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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ

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.
 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος παρουσιάσεως στοιχείων - επιχειρημάτων είναι να δημοσιεύεις συγκεντρωτικώς κείμενα, ειδήσεις, σχόλια κ.τ.λ. ατόφια από τας εφημερίδας,
με ελάχιστον αν χρειάζεται σχολιασμόν. Η συνολική προβολή των γεγονότων συμβάλλει, στην πειθώ κι ακόμη διασώζει την μνήμην, που αλλιώς χάνεται στην καθημερινότητα
της ζωής. Τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιώ στο παρόν βιβλίο, όπου πειστικώς αποδεικνύω την καταστροφή των Αρχαιοτήτων μας και της Γλώσσης μας, που αποτελούν βάσεις
του πολιτισμού της Ελληνικής Φυλής. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

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

Όλοι αναγνωρίζουν, ότι οι Εθνοπατέρες μας επέτυχαν εντός 30 ετών (1974-2004) να εξαφανίσουν βιολογικώς τους Έλληνας, πράγμα, που δεν κατόρθωσαν επί 400 χρόνια
οι Τούρκοι. (. . .) Το βιβλίο αυτό σας γνωρίζει από φωτογραφίας τους αντιπροσώπους του ελληνικού Έθνους δια να θαυμάσετε τους εκλεκτούς σας. (ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Στην παρούσαν μονογραφίαν, παρέχεται, μία συνοπτική, αλλά πλήρης εξήγησις της Βασιλείας, όπως πραγματικώς αυτή είναι. Τα συμπεράσματα των επιστημών (ιστορία,
πολιτική, κοινωνιολογία) δεν ανατρέπονται, από την θέλησιν του οιουδήποτε πολιτικάντη, που εμάζευσε μερικάς χιλιάδας ψήφων, που αύριο θα μεταφερθούν αλλού κ.τ.λ. Ο
λόγος δίδεται στην επιστήμην και συμμορφούμεθα στα συμπεράσματά της. Παντού γίνεται αυτό δεκτόν. Να γίνη λοιπόν και στο θέμα της Βασιλείας. (Από την παρουσίαση
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Παραγγελία

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΔΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ - ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €15.98

Τιμή Πολιτείας
 €12.78 (-20%)

Κερδίζετε €3.20

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

Εις το βιβλίον αυτό ο Συγγραφεύς κ. Κωνσταντίνος Πλεύρης αναλύει με ανατόμον διεισδυτικότητα και κρίνει τας κρατούσας ιδεολογίας της Δημοκρατίας, του Κομμουνισμού,
του Εθνικού Κοινωνισμού και άλλων τάσεων, εις εποχήν αναστατώσεων και συγχύσεως, 1965-1967. Ο κ. Κωνσταντίνος Πλεύρης, πού πάντοτε εδικαιώθη εις τας εκτιμήσεις
του, προέβλεπεν επακριβώς τα επακολουθήσαντα γεγονότα, παρά τας περί του αντιθέτου επικρατούσας διαβεβαιώσεις των υπευθύνων Οργάνων της Πολιτείας και των
ανευθύνων πολιτών, οι όποιοι χειροκροτούν όσους προβάλλουν τα ευχάρ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΣΚΑΚΙ - ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €12.78

Τιμή Πολιτείας
 €10.22 (-20%)

Κερδίζετε €2.56

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

Το σκάκι, για όσους γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, αποτελεί μέρος του ανθρωπίνου πολιτισμού. Από τους διαφόρους ιστορικούς υπεστηρίζετο η άποψις, ότι εφευρέται του
σκακιού ήσαν οι Έλληνες, άλλοι έλεγαν ότι ήσαν οι Πέρσαι ή οι Ινδοί. Τελικά απεδείχθη ότι το σκάκι το επενόησαν οι Αρχαίοι Έλληνες εις παναρχαίαν εποχήν. Μέρος των
αναμφισβήτητων στοιχείων παρατίθενται εις αυτό το βιβλίον, όπου επί πλέον γίνεται και ανάλυσις της φύσεως του σκακιού και μια συνοπτική παρουσίασις της ιστορίας του.
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΣΗΜΑΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.60

Τιμή Πολιτείας
 €8.48 (-20%)

Κερδίζετε €2.12

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

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΡΑΓΙΑΔΕΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Το βιβλίο αναφέρεται εις δύο αξιωματικούς κόσμους. Στον Έλληνα Αξιωματικό και στον ξενόδουλο νεοραγιά. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά των και τας πράξεις των. Κατά
ιστορικόν τεκμήριον, ιδεώδης πατριώτης είναι ο Αξιωματικός, εφ' όσον, βεβαίως, διακατέχεται από τας αρετάς του Αξιωματικού και δεν είναι ένστολος υπάλληλος. Περιγράφει
τον Αξιωματικόν και τον αντίποδά του, τον νεοραγιά. Τον Λεωνίδα και τον Εφιάλτην. Το μέλλον της Ελλάδος, η ύπαρξις και η ελευθερία του Ελληνικού Λαού εξαρτώνται, από
το ποίος εκ των δύο θα επιβληθή. Όλα τα άλλα είνα...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Η μελέτη της ιστορίας βεβαιώνει, ότι τα πολιτεύματα-καθεστώτα ανατρέπονται με τρεις τρόπους: α) από επανάστασιν, β) από πόλεμον και γ) εξ αποσυνθέσεως. Επί
παραδείγματι το καθεστώς του Τσάρου ανετράπη με επανάστασιν, το ναζιστικό καθεστώς από πόλεμον και το σοβιετικό καθεστώς εξ αποσυνθέσεως. Στο βιβλίον αυτό

Παραγγελία

Παραγγελία

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

εξετάζεται η ανατροπή πολιτεύματος-καθεστώτος, από επανάστασιν και αναλύονται όλα τα σχετικά, με το κοινωνικόν φαινόμενον των επαναστάσεων, που αποτελούν
ιστορικά γεγονότα. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

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...

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΡΑΓΙΑΔΕΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €12.72

Τιμή Πολιτείας
 €10.17 (-20%)

Κερδίζετε €2.55

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

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

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

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 μάθ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ

Τιμή Έκδοσης
 €10.40

Τιμή Πολιτείας
 €7.29 (-30%)

Κερδίζετε €3.11

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

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Παραγγελία

Παραγγελία

https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-ratsismos-214743
javascript:addToFav(214743, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789607076120-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-o-axiomatikos-kai-oi-neoragiades-126990
javascript:addToFav(126990, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789607076205-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-oi-ellines-126975
javascript:addToFav(126975, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kokkini-milia-ratsismos-117192
javascript:addToFav(117192, "AddWish")
javascript:addToFav(126974, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358195-pleuris-a-konstantinos-ilektron-i-epanastasis-115082
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-ratsismos-214743
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/nea-thesis-3421
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-ratsismos-214743
https://www.politeianet.gr/books/9789607076120-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-o-axiomatikos-kai-oi-neoragiades-126990
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/nea-thesis-3421
https://www.politeianet.gr/books/9789607076205-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-oi-ellines-126975
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/nea-thesis-3421
https://www.politeianet.gr/books/9789607076205-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-oi-ellines-126975
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kokkini-milia-ratsismos-117192
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kokkini-milia-3090
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kokkini-milia-ratsismos-117192
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-to-ellinikon-alfabiton-126974
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/nea-thesis-3421


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&limit=5… 4/7

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ
Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €10.40

Τιμή Πολιτείας
 €7.29 (-30%)

Κερδίζετε €3.11

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

Μετά από επίθεση του Ισραήλ διεξήχθη στον Λίβανο ένας πόλεμος, στον οποίον ενίκησαν οι μαχηταί της πολιτικοστρατιωτικής οργανώσεως «Χεσμπολάχ». Οι Εβραίοι επί 34
ημέρας προσεπάθουν να επιβληθούν, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Δια πολλούς λόγους τα γεγονότα, που συνέβησαν έχουν ενδιαφέρον. Στην μελέτην αυτήν γίνεται μία
εκτίμησις της καταστάσεως, που θα καθορίσει τας μελλοντικάς εξελίξεις στην περιοχήν. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)...

 
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

Παραγγελία

https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-to-ellinikon-alfabiton-126974
https://www.politeianet.gr/books/9789608358201-pleuris-a-konstantinos-ilektron-chezmpolach-115081
javascript:addToFav(115081, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-ellines-filosofoi-126971
javascript:addToFav(126971, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-i-kosmotheoria-tou-ethnikismou-117361
javascript:addToFav(117361, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-poia-glossa-kai-giati-117366
javascript:addToFav(117366, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-i-geopolitiki-thesi-tis-makedonias-117374
javascript:addToFav(117374, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358201-pleuris-a-konstantinos-ilektron-chezmpolach-115081
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789608358201-pleuris-a-konstantinos-ilektron-chezmpolach-115081
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-ellines-filosofoi-126971
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/nea-thesis-3421
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-i-kosmotheoria-tou-ethnikismou-117361
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kuromanos-3152
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-poia-glossa-kai-giati-117366
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kuromanos-3152
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-i-geopolitiki-thesi-tis-makedonias-117374
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kuromanos-3152
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-ta-eikosi-protokolla-tis-prodosias-117375


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&limit=5… 5/7

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΑΘΗ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΣ - ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ

Τιμή Έκδοσης
 €6.24

Τιμή Πολιτείας
 €4.37 (-30%)

Κερδίζετε €1.87

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

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Με τόλμη και αντικειμενικότητα όλη η αλήθεια, για τους εβραίους, την θρησκεία, την ποιότητα του εβραϊσμού, τις επιδιώξεις του και, κυρίως, τις σχέσεις του με τους Έλληνες
και τον Ελληνισμό. Για πρώτη φορά παρατίθενται αναμφισβήτητα στοιχεία, που αποκαλύπτουν τι είναι και τι θέλει ο εβραϊσμός. Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβασθή με
προσοχή. Και δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε ότι κάθε Έλλην οφείλει να διαβάση αυτό το βιβλίο. Διότι διαφωτίζει επιστημονικά, πάνω σε θέματα που σκόπιμα
αποσιωπούν ή παραπληροφορούν. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦ...

 
Διαβάστε περισσότερα...

Παραγγελία

https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-ta-eikosi-protokolla-tis-prodosias-117375
javascript:addToFav(117375, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-ioannis-metaxas-117384
javascript:addToFav(117384, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-agia-sofia-117386
javascript:addToFav(117386, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-skopima-lathi-117378
javascript:addToFav(117378, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789608358065-pleuris-a-konstantinos-ilektron-thriskeuma-kai-tautotis-pliris-kai-stoicheiothetimeni-analusis-115073
javascript:addToFav(115073, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/books/9789607076182-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-as-milisoume-gia-ebraious-126970
javascript:addToFav(126970, "AddWish")
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kuromanos-3152
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-ioannis-metaxas-117384
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kuromanos-3152
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-agia-sofia-117386
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kuromanos-3152
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kuromanos-skopima-lathi-117378
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/kuromanos-3152
https://www.politeianet.gr/books/9789608358065-pleuris-a-konstantinos-ilektron-thriskeuma-kai-tautotis-pliris-kai-stoicheiothetimeni-analusis-115073
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/ilektron-2654
https://www.politeianet.gr/books/9789607076182-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-as-milisoume-gia-ebraious-126970
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/pleuris-a-konstantinos-36061
https://www.politeianet.gr/ekdotis/nea-thesis-3421
https://www.politeianet.gr/books/9789607076182-pleuris-a-konstantinos-nea-thesis-as-milisoume-gia-ebraious-126970
https://www.politeianet.gr/books/pleuris-a-konstantinos-kokkini-milia-o-gelos-stin-archaia-ellada-117191


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&limit=5… 6/7

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Επιθυμητό

Ο ΓΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΥ 1940-41 - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €8.28

Τιμή Πολιτείας
 €5.79 (-30%)

Κερδίζετε €2.49

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

ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΕΡΣΙΚΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΜΕΤΑΞΑΣ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Παραγγελία
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Επιθυμητό

Επιθυμητό
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Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΣΚΑΚΙ - ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη, δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας.
 

ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΑΘΗ
ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΙΣΤΕΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκδότης: ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Τιμή Έκδοσης
 €13.46

Τιμή Πολιτείας
 €10.75 (-20%)

Κερδίζετε €2.71

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

Παραγγελία
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