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Βιβλω-γραφίες 
Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Πώς τα yirae mo ουιοχισρένος 
«Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ» 
ΣΟΦΙΑ ΚΛΩΤΣΑ 
«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ», σελ. 155 

Σύµβουλος επικοινωνίας, ψυχολόγος και 
σύµβουλος ζωής (life coach), η Σοφία Κλώτσα, 

µέσα από το ενδιαφέρον βιβλίο της, 
επισηµαίνει ότι το να είναι κάποιος ευτυχισµένος 

αποτελεί επιλογή και ότι, τελικά, το 
να είµαστε ευτυχισµένοι είναι πιο εύκολο 
απ' όσο µπορεί να πιστεύουµε. Ως η πλέον 
ειδική, προσφέρει χρήσιµες συµβουλές για 
όλα τα σηµαντικά ζττπ^µατατης καθηµερινότητάς 

µας, όπως είναι η επαγγελµεττική 
επϋυχία, οι σχέσεις, η υγεία και η ισορροπία, 

η προσωπική ανάπτυξη, ο πλούτος και 
η ευτυχία γενικότερα 

Στηρίζεται σε µια βασική προϋπόθεση: 
στο ότι εµείς οι ίδιοι δηµιουργούµε τη ζωή 
µας, εµείς που αναζητούµε την ευτυχία σε 
κάθε µας βήµα και σε κάθε µας συλλογισµό. 

«Η ευτυχία δεν είναι ένα µακρινό όνειρο, 
αλλά µια εύκολη απόφαση», λέει. To βιβλίο 
είναι γραµµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να µπορεί κάποιος να ανατρέξει απευθείας 
στον τοµέα της ζωής του που τον ενδιαφέρει 

ή τον απασχολεί κάθε φορά και να µην 
χρειάζεται να διαβάσει η να ψάξει όλο το 
βιβλίο από την αρχή. To µήνυµα του, αναφέρει, 

«είναι οπλο. ∆ιαβάστε και ιφατήστε 
ό,τι θέλετε από όσα λέει. Εφαρµόστε κάποια 

από αυτά που σας προτείνω (δεν χρειάζεται 
όλα) και να είστε σίγουροι ότι θα δείτε 

µεγάλη διαφορά στη ζωή σας. Ακολουθώντας 
απλές καθηµερινές 

συµβουλές, θα µπορέσετε 
κι εσείς να γίνετε ένας πιο 
ευτυχισµένος άνθρωπος». 

Ο «AT» µίλησε µε την Σοφία 
Κλώτσα, η οποία µάς 

εξήγησε τι σηµαίνει για την 
ίδια η ευτυχία και πώς αυτή 
µπορεί να κατακτηθεί εύκολα 

από τον καθένα µας: 
* Πόσο εφικτό είναι για 

κάποιον σήµερα, σε αυτές 
τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που βιώνουµε, να νιώσει 
πραγµατικά ευτυχισµένος; 

«Οι συνθήκες σαφέστατα 
παίζουν κάποιον ρόλο αλλά 
αν παρατηρήσουµε πραγµατικά 

ευτυχισµένος ανθρώπους 
θα δούµε ότι η 

ευτυχία τους δεν έχει καν κάνει τόσο µε τις 
συνθήκες τις ζωής τους αυτές καθαυτές 
αλλά µε το πως αυτοί αντιµετωπίζουν τα 
θέµατα που προκύπτουν. Υπάρχουν για παράδειγµα 

πλούσιοι άνθρωποι που δεν είναι 
καθόλου ευτυχισµένοι, καθώς και το αντίστροφο, 

άνθρωποι µε πολύ λιγότερα οι 
οποίοι θεωρούνε τους εαυτούς τους ευτυχισµένους». 

* «Η ευτυχία δεν είναι ένα µακρινό όνειρο, 
αλλά µια εύκολη απόφαση», γράφετε 

στο βιβλίο σας. Ποιο θεωρείτε πως είναι το 
µυστικό για να την κατακτήσουµε; 

«Σίγουρα η ευτυχία είναι απόφαση αλλά 
το πόσο εύκολη ή δύσκολη µπορεί να είναι 

Η απόφαςη 
της ευτυχίας 
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αυτή η απόφαση έχει να κάνει 
µε τον καθένα από εµάς. 

Εάν παρατηρήσουµε πραγµατικά 
ευτυχισµένους ανθρώπους 

θα δούµε ότι αυτοί 
µοιράζονται ασυναίσθητα 
ή και συνειδητά πολλές 

φορές κάποια µυστικά ευτυχίας, 
όπως ότι βλέπουν 

για παράδειγµα τα εµπόδια 
που µπορεί να εµφανιστούνε 

στη ζωή τους όχι σαν ανυπέρβλητα προβλήµατα 
αλλά σαν προκλήσεις που καλούνται 

να ξεπεράσουν βρίσκοντας έξυπνες 
λύσεις έτσι ώστε να φέρουν κάτι καλύτερο 

στη ζωή τους». 
* Αλήθεια, τι σηµαίνει για εσάς ευτυχία; 
«Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές στιγµές 

ευτυχίας και ότι κάποιος άνθρωπος δεν 
µπορεί να βιώνει µόνο και συνεχόµενα ευτυχία 

στη ζωή του, αυτό θα ήτανε φυσικά 
ουτοπικό. Σίγουρα υπάρχουν και δύσκολες 
στιγµές για όλους µας που καλό είναι να τις 
βιώνουµε µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούµε 

να προχωρήσουµε παρακάτω. To 
θέµα δεν είναι να µη βιώσει ποτέ κάποιος 

στενοχώρια και δυστυχία (µέσα στο πρόγραµµα 
της ζωής είναι και αυτό), αλλά πως 

αντιµετωπίζουµε αυτά τα θέµατα ο καθένας 
από εµάς. Άλλοι άνθρωποι τρέφονται 

απάτη δυστυχία τους και µπορεί να κολλήσουν 
για πολύ καιρό, ίσως και χρόνια, σε 

µια κατάσταση αρνητική για αυτούς, ενώ 
άλλοι θα πενθήσουν όσο χρειάζεται π.χ. 
έναν χωρισµό ή µια απώλεια δουλειάς αλλά 
µετά θα προχωρήσουν πιο δυνατοί και 
αποφασισµένοι να φέρουν στη ζωή τους 
ένα διαφορετικό και καλύτερο για αυτούς 
αποτέλεσµα. 

Ένα από τα µυστικά είναι να µαθαίνουµε 
από τα λάθη µας. Εάν το πως χειριζόµαστε 
µέχρι τώρα τη ζωή µας, µας έχει φέρει κάποια 

αποτελέσµατα που δεν µας αρέσουν, 
σίγουρα µε το να συνεχίσουµε να έχουµε 
ακριβώς τις ίδιες συµπεριφορές δεν θα 
µπορέσουµε να φέρουµε άλλο αποτέλεσµα 

στη ζωή µας παρά µόνο το ίδιο. Οπότε 
είναι κοινή λογική ότι για να φέρω άλλα 
αποτελέσµατα στη ζωή µου πρέπει εγώ να 
αλλάξω πρώτα, και άρα η δύναµη είναι σε 
εµένα. Εδώ έγκειται και το ότι η ευτυχία είναι 

τελικά µια απόφαση!». 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
«διακοπεσ στον πλανητη ελλαδα» 
θεµησ φιλησ 
«studio art», σελ. 
224 

Μια αγαπηµένη οικογένεια 
εξωγήινων κάνουν κάθε 

καλοκαίρι τις διακοπές τους 
εδώ, στην υπέροχη χώρα 
µας, την Ελλάδα. Ήθελαν 
ένα πλανήτη για τις καλοκαιρινές 

τους διακοπές µε 
όµορφες παραλίες, καθαρές 
θάλασσες και καθαρό αέρα. 
Στον δικό τους πλανήτη όλα αυτά ήταν παρελθόν. 
Με λύπη τους όµως διαπιστώνουν πως και εδώ οι 
άνθρωποι κυριάρχησαν της φύσης και αντί να την 
προστατέψουν, την κατέστρεφαν καιτη µόλυναν. 

¦¦¦ 
«to γιασεµι τησ 
ανατολησ» 
julia gregson 
«διοπτρα», σελ. 632 

1942.0 κόσµος φλέγεται. 
Για τους περισσότερους 
ο πόλεµος φέρνει καταστροφή 

και δυστυχία, 
αλλά για µερικούς σηµαίνει 
και το ξεκίνηµα µιας µεγάλης 

περιπέτειας. Η Σαµπο 
έχει µεγαλώσει στο πολυεθνικό 

λιµάνι του Κάρντιφ, παρέα µε τις λιβανέζικες 
ιστορίεςτου πατέρα της και τατούρκικα τραγούδια 
της γιαγιάς της. ∆ιψά να γνωρίσει τον κόσµο και κατατάσσεται 

στην ειδική υπηρεσία του στρατού που 
ψυχαγωγεί τις µονάδες στο µέτωπο. Μια ιστορία 
γλυκιάς παρακµής, αγάπης και θανάτου. Είναι η συναρπαστική 

ιστορία µιας µοναχικής γυναίκας σε 
έναν εξωτικό κόσµο. 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
«βιοσ µεγαλου κωνσταντινου» 
ευςεβιου Καισαρείας 
«ζητροσ»,σελ.718 

Στη σειρά των Βυζαντινών 
κειµένων η έκδοση 

του Ευσέβιου, επισκόπου 
Καισαρείας, για τη ζωή 
και τη δράση του αυτοκράτορα 

του Βυζαντίου 
Κωνσταντίνου έχει την 
αµεσότητα του συγγραφέα 

που γνώρισε από 
κοντά τον βιογραφούµενο 

και που παρακολούθησε τη δυναµική του 
προέλαση στην κατάληψη της κοσµικής εξουσίας, 

αλλά και την αποφασιστικότητά του να 
επιβάλει τη νέα θρησκεία του χριστιανισµού, 
πατάσσοντας κάθε άλλη θρησκευτική έκφραση, 

ιδίως την αρχαία θρησκεία και λατρεία των 
Ελλήνων. 

¦¦¦ 
«Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B'» 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ 

Ο βασιλιάς Γεώργιος B' συνέδεσε το όνοµά 
του µε το ανυπέρβλητο έπος του 1940-41. Στον 
«καλοκάγαθο αυτό βασιλέα» αναφέρεται στο 
παρόν βιβλίο του ο Ιωάννης Αντωνακέας, αντιστράτηγος 

ε.α., βασιζόµενος σε αδιάσειστα ιστορικά 
στοιχεία και πρωτογενείς 

πηγές. Όπως αναφέρει, 
ο βασιλεύς ήταν 

χαρακτήρας γαλήνιος 
και πράος, αλλά η ζωή 
του υπήρξε έντονη και 
πολυκύµαντη, γεµάτη 
αγώνες, θριάµβους και 
εθνικές εξάρσεις, αλλά 
συγχρόνως και γεµάτη 
κόπους, ταλαιπωρίες, 
υπονοµεύσεις και απογοητεύσεις. 
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