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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00131
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 7.00€

Σύντομη Περιγραφή
Από πού προέρχονται τα τόσα ρεύματα και οι τάσεις σήμερα σε οτιδήποτε
αφορά τη Νέα Γενιά.

Περιγραφή
Με όσα αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό, με δυνατά επιχειρήματα και
ντοκουμέντα, θα γίνει κατανοητό:
Από πού προέρχονται τα τόσα ρεύματα και οι τάσεις σήμερα σε
οτιδήποτε αφορά τη Νέα Γενιά
Πως διαδίδονται όλα αυτά με ταχύτητα φωτός παντού σε όλα τα παιδιά
και τους νέους του πλανήτη
Γιατί τα υιοθετούν και … τα αγαπούν (!) αυτά οι νέοι και μάλιστα με
πάθος
Αλλά και γιατί μας ξενίζουν, βρίσκονται έξω και πέραν απ’ τις
Ελληνορθόδοξες παραδόσεις μας, είναι άκρως κοσμικά, σαφώς
αμαρτωλά κι ως εκ τούτου φθοροποιά και καταστρεπτικά!
Ναι, προσδιορίζεται με σαφήνεια η αλήθεια των πραγμάτων ώστε, και οι νέοι να
τα έχουν υπόψη τους πριν τα υιοθετήσουν κι εκείνοι που αγαπούν και μοχθούν
για τη νέα γενιά να γνωρίζουν την αιτία και την πηγή όσων σήμερα συμβαίνουν,
ενεργώντας αναλόγως.

Γιατί καλό, κάλλιστο είναι, όλοι μας να είμαστε ενημερωμένοι, υποψιασμένοι και
προβληματισμένοι, καθορίζοντας και τη στάση μας όπως την κρίνουμε
καλύτερα…

Περιεχόμενα
- Πρόλογος
- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ;
1. Ας την προσδιορίσουμε…
2. Η ιστορία της
3. Το ιδεολογικό της υπόβαθρο!
4. Το ευρύτερο κι οργανωμένο σχέδιο στο οποίο ανήκει!
5. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιβολή της!
α. Η δικτατορία των αγορών!
β. Η πλήρης εκμετάλλευση των τεχνολογιών!
γ. Η δράση των διεθνών οργανισμών!
6. Η μετατόπιση των εξουσιών από τα κράτη στις … πολυεθνικές!
α. Η περιφρόνηση και η υποβάθμιση της δημοκρατίας!
β. Η ανάδειξη των διεθνών οργανισμών!
γ. Υπεράνω όλων η υπερεθνική «ελίτ»!
7. Και πίσω απ’ αυτή την «υπερεθνική ελίτ»;
- ΠΩΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ;
1. Με την αλλοτρίωση και την αποπροσωποίηση της, προς κάμψη των αντίδράσεων!

2. Με την μαζικοποίηση της, για να είναι εύπλαστη ζύμη!
3. Με την βιομηχανία της λεγόμενης «ωραίας ζωής», για τον αποπροσανατολισμό της!
4. Με τον καταναλωτισμό των πολυεθνικών, για την αλλοτρίωσή της!
5. Με την ομογενοποίηση, για να αλλοιωθεί το φρόνιμά της!
Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα…
α. Η μουσική
β. Το παιδικό παιχνίδι και παραμύθι
γ. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (ή βιντεοπαιχνίδια)
δ. Η διασκέδαση
ε. Το ηλεκτρονικό θέαμα
ς. Ο αθλητισμός
ζ. Η διατροφή
η. Η μόδα
θ. Η αισθητική
ι. Τα πρότυπα-είδωλα
ια. Η γλώσσα
6. Με την επιβολή της «νέας σκέψης», που είναι και το ζητούμενο!
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ;
- Επίλογος
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