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MENOY

Σύνθετη
 Αναζήτηση

Από τα πιο δημοφιλή βιβλία σε τιμές -50% έως -85%

Δωρεάν αποστολή και αντικαταβολή για αγορές πάνω από 30 €

36061

«« Αρχική « Προηγ. 1 2 Επόμενη »

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ταξινόμηση κατά: Διαθεσιμότητα    Εκδόσεις: Ελληνικές/ξένες

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Το παρόν βιβλίον δεν είναι θρησκευτικόν, αλλά ιστορικόν. Αυτό σημαίνει, ότι όσα γράφονται στηρίζονται εις στοιχεία πραγματικά και όχι, δογματικά. Σκοπός του είναι να
πληροφορήση αντικειμενικώς, περί της γλώσσης και της μορφής του Χριστού. Έτσι έχομεν την ανθρωπίνην ταυτότητα της προσωπικότητος του Ιησού. (Από την παρουσίαση
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

Άμεσα διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-4 εργάσιμες μέρες.
 

Μαθαίνει κάποιος Αρχαία Ελληνικά, όχι με το συντακτικό και την γραμματικήν (χρειάζονται ολίγον) αλλά με την σημασίαν των λέξεων και την ετυμολογικήν ανάλυσίν των.
Εξετάζοντες αυτά διαπιστούνταιμ ότι σήμερον οι Έλληνες ομιλούν Αρχαία Ελληνικά, αλλά. . . δεν το γνωρίζουν. Σκοπός του παρόντος είναι να αποδείξη, ότι τα Αρχαία
ομιλούνται τώρα και συνεπώς είναι ζωντανή γλώσσα. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΕΡΣΙΚΑ)

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Η περιγραφή των Ελληνοπερσικών πολέμων δεικνύει τον ηρωϊκό τρόπο, με τον οποίο οι πρόγονοί μας αντιμετώπισαν νικηφόρως τους βαρβάρους εκείνης της εποχής. Με
απόλυτο σεβασμό προς την ιστορικήν αλήθειαν εκτίθενται όλα τα γεγονότα, πολεμικά και πολιτικά, που συνέβησαν τότε και που δικαιώνουν την υπερηφάνειαν να είναι
κάποιος ΕΛΛΗΝ. Οι λαοί πάντοτε έχουν ανάγκη παραδειγμάτων. Τα ανδραγαθήματα των Αρχαιοελλήνων αποτελούν υποδείγματα ζωής δια τους Νεοέλληνας, αν αυτοί
θέλουν να επιβιώσουν στον Ιερόν χώρον, που λέγεται ΕΛΛΑΣ. Η ιστορία διαπιστώνε...

 
Διαβάστε περισσότερα...
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Παραγγελία

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αποδείξη: 1) ότι το Ελληνικόν Αλφάβητο είναι δημιούργημα Ελληνικό κι όχι σημιτικό-Φοινικικό 2) ότι οι σημίτες-Φοίνικες αντιγράψανε τους
Έλληνες στο θέμα του Αλφαβήτου 3) ότι η γνώμη για Φοινικοσημιτική προέλευσι του Αλφαβήτου μας υποστηρίζεται αντεπιστημονικά, δηλαδή χωρίς στοιχεία ή επιχειρήματα
4) ότι σκόπιμα από την νεοελληνική σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποσιωπούνται οι επιστήμονες που απέδειξαν την Ελληνικότητα του Αλφαβήτου μας 5) ότι η
διάδοσις της απόψεως ότι δήθεν το Ελληνικό Αλφάβ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Οι πολιτισμένοι άνθρωποι όλης της γης θαυμάζουν τον Σωκράτη για όσα εδίδαξε και για τον τρόπο με τον οποίο έζησε και απέθανε. Το όνομά του αποτελεί ορόσημο στην
πνευματική πορεία της ανθρωπότητος. Η διδασκαλία του, όσα δηλαδή επίστευε και έλεγε, είναι πολύ απλά πράγματα και πάρα πολύ εύκολα, ώστε να τα καταλαβαίνη ο
οποιοσδήποτε και όταν ακόμη δεν διαθέτει ειδικές φιλοσοφικές γνώσεις π.χ. ορολογία, μεθόδους κ.λπ. Και όμως! Εκείνοι οι περισπούδαστοι που σήμερα "αναλύουν" και
"διδάσκουν" τον Σωκράτη καταφέρνουν να μας μπερδεύουν με δυσνόητες...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΚΙΝΑΙΔΟΙ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Στην μονογραφία αυτήν αναλύεται ο κιναιδισμός, ως πράξις εκφυλισμού, διότι αντίκειται, προς τον φυσικόν νόμον της έλξεως των δύο φύλων και καταγγέλλεται η τηλεοπτική
και πολιτική αλητεία, που ιδιοτελώς προβάλλει τους ομοφυλοφίλους. Ευτυχώς η Ελληνική κοινωνία, που είναι υγιής οργανισμός θεωρεί την ομοφυλοφιλίαν ψυχοσωματικήν
ανωμαλίαν και τοποθετεί τους κιναίδους, στον σκοτεινό χώρο των διεστραμμένων. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Όλα τα στοιχεία για την υπεροχή του Ελληνισμού. Χιλιάδες χρόνια πριν οι Έλληνες ανέπτυξαν πολιτισμό ανώτερο από τον σημερινό. Τα αρχαία κείμενα και τα αρχαιολογικά
ευρήματα αποδεικνύουν την Ελληνική πολιτιστική κυριαρχία. Οι ξένοι απλώς αντέγραψαν τους Έλληνες σ' όλους τους τομείς της ανθρωπίνης δράσεως. Φιλοσοφία,
επιστήμες, τέχνες και θρησκεία υπήρξαν Ελληνικά δημιουργήματα. Το νεοελληνικό πολιτικό και "πνευματικό" κατεστημένο προδίδει τον Ελληνισμό. Απαγορεύουν την γνώσι
του Εθνικού παρελθόντος της Φυλής. Οι μισέλληνες εμποδίζουν να μά...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ)
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

https://www.politeianet.gr/books/9789608358409-pleuris-a-konstantinos-ilektron-to-ellinikon-alfabiton-217864
javascript:addToFav(217864, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358094-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-sokratis-mprosta-ston-thanato-231748
javascript:addToFav(231748, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358133-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-kinaidoi-115077
javascript:addToFav(115077, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789607076205-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-ellines-proto-teuchos-213349
javascript:addToFav(213349, "AddWish")
javascript:addToFav(229894, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358409-pleuris-a-konstantinos-ilektron-to-ellinikon-alfabiton-217864
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358409-pleuris-a-konstantinos-ilektron-to-ellinikon-alfabiton-217864
https://www.politeianet.gr/books/9789608358094-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-sokratis-mprosta-ston-thanato-231748
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358094-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-sokratis-mprosta-ston-thanato-231748
https://www.politeianet.gr/books/9789608358133-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-kinaidoi-115077
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358133-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-kinaidoi-115077
https://www.politeianet.gr/books/9789607076205-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-ellines-proto-teuchos-213349
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789607076205-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-ellines-proto-teuchos-213349
https://www.politeianet.gr/books/9789608358683-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-ellines-deutero-teuchos-229894
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654


3/10/2017 ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

https://www.politeianet.gr/index.php?option=com_virtuemart&category_id=&page=shop.browse&keyword=36061&entity=writer&Itemid=89&limits… 3/13

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Με την έκδοσιν και του Β' τεύχους του βιβλίου "ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ" ολοκληρούται μία συνοπτική παρουσίασις του μοναδικού Γένους των Ελλήνων, οι οποίοι εφωτοδότησαν την
απαρχήν της δημιουργίας της ανθρωπότητος. Περιγράφονται ακροθιγώς τα επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων, τα οποία απετέλεσαν την βάσιν επί της οποίας εστηρίχθη η
τεχνολογική και κοινωνική πρόοδος των λαών. Αι χθόνιαι δυνάμεις οφείλουν να ελευθερώσουν όλους τους θησαυρούς της Ελληνικής δημιουργίας, αποκαλύπτουσαι τους
τάφους όπου φυλάσσονται. Αποτελεί μνημοσύνης υποχρέωσιν προς τους κολο...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΛΑΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Παρατίθενται φωτογραφίαι και κείμενα, που στοιχειωθετούν τα εγκλήματα και τας προδοσίας του ΚΚΕ. Πρέπει να τα μάθουν οι νέοι, διότι η αριστερά προπαγάνδα
παρεποίησε ή απεσιώπησε την αλήθειαν. Καλώ τους αριστερούς και τους υποστηρικτάς των να σχολιάσουν τα στοιχεία, που παραθέτω, διότι να τα αντικρούσουν είναι
αδύνατον. Απλώς ας αποτολμήσουν να τα σχολιάσουν. Ούτε αυτό θα κάνουν, αλλά θα τα αποσιωπήσουν, όσο μπορούν. Θα προσπαθήσουν δηλαδή αυτό το βιβλίο να
περάση απαρατήρητο, να μη διαβασθή, ώστε να μη πληροφορηθή ο κόσμος και ιδίως οι νέο...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ θάνατος ΞΕΝΟΦΩΝ εξορία ΦΩΚΙΩΝ θάνατος ΑΛΚΑΙΟΣ εξορία ΑΝΤΙΦΩΝ θάνατος ΣΑΠΦΩ εξορία ΚΑΛΛΙΜΕΔΩΝ καταδίκη σε θάνατο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ εξορία
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ θάνατος ΘΕΟΓΝΙΣ εξορία ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ θάνατος ΚΙΜΩΝ εξορία ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ θάνατος στη φυλακή ΗΡΟΔΟΤΟΣ εξορία ΑΝΑΞΑΝΔΡΙΔΗΣ θάνατος
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ εξορία ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ εξορία, δολοφονία ΦΕΙΔΙΑΣ θάνατος στη φυλακή ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ εξορία ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ εξορία, αυτοκτονία ΑΙΣΧΙΝΗΣ εξορία
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ φυλακή, αυτοκτονία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ αυτοεξορία ΗΓΗΜΩΝ θάνατος ΠΛΑΤΩΝ αυτοεξορία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ καταδί...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΡΩΣΙΑ 1917, ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.18 (-20%)

Κερδίζετε €2.54

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Το βιβλίον αυτό είναι μέρος μιας σειράς βιβλίων που έχουν ως σκοπόν να παρουσιάσουν μόνον αληθείς γνώσεις ιστορίας και κοινωνιολογίας, χωρίς διαστρεβλώσεις ή
ωραιοποιήσεις. Ο αναγνώστης μόνον ωφέλειαν θα αποκομίση από την μελέτην αυτών των βιβλίων. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΔΕΩΝ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

https://www.politeianet.gr/books/9789608358683-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-ellines-deutero-teuchos-229894
https://www.politeianet.gr/books/9789608358034-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-laos-xechna-ti-simainei-aristera-115071
javascript:addToFav(115071, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358355-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-diogmos-ton-ariston-226153
javascript:addToFav(226153, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358690-pleuris-a-konstantinos-ilektron-prosopa-kai-gegonota-protos-tomos-231745
javascript:addToFav(231745, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358928-pleuris-a-konstantinos-ilektron-kritiki-ideon-tritos-tomos-254923
javascript:addToFav(254923, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358683-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-ellines-deutero-teuchos-229894
https://www.politeianet.gr/books/9789608358034-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-laos-xechna-ti-simainei-aristera-115071
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358034-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-laos-xechna-ti-simainei-aristera-115071
https://www.politeianet.gr/books/9789608358355-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-diogmos-ton-ariston-226153
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358355-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-diogmos-ton-ariston-226153
https://www.politeianet.gr/books/9789608358690-pleuris-a-konstantinos-ilektron-prosopa-kai-gegonota-protos-tomos-231745
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358690-pleuris-a-konstantinos-ilektron-prosopa-kai-gegonota-protos-tomos-231745
https://www.politeianet.gr/books/9789608358928-pleuris-a-konstantinos-ilektron-kritiki-ideon-tritos-tomos-254923
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Εις το βιβλίον αυτό παρουσιάζεται η ιδεολογία του αναρχισμού χωρίς προκατάληψιν, αλλά με λογικήν κριτικήν. Αναφέρονται αι θεωρητικαί πηγαί του αναρχισμού, οι
εκπρόσωποί του, αι σχέσεις του με τας λοιπάς ιδεολογίας, οι σκοποί και τα μέσα, που μεταχειρίζεται. Εξηγείται το ανέφικτον της αναρχίας και αι διακρίσεις των οπαδών της.
Το παρόν βιβλίον είναι χρήσιμον, εις τους αναρχικούς και τους άλλους διαφωτίζει, δια το τι είναι η αναρχία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €63.60

Τιμή Πολιτείας
 €50.88 (-20%)

Κερδίζετε €12.72

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Το βιβλίον αυτό είναι ογκώδες διότι σκοπός του είναι να αποκαλύψη όλη την αλήθειαν, δια τους Εβραιοσιωνιστάς, την θρησκείαν, τας πολιτικάς επιδιώξεις, τον
μισανθρωπισμόν και τον παράλογον "ρατσισμόν" τους. Δια να επιτευχθούν τα ανωτέρω χρειάζεται πολύς χώρος. Εχρησιμοποιήθησαν αναφορά είς 250 συγγραφείς,
φωτογραφίαι, κείμενα, στοιχεία κι επιχειρήματα, που αναλύουν το εβραικόν πρόβλημα, χωρίς προκατάληψιν, χωρίς φανατισμόν, αλλά με ειλικρίνειαν. Όποιος γράφει την
αλήθειαν κάνει πάντα καλό. Αυτό πιστεύω. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ Τ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΩΣ ΔΙΑΝΟΕΙΣΘΑΙ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Στο βιβλίον αυτό παρουσιάζεται συνοπτικώς η επιστήμη της Λογικής και περιγράφονται όλα όσα την διέπουν. Το θέμα είναι δύστροπον, αλλά ενδιαφέρον και προ παντός
χρησιμώτατον, διότι όποιος γνωρίζει την Λογικήν δεν παραπλανάται και αποκτά την ικανότητα να γίνεται πειστικός. Επί πλέον ο ορθός τρόπος σκέψεως προκαλεί
ευχαρίστησιν. Συνεπώς δεν υπερβάλλομεν αν ισχυρισθώμεν, ότι η γνώσις της Λογικής αποτελεί εφόδιον του βίου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗΣ ( ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ)
ΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €8.48

Τιμή Πολιτείας
 €6.78 (-20%)

Κερδίζετε €1.70

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται για πρώτη φορά δύο νέες κοινωνιολογικές απόψεις. Η μία υποστηρίζει ότι ο καπιταλισμός είναι ψυχική ασθένεια που εκδηλώνεται στην
οικονομία. Η δεύτερη διαχωρίζει τους κεφαλαιούχους από τους κεφαλαιοκράτες (καπιταλιστές). Κεφαλαιούχοι είναι οι κάτοχοι του κεφαλαίου που το χρησιμοποιούν σαν
συντελεστή της παραγωγής μέσα στην οικονομία. Κεφαλαιοκράτες (καπιταλιστές) είναι οι κάτοχοι του κεφαλαίου που το μεταχειρίζονται σαν μέσο ικανοποιήσεως ατομικής
πλεονεξίας από ψυχική διαστροφή. Ο καπιταλισμός αποτελεί τον υπ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Μερικοί δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιασταί και πολιτικοί με απεκάλεσαν ρατσιστή, νομίζοντας ότι με κατηγορούν. Κάποτε έπρεπε να γραφή τι είναι ρατσισμός και τι είναι
αντιρατσισμός. Αφού αναλυθούν αι έννοιαι, τότε ο καθείς ας λάβη την θέσιν την οποίαν πιστεύει ορθήν. Αυτό κάμω με το βιβλίον μου και προκαλώ τους αντιρατσιστάς να
γράψουν και εκείνοι βιβλία, δια να πληροφορηθή τέλος πάντων ο Ελληνικός λαός τι πιστεύουν οι μεν και τι οι δε. Χρειάζεται διάλογος δια να εξακριβωθή η αλήθεια. Ο
μονόλογος δεν αρμόζει στα ελεύθερα πνεύματα. Είμαι πρόθυμ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

https://www.politeianet.gr/books/9789608358171-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-ebraioi-152999
javascript:addToFav(152999, "AddWish")
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javascript:addToFav(217863, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-o-kapitalistis-monografia-126986
javascript:addToFav(126986, "AddWish")
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javascript:addToFav(215061, "AddWish")
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Έθνος καλούμεν την ενσυνείδητον φυλήν. Είναι πνευματικόν γεγονός, αναπτυσσόμενον και εξελισσόμενον εντός και δια της βιολογικής πραγματικότητος της φυλής. Το
έθνος, κατά την κοσμοθεωρίαν του εθνικισμού, έχει ως μοναδικήν βάσιν την φυλήν, επί της βάσεως δε ταύτης κατ' αναγκαιότητα στηρίζονται τα εποικοδομήματα της
γλώσσης, της θρησκείας, των εθίμων, της ιστορίας, κ.λπ. Δια τον εθνικισμόν, το έθνος τυγχάνει απεριόριστον χρονικώς και αδέσμευτον χωρικώς. (Από την παρουσίαση στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ΤΑΡΑΧΩΔΗΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ 1915-1935

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Η ταραχώδης περίοδος της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, 1915-1935, έχει κυριαρχηθή από τον Εθνοκτόνον "Εθνικόν Διχασμόν", που επέφεραν την καταστροφήν του
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Δύο λαοπρόβλητοι ηγέται του ελληνικού Έθνους, Βασιλεύς Κωνσταντίνος και Ελευθέριος Βενιζέλος, όσον χρόνον εξέφραζαν κοινήν αντίληψιν
των συμφερόντων του Έθνους, η Ελλάς εμεγαλούργησεν. Όταν όμως διαφώνησαν, προεκλήθησαν συμφοραί. Εις την 20ετίαν αυτήν του Εθνικού Διχασμού έγιναν 36
κινήματα και εσχηματίσθησαν 30 κυβερνήσεις, που μαρτυρούν πόσον ταραχώδης υπήρξε...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €37.10

Τιμή Πολιτείας
 €29.68 (-20%)

Κερδίζετε €7.42

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε η μεγαλύτερη πολιτικοστρατιωτική φυσιογνωμία της Νεωτέρας Ελλάδος. Έλαβε μέρος εις όλα τα σημαντικά γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας
με αποκορύφωσιν το πρωϊνόν της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν το πεπρωμένον του ανέθεσεν την τιμήν της Ελλάδος. Με το ιστορικόν ΟΧΙ εισήλθε ένδοξος στην αθανασία.
Από νέος είχε επισημάνει εκείνα που πραγματικώς εκπροσωπεί ο κοινοβουλευτισμός και την 4ην Αύγουστου 1936 τον κατέλυσε. Ως στρατιωτικός ανεγνωρίσθη διεθνώς δια
τας επιτελικάς του γνώσεις και εδικαιώθη όσον αφορά εις διαφόρους θ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1940-41. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ"

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.18 (-20%)

Κερδίζετε €2.54

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Το "Ημερολόγιο 1939 -1941" του Γκαίμπελς είναι ένα βιβλίο χρήσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο, για την σύγχρονο ιστορία της Ελλάδος, διότι περιλαμβάνει άγνωστα μέχρι τώρα
στοιχεία σχετικά με τον Ελληνοϊταλικό και Ελληνογερμανικό πόλεμο του 1940-41. Η αξία του "Ημερολογίου" οφείλεται κυρίως στο ότι εγράφη από ένα από τα ανώτατα
στελέχη του εθνικοσοσιαλισμού, που ταυτοχρόνως ήτο ο στενώτερος και πιστότερος συνεργάτης του Χίτλερ. Ο Γκαίμπελς εγνώριζε τα πάντα, διότι μετείχε στην λήψι των
αποφάσεων και τα περιγράφει με λιτότητα ύφους και ακριβολογία...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης Τιμή Πολιτείας (-20%)

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

€37.10 €29.68
Κερδίζετε €7.42

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Ο Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε η μεγαλύτερη πολιτικοστρατιωτική φυσιογνωμία της Νεωτέρας Ελλάδος. Έλαβε μέρος εις όλα τα σημαντικά γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας
με αποκορύφωσιν το πρωϊνόν της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν το πεπρωμένον τού ανέθεσεν την τιμήν της Ελλάδος. Με το ιστορικόν ΟΧΙ εισήλθε ένδοξος στην αθανασία.
Από νέος είχε επισημάνει εκείνα που πραγματικώς εκπροσωπεί ο κοινοβουλευτισμός και την 4ην Αυγούστου 1936 τον κατέλυσε. Ως οτρατιωτικός ανεγνωρίσθη διεθνώς δια
τας επιτελικάς του γνώσεις και εδικαιώθη όσον αφορά εις διαφόρους θ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Με πλέον από 100 βιβλιογραφημένους Έλληνας και ξένους συγγραφείς αναλύω με επιστημονικό τρόπο την πραγματικότητα, που εκφράζει το "πας μη Έλλην βάρβαρος".
Αποδεικνύω την ανωτερότητα της Ελληνικής Φυλής και παραθέτω περιληπτικώς τα στοιχεία που την θεμελιώνουν, ώστε να τα έχουν οι ενδιαφερόμενοι συγκεντρωμένα και
εύληπτα. Το βιβλίο αυτό εγράφη χάριν της Ελληνικής νεολαίας, δια να την πληροφορήσω, δια την αξίαν της καταγωγής της. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του
βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Οι πολιτισμένοι άνθρωποι όλης της γης θαυμάζουν τον Σωκράτη για όσα εδίδαξε και για τον τρόπο με τον οποίο έζησε και απέθανε. Το όνομά του αποτελεί ορόσημο στην
πνευματική πορεία της ανθρωπότητος. Η διδασκαλία του, όσα δηλαδή επίστευε και έλεγε, είναι πολύ απλά πράγματα και πάρα πολύ εύκολα, ώστε να τα καταλαβαίνη ο
οποιοσδήποτε και όταν ακόμη δεν διαθέτει ειδικές φιλοσοφικές γνώσεις π.χ. ορολογία, μεθόδους κ.λπ. Και όμως! Εκείνοι οι περισπούδαστοι που σήμερα "αναλύουν" και
"διδάσκουν" τον Σωκράτη καταφέρνουν να μας μπερδεύουν με δυσνόητες...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1965-1977
ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €47.70

Τιμή Πολιτείας
 €38.16 (-20%)

Κερδίζετε €9.54

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Στο βιβλίον αυτό περιγράφονται γεγονότα της προσφάτου Ελληνικής Ιστορίας, όπως πραγματικώς συνέβησαν κι όχι όπως τα εμφανίζουν. Το πρώτο μεταπολεμικό εθνικιστικό
κίνημα Κ4Α - η σύγκρουσις Στρατιωτικών πολιτικών - η επανάστασις της 21ης Απριλίου - το κίνημα του βασιλέως - η «αντίσταση» - το κίνημα του Ναυτικού - η εσωτερική
κρίσις της 21ης Απριλίου - το πολυτεχνείο - η επιβολή του Ιωαννίδη - η ανατροπή του Στρατιωτικού Καθεστώτος - η τραγωδία της Κύπρου - η μεταπολίτευσις - οι διωγμοί των
εθνικιστών κ.λπ. Η αξία του βιβλίου έγκειται το ότι ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Συνοπτική και ουσιαστική ανάλυσις της Ελληνικής φιλοσοφίας στην διάρκεια της χιλιετίας 600 π.Χ. - 400 μ.Χ.. Αναφορά των απόψεων των φιλοσοφικών Σχολών και
παρουσίασις των εκπροσώπων τους. Σαφής, πλήρης και σύντομος περιγραφή της Ελληνικής φιλοσοφικής Σκέψεως. Ένα χρήσιμο βιβλίο για εγκυκλοπαιδική γνώση στον
χώρο της φιλοσοφίας, την οποίαν πρώτοι και μόνοι εδημιούργησαν οι ΕΛΛΗΝΕΣ. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιλβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΓΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μία ανάλυσις του γέλωτος των Αρχαίων Ελλήνων. Παρουσιάζονται αι μορφαί και τα είδη του αστεϊσμού, με τα οποία οι πρόγονοί μας εδώ και χιλιάδες
χρόνια ετέρποντο. Το σπινθηροβόλον Αρχαιοελληνικόν πνεύμα εχάριζε γέλωτα με αστεία υψηλής ποιότητος, εντός των οποίων περιέχονται ηθικά νοήματα και διδάγματα
χρήσιμα, δια την αντιμετώπισιν των γεγονότων της ζωής. Το ευφυές αστείον αποτελεί γνώρισμα του Αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Είναι το ίδιο μία φιλοσοφία, εν εφόδιον του
βίου. Και ακόμη πρέπει να τονισθή, ότι οι άλλοι αρχαί...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ
(ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ)

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €6.36

Τιμή Πολιτείας
 €5.09 (-20%)

Κερδίζετε €1.27

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Ο νικητής ενός πολέμου επιβάλλει την θέλησίν του. Αλλιώς δεν θα ήτο νικητής. Συνήθως την επιβάλλει εν ονόματι της ελευθερίας. Ο νικητής δεν ευθύνεται δια κάτι. Ο
ηττημένος ευθύνεται δι' όλα και οφείλει να πληρώση, δι' όλα. Έτσι συνέβαινε πάντοτε στο παρελθόν. Έτσι συμβαίνει στο παρόν. Έτσι θα συμβαίνη στο μέλλον. Η "δίκη της
Νυρεμβέργης" είναι μία απόδειξις αυτής της αληθείας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €58.30

Τιμή Πολιτείας
 €46.64 (-20%)

Κερδίζετε €11.66

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Το βιβλίον αυτό περιγράφει την ζωήν και το έργον του κοσμοκράτορος Αλεξάνδρου, ο οποίος Ελληνοποίησε τον κόσμον, δια της ιδρύσεως του παγκοσμίου Ελληνικού
κράτους. Με την στρατιωτικήν δύναμιν και τον προσωπικόν του ηρωισμόν επέβαλε την Ελληνικήν εξουσίαν παντού. Στη συνέχεια μετέδωσε τον ανώτερο Ελληνικό πολιτισμό,
από την Β. Αφρικήν έως τα Ιμαλάια. Το πρωτοφανές κατόρθωμά του είναι μοναδικό, στην ιστορία της ανθρωπότητος και πρέπει η Ελληνική νεολαία να μάθη, τας ιδέας, τας
αξίας και τον αγωνιστικόν τρόπον ζωής εκείνου του Στρατηλάτου. Αυ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΛΕΥΡΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.18 (-20%)

Κερδίζετε €2.54

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Ένα κατατοπιστικό βιβλίο για την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Ο συγγραφεύς περιγράφει με κατανοητό τρόπο την δομή της κοινωνίας, την μορφή, την οργάνωση, την
λειτουργία και τις επιδιώξεις της. Πλήρης και σαφής ανάλυσις του περιεχομένου των θεμελιωδών αρχών, που διέπουν κάθε κοινωνία. Επίσης συνοπτική ανάλυσις των
κοινωνικών μορφών και των παραγόντων της κοινωνικής εξελίξεως. Ένα επιστημονικό βιβλίο, που παρουσιάζει την κοινωνιολογία, δίχως προκαταλήψεις και προπαγάνδα.
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 (+CD)

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €16.96

Τιμή Πολιτείας
 €13.57 (-20%)

Κερδίζετε €3.39

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Η 21η Απριλίου 1967 με ό,τι έκανε και ό,τι έγινε τότε ανήκει στην Ιστορία. Τα γεγονότα είναι Στρατιωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά. Το παρόν βιβλίο είναι μια
νομική μελέτη και παρουσιάζει με αντικειμενικότητα την νομικήν πραγματικότητα σχετικώς με την 21η Απριλίου 1967. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Εκρίθη σκόπιμον να προστεθή εις το βιβλίον αυτό δια την 21η Απριλίου 1967 και μία άλλη απόδειξις της οντότητος του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967. Το στοιχείον
τούτο είναι ένας δίσκος (DVD), διαρκείας 1 1/2...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Έχει εντέχνως, κατά πολύ μεγάλο ποσοστόν, ταυτισθεί η έννοια τού ρατσισμού με τον αντισιμητισμό και όποιος τολμήσει να παρουσιάση αληθείας διά τούς Εβραίους, όσον
αφορά εις την θρησκείαν και το Έθνος των, θεωρείται "άκρως επικίνδυνος ρατσιστής". Παρά ταύτα, με τόλμην και αντικειμενικότητα, παρουσιάζονται εις αυτό το βιβλίον
στοιχεία από τα επίσημα δόγματα της θρησκείας των, (Παλαιά Διαθήκη, Ταλμούδ) και από την ιστορικήν διαδρομήν των, τα οποία προσδιορίζουν την ακριβώς αντίθετον
εικόνα. Όταν οι Εβραίοι καυχώνται εις ολόκληρον τον κόσμο...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Στο βιβλίον αυτό γράφονται μερικαί αλήθειαι, δια την τηλεόρασιν και τους τηλεανθρώπους. Παρουσιάζονται αι σχέσεις τους, με τους πολιτικάντηδες και την πλουτοκρατίαν.
Αναλύεται το πολύπλευρον κακόν, που διαπράττουν, στην Ελληνικήν κοινωνίαν και στο Έθνος μας. Επί τέλους κάποιος έπρεπε να καταγγείλη δημοσίως τας τηλεοπτικάς
συμμορίας, που μαστίζουν την Πατρίδα μας. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Προς αναγνώστας. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θρησκευτικό βιβλίο των Εβραίων, το οποίον μετεφέρθη και στον Χριστιανισμόν. Περιέχει πλήθος ονομάτων και περιγράφει
πλήθος γεγονότων. Ευλόγως τίθεται το ερώτημα: τα πρόσωπα και τα γεγονότα, πού αναφέρονται στη Π.Δ. είναι αληθή ή φανταστικά; Με άλλα λόγια έχομεν ιστορίαν ή
μύθους; Η επιστημονική έρευνα προ πολλού κατέληξε ομοφώνως εις τρία συμπεράσματα: Πρώτον, αι συναντήσεις και αι συνομιλίαι μεταξύ του Ιεχωβά, των Αγγέλων, του
Διαβόλου και των διαφόρων εβραιοπροφητών αυτονοήτως δεν είναι ιστορία...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €10.65

Τιμή Πολιτείας
 €8.52 (-20%)

Κερδίζετε €2.13

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Το βιβλίο αυτό πρωτοκυκλοφόρησε το 1978 στα αγγλικά και απεστάλη σε πανεπιστήμια της Αμερικής για ενημέρωση των φοιτητών πολιτικών επιστημών. Μετά έγιναν άλλες
δύο εκδόσεις στα ελληνικά. Αναμφισβήτητα στο βιβλίο τίθεται το θέμα της Μακεδονίας και των βλέψεων για την δημιουργία "Μακεδονικού κράτους". Ακόμη από το 1978 ο
συγγραφέας βεβαιώνει ότι βαδίζουμε σε "βαλκανική κρίση". Αυτά ακριβώς που τώρα βλέπουμε να συμβαίνουν ο συγγραφεύς τα είχε τότε με ακρίβεια προβλέψει. Όταν τα
έλεγε, το κράτος, οι πολιτικοί και τα πανεπιστήμια είχαν πλήρη με...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.18 (-20%)

Κερδίζετε €2.54

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Εις τον τρίτον τόμον της σειράς «ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ» περιλαμβάνονται τα πρόσωπα: ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο Β΄, ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, ΙΩΝΕΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΕΥΜΕΝΗΣ - ΦΩΚΙΩΝ και γεγονότα, Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ, Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΙΑΣ και ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ. Περιλαμβάνονται δηλαδή πρόσωπα
και γεγονότα που εσημάδευσαν την εποχήν των. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €30.00

Τιμή Πολιτείας
 €24.00 (-20%)

Κερδίζετε €6.00

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Το βιβλίον αυτό αποκαθιστά την αλήθειαν δια το έργον και την εθνικήν προσφοράν των προσώπων που ανέλαβαν την ευθύνην να κρατήσουν την Ελλάδα ορθίαν κατά την
Γερμανοϊταλοβουλγαρικήν κατοχήν, 1941 - 1944. Το Κ.Κ.Ε κατώρθωσε με την προπαγάνδαν του να επιβάλη εις τον Ελληνικόν λαόν την αντίληψιν του δοσιλογισμού των
ανθρώπων αυτών των κατοχικών Κυβερνήσεων, διότι δεν επέτρεψαν εις το Κ.Κ.Ε να επικρατήση και να σύρη την Ελλάδα δεσμίαν εις το κομμουνιστικόν στρατόπεδον,
δορυφόρον της Σοβιετικής Ενώσεως. Η ανεκτίμητος Εθνική προσφορά των κατοχικ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Αν οι τηλεπαρουσιασταί μας κατώρθωναν να αποσυνδέσουν την ιδιότητα του δημοσιογράφου από του δημοσίου κατηγόρου, Αν παρουσίαζαν εαυτόν ολιγώτερον "ξερόλα",
Αν έπαυαν να θεωρούν εαυτούς μοναδικούς γνώστας παντός επιστητού, Αν ηδύναντο να ανεχθούν να ομιλήσουν και οι καλεσμένοι των, Αν δεν εσχολίαζαν ακρίτως τους
εκφέροντας κάποιαν άποψιν, Αν ηδύναντο να προστατεύσουν τους ομιλούντας καλεσμένους των από την διακοπήν άλλων συνομιλητών, Αν ποτέ μάθουν κάποιους βασικούς
κανόνας διαλόγου και τους εφαρμώσουν, Αν δεν ηγόρευον ως συνήγοροι πολιτική...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12
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Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Στο παρόν βιβλίον ο συγγραφεύς αναφέρει τα σημεία δράσεως των εχθρών του Έθνους. Πρώτον, δια να πληροφορήση τον Ελληνικόν λαόν, ώστε να επισημαίνη τους
προδότας και δεύτερον, δια να μάθουν οι μισέλληνες, ότι γνωρίζομεν τας πράξεις των και να ξέρουν, ότι κάποτε θα τιμωρηθούν δι' αυτάς όπως τους αρμόζει. Θα
διατηρήσωμεν εναντίον των το μίσος μας, το οποίον εκείνοι καθημερινώς με τα έργα των αυξάνουν. Κάποτε θα έλθη η ώρα εκκαθαρίσεως των λογαριασμών. Κάποτε οι
υπονομευταί της Ελλάδος θα λογοδοτήσουν. Είναι αναπόφευκτον. Ενθυμηθήτε το. Και τό...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.18 (-20%)

Κερδίζετε €2.54

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Ο τέταρτος τόμος της σειράς των βιβλίων "ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ", περιλαμβάνει πρόσωπα της περιόδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Παρουσιάζονται μεγάλοι
Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, που ωρισμένοι εξ αυτών εδημιούργησαν Κοσμοκρατορίας. Το τεράστιον έργον των το εσεβάσθησαν οι αιώνες, αλλά το απηξίωσαν ή και το
κατέστρεψαν οι Σταυροφόροι της Δύσεως και οι Τούρκοι της Ανατολής. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.18 (-20%)

Κερδίζετε €2.54

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Στην ιδέα της δικαιοσύνης προσήκει σεβασμός. Οφείλεται σεβασμός προς την δικαιοσύνην, πρωτίστως, από εκείνους που την απονέμουν, καθώς και από την Πολιτείαν, η
οποία υποχρεούται να εξασφαλίζη ταχείαν την επιβολήν του Δικαίου στην κοινωνίαν. Αι σήμερον κρατούσαι συνθήκαι εμποδίζουν την πραγμάτωσιν της ιδέας της
Δικαιοσύνης. Και δια τούτο υπόλογον και υπεύθυνον είναι το κράτος, δηλαδή οι εξουσιασταί της πολιτικής. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ - Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες.
 

Το βιβλίον αυτό πραγματεύεται και αναλύει διεξοδικώς την αναγκαιότητα της υπάρξεως ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων. Περιγράφει την στρατιωτικότητα, η οποία είναι ο
μοναδικός ίσως παράγων επιβιώσεως και μακροημερεύσεως ενός Έθνους και εγγυάται την ακεραιότητα και την πρόοδόν του. Το κλέος της Ελλάδος είναι δημιούργημα και
καύχημα του Στρατού της. Οι Έλληνες οφείλουν να μελετήσουν με προσοχήν το βιβλίον αυτό, δια να αισθανθούν το χρέος των απέναντι των στρατευμένων τέκνων των, εις
τα οποία είναι αφιερωμένος ο ύμνος αυτός του κ. Κωνσταντίνου Πλεύρη....

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.18 (-20%)

Κερδίζετε €2.54

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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https://www.politeianet.gr/books/9789608358843-pleuris-a-konstantinos-ilektron-prosopa-kai-gegonota-tetartos-tomos-245474
javascript:addToFav(245474, "AddWish")
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javascript:addToFav(115072, "AddWish")
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https://www.politeianet.gr/books/9789608358751-pleuris-a-konstantinos-ilektron-koinoniologia-241676
javascript:addToFav(241676, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358515-pleuris-a-konstantinos-ilektron-ta-eikosi-protokolla-tis-prodosias-230717
https://www.politeianet.gr/books/9789608358843-pleuris-a-konstantinos-ilektron-prosopa-kai-gegonota-tetartos-tomos-245474
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358843-pleuris-a-konstantinos-ilektron-prosopa-kai-gegonota-tetartos-tomos-245474
https://www.politeianet.gr/books/9789608358072-pleuris-a-konstantinos-ilektron-dikaiosuni-115072
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358072-pleuris-a-konstantinos-ilektron-dikaiosuni-115072
https://www.politeianet.gr/books/9789608358591-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-biglatores-224730
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358591-pleuris-a-konstantinos-ilektron-oi-biglatores-224730
https://www.politeianet.gr/books/9789608358751-pleuris-a-konstantinos-ilektron-koinoniologia-241676
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Ένα κατατοπιστικό βιβλίο για την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Ο συγγραφεύς περιγράφει με κατανοητό τρόπο την δομή της κοινωνίας, την μορφή, την οργάνωση, την
λειτουργία και τις επιδιώξεις της. Πλήρης και σαφής ανάλυσις του περιεχομένου των θεμελιωδών αρχών, που διέπουν κάθε κοινωνία. Επίσης συνοπτική ανάλυσις των
κοινωνικών μορφών και των παραγόντων της κοινωνικής εξελίξεως. Ένα επιστημονικό βιβλίο, που παρουσιάζει την κοινωνιολογία, δίχως προκαταλήψεις και προπαγάνδα.
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΑΘΗ
ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΙΣΤΑΙ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΑΘΗ που εξυπηρετούν μισελληνικά συμφέροντα. Αποκαλύπτεται η απάτη του Ινδοευρωπαϊσμού και του Φοινικισμού. Παρατίθενται λεπτομερείς αναφοραί εις
συγγράματα επιστημόνων που αποδεικνύουν το ανύπαρκτον των ινδοευρωπαίων και την αλήθειαν δια την προέλευσιν του Αλφαβήτου μας. Ένα βιβλίον αποκαταστάσεως
της ιστορικής πραγματικότητος, την οποίαν κρύβουν στην νεοελληνική παιδεία. Ένα βιβλίον-καταγγελία των ψευδοεπιστημόνων, που συνωμοτούν εις βάρος του
Ελληνισμού. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΔΕΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΝΕΟΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟΣ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΕΤΑΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Εις την σειράν αυτών των βιβλίων "ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΔΕΩΝ", ο Συγγραφεύς κ. Κωνσταντίνος Πλεύρης αναλύει και παρουσιάζει δοξασίας, αι οποίαι είτε επηρέασαν είτε επηρεάζουν
βασανιστικώς την Ελληνικήν και την Παγκόσμιον Κοινωνίαν. Εις τον παρόντα 2ον τόμον ο κ. Πλεύρης, με την ανατόμον γραφίδα του, φέρει εις το φως της δημοσιότητας όλας
τας πτυχάς και κρίνει τας επικρατούσας αντιλήψεις του Νεοραγιαδισμού, και του Καπιταλισμού, καθώς επίσης τοποθετεί εις την σωστήν των βάσιν τας εννοίας "Δικτατορία
και Ελευθερία" και "Μετακομμουνισμός". Όλοι χρησιμοποι...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Ένα βιβλίο, ίσως το μοναδικό στο είδος του, επιστημονικής αναλύσεως και κριτικής της δημοκρατίας, γραμμένο το 1965. Αι εκτιμήσεις και αναλύσεις του συγγραφέως κ.
Κωνσταντίνου Πλεύρη, υπήρξαν τόσον προφητικοί, ώστε ο αναγνώστης νομίζει ότι ευρίσκεται στο σήμερα. Όσα γράφονται είναι αλήθειαι που ή προξενούν φόβον, ή
αποσιωπούνται από θιγόμενα συμφέροντα, κυρίως των πολιτικάντηδων και της πλουτοδημοκρατικής κυριαρχίας. Η προπαγάνδα έχει πείσει τον λαόν, ότι απαγορεύεται να
σκέπτεται οτιδήποτε διαφορετικόν από την δημοκρατίαν εις την διακυβέρν...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ - Ι. ΛΑΔΑΣ
ΟΙ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936 ΚΑΙ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967. ΑΙ ΙΔΕΑΙ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΤΩΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €31.80

Τιμή Πολιτείας
 €25.44 (-20%)

Κερδίζετε €6.36

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Στο βιβλίον αυτό παρουσιάζονται δύο προσωπικότητες, που επί δικτατορικών καθεστώτων ηγούντο της Ασφαλείας του κράτους: Μανιαδάκης και Λαδάς. Περιγράφονται αι
δραστηριότητές των, αι μέθοδοι κατατροπώσεως των κομμουνιστών και των αντιδραστικών, βιογραφικά στοιχεία, καθώς και περιστατικά από την ζωήν των. Περιλαμβάνονται
ομιλίαι των, που αποδεικνύουν την ιδεολογίαν και την επαναστατικότητά των, που πάντοτε έχει ανάγκην η ΕΛΛΑΣ υπέρ της οποίας επολέμησαν και επαρασημοφορήθησαν,
στα πεδία των μαχών. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλί...

 

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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«« Αρχική « Προηγ. 1 2 Επόμενη »

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Αγία Σοφία. Ο ιερώτατος Ναός της Ελληνορθοδόξου Πίστεως αφιερωμένος εις την Σοφίαν του Θεού. Εντός του Αγίου χώρου το πεπρωμένον της φυλής εναπέθεσε τον
θρύλον του "Μαρμαρωμένου Βασιληά" και αποτελεί υπέρτατον καθήκον του Ελληνικού λαού να αγωνισθή, ώστε ο θρύλος να γίνη ιστορική πραγματικότης. [...] (Από την
έκδοση)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ε.Ο.Ν.
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ Ι. ΜΕΤΑΞΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Το βιβλίον αυτό είναι ένα αφιέρωμα στην Εθνικήν Οργάνωσιν Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) του Μεταξά, στην νεολαία της Ελλάδος, η οποία ανέλαβεν εξ' ολοκλήρου την εσωτερικήν
λειτουργίαν του κράτους κατά την διάρκειαν του πολέμου 1940 - 1941. Τα "παιδιά" του Μεταξά, ("παιδιά μου", τα προσεφώνει), απέδειξαν, κατά τον θαυμασιώτερον τρόπον,
τί μπορεί να προσφέρη η Νεολαία, όταν είναι εφοδιασμένη με Εθνικά Ιδανικά και κατευθύνεται υπό αξίας ηγεσίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.90

Τιμή Πολιτείας
 €12.72 (-20%)

Κερδίζετε €3.18

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Τον Μάιον του 2006 εκυκλοφόρησα, από τις εκδόσεις "ΗΛΕΚΤΡΟΝ" το βιβλίο μου: "ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ" όπου εις 1.400 σελίδας μεγάλου μεγέθους περιγράφω
με στοιχεία την θρησκευτικήν πίστιν, τον μισελληνισμόν, τον μισοχριστιανισμόν και τα εβραϊκά σχέδια. Επανειλημμένως εκάλεσα τους Εβραίους και ιδιαιτέρως το Κεντρικό
Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣ) να έλθουν στην τηλεοπτικήν εκπομπήν, που κάνω κάθε Παρασκευή ώρα 20:00 - 21:00 στην τηλεόρασην EXTRA δια να συζητήσωμεν,
ώστε να μάθη ο κόσμος ποίος έχει άδικον και ποίος έχει δίκαιον, ποίο...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €26.50

Τιμή Πολιτείας
 €21.20 (-20%)

Κερδίζετε €5.30

Δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη, αποστέλλεται κατά κανόνα σε 3-7 εργάσιμες μέρες.
 

Σ' αυτό το βιβλίον παρουσιάζονται χιλιάδες κύρια αρχαιοελληνικά ονόματα ανδρών και γυναικών, που κοσμούν την ιστορίαν με τα έργα των και με ό,τι κατέλιπον ως
κληρονομίαν εις τους απογόνους των, που οφείλουν να τους τιμούν. Και απόδοσις τιμής δεν νοείται άλλα από την διατήρησιν των ονομάτων των εις ονοματοδοσίας σήμερον
και εις το μέλλον. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία

https://www.politeianet.gr/books/97896083585533-pleuris-a-konstantinos-ilektron-agia-sofia-219635
javascript:addToFav(219635, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358898-pleuris-a-konstantinos-ilektron-eon-254936
javascript:addToFav(254936, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358232-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-agon-dia-tin-alitheian-115084
javascript:addToFav(115084, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358850-pleuris-a-konstantinos-ilektron-lexikon-ton-archaion-kurion-ellinikon-onomaton-245476
javascript:addToFav(245476, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/index.php?option=com_virtuemart&category_id=&page=shop.browse&keyword=36061&entity=writer&Itemid=89&limit=50&limitstart=50
https://www.politeianet.gr/index.php?option=com_virtuemart&category_id=&page=shop.browse&keyword=36061&entity=writer&Itemid=89&limit=50&limitstart=50
https://www.politeianet.gr/books/9789608358874-pleuris-a-konstantinos-ilektron-k-maniadakis-i-ladas-248076
https://www.politeianet.gr/books/97896083585533-pleuris-a-konstantinos-ilektron-agia-sofia-219635
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/97896083585533-pleuris-a-konstantinos-ilektron-agia-sofia-219635
https://www.politeianet.gr/books/9789608358898-pleuris-a-konstantinos-ilektron-eon-254936
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358898-pleuris-a-konstantinos-ilektron-eon-254936
https://www.politeianet.gr/books/9789608358232-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-agon-dia-tin-alitheian-115084
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358232-pleuris-a-konstantinos-ilektron-o-agon-dia-tin-alitheian-115084
https://www.politeianet.gr/books/9789608358850-pleuris-a-konstantinos-ilektron-lexikon-ton-archaion-kurion-ellinikon-onomaton-245476
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358850-pleuris-a-konstantinos-ilektron-lexikon-ton-archaion-kurion-ellinikon-onomaton-245476

