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To βιβλιοπωλείο 
Οκεανός προτείνει... 
Τα δέκα καλύτερα της εβδοµάδας: •f 

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΝ 

1. TO ΤΑΝΓΚΟ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Γιάννης Ξανθούλης, 
Εκδ. Καστανιώτης 
Ένα τανγκό που ξεδιπλώνει 
ρυθµικά σχέσεις και απελπισίες 

µέσα από ξεκαρδιστικό 
δραµατικές 

συγκυρίες. 

2. TO ΝΗΜΑ 
Victoria Hislop, Εκδ. ∆ιόπτρα 
Η ιστορία δυο ανθρώπων που έζησαν στην πιο ταραχώδη 

περίοδο της ιστορίας της θεσσαλονίκης. 

3. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ OFF THE RECORD 
Μανώλης Κοττάκης, Εκδ. Λιβάνη 
Ο Καραµανλής έχει πολλά στα υπέρ του για τον 
τρόπο που διαχειρίστηκε τις τύχες του τόπου αυτά 
τα χρόνια, αλλά και πολλά εναντίον του. 

h. ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ 
Ευάγγελος Μαυρουδής, Εκδ. Κέδρος 
Φως στην ψυχή δύο λαών. Η εποποιία δύο εθνών. 
Μια αποκαλυπτική µατιά στη Μικρασιατική Καταστροφή. 

To τελευταίο µέρος της τριλογίας "Επιστροφή 
στη Σµύρνη". 

5. TO ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ 
∆ηµήτρης Μπουραντάς, Εκδ. Λιβάνη 
Μπορούµε να κοιτάξουµε τον γαλάζιο ουρανό, να 
ονειρευτούµε ξανά και να αφήσουµε το όνειρο v' 
αγγίξει το µυαλό, την ψυχή και την καρδιά µας. 

6. Ο ΛΥΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ 
Χρησηίδα ∆ηµουλίδου, Εκδ. Ψυχογιός 
Σαν ουρλιάζει ο λύκος της µοναξιάς, καραδοκούν οι 
µνήµες και ξυπνάει ένας δολοφόνος... 

7. ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΗΛΙΘΙΕ! 
Νίκος Μπογιόπουλος, Εκδ. Λιβάνη 
Οι υπαίτιοι της κρίσης και το "χρέος" της ανατροπής 
τους: Μια ευγενική απάντηση στους πραιτωριανούς 
των µνηµονίων. 

8. ΚΑΙΡΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΟΣ 
Ιωάννα Καρυστιάνη, Εκδ. Καστανιώτη 
Άνθρωποι που τους χωρίζουν οι τόποι και τους 
ενώνει ο χρόνος, µοναχικοί ήρωες που παίρνουν το 
τιµόνι αλλιώς, µε ρυτίδες-µαχαιριές που κόβουν τη 
φόρα στο χαµόγελο, αλλά και µε µια καλοσύνη που 
κάποιες φορές τους ξελασπώνει. 

9. Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
Χορχε Μπουκάι, Εκδ. Opera 
Η αναζήτηση της ευτυχίας δεν είναι απλώς δικαίωµα 

ορισµένων. Είναι φυσική υποχρέωση 
όλων. 

10. ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΙΣ ΑΥΓΗΣ 
Πένυ Παπαδάκη, Εκδ.Ψυχογιός 
"Τα παιδιά όταν είναι µικρά µας αγαπούν/Οταν µεγαλώσουν, 

µας κρίνουν, κι αν είµαστε τυχεροί, 
καµιά φορά µάς συγχωρούν". 
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