ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153
51

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

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, 3ο βιβλίο
Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00113
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 5.70€

Σύντομη Περιγραφή
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Περιγραφή
Και σε τούτο το βιβλίο, το τρίτο της σειράς, νύξεις σ’ ένα σωρό νεανικά θέματα είναι, κάπου 50 τον αριθμό.
Τίποτα το περισσότερο. Το περισσότερο ανήκει στους νέους εκείνους, που σκέπτονται και προβληματίζονται. Σ’
αυτούς που έχουν ανησυχίες και δεν συμβιβάζονται μ’ όσα συμβαίνουν μέσα τους και γύρω τους και ψάχνουν
για καθαρές, κρυστάλλινες απαντήσεις. Ναι σ’ αυτούς εξ άλλου απευθύνεται. Σε τούτους τους νέους
αποκλειστικά…
Κυκλοφορεί σε 2η έκδοση.

Περιεχόμενα
2000 χρόνια ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!
Τυπικά ή ουσιαστικά μαζί Του;
Με όραμα!
Η αφετηρία
Αλπινιστές!
Εφόδια βίου ή νόημα βίου;
Ατενίζοντας το μέλλον…
Ο … σπασίκλας!

Ποθούμε το Φως!
Κι όμως, έχεις …χρόνο!
Σε ποιόν δεν αρέσει το … διάλειμμα;
Οι νίκες και η διάκριση δεν είναι θέμα τύχης!
Τώρα!
Σκέψεις που βοηθούν κάθε προσπάθεια…
Οι ιδέες κινούν τον κόσμο!
Έρχονται οι εξετάσεις… Και οι διακοπές!
Οι προνομιούχοι των ηλ. Υπολογιστών
Και οι κρίσεις αντιμετωπίζονται!
Αιώνια εφηβικά πρότυπα λεβεντιάς
Όχι στον καταναλωτικό ευδαιμονισμό!
Φονικά κοκτέιλ σκοτώνουν τους νέους!
Το παιδί σας … χάλασε;
Μου την σπάνε οι γονείς μου!
Περιοδικά για όλα τα γούστα!
Τα κλαμπ των ψεύτικων ονείρων!
Υπάρχουν και τα ψυχο – ναρκωτικά!
«Ουδέν κρυπτόν» στον υπολογιστή μας!
Με τους αγρίους ή με τους Αγίους;
Ο φίλος που … σε καίει!
Οι «χημικοί» πρωταθλητές!
Ηλεκτρονικές … διακοπές;
Μήπως έχουμε προβλήματα πολυτελείας;
«Όχι σε όλα»;
Τα θαύμα της διατήρησης του Ελληνισμού
Οι ισχυροί της παγκοσμιοποίησης
ΗΠΑ – νθρωποι;
Τι κάνουμε στο σερφάρισμα παιδιά;
Ο υπέροχος μύθος του σκακιού
Η Πίστη των αθλητών
Ζήσε αναστημένα!
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