ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153
51

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

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!
Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00569
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 6.30€

Σύντομη Περιγραφή
Ναι, όπως και να το κάνουμε, τα σύμβολά μας είμαστε εμείς! Είτε πρόκειται για τον Σταυρό και τα άλλα θρησκευτικά μας σύμβολα, είτε για
τη Σημαία και τα όποια άλλα εθνικά μας σύμβολα, στην ουσία εμείς οι ίδιοι είμαστε! Είναι εκείνα που μας εκφράζουν απολύτως, εκείνα που
είναι συνυφασμένα με την Ορθόδοξη Πίστη μας, την Πατρίδα μας, το Έθνος μας και τη Φυλή μας, και για όλα αυτά την ίδια την υπόστασή
μας! Δέστε τη συνέχεια ...

Περιγραφή
Ναι, όπως και να το κάνουμε, τα σύμβολά μας είμαστε εμείς! Είτε πρόκειται για τον Σταυρό και τα άλλα
θρησκευτικά μας σύμβολα, είτε για τη Σημαία και τα όποια άλλα εθνικά μας σύμβολα, στην ουσία εμείς οι ίδιοι
είμαστε! Είναι εκείνα που μας εκφράζουν απολύτως, εκείνα που είναι συνυφασμένα με την Ορθόδοξη Πίστη
μας, την Πατρίδα μας, το Έθνος μας και τη Φυλή μας, και για όλα αυτά την ίδια την υπόστασή μας!
Σήμερα, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, γίνονται ήδη μεγάλες προσπάθειες αυτά να καταργηθούν, με
διάφορα προσχήματα και αστεία επιχειρήματα, γιατί στην ουσία εμάς τους ίδιους θέλουν καταργήσουν και
μάλιστα ως Ορθoδόξους Χριστιανούς και Έλληνες!
Το βιβλίο αυτό, με συνοπτικό τρόπο, τούτο ακριβώς επιχειρεί. Να δείξει πως στην εποχή μας, που όλα
εκφράζονται με σύμβολα, τα δικά μας είναι όντως ιερά, μέγιστα και ανυπέρβλητα κι επιπλέον ταυτισμένα με την
ίδια την υπόστασή μας. Επιπλέον να αποκαλύψει ποιοι και γιατί θέλουν να μας τα καταργήσουν, που
αποβλέπουν, τι επικαλούνται, ποιο είναι το οργανωμένο σχέδιό τους και τι τελικά θέλουν να βάλουμε στη θέση
τους.
Οπωσδήποτε προέχει η αντικειμενική ενημέρωσή μας για να είναι πλήρης και καθολική η αντίδρασή μας…

Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑ;

2. ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ;

α.

Να γιατί υποκλινόμαστε στον Σταυρό…

β.

Να γιατί τιμούμε τη σημαία

3. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΣ;

4. ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ;

5. ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ;

6. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ;

7. ΤΙ ΤΑΧΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ;

8. ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ;

9. ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ;

10. ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

11. ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

12. ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ;

13. ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΤΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ;

14. ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ…

15. ΝΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

- Επίλογος
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