστουγέννων

Dear Santa…
Κυρίαρχο πρόσωπο των Χριστουγένννων και λατρεμένη 
φιγούρα των παιδιών. Ο Άγιος Βασίλης, έρχεται κάθε 
χρόνο και αφήνει παιχνίδια κάτω απ’ το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. Τι ποσοστό αλήθειας κρύβεται πίσω από αυτή 
τη μυθική φιγούρα; Υπάρχει Άγιος Βασίλης;
Για τους ορθόδοξους, ήταν ο Μέγας Βασίλειος, υπήρξε 
μεγάλος Πατέρας του Χριστιανισμού με πνευματικό, 
συγγραφικό και φιλανθρωπικό έργο, ήταν ένας 
από τους Τρεις Ιεράρχες και φρόντιζε πάντα όσους 
είχαν ανάγκη. Σύμβολο λιτότητας και ασκητικής ζωής, 
φορούσε μαύρα ράσα και όχι υπέρλαμπρη κόκκινη στολή! 
Για τους καθολικούς, ο Santa Claus, προέρχεται από τον 
Άγιο Νικόλαο, προστάτη των παιδιών και των ανθρώπων 
της θάλασσας. Κατά το 19ο αιώνα, ο Άγιος Νικόλαος 
θεωρήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη το παιδί του Χριστού, 
ο οποίος παρέδιδε κρυφά παιχνίδια στα παιδιά.

CHRISTMAS

Εσύ, τι γράμμα
θα έστελνες

στον
Άγιο Βασίλη;
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Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο: ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, 
ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Τίποτα άλλο. 
Πόσο όμορφα θα ζούσαμε αν ακολουθούσαμε τα λόγια του Καζαντζάκη από το βιβλίο 
«Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»!
Γεννημένος στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1883, σπούδασε Νομική στην Αθήνα ενώ τα έτη 
1907-1908 πραγματοποίησε μεταπτυχιακό στο Παρίσι στη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. 
Πρωτοεμφανίστηκε στον χώρο των γραμμάτων το 1906 με το δοκίμιο «Η Αρρώστια του 
Αιώνος» και το μυθιστόρημα « Όφις και Κρίνο».
Ο Καζαντζάκης ήταν ένας πολυγραφότατος λογοτέχνης και το πλούσιο έργο του 
απαριθμεί ποιήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά, φιλοσοφικά, μεταφράσεις και 
ταξιδιωτικά κείμενα. 
Παντρεύτηκε δύο φορές. Ο πρώτος του γάμος με τη Γαλάτεια Αλεξίου, μια ιδιαίτερα δυναμική 
προσωπικότητα, κατέληξε σε διαζύγιο. Για τη δεύτερη σύζυγό του, Ελένη αναφέρει ο ίδιος  
στα «Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη»: «Στην Ελένη χρωστώ όλη 
την καθημερινή ευτυχία της ζωής μου• χωρίς αυτή θα ‘χα πεθάνει τώρα και πολλά χρόνια. 
Συντρόφισσα γενναία, αφοσιωμένη, περήφανη, έτοιμη για κάθε πράξη που θέλει αγάπη».
Η αγάπη του για τον συνάνθρωπο τον οδήγησε να ασχοληθεί και με τα κοινά. Από το 
1945-1946 διετέλεσε Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Θεμιστοκλή 
Σοφούλη αλλά και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Το διάστημα 1947-1948 
υπήρξε Τμηματάρχης της UNESCO στο Παρίσι αλλά παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί 
ολοκληρωτικά στο λογοτεχνικό του έργο.
Είχε προταθεί εννιά φορές για βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας ενώ το 1956 
τιμήθηκε με το βραβείο Ειρήνης. 
Ο Καζαντζάκης είναι ο πιο μεταφρασμένος Έλληνας λογοτέχνης και τα έργα του 
έχουν γίνει κινηματογραφικές επιτυχίες. «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» σε 
σκηνοθεσία Μ. Κακογιάννη, «Ο Τελευταίος Πειρασμός» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, 
«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» σε σκηνοθεσία Jules Dassin.
Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις της Εκκλησίας, η οποία καταδίκασε το βιβλίο «Ο Καπετάν 
Μιχάλης» και ξεκίνησε διαδικασία αφορισμού του Καζαντζάκη, κάτι που εν τέλει δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ ενώ το 1954 το Βατικανό συμπεριέλαβε το βιβλίο «Ο Τελευταίος 
Πειρασμός» στον «Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων». 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Οδύσεια. Στην πρώτη έκδοση του 1938 η 
ορθογραφία είναι απλοποιημένη καταργώντας τα διπλά σύμφωνα ενώ διατηρήθηκαν 
στις περιπτώσεις που ήταν αναγκαία για την προφορά. Όσο για τον τονισμό, σημειώνεται 
μόνο η οξεία και αυτή παραλείπεται όταν η λέξη τονίζεται στη λήγουσα με εξαιρέσεις 
κάποιες μονοσύλλαβες ή πολυσύλλαβες λέξεις.
Απεβίωσε τον Οκτώβρη του 1957 στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Η σορός του 
μεταφέρθηκε στην Κρήτη, στο μέρος από όπου ξεκίνησε το ταξίδι της ζωής του.
Μια αστραπή είναι η ζωή μα προλαβαίνουμε, εξάλλου αν θυμηθούμε και τα 
δικά του λόγια...

Νίκος Καζαντζάκης
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The Holiday
Δύο γυναίκες που έχουν γευτεί την ερωτική απογοήτευση 

αποφασίζουν να φύγουν μακριά από το σπίτι τους για 

τις γιορτές των Χριστουγέννων ανταλλάσσοντας μεταξύ 

τους σπίτια και χώρα. Ανατρέποντας, έστω για λίγο, τις 

συνήθειες και ολόκληρη τη ζωή τους, ο έρωτας τους 

χτυπά την πόρτα.

Χριστουγεννιάτικες ταινίες 
που έχουμε αγαπήσει

Χριστούγεννα σημαίνουν οικογένεια, φίλοι, έξοδοι, ζεστασιά, 
στολισμένοι δρόμοι, σπίτια, καταστήματα και φυσικά ταινίες που 
μας βάζουν πιο εύκολα και γρήγορα στο κλίμα της περιόδου. 

Όσο και αν λόγω των συνθηκών κάποια από τα παραπάνω 
φέτος μας περιορίζουν, οι ταινίες αποτελούν μια σταθερή αξία 
που και αυτές τις γιορτές δε θα αποχωριστούμε.

Όποιες και αν είναι οι ταινίες που θα επιλέξετε να 
παρακολουθήσετε ελπίζουμε να βάλλουν και αυτές το λιθαράκι 
τους ώστε να νιώσετε το μαγικό πνεύμα των Χριστουγέννων.

 JOIN MOVIES

Χριστούγεννα με το ζόρι
Ο κύριος Κρανκ αποφασίζει να μην κάνει και φέτος τα 
καθιερωμένα Χριστούγεννα μιας και η μοναχοκόρη του 

δε θα είναι σπίτι. Πείθει, λοιπόν, τη γυναίκα του να πάνε 
διακοπές σε κάποιον εξωτικό προορισμό. 

Όταν η γειτονιά το μαθαίνει προσπαθεί να τους αλλάξει 
γνώμη αλλά μάταια. Ένα τηλέφωνο όμως, καταφέρνει 

αυτό που η γειτονιά δεν κατόρθωσε.

Serendipity
Τι συμβαίνει στη χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη όταν δύο 

εντελώς άγνωστοι νιώθουν αμοιβαία έλξη ενώ βρίσκονται 

σε σχέση; Τότε η μοίρα παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς οι 

πρωταγωνιστές αφήνουν τα στοιχεία τους σε ένα βιβλίο και σε 

ένα χαρτονόμισμα των 5$. Θα τα φέρει η μοίρα έτσι ώστε

να τα εντοπίσουν και να ξανασυναντηθούν;

Κάλπικη λίρα
Κλείνοντας τη λίστα μας δε θα μπορούσε να 

λείπει μια ελληνική ταινία. Σε αυτήν έχουμε 

σπονδυλωτές ιστορίες που αν και φαινομενικά 

δεν έχουν κάποιο κοινό σημείο, ο Γιώργος 

Τζαβέλλας καταφέρνει να τις συνδέσει με ένα 

εξαιρετικό καστ ηθοποιών να την πλαισιώνουν.
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Αναΐς Διώνη Ιοκάστη Καπιτονέ Γραφείο Σάρα

Μελίρα Ελιά Διώνη Cubo Δανάη Γραφείο Ίσιδα

Μελίρα Antique Rustic Ηλέκτρα Δελφίς Αποθηκευτικός Χώρος

Sara more Dark Ιοκάστη - Λευκή Λάκα Άλκηστη Pillow Μεταλικό Πλαίσιο 
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Αττική

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Περιστέρι, Πειραιάς, 
Κηφισιά, Σαλαμίνα, 
Ελευσίνα, Νίκαια, Άλιμος, 
Νέα Φιλαδέλφεια, Δάφνη, 
Νέα Ιωνία, Μαρούσι (κ.α.)

Θεσσαλία
Τρίκαλα, Βόλος,
Καρδίτσα,
Φάρσαλα, Λάρισα
Καλαμπάκα 

Νησιά
Κρήτη, Νάξος, Σύρος, 
Σάμος, Κάλυμνος, Κως, 
Ρόδος, Χίος, Λέσβος, 
Κέρκυρα, Ζάκυνθος

Στερεά Ελλάδα
Λαμία, Χαλκίδα,
Ιτέα, Αγρίνιο,
Καρπενήσι,
Θήβα, Μεσολόγγι

Θράκη
Ξάνθη, Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα

Ήπειρος
Άρτα, Πρέβεζα,
Ιωάννινα,
Ηγουμενίτσα

Μακεδονία
Δράμα, Κοζάνη, 
Θεσσαλονίκη, Βέροια, 
Γιαννιτσά, Φλώρινα, 
Έδεσσα, Κατερίνη, 
Σέρρες, Καβάλα

Πελοπόννησος
Πάτρα, Κιάτο,
Κόρινθος,
Τρίπολη, Σπάρτη,
Πύργος, Άργος
Καλαμάτα

Εξωτερικό
Λίβανος
Ισραήλ, Μάλτα

Για να ενημερωθείτε για τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα της περιοχής σας,
καλέστε στα τηλέφωνα: 210 3413910, 210 3426520, 210 3457182.

Κύπρος
Λευκωσία,
Λεμεσός



3/μηνιαίο Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Join Beds®

Έδρα: Ορφέως & Αγάπης 5, 12241 Αιγάλεω
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3457182 - 210 3413910
E-mail: info@join.gr / website: www.join.gr

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες του περιοδικού υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.
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