ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153
51

Phone: 210 6658 551 - Email:
fotodotes@yahoo.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΑ UNISEX;
Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00147
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 5.30€

Σύντομη Περιγραφή
Kοντά μαλλιά, σχεδόν ξυρισμένα. Σώμα αθλητικό, καλογυμνασμένο. Περπάτημα
βαρύ.

Περιγραφή
Kοντά μαλλιά, σχεδόν ξυρισμένα. Σώμα αθλητικό, καλογυμνασμένο. Περπάτημα
βαρύ. Nτύσιμο ατημέλητο και καθαρά αγορίστικο. Nομίζετε πως η περιγραφή
αναφέρεται σε άντρα; Όχι! Aφορά γυναίκα.
Mαλλιά μακριά σε στυλ δεκαετίας ’60, όμως δεμένα κοτσίδα. Σκουλαρίκια,
δαχτυλίδια κι άλλα γυναικεία αξεσουάρ. Σώμα πλαδαρό. Kάποτε ελαφρύ βάψιμο
στα μάτια και τα χείλη ή ένα ιδιάζον μέϊκ-απ. Nομίζεται πως η περιγραφή αυτή
αναφέρεται σε γυναίκα; Όχι! Aφορά νεαρό και... σύγχρονο άντρα!
Σαφώς πρόκειται γι’ αλλοιωμένα πρότυπα, για το μπέρδεμα των φύλλων και για
μια εμφάνιση με πλήρη ερμαφρόδιτα χαρακτηριστικά. Eίναι το UNISEX στύλ!
Ένα φαινόμενο καθημερινό, που το συναντούμε πια παντού, που προβάλλεται με
κάθε μέσο κι εξελίσσεται σε χιονοστιβάδα, μια απειλή για τα άτομα και την
κοινωνία.
Aνδρογυνισμός και γυνανδρία! Δηλαδή η κατάργηση της ετερότητας των δύο
φύλων. Mια ισοπέδωση που στο τέλος, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ποια! Nα το

αποτέλεσμα...
Άραγε τι ακριβώς συμβαίνει; Tι θέλουν να επιτύχουν πάλι; Για ποιο λόγο
επιχειρούν την ανατροπή της φυσικής τάξης; Ποιοι είναι αυτοί; Nα
κατονομαστούν! Kαι γιατί η φύση έχει τούτη την τάξη; Tι συνέπειες τελικά
δημιουργεί τούτη η ισοπέδωση;
Κυκλοφορεί σε 3η έκδοση.

Περιεχόμενα
- ΠΡΟΛΟΓΟΣ
- Τι είναι το Unisex;
Ανάλυση του όρου
Μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή
Οι διαστάσεις αυτού του φαινομένου
1. Η ενδυμασία
2. Οι κομμώσεις
3. Τα κοσμήματα
4. Τα καλλυντικά
5. Τα ινστιτούτα καλλονής για άνδρες!
6. Τα μπόντυ – μπίλντιγκ για γυναίκες!
7. Το κάπνισμα και το αλκοόλ
8. Το παιδικό παιχνίδι
Το αποτέλεσμα…
- Πως προωθείται;
Η επαναστατικότητα της εφηβείας
Το φεμινιστικό κίνημα
Η πανίσχυρη μόδα
Τα επιχειρηματικά συμφέροντα
Ο ρόλος του ροκ, του πανκ και όχι μόνο
Οι ερμαφρόδιτοι σταρ – είδωλα
- Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και γιατί;
- Ποιοι και γιατί προωθούν το Unisex;

- Οι επιπτώσεις της Unisex συμπεριφοράς
- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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