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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γνωστοποιείται ο τρόπος που εργαστήκαμε

στη βιβλιοθήκη του Πολεμικού μουσείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στην αρχή

επιλέξαμε  το  υλικό  που  εργαστήκαμε  τυχαία  και  στη  συνέχεια  προβήκαμε  στην

επεξεργασία αυτού. Πρώτο μας μέλημα ήταν η  οργάνωση, η καταλογογράφηση, η

θεματική ευρετηρίαση και η ταξινόμηση του υλικού, όλα αυτά έγιναν με εισαγωγή

των τεκμηρίων στο αυτοματοποιημένο σύστημα Koha. Στη συνέχεια αναφέρονται το

ιστορικό πλαίσιο του οργανισμού,  παραδείγματα από το  Koha, οι  βιβλιογραφικές

εγγραφές και τα ευρετήρια που δημιουργήσαμε.

Λέξεις κλειδιά: οργάνωση, σχολική βιβλιοθήκη, αυτοματοποιημένο σύστημα , koha, 
επεξεργασία, καταλογογράφηση , ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση, ιστορικό 
πλαίσιο, βιβλιογραφικές εγγραφές

ABSTRACT
This thesis disclosed the way he worked in the library of the War Museum of

Thessaloniki. Specifically, in the beginning we chose the books that we work with

accidentally and then we made the processing of them. First  processing task was

organizing, cataloging,  subject indexing and classification of the material, all made

by insertion of documents in automated system Koha. Then mentioned the historical

background of the organization, examples from Koha, the records and the indexes

created.

Keywords: organizing, cataloging, war museum, automated system, koha, cataloging,
subject indexing, classification, historical background, bibliographic records
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για την εκπόνηση της εργασίας εξέχοντα ρόλο κατέχουν ένα μέρος ατόμων που θα

ήθελα να ευχαριστήσω. Αρχικά τον επιβλέπων καθηγητή της πτυχιακής εργασίας κ.

Γιάννη Ιωαννίδη για την αμέριστη βοήθεια, καθοδήγηση που μου προσέφερε, καθώς

και την υπομονή που έδειξε σε κάθε προβληματισμό που υπήρξε κατά την εκπόνηση

της εργασίας.

 Στη  συνέχεια  την  κα  Τσούκα  Τριανταφυλλιά   υπεύθυνη  βιβλιοθηκονόμος  του

σπουδαστηρίου  της  Σ.Δ.Ο όσο  αναφορά  τη  βοήθεια  για  την  αναζήτηση  και  την

διόρθωση θεμάτων μέσα από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Καθώς

και το κ. Γεώργιο Χριστοδούλου για την άμεση βοήθεια και επικοινωνία για όποια

διευκρίνηση χρειαστήκαμε για το αυτοματοποιημένο σύστημα Koha.  

Τέλος  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  το  διευθυντή  του  Πολεμικού  Μουσείου

Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Φαρμάκη καθώς και το προσωπικό για την κατανόηση που

έδειξαν, παραμένοντας στο χώρο της βιβλιοθήκης πέραν του ωραρίου αλλά και για

την βοήθεια τους σε οτι χρειαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα δημιουργώντας ένα

φιλόξενο περιβάλλον.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  εξέλιξη  των  τεχνολογικών  επιτευγμάτων  οδήγησε  στην  κοινωνία  της

πληροφορίας, στην οποία εξέχοντα θέση κατέχει η πληροφορία. Και η θέση που είναι

αποθηκευμένη  η  πληροφορία  είναι  εξέχουσας  σημασίας  για  την  κοινωνία,  την

οικονομία καθώς και την τεχνολογία. Κατά συνέπεια το λογισμικό μιας βιβλιοθήκης

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των πληροφοριών.

Λόγω  της  εξέλιξης  αυτής  κρίνεται  απαραίτητη  η  δημιουργία  ψηφιακών

καταλόγων στις βιβλιοθήκες έτσι πέρα απο την οργάνωση, την καταλογογράφηση, τη

θεματική  ευρετηρίαση  και  τη  ταξινόμηση,  προχωρήσαμε  και  στην  εισαγωγή των

τεκμηρίων στο αυτοματοποιημένο σύστημα Koha1, για την καλύτερη αναζήτηση του

υλικού.

Πρωτοπόρο θεωρείται το Koha αφού αποτελεί το πρώτο ελεύθερο σύστημα

ανοιχτού τύπου λογισμικό για βιβλιοθήκες, δηλαδή μπορούν να το χρησιμοποιούν

όλοι, να κάνουν τις τροποποιήσεις που επιθυμούν, χωρίς κάποια χρέωση.

1 Koha Open Source. [χ.χ.]. Liblime. 12 Ιαν. 2015 <http://www.koha.org/document>.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης2 αποτελεί παράρτημα του Πολεμικού

Μουσείου Αθηνών. Άνοιξε τις Πύλες του στο κοινό το 2000. Η ιστορία του κτηρίου

όμως,  ξεκινά  το  1900  όταν  σχεδιάστηκε  από  τον  Ιταλό  αρχιτέκτονα  Vitalliano

Posseli. 

Όταν  απελευθερώθηκε  η  Θεσσαλονίκη  το 1912 από  τον  ελληνικό

στρατό, περιήλθε  στην  κυριότητά του και  εγκαταστάθηκαν  σε  αυτό στρατιωτικές

μονάδες. Ύστερα από μία περίοδο αχρησίας, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία

του  τόπου  αποφάσισαν  να  στεγάσουν  εδώ  το  Πολεμικό  Μουσείο  της  πόλης  ως

παράρτημα του Πολεμικού  Μουσείου των Αθηνών.  Οι  εργασίες  ανακαίνισης  και

ανακατασκευής  του  άρχισαν  το  1993.  Μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών το

Μουσείο άνοιξε για το κοινό το  2000.

    « Σήμερα φιλοξενεί  στις  συλλογές  του  περισσότερα  από  10.000  κειμήλια

ανασυνθέτοντας τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Ξεκινώντας από την

προεπαναστατική περίοδο και φτάνοντας μέχρι την εμπλοκή στην Κύπρο το 1974, ο

επισκέπτης  έχει  την  ευκαιρία  να  βιώσει  την  Ελληνική  Επανάσταση,  τους

Βαλκανικούς  Πολέμους καθώς και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.  Σε αυτό το

ιστορικό  πλαίσιο  συναντάει  κειμήλια  των  κρατών  που  συμμετείχαν  σε  όλες  τις

ιστορικές περιόδους ως σύμμαχοι ή αντίπαλοι του ελληνικού στρατού.» Όπως μας

εξηγεί  ο  Συνταγματάρχης  (ΠΒ-ΕΥ)  Φαρμάκης  Γεώργιος  Δηευθυντής  Πολεμικού

Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Στο  χώρο  του  μουσείου  γίνονται  διάφορες  εκδηλώσεις-δραστηριότητες,

ομιλίες  και  φυσικά  ξεναγήσεις.  Έχουν  φιλοξενηθεί  στους  αυτούς  χώρους,  έχουν

πραγματοποιήθει  επιστημονικά συνέδρια,  παρουσιάσεις  βιβλίων,  ημερίδες,  ομιλίες

και εορταστικές συγκεντρώσεις συλλόγων.

Το  κτίριο  είναι  διόροφο  με  δυο  μεγάλες  αίθουσες  η  μια  κατηλειμένη  με

εκθέματα και η δεύτερη κενή για περιοδικές εκθέσεις, ακόμα κειμήλια συναντάμε

2 Μακεδονική Κληρονομιά. 29 Οκτ.2015. Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. 10 Μαΐ. 2015 <www.imma.edu.gr>.
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στο  υπόγειο  του  κτιρίου  και  στο  προάυλιο  χώρο.  Τέλος  έχει  διαμορφωθεί  μια

αίθουσα που χρεισιμοποιήται ως αμφιθέατρο.

Στο  κτίριο  υπάρχει  μια  μικρή  βιβλιοθήκη  η  οποία  διαθέτει  μια  συλλογή

περίπου  με  5000  τεκμήρια.  Τα  βιβλία  που  υπάρχουν  είναι  ποικίλης  ύλης,  τα

περισσότερα είναι στρατιωτικού, ιστορικού περιεχομένου και άλλα που προέρχονται

από δωρεές  γενικού περιεχομένου κυρίως απο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Στο

χώρο της βιβλιοθήκης εργαστήκαμε και μεις, σε όλα τα στάδια της εργασίας μας.

Στη συνέχεια αναφέρουμε μερικές απο τις μόνιμες εκθέσεις  που υπάρχουν

στο μουσείο.

 Μνήμες απο τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Στην  έκθεση  αυτή  φιλοξενούνται  διακριτά  ιστορικά  τμήματα  που

παρουσιάζουν τους σημαντικότερους σταθμούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας:

την  προεπαναστατική  περίοδο,  τον  Εθνικοαπελευθερωτικό  Αγώνα  του  1821,  τη

βαυαροκρατία,  τον πόλεμο του 1897,  τον Μακεδονικό Αγώνα (1904–1908),  τους

Βαλκανικούς  Πολέμους,  τον  Πρώτο  Παγκόσμιο  Πόλεμο  και  τη  Μικρασιατική

Καταστροφή, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,  τη διεθνή  ειρηνευτική  δράση του

Ελληνικού Στρατού και τους κοινούς αγώνες Ελλαδιτών και Κυπρίων. Εξέχουσας

σημασίας  συλλογή  θα  πρέπει  να  προσθέσουμε  καθώς  εμφανίζονται  λεπτομερώς

μικροί χώροι της τότε εποχής.

Ετσι πολεμήσαμε το 1940-41

Η έκθεση αποτελεί ένα ειδικό και λεπτομερές αφιέρωμα στη συμμετοχή της

Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που εκκινεί από την προετοιμασία του

ελληνοιταλικού πολέμου και φθάνει μέχρι και την απελευθέρωση της χώρας από τις

ναζιστικές  δυνάμεις  κατοχής  τον  Οκτώβριο  του  1944. Από  την συλλογή  του  κ.

Κωνσταντίνου Γκιουλέκα.
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Σοφία Βέμπο – Τραγούδησε την Ελλάδα κι όλη η Ελλάδα τραγούδησε μαζί

της

Στο  Πολεμικό  Μουσείο  Θεσσαλονίκης  εκτίθεται  μια  μοναδική  συλλογή

ενθυμημάτων  της.  Η  συλλογή  περιλαμβάνει  αυθεντικά  προσωπικά  της  κειμήλια,

σπάνιες  παρτιτούρες,  δίσκους  γραμμοφώνου,  θεατρικά  κοστούμια/καθημερινά

φορέματα,  κοσμήματα,  χειρόγραφα,  θεατρικά  προγράμματα,  ανέκδοτες

φωτογραφίες, αποκόμματα τύπου και πολλά ακόμα αντικείμενα. Από την συλλογή

της κ. Κατερίνας Κ. Πετρίδου.

Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912

Στον  προθάλαμο  του  πρώτου  ορόφου  του  Μουσείου φιλοξενούνται

πολύ σημαντικά εκθέματα από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912.

Γκαλερί ταγμάτων αριστεράς & στρατιωτικών μεταλλίων

Το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στεγάζει στον ισόγειο εκθεσιακό του

χώρο  την  πιο  ολοκληρωμένη  συλλογή  ταγμάτων  αριστείας  και  στρατιωτικών

μεταλλίων στην Ελλάδα. Από την συλλογή του κ. Βασίλειου Νικόλτσιου.

Συλλογή  οχημάτων  αρμάτων  &  όπλων  όλων  των  κλαδών  των  Ένοπλων

Δυνάμεων

Στο εμπρόσθιο  και  οπίσθιο τμήμα του προαύλιου  χώρου του Μουσείου ο

επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει από κοντά πυροβόλα, ελαφρά άρματα μάχης,

τορπίλες, μαχητικό αεροσκάφος και οχήματα μεταφοράς προσωπικού.
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Γκαλερί όπλων και ξιφών

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει  όπλα και  ξίφη που χρονολογούνται  από την

περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης έως τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Ο επισκέπτης

συναντά τυφέκια, αραβίδες, υποπολυβόλα, οπλοπολυβόλα, πυρομαχικά, ξιφολόγχες

και  λόγχες,  ξίφη και  ξιφίδια,  περίστροφα και πιστόλια.  Από την   συλλογή του κ.

Βασίλειου Νικόλτσιου.

Νωπογραφία τετραλογίας της ελληνικής ιστορίας από τον Πολύκλειτο Ρέγκο

Στο  Μουσείο  εκτίθεται η  ζωγραφική  απεικόνιση (τεχνική βυζαντινής

νωπογραφίας) της ελληνικής ιστορίας.

Έκθεση οικογενειακών κειμηλίων

  Στον μουσειακό χώρο υπάρχει  μια έκθεση οικογενειακών κειμηλίων,  της

οικογένειας  Φίκα,   που  αναφέρεται  στην  προσφορά  της  σε  αγώνες  από  την

επανάσταση του 1821 έως τη Μικρασιατική Εκστρατεία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  εργασία  αυτή  θεωρείται  ως  συνέχεια  άλλων  πτυχιακών  εργασιών  που

διεκπεραιώθηκαν με το ίδιο θέμα και περιεχόμενο, οι οποίες είναι ακόμα σε εξέλιξη

δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αποτελεί το δεύτερο μέρος του συνολικού έργου

και απαρτίζεται απο 301 εγγραφές.

Στη  βιβλιοθήκη  του  μουσείου  συναντήσαμε  ένα  βιβλίο  εισαγωγής,  όπου

αναγραφόταν  ο  τίτλος,  ο   συγγραφέας  και  ο  εκδότης.  Στα  τεκμήρια  υπήρχαν  τα

βιβλιόσημα με αριθμό εισαγωγής και τη σφραγίδα του μουσείου, ώστε να γίνεται

εμφανή η κατοχή του.  Στη συνέχεια  προχωρήσαμε στην επεξέργασία  του υλικού

αφορά  την  καταλογογράφηση,  τη  θεματική  ευρετήριαση,  την  ταξινόμηση  των

τεκμηρίων και την εισαγωγή τους στο αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφών Κοha.

Η καταλογογράφηση που διεκπεραιώσαμε ήταν πρωτότυπη, βασίστηκε στους

AACR23 (Anglo-American  Cataloging  Rules  2)  και  στις  σημειώσεις  του  κ  Σίτα

Ανέστη  και  της  κας  Εμμανουήλ  Κυριακής  για  το  Marc214.  Οι  θεματικές

επικεφαλίδες  έγιναν  σύμφωνα  με  την  ηλεκτρονική  έκδοση  των  θεματικών

επικεφαλίδων  της  Βιβλιοθήκης  του  Κογκρέσου.  Η  ταξινόμηση  των  βιβλίων

πραγματοποιήθηκε με την 22η έκδοση του ταξινομικού συστήματος Dewey Decimal

Classification  και  την  έκδοση  της  Ένωσης  Ελλήνων  Βιβλιοθηκαρίων  (Dewey

Δεκαδική  Ταξινόμηση) για την Ελληνική  Ιστορία5 και  την Ελληνική Λογοτεχνία6

όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Στο ευρετήριο συγγραφέων καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά πρώτα τα

ονόματα των ελλήνων συγγραφέων και ακολουθούν των ξένων πάντα σύμφωνα με

τη καθιερωμένη τους μορφή. Στο ευρετήριο τίτλων αναγράφονται με αλφαβητική

σειρά πρώτα οι ελληνικοί τίτλοι και έπειτα οι αγγλικοί και οι αριθμητικοί. Τα αρχικά

3 Gorman, M. (1994). Αγγλο-αμερικανικοί κανόνες καταλογογράφησης. Μετ. Μορελέλη-Κακούρη, Μ..
Θεσσαλονίκη: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 

4 Εμμανουήλ, Κ. & Σίτας, Α. (2005). Marc21 για βιβλιογραφικά δεδομένα. Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

5 Dewey, M. (1990). Dewey δεκαδική ταξινόμηση : ελληνική λογοτεχνία. Μετ. Ντελόπουλος, Κ. Αθήνα: 
Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων.

6 Dewey, M.  (1986). Dewey     δεκαδική  ταξινόμηση:  ελληνική  ιστορία.   Μετ.  Κάρυ,  Λ.,  Φέσσα  Ρ.  &
Λεντάρη, Κ.  Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων. 
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άρθρα που βρίσκονται  σε ονομαστική  πτώση παραλείπονται  από την αλφαβητική

ταξινόμηση. Στο ευρετήριο θεμάτων παρουσιάζονται με αλφαβιτική σειρά τα θέματα

που έχουμε καθιερώσει στην ελληνική γλώσσα. 

Τέλος  οι  παραπομπές  της  βιβλιογραφίας  συντάχθηκαν  σύμφωνα  και  οι

δικτυακοί τόποι με το πρότυπο ΑΡΑ σύμφωνα το εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών

παραπομπών Ωρίων7.

Ως  στόχο  θέσαμε  την  οργάνωση  του  υλικού  της  βιβλιοθήκης,  την

καταχώρηση  των  τεκμηρίων  στο  αυτοματοποιημένο  σύστημα  koha  και  την

ταξινόμηση του, ώστε να μπορεί να χρεισιμοποιήται ελεγχόμενα από τους επισκέπτες

του μουσείου.

7 Ωρίων πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού. 15 Μαΐ. 2009 Βιβλιοθήκη Αλεξάνδριου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. 17 Οκτ. 2015<http://orion.lib.teithe.gr>.
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KOHA
Πρόκειται  για  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης  βιβλιοθηκών.  Είναι

σχεδιασμένο  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  διαχειρίζεται  μεγάλες  συλλογές  τεκμηρίων,

όπως  βιβλία,  CDs  και  videos.  Μεταξύ  άλλων  παρέχει  δυνατότητες

καταλογογράφησης  και  αναζήτησης  των  τεκμηρίων,  καθώς  και  διαχείρισης

δανεισμού και κρατήσεων.

To Koha θεωρείται  το πρώτο ελεύθερο σύστημα ανοιχτού  λογισμικού  για

βιβλιοθήκες και χρησιμοποιείτε  παγκοσμίως. Η μελέτη και κατασκευή του έγιναν

στη Νέα Ζηλανδία από τη βιβλιοθήκη ‘Horowhenua Library trust’ και την  Katipo

Communications ltd.  Η  ανάπτυξη  του  οδηγείται  από  μια  αυξανόμενη  κοινότητα

βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για να επιτύχουν τους τεχνολογικούς τους στόχους.

Η εικόνα που ακολουθεί  είναι  η  πρώτη μας  επαφή με  το περιβάλλον του

Κoha πάνω δεξιά  εμφανίζεται  η  αναζήτηση,  στη  συνέχεια  υπάρχει  ως  επιλογή η

σύνθετη  αναζήτηση,  η  καταχώρηση  και  εύρεση  κάποιας  λίστας  που  έχουμε

δημιουργήσει  .  Παρουσιάζεται  η  βιβλιοθήκη  απο  την  οποία  έχουμε  επιτευξει  τη

σύνδεση καθώς και το όνομα χρήστη πάνω δεξιά.

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα KOHA

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται τα κύρια πεδία του Μarc σε καρτέλες(0-000,1-

100,2-200,3-300,4-400,5-500,6-600,7-700,8-800)  που  πατώντας  σε  αυτές
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εμφανίζονται τα πεδία που δίνουν ακριβείς πληροφορίες ανάλογα τις καρτέλες. Για

παράδειγμα στο 020 εμφανίζεται το isbn του τεκμηρίου. 

Εικόνα 2: Αρχική σελίδα εισαγωγής πληροφοριών στα πεδία

Για  την  επέκταση  ή  την  συρρίκνωση  ενός  πεδίου  (ετικέτας)  κάνουμε  κλικ  στην

ετικέτα περιγραφής (μπλε χρώμα). Για την παροχή βοήθειας στα Marc πεδία από την

Βιβλιοθήκη  του  Κογκρέσου  (Library  of  Congress)  κάνουμε  κλικ  στο  αγγλικό

ερωτηματικό, στα δεξιά της αρίθμησης του κάθε πεδίου.

Παρακάτω δίνεται το πεδίο 100, εδώ καθιερώνουμε αυτόν που φέρει την ευθύνη για

το τεκμήριο μας. Η επεξεργασία γίνεται πατώντας στο κουμπί δεξιά (στο τέλος του

personal name) και δημιουργούμε την καθιέρωση.

Εικόνα 3: Πεδίο εισαγωγής καθιερωμένου ονόματος φυσικού προσώπου.
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Ο πίνακας  στη  συνέχεια  μας  γνωστοποιεί  ότι  το  όνομα  που  έχουμε  δώσει  είναι

καθιερωμένο  και  έχει  χρησιμοποιηθεί  τουλάχιστον  μια  φορά.  Η διαδικασία  αυτή

γίνεται με αναζήτηση πριν προβούμε στην καθιέρωση.

Εικόνα 4: Ύπαρξη καθιερωμένου ονόματος συγγραφέα.

Παρατίθεται και η καρτέλα του 200, όπου προσθέτουμε τον ομοιόμορφο τίτλο (εάν υπάρχει,

240), τον κύριο τίτλο, τον υπότιτλο και τη μνεία ευθύνης (245), άλλα στοιχεία που αφορούν

την έκδοση και τέλος τα στοιχεία έκδοσης (260) 

Εικόνα 5: Δεύτερη καρτέλα εισαγωγής πληροφοριών, εμφανίζονται πεδία σχετικά με τον

τίτλο και την έκδοση  του τεκμηρίου.

Η φυσική περιγραφή του τεκμηρίου (300). Σε όλα τα πεδία η επεξεργασία γίνεται πατώντας

μέσα στο κελί που μας ενδιαφέρει, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο αριστερά  μπορούμε να

επαναλάβουμε το πεδίο, το δεύτερο με το κόκκινο x σβήνει-διαγράφει τα δεδομένα.
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Εικόνα 6: Πεδία απο την τρίτη καρτέλα σχετικά με τη φυσική περιγραφή.

Παρακάτω  συναντάμε  τα  πεδία  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  θέματα  που  έχουμε

δώσει. Στα τετραγωνάκια δίπλα απο το αγγλικό ερωτηματικό δίνουμε πληροφορίες

σχετικές με την αναγραφή  εάν θα υπάρξει πρόσθετη και την πηγή.

Εικόνα 7:Εμφανίζονται παραδείγματα εισαγωγής θεμάτων.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΜΟΡΦΗ
Εχουμε εισάγει τις εγγραφές στο αυτοματοποιημένο σύστημα Koha έχοντας τους 
δικούς μας κωδικούς ώστε να έχουμε ελέυθερη πρόσβαση. Η σύνδεση μας γινόταν 
απο τον παρακάτω σύνδεσμο http://  www  .koha1.libd.teithe.gr   .

Αριθμός εγγραφής [650]

=LDR  00917nam a22001934a 4500
=008  140717t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607387074
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a379.495$bΜΠΕ
=100  1\$91906$aΜπέλια, Ελένη Δ.
=245  10$a Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική η περίπτωση της 
Θράκης 1856-1912$cΕλένη Δ. Μπέλια
=260  \\$aInstitute for Balkan Studies$bΘεσσαλονίκη$c1995
=300  \\$a273 σ.$bφωτ., χάρτες $c24 εκ.
=440  \0$91171$aΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $n262
=650  04$91907$aΕκπαίδευση $zΕλλάδα$zΘράκη
=651  04$9342$aΘράκη(Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c650$d650
=952  \\$w2014-07-17$p00811$r2014-07-
17$40$00$6379_495657000000000_ΜΠΕ$9991$bWM$10$o379.495657 
ΜΠΕ$d2014-07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [145]

=LDR  00799nam a22001574a 4500
=008  140511t1984\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$ctei
=082  04$a320$bΑΝΤΩ
=100  1\$9431$aΑντωνακόπουλος, Αντώνης Λ.$d1921-1993
=245  10$a Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη /$cΑντώνης Λ. 
Αντωνακόπουλος.
=260  \\$a Αθήνα :$b Αντ. Ν. Σακκούλας,$c1984
=300  \\$a 256 σ.  $c24 εκ
=650  04$9433$aΠολιτική επιστήμη
=999  \\$c145$d145
=952  \\$w2014-05-11$p00244$r2014-05-
11$40$00$6320_000000000000000_ΑΝΤΩ$9268$bWM$10$o 320 ΑΝΤΩ$d2014-
05-11$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-08$p00949$r2014-09-
08$40$00$6320_000000000000000_ΑΝΤΩ$91192$bWM$10$o320 ΑΝΤΩ$d2014-
09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [ 937]
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=LDR  00861nam a22001814a 4500
=008  140916t1976\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.507$bΒΟΥ
=100  1\$92571$aΒουρνάς, Τάσος (1913-1990)
=245  00$a10 Οκτωβρίου 1862$bο εκπλειστηριασμός του ελληνικού 
θρόνου$cΤάσος Βουρνάς
=260  \\$aΑθήναι$bΕκδόσεις Φυτράκη $c[197;] 
=300  \\$a152 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=651  04$99036$aΕλλάδα$xΙστορία$yΌθων Α΄, 1832-1862
=651  04$92393$aΕλλάδα$xΠολιτική και διακυβέρνηση
=999  \\$c937$d937
=952  \\$w2014-09-16$p01050$r2014-09-
16$40$00$6938_637000000000000_ΒΟΥ$91319$bWM$10$o938.637 
ΒΟΥ$d2014-09-16$70$2ddc$yBK$Awm

Αριθμός εγγραφής [934 ]

=LDR  00761nam a22001694a 4500
=008  140916b1974\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$aΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a949.5074$bΚΑΛ
=100  1\$92572$aΚαλλιγάς, Κωνσταντίνος Π.
=245  03$a1η Μαρτίου 1935$cΚ. Π. Καλλιγας$bαπό την Αλβανία στην 
Κατοχή
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $cc1974 
=300  \\$a142 σ.$bεικ.$c22 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=651  04$92393$aΕλλάδα$xΠολιτική και διακυβέρνηση$z1917-1935
=999  \\$c934$d934
=952  \\$w2014-09-16$p01047$r2014-09-
16$40$00$6938_741000000000000_ΚΑΛ$91316$bWM$10$o938.741 
ΚΑΛ$d2014-09-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [953]

=LDR  00928nam a22001934a 4500
=008  140918t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.5072$bΦΩΤ
=100  1\$92618$aΦωτιάδης, Δημήτρης $d1898-1988
=245  00$a3η Σεπτεμβρίου 1843$cΔημήτρη Φωτιάδη 
=300  \\$a184 σ. $bεικ., φωτ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=600  04$99224$aΌθων$bο Α΄,$cΒασιλιάς της Ελλάδας$d1935-1967
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=650  04$92619$aΣυνταγματική ιστορία $zΕλλάδα
=651  04$99249$aΕλλάδα$xΠολιτική και διακυβέρνηση, 1935- 1967
=700  1\$92620$aΌθων Βασιλιάς της Ελλάδας  $e1815-1867
=999  \\$c953$d953
=952  \\$w2014-09-18$p01064$r2014-09-
18$40$00$6938_630000000000000_ΦΩΤ$91336$bWM$10$o938.63 ΦΩΤ$d2014-
09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [646]

=LDR  00760nam a22001694a 4500
=008  140717t2004\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960920421X
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a069$bNIK
=100  1\$91898$aΒλασίδης, Βλάσης
=245  10$a65 + 1 ιστορικά μουσεία της Ελλάδας $cΒασίλειος 
Νικολίτσιος, Βλάσης Βλασίδης 
=260  \\$a[χ.τ.]$bΟι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα 
$c2004 
=300  \\$a155 σ.$bεικ.$c29 εκ.
=650  04$98822$aΙστορικά μουσεία$zΕλλάδα
=999  \\$c646$d646
=952  \\$w2014-07-17$p00807$r2014-07-
17$40$00$6069_094950000000000_NIK$9989$bWM$10$o069.09495 
NIK$d2014-07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [656]

=LDR  00805nam a22002174a 4500
=008  140718t1999\\\\en\|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a007115809X
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a657$bMEI
=100  1\$91920$aMeigs, Robert F.
=245  10$aAccounting$b the basis for business decisions$c Robert 
F. Meigs, Jan R. Williams, Susan F. Haka ...[et.al.]
=250  \\$a11th ed.
=260  \\$aBoston$bIrwin/McGraw-Hill $c1999
=300  \\$axxvi, 1104 p.$bfig., tab., phot., $c28 cm.
=500  \\$aIncludes appendices and indexes.
=650  04$91829$aΔιοικητική λογιστική
=700  1\$91922$aWilliams, Jan R.
=700  1\$91923$aHaka, Susan f.
=999  \\$c656$d656
=952  \\$w2014-07-18$p00818$r2014-07-
18$40$00$6657_000000000000000_MEI$9998$bWM$10$o657 MEI$d2014-07-
18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [540]
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=LDR  00673nam a22001814a 4500
=008  140711t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0674017382
=040  \\$cTEI
=041  \\$aeng
=082  04$a155.93$bBOS
=100  1\$91614$aBoss, Pauline
=245  10$aAmbiguous loss$blearning to live with unresolved 
grief$cPauline Boss.
=260  \\$aCambridge, Mass. $bHarvard University Press$c1999 
=300  \\$a155 p. $c22 cm.
=504  \\$aIncludes bibliographical references (p. 143-151).
=650  04$91619$aΑπώλεια (Ψυχολογία)
=999  \\$c540$d540
=952  \\$w2014-07-11$p00729$r2014-07-
11$40$00$6155_930000000000000_BOS$9877$bWM$10$o155.93 BOS$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [607]

=LDR  00825nam a22002054a 4500
=008  140713t1990\\\\GRE|||||\||||\00|\0\GRE\d
=020  \\$a0201509393
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a001.644$bDEI
=100  1\$91344$aDeitel, Harvey M. $d1945-    
=245  13$aAn introduction to operating systems$cHarvey M. Deitel
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aUSA$bReading, Mass. Addison-Wesley Pub. Co. $cc1990
=300  \\$axxvi, 853 σ. $bεικ. $c25 εκ.
=440  \0$91767$aWorld Student Series Edition
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο.
=650  04$98723$aΛειτουργικά συστήματα (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)
=999  \\$c607$d607
=952  \\$w2014-07-13$p00766$r2014-07-
13$40$00$6005_430000000000000_DEI$9948$bWM$10$o005.43 DEI$d2014-
07-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [614]

=LDR  00680nam a22001934a 4500
=008  140713t1990\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a2040207058
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a519.535 4$bESC
=100  1\$91788$aEscofier, Brigitte
=245  10$aAnalyses factorielles simples et multiples $bobjectifs,
methodes et interpretation
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=260  \\$aParis$bDunod$c1990
=300  \\$axiii, 268 σ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$91789$aΣτατιστική
=700  1\$91791$aPages, Jerome
=999  \\$c614$d614
=952  \\$w2014-07-13$p00773$r2014-07-
13$40$00$6519_535400000000000_ESC$9955$bWM$10$o519.5354 
ESC$d2014-07-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [617]

=LDR  00951nam a22002054a 4500
=008  140713t1985\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a330.9495$bNEG
=100  1\$91802$aΝεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία
=245  10$aAnalysis of the Greek Economy$b problems - 
alternatives$cΜαρία Νεγρεπόντη - Δελιβάνη 
=250  \\$a2η βελτ. εκδ.
=260  \\$aAthens$bParatiritis $c1985
=300  \\$a542 σ. $c21 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$91803$aΟικονομία$zΕλλάδα$xΙστορία
=700  1\$91804$aΠορταρίτου - Κρεστενίτη, Βάσω
=999  \\$c617$d617
=952  \\$w2014-07-13$p00776$r2014-07-
13$40$00$6330_949500000000000_NEG$9958$bWM$10$o330.9495 
NEG$d2014-07-13$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-18$p00817$r2014-07-
18$40$00$6330_949500000000000_NEG$9997$bWM$10$o330.9495 
NEG$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [694]

=LDR  00817nam a22001934a 4500
=008  140720u1981\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.17$bINS
=110  2\$9226$aΕταιρία Μακεδονικών Σπουδών
=245  10$aAncient Macedonian studies in honor$cCharles F. Edson
=260  \\$aThessaloniki$bInstitute for Balkan Studies $c1981
=300  \\$a407 σ. $bεικ.$c26 εκ.
=440  \2$91843$aInstitute for Balkan Studies$v158
=600  1\$92035$aEdson Charles F. $y1905-
=600  04$9579$aΑλέξανδρος, $cο Μέγας, $d356-323 π.Χ. 
=651  04$98918$aΜακεδονία (Ελλάδα)$zΑρχαιότητες
=999  \\$c694$d694
=952  \\$w2014-07-20$p00861$r2014-07-
20$40$00$6938_170000000000000_INS$91039$bWM$10$o938.17 INS$d2014-
07-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [645]

=LDR  00757nam a22001814a 4500
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=008  140717t1976\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.94 $bINS
=100  1\$91895$aBridge, F. R.
=245  10$aAustro-Hungarian documents relating to the Macedonian 
struggle, 1896-1912 $cF. R. Bridge
=260  \\$aThessaloniki $bInstitute for Balkan Studies$c1976 
=300  \\$a527 σ.$c 25 εκ.
=440  \0$91896$aΙνστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών$v149
=650  04$9138$aΜακεδονικό ζήτημα
=651  04$97883$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c645$d645
=952  \\$w2014-07-17$p00806$r2014-07-
17$40$00$6938_940000000000000_AUS$9988$bWM$10$o938.94  AUS$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [844]

=LDR  00990nam a22001934a 4500
=008  140909t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a005.13$bΛΑΖ
=100  1\$92324$aΛάζος, Κωνσταντίνος Ε. 
=245  10$aBASIC (Quick Basic) και MS-DOS$cΚωνσταντίνου Ε. Λάζου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b[χ. ο.]$c1993 
=300  \\$a394 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=999  \\$c844$d844
=952  \\$w2014-09-09$p00968$r2014-09-
09$40$00$6005_130000000000000_ΛΑΖ$91213$bWM$10$o005.13 ΛΑΖ$d2014-
09-09$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-09$p00969$r2014-09-
09$40$00$6005_130000000000000_ΛΑΖ$91214$bWM$10$o005.13 ΛΑΖ$d2014-
09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [843]

=LDR  00840nam a22001814a 4500
=008  140909t1990\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.45$bΛΑΖ
=100  1\$92324$aΛάζος, Κωνσταντίνος Ε. 
=245  10$aBASIC και MS-DOS $cΚωνσταντίνου Ε. Λάζου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b[χ. ο.] $c1990 
=300  \\$a367 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
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=650  04$99027$aMS-DOS (Λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=999  \\$c843$d843
=952  \\$w2014-09-09$p00967$r2014-09-
09$40$00$6005_133000000000000_ΛΑΖ$91212$bWM$10$o005.133 
ΛΑΖ$d2014-09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [660]

=LDR  00846nam a22001934a 4500
=008  140718t19\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0521469538
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a428.2402465$bCRO
=100  1\$91931$aCrowther-Alwyn, John
=245  10$aBusiness roles $b12 more simulations for business 
English$cJohn Crowther-Alwyn
=260  \\$aCambridge$bCambridge University Press $cc1997
=300  \\$aiv, 100 σ.$bεικ., χαρτ.$c30 εκ.
=440  \0$91932$aCambridge copy collection
=650  04$91795$aΑγγλική γλώσσα$xΕγχειρίδια για ξένους ομιλητές
=650  04$98773$aΑγγλική γλώσσα$xΕπιχειρησιακά Αγγλικά
=999  \\$c660$d660
=952  \\$w2014-07-18$p00822$r2014-07-
18$40$00$6428_202465000000000_CRO$91002$bWM$10$o428.202465 
CRO$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [632]

=LDR  00950nam a22002054a 4500
=008  140716t19721984gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0140444262
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a 239.1$bAUG
=100  1\$91847$aAugustine, Bishop of Hippo$cSaint,
=245  10$aConcerning The city of God against the pagans$c St. 
Augustine ;  Henry Bettenson μεταφ.
=260  \\$aHarmondsworth, Middlesex$bPenguin Books $c1984 
=300  \\$ali, 1097 σ.$c20 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
=650  04$98807$aΠαγανισμός$xΣχέσεις$xΧριστιανισμός
=700  1\$91849$aBettenson, Henry Scowcroft$eΜεταφραστής
=700  1\$91850$aOMeara, John$eΣυγγραφέας Εισαγωγής
=999  \\$c632$d632
=952  \\$w2014-07-16$p00792$r2014-07-
16$40$00$6239_100000000000000_AUG$9974$bWM$10$o239.1 AUG$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [610]
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=LDR  01083nam a22002294a 4500
=008  140713t19731975gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a956.93$bΒΙΤ
=100  1\$91776$aΜπίτσιος, Δημήτρης 
=240  \0$aΚρίσιμες ώρες$lΕλληνική
=245  10$aCyprus$b the vulnerable republic$cΔημήτρης Μπίτσιος
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bInstitude for Balkan Studies$c1975
=300  \\$a223 σ.$bεικ.$c22 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=600  1\$91776$aΜπίτσιος, Δημήτρης,$y1915-1984
=650  04$98730$aΔιπλωμάτες$zΕλλάδα$vΒιογραφία
=651  04$98178$aΚύπρος$xΠολιτική και διακυβέρνηση
=999  \\$c610$d610
=952  \\$w2014-07-13$p00769$r2014-07-
13$40$00$6956_930000000000000_ΒΙΤ$9951$bWM$10$o956.93 ΒΙΤ$d2014-
07-13$t1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-17$p00794$r2014-07-
17$40$00$6956_930000000000000_ΒΙΤ$9976$bWM$10$o956.93 ΒΙΤ$d2014-
07-17$t2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [527]

=LDR  01017nam a22002174a 4500
=008  140710t2009\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789604461004
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a940.542142$bBEE
=100  1\$91564$aBeevor, Antony$d1946-
=240  10$aD-Day :the battle for Normandy
=245  00$aD-Day $bαπόβαση στη Νορμανδία$cAntony Beevor , 
μετάφραση Κώστας Κοκκορογιάννης. 
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Γκοβόστη$c2009
=300  \\$a701 σ$bχάρτες, φωτ.$c23 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=650  04$91565$aΠαγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945$xΕκστρατίες
=651  04$98705$aΓαλλία$xΙστορία, Στρατιωτική
=700  1\$91569$aΚοκκορόγιαννης , Κώστας 
=999  \\$c527$d527
=952  \\$w2014-07-10$p00716$r2014-07-
10$40$00$6940_542140000000000_BEE$9864$bWM$10$o940.54214 
BEE$d2014-07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [616]

=LDR  00810nam a22002054a 4500
=008  140713t2000\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
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=020  \\$a0792366638
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a510.71$bEDU
=245  10$aEducation for mathematics in the workplace
=260  \\$aBoston $bKluwer Academic Publishers$c2000 
=300  \\$axxiv, 265 σ.$bεικ., πιν.$c25 εκ.
=440  \0$91799$aMathematics education library$v 24
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήρια.
=650  04$91800$aΜαθηματικά$xΜελέτη και διδασκαλία
=700  1\$91797$aBessot, Annie
=700  1\$91798$aRidgway, Jim
=999  \\$c616$d616
=952  \\$w2014-07-13$p00775$r2014-07-
13$40$00$6510_710000000000000_BES$9957$bWM$10$o510.71 BES$d2014-
07-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [659]

=LDR  00820nam a22001814a 4500
=008  140718t19871990gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0521316081 
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a 808.042$bWIT
=100  1\$91930$aWithrow, Jean$d1937-    
=245  10$aEffective writing$bwriting skills for intermediate 
students of American English : student's book$bstudent's 
book$cJean Withrow
=260  \\$aNew York$bCambridge University Press $c1987
=300  \\$a90 σ.$bεικ.$c26 εκ.
=650  04$96884$aΑγγλική γλώσσα$xΓραμματική$vΕγχειρίδια, κλπ.
=650  04$98773$aΑγγλική γλώσσα$xΕπιχειρησιακά Αγγλικά
=999  \\$c659$d659
=952  \\$w2014-07-18$p00821$r2014-07-
18$40$00$6428_320000000000000_WIT$91001$bWM$10$o428.32 WIT$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [635]

=LDR  00898nam a22001814a 4500
=008  140717b1969\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a327.42056$bPAP
=100  1\$91860$aΠαπαδόπουλος, Γεώργιος Σ. (1925-    )
=245  10$aEngland and the Near East 1896-1898 $cG.S. Papadopoulos
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών$c1969 
=300  \\$a300 p.$c25 cm
=440  \0$91861$a Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 'Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίμου$v 106
=504  \\$aIncludes bibliography
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=651  04$98741$aΜεγάλη Βρετανία $xΕξωτερικές σχέσεις$zΜέση 
Ανατολή
=999  \\$c635$d635
=952  \\$w2014-07-17$p00796$r2014-07-
17$40$00$6327_420560000000000_PAP$9978$bWM$10$o327.42056 
PAP$d2014-07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [872]

=LDR  01208nam a22002174a 4500
=008  140911t2001\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608041805
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.94$bΑΝΔ
=100  1\$92421$aΑνδρέου, Αντρέας Π.$d1961-    
=245  00$aFragmenta macedonica $b20 ανέκδοτα έγγραφα από το 
βιλαέτι Βιτωλίων, 1901-1909 $cΑντρέας Π. Ανδρέου
=260  \\$aΑθήνα$bΤυπωθήτω$c 2001 
=300  \\$a167 σ.$c 27 εκ.
=500  \\$aΚείμενα στα ελληνικά με περιλήψεις στα αγγλικά.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις και ευρετήριο. 
=651  04$91151$aΜακεδονία(Ελλάδα)$xΙστορία 
=651  04$98999$aΦλώρινα (Ελλάδα)$xΙστορία$y20ος αιώνας
=651  04$99000$aΒιτώλια (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας) $xΙστορία $y20ος αιώνας
=999  \\$c872$d872
=952  \\$w2014-09-11$p00998$r2014-09-
11$40$00$6938_940000000000000_ΑΝΔ$91244$bWM$10$o938.94 ΑΝΔ$d2014-
09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Εγγραφή [695]

=LDR  00567nam a22001694a 4500
=008  140720t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0471962813
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a511.3$bBAL
=100  1\$92036$aBaldwin J. F. $qJames Frederick
=245  10$aFuzzy logic$cJ. F. Baldwin 1938-
=260  \\$aEngland$bWiley$c1996
=300  \\$axviii, 256 σ. $bεικ. $c25 εκ.
=650  04$98785$aΑσαφή λογική
=999  \\$c695$d695
=952  \\$w2014-07-20$p00862$r2014-07-
20$40$00$6511_313000000000000_BAL$91040$bWM$10$o511.313 
BAL$d2014-07-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [661]
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=LDR  00862nam a22001934a 4500
=008  140718t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a960851391X
=020  \\$a 9608513928
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a325.2495$bALE
=100  1\$9336$aΑλεξάκης, Βασίλης (1943-    )
=245  10$aGreeks around the world.$bv. 1. The modern Greek 
miracle$cVasilis Alexakis
=260  \\$aAthens : , Thessaloniki : Αποψη Cultural Centre ; 
Thessaloniki$bCultural Capital of Europe$c1997
=300  \\$a233 p.$bill.$c32 cm.
=650  04$98827$aΈλληνες $zΞένο Κράτος$xΠνευματική ζωή
=650  04$9704$aΠολιτισμός, Σύγχρονος$zΕλληνικές επιρροές
=999  \\$c661$d661
=952  \\$w2014-07-18$p00823$r2014-07-
18$40$00$6325_249500000000000_ALE$91003$bWM$10$o325.2495 
ALE$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [662]

=LDR  00827nam a22002174a 4500
=008  140718t19821996gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0256166013
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a658.049$bBAL
=100  1\$91936$aBall, Donald A.
=245  10$aInternational business$b the challenge of global 
competition$cDonald A. Ball
=250  \\$a6th ed.
=260  \\$aChicago$bIrwin$cc1996
=300  \\$axxv, 773 p.$bill., maps$c26 cm
=504  \\$aIncludes bibliographical references and indexes.
=650  04$98829$aΠολυεθνικές επιχειρήσεις
=650  04$98720$aΔιεθνείς οικονομικές σχέσεις
=700  1\$91937$aMcCulloch, Wendell H.
=999  \\$c662$d662
=952  \\$w2014-07-18$p00824$r2014-07-
18$40$00$6658_049000000000000_BAL$91004$bWM$10$o658.049 
BAL$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [613]

=LDR  00880nam a22002054a 4500
=008  140713t1992\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0030732263
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a332.042$bEVA
=100  1\$91785$aEvans, John S. $d1930-    $q(John Sidney)
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=245  10$aInternational finance$bA markets approach$c John S. 
Evans 
=260  \\$aUnited States of America$bHarcourt Brace College $c1992
=300  \\$a588 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
=650  04$91786$aΔιεθνής οικονομία
=650  04$91655$aΔιεθνής χρηματοοικονομική
=650  04$98772$aΟικονομική$xΙστορία
=999  \\$c613$d613
=952  \\$w2014-07-13$p00772$r2014-07-
13$40$00$6332_042000000000000_EVA$9954$bWM$10$o332.042 EVA$d2014-
07-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [690]

=LDR  00770nam a22002054a 4500
=008  140720t1979\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0134729773
=040  \\$agre
=041  \\$gTEI
=082  04$a658.1$bROD
=100  1\$92018$aRodriguez, Rita M.$d1944-    
=245  10$aInternational financial management $cRita M. Rodriguez
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aN.J.$bPrentice-Hall$c1979
=300  \\$axv, 686 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=650  04$91655$aΔιεθνής χρηματοοικονομική
=650  04$98829$aΠολυεθνικές επιχειρήσεις$xΟικονομία
=700  1\$92019$aCarter, E. Eugene
=999  \\$c690$d690
=952  \\$w2014-07-20$p00857$r2014-07-
20$40$00$6658_100000000000000_ROD$91035$bWM$10$o658.1 ROD$d2014-
07-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [608]

=LDR  00765nam a22001814a 4500
=008  140713t19891990gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0198285981
=020  \\$a0198287305 (Pbk)
=082  04$a332.45$bGRA
=100  1\$91769$aGrauwe, Paul de
=245  10$aInternational money$b post-war trends and 
theories$cPaul de  Grauwe
=260  \\$aOxford$bClarendon Press$c1989
=300  \\$a258 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
=650  04$91771$aΟικονομία
=651  04$98716$aΗνωμένες Πολιτείες Αμερικής$xΔιεθνείς Σχέσεις
=999  \\$c608$d608
=952  \\$w2014-07-13$p00767$r2014-07-
13$40$00$6332_450000000000000_GRA$9949$bWM$10$o332.45 GRA$d2014-
07-13$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [625]

=LDR  00888nam a22002174a 4500
=008  140716t2002\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0130423521
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a658.1511$bHOR
=100  1\$91827$aHorngren, Charles T.$d1926-    
=245  10$aIntroduction to management accounting$cCharles T. 
Horngren, Gary L. Sundem, William O. Stratton.
=260  \\$aUpper Saddle River$bNJ : Prentice Hall$c2002 
=300  \\$axxii, 789, A6, B8, G9, I11, P1 σ.$bεικ.$c29 εκ.
=440  \0$91828$aCharles T. Horngren series in accounting
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$91829$aΔιοικητική λογιστική
=700  1\$91830$aSundem, Gary L
=700  1\$91831$aStratton, William O
=999  \\$c625$d625
=952  \\$w2014-07-16$p00785$r2014-07-
16$40$00$6658_151100000000000_HOR$9967$bWM$10$o658.1511 
HOR$d2014-07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [729]

=LDR  01085nam a22001814a 4500
=008  140721t1968\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.545$bΔΗΜ
=100  1\$92097$aΔημάκης, Ιωάννης Δ.$d1929-    
=245  13$aLa guerre de l'Independance Grecque vue par la presse 
Francaise $cJean Dimakis$b(periode de 1821 a 1824 ) 
$bcontribution a l'etude de l'opinion publique et du mouvement 
philhellenique en France
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bInstitute for Balkan Studies$c1968 
=300  \\$a322 σ.$bεικ.$c25 εκ.
=440  \0$92098$aΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου$p Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών $v102
=650  04$92099$aΦιλελληνισμός $bΓαλλία
=999  \\$c729$d729
=952  \\$w2014-07-21$p00881$r2014-07-
21$40$00$6938_545000000000000_ΔΗΜ$91077$bWM$10$o938.545 
ΔΗΜ$d2014-07-21$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-21$p00882$r2014-07-
21$40$00$6938_545000000000000_ΔΗΜ$91078$bWM$10$o938.545 
ΔΗΜ$d2014-07-21$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [630]

=LDR  00672nam a22001694a 4500
=008  140716t1979\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
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=082  04$a938.94$bMIT
=100  1\$91842$aΜητσάκης, Καριοφύλλης 
=245  10$aMacedonia throughout the centuries$c K. Mitsakis
=260  \\$aThessaloniki$bInstitute for Balkan Studies$c1979 
=300  \\$a60 σ.$bχάρτες$c21 εκ.
=440  10$91843$aInstitute for Balkan Studies$v 139
=651  04$91151$aΜακεδονία(Ελλάδα)$xΙστορία 
=999  \\$c630$d630
=952  \\$w2014-07-16$p00790$r2014-07-
16$40$00$6938_940000000000000_MIT$9972$bWM$10$o938.94 MIT$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [609]

=LDR  00842nam a22002174a 4500
=008  140713t1958\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0070850127
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a658$bALL
=100  1\$91772$aAllen, Louis A.
=245  10$aManagement and organization $cLouis A. Allen
=260  \\$a[χ.τ]$bAuckland Mcgraw-Hill $c1958
=300  \\$a353 σ.$c21 εκ.
=440  \0$91773$aInternaonal student edition
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
=650  04$98728$aΔιοίκηση και οργάνωση
=650  04$96677$aΒιομηχανικό μάνατζμεντ
=650  04$98771$aΒιομηχανική οργάνωση
=999  \\$c609$d609
=952  \\$w2014-07-13$p00768$r2014-07-
13$40$00$6658_000000000000000_ALL$9950$bWM$10$o658 ALL$d2014-07-
13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [627]

=LDR  00852nam a22002174a 4500
=008  140716t19911967gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0135634792
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a658.8$bKOT
=100  1\$91834$aKotler, Philip
=240  10$aMarketing management: analysis, planning, 
implementation and control$l Ελληνικά
=245  10$aMarketing management$b analysis, planning, 
implementation and control$cPhilip Kotler ; μετάφ. Α. Σοκοδήμος 
=250  \\$a7η έκδ. 
=260  \\$aΑθήνα$bEMI Interbooks $c1991
=300  \\$a756 σ.$bπιν.$c24 εκ.
=650  04$91832$aΔιοίκηση
=650  04$98606$aΜάρκετινγκ
=650  04$91835$aΔιαφήμιση 
=999  \\$c627$d627

29



=952  \\$w2014-07-16$p00787$r2014-07-
16$40$00$6658_800000000000000_KOT$9969$bWM$10$o658.8 KOT$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [657]

=LDR  00733nam a22001934a 4500
=008  140718t1992\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0444887989
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a005.131$bSTE
=100  1\$91924$aStern, August$d1945-    
=245  14$aMatrix logic and mind$ba probe into a unified theory of
mind and matter$cAugust Stern
=260  \\$aAmsterdam$bNorth-Holland/Elsevier$c1992
=300  \\$axi, 290 p.$bill.$c25 cm.
=500  \\$aIncludes index.
=650  04$98755$aΛογική, Συμβολική και μαθηματική
=650  04$91925$aMatrix λογική
=999  \\$c657$d657
=952  \\$w2014-07-18$p00819$r2014-07-
18$40$00$6005_131000000000000_STE$9999$bWM$10$o005.131 STE$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [629]

=LDR  00762nam a22001574a 4500
=008  140716t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=082  04$a005.44769$bMIC
=110  2\$91841$aMicrosoft Corporation
=245  10$aMicrosoft Windows NT 4.0 network administration.
$cMicrosoft Corporation
=260  \\$aRedmond, Wash$bMicrosoft Press$c1997 
=300  \\$axxxix, 519 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο.
=650  04$91806$aΛειτουργικά συστήματα (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)
=650  04$98734$aΔίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
=999  \\$c629$d629
=952  \\$w2014-07-16$p00789$r2014-07-
16$40$00$6005_447690000000000_MIC$9971$bWM$10$o005.44769 
MIC$d2014-07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [626]

=LDR  00884nam a22002174a 4500
=008  140716t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0132106345
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a658$bCER
=100  1\$91833$aCerto, Samuel C.
=245  10$aModern management$bdiversity, quality, ethics, and the 
global environment$cSamuel C. Certo
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=250  \\$a7η εκδ.
=260  \\$aUpper Saddle River, N.J. $bPrentice Hall$c1997 
=300  \\$axvi, 640 σ.$bεικ.$c 28 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια. 
=650  04$91829$aΔιοικητική λογιστική
=650  04$98728$aΔοιήκηση και οργάνωση
=650  04$99070$aΜάνατζμεντ
=999  \\$c626$d626
=952  \\$w2014-07-16$p00786$r2014-07-
16$40$00$6658_000000000000000_CER$9968$bWM$10$o658 CER$d2014-07-
16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [619]

=LDR  00824nam a22001934a 4500
=008  140714t1992\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602091576
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.13$bSYC
=100  1\$91809$aSyck, Gary
=245  \\$aMεθοδολογία και τεχνικές προγραμματισμού με την Turbo 
Pascal$cGary Syck
=260  \\$aΑθήνα $bΚλειδάριθμος$c1992
=300  \\$a536 σ.$c25 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία .
=650  04$98799$aTurbo Pascal (Αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή)
=650  04$98734$aΔίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
=999  \\$c619$d619
=952  \\$w2014-07-14$p00778$r2014-07-
14$40$00$6005_130000000000000_SYC$9960$bWM$10$o005.13 SYC$d2014-
07-14$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [624]

=LDR  00819nam a22002054a 4500
=008  140716t2006\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9549402150
=020  \\$a 9789549402155
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.90744999$bROU
=110  2\$91822$aNational museum of history
=245  1\$aNational Museum of History$bcatalogue $cεπιμ. Ralitsa 
Rousseva 
=260  \\$aSofia$bNational Museum of History$c2006 
=300  \\$a263 σ.$bεικ.$c29 εκ.
=610  04$91822$aNational museum of History (Σόφια, Βουλγαρία)
=650  04$91826$aΙστορικά Μουσεία$zΒουλγαρία$zΣόφια
=700  \\$91823$aRousseva, Ralitsa$eεπιμ.
=999  \\$c624$d624
=952  \\$w2014-07-16$p00784$r2014-07-
16$40$00$6949_907400000000000_ROU$9966$bWM$10$o949.9074 
ROU$d2014-07-16$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [636]

=LDR  00893nam a22002294a 4500
=008  140717t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a3540602070
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a006.3$bMUL
=100  1\$91869$aMuller, Berndt$d1950-    
=245  10$aNeural networks$b an introduction$c B. Muller, J. 
Reinhardt, M.T. Strickland.
=250  \\$a2nd updated and corr. ed
=260  \\$aNew York$bSpringer-Verlag$c1995 
=300  \\$axv, 329 p.$bill.$c24 cm
=440  \0$91865$aPhysics of neural networks
=504  \\$aIncludes bibliographical references and index.
=650  04$98740$aΝευρωνικά δίκτυα (Πληροφορική)
=700  1\$91870$aReinhardt, J, (Joachim) 
=700  1\$91872$aStrickland, M. T, (Michael Thomas)
=999  \\$c636$d636
=952  \\$w2014-07-17$p00797$r2014-07-
17$40$00$6006_300000000000000_MUL$9979$bWM$10$o006.3 MUL$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [628]

=LDR  00769nam a22001814a 4500
=008  140716t1994\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0023527617
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a006.32$b HAY
=100  1\$91838$aHaykin, S. S.
=245  10$aNeural networks Printed text$ba comprehensive 
foundation$cSimon Haykin
=260  \\$aUnited States$bMacmillan College Publishing 
Company$c1994 
=300  \\$axxi, 696 σ.$bεικ.$c26 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.
=650  04$98740$aΝευρωνικά δίκτυα (Πληροφορική)
=999  \\$c628$d628
=952  \\$w2014-07-16$p00788$r2014-07-
16$40$00$6006_320000000000000_HAY$9970$bWM$10$o006.32  HAY$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [658]

=LDR  00777nam a22001814a 4500
=008  140718t1985\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
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=082  \\$a428.24$bFOW
=100  1\$91926$aFowler, W. S., (William Stewart)
=245  10$aNew Proficiency English$bTeacher's guide to books 1-3$c
W.S. Fowler.
=260  \\$aWalter-on-Thames$b:Nelson$c, 1985 
=300  \\$a179 p.$b ill.$c25 cm.
=650  04$91795$aΑγγλική γλώσσα$vΔιδακτικά βιβλία για ξένους 
ομιλητές
=650  04$98773$aΑγγλική γλώσσα$xΕπιχειρησιακά Αγγλικά
=700  1\$91929$aPidcock, J
=999  \\$c658$d658
=952  \\$w2014-07-18$p00820$r2014-07-
18$40$00$6428_240000000000000_FOW$91000$bWM$10$o428.24 FOW$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [620]

=LDR  00834nam a22001814a 4500
=008  140714t1991\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a 9602091185
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bΛΑΔ
=100  1\$91812$aΛαδιάς , Τάσος
=245  \\$aPascal$bμια μεθοδική προσέγγιση$cΤάσος Λαδιάς
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος$c1991
=300  \\$a391 σ.$bεικ., πιν.$c 24 εκ.
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=650  04$91683$aPascal (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=999  \\$c620$d620
=952  \\$w2014-07-14$p00779$r2014-07-
14$40$00$6005_133000000000000_ΛΑΔ$9961$bWM$10$o005.133 ΛΑΔ$d2014-
07-14$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [689]

=LDR  00717nam a22002174a 4500
=008  140720t19841994gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a041509982X
=040  \\$cTEI
=041  \\$ggre
=082  04$a320.01$bECC
=100  1\$92014$aEccleshall, Robert
=245  10$aPolitical ideologies an introduction
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aLondon$bRoutledge $c1996
=300  \\$a301 σ. $c24 εκ.
=650  04$91354$aΠολιτική επιστήμη$vΦιλοσοφία
=700  1\$92015$aGeophengan, Vincent
=700  1\$92016$aJay, Richard
=700  1\$92017$aKenny, Michael
=999  \\$c689$d689
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=952  \\$w2014-07-20$p00856$r2014-07-
20$40$00$6320_010000000000000_ECC$91034$bWM$10$o320.01 ECC$d2014-
07-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [663]

=LDR  00720nam a22002054a 4500
=008  140718t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0395745640
=020  \\$a0395722195 (student ed.)
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a657$bNEE
=100  1\$91940$aNeedles, Belverd E
=245  10$aPrinciples of accounting$c Belverd E. Needles Jr. ... 
[et al.]
=250  \\$a6th ed.$b instructor's annotated ed.
=260  \\$aBoston$bHoughton Mifflin Co. $cc1996 
=300  \\$axxxvii, 1237, 43, 24 p.$bill.$c29 cm
=500  \\$aIncludes indexes.
=650  04$91921$aΛογιστική 
=999  \\$c663$d663
=952  \\$w2014-07-18$p00825$r2014-07-
18$40$00$6657_000000000000000_NEE$91005$bWM$10$o657 NEE$d2014-07-
18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [835]

=LDR  01144nam a22001934a 4500
=008  140909t1991\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a006.3 $bKAT
=100  1\$92328$aΚατζουράκη, Μαρία 
=245  10$aProγραμματίζοντας στη Logική $bμε εφαρμογές της 
τεχνητής νοημοσύνης$cΜαρία Κατζουράκη, Μανόλης Γεργατσούλης [και]
Σταύρος Κόκκοτος
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Νέων Τεχνολογιών $cc1997 
=300  \\$a349 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=650  04$92329$aProlog (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=700  1\$92330$aΓεργατσούλης, Μανόλης $eΣυγγραφέας
=700  1\$92331$aΚόκκοτος, Σταύρος$eΣυγγραφέας
=999  \\$c835$d835
=952  \\$w2014-09-09$p00958$r2014-09-
09$40$00$6006_302850000000000_KAT$91203$bWM$10$o006.30285  
KAT$d2014-09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [692]
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=LDR  00746nam a22002054a 4500
=008  140720t19611966gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a150$bLIN
=100  1\$92028$aLindgren, Henry Clay$d1914-    
=245  10$aPsychology$b an introduction to a behavioral 
science$cLindgren, Henry Clay
=250  \\$a2nd ed.
=260  \\$aNew York$bWiley$c1966
=300  \\$axv, 560 p.$bill. $c26 cm.
=504  \\$aIncludes bibliographical references (p. 526-551) and 
index.
=650  04$91043$aΨυχολογία
=700  1\$92029$aByrne, Donn Erwin
=700  1\$92030$aPetrinovich, Lewis F.
=999  \\$c692$d692
=952  \\$w2014-07-20$p00859$r2014-07-
20$40$00$6150_000000000000000_LIN$91037$bWM$10$o150 LIN$d2014-07-
20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [638]

=LDR  00896nam a22002414a 4500
=008  140717t19791986gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0521225507 (han.)
=020  \\$a0521295483 (pbk.)
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a324.2$bMUE
=100  1\$91875$aMueller, Dennis C.
=245  10$aPublic choice$c Dennis C. Mueller.
=260  \\$aCambridge, Eng.$bCambridge University Press$c1979
=300  \\$axiii, 297 p.$b ill.$c 22 cm
=440  \0$91876$aCambridge surveys of economic literature.
=504  \\$aIncludes bibliographical references (p. 271-288) and 
index.
=650  04$9805$aΔημοκρατία
=650  04$99068$aΠολιτικά κόμματα
=650  04$98815$aΕκλογές
=650  04$98816$aΚοινωνική επιλογή
=999  \\$c638$d638
=952  \\$w2014-07-17$p00799$r2014-07-
17$40$00$6324_000000000000000_MUE$9981$bWM$10$o324 MUE$d2014-07-
17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [853]

=LDR  01001nam a22002294a 4500
=008  140910t1988\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0880223731
=040  \\$cTEI
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=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bOTT
=100  1\$92375$aOttensmann, John R.$eΣυγγραφέας
=240  \0$a QuickBASIC:Quick Reference $lEnglish
=245  00$aQuickBASIC $bΣυνοπτικός οδηγός $cJohn R. Ottensmann
=260  \\$aΑθήνα$bΜ.Γκιούρδας $c1988 
=300  \\$av, 154 σ.$c21 εκ.
=440  \0$92376$aQue
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=700  1\$92377$aΜπίκος, Αθανάσιος
=999  \\$c853$d853
=952  \\$w2014-09-10$p00979$r2014-09-
10$40$00$6005_133000000000000_OTT$91225$bWM$10$o005.133 
OTT$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [618]

=LDR  00870nam a22002054a 4500
=008  140713t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a1572313331
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.446$bRUS
=100  1\$91805$aRussel, Charlie.
=245  10$aRunning Microsoft Windows NT server 4.0$b the essential
guide for administrators, systems engineers, and IS 
professionals$cCharlie Russel
=260  \\$aRedmond, Wash.$bMicrosoft Press$c1997
=300  \\$axvi, 615 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο, γλωσσάριο.
=630  00$98796$aMicrosoftWindows NT Server
=650  04$98734$aΔίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
=700  1\$91807$aCrawford, Sharon
=999  \\$c618$d618
=952  \\$w2014-07-13$p00777$r2014-07-
13$40$00$6005_446000000000000_RUS$9959$bWM$10$o005.446 RUS$d2014-
07-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [559]

=LDR  00684nam a22001814a 4500
=008  140711t1975\\\\eng|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0043201040
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a947.0842$bNOV
=100  1\$91679$aNove, Alec
=245  10$aStalinism and after$cAlec Nove
=260  \\$a London$b: Allen & Unwin $c, 1975
=300  \\$a205 σ.$bεικ.$c23 εκ.
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=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
=650  04$98770$aΚουμουνισμός$zΣοβιετική Ένωση$xΙστορία
=999  \\$c559$d559
=952  \\$w2014-07-11$p00747$r2014-07-
11$40$00$6947_084200000000000_NOV$9896$bWM$10$o947.0842 
NOV$d2014-07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [693]

=LDR  00798nam a22002054a 4500
=008  140720t1986\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a0860781909
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.3$bNIC
=100  1\$92031$aNicol, Donald MacGillivray
=245  10$aStudies in late byzantine history and 
prosopography$cDonald M. Nicol
=260  \\$aLondon$bVariorum $c1986
=300  \\$axvii, 203 p.$c24 cm
=440  \2$92033$aCollected studies series $v242
=500  \\$aIncludes index.
=650  04$92386$aΠροσωπογραφία$xΒυζαντινή Αυτοκρατορία
=651  04$98784$aΒυζαντινή Αυτοκρατορία$xΙστορία
=999  \\$c693$d693
=952  \\$w2014-07-20$p00860$r2014-07-
20$40$00$6938_300000000000000_NIC$91038$bWM$10$o938.3 NIC$d2014-
07-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [558]

=LDR  00749nam a22001694a 4500
=008  140711t1962\\\\gre|||||\||||\00|\0\\\\\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$aeng
=082  04$a327.73$bPER
=100  1\$91677$aPerkins, Dexter$d1889-    
=245  14$aThe American approach to foreign policy$c Dexter 
Perkins
=260  \\$aCambridge$b: Harvard University Press $c, 1962 
=300  \\$a247 σ.$c, 22 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
=651  04$98716$aΗνωμένες Πολιτείες Αμερικής$xΔιεθνείς Σχέσεις
=999  \\$c558$d558
=952  \\$w2014-07-11$p00746$r2014-07-
11$40$00$6327_730000000000000_PER$9895$bWM$10$o327.73 PER$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [612]

=LDR  00733nam a22001814a 4500
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=008  140713t1978\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a973$bENC
=110  2\$91781$aEncyclopaedia Britannica, inc.
=245  10$aThe Annals of America.$bintroduction$cEncyclopaedia 
Britannica, inc.
=260  \\$aChicago$bEncyclopaedia Britannica$c1978
=300  \\$a158 σ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήρια.
=650  04$98732$aΧρονολόγηση, Ιστορική
=651  04$98731$aΗνωμένες Πολιτείες Αμερικής$xΙστορία
=999  \\$c612$d612
=952  \\$w2014-07-13$p00771$r2014-07-
13$40$00$6015_730000000000000_ENC$9953$bWM$10$o015.73 ENC$d2014-
07-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [691]

=LDR  00861nam a22001814a 4500
=008  140720t1968\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a945.506$bPSO
=100  1\$92022$aΨωμιάδης, Χάρης Ι.
=245  14$aThe eastern question$b The last phase :A study in 
Greek-Turkish diplomacy$cHarry J. Psomiades
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bInstitute for Balkan Studies$c1968
=300  \\$a145 p.$bfig., maps$c25 cm
=440  \\$92023$aΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου του Aιμου$v98
=504  \\$aIncludes bibliografy and index.
=650  04$91120$aΑνατολικό ζήτημα (Βαλκανικό)
=999  \\$c691$d691
=952  \\$w2014-07-20$p00858$r2014-07-
20$40$00$6327_495056100000000_PSO$91036$bWM$10$o327.4950561 
PSO$d2014-07-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [571]

=LDR  00745nam a22001814a 4500
=008  140712t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0415178584
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a155.937$bARC
=100  1\$91729$aArcher, John$d1944-    
=245  14$aThe nature of grief$b the evolution and psychology of 
reactions to loss$c John Archer.
=260  \\$aNew York$b: Routledge$c 1999
=300  \\$axiii, 317 σ.$bεικ.$c24 εκ.

38



=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια.
=650  04$91619$aΑπώλεια (Ψυχολογία)
=999  \\$c571$d571
=952  \\$w2014-07-12$p00760$r2014-07-
12$40$00$6155_937000000000000_ARC$9912$bWM$10$o155.937 ARC$d2014-
07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [645]

=LDR  00840nam a22001934a 4500
=008  140716t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a1566430534
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a320.01$bTHI
=100  1\$91844$aThiele, Leslie Paul
=245  10$aThinking politics$bperspectives in ancient, modern, and
postmodern political theory$cLeslie Paul Thiele.
=260  \\$aChatham, N.J.$bChatham House Publishers$c 1997 
=300  \\$axviii, 270 σ.$c 23 εκ.
=440  10$91845$aChatham House studies in political thinking
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές αναφορές ( 245-261 σ.) και 
ευρετήριο.
=650  04$91846$aΠολιτική επιστήμη
=999  \\$c631$d631
=952  \\$w2014-07-16$p00791$r2014-07-
16$40$00$6320_010000000000000_THI$9973$bWM$10$o320.01 THI$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [734]

=LDR  00722nam a22001814a 4500
=008  140722t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a 0134677625
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a428.24076$bSUL
=100  1\$92112$aSullivan, Patricia $d1950-    
=245  10$aToefl skills for top scores$cPatricia Noble Sullivan, 
Grace Y. Qui Zhong
=260  \\$aNew York$bPrentice Hall  $c1989
=300  \\$a248 σ.$c24 εκ.
=650  04$91795$aΑγγλική γλώσσα$vΔιδακτικά βιβλία για ξένους 
ομιλητές
=700  1\$92113$aZhong, Grace Yi Qui
=999  \\$c734$d734
=952  \\$w2014-07-22$p00888$r2014-07-
22$40$00$6428_240760000000000_SUL$91083$bWM$10$o428.24076 
SUL$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [564]
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=LDR  00861nam a22001814a 4500
=008  140712t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0078817935
=082  04$a005.262 $bOBR
=100  1\$91697$aO'Brien, Stephen K.
=245  10$aTurbo Pascal 7$bthe complete reference $cStephen 
O'Brien and Steven Nameroff
=260  \\$aBerkeley$bOsborne McGraw-Hill $c1993 
=300  \\$axxii, 808 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$91683$aPascal (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=700  1\$91698$aNameroff, Steven
=999  \\$c564$d564
=952  \\$w2014-07-12$p00751$r2014-07-
12$40$00$6005_133000000000000_OBR$9903$bWM$10$o005.133 OBR$d2014-
07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [649]

=LDR  00769nam a22001814a 4500
=008  140717t1990\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602031417
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a153.75$bMIX
=100  1\$91904$aΜιχαηλίδης, Κώστας Π. $d1928-1998
=245  13$aTο ανθρώπινο πρόσωπο$bστην φυσιογνωμική και την 
υπαρξιακή του διάσταση$c Κώστα Π. Μιχαηλίδη 
=260  \\$aΑθήνα$bΑστήρ$c1990 
=300  \\$a154 σ.$c22 εκ.
=650  04$91905$aΠερσοναλισμός 
=650  04$98747$aΑνθρώπινα όντα
=999  \\$c649$d649
=952  \\$w2014-08-08$p00809$r2014-08-
08$40$00$6153_758000000000000_MIX$91139$bWM$10$o153.758 
MIX$d2014-08-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [634]

=LDR  00698nam a22001814a 4500
=008  140717t1998\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a152.4$bKEN
=100  1\$91856$aIsaacs, Kenneth S.
=245  10$aUses of emotion$bnature's vital gift$c Kenneth S. 
Isaacs ; foreword by Matthew Enos.
=260  \\$aWestport, Conn.$bPraeger$c1998 
=300  \\$axxiv, 265 p.$bill.$c 25 cm.
=504  \\$aIncludes bibliographical references (p. [255]-257) and 
index.
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=650  04$91858$aΣυναισθήματα
=650  04$9591$aΦιλοσοφία
=999  \\$c634$d634
=952  \\$w2014-07-17$p00795$r2014-07-
17$40$00$6152_400000000000000_KEN$9977$bWM$10$o152.4 KEN$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [409]

=LDR  01251nam a22002534a 4500
=008  140626t2003\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960512355X
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bDEI
=100  1\$91346$aDeitel,Harvey.M$d1945-    
=240  10$aVisual Basic .Net how to program
=245  00$aVisual basic. Net $b προγραμματισμός$cH.M. Deitel, P. 
J. Deitel, T. R. Nieto ; απόδοση: Χρυσούλα Απ. Κουτρούμπα 
=250  \\$a2η έκδ. 
=260  \\$aΑθήνα$bΓκιούρδας$c 2003 
=300  \\$ali, 1525 σ.$b εικ., πίν.$c 24 εκ.
=504  \\$aΒιβλιογραφία: σ. [1471] - 1474 Ευρετήριο: σ. [1475] - 
1525 
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$98662$aVisual Basic (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή)
=700  1\$91350$aDeitel, Paul J.
=700  1\$91352$aΚουτρούμπα , Χρυσούλα Α. $eμτφρ.
=700  1\$91351$aNieto, T. R., (Tem R.)
=999  \\$c409$d409
=952  \\$w2014-06-26$p00673$r2014-06-
26$40$00$6005_276800000000000_DEI$9739$bWM$10$o005.2768 
DEI$d2014-06-26$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [855]

=LDR  00944nam a22002054a 4500
=008  140910t1994\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a156686142x
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bHOL
=100  1\$92378$aHolzner, Steven
=240  \0$aVisual C++ programming
=245  00$aVisual C++ προγραμματισμός για Windows $cSteven Holzner
; μεταφ. Ε. Γκ. Καλογήρου. 
=260  \\$aΑθήνα$bΒ. Γκιούρδας$c1994
=300  \\$axvi, 555 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήρια
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=650  04$92354$aC++ (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=999  \\$c855$d855
=952  \\$w2014-09-10$p00981$r2014-09-
10$40$00$6005_133000000000000_HOL$91227$bWM$10$o005.133 
HOL$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [611]

=LDR  00689nam a22001934a 4500
=008  140713t19681991gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a0582073790
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a909.82$bCAL
=100  1\$91779$aCalvocoressi, Peter
=245  10$aWorld politics since 1945 $cPeter Calvocoressi
=250  \\$a6η εκδ.
=260  \\$aEngland ; New York$bPearson Longman$c2009.
=300  \\$a754 σ.$bχάρτες$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$9904$aΠαγκόσμια πολιτική$y1945-1989
=999  \\$c611$d611
=952  \\$w2014-07-13$p00770$r2014-07-
13$40$00$6909_820000000000000_CAL$9952$bWM$10$o909.82 CAL$d2014-
07-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [672]

=LDR  00675nam a22001694a 4500
=008  140719t2007\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789604540426
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a889.1 $bΤΣΙ
=100  1\$91057$aΤσιμπίδης, Ελευθέριος  Ι.
=245  10$aΑγναντέματα ΙΙ $cΕλευθερίου Ι. Τσιμπίδη
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΕκδόσεις Ερωδιός $c2007
=300  \\$a103 σελ.$c21 εκ.
=650  04$91965$aΕλληνική ποίηση, Νεα
=999  \\$c672$d672
=952  \\$w2014-07-19$p00836$r2014-07-
19$40$00$6889_140000000000000_ΤΣΙ$91014$bWM$10$o889.14  
ΤΣΙ$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [576]

=LDR  01107nam a22002174a 4500
=008  140712t2005\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
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=020  \\$a9606601587
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.507 2 $bΚΑΡ
=100  1\$91736$aΚαραμπάτη, Περσεφόνη Γ. $eΕπιμελητής Έκδοσης
=245  10$aΑγώνας και διλήμματα$b η Μακεδονία του Παύλου Μελά μέσα
από τα σημειωματάριά του $cεπιμ. Περσεφόνη Γ.Καραμπάτη
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b : Ερωδιός$c, 2005
=300  \\$a199 σ.$b, εικ.$c, 25 εκ.
=440  \0$91011$aΜουσείο Μακεδονικού Αγώνα 
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=600  1\$91737$aΜελάς, Παύλος,$y1870-1904 
=650  04$9402$aΕθνικισμός
=651  04$97883$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c576$d576
=952  \\$w2014-07-12$p00765$r2014-07-
12$40$00$6938_664000000000000_ΚΑΡ$9917$bWM$10$o938.664  
ΚΑΡ$d2014-07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [751]

=LDR  00974nam a22001934a 4500
=008  140724t1963\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a356.18909519$bGUG
=100  1\$92155$aGugeler, Russell A.
=240  \\$aCombat actions in Korea, infantry, artillery, armor
=245  10$aΑγώνες μικρών μονάδων εν Κορέα$cΡάσσελ Α. Γκούγκελερ
=260  \\$aΑθήναι$bΔιέυθυνσις Στρατιωτικών Εκδόσεων Γ.Ε.Σ. $c1963
=300  \\$a334 σ.$b εικ.$c25 εκ.
=440  \0$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=650  04$92157$aΚορεάτικος Πόλεμος, 1950-1953$xΕκστρατίες
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=999  \\$c751$d751
=952  \\$w2014-07-24$p00905$r2014-07-
24$40$00$6951_904200000000000_GUG$91100$bWM$10$o951.9042 
GUG$d2014-07-24$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [500]

=LDR  00939nam a22001814a 4500
=008  140709t2008\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789606765122
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a779.99495074$bΜΑΛ
=100  1\$91482$aΜαλούχος, Γεώργιος Π.
=245  00$aΑγώνες των Ελλήνων$b1897-1947 ο μισός αιώνας που 
ολοκλήρωσε την Ελλάδα μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του 
Πολεμικού Μουσείου$cΓεώργιος Π. Μαλούχος, Αντώνης Δ. 
Παπαγιαννίδης 
=260  \\$aΑθήνα$bΕλεύθερος τύπος$c2008 
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=300  \\$a254 σ.$bεικ.$c30εκ.
=505  \\$aτ. 2
=650  \4$944$aΕλλάδα$xΙστορία, Στρατιωτική
=999  \\$c500$d500
=952  \\$w2014-07-09$p00690$r2014-07-
09$40$00$6779_994950740000000_ΜΑΛ$9838$bWM$10$o779.99495074 
ΜΑΛ$d2014-07-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [514]

=LDR  01177nam a22002174a 4500
=008  140709t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607057341
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.0310949509561$bΚΕΝ
=100  1\$91514$aΚεντρωτής, Κυριάκος Δ.$d1962-    
=245  10$aΑεροναυτικές ασκήσεις στο Αιγαίο$bΕλλάδα- 
Τουρκία$bδιεθνές δίκαιο και γεωπολιτική$cΚυριάκος Δ. Κεντρωτής
=260  \\$a Αθήνα$bΠροσκήνιο$c1999
=300  \\$a247 σ.$bφωτ., χαρτ., πιν., εικ.$c25 εκ
=440  \0$91516$aΓεωπολιτική 
=651  04$98703$aΕλλάδα$xΣτρατιωτικές σχέσεις$zΤουρκία
=651  04$98704$aΤουρκία$xΣτρατιωτικές σχέσεις$zΕλλάδα
=700  1\$91522$aΜάζης , Ιωάννης Θ$eΣυγγραφέας Εισαγωγής
=700  1\$91523$a Σιδεράτος , Άγγελος $eΕπιμελητής Έκδοσης
=999  \\$c514$d514
=952  \\$w2014-07-09$p00704$r2014-07-
09$40$00$6327_495000000000000_ΚΕΝ$9850$bWM$10$o327.495 ΚΕΝ$d2014-
07-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [715]

=LDR  00642nam a22001694a 4500
=008  140721t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608531888
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.217$bΖΑΡ
=100  1\$92067$aΖαρζώνης, Βασίλης
=245  10$aΆζωρος ορεινή Περραιβία
=260  \\$aΛάρισα$b"έλλα" $c1995
=300  \\$a169 σ.$bεικ., χάρτ. $c24 εκ.
=651  04$98920$aΕλασσόνα (Λάρισα, Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c715$d715
=952  \\$w2014-07-21$p00867$r2014-07-
21$40$00$6938_210000000000000_ΖΑΡ$91062$bWM$10$o938.21 ΖΑΡ$d2014-
07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [750]
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=LDR  00912nam a22001934a 4500
=008  140724t1963\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a940.53$bLEM
=100  1\$92152$aLemonnier, Andre Georges
=240  \\$aLes cent jours de Normandie
=245  13$aΑι εκατόν ημέραι της Νορμανδίας$cNαύαρχος Lemonier
=260  \\$aΑΘήναι$bΓ.Ε.Σ. $c1963
=300  \\$a248 σ.$c26 εκ.
=440  \0$92042$aΣυμπληρωματικαί εκδόσεις Διευθύνσεως Εκδόσεων 
Αρχηγείου Στρατού
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$98901$aΠαγκόσμιος Πόλεμος,$y1939-
1945$xΚαμπάνιες$zΓαλλία$zΝορμανδία
=999  \\$c750$d750
=952  \\$w2014-07-24$p00904$r2014-07-
24$40$00$6940_530000000000000_LEM$91099$bWM$10$o940.53 LEM$d2014-
07-24$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [397]

=LDR  01104nam a22001814a 4500
=008  140620t1963\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a940.5421$2ΑΙΖ
=100  1\$91294$aΑΐζενχαουερ$cΣτρατηγός
=240  14$aLes Operations en Europe des forces expeditionnaires 
alliees
=245  06$aΑι Εν Ευρώπη επιχειρήσεις των συμμαχικών εκστρατευτικών
δυνάμεων$b 6 Ιουνίου 1944-8 Μα¨ίου 1945$cΣτρατηγού Αϊζενχάουερ ; 
μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Παν. Δ. Καφετζόπουλου 
=260  \\$aΑθήναι$bΣτρατιωτικά Περιοδικά Γ.Ε.Σ.$c 1963 
=300  \\$a303 σ. $c24 εκ.
=440  \0$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=650  04$91296$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 -- Εκστρατείες 
=999  \\$c397$d397
=952  \\$w2014-06-20$p00663$r2014-06-
20$40$00$6940_542100000000000$9729$bWM$10$o940.5421$d2014-06-
20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [840]

=LDR  00999nam a22001814a 4500
=008  140909t1984\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a179.9 $bΑΡΒ
=100  1\$91708$aΑρβανιτάκης, Αναστάσιος Δ. (1907-    )
=245  10$aΑιδώς $bη φύση και η σημασία του σεβασμού και της 
ντροπής στην ηθική ζωή των αρχαίων Ελλήνων$cΑναστάσιου Αρβανιτάκη
=260  \\$a[χ.τ]$b[Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης]$c1984
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=300  \\$a402 σ.$c 24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια 
=650  04$9869$aΕκπαίδευση, ελληνική
=650  04$92348$aΗθική $zΕλλάδα, Αρχαία 
=999  \\$c840$d840
=952  \\$w2014-09-09$p00964$r2014-09-
09$40$00$6179_709380000000000_ΑΡΒ$91209$bWM$10$o179.70938  
ΑΡΒ$d2014-09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [551]

=LDR  00856nam a22002054a 4500
=008  140711t19931995gre|||||\||||\00|\0\g\\\d
=020  \\$a9608469007
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a889.109$bΣΟΥ
=100  1\$91649$aΣουλιώτης, Μίμης 
=245  10$aΑλφαβητάριο για την ποίηση$cΜίμης Σουλιώτης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΔεδούσης$c1995 
=300  \\$a380 σ.$c20 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει ευρετήρια. 
=650  04$91651$aΠοίηση$xΜελέτη και διδασκαλία
=650  04$9101$aΕλληνική Λογοτεχνία, Σύγχρονη
=650  04$97881$aΕλληνική ποίηση, Νέα
=999  \\$c551$d551
=952  \\$w2014-07-11$p00739$r2014-07-
11$40$00$6889_109000000000000_ΣΟΥ$9888$bWM$10$o889.109 ΣΟΥ$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [848]

=LDR  01111nam a22001814a 4500
=008  140910t1986\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=082  04$a735.209495$bΓΟΥ
=100  1\$92363$aΓουλάκη - Βουτυρά, Αλεξάνδρα 
=245  10$aΑναζητήσεις στο έργο του Γ. Χαλεπά $bσχέδια της Γ' 
περιόδου, 1930-1938$cΑλεξάνδρα Γουλάκη - Βουτυρά
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΤελλόγλειο Ίδρυμα $c1986 
=300  \\$a151, 155 σ.$b εικ.$c27 εκ.
=440  \0$92365$aΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης$pΤελλόγλειο Ίδρυμα$v 4
=500  \\$aΠεριέχει περίληψη στα αγγλικά
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο 
=600  04$92367$aΧαλεπάς, Γιαννούλης $d1851-1938 
=650  04$92366$aΓλύπτες$xΕλλάδα
=999  \\$c848$d848
=952  \\$w2014-09-10$p00973$r2014-09-
10$40$00$6735_209495000000000_ΓΟΥ$91218$bWM$10$o735.209495 
ΓΟΥ$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [563]

=LDR  00935nam a22001814a 4500
=008  140712t2005\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a808.82$bΚΑΝ
=100  1\$91691$aΚανακάκη, Ειρήνη
=245  10$aΑνθολόγιο θεατρικών μονολόγων $b ξένοι συγγραφείς$c 
Ειρήνη Κανακάκη
=260  \\$aΑθήνα$bΔωδώνη $c2005 
=300  \\$a766 σ.$c22 εκ.
=500  \\$aΕισαγωγές στη διαδρομή του θεάτρου από το ρωμαϊκό μέχρι
το ευρωπαϊκό και αμερικάνικο του 20ου αιώνα--Βιογραφίες 
συγγραφέων--Υπόθεση έργων. 
=650  04$91693$aΜονόλογοι 
=650  04$91695$aΔράμα 
=999  \\$c563$d563
=952  \\$w2014-07-12$p00750$r2014-07-
12$40$00$6808_820450000000000_ΚΑΝ$9902$bWM$10$o808.82045 
ΚΑΝ$d2014-07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [380]

=LDR  01037nam a22002174a 4500
=008  140613t2006\\\\xxu|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602724056
=040  \\$cTEI
=082  04$a346.065$bΔΡΥ
=100  1\$91218$aΔρυλλεράκης, Ιωάννης Κ. 
=245  00$aΑνώνυμες εταιρίες$b νομοθεσία, νομολογία, 
υποδείγματα$cΙωάννης Κ. Δρυλλεράκης κ.α
=250  \\$aΑναθεωριμένη εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΝομική βιβλιοθήκη$c2006
=300  \\$a1814 σ.$c24 εκ.
=440  \\$91219$aΠρακτική εφαρμογή εργατικού δικαίου.
=520  \\$a Περιλαμβάνει ευρετήριο.
=650  04$98651$aΕταιρικό δίκαιο$zΕλλάδα
=700  1\$98845$aΠαπαδογάμβρου, Βούλα 
=700  1\$98846$aΔερεδάκη, Μαρία Κ.
=999  \\$c380$d380
=952  \\$w2014-06-13$p00635$r2014-06-
13$40$00$6346_065000000000000_ΔΡΥ$9700$bWM$10$o346.065 ΔΡΥ$d2014-
06-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [669]

=LDR  01278nam a22002174a 4500
=008  140718t2002\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9609204201
=040  \\$cTEI
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=041  \\$ggre
=082  \\$a938.68 $bNIK
=100  1\$91953$aΝικόλτσιος, Βασίλειος 
=245  \\$aΑπό το Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη$bη ελληνοτουρκική 
αναμέτρηση του 1912 μέσα από τις αναμνήσεις του στρατηγού Χασάν 
Ταχσίν Πασά$cΒασίλειος Νικόλτσιος, Βασίλης Κ. Γούναρης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bGallery Collector's$c2002 
=300  \\$a131 σ.$bφωτ. εγχρ.$c30 εκ.
=651  04$9291$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΙστορία$yΠόλεμος του 1912-
1913
=651  04$98704$aΤουρκία$xΣχέσεις$zΕλλάδα
=651  04$98703$aΕλλάδα$xΣχέσεις$zΤουρκία
=700  1\$91010$aΓούναρης , Βασίλης Κ.
=999  \\$c669$d669
=952  \\$w2014-07-18$p00831$r2014-07-
18$40$00$6938_680000000000000_NIK$91010$bWM$10$o938.68  
NIK$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-19$p00846$r2014-07-
19$40$00$6938_680000000000000_NIK$91024$bWM$10$o938.68  
NIK$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [565]

=LDR  01060nam a22001814a 4500
=008  140712b1962\\\\g\\|||||\||||\00|\0\g\\\d
=082  04$a355$bBER
=100  1\$91699$aBerteil, Louis$d1904-    
=240  13$aDe Clauzewitz a la guerre froide$l Greek
=245  14$aΑπό τον Κλαούζεβιτς μέχρι του ψυχρού πολέμου$cLouis 
Berter , Κ.Α. Αναγνωστόπουλου μεταφ.
=260  \\$aΑθήναι$bΣτρατιωτικών Περιοδικών Γ.Ε.Σ.$c1962 
=300  \\$a467 σ.$bχάρτες$c24 εκ
=440  \\$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=600  1\$91705$aΚλαούζεβιτς, Καρλ φον$y1780-1831
=650  04$92043$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη$xΙστορία
=700  1\$91702$aΑναγνωστόπουλος , Κωνσταντίνος Α .$eΜεταφραστής
=999  \\$c565$d565
=952  \\$w2014-07-12$p00752$r2014-07-
12$40$00$6355_000000000000000_BER$9904$bWM$10$o355 BER$d2014-07-
12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [758]

=LDR  01077nam a22002054a 4500
=008  140725t1986\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a350.0073$bΠΑΝ
=100  1\$92178$aΠαναγιωτακόπουλος, Δημήτρης Χ. $d1945-    
=245  10$aΑποκέντρωση και παραγωγικότητα $bστρατηγική θεώρηση των
μηχανισμών παροχής αστικών υπηρεσιών$cΔ. Χ. Παναγιωτακοπούλου
=260  \\$aΞάνθη$bΟμάς$c1986
=300  \\$a210 σ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία. 
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=650  04$92180$aΠαραγωγικότητα
=650  04$9792$aΤοπική αυτοδιοίκηση$zΕλλάδα
=650  04$92706$aΑποκέντρωση στη διοίκηση$zΓαλλία
=999  \\$c758$d758
=952  \\$w2014-07-25$p00912$r2014-07-
25$40$00$6351_000000000000000_ΠΑΝ$91107$bWM$10$o351 ΠΑΝ$d2014-07-
25$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [648]

=LDR  00868nam a22002054a 4500
=008  140717t1962\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a327$bHAR
=100  \\$91899$aHart, Liddell
=240  \\$aDeterrent of defence
=245  \\$aΑποτροπή του πολέμου ή άμυνα$b Liddell Hart
=260  \\$aΑθήναι$b: Τυπ. Στρατιωτικού Τυπογραφείου$c1962
=300  \\$a222 σ.$c25 εκ.
=440  \0$91900$aΑποτροπή του πολέμου ή άμυνα
=650  04$91901$aΣτρατιωτική ιστορία
=650  04$97818$aΑμυντική (Στρατιωτική επιστήμη)
=700  \\$91903$aΠαπαρρόδου , Νικόλαος Κ.
=999  \\$c648$d648
=952  \\$w2014-07-17$p00808$r2014-07-
17$40$00$6355_009000000000000_HAR$9990$bWM$10$o355.009 HAR$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [543]

=LDR  01325nam a22002054a 4500
=008  140711t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\g\\\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a185$bΑΝΔ
=100  1\$91627$aΑνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ.$d1929-    
=245  10$aΑριστοτέλης$bοντολογία, γνωσιοθεωρία, ηθική, πολιτική 
φιλοσοφία$cΔ.Ζ. Ανδριόπουλος ... [κ.α.] ; επιμ. Ν. Σ. Μελισσίδης
=250  \\$a2η έκδ. επαυξημένη
=260  \\$aΘεσσαλονίκη $bΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης$c1995 
=300  \\$a663 σ. $c21 εκ.
=500  \\$aΑφιέρωμα στον J.P. Anton διακεκριμένο αριστοτελιστή από
ομάδα μαθητών φίλων και συναδέλφων του για να τιμήσουν τα πενήντα
χρόνια της δραστηριότητας του στο χώρο της φιλοσοφίας. 
=650  04$91648$aΡητορική, Αρχαία
=650  04$91628$aΑριστοτέλης, 384-322 π.Χ. 
=700  04$91629$aΑριστοτέλης, 384-322 π.Χ.
=999  \\$c543$d543
=952  \\$w2014-07-11$p00732$r2014-07-
11$40$00$6185_000000000000000_ΑΝΔ$9880$bWM$10$o185 ΑΝΔ$d2014-07-
11$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [554]

=LDR  00882nam a22002174a 4500
=008  140711t1982\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9600408688
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a185$bΑΡΙ
=100  1\$91629$aΑριστοτέλης, 384-322 π.Χ.
=245  10$aΑριστοτέλους ποιητική$c εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια 
Στάθη Ιω. Δρομάζου 
=250  \\$a3η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$b: Κέδρος $c, 1982 
=300  \\$a384 σ.$c, 21 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο.
=600  04$91629$aΑριστοτέλης, 384-322 π.Χ.
=650  04$94060$aΠοίηση
=700  1\$91663$aΔρομάζος, Στάθης Ι.(1915-1983)
=999  \\$c554$d554
=952  \\$w2014-07-11$p00742$r2014-07-
11$40$00$6185_000000000000000_ΑΡΙ$9891$bWM$10$o185 ΑΡΙ$d2014-07-
11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [555]

=LDR  01093nam a22002054a 4500
=008  140711b2007\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a 949.56$bΤΕΡ
=100  1\$91664$aΤερζίδης, Ευστάθιος Χ.$d1930-    
=245  10$aΑρσένιο$bιστορία 150 χρόνων 1857-2007$cΕυστάθιος Χ. 
Τερζίδης, Φωτεινή Καψάλα-Τερζίδου.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη   $b:[χ.ε]$c, 2007
=300  \\$a663 σ.$bεικ., χάρτες, φωτ.$c30 εκ.
=500  \\$a  
=502  \\$aΠεριέχει επίμετρο με μητρώα κατοίκων Αρσενίου και 
παράρτημα με πίνακα ονομάτων φωτογραφιών και χαρτών.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία. 
=650  04$91665$a Αρσένιο(Πέλλα)$x Ιστορία 
=700  1\$91667$aΚαψάλα-Τερζίδου, Φωτεινή 
=999  \\$c555$d555
=952  \\$w2014-07-11$p00743$70$r2014-07-
11$40$2ddc$00$6949_565000000000000_ΤΕΡ$9892$bWM$10$o949.565 
ΤΕΡ$d2014-07-11$aWM

Αριθμός εγγραφής [720]

=LDR  01037nam a22001934a 4500
=008  140721t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a726.5094956$bKOY
=100  1\$92079$aΚουρκουτίδου-Νικολαϊδου, Ευτυχία
=245  10$aΑχειροποίητος ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου$cΕυτυχία 
Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΙδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Aιμου $c1989
=300  \\$a74 σ.$bεικ. $c16 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ$v11
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=610  24$98923$aΠαναγία η Αχειροποίητος (Ναός: Θεσσαλονίκη, 
Ελλάδα)
=650  04$98787$aΕκκλησιαστικά κτίρια$zΕλλάδα$zΘεσσαλονίκη
=999  \\$c720$d720
=952  \\$w2014-07-21$p00872$r2014-07-
21$40$00$6726_509495650000000_KOY$91068$bWM$10$o726.50949565 
KOY$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [643]

=LDR  00934nam a22001934a 4500
=008  140717t2005\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960-87484-4-5 
=020  \\$a960-88535-0-8
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.68$bNAY
=110  2\$91890$aΝαυτικό Μουσείο Ελλάδος 
=245  10$aΒαλκανικοί Πόλεμοι - ο Ναυτικός Αγώνας, 1912-1913 $b= 
Balkan Wars - the Naval Struggle, 1912-1913$cΝαυτικό Μουσείο 
Ελλάδος 
=260  \\$aΠειραιάς$bΝαυτικό Μουσείο της Ελλάδος$c2005 
=300  \\$a381 σ.$bεικ.$c 23 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=651  04$91247$aΕλλάδα  $xΙστορία$yΒαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913
=999  \\$c643$d643
=952  \\$w2014-07-17$p00804$r2014-07-
17$40$00$6938_680000000000000_ΒΑΛ$9986$bWM$10$o938.68 ΒΑΛ$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [528]

=LDR  01031nam a22002174a 4500
=008  140710t18882006gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602485663
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.68$bΔΡΑ
=100  1\$91570$aΔραγούμης, Φίλιππος Σ.$d1890-1980
=245  10$aΒαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913$bΗμερολόγιο$cΦίλιππος Σ. 
Δραγούμης
=250  \\$a1η ανατυπ.
=260  \\$aΑθήνα$aΓιάννενα$bΔωδώνη$c1988
=300  \\$a461 σ.$bεικ.$c21 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο ονομάτων.
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=651  04$95835$aΕλλάδα$xΙστορία $yΒαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
=651  04$96879$aΒαλκανική χερσόνησος$xΙστορία$y20ος αιώνας
=700  1\$91576$aΜαζαράκης-Αινιάν , Ιωάννης Κ. 
=999  \\$c528$d528
=952  \\$w2014-07-10$p00717$r2014-07-
10$40$00$6938_680000000000000_ΔΡΑ$9865$bWM$10$o938.68 ΔΡΑ$d2014-
07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [913]

=LDR  01431nam a22002054a 4500
=008  140912t1969\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a330.1543$bΛΕΓ
=100  1\$92528$aΛεγάτος, Γεράσιμος Γ. 
=245  10$aΒασικά μαθηματικά $bαπαραίτητα στην οικονομική 
ανάλυση$cΓεράσιμου Γ. Λεγάτου 
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Gutenberg$c1969 
=300  \\$a2 τ.$c24 εκ.
=500  \\$a"Για χρήση των φοιτητών του Οικονομικού Τμήματος της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
=500  \\$aΤ.1. Στοιχεία απο το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό
-- τ.2. Αριθμητικές σειρές, δυναμοσειρές, σειρές FOURIER , 
συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, γραμμικά διαφορικά συστήματα 
=504  \\$aΠεριέχεται βιβλιογραφία 
=650  04$91800$aΜαθηματικά$xΕκπαίδευση
=999  \\$c913$d913
=952  \\$w2014-09-12$p01030$r2014-09-
12$40$00$6510_243300000000000_ΛΕΓ$91293$bWM$10$o510.2433 
ΛΕΓ$d2014-09-12$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-12$p01031$r2014-09-
12$40$00$6510_243300000000000_ΛΕΓ$91294$bWM$10$o510.2433 
ΛΕΓ$d2014-09-12$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [666]

=LDR  00811nam a22001934a 4500
=008  140718t2003\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9604900625
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  \\$a949.5075$bBOY
=100  1\$91947$aΒουκελάτος, Γιώργος Κ.
=245  10$aΓερμανία 1960-1974 Κβελλενστράσε 2 $b αγώνες και 
παρασκήνια$c Γιώργος Κ. Βουκελάτος 
=260  \\$aΑθήνα$bLibro$c2003
=300  \\$a722 σ.$c23 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει παράρτημα. 
=651  04$98833$aΕλλάδα$xΙστορία$y1967-1974
=651  04$98776$aΓερμανία$xΙστορία
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=999  \\$c666$d666
=952  \\$w2014-07-18$p00828$r2014-07-
18$40$00$6949_507500000000000_BOY$91007$bWM$10$o949.5075 
BOY$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [537]

=LDR  00830nam a22001814a 4500
=008  140710t1969\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a943.0864$bSCH
=100  1\$91607$aSchramm, Wilhelm von$d1898-    
=245  00$aΓερμανοί στρατηγοί κατά του Χίτλερ$b η απόπειρα 
δολοφονίας του Χίτλερ της 20ής Ιουλίου 1944$cWilhelm Von Schramm
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ε.]$c1969 
=300  \\$a270 σ.$bεικ.$c 25 εκ.
=650  04$91609$aHitler, Adolf$y, 1889-1945 
=650  04$91610$aΑντί-Ναζιστικό κίνημα
=700  1\$91608$aΠατατζής , Σωτήρης$eΜεταφρ.
=999  \\$c537$d537
=952  \\$w2014-07-10$p00726$r2014-07-
10$40$00$6943_086400000000000_SCH$9874$bWM$10$o943.0864 
SCH$d2014-07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [621]

=LDR  01099nam a22002534a 4500
=008  140715t1992gr\\xxu|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607019482
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a153.4$bLUR
=100  1\$91815$aLuria, A. R.
=240  \\$aCognitive Development Its Cultural and Social 
Foundations
=245  10$aΓνωστική ανάπτυξη$cΑ. R. Luria
=250  \\$a2η εκδ. 
=260  \\$aΑθήνα$bΕλληνικά Γράμματα$c1992
=300  \\$a181 σ.$c 23 εκ.$bδιαγρ., πίν.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία .
=600  1\$92654$aVygotsky, Lev Semenovich,$d1896-1934
=650  04$91817$aΓνωστική ψυχολογία
=650  04$92653$aΑνάπτυξη προσωπικότητας
=700  1\$92655$aΚωσταρίδου-Ευκλείδη , Αναστασία I. $eΕπιμελητής 
Έκδοσης
=700  1\$92656$aΤερζίδου , Μανίνα $eΜεταφραστής
=999  \\$c621$d621
=952  \\$w2014-07-15$p00780$r2014-07-
15$40$00$6153_400000000000000_LUR$9962$bWM$10$o153.4 Lur$d2014-
07-15$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [550]

=LDR  00929nam a22002174a 4500
=008  140711t1999\\\\G\\|||||\||||\00|\0\g\\\d
=020  \\$a9607760409
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a185$bΠΕΝ
=100  1\$91644$aΠεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα
=245  10$aΓοργίας$cΤερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΖήτρος$c1999
=300  \\$a398 σ. $c19 εκ.
=440  \0$91645$aΑρχαίοι συγγραφείς Ζήτρος $v10
=500  \\$aΑντικριστές σελίδες στα αρχαία και νέα ελληνικά.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=600  04$98769$aΓοργίας,$d483-376 π.Χ
=650  04$91648$aΡητορική, Αρχαία
=999  \\$c550$d550
=952  \\$w2014-07-11$p00738$r2014-07-
11$40$00$6185_000000000000000_ΠΕΝ$9887$bWM$10$o185 ΠΕΝ$d2014-07-
11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [942]

=LDR  00897nam a22001814a 4500
=008  140917t1975\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.764$bΔΗΜ
=100  1\$92590$aΔημητρίου, Δημήτριος N.$d1921-    
=245  00$aΓοργοπόταμος $b Έλληνες αντάρτες εναντίον του 
Ρόμμελ$cΔ. Δημητρίου 
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $cc1975 
=300  \\$a273 σ.$bεικ.,  χάρτης$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$9400$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945$x Αντιστασιακά 
κινήματα$zΕλλάδα
=700  \1$92594$aΒελουχιώτης , Άρης  $d1905-1945
=999  \\$c942$d942
=952  \\$w2014-09-17$p01053$r2014-09-
17$40$00$6938_764000000000000_ΔΗΜ$91325$bWM$10$o938.764 
ΔΗΜ$d2014-09-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [951]

=LDR  00762nam a22001814a 4500
=008  140918t1976\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.671$bΒΟΥ
=100  1\$92571$aΒουρνάς, Τάσος $d1913-1990
=245  00$aΓουδί $bτο κίνημα του 1909$cΤάσου Βουρνά
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=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $c1976 
=300  \\$a234 σ.$bεικ.$c22 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$91003$aΠραξικοπήματα$zΕλλάδα
=651  04$99251$aΕλλάδα$xΙστορία$yΠραξικόπημα, 1909
=999  \\$c951$d951
=952  \\$w2014-09-18$p01062$r2014-09-
18$40$00$6938_671000000000000_ΒΟΥ$91334$bWM$10$o938.671 
ΒΟΥ$d2014-09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [957]

=LDR  00805nam a22001694a 4500
=008  140918t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.711$bΓΡΗ
=100  1\$92570$aΓρηγοριάδης, Σόλων Ν.$d1912-1994$eΣυγγραφέας
=245  00$aΔεκέμβριος 1944 $bτο ανεξήγητο λάθος$cΣόλων Ν. 
Γρηγοριάδης
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Φυτράκη$c197- 
=300  \\$a185 σ.$bεικ., φωτ., $c23 εκ.
=440  \\$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=651  04$98777$aΕλλάδα$xΙστορία$yΕμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
=999  \\$c957$d957
=952  \\$w2014-09-18$p01068$r2014-09-
18$40$00$6938_771000000000000_ΓΡΗ$91340$bWM$10$o938.771 
ΓΡΗ$d2014-09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [752]

=LDR  00876nam a22002054a 4500
=008  140724t1962\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$ggre
=082  04$a355$bEAR
=100  1\$92158$aEarle, Edward Mead
=240  \\$aMakers of modern strategy
=245  10$aΔημιουργοί της νέας στρατηγικής $bη στρατιωτική σκέψις 
από Μακκιαβέλλι μέχρι Χίτλερ$cEdward Mead Earle
=260  \\$aΑθήναι$b[χ.ό.]$c1962
=300  \\$aιε, 662 σ.$c25 εκ.
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=700  1\$92161$aCraig, Gordon A.
=700  1\$92162$aGilbert, Felix
=700  1\$91903$aΠαπαρρόδου , Νικόλαος Κ.
=999  \\$c752$d752
=952  \\$w2014-07-24$p00906$r2014-07-
24$40$00$6355_000000000000000_EAR$91101$bWM$10$o355 EAR$d2014-07-
24$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [401]

=LDR  01133nam a22002174a 4500
=008  140621t2001\\\\xxu|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608700108
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a779.9949565$bBUC
=100  1\$91309$aΔούκας, Βασίλης$eΦωτογράφος
=245  00$aΔιαδρομές στο παρελθόν $bΜεγάλη Παναγία Χαλκιδικής 
1887-1978$cΒασίλης Δούκας
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΕκδόσεις Δια Βίου$c2001
=300  \\$a175 σ.:$bεικ.;$c33 εκ.
=651  \4$98657$a Χαλκιδική (Ελλάδα)$vΦωτογραφικά λευκώματα
=651  \4$98658$aΧαλκιδική  (Ελλάδα)$xΚοινωνική ζωή και έθιμα
=651  \4$98659$aΜεγάλη Παναγιά (Χαλκιδική, Ελλάδα)
=700  1\$91313$a Παπαγιάννη, Άννα$e κείμενα 
=700  1\$91314$aΚαραβασιλικού,  Γραμματική $eεπιμ.
=999  \\$c401$d401
=952  \\$w2014-06-21$p00667$r2014-06-
21$40$00$6779_994956500000000_ΔΟΥ$9733$bWM$10$o779.9949565 
ΔΟΥ$d2014-06-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [829]

=LDR  00863nam a22001814a 4500
=008  140908b1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960209205Χ 
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bΖΑΡ
=100  1\$92318$aΖάρκος, Σπύρος $eΣυγγραφέας
=245  00$aΔομές δεδομένων και αρχεία στη C $bανάλυση με 108 
προγράμματα$cΣπύρος Ζάρκος 
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος$cc1993 
=300  \\$a403 σ.$c24 εκ.
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=650  04$98734$aΔίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
=999  \\$c829$d829
=952  \\$w2014-09-08$p00952$r2014-09-
08$40$00$6005_133000000000000_ΖΑΡ$91195$bWM$10$o005.133 
ΖΑΡ$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [642]

=LDR  00873nam a22001814a 4500
=008  140717t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607235452
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.369$bΚΑΛ
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=100  1\$91888$aΚαλαφατούδης, Στράτος 
=245  10$aΔουλεύοντας με το microsoft excel v.4.0$c Στράτος 
Καλαφατούδης, Κυριάκος. Ισαρης
=260  \\$aΑθήνα$bΝέες Τεχνολογίες $c1993 
=300  \\$a351 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο. 
=650  04$91889$aMicrosoft Excel (Αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή)
=999  \\$c642$d642
=952  \\$w2014-07-17$p00803$r2014-07-
17$40$00$6005_369000000000000_ΚΑΛ$9985$bWM$10$o005.369 ΚΑΛ$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [676]

=LDR  00954nam a22001934a 4500
=008  140719t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607771079
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a889.108$bΣΤΕ
=100  1\$91975$aΣτεργίου, Αγγελική
=245  10$aΕγκώμια και θρήνοι για τις αλησμόνητες πατρίδες$bΘράκη,
Κωνσταντινούπολη, Μικρασία, Πόντος, Βόρειος Ηπειρος, Κύπρος$c 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΙανός  $c1997
=300  \\$a238σ.$bεικ., χάρτες $c24εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία (σ. 233) και ευρετήριο.
=650  04$97881$aΕλληνική ποίηση, Νέα
=650  04$91977$aΔημοτική μουσική 
=999  \\$c676$d676
=952  \\$w2014-07-19$p00840$r2014-07-
19$40$00$6889_100800000000000_ΕΓΚ$91018$bWM$10$o889.1008 
ΕΓΚ$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [799]

=LDR  01163nam a22002294a 4500
=008  140902t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9605120275
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a005.133$bGUR
=100  01$92249$aGurewich, Nathan
=240  00$aTeach yourself visual basic 4 in 21 days.
=245  00$aΕγχειρίδιο της visual basic 4$cNathan Gurewich, Ori 
Gurewich; μετφ. Ε. Γκαγκάτσιου. 
=260  \\$aΑθήνα$bΓκιούρδας$c1996 
=300  \\$axxvii, 787 σ.$bεικ.$c22 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$91347$aMicrosoft Visual BASIC (Γλώσσα προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών)
=700  01$92250$aΓκαγκάτσιου, Ελένη 
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=999  \\$c799$d799
=952  \\$w2014-09-02$p00923$r2014-09-
02$40$00$6005_133000000000000_NAT$91152$bWM$10$o005.133 
NAT$d2014-09-02$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-03$p00930$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_GUR$91159$bWM$10$o005.133 
GUR$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [802]

=LDR  01174nam a22002294a 4500
=008  140903t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9605120968
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bGUR
=100  1\$92249$aGurewich, Nathan
=240  00$aTeach yourself Visual Basic 5 in 21 days
=245  00$aΕγχειρίδιο της Visual Basic 5$cNathan Gurewich, Ori 
Gurewich ; μετ. Ε. Γκαγκάτσιου.
=260  \\$aΑθήνα$bΜ. Γκιούρδας$c1997 
=300  \\$axxv, 801 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο.
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=700  1\$92259$aGurewich, Ori
=999  \\$c802$d802
=952  \\$w2014-09-03$p00927$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_GUR$91156$bWM$10$o005.133 
GUR$d2014-09-03$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-03$p00928$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_GUR$91157$bWM$10$o005.133 
GUR$d2014-09-03$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-03$p00929$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_GUR$91158$bWM$10$o005.133 
GUR$d2014-09-03$tαντ. 3$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [879]

=LDR  00947nam a22001934a 4500
=008  140911t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607290607
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.649$bΒΑΚ
=100  1\$91331$aΒακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. $d1951-    
=245  10$aΕθνοτική διαπάλη στη Μακεδονία (1894-1904)  $bη 
μακεδονία στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα $cΚωνσταντίνος Απ.
Βακαλόπουλος
=260  \\$aΑθήνα$bΗρόδοτος$c1999 
=300  \\$a392 σ.$bεικ., χαρτ. $c24 εκ.
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=440  \0$92437$aΙστορία$p(Ηρόδοτος) 
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία. 
=650  04$9120$aΜακεδονία$xΙστορία
=999  \\$c879$d879
=952  \\$w2014-09-11$p01007$r2014-09-
11$40$00$6938_940000000000000_ΒΑΚ$91253$bWM$10$o938.94 ΒΑΚ$d2014-
09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [827]

=LDR  00700nam a22001694a 4500
=008  140908t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a340.09$bΒΑΛ
=100  1\$92310$aΒάλληνδας, Πέτρος Γ. 
=245  00$aΕισαγωγή εις την επιστήμην του δικαίου$c Πέτρου Γ. 
Βαλληνδά 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΤο Νομικόν $c1955 
=300  \\$a139 σ.$c25 εκ.
=650  04$9407$aΔίκαιο$xΦιλοσοφία
=650  04$92311$aΔίκαιο$zΕλλάδα
=999  \\$c827$d827
=952  \\$w2014-09-08$p00947$r2014-09-
08$40$00$6340_100000000000000_ΒΑΛ$91190$bWM$10$o340.1 ΒΑΛ$d2014-
09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [553]

=LDR  01322nam a22002174a 4500
=008  140711t19982005gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608087481
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a808.8$bTRA
=100  1\$91656$aTravers, Martin
=240  13$aAn introduction to modern European Literature
=245  10$aΕισαγωγή στη νεώτερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία$bαπό το 
ρομαντισμό ως το μεταμοντέρνο$cMartin Travers ; μετάφραση Ιωάννα 
Ναούμ,Μαρία Παπαηλιάδη ; επιστημονική επιμέλεια-εισαγωγή : Τάκης 
Καγιαλής 
=260  \\$aΑθήνα$b: Βιβλιόραμα$c, 2005 
=300  \\$a461 σ. $c21 εκ.
=440  \0$91657$aΣυμφραζόμενα $pΘεωρία-ιστορία-κριτική
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
=650  04$91658$aΕυρωπαϊκή λογοτεχνία $xΙστορία και κριτική $y19ος
αιώνας 
=650  04$91660$aΕυρωπαϊκή λογοτεχνία $xΙστορία και κριτική $y20ος
αιώνας 
=999  \\$c553$d553
=952  \\$w2014-07-11$p00741$r2014-07-
11$40$00$6808_800000000000000_TRA$9890$bWM$10$o808.8 TRA$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [838]

=LDR  01198nam a22002174a 4500
=008  140909t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960723586
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a004 $bKOI
=100  1\$92338$aΚοίλιας, Χρήστος 
=245  10$aΕισαγωγή στην πληροφορική$bκαι τα περιβάλλοντα MS-DOS 
και Windows 95$cΧρήστος Κοίλιας, Στράτος Καλαφατούδης 
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Νέων Τεχνολογιών $c1996 
=300  \\$a303 σ.$bπίν.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο 
=630  04$99026$aMS-DOS (Λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=650  04$92337$aMicrosoft Windows (Πρόγραμμα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών)
=700  1\$91888$aΚαλαφατούδης, Στράτος 
=999  \\$c838$d838
=952  \\$w2014-09-09$p00961$r2014-09-
09$40$00$6004_000000000000000_KOI$91206$bWM$10$o004  KOI$d2014-
09-09$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-09$p00962$r2014-09-
09$40$00$6004_000000000000000_KOI$91207$bWM$10$o004  KOI$d2014-
09-09$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [801]

=LDR  01154nam a22002294a 4500
=008  140903t1998\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a088236118X
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bSHE
=100  1\$92254$aShelly, Gary B.
=240  00$aIntroduction to BASIC programming
=245  10$aΕισαγωγή στον προγραμματισμό της γλώσσας BASIC $cGary 
B. Shelly, Thomas J. Cashman ; μετάφραση Σωτήρης Μηλιτσόπουλος ; 
επιμέλεια Τάκης Κούμουλος
=260  \\$aΑθήνα$bΜ. Γκιούρδας$c1988 
=300  \\$axvi, 434 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=700  1\$92256$aCashman, Thomas J.
=700  1\$92257$aΜηλιτσόπουλος, Σωτήρης $eΜεταφραστής
=700  1\$92258$aΚούμουλος, Τάκης $eΕπιμελητής
=999  \\$c801$d801
=952  \\$w2014-09-03$p00926$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_SHE$91155$bWM$10$o005.133 
SHE$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [725]

=LDR  00904nam a22001814a 4500
=008  140721t19--\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a270$bΓΙΑ
=100  1\$92089$aΓιαννέλης, Ιωάννης Κ.
=245  10$aΕκκλησιαστική ιστορία$bτάξη Ε' (και πρώτο έτος 
συνδιδασκαλίας Ε'-ΣΤ')$cΙωαν. Κ. Γιαννέλη
=260  \\$aΑθήναι$bΚόσμος$c[19--] 
=300  \\$a128 σ.$bεικ.$c20 εκ.
=500  \\$aΑριθμός εγκριτικής διαταγής Υπουργείου Παιδείας 
103901/21-7-67 
=650  04$94256$aΕκκλησιαστική ιστορία
=700  1\$92088$aΑστεριάδης, Αγήν.$eεικονιγράφος
=999  \\$c725$d725
=952  \\$w2014-07-21$p00877$r2014-07-
21$40$00$6270_071000000000000_ΓΙΑ$91073$bWM$10$o270.071 
ΓΙΑ$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [828]

=LDR  01126nam a22001934a 4500
=008  140908t1977\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a387.509 495$bΤΖΩ
=100  1\$92312$aΤζωάννος, Ιωάννης Γ.
=245  00$aΕλληνική εμπορική ναυτιλία και ΕΟΚ$bεπιπτώσεις εκ της 
εντάξεως$cΙωάννης Γ. Τζωάννος 
=260  \\$aΑθήνα$bΙνστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών$c1977 
=300  \\$a100 σ.$c25 εκ.
=440  \0$92313$aΕιδικαί μελέται / Ινστιτούτο Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών$v 3
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία. 
=650  04$92316$aΕμπορική ναυτιλία$zΧώρες Ευρωπαϊκής νομικής 
Κοινότητας
=650  04$92316$aΕμπορική ναυτιλία$zΕλλάδα
=999  \\$c828$d828
=952  \\$w2014-09-08$p00948$r2014-09-
08$40$00$6387_509000000000000_495_ΤΖΩ$91191$bWM$10$o387.509 495 
ΤΖΩ$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [532]

=LDR  01236nam a22002174a 4500
=008  140710t2007\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$aΤΕΙ
=041  \\$agre

61



=082  04$a759.9495$bΘΕΟ
=100  1\$91587$aΘεοδώρου, Θεόδωρος Ε.$d1943-    
=245  10$aΕλληνική ζωγραφική 19ου και 20ού αιώνα$bάνοιξη 
2007$bμέρος Β' 
=260  \\$aΑθήνα$bΠέτρος Βέργος  $c2007
=300  \\$a110 σ. $bεικ.$cέγχρ. 
=500  \\$aΔημοπρασία: Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 7 Ιουνίου 2007 
=500  \\$aΈκθεση: Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 4-6 Ιουνίου 2007 
=504  \\$aΠεριέχει κατάλογο ευρετήριο καλλιτεχνών, γλωσσάρι και 
κατάλογο των όρων της δημοπρασίας .
=650  04$91588$aΠλειστηριασμοί έργων τέχνης 
=650  04$91590$aΖωγραφική, Ελληνική$y 20ος αιώνας 
=650  04$91589$aΖωγραφική, Ελληνική$y19ος αιώνας 
=999  \\$c532$d532
=952  \\$w2014-07-10$p00721$r2014-07-
10$40$00$6759_949500000000000_ΘΕΟ$9869$bWM$10$o759.9495 
ΘΕΟ$d2014-07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [912]

=LDR  01158nam a22001934a 4500
=008  140912t2008\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a702.9$bΖΑΠ
=100  1\$91587$aΘεοδώρου, Θεόδωρος Ε.$d1943-    
=245  10$aΕλληνική ζωγραφική 19ου και 20ού αιώνα$bχειμώνας 
2008$cΖάππειο Μέγαρο
=260  \\$aΑθήνα$bΠέτρος Βέργος$c[2008] 
=300  \\$a197 σ.$bεικ. έγχρ. $c24 εκ.
=500  \\$aΔημοπρασία: Αθήνα : Ζάππειο Μέγαρο, 18 Νοεμβρίου 2008. 
Έκθεση: Αθήνα : Ζάππειο Μέγαρο, 18-19 Νοεμβρίου 2008 
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο καλλιτεχνών, γλωσσάρι και κατάλογο 
των όρων της δημοπρασίας 
=650  04$91589$aΖωγραφική, Ελληνική$y19ος αιώνας 
=650  04$91590$aΖωγραφική, Ελληνική$y 20ος αιώνας 
=999  \\$c912$d912
=952  \\$w2014-09-12$p01029$r2014-09-
12$40$00$6759_495000000000000_ΖΑΠ$91292$bWM$10$o759.495 
ΖΑΠ$d2014-09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [637]

=LDR  00878nam a22001814a 4500
=008  140717t1967\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a327.495047$bΧΡΙ
=100  1\$91866$aΧριστόπουλος , Χρ. Δ.
=245  10$aΕλληνορωσικαί σχέσεις διά μέσου των αιώνων $bτύχη 
ελληνισμού της ρωσίας$cΧρ. Δ. Χριστόπουλου
=260  \\$aΑθήναι $b[χ.ο.]$c1967
=300  \\$aιστ', 167 σ.$c25 εκ.
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=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=651  04$9213$aΕλλάδα$xΕξωτερικές σχέσεις$zΡωσία
=651  04$98812$aΡωσία$xΕξωτερικές σχέσεις$zΕλλάδα
=999  \\$c637$d637
=952  \\$w2014-07-17$p00798$r2014-07-
17$40$00$6327_495047000000000_ΧΡΙ$9980$bWM$10$o327.495047 
ΧΡΙ$d2014-07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [533]

=LDR  01004nam a22002054a 4500
=008  140710b19992000gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603740608
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.774$bKON
=100  1\$91592$aΚόντης, Βασίλης 
=245  10$aΕμφύλιος Πόλεμος$bέγγραφα από τα Γιουγκοσλαβικά και 
Βουλγαρικά αρχεία$cεπιμέλεια Βασίλης Κόντης, Σπυρίδων Σφέτας 
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΠαρατηρητής$c2000 , 1999
=300  \\$a244 σ.$b21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις 
=651  04$98710$aΕλλάδα$xΙστορία$yΕμφύλιος Πόλεμος, 1945-1949
=700  1\$91597$aΣφέτας , Σπυρίδων$eΕπιμ. Έκδ.
=999  \\$c533$d533
=952  \\$w2014-07-10$p00722$r2014-07-
10$40$00$6938_774000000000000_KON$9870$bWM$10$o938.774 KON$d2014-
07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [836]

=LDR  01004nam a22001814a 4500
=008  140909t1985\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a005.133$bΦΡΑ
=100  1\$92332$aΦραγκάκις, Χαράλαμπος Ν.$eΣυγγραφέας
=245  10$aΕπεξεργασία στοιχείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
$cΧαραλάμπου Ν. Φραγκάκι
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΚυριακίδη Αφοί $c1985 
=300  \\$a383 σ.$c21 εκ.
=500  \\$aτ.1: Fortran: οικονομικές - εμπορικές εφαρμογές 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=650  04$92333$aFortran (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=999  \\$c836$d836
=952  \\$w2014-09-09$p00959$r2014-09-
09$40$00$6005_133000000000000_ΦΡΑ$91204$bWM$10$o005.133 
ΦΡΑ$d2014-09-09$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [846]

=LDR  00953nam a22002054a 4500
=008  140910t2008\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789609860000
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a302.2$bETA
=110  2\$92360$aΕταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος 
=245  10$aΕπικοινωνία στον 21ο αιώνα$b ο ρόλος των δύο φύλων 
$cεκδ. επιμ. Φωτεινή Μουρατίδου
=250  \\$a1η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΕταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος$c 2008
=300  \\$a192 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία. 
=650  04$92340$aΕπικοινωνία 
=650  04$91993$aΔιαπροσωπικές σχέσεις
=999  \\$c846$d846
=952  \\$w2014-09-10$p00971$r2014-09-
10$40$00$6302_200000000000000_EΠΙ$91216$bWM$10$o302.2 EΠΙ$d2014-
09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [909]

=LDR  00913nam a22001934a 4500
=008  140912t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602880155
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a325.2495$b ΧΑΣ
=100  1\$91191$aΧασιώτης, Ιωάννης Κ
=245  10$aΕπισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς 
$cΙ.Κ. Χασιώτης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΒάνιας $c1993 
=300  \\$a321 σ.$bφωτ. $c21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=650  04$9277$aΕλληνές  της Διασποράς
=650  04$91725$a Αποδημία και μετανάστευση$xΟικονομική 
άποψη$zΕλλάδα
=999  \\$c909$d909
=952  \\$w2014-09-12$p01026$r2014-09-
12$40$00$6325_249500000000000_ΧΑΣ$91289$bWM$10$o325.2495  
ΧΑΣ$d2014-09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [505]

=LDR  01218nam a22002294a 4500
=008  140709t1984\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a320 $bΚΑΤ
=100  1\$91500$aΚατσούλης, Ηλίας Α. 
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=245  00$aΕπιστημολογικά προβλήματα της σύγχρονης πολιτικής 
επιστήμης $c Ηλίας Κατσούλης. 
=246  33$aΠολιτική επιστήμη 
=250  \\$a2η βελτ. έκδ. 
=260  \\$aΑθήνα$bΠαπαζήσης$c 1984 
=300  \\$a389 σ. $b21 εκ.
=440  \0$91501$aΒιβλιοθήκη πολιτικής επιστήμης 
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και βιβλιογραφία
(σ. [379]-389) 
=650  04$9546$aΠολιτική επιστήμη $xΦιλοσοφία
=650  04$9433$aΠολιτική επιστήμη
=999  \\$c505$d505
=952  \\$w2014-07-09$p00695$r2014-07-
09$40$00$6320_000000000000000_ΚΑΤ$9843$bWM$10$o320  ΚΑΤ$d2014-07-
09$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-12$p01032$r2014-09-
12$40$00$6320_000000000000000_ΚΑΤ$91295$bWM$10$o320  ΚΑΤ$d2014-
09-12$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [046]

=LDR  01016nam a22001934a 4500
=008  140415t1994\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602607858
=040  \\$ctei
=082  04$a327.495 049 65$bKON
=100  1\$91592$aΚόντης, Βασίλης 
=245  10$aΕυαίσθητες Ισορροπίες:$bΕλλάδα και Αλβανία στον 20ο 
Αιώνα/$cΒασίλης Κόντης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη:$bΠαρατηρητής,$c1994
=300  \\$a239 σελ.$c20 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο
=651  04$97791$aΑλβανία $xΕξωτερικές σχέσεις $zΕλλάδα
=651  04$9190$aΕλλάδα$x Εξωτερικές σχέσεις$zΑλβανία
=999  \\$c46$d46
=952  \\$w2014-04-15$p00130$r2014-04-
15$40$00$6327_495000000000000_049_65_KON$9151$bWM$10$o327.495 049
65 KON $d2014-04-15$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-19$p00833$r2014-07-
19$40$00$6327_495000000000000_049_65_KON$91012$bWM$10$o327.495 
049 65 KON$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [518]

=LDR  00836nam a22001694a 4500
=008  140709t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a938.035$bΓΕΣ
=110  1\$91533$aΓενικό Επιτελείο Στρατού$bΔιεύθυνση Ιστορίας 
Στρατού 
=245  00$aΕυρετήριο πολεμικών γεγονότων του ελληνικού έθνους$c 
Γενικό Επιτελείο Στρατού. 
=260  \\$aΑθήνα $bΔιεύθυνση Ιστορίας Στρατού $c1989 
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=300  \\$a533 σ. $bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΒιβλιογραφία : σ. 531-532 
=651  04$97448$aΕλλάδα . Στρατός
=999  \\$c518$d518
=952  \\$w2014-07-09$p00707$70$r2014-07-
09$40$2ddc$00$6938_035000000000000_ΓΕΣ$9854$bWM$10$o938.035 
ΓΕΣ$d2014-07-09$aWM

Αριθμός εγγραφής [805]

=LDR  01381nam a22002654a 4500
=008  140903t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9605120410
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bGUR
=100  1\$92259$aGurewich, Ori
=240  0\$aBorland C++ multimedia programming
=245  10$aΕφαρμογές πολυμέσων με την Borland C++ $cOri Gurewich ,
Nathan Gurewich ; μετ. Χρ. Απ. Κουτρούμπα 
=260  \\$aΑθήνα$bΓκιούρδας $c1996 
=300  \\$axxxvii, 857 σ.$bεικ., πιν.$c24εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο.
=650  04$92354$aC++ (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=650  04$99016$aΣυστήματα πολυμέσων
=650  04$99017$aΔιαλογικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
=650  04$98991$aΠρογραμματισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή
=700  1\$92249$aGurewich, Nathan
=700  1\$91352$aΚουτρούμπα , Χρυσούλα Α. $eμτφρ.
=999  \\$c805$d805
=952  \\$w2014-09-03$p00934$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_GUR$91163$bWM$10$o005.133 
GUR$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-03$p00935$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_GUR$91164$bWM$10$o005.133 
GUR$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [681]

=LDR  00732nam a22001814a 4500
=008  140719t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603441465
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a158$bΠΙΠ
=100  1\$9182$aΠιπερόπουλος, Γιώργος
=245  10$aΕφαρμοσμένη ψυχολογία$cΓιώργος Πιπερόπουλος
=260  \\$aΑθήνα$bΕλληνικά Γράμματα$c1995
=300  \\$a310 σ.$c24 εκ.$b εικ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=650  04$91996$aΨυχολογία, Εφαρμοσμένη
=999  \\$c681$d681
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=952  \\$w2014-07-19$p00845$r2014-07-
19$40$00$6158_000000000000000_ΠΙΠ$91023$bWM$10$o158 ΠΙΠ$d2014-07-
19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [741]

=LDR  00717nam a22001574a 4500
=008  140723t1921\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355 $bΣΟΛ
=100  1\$92134$aΣολιώτης, Γεώργιος 
=245  10$aΖητήματα τακτικής$b Οι δρώντες εν πολέμω, παράγοντες$c 
Γ. Ν. Σουλιώτη
=260  \\$aΑθήνα$bΤύποις Υπουργείου Στρατιωτικών $c1921
=300  \\$a227 σ.$b $c23 εκ.
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=999  \\$c741$d741
=952  \\$w2014-07-23$p00895$r2014-07-
23$40$00$6355_400000000000000_ΣΟΛ$91090$bWM$10$o355.4  ΣΟΛ$d2014-
07-23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [542]

=LDR  01038nam a22002174a 4500
=008  140711t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608228964
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a591.51$bSTR
=100  1\$91623$aStreeter, Michael$d1957-    
=240  10$aPsychic Pets : true accounts of animals paranormal 
powers
=245  10$aΖώα με μεταφυσικές ικανότητες  $bαληθινές ιστορίες για 
τις υπερφυσικές δυνάμεις των ζώων$cMichael Streeter ; μετφ. Μαρία
Βουτσινά ; γεν. επιμ. Αναστασία Σακελλαρίου
=260  \\$aΑθήνα$bΚοχλίας$c2004 
=300  \\$a120 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$91624$aΠαραψυχολογία
=650  04$91625$aΖώα
=700  1\$91626$aΒουτσινά, Μαρία$eμετφ.
=999  \\$c542$d542
=952  \\$w2014-07-11$p00731$r2014-07-
11$40$00$6591_510000000000000_STR$9879$bWM$10$o591.51 STR$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [639]

=LDR  00904nam a22001814a 4500
=008  140717t1960\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.405$bΑΛΕ
=100  1\$91877$aΑλεξανδρής , Κωνσταντίνος Α. 
=245  \\$aΗ αναβίωσις της θαλασσίας μας δυνάμεως κατά την 
Τουρκοκρατίαν$bΚ. Α. Αλεξανδρή
=260  \\$aΑθήναι$bΙστορική Υπηρεσία Β.Ν.$c1960
=300  \\$a411 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο 
=650  04$91881$aΕμπορική ναυτιλία -- Ελλάδα -- Ιστορία 
=651  04$98743$aΕλλάδα$xΙστορία$y1453-1821
=999  \\$c639$d639
=952  \\$w2014-07-17$p00800$r2014-07-
17$40$00$6938_405000000000000_ΑΛΕ$9982$bWM$10$o938.405 ΑΛΕ$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [910]

=LDR  01051nam a22002054a 4500
=008  140912t2001\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602880740
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.606$bΧΑΣ
=100  1\$92520$aΧασιώτης, Λουκιανός $eΣυγγραφέας
=245  12$aΗ Ανατολική Ομοσπονδία$bδύο ελληνικές φεντεραλιστικές 
κινήσεις του 19ου αιώνα $cΛουκιανός Χασιώτης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΒάνιας $c2001 
=300  \\$a110 σ.$c21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
=650  04$91120$aΑνατολικό ζήτημα (Βαλκανικό)
=650  04$92522$aΟμοσπονδιακή διακυβέρνηση $xΙστορία$y19ος 
αιώνας$zΕλλάδα 
=650  04$996$aΔιεθνείς σχέσεις
=999  \\$c910$d910
=952  \\$w2014-09-12$p01027$r2014-09-
12$40$00$6938_606000000000000_ΧΑΣ$91290$bWM$10$o938.606 
ΧΑΣ$d2014-09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [641]

=LDR  00807nam a22001814a 4500
=008  140717t1965\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a341.18$bDEL
=100  1\$91883$aDelmas, Claude
=240  \0$aL'alliance atlantique
=245  12$aΗ Ατλαντική συμμαχία$bδοκίμιον πολιτικής 
φαινομενολογίας$cClaude Delmas
=260  \\$aΑθήναι$bΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών 
περιοδικών $c1965
=300  \\$a310 σ.$c23 εκ.
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=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=610  04$98745$aΒορειοατλαντική Συμμαχία
=999  \\$c641$d641
=952  \\$w2014-07-17$p00802$r2014-07-
17$40$00$6341_180000000000000_DEL$9984$bWM$10$o341.18 DEL$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [935]

=LDR  00901nam a22001934a 4500
=008  140916t19721973gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a952.044$bBON
=100  1\$92575$aBonacina, Giorgio$d1929-    
=245  02$aΗ ατομική βόμβα της Χιροσίμα $cεπιμ. Giorgio Bonacina ;
μετ. Αριστείδης Αγγελίδης 
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκας $c1973 
=300  \\$a162 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \2$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$9819$aΠαγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 
=651  04$99035$aΧιροσίμα (Ιαπωνία)$xΙστορία$yΒομβαρδισμός, 1945
=700  1\$92576$aΑγγελίδης, Αριστείδης 
=999  \\$c935$d935
=952  \\$w2014-09-16$p01048$r2014-09-
16$40$00$6952_044000000000000_BON$91317$bWM$10$o952.044 
BON$d2014-09-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [757]

=LDR  00740nam a22001814a 4500
=008  140725t1967\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.02$bARO
=100  1\$92174$aAron, Raymond
=240  \0$aSociete industrielle et la guerre
=245  12$aΗ βιομηχανική κοινωνία και ο πόλεμος$cRaymond Aron
=260  \\$aΑθήνα$b χ.ο.$c1967
=300  \\$a136 σ.$c25 εκ.
=440  \0$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=650  04$92177$aΠόλεμος και κοινωνία
=999  \\$c757$d757
=952  \\$w2014-07-25$p00911$r2014-07-
25$40$00$6355_020000000000000_ARO$91106$bWM$10$o355.02 ARO$d2014-
07-25$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [651]

=LDR  00956nam a22001934a 4500
=008  140717t2012\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
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=020  \\$a9789601221113
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a940.3495$bΣΑΤ
=100  1\$91908$a Σατραζάνης, Αντώνης Δ.
=245  12$aΗ Γαλλική Στρατιά στη Θεσσαλονίκη$bτο ειρηνικό έργο της
στη Μακεδονία (1915-1918)$cΑντώνης Δ. Σατραζάνης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bUniversity Studio Press$c2012 
=300  \\$a143 σ.$bεικ.$c21 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
=650  04$91338$aΠαγκόσμιος Πόλεμος,$y1914-1918
=651  04$9203$aΘεσσαλονίκη (Ελλάδα)$x Ιστορία
=999  \\$c651$d651
=952  \\$w2014-07-17$p00812$r2014-07-
17$40$00$6940_349565000000000_ΣΑΤ$9992$bWM$10$o940.349565 
ΣΑΤ$d2014-07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [854]

=LDR  00883nam a22001814a 4500
=008  140910t19--\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bΚΟΙ
=100  1\$92338$aΚοίλιας, Χρήστος 
=245  12$aΗ γλώσσα Basic και οι εφαρμογές της$cΧρήστου Κοίλια 
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ό.]$c[19--] 
=300  \\$aiii, 240 σ.$c 24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο 
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=999  \\$c854$d854
=952  \\$w2014-09-10$p00980$r2014-09-
10$40$00$6005_133000000000000_ΚΟΙ$91226$bWM$10$o005.133 
ΚΟΙ$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [842]

=LDR  01080nam a22001934a 4500
=008  140909t2008\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789604611430
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bΧΑΤ
=100  1\$92353$aΧατζηγιαννάκης, Νίκος Μ. 
=245  12$aΗ γλώσσα C++ σε βάθος$b Γνωρίστε τη φιλοσοφία του 
αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού μέσα από τη γλώσσα C++$cΝίκος
Μ. Χατζηγιαννάκης
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος$c2008 
=300  \\$a840σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο 
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=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=650  04$92354$aC++ (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=999  \\$c842$d842
=952  \\$w2014-09-09$p00966$r2014-09-
09$40$00$6005_133000000000000_ΧΑΤ$91211$bWM$10$o005.133 
ΧΑΤ$d2014-09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [803]

=LDR  00950nam a22002174a 4500
=008  140903t1990\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602090537 
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bKER
=100  1\$92260$aKernighan, Brian W.
=240  \\$aThe C programming language
=245  \\$aΗ γλώσσα προγραμματισμού C$c Brian W. Kernighan, Dennis
M. Ritchie ; μετάφραση Θωμάς Μωραίτης
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος$c1990 
=300  \\$a372 σ.$c24 εκ.
=650  04$96839$a C  (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή)
=700  1\$92261$aRitchie, Dennis M.$eΣυγγραφέας
=700  1\$92262$aΜωραίτης, Θωμάς $eΜεταφραστής
=999  \\$c803$d803
=952  \\$w2014-09-03$p00932$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_KER$91161$bWM$10$o005.133 
KER$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [798]

=LDR  00953nam a22002054a 4500
=008  140902t1996\\\\G\\|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603320781
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bSTR
=100  10$92246$aStroustrup, Bjarne
=240  10$a The C++ programming language
=245  10$aΗ γλώσσα προγραμματισμού C++$c Bjarne Stroustrup ; 
μετάφραση Τάκης Αλβας 
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος$c1996 
=300  \\$a728 σ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήρια 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=999  \\$c798$d798
=952  \\$w2014-09-02$p00922$r2014-09-
02$40$00$6005_133000000000000_STR$91151$bWM$10$o005.133 
STR$d2014-09-02$70$2ddc$yBK$aWM
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=952  \\$w2014-09-03$p00931$r2014-09-
03$40$00$6005_133000000000000_STR$91160$bWM$10$o005.133 
STR$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [560]

=LDR  00813nam a22001934a 4500
=008  140711t1994\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607013174
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bΒΛΑ
=100  1\$91681$aΒλαχάβας , Ιωάννης Π.
=245  12$aΗ γλώσσα προγραμματισμού PASCAL$bΙωάννης Π. Βλαχάβας
=250  \\$a3η εκδ.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΓαρταγάνης$c1994
=300  \\$a339 σ.$c25 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο 
=650  \\$91683$aPascal (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=999  \\$c560$d560
=952  \\$w2014-07-11$p00748$r2014-07-
11$40$00$6005_133000000000000_ΒΛΑ$9897$bWM$10$o005.133 ΒΛΑ$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [552]

=LDR  01009nam a22002054a 4500
=008  140711t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603011045
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a337$bΚΑΤ
=100  1\$91661$aΚατράνης, Αλέξανδρος Κ.
=245  12$aΗ διεθνής οικονομική κρίση και το χρέος του Τρίτου 
Κόσμου η διάσταση του διεθνούς δικαίου$cΑλέξανδρος Κ. Κατράνης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΣάκκουλα Ο. Ε.$c1993
=300  \\$a346 σ. $c24 εκ.
=440  \\$92650$aΔημοσιεύματα διεθνούς οικονομικού και ευρωπαϊκού 
δικαίου
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$91655$aΔιεθνής χρηματοοικονομική
=650  04$92652$aΔιεθνές δίκαιο 
=999  \\$c552$d552
=952  \\$w2014-07-11$p00740$r2014-07-11$40$00$9889$bWM$10$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [949]

=LDR  00891nam a22001934a 4500
=008  140918t19721973gre|||||\||||\00|\0\gre\d
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a943.086$bΜΑΥ
=100  1\$92607$aMayda, Giuseppe
=245  02$aΗ Δίκη της Νυρεμβέργης  $cεπιμ. Giuseppe Mayda ; μετ. 
Γεράσιμου Πρίφτη.
=260  \\$aΑθήνα$bMondadori-Φυτράκης $c1973 
=300  \\$a147 σ.$bφωτ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$92608$aΔίκες εγκλημάτων πολέμου$zΓερμανία
=651  04$99253$aΝιρεμβέργη, Γερμανία, 1945-1946
=700  1\$92609$aΠρίφτης, Γεράσιμος $eΜεταφραστής
=999  \\$c949$d949
=952  \\$w2014-09-18$p01060$r2014-09-
18$40$00$6943_086000000000000_ΜΑΥ$91332$bWM$10$o943.086 
ΜΑΥ$d2014-09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [950]

=LDR  00946nam a22002054a 4500
=008  140918t19721973gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a947.083$bBON
=100  1\$92575$aBonacina, Giorgio$d1929-    
=245  02$aΗ δολοφονία Ρασπούτιν$cεπιμ.  Giorgio Bonacina ; μετ.  
Π. Παρασκευόπουλου
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $c1973 
=300  \\$a159 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$92226$aΡωσία Ιστορία 1613-1917
=651  04$99252$aΡωσία$xΙστορία$yΝικόλαος ΙΙ΄ , 1894-1917
=700  1\$92612$aΡασπούτιν, Γκριγκόρι Εφίμοβιτς  $d1870-1916
=700  1\$92613$aRasputin, Grigori Efimovich$d1870-1916 
=999  \\$c950$d950
=952  \\$w2014-09-18$p01061$r2014-09-
18$40$00$6947_083000000000000_BON$91333$bWM$10$o947.083 
BON$d2014-09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [568]

=LDR  00941nam a22002294a 4500
=008  140712b1987\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a128.3$bHOR
=100  1\$91716$aHorkheimer, Max$d1895-1973
=240  14$a The eclipse of reason 
=245  12$aΗ έκλειψη του λόγου$c Μαξ Χορκχάϊμερ ; μετάφραση Θέμις 
Μίνογλου
=260  \\$aΑθήνα $b: Κριτική $c, 1987 
=300  \\$a243 σ.$c21 εκ.
=440  \\$91717$aKριτική σκέψη 
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=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
=650  04$91719$aΚριτική σκέψη 
=650  04$9591$aΦιλοσοφία
=650  04$91720$aΛόγος$vΦιλοσοφία
=700  1\$91722$aΜίνογλου, Θέμις 
=999  \\$c568$d568
=952  \\$w2014-07-12$p00757$r2014-07-
12$40$00$6121_000000000000000_HOR$9909$bWM$10$o121 HOR$d2014-07-
12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [755]

=LDR  00790nam a22001814a 4500
=008  140725t1963\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355$bHAR
=100  1\$92168$aLiddell Hart, Basil Henry
=240  \\$aStrategy
=245  12$aΗ έμμεσος στρατηγική$cB.H. Liddell Hart
=260  \\$aΑθήνα$bΔιεύθυνσις Στρατιωτικών Εκδόσεων Γ.Ε.Σ.$c1963
=300  \\$aιε', 419 σ.$c25 εκ.
=440  \\$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=999  \\$c755$d755
=952  \\$w2014-07-25$p00909$r2014-07-
25$40$00$6355_400000000000000_LID$91104$bWM$10$o355.4 LID$d2014-
07-25$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [531]

=LDR  00884nam a22001814a 4500
=008  140710t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602780843
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a646.400949562$bΣΤΑ
=100  1\$91583$aΣταυρίδου, Αγνή
=245  12$aΗ ενδυμασία και η υφαντική στο Βογατσικό$cΑγνή Παντ. 
Σταυρίδου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΣύνδεσμος Βογατσιωτών "Ο Αγιος 
Κωνσταντίνος"$c1997 
=300  \\$a84 σ.$b εικ.$c 22 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=650  04$91584$aΒογατσικό (Καστοριά, Ελλάδα)$xΚοινωνική ζωή και 
έθιμα
=999  \\$c531$d531
=952  \\$w2014-07-10$p00720$r2014-07-
10$40$00$6646_400949562000000_ΣΤΑ$9868$bWM$10$o646.400949562 
ΣΤΑ$d2014-07-10$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [046]

=LDR  00820nam a22001814a 4500
=008  140917t19--\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a947.0841$bΑΛΕ
=100  1\$92595$aΑλεξάνδρου, Άρης $d1922-1978
=245  02$aΗ εξέγερση της Κρονστάνδης $bΜάρτιος 1921$cΆρη 
Αλεξάνδρου
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $c19 - - 
=300  \\$a282 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=651  04$98365$aΣοβιετική ένωση $xΙστορία $yΕπανάσταση, 1917-1921
=999  \\$c943$d943
=952  \\$w2014-09-17$p01054$r2014-09-
17$40$00$6947_084100000000000_ΑΛΕ$91326$bWM$10$o947.0841 
ΑΛΕ$d2014-09-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [839]

=LDR  01872nam a22002774a 4500
=008  140909t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603440809
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a158.7 $bJOS
=100  1\$92339$aJosien, Michel$eΣυγγραφέας
=240  \0$a Techniques de communication interpersonnelle:anlyse 
transactionnelle-Ecole de Palo Alto-PNL$lenglish
=245  12$aΗ επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο  
$bεισαγωγή στις αρχές της σχολής του Palo Alto και στις τεχνικές 
της συναλλακτικής ανάλυσης και του νευρογλωσσολογικού 
προγραμματισμού$cMichel Josien, Γιώργος Βαγιάτης, Μιχάλης 
Γιαννουλέας ; επιμ. Νίκος Ε. Δέγλερης ; μετάφρ. Γιώργος 
Αραμπατζής, Κατερίνα Βασιλικού
=260  \\$aΑθήνα$bΕλληνικά γράμματα $c1995 
=300  \\$a229 σ.$c 24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$92340$aΕπικοινωνία 
=650  04$91993$aΔιαπροσωπικές σχέσεις
=650  04$92341$aΕργασία$xΨυχολογικές απόψεις 
=700  1\$92343$aΒαγιάτης , Γιώργος $eΣυγγραφέας
=700  1\$92344$aΓιαννουλέας , Μιχάλης$eΣυγγραφέας
=700  1\$92345$aΔέγλερης , Νίκος Ε.$d1952-$eΕπιμελητής Έκδοσης
=700  1\$92346$aΑραμπατζής , Γεώργιος$eΜεταφραστής
=700  1\$92347$aΒασιλόπουλος , Ιωάννης $eΜεταφραστής
=999  \\$c839$d839
=952  \\$w2014-09-09$p00963$r2014-09-
09$40$00$6158_700000000000000_JOS$91208$bWM$10$o158.7  JOS$d2014-
09-09$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [880]

=LDR  00925nam a22001694a 4500
=008  140911t1936\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.565 $bΧΡΙ
=100  1\$92438$aΧριστοδούλου, Γεώργιος Κ. $eΣυγγραφέας
=245  02$aΗ Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν 
$bεμπόριον, βιομηχανία, βιοτεχνία$cΓεωργίου Κ. Χριστοδούλου 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΗ "Ένωσις"$c1936 
=300  \\$a334 σ.$b εικ.$c22 εκ.
=650  04$9105$aΘεσσαλονίκη(Ελλάδα)$xΙστορία
=710  2\$92440$aΕμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης 
=999  \\$c880$d880
=952  \\$w2014-09-11$p01008$r2014-09-
11$40$00$6949_565000000000000_ΧΡΙ$91254$bWM$10$o949.565  
ΧΡΙ$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [905]

=LDR  00914nam a22001694a 4500
=008  140912t2000\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.57$bΚΥΡ
=100  1\$92514$aΚυριαζόπουλος, Χρίστος Α. 
=245  02$aΗ Θράκη κατά τους 10ο-12ο αιώνες $bσυμβολή στη μελέτη 
της πολιτικής, διοικητικής και εκκλησιαστικής της 
εξέλιξης$cΧρίστος Α. Κυριαζόπουλος 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΓιαχούδη-Γιαπούλη$c2000 
=300  \\$a281 σ.$c20 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο 
=650  04$91622$aΘράκη (Ελλάδα)$x Ιστορία  
=999  \\$c905$d905
=952  \\$w2014-09-12$p01023$r2014-09-
12$40$00$6949_570000000000000_ΚΥΡ$91286$bWM$10$o949.57 ΚΥΡ$d2014-
09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [536]

=LDR  00977nam a22001814a 4500
=008  140710t2001\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603741159
=082  04$a358.400949565$bΤΡΕ
=100  1\$91605$aΤρεμόπουλος, Μιχάλης
=245  1\$aΗ ιπτάμενη ιστορία της Θεσσαλονίκης$cΤρεμόπουλος 
Μιχάλης 
=250  \\$a1η έκδ.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΠαρατηρητής$c2001 

76



=300  \\$a225 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=650  04$98711$aΑεροναυτική, Στρατιωτική$zΕλλάδα$xΙστορία 
=651  04$9203$aΘεσσαλονίκη (Ελλάδα)$x Ιστορία
=999  \\$c536$d536
=952  \\$w2014-07-10$p00725$r2014-07-
10$40$00$6358_400949565000000_ΤΡΕ$9873$bWM$10$o358.400949565 
ΤΡΕ$d2014-07-10$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-19$p00852$r2014-07-
19$40$00$6358_400949565000000_ΤΡΕ$91030$bWM$10$o358.400949565 
ΤΡΕ$d2014-07-19$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [877]

=LDR  01007nam a22001934a 4500
=008  140911t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603433624
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.993$bΚΕΣ
=100  1\$92434$aΚεσσίδης, Θεοχάρης Χ. $d1920-    
=245  10$aΗ Ιστορική πορεία των Ελληνοποντίων  $b το εθνικό 
ζήτημα και το μέλλον των μικρών εθνών στην πρώην Σοβιετική 
Ένωση$cΘεοχάρης Χ. Κεσσίδης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$aΑθήνα$bΑφοι Κυριακίδη$c1996 
=300  \\$a145 σ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο
=650  04$9277$aΕλληνές  της Διασποράς$xΙστορία
=650  04$99064$aΕλληνισμός του Πόντου$xΙστορία
=999  \\$c877$d877
=952  \\$w2014-09-11$p01005$r2014-09-
11$40$00$6938_993000000000000_ΚΕΣ$91251$bWM$10$o938.993 
ΚΕΣ$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [939]

=LDR  00820nam a22001814a 4500
=008  140916t19721973gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a322.420973$bNEN
=100  1\$92582$aNencini, Franco$eΕπιμελητής Έκδοσης
=245  02$aΗ Κού-Κλούξ-Κλάν  $cεπιμ. Franco Nencini ; μετ. Μανώλη 
Φουρτούνη
=260  \\$aΑθήναι$bΦυτράκης$c1973 
=300  \\$a162 σ.$bεικ. , χαρτ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$92583$aΡατσισμός $xΙστορία $zΗνωμένες Πολιτείες
=700  1\$92584$aΚου Κλουξ Κλαν 
=999  \\$c939$d939
=952  \\$w2014-09-16$p01052$r2014-09-
16$40$00$6322_420973000000000_NEN$91321$bWM$10$o322.420973 
NEN$d2014-09-16$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [079]

=LDR  01075nam a22002054a 4500
=008  140719t1975\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a949.56$bΖΑΓ
=100  1\$91987$aΖαγκλής, Δημήτριος Δ. 
=245  12$aΗ Μακεδονία του Αιγαίου και οι Γιουγκοσλαύοι$cΔημητρίου
Διον. Ζαγκλή
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ό.]$c1975 
=300  \\$a742 σ.$bεικ., χάρτες, πορτρ.  $c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία (σ. 725-736) και βιβλιογραφικές 
υποσημειώσεις. 
=650  04$9138$aΜακεδονικό ζήτημα
=650  04$91989$aΣλάβοι$zΒαλκανική Χερσόνησος 
=651  04$97883$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=651  04$98778$aΕλλάδα$xΕξωτερικές σχέσεις$zΓιουγκοσλαβία
=999  \\$c679$d679
=952  \\$w2014-07-19$p00843$r2014-07-
19$40$00$6938_940000000000000_ΖΑΓ$91021$bWM$10$o938.94 ΖΑΓ$d2014-
07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [400]

=LDR  01128nam a22001934a 4500
=008  140621t1962\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$ggre
=082  04$a940.5421$bMAR
=100  1\$91305$aMarshall, George C.$d1880-1959$q(George Catlett)
=240  13$aLa victoire en europe et dans le pacifique
=245  12$aΗ νίκη εις την Ευρώπην και εις τον Ειρηνικόν$b1 Ιουλίου
1943 μέχρι 30 Ιουνίου 1945 $cΣτρατηγού George C. Marshall
=260  \\$aΑθήναι$bΣυμπληρωματικαί εκδόσεις Στρατιωτικών 
Περιοδικών$c1962
=300  \\$a218 σ.$c24 εκ.
=440  \0$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=650  \4$91296$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 $xΕκστρατείες 
=650  \4$98655$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945$zΗνωμένες Πολιτείες
Αμερικής
=999  \\$c400$d400
=952  \\$w2014-06-21$p00666$r2014-06-
21$40$00$6940_542100000000000_MAR$9732$bWM$10$o940.5421 
MAR$d2014-06-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [955]

=LDR  00759nam a22001694a 4500
=008  140918t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
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=041  \\$agre
=082  04$a943.086$bKOT
=100  1\$91536$aΚοτζιάς, Αλέξανδρος $d1926-    
=245  02$aΗ Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών $cεπιμ. Α. Κοτζιάς 
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $c197-
=300  \\$a203 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \\$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=651  04$99246$aΓερμανία $xΙστορία $xΝύχτα των μεγάλων μαχαιριών,
1934
=999  \\$c955$d955
=952  \\$w2014-09-18$p01066$r2014-09-
18$40$00$6943_086000000000000_ΚΟΤ$91338$bWM$10$o943.086 
ΚΟΤ$d2014-09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [717]

=LDR  00947nam a22002054a 4500
=008  140721t19751985gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a726.509 495$bΤΣΙ
=100  1\$92072$aΤσιτουρίδου, Άννα
=245  12$aΗ Παναγία των Χαλκέων
=250  \\$a2η αναθ. έκδοση
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $c1985
=300  \\$a62 σ.$b33 εικ. $c17 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ
=440  \0$92074$aΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $v161
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=650  04$92075$aΠαναγία των Χαλκέων (Ναός: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
=999  \\$c717$d717
=952  \\$w2014-07-21$p00869$r2014-07-
21$40$00$6726_509495650000000_ΤΣΙ$91065$bWM$10$o726.50949565 
ΤΣΙ$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [644]

=LDR  00796nam a22001814a 4500
=008  140717t1967\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a303.375$bΓΕΩ
=100  1\$91891$aΓεωργαλάς , Γεώργιος Κ.
=245  12$aΗ προπαγάνδα$bμεθοδική και τεχνική της αγωγής των 
μαζών$cΓεωργίος Κ. Γεωργαλάς
=260  \\$aΑθήναι $bΓεωργιάδης$c1967
=300  \\$a361 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$91893$aΠροπαγάνδα
=650  04$91894$aΚοινωνική ψυχολογία
=999  \\$c644$d644
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=952  \\$w2014-07-17$p00805$r2014-07-
17$40$00$6303_375000000000000_ΓΕΩ$9987$bWM$10$o303.375 ΓΕΩ$d2014-
07-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [809]

=LDR  01486nam a22002534a 4500
=008  140904t1978\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a306.6$bWEB
=100  1\$92268$aWeber, Max$d1864-1920
=240  \\$aDie protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus
=245  02$aΗ προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού 
$cMax Weber ; μετάφ. Μιχ. Γ. Κυπραίου ; πρόλογος Βασίλη Φίλια
=260  \\$aΑθήνα$bGutenberg$c1978 
=300  \\$a276 σ.$c21 εκ.
=440  \0$92269$aΚοινωνιολογική Βιβλιοθήκη
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
=650  04$92270$aΧριστιανική$xΚοινωνιολογία
=650  04$92271$a Καπιταλισμός$xΘρησκευτικές απόψεις  
$xΧριστιανισμός
=650  04$92274$aΚαπιταλισμός$xΘρησκευτικές 
απόψεις$xΠροτεσταντικές εκκλησίες
=700  1\$92276$aΚούρτοβικ, Δημοσθένης$d1948-    $eΜεταφραστής
=700  1\$92277$aΚυπραίος, Μιχάλης Γ.$eΜεταφραστής
=700  1\$92278$aΦίλιας , Βασίλης Ι. $d1927-    $eΣυγγραφέας 
Εισαγωγής
=999  \\$c809$d809
=952  \\$w2014-09-04$p00937$r2014-09-
04$40$00$6306_600000000000000_WEB$91170$bWM$10$o306.6 WEB$d2014-
09-04$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [721]

=LDR  00937nam a22001934a 4500
=008  140721t1985\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a726.5$bΠΑΖ
=100  1\$92081$aΠαζαράς, Θεοχάρης
=245  12$aΗ ροτόντα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΙδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $c1985
=300  \\$a63 σ. $bφωτ.$c17 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ$v5
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=610  24$98924$aΆγιος Γεώργιος (Ναός: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
=650  04$98787$aΕκκλησιαστικά κτίρια$zΕλλάδα$zΘεσσαλονίκη
=999  \\$c721$d721
=952  \\$w2014-07-21$p00873$r2014-07-
21$40$00$6726_509495650000000_ΠΑΖ$91069$bWM$10$o726.50949565 
ΠΑΖ$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [726]

=LDR  01003nam a22001814a 4500
=008  140721t1978\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a956.103$bΚΑΛ
=100  1\$92090$aΚαλούμενος, Δημήτριος
=245  12$aΗ σταύρωση του χριστιανισμού: η ιστορική αλήθεια των 
γεγονότων στην Κωνσταντινούπολη στης 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 $b = 
The crucifixion of christianity: the historic truth concerning 
the events of 6-7 September 1955 in Constantinople$cΔημήτρη 
Καλουμένου 
=250  \\$a 
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ο.]$c1978
=300  \\$a278 σ.$bεικ.$c30 εκ.
=650  04$92092$aΧριστιανισμός$zΕλλάδα
=651  04$98199$aΚωνσταντινούπολη (Τουρκία)$xΙστορία
=999  \\$c726$d726
=952  \\$w2014-07-21$p00878$r2014-07-
21$40$00$6956_103000000000000_ΚΑΛ$91074$bWM$10$o956.103 
ΚΑΛ$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [756]

=LDR  00824nam a22001934a 4500
=008  140725t1964\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a943.086$bBUC
=100  1\$92171$aBuchheit, Gert
=240  \0$aHitler der Feldherr
=245  12$aΗ στρατηγική ενός δεκανέως $bο Χίτλερ ως 
πολέμαρχος$cGert Buchheit
=260  \\$aΑθήναι$bχ.ό$c1964
=300  \\$a507 σ.$c26 εκ.$bχαρτ.
=440  \0$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
$n14
=600  14$9834$aHitler, Adolf, 1889-1945 
=651  04$91445$aΓερμανία$xΙστορία$y1933-1945 
=999  \\$c756$d756
=952  \\$w2014-07-25$p00910$r2014-07-
25$40$00$6943_086000000000000_BUC$91105$bWM$10$o943.086 
BUC$d2014-07-25$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [640]

=LDR  00955nam a22001814a 4500
=008  140717t2005\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608353769
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a940$bΤΡΙ
=100  1\$91882$aΤριαντάρη-Μαρά, Σωτηρία
=245  12$aΗ συμβολή του ελληνικού πνεύματος στην εξάπλωση της 
Ευρωπαϊκής ιδέας $b= The contribution of Greek spirit in the 
spread of Europen idea $c Σωτηρία Τριαντάρη-Μαρά 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΑντ. Σταμούλης$c2005 
=300  \\$a123 σ.$bεικ., φωτ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=651  04$98744$aΕυρώπη$xΠολιτισμός$vΕλληνικές επιρροές
=999  \\$c640$d640
=952  \\$w2014-07-17$p00801$r2014-07-
17$40$00$6940_000000000000000_TRI$9983$bWM$10$o940 TRI$d2014-07-
17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [946]

=LDR  00921nam a22001814a 4500
=008  140917b19--\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.64$bBOY
=100  1\$92571$aΒουρνάς, Τάσος $d1913-1990
=245  02$aΗ σφαγή στο Δήλεσι$bΑγγλοκρατία και ληστοκρατία $cΤάσος
Βουρνάς; συγκέντρωση υλικού Μαρία Σαμολαδά 
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης  $c[19- -]
=300  \\$a136 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$92603$aΛηστές και κλέφτες$zΕλλάδα$xΙστορία$y19ος αιώνας 
=700  1\$92605$aΣαμολαδά, Μαρία$eΕπιμελητής Έκδοσης
=999  \\$c946$d946
=952  \\$w2014-09-17$p01057$r2014-09-
17$40$00$6938_640000000000000_BOY$91329$bWM$10$o938.64 BOY$d2014-
09-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [945]

=LDR  00946nam a22002054a 4500
=008  140917t19721973gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a973.922 092$bGER
=245  02$aΗ Τραγωδία του Ντάλλας
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης   $c[197-]
=300  \\$a155 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=600  04$92602$aKennedy, John Fitrgerald $d1917-1963
=650  04$92600$aΠολιτικά εγκλήματα και αδικήματα $zΗνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής
=700  1\$92599$aΑγγελίδης, Αριστείδης$eΜεταφραστής
=700  1\$92601$aΚέννεντυ,  Τζων Φ.$d1917-1963
=700  1\$92602$aKennedy, John Fitrgerald $d1917-1963
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=999  \\$c945$d945
=952  \\$w2014-09-17$p01056$r2014-09-
17$40$00$6973_922000000000000_092_GER$91328$bWM$10$o973.922 092 
GER$d2014-09-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [796]

=LDR  01260nam a22002174a 4500
=008  140902t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a338.949 5$bΑΡΑ
=100  10$92236$aΑραβαντινός, Αθανάσιος Ι.
=245  00$aΘέματα προγραμματισμού 35  $bΑνάπλαση προβληματικών 
περιοχών κατοικίας υψηλών & μέσων πυκνοτήτων στα αστικά 
κέντρα$cΑναστασίου Αραβαντινού, Παναγιώτη Γετίμη, Γιώργου 
Πρωτοψάλτη ...[και ά.]
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ο]$c1987 
=300  \\$a149 σ.$bχάρτες, φωτ. $c245 εκ.
=440  \\$92237$aΚέντρο προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών 
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία 
=650  04$94251$aΟικονομία$zΈρευνα
=650  04$99015$aΚατοικίες$zΕλλάδα
=700  1\$92238$aΓετίμης, Παναγιώτης
=700  1\$92239$aΠρωτοψάλτης, Γιώργος 
=999  \\$c796$d796
=952  \\$w2014-09-02$p00920$r2014-09-
02$40$00$6338_949000000000000_5_ΑΡΑ$91149$bWM$10$o338.949 5 
ΑΡΑ$d2014-09-02$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [674]

=LDR  00625nam a22001574a 4500
=008  140719t2000\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  \\$a519.3$bXOY
=100  1\$91971$aΧούχουλας, Παναγιώτης 
=245  10$aΘεωρία παιγνίων $bΠαναγιώτης Χούχουλας
=260  \\$a[Αθήνα]$bΥπουργείο Εθνικής Αμυνας$c2000 
=300  \\$a150 σ.$c21 εκ.
=650  04$91972$aΘεωρία παιγνίων
=999  \\$c674$d674
=952  \\$w2014-07-19$p00838$r2014-07-
19$40$00$6519_300000000000000_XOY$91016$bWM$10$o519.3 XOY$d2014-
07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [837]

=LDR  01074nam a22001694a 4500
=008  140909t1974\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
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=041  \\$agre
=082  04$a004.64 $bΖΕY
=100  1\$92334$aΖευγαρίδης, Σπύρος 
=245  10$aΘεωρία των υπολογιστών $bεισαγωγή εις την λογικήν και 
το hardware των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κλασικών μηχανών
επεξεργασίας στοιχείων μετ' αγγλικού και γαλλικού γλωσσαρίου όρων
$cΣπύρου Ζευγαρίδη
=260  \\$aΑθήνα$bΠαπαζήσης $c1974 
=300  \\$a368 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει γλωσσάρι όρων αγγλικής και γαλλικής. 
=650  04$93916$aΗλεκτρονικοί υπολογιστές$xΜελέτη και διδασκαλία
=999  \\$c837$d837
=952  \\$w2014-09-09$p00960$r2014-09-
09$40$00$6004_010000000000000_ΖΕY$91205$bWM$10$o004.01  
ΖΕY$d2014-09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [678]

=LDR  00933nam a22001934a 4500
=008  140719t2003\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9600217130
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a327.4073$bΚΕΝ
=100  1\$9713$aΚεντρωτής, Κυριάκος
=245  \\$aΘησέας και Μινώταυρος$bο μίτος της ΚΕΠΠΑ και των 
εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης$cΚυριάκος Δ. Κεντρωτής. 
=260  \\$aΑθήνα$bΠαπαζήσης$c2003
=300  \\$a338 σ.$c 21 εκ.
=440  \0$91985$aΒιβλιοθήκη εργαστηρίου γεωπολιτισμικών αναλύσεων 
=610  20$98840$aΕυρωπαϊκή Ένωση 
=650  04$9212$aΕθνική ασφάλεια
=999  \\$c678$d678
=952  \\$w2014-07-19$p00842$r2014-07-
19$40$00$6327_407300000000000_ΚΕΝ$91020$bWM$10$o327.4073 
ΚΕΝ$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [566]

=LDR  01382nam a22002174a 4500
=008  140712t1990\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a796.480 938$bΑΡΒ
=100  1\$91708$aΑρβανιτάκης, Αναστάσιος Δ. (1907-    )
=245  10$aΘρησκεία και άθληση στην αρχαία Ελλάδα$cΑναστάσιος 
Αρβανιτάκης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b : [χ.ε] $c, 1990 
=300  \\$a229 σ.$c, 24 εκ.
=440  10$91709$aΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
=500  \\$aΑνάτυπο από τον 1ο τ. της Επιστημονικής Επετηρίδας της 
Θεολογικής Σχολής, Τμήμα Ποιμαντικής του Αριστοτελείου 
Πενεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
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=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
=650  04$91712$aΟλυμπιακοί αγώνες (Αρχαίοι)
=651  04$96893$aΕλλάδα, Αρχαία $xΘρησκεία
=999  \\$c566$d566
=952  \\$w2014-07-12$p00753$r2014-07-
12$40$00$6796_480000000000000_938_ΑΡΒ$9905$bWM$10$o796.480 938 
ΑΡΒ$d2014-07-12$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-12$p00754$r2014-07-
12$40$00$6796_480000000000000_938_ΑΡΒ$9906$bWM$10$o796.480 938 
ΑΡΒ$d2014-07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [882]

=LDR  01045nam a22001934a 4500
=008  140911t1992\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603431338
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.377$bFAL
=100  1\$92445$aFallmerayer, Jacob Philipp$d1790-1861
=245  \\$aΙστορία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας   $b= 
Geschichte des kaiserthums von Trapezunt$cJac. Ph. Fallmerayer ; 
κριτική παρουσίαση Γιάννη Ταρνανίδη ; μετάφραση Θωμά Σ. Σερμπίνη
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΑφοί Κυριακίδη$c1992 
=300  \\$a395 σ.$bεικ.$c25 εκ.
=651  04$99065$aΤραπεζούντα, Αυτοκρατορία της$xΙστορία$y1204-1261
=700  1\$92448$aΤαρνανίδης, Ιωάννης Χ.
=700  1\$92449$aΣερμπίνης, Θωμάς Σ.$eΜεταφραστής
=999  \\$c882$d882
=952  \\$w2014-09-11$p01010$r2014-09-
11$40$00$6938_377000000000000_FAL$91256$bWM$10$o938.377 
FAL$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [504]

=LDR  00922nam a22002054a 4500
=008  140709t2005\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608353750
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.94 $bΒΑΚ
=100  10$9877$aΒακαλόπουλος, Κωσταντίνος Α.$d1951-    
=245  00$aΙστορία της μείζονος Μακεδονίας (1350-
1950)$cΚωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος
=246  31$aHistory of the Greater Macedonia (1390-1950)
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΑντ.Σταμουλη$c2005
=300  \\$a465 σ.$b24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=520  \\$bΣτις σ. (429-442)
=651  04$95719$aΜακεδονία(Ελλάδα)$x Ιστορία $xΠηγές
=999  \\$c504$d504
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=952  \\$w2014-07-09$p00694$r2014-07-
09$40$00$6938_940000000000000_ΒΑΚ$9842$bWM$10$o938.94  ΒΑΚ$d2014-
07-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [548]

=LDR  00837nam a22001934a 4500
=008  140711t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602500611
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a889.09$bΠΟΛ
=100  1\$91639$aΠολίτης, Λίνος 
=245  10$aΙστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας$cΛίνου Πολίτη. 
=250  \\$a8η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΜορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης  $c1995
=300  \\$aιστ', 446 σ.$c22 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία (σ.391-419) και ευρετήριο.
=650  04$97778$aΕλληνική λογοτεχνία, Νέα
=999  \\$c548$d548
=952  \\$w2014-07-11$p00736$r2014-07-
11$40$00$6889_090000000000000_ΠΟΛ$9885$bWM$10$o889.09 ΠΟΛ$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [399]

=LDR  01016nam a22002054a 4500
=008  140620t1969\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$ggre
=082  04$a940.55$bFON
=100  1\$9801$aFontaine, Andre$d1921-    
=245  10$aΙστορία του ψυχρού πολέμου$bαπο του πολέμου της Κορέας 
μέχρι τησ κρίσης των συμμαχιών (1950-1967)$cAndre Fontaine
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ε]$c1969
=300  \\$a559 σ.$bχάρτες$c25 εκ.
=440  \0$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=521  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. 
=650  \4$91302$aΨυχρός πόλεμος
=650  \4$9904$aΠαγκόσμια πολιτική$y1945-1989
=651  \4$98654$aΚορέα$xΙστορία$y1945-
=999  \\$c399$d399
=952  \\$w2014-06-20$p00665$r2014-06-
20$40$00$6940_550000000000000_FON$9731$bWM$10$o940.55 FON$d2014-
06-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [396]

=LDR  01038nam a22001814a 4500
=008  140620t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
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=082  0\$a111.85 $bBEA
=100  10$91287$aBeardsley, Monroe C.
=240  10$aAesthetics from classical Greece to the present : a 
Short history 
=245  00$aΙστορία των αισθητικών θεωριών$bαπο την κλασική 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα$cMonroe C. Beardsley, Δημοσθένης 
Κουρτόβικ μεταφρ., Παύλος Χριστοδούλιδης μεταφρ.-επιμ.
=260  \\$aΑθήνα$bΝεφέλη$c1989
=300  \\$a392 σ.$c24 εκ.
=521  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφίικές αναφορές (σ. 374-381) και 
ευρετήριο 
=650  04$91288$aΑισθητική -- Ιστορία 
=650  04$91293$aΛογοτεχνία -- Αισθητική 
=999  \\$c396$d396
=952  \\$w2014-06-20$p00662$r2014-06-
20$40$00$6111_850000000000000_BEA$9728$bWM$10$o111.85  BEA$d2014-
06-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [685]

=LDR  00687nam a22001574a 4500
=008  140719t1988\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a938.76$bΠΑΛ
=100  1\$92007$aΠάλλης, Γεώργιος 
=245  10$aΙστορίες του πολέμου 1940-44 όπως τις έζησα$cΓεωργίου 
Πάλλη 
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ό.]$c1988 
=300  \\$a127 σ.$c21 εκ.
=650  04$91298$aΠαγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945$xΠροσωπικές 
αφηγήσεις$zΕλλάδα
=999  \\$c685$d685
=952  \\$w2014-07-19$p00850$r2014-07-
19$40$00$6938_760000000000000_ΠΑΛ$91028$bWM$10$o938.76 ΠΑΛ$d2014-
07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [538]

=LDR  00673nam a22001814a 4500
=008  140710t2011\\\\gre|||||\||||\00|\0\g\\\d
=020  \\$a9789609450515
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.923$bΣΦΥ
=100  1\$91611$aΣφυρή, Γιώτα
=245  10$aΚαλάβρυτα$cΓιώτα Σφυρή
=260  \\$aΑθήνα$bandy's Publishers$c2011
=300  \\$a164 σ.$bεικ.$c21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=651  04$98713$aΚαλάβρυτα (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c538$d538
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=952  \\$w2014-07-10$p00727$r2014-07-
10$40$00$6938_495220000000000_ΣΦΥ$9875$bWM$10$o938.49522 
ΣΦΥ$d2014-07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [684]

=LDR  00980nam a22001814a 4500
=008  140719t2007\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a 9789608992900
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a940.53$bΑΡΑ
=100  1\$92006$a Αραμπατζής, Γιώργος
=245  12$aΚατακόρυφη υπερκέραση$bΗ τρίτη διάσταση του πολέμου : 
Οι σημαντικότερες αεραποβατικές και αεροκίνητες επιχειρήσεις του 
20ου αιώνα$cΓεώργιος Δ. Αραμπατζής
=260  \\$aΑθήνα $bApopsis$c2007
=300  \\$a526 σ.$bεικ., χάρτες$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=650  04$98782$aΠαγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 $xEναέριες 
επιχειρήσεις
=999  \\$c684$d684
=952  \\$w2014-07-19$p00849$r2014-07-
19$40$00$6940_530000000000000_ΑΡΑ$91027$bWM$10$o940.53 ΑΡΑ$d2014-
07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [509]

=LDR  00825nam a22001814a 4500
=008  140709t1978\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a193$bMAR
=100  1\$98399$aMarx, Karl$d1820-1895 
=245  10$aΚριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του 
δικαίου$c Karl Marx ; μετάφραση Μπάμπης Λυκούδης
=260  \\$aΑθήνα$bΠαπαζήσης $c1978 
=300  \\$a193 σ.$b 24 εκ.
=440  \0$91507$aΦιλοσοφία-Πηγές
=600  04$91504$aMarx, Karl $d,1820-1895$xΦιλοσοφία
=600  04$98700$aMarx, Karl$d,1820-1895$xΚριτική και ερμηνία
=999  \\$c509$d509
=952  \\$w2014-07-09$p00699$r2014-07-
09$40$00$6193_000000000000000_MAR$9846$bWM$10$o193 MAR$d2014-07-
09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [737]

=LDR  00828nam a22001934a 4500
=008  140722t2008\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789604670734
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a281.9$bΑΝΔ
=100  1\$92121$aΑνδριώτης, Νικόλαος Π. 
=245  10$aΚρυπτοχριστιανικά κείμενα$cΝικ. Π. Ανδριώτη 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών $c1974 
=300  \\$a246 σ.$c24 εκ.
=440  \0$92122$aΕθνική Βιβλιοθήκη $v36
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=650  04$92092$aΧριστιανισμός$zΕλλάδα
=999  \\$c737$d737
=952  \\$w2014-07-22$p00891$r2014-07-
22$40$00$6281_900000000000000_ΑΝΔ$91086$bWM$10$o281.9 ΑΝΔ$d2014-
07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [738]

=LDR  01350nam a22002294a 4500
=008  140722t2002\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608326001
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.391$bΤΣΟ
=100  1\$92125$aΤσουγκαράκης, Δημήτρης Ι.
=245  10$aΚωνσταντινούπολη : η πόλη των πόλεων$b = Constantinople
: city of cities $c[κείμενα] Δημήτρης Τσουγκαράκης ... [κ.ά.] ; 
επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος
=260  \\$aΑθήνα$bΈφεσος $c[2002] 
=300  \\$a276 σ.$bεικ., χάρτες$c29 εκ.
=500  \\$aΠαράλληλο κείμενο στα Ελληνικά και Αγγλικά. 
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=650  04$92126$aΟρθόδοξη Ανατολική Εκκλησία 
$zΤουρκία$zΚωνσταντινούπολη
=650  04$92127$aΈλληνες$zΤουρκία$z Κωνσταντινούπολη 
=650  04$92034$aΒυζαντινή Αυτοκρατορία
=700  1\$92128$aΓιαννακόπουλος, Γιώργος Α.$eΕπιμελητής Έκδοσης
=999  \\$c738$d738
=952  \\$w2014-07-22$p00892$r2014-07-
22$40$00$6938_391000000000000_ΤΣΟ$91087$bWM$10$o938.391 
ΤΣΟ$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [673]

=LDR  01101nam a22002054a 4500
=008  140719t1946\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a330.9495 $bΒΟΓ
=100  1\$91966$aΒογιατζής, Βασίλειος Θ. 
=245  10$aΛαός χωρίς χώρο $cΒασ. Θ. Βογιατζή.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών $c1946
=300  \\$a103 σ.$bπίνακ.$c24 εκ.

89



=440  \0$91967$aΕθνική Βιβλιοθήκη$pΔημοσιεύματα Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών$v1
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. 
=650  04$91968$aΟικονομική πολιτική $zΕλλάδα
=651  04$91466$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΙστορία 
=651  04$98781$aΓεωργία$xΕξωτερικές οικονομικές σχέσεις$zΕλλάδα
=999  \\$c673$d673
=952  \\$w2014-07-19$p00837$r2014-07-
19$40$00$6330_949500000000000_ΒΟΓ$91015$bWM$10$o330.9495  
ΒΟΓ$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [687]

=LDR  00867nam a22001574a 4500
=008  140719t2000\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=082  \\$a355.033 549 5$bΥΠΟ
=110  2\$9208$aΥπουργείο Εθνικής Άμυνας
=245  12$aΛευκή βίβλος $bγια τις ένοπλες δυνάμεις :1996 - 
1997$cΥπουργείο Εθνικής Άμυνας 
=260  \\$aΑθήνα$bΥπουργείο Εθνικής Άμυνας  $c1997
=300  \\$a139σ.$bεικ., διαγρ., πίν. $c27εκ.
=650  04$9212$aΕθνική ασφάλεια
=651  04$98914$aΕλλάδα$xΆμυνα$xΥπηρεσίες πληροφόρησης
=651  04$98779$aΕλλάδα$xΈνοπλες Δυνάμεις
=999  \\$c687$d687
=952  \\$w2014-07-19$p00853$r2014-07-
19$40$00$6355_033000000000000_549_5_ΛΕΥ$91031$bWM$10$o355.033 549
5 ΛΕΥ$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [736]

=LDR  00771nam a22001694a 4500
=008  140722t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a270.092$bNIK
=100  1\$92119$aΝικολαϊδης, Ιωάννης Α. 
=245  10$aΛεωνίδας Παρασκευόπουλος$b(μια απόπειρα βιογραφίας)
$cΙ.Α. Νικολαϊδης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b "Απόστολος Παύλος"$c1989
=300  \\$a236 σ.$bφωτ.$c21 εκ.
=600  1\$98363$aΠαρασκευόπουλος, Λεωνίδας$d1861-1936
=650  04$92120$aΚλήρος$vΒιογραφία
=999  \\$c736$d736
=952  \\$w2014-07-22$p00890$r2014-07-
22$40$00$6270_092000000000000_NIK$91085$bWM$10$o270.092 
NIK$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [874]
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=LDR  01115nam a22001934a 4500
=008  140911t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a510.076$bΤΣΟ
=100  1\$92428$aΤσουλφίδης, Λευτέρης
=245  00$aΜαθηματικά για οικονομολόγους $cΛευτέρη Τσουλφίδη
=260  \\$aΘεσσαλονίκη $bΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών $c1993
=300  \\$a382 σ.$bσχ.$c24 εκ.
=440  \0$92429$aΠανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=650  04$99001$aΕπιχειρησιακά μαθηματικά
=999  \\$c874$d874
=952  \\$w2014-09-11$p01000$r2014-09-
11$40$00$6510_243300000000000_ΤΣΟ$91246$bWM$10$o510.2433 
ΤΣΟ$d2014-09-11$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-11$p01001$r2014-09-
11$40$00$6510_243300000000000_ΤΣΟ$91247$bWM$10$o510.2433 
ΤΣΟ$d2014-09-11$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [810]

=LDR  00764nam a22001694a 4500
=008  140904t1980\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a340.1$bΔΕΣ
=100  1\$92279$aΔεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.$d1913-    
=245  10$aΜελετήματα φιλοσοφίας του δικαίου$c Κ. Ι. Δεσποτόπουλος
=260  \\$aΑθήναι$bΑντ.Ν. Σάκκουλας$c1980 
=300  \\$a190 σ.$c20 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές 
=650  04$9427$aΔίκαιο$xΦιλοσοφία
=999  \\$c810$d810
=952  \\$w2014-09-04$p00938$r2014-09-
04$40$00$6340_100000000000000_ΔΕΣ$91171$bWM$10$o340.1 ΔΕΣ$d2014-
09-04$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [541]

=LDR  00681nam a22001574a 4500
=008  140711t1992\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.95$bΠΟΙ
=100  1\$91620$aΠοιμενίδης, Άγγελος Σ.
=245  10$aΜερικά στοιχεία από την ιστορία της Θράκης $b1952$c 
Αγγέλου Ποιμενίδη
=260  \\$aΑλεξανδρούπολις$b[χ.ε]$c1952 
=300  \\$a120 σ.$bχαρτ.$c21 εκ.
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=651  04$9342$aΘράκη(Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c541$d541
=952  \\$w2014-07-11$p00730$r2014-07-
11$40$00$6938_950000000000000_ΠΟΙ$9878$bWM$10$o938.95 ΠΟΙ$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [756]

=LDR  00604nam a22001694a 4500
=008  140710t2010\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789609319829
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a938.539$bΣΦΥ
=100  1\$91611$aΣφυρή, Γιώτα
=245  10$aΜεσολόγγι$b1822-1826
=260  \\$aΑθήνα$bΕπτάλοφος$c2010
=300  \\$a175 σ.$bεικ.$c21 εκ.
=651  04$98714$aΜεσολόγγι (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c539$d539
=952  \\$w2014-07-10$p00728$r2014-07-
10$40$00$6949_506000000000000_ΣΦΥ$9876$bWM$10$o949.506 ΣΦΥ$d2014-
07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [944]

=LDR  00962nam a22001934a 4500
=008  140917t1979\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.78$bΓΡΗ
=100  1\$92570$aΓρηγοριάδης, Σόλων Ν.$d1912-1994$eΣυγγραφέας
=245  00$aΜετά τον εμφύλιο$bη άνοδος του Παπάγου στην 
εξουσία$cΣόλων N. Γρηγοριάδης 
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Φυτράκη  $c[197--]
=300  \\$a284 σ.$bεικ., φωτ., $c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$92573$aΕλλάδα$xΠολιτική και διακυβέρνηση$y1917-1935 
=650  04$9121$aΕλλάδα$xΙστορία
=700  \1$92597$aΠαπάγος, Αλέξανδρος  $d1883-1955
=999  \\$c944$d944
=952  \\$w2014-09-17$p01055$r2014-09-
17$40$00$6938_780000000000000_ΓΡΗ$91327$bWM$10$o938.78 ΓΡΗ$d2014-
09-17$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [378]

=LDR  01193nam a22002534a 4500
=008  140613t2004\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602212705
=040  \\$cΤΕΙ
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=041  \\$agre$heng
=082  04$a949.5074$bΒΕΡ
=100  1\$9962$aMazower, Mark
=240  10$aAfter the war was over$leng
=245  00$aΜετά τον πόλεμο$bΗ ανασυγκρότηση της οικογένειας του 
έθνους και του κράτους στην Ελλάδα , 1943-1960$cMark Mazower
=250  \\$a2η αναθεωριμένη εκδ.
=260  \\$aΑθήνα $bΑλεξάνδρεια$c2004
=300  \\$a335 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=440  \0$91210$aΝεότερη και σύγχρονη ιστορία
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο
=650  \4$91212$aΑνοικοδόμηση (1939-1951)$zΕλλάδα
=651  \4$98650$x Ιστορία$y Εμφύλιος Πόλεμος,1944-1949
=700  1\$98844$cΘεοφυλακτοπούλου, Ειρήνη
=700  1\$91455$aΚαστανάρας, Γιάννης 
=999  \\$c378$d378
=952  \\$w2014-06-13$p00633$70$r2014-06-
13$40$2ddc$00$6949_507400000000000_ΒΕΡ$9698$bWM$10$o949.5074 
ΒΕΡ$d2014-06-13$aWM

Αριθμός εγγραφής [847]

=LDR  00996nam a22002054a 4500
=008  140910t1985\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602600748
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.276 8$bΚΑΡ
=100  1\$92361$aΚαράκος, Αλέξανδρος 
=245  10$aΜικροϋπολογιστές και η γλώσσα προγραμματισμού BASIC $b 
με παραδείγματα$cΑλεξάνδρου Καράκου.
=250  \\$a3η εκδ.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΠαρατηρητής $c1985
=300  \\$a332 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=650  04$92362$aΜικροϋπολογιστές $xΠρογραμματισμός $zΕλλάδα
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=999  \\$c847$d847
=952  \\$w2014-09-10$p00972$r2014-09-
10$40$00$6005_133000000000000_ΚΑΡ$91217$bWM$10$o005.133 
ΚΑΡ$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [724]

=LDR  00941nam a22001934a 4500
=008  140721t1987\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a726.5$bMAY
=100  1\$92084$aΜαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη
=245  10$aΜονή Βλατάδων$cΧρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη
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=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b:Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $c, 
1987 
=300  \\$a52 σ.$bφωτ.$c17 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ$v9
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=610  24$98927$aΜονή Βλατάδων (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
=650  04$98787$aΕκκλησιαστικά κτίρια$zΕλλάδα$zΘεσσαλονίκη
=999  \\$c724$d724
=952  \\$w2014-07-21$p00876$r2014-07-
21$40$00$6726_509495650000000_MAY$91072$bWM$10$o726.50949565 
MAY$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [722]

=LDR  01048nam a22002054a 4500
=008  140721t1987\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a726.509 49565$bΤΣΙ
=100  1\$92082$aΤσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν.
=245  10$aΜονή Λατόμου$b Όσιος Δαβίδ$cΕυθύμιος Ν. Τσιγαρίδας
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΙδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου$c1987
=300  \\$a134 σ.  $bεικ.$c17 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ$v10
=440  \0$91171$aΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=610  24$98925$aΜονή Λατόμου (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
=650  04$98787$aΕκκλησιαστικά κτίρια$zΕλλάδα$zΘεσσαλονίκη
=999  \\$c722$d722
=952  \\$w2014-07-21$p00874$r2014-07-
21$40$00$6726_509000000000000_49565_ΤΣΙ$91070$bWM$10$o726.509 
49565 ΤΣΙ$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [747]

=LDR  00787nam a22001574a 4500
=008  140723t1922\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.007 155$bΣΟΛ
=100  1\$92149$aΣολιώτης, Γεώργιος Ν. 
=245  \\$aΜόρφωσις των ανωτερων στελεχών $bσημασία της σπουδής 
της πολεμικής ιστορίας$c Γ.Ν. Σολιώτη
=260  \\$aΑθήνα$bΤύποις Υπουργείο Στρατιωτικών $c1922 
=300  \\$a68 σ.$bχάρτης$c23 εκ.
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=999  \\$c747$d747
=952  \\$w2014-07-23$p00901$r2014-07-
23$40$00$6355_007000000000000_155_ΣΟΛ$91096$bWM$10$o355.007 155 
ΣΟΛ$d2014-07-23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [655]
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=LDR  00731nam a22001814a 4500
=008  140718t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9609119719
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a938.21$bΤΣΕ
=100  1\$949$aΤσελεπίδης, Τηλέμαχος (1935-    )
=245  10$aΜυθικοί και ιστορικοί ήρωες της Δράμας$cΤηλέμαχος 
Τσελεπίδης 
=260  \\$aΔράμα$b[χ.ο.]$c1999 
=300  \\$a200 σ.$bεικ.$c 21 εκ.
=650  04$91916$aΜυθολογία
=650  04$950$aΔράμα (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c655$d655
=952  \\$w2014-07-18$p00815$r2014-07-
18$40$00$6938_210000000000000_ΤΣΕ$9995$bWM$10$o938.21 ΤΣΕ$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [754]

=LDR  00848nam a22001934a 4500
=008  140724t1962\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$ggre
=082  04$a940.3$bMAN
=100  1\$92699$aManstein, Erich von$d1887-1973
=240  \\$aVerlorene siege
=245  10$aΝίκαι απολεσθείσαι$cΣτρατάρχου von Manstein
=260  \\$aΑθήνα$bΓενικό Επιτελείο Στρατού$c1962
=300  \\$a512 σ.$c25 εκ.$bχαρτ.
=440  \\$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=650  04$9614$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945
=700  1\$92167$aΚανάκης , Κωνσταντίνος
=999  \\$c754$d754
=952  \\$w2014-07-24$p00908$r2014-07-
24$40$00$6940_530000000000000_MAN$91103$bWM$10$o940.53 MAN$d2014-
07-24$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [849]

=LDR  00949nam a22002054a 4500
=008  140910t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602433515
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a759.949 5$bΓΟΥ
=100  1\$92363$aΓουλάκη - Βουτυρά, Αλεξάνδρα 
=245  10$aΝίκος Σαχίνης $cΑλεξάνδρα Γουλάκη - Βουτυρά. 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
$bΤελλόγλειο Ίδρυμα $c1996 
=300  \\$a237 σ.$bεικ.$c27 εκ.
=500  \\$aΠερίληψη στα αγγλικά.
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=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=600  04$92368$aΣαχίνης, Νίκος $d1924-1989
=650  04$99007$aΖωγράφοι$xΕλλάδα
=999  \\$c849$d849
=952  \\$w2014-09-10$p00974$r2014-09-
10$40$00$6759_949000000000000_5_ΓΟΥ$91220$bWM$10$o759.949 5 
ΓΟΥ$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [816]

=LDR  00856nam a22001574a 4500
=008  140905t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a378.495$bΜΠΕ
=100  1\$92288$aΜπένος, Σωτήριος Ε.$eΕπιμελητής Έκδοσης
=245  10$aΝόμος 1268/1982  $b"Για τη δομή και τη λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" : όπως ισχύει σήμερα$cεπιμ. 
Σωτηρίου Ε. Μπένου
=260  \\$a Αθήνα$bΕ. Μπένος$c1996 
=300  \\$a248 σ.$c25 εκ.
=650  04$92266$aΕκπαίδευση, Ανώτατη$xΔίκαιο και νομοθεσία$zΕλλάδα
=999  \\$c816$d816
=952  \\$w2014-09-05$p00941$r2014-09-
05$40$00$6378_495000000000000_ΜΠΕ$91178$bWM$10$o378.495 
ΜΠΕ$d2014-09-05$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [530]

=LDR  01054nam a22001934a 4500
=008  140710t2010\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789604672424
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.702$bΣΦΕ
=100  1\$9706$aΣφέτας, Σπυρίδων
=245  12$aΟ Ακήρυκτος πόλεμος για το Μακεδονικό$bΒουλγαρία - 
Γιουγκοσλαβία 1968-1989$cέρευνα, εισαγωγή, μετάφραση,σχόλια 
Σπυρίδων Σφέτας. 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΚυριακίδης$c2010 
=300  \\$a287 σ.$bεικ. , χάρτες $c25 εκ.
=651  04$98708$aΓιουγκοσλαβία Εξωτερικές σχέσεις Βουλγαρία 
=651  04$98709$aΒουλγαρία Εξωτερικές σχέσεις Γιουγκοσλαβία 
=710  \\$91232$a Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
=999  \\$c530$d530
=952  \\$w2014-07-10$p00719$r2014-07-
10$40$00$6949__702000000000000_ΣΦΕ$9867$bWM$10$o949. 702 
ΣΦΕ$d2014-07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [654]

96



=LDR  00955nam a22001934a 4500
=008  140718t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602609222
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.94$bΞΕΝ
=100  1\$91913$aΞενιώτης, Κώστας Δ. 
=245  12$aΟ Ανθεμούς και η Σουρωτή $bσυμβολή στη λεπτομερειακή 
ιστορική μελέτη της Μακεδονίας$cΚώστα Δ. Ξενιώτη 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΠαρατηρητής$c1996 
=300  \\$a342 σ. $bεικ.$c24 εκ.
=651  04$98751$aΣουρωτή (Μακεδονία, Ελλάδα) $xΙστορία
=651  04$98823$aΑνθεμούς (Μακεδονία, Ελλάδα)$xΙστορία
=651  04$98752$aΑνθεμούς (Αρχαία πόλη) 
=999  \\$c654$d654
=952  \\$w2014-07-18$p00814$r2014-07-
18$40$00$6938_945000000000000_ΞΕΝ$9994$bWM$10$o938.945 ΞΕΝ$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [759]

=LDR  00847nam a22001814a 4500
=008  140725t1965\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.009$bΜΠΑ
=100  1\$92184$aΜπάλλας , Ανάργυρος Γ.
=245  12$aΟ Άρης εις την γην $bστρατιωτική μελέτη$c Ανάργυρου Γ. 
Μπάλλα
=260  \\$aΑθήνα$bχ.ε.$c1965
=300  \\$a476 σ.$c25 εκ.$bεικ.
=440  \\$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=999  \\$c759$d759
=952  \\$w2014-07-25$p00913$r2014-07-
25$40$00$6355_009000000000000_ΜΠΑ$91108$bWM$10$o355.009 
ΜΠΑ$d2014-07-25$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [573]

=LDR  01188nam a22002294a 4500
=008  140712b2004\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960835181
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.492$bΒΑΚ
=100  1\$9877$aΒακαλόπουλος, Κωσταντίνος Α.$d1951-    
=245  04$aΟ Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του 
Μακεδονικού Αγώνα 1878-1894$cΚωνσταντίνος Α. 
Βακαλόπουλος$bNorthern Hellenism in the early phase of the 
Macedonian Struggle 1878-1894
=260  \\$aΘεσσαλονίκη  $bΣταμούλης$c 2004 
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=300  \\$a512 σ.$b, εικ.$c, 24 εκ.
=440  \0$9620$aΙστορία
=500  \\$aΠερίληψη στα Αγγλικά.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία (σ. 465-474) και ευρετήριο. 
=650  04$9159$aΕλληνισμός
=650  04$9138$aΜακεδονικό ζήτημα
=651  04$98151$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία$y1878 - 1912
=999  \\$c573$d573
=952  \\$w2014-07-12$p00762$r2014-07-
12$40$00$6938_492000000000000_ΒΑΚ$9914$bWM$10$o938.492 ΒΑΚ$d2014-
07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [410]

=LDR  00916nam a22002174a 4500
=008  140626t1984\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a320.01$bBUC
=100  1\$91353$aBuci-Glucksmann, Christine
=240  10$aGramsci et l' etat
=245  02$aΟ Γκράμσι και το κράτος $bΓια μια υλιστική θεωρία της 
φιλοσοφίας$cChristine Buci-Glucksmann
=260  \\$aΑθήνα$bΘεμέλιο$c1984
=300  \\$a497 σ.$c21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει σημειώσεις.
=600  04$99270$aGramsci, Antonio$d1891-1937 
=650  04$99269$aΠολιτική και πολιτισμός
=650  04$9591$aΦιλοσοφία
=700  1\$91357$aΚαστορινός Π.Δ.$eΜεταφραστής
=999  \\$c410$d410
=952  \\$w2014-08-08$p00916$r2014-08-
08$40$00$6320_010000000000000_BUC$91136$bWM$10$o320.01 BUC$d2014-
08-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [938]

=LDR  00911nam a22001934a 4500
=008  140916t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.5072$bΚΟΤ
=100  1\$91536$aΚοτζιάς, Αλέξανδρος 
=245  12$aΟ εθνικός διχασμός$bΒενιζέλος και Κωνσταντίνος $cΑ. 
Κοτζιάς 
=260  \\$aΑθήναι$bΦυτράκης $c[197-] 
=300  \\$a215 σ.$bεικ., χαρτ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$9121$aΕλλάδα$xΙστορία
=700  1\$92580$aΒενιζέλος, Ελευθέριος Κ. $d1864-1936 
=700  1\$92581$aΚωνσταντίνος, Α'  $cΒασιλιάς των Ελλήνων$d1868-
1922 
=999  \\$c938$d938
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=952  \\$w2014-09-16$p01051$r2014-09-
16$40$00$6949_507200000000000_ΚΟΤ$91320$bWM$10$o949.5072 
ΚΟΤ$d2014-09-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [908]

=LDR  00841nam a22001814a 4500
=008  140912t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603434744
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.6004893 $bΚΑΡ
=100  1\$92387$aΚαραθανάσης, Αθανάσιος Ε. 
=245  02$aΟ ελληνικός κόσμος στα Βαλκάνια και την Ρωσία 
$cΑθανάσιος Ε. Καραθανάσης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΚυριακίδης$cc1999 
=300  \\$a452 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο 
=650  04$9159$aΕλληνισμός
=999  \\$c908$d908
=952  \\$w2014-09-12$p01025$r2014-09-
12$40$00$6949_600489300000000_ΚΑΡ$91288$bWM$10$o949.6004893 ΚΑΡ 
$d2014-09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [884]

=LDR  00987nam a22001814a 4500
=008  140911t2002\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603436291
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a305.8890477$bΠΑΠ
=100  1\$92450$aΠαπαδοπούλου-Συμεωνίδου, Παρύσατις $eΣυγγραφέας
=245  02$aΟ Ελληνισμός της Κριμαίας  $bκοινωνικά άγνωστος και 
πολιτικά λησμονημένος$b : [μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ]
$cΠαρύσατις Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΑφοί Κυριακίδη$cc2002 
=300  \\$a269 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=650  04$96909$aΈλληνες στη Κριμαία
=650  04$92453$aΚριμαία (Ουκρανία)$xΙστορία
=999  \\$c884$d884
=952  \\$w2014-09-11$p01012$r2014-09-
11$40$00$6305_889047700000000_ΠΑΠ$91258$bWM$10$o305.8890477 
ΠΑΠ$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [884]

=LDR  00831nam a22001814a 4500
=008  140613t2003\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603121231
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
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=082  04$a947.5800489$bΑΓΓ
=100  1\$93516$aΑγγελίδης, Σωκράτης$cΔιδάκτωρ της Ιστορίας -
Ασιολόγος
=245  12$aΟ Ελληνισμός της Τιφλίδας$cΣωκράτης Αγγελίδης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b[χ.ο]$c2003
=300  \\$a157 σ.$bεικ. ασπ.$c20 εκ.
=650  04$91206$aΈλληνες στη Γεωργία (Δημοκρατία)
=651  04$91208$a Τιφλίδα (Γεωργία)$x Ιστορία
=999  \\$c377$d377
=952  \\$w2014-06-13$p00632$r2014-06-
13$40$00$6947_580048900000000_ΑΓΓ$9697$bWM$10$o947.5800489 
ΑΓΓ$d2014-06-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [574]

=LDR  00960nam a22001814a 4500
=008  140712t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607290615
=082  04$a949.5606$bBAK
=100  1\$9877$aΒακαλόπουλος, Κωσταντίνος Α.(1951-    )
=245  12$aΟ ένοπλος αγώνας στη Μακεδονία :(1904-1908) Ο 
Μακεδονικός Αγώνας$b: Ο Μακεδονικός Αγώνας$cΚωνσταντίνος 
Βακαλόπουλος Απ.
=260  \\$aΘεσσαλονίκη $bΗρόδοτος$c1999
=300  \\$a 400 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=440  \0$9620$aΙστορία
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία (371-377 σ.)
=650  04$95661$a Μακεδονικός αγώνας, 1903-1908  
=651  04$97883$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c574$d574
=952  \\$w2014-07-12$p00763$r2014-07-
12$40$00$6938_664000000000000_BAK$9915$bWM$10$o938.664 BAK$d2014-
07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [732]

=LDR  01309nam a22002054a 4500
=008  140722t2008\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789608606883
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a281.909 2$bΤΖΟ
=100  1\$92104$aΤζουμέρκας, Παναγιώτης Ν. 
=245  12$aΟ Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας 1904-1933 ο βίος
και δράση του$bσυμβολή στην επισκοπική ιστορία του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στην Μακεδονία $bParthenios Vardakas Bishop of 
Kitros (1904-1933) his life and his action$cΠαναγιώτη Τζουμέρκα 
=260  \\$aΙωάννινα$b[χ.ό.]$c2008 
=300  \\$a389 σ.$c24 εκ.
=502  \\$aΔιατριβή (διδακτορική) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 2004. 
=600  1\$92105$aΠαρθένιος Επίσκοπος Κίτρους
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=650  04$92106$aΚωνσταντινούπολη $bΟικουμενικό Πατριαρχείο$x 
Επίσκοποι 
=650  04$92107$aΔιατριβές, Ακαδημαϊκές 
=999  \\$c732$d732
=952  \\$w2014-07-22$p00886$r2014-07-
22$40$00$6281_909000000000000_2_ΤΖΟ$91081$bWM$10$o281.909 2 
ΤΖΟ$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [572]

=LDR  01022nam a22002174a 4500
=008  140712t2004\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9601213406
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.94$bΑΓΓ
=100  1\$91733$aΑγγελοπούλου, Άννα (1951-    )
=245  12$aΟ Κ.Π.Μισίρκοφ (1874-1926) και η κίνηση των 
"Μακεδονιστών"$cΆννα Αγγελοπούλου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη $b: University Studio Press$c, 2004 
=300  \\$a613 σ. $c24 εκ.
=440  \0$91734$aΕλληνισμός και κόσμος των Σλάβων $v 7
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=600  1\$91735$aMisirkov, Krste Petkov,$y1874-1926 
=650  04$9138$aΜακεδονικό ζήτημα
=651  04$97883$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c572$d572
=952  \\$w2014-07-12$p00761$r2014-07-
12$40$00$6938_940000000000000_ΑΓΓ$9913$bWM$10$o938.94 ΑΓΓ$d2014-
07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [731]

=LDR  00905nam a22001814a 4500
=008  140722t2003\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607146832
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.664$bΗΛΙ
=100  1\$92077$aΗλιάδη, Αμαλία Κ.
=245  12$aΟ κλήρος στον Μακεδονικό αγώνα$bη συμβολή του στην 
οργάνωση και στην αντίσταση του ελληνισμού (1767-1908)$cΑμαλία Κ.
Ηλιάδη 
=260  \\$aΤρίκαλα $aΑθήνα$bΠρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις$c2003 
=300  \\$a77 σ.$c21 εκ.
=650  04$9596$aΜακεδονικός  αγώνας
=651  04$95720$aΜακεδονία(Ελλάδα)$xΙστορία$y1903-1908
=999  \\$c731$d731
=952  \\$w2014-07-22$p00885$r2014-07-
22$40$00$6938_664000000000000_ΗΛΙ$91080$bWM$10$o938.664 
ΗΛΙ$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [742]

=LDR  00857nam a22001814a 4500
=008  140723t1933\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a940.3$bMAZ
=100  1\$92138$aΜαζαράκης-Αινίαν, Αλέξανδρος (1874-
1943)$eΑντιστράτηγος
=245  12$aΟ μέγας πόλεμος 1914-1918 $cΑλέξανδρου Μαζαράκη - 
Αινίανος 
=260  \\$a[Αθήνα]$b[Τιλπερόγλου Ν.]$c1933
=300  \\$a327 σ.$c20 εκ.
=440  \0$92139$aΓενική Στρατιωτική Επιθεώρησις 
=505  8\$aΜέρος 4.$tΗ Μάχη του Μάρνη
=650  04$91078$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918 $zΕλλάδα
=999  \\$c742$d742
=952  \\$w2014-07-23$p00896$r2014-07-
23$40$00$6940_300000000000000_MAZ$91091$bWM$10$o940.3 MAZ$d2014-
07-23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [881]

=LDR  01102nam a22002174a 4500
=008  140911t2000\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603102687
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a337.142$bΑΝΔ
=100  1\$92441$aΑνδρικοπούλου, Ελένη $d1951-    
=245  12$aΟ νέος ευρωπαϊκός χώρος $bη διεύρυνση και η γεωγραφία 
της ευρωπαϊκής ανάπτυξης $c επιμ. Ε. Ανδρικοπούλου, Γρ. Καυκαλάς 
=260  \\$aΑθήνα$bΘεμέλιο$cc2000 
=300  \\$a489 σ.$c25 εκ.
=440  \0$92442$aΒιβλιοθήκη Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
=504  \\$aΠερολαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές 
=650  04$98533$aΕυρωπαϊκή Ένωση
=650  04$91128$aΟικονομική ανάπτυξη 
=700  1\$92444$aΚαυκαλάς, Γρηγόρης$eΕπιμελητής Έκδοσης
=999  \\$c881$d881
=952  \\$w2014-09-11$p01009$r2014-09-
11$40$00$6337_142000000000000_ΑΝΔ$91255$bWM$10$o337.142 
ΑΝΔ$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [379]

=LDR  00923nam a22002054a 4500
=008  140613t1999\\\\xxu|||||\||||\00|\0\gr\\d
=020  \\$a9603590649
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a344.074$bΜΠΕ
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=100  1\$92288$aΜπένος, Σωτήριος Ε.
=245  02$aΟ νόμος 1268/82 $bκαι οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για 
τα Α.Ε.Ι.$cΣωτηρίου Ε. Μπένου
=250  \\$a5η εκδ
=260  \\$aΑθήνα$bΕυγ. Μπένου$c1999
=300  \\$a372 σ.$c24 εκ.
=505  0\$aΠεριέχει ευρετήριο (σ. 353-372).
=650  \\$91215$aΠανεπιστήμια$xΔίκαιο και νομοθεσία
=650  \\$91216$aΕκπαίδευση , Ανώτατη$xΔίκαιο και νομοθεσία
=999  \\$c379$d379
=952  \\$w2014-06-13$p00634$r2014-06-
13$40$00$6344_074000000000000_ΜΠΕ$9699$bWM$10$o344.074 ΜΠΕ$d2014-
06-13$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [808]

=LDR  01021nam a22002054a 4500
=008  140904t1985\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a344.05$bΚΛΑ
=100  1\$93652$aΚλάδης, Διονύσης
=245  02$aΟ Νόμος πλαίσιο $bγια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα$cΔιονύση Κλάδη
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα$c1984 
=300  \\$a445 σ.$bτ. 1$c21 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο 
=505  \\$aτ. 1. Κωδικοποίηση κειμένων 
=650  04$92264$aΕργατικό δίκαιο$zΕλλάδα 
=650  04$92266$aΕκπαίδευση, Ανώτατη$xΔίκαιο και νομοθεσία$zΕλλάδα
=700  1\$92267$aΠανούσης, Γιάννης Aπ.$d1949-$eΣυγγραφέας
=999  \\$c808$d808
=952  \\$w2014-09-04$p00936$r2014-09-
04$40$00$6344_076840000000000_ΚΛΑ$91169$bWM$10$o344.07684 
ΚΛΑ$d2014-09-04$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [826]

=LDR  00938nam a22001937a 4500
=008  140908t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a344.07684$bΚΛΑ
=100  1\$92309$aΚλάδης, Διονύσης$eΣυγγραφέας
=245  02$aΟ Νόμος πλαίσιο $cΔιονύση Κλάδη$bγια τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
=250  \\$a3η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΕκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα $c1989 
=300  \\$a403 σ.$c21 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο.
=650  04$92266$aΕκπαίδευση, Ανώτατη$xΔίκαιο και νομοθεσία$zΕλλάδα
=700  1\$92267$aΠανούσης, Γιάννης Aπ.$d1949-$eΣυγγραφέας
=999  \\$c826$d826
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=952  \\$w2014-09-08$p00946$r2014-09-
08$40$00$6344_076840000000000_ΚΛΑ$91189$bWM$10$o344.07684 
ΚΛΑ$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [271]

=LDR  01329nam a22002294a 4500
=008  140601t1996\\\\gr\|||||\||||\000\0\gre\d
=020  \\$a9602325380
=040  \\$ctei
=041  \\$agre
=082  04$a344.074$bΚΛΑ
=100  1\$9766$aΚλαδής, Διονύσης
=245  12$aΟ νόμος πλαίσιο :$bγια τη δομή και λειτουργία των 
Α.Ε.Ι. (όπως ισχύει σήμερα)/ $cΔιονύση Κλαδή, Γιάννη Πανούση
=250  \\$a6η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα- Κομοτηνή:$bΑντ.Ν. Σάκκουλας,$c1996
=300  \\$a392 σ.:$c21 εκ.
=650  14$9768$aΕκπαίδευση, Ανώτατη  $vΔίκαιο και νομοθεσία 
$zΕλλάδα 
=700  1\$9767$aΠανούσης, Γιάννης
=999  \\$c271$d271
=952  \\$w2014-06-01$p00421$r2014-06-
01$40$00$6344_074000000000000_ΚΛΑ$9478$bWM$10$o344.074 ΚΛΑ$d2014-
06-01$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-20$p00855$r2014-07-
20$40$00$6344_074000000000000_ΚΛΑ$91033$bWM$10$o344.074 
ΚΛΑ$d2014-07-20$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-08$p00950$r2014-09-
08$40$00$6344_074000000000000_ΚΛΑ$91193$bWM$10$o344.074  
ΚΛΑ$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-08$p00951$r2014-09-
08$40$00$6344_074000000000000_ΚΛΑ$91194$bWM$10$o344.074 
ΚΛΑ$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [545]

=LDR  00719nam a22002054a 4500
=008  140711t1988\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$aΞ$bMAN
=100  1\$91634$aMann, Heinrich$d1871-1950
=240  14$aDer untertan
=245  12$aΟ νομοταγής πολίτης
=260  \\$aΑθήνα$bΟδυσσέας$c1988
=300  \\$a438 σ. $c18 εκ.
=650  04$9197$aΛογοτεχνία
=650  04$91045$aΜυθιστόρημα
=700  1\$91635$aΚοπέρτι, Ιάκωβος$eμεταφ.
=700  1\$91636$aΣιετή, Τούλα$eεπιμ.
=999  \\$c545$d545
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=952  \\$w2014-07-11$p00734$r2014-07-
11$40$00$6833_000000000000000_MAN$9882$bWM$10$o833 MAN$d2014-07-
11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [739]

=LDR  01373nam a22002174a 4500
=008  140722t20\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608326052
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.498$bΓΙΑ
=100  \1$92128$aΓιαννακόπουλος, Γιώργος Α.$eΕπιμελητής Έκδοσης
=245  10$aΟ Πόντος των Ελλήνων $b= The Pontos of the Hellenes  
$c[κείμενα Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος...(κ.ά.) ; επιστημονική 
επιμέλεια Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος ; μετάφραση Τζούντυ 
Γιαννακοπούλου] / [texts Georgios A. Yiannakopoulos...(et al.) ; 
general supervision Georgios A. Yiannakopoulos ; translation Judy
Giannakopoulou].
=260  \\$aΑθήνα$bΕφεσος$c2003 
=300  \\$a284 σ.$bεικ.$c29 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει κείμενα στα Ελληνικά και Αγγλικά.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία (σ. [279]-284). 
=650  04$92129$aΈλληνες$bΠόντος $xΙστορία 
=650  04$92131$aΠόντος $xΙστορία 
=650  04$92130$aΠόντος $xΕικονογραφημένα έργα 
=999  \\$c739$d739
=952  \\$w2014-07-22$p00893$r2014-07-
22$40$00$6938_498000000000000_ΓΙΑ$91088$bWM$10$o938.498 
ΓΙΑ$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [756]

=LDR  00809nam a22002054a 4500
=008  140908t1994\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602092521
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a004.16 $bSIM
=100  1\$92307$aSimpson, Alan$d1953-    $e(Alan J.)
=240  \\$aYour First computer$lGreek
=245  02$aΟ πρώτος σας υπολογιστής $c Aloin Simpson ; μετάφραση 
Μιχαλόπουλο Κώστας
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος$c1994 
=300  \\$a446 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο. 
=650  04$92362$aΜικροϋπολογιστές 
=999  \\$c825$d825
=952  \\$w2014-09-08$p00945$r2014-09-
08$40$00$6004_160000000000000_SIM$91188$bWM$10$o004.16  
SIM$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [744]

=LDR  00762nam a22001574a 4500
=008  140723t1934\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.343 2$bΔΑΒ
=100  1\$92143$aΔαβάκης, Κωνσταντίνος 
=245  10$aΟ στρατός του μέλλοντος$bμηχανοκίνησις και 
μηχανοποίησις$c Αντ/ρχου Πεζικού Δαβάκη Κωνστ. 
=260  \\$aΑθήνα$bΤύπ. Νικολάου Τιλπέρογλου$c 1934 
=300  \\$a96 σ.$c 24 εκ.
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=999  \\$c744$d744
=952  \\$w2014-07-23$p00898$r2014-07-
23$40$00$6355_343000000000000_2_ΔΑΒ$91093$bWM$10$o355.343 2 
ΔΑΒ$d2014-07-23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [841]

=LDR  00984nam a22002174a 4500
=008  140909t2007\\\\xxu|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a9789603870265
=020  \\$a 9603870269
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.72$bHOL
=100  1\$92350$aHolzschlag, Molly E.$eΣυγγραφέας
=245  10$aΟδηγός της HTML 4 $cMolly e. Holzschlag ; μεταφ. 
Βικτωρία Μαγκριώτη
=260  \\$aΑθήνα$bΓκιούρδας, Β.$c2007 
=300  \\$a249 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=650  04$92351$aHTML  (Γλώσσα μορφοποίησης εγγράφου)
=700  1\$92352$aΜαγκριώτη , Βικτωρία $eΜεταφραστής
=999  \\$c841$d841
=952  \\$w2014-09-09$p00965$r2014-09-
09$40$00$6005_133000000000000_HOL$91210$bWM$10$o005.133 
HOL$d2014-09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [723]

=LDR  00933nam a22001934a 4500
=008  140721t1986\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a726.5$bNIK
=100  1\$92083$aΝικονάνος, Νίκος
=245  13$aΟι άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης$cΝίκος Νικονάνος
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=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΙδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $c1997
=300  \\$a79 σ.$bφωτ. $c17 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=610  24$98926$aΆγιοι Απόστιλοι (Ναός: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
=650  05$98787$aΕκκλησιαστικά κτίρια$zΕλλάδα$zΘεσσαλονίκη
=999  \\$c723$d723
=952  \\$w2014-07-21$p00875$r2014-07-
21$40$00$6726_509495650000000_NIK$91071$bWM$10$o726.50949565 
NIK$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [665]

=LDR  01197nam a22001934a 4500
=008  140718t1994\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a305.809561$bΠΑΝ
=110  2\$91945$aΠανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών "Αλέξανδρος 
Υψηλάντης" 
=245  13$aΟι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία$bΠανελλήνια Ένωση 
Ποντίων Αξιωματικών "Αλέξανδρος Υψηλάντης" 
=260  \\$aΑθήνα$bΠανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών "Αλέξανδρος
Υψηλάντης" , $c1994 
=300  \\$a112 σ.$c 24 εκ.
=440  \0$91946$aΠανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών "Αλέξανδρος 
Υψηλάντης"$v3
=650  05$9159$aΕλληνισμός
=651  04$98703$aΕλλάδα$xΣτρατιωτικές σχέσεις$zΤουρκία
=651  04$98704$aΤουρκία$xΣτρατιωτικές σχέσεις$zΕλλάδα
=999  \\$c665$d665
=952  \\$w2014-08-08$p00827$r2014-08-
08$40$00$6305_809561000000000_ΠΑΝ$91141$bWM$10$o305.809561 
ΠΑΝ$d2014-08-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [932]

=LDR  00805nam a22001694a 4500
=008  140916b1979\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.68$bΓΡΗ
=100  1\$92570$aΓρηγοριάδης, Σόλων Ν.$d1912-1994$eΣυγγραφέας
=245  03$aΟι βαλκανικοί πόλεμοι $b1912-13 / συγγραφή $cΣόλων Ν. 
Γρηγοριάδης
=260  \\$aΑθήναι$bΦυτράκης $cc1979 
=300  \\$a301 σ.$bεικ. $c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=651  04$9291$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΙστορία$yΠόλεμος του 1912-
1913
=999  \\$c932$d932
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=952  \\$w2014-09-16$p01045$r2014-09-
16$40$00$6938_680000000000000_ΓΡΗ$91314$bWM$10$o938.68 ΓΡΗ$d2014-
09-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [999]

=LDR  00838nam a22001814a 4500
=008  140722t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a726.5495$bΜΟΥ
=100  1\$92101$aΜουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. 
=245  13$aΟι εκκλησίες του νομού Πέλλης$b= Churches in the 
prefecture of Pella $cΝικολάου Μουτσόπουλου 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΙΜΧΑ$c1973 
=300  \\$axi, 504 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία. 
=650  04$93257$aΕκκλησιαστικά κτίρια $zΕλλάδα$zΠέλλα
=999  \\$c730$d730
=952  \\$w2014-07-22$p00834$r2014-07-
22$40$00$6726_509495000000000_ΜΟΥ$91079$bWM$10$o726.509495 
ΜΟΥ$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [697]

=LDR  01301nam a22002534a 4500
=008  140720b2006\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9600219702 set
=020  \\$a9600219710 τόμ.1  
=020  \\$a9600219729 τόμ.2  
=020  \\$a9600219737 τόμ.3
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.009495$bKAK
=100  1\$92047$aΚακαράς, Αντώνης 
=245  13$aΟι Έλληνες στρατιωτικοί $bαξιωματικοί και υπαξιωματικοί
στην μεταπολεμική Ελλάδα$cΑντώνης Κακαράς
=260  \\$aΑθήνα$bΠαπαζήσης $c2006
=300  \\$a3 τ.  $bεικ.$c22 εκ.
=440  \2$92048$aΝτοκουμέντα και μαρτυρίες
=650  04$944$aΕλλάδα$xΙστορία, Στρατιωτική
=700  1\$92046$aΦίλιας, Βασίλης Ι. 
=999  \\$c697$d697
=952  \\$w2014-07-20$p00864$r2014-07-
20$40$00$6355_309495000000000_KAK$91042$bWM$10$o355.309495 
KAK$d2014-07-20$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-20$p00865$r2014-07-
20$40$00$6355_309495000000000_KAK$91043$bWM$10$o355.309495 
KAK$d2014-07-20$tαντ.2$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-20$p00866$r2014-07-
20$40$00$6355_309495000000000_KAK$91044$bWM$10$o355.309495 
KAK$d2014-07-20$tαντ.3$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [668]

=LDR  01260nam a22002294a 4500
=008  140718t2004\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608505445
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a796.48$bΜΠΡ
=100  1\$91951$aΜπρέκης, Σπύρος Λ. 
=245  13$aΟι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και η συμβολή τους στην 
αναβίωση των ολυμπιακών αγώνων το 1896$cΣπύρος Λ. Μπρέκης
=260  \\$aΑθήνα$bΥπουργείο Εθνικής Άμυνας Πολεμικό Μουσείο$c2004
=300  \\$a326 σ.$bεικ., πορτρ., πανόμ., φωτ. $c28 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=610  04$98835$aΟλυμπιακοί Αγώνες$d1896$cΑθήνα
=650  04$95923$aΟλυμπιακοί Αγώνες
=651  04$98779$aΕλλάδα$xΈνοπλες Δυνάμεις
=710  1\$9813$aΕλληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
=710  1\$91952$aΠολεμικό Μουσείο (Αθήνα) 
=999  \\$c668$d668
=952  \\$w2014-07-18$p00830$r2014-07-
18$40$00$6796_480000000000000_ΜΠΡ$91009$bWM$10$o796.48 ΜΠΡ$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [406]

=LDR  00924nam a22001934a 4500
=008  140621t1987\\\\xxu|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  \\$a327.4$bROS
=100  1\$91336$aRoss, Graham T.
=245  13$aΟι μεγάλες δυνάμεις και η παρακμή του ευρωπαϊκού 
κρατικού συστήματος 1914-1945$cGraham Ross
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΠαρατηρητής$c1987 
=300  \\$a302 σ.$c21 εκ.
=440  \0$91337$aΙστορία και Κοινωνία$pΘέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας
=650  04$91338$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918
=650  04$9819$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 
=651  04$98767$aΕυρώπη$xΙστορία$y1918-1945
=999  \\$c406$d406
=952  \\$w2014-06-21$p00672$r2014-06-
21$40$00$6327_400000000000000_ROS$9738$bWM$10$o327.4 ROS$d2014-
06-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [556]

=LDR  01107nam a22002414a 4500
=008  140711t20052008gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789601629698
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a943.086$bRES
=100  1\$91668$aRees, Laurence
=240  14$aThe Nazis: a warning from history
=245  13$aΟι Ναζί$c Laurence Rees ; μετάφραση Ουρανία 
Παπακωνσταντοπούλου 
=260  \\$aΑθήνα  $b: Πατάκης$c, 2008 
=300  \\$a372 σ.$b, φωτ.$c, 24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
=650  04$91669$aΕθνικοσοσιαλισμος$zΓερμανία 
=650  04$98742$aΝαζί
=650  04$92173$aΓερμανία $xΙστορία $y1939-1945
=650  04$9614$aΠαγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945
=700  1\$91670$aΠαπακωνσταντοπούλου, Ουρανία$eΜεταφραστής
=999  \\$c556$d556
=952  \\$w2014-07-11$p00744$r2014-07-
11$40$00$6943_086000000000000_RES$9893$bWM$10$o943.086 RES$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [569]

=LDR  01138nam a22001814a 4500
=008  140712t2001\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a304.809495$bΙΝΣ
=110  2\$91723$aΙνστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών$b
Ανδρέας Παπανδρέου 
=245  10$aΟικονομία του απόδημου ελληνισμού $bγια ένα διεθνές 
οικονομικό δίκτυο του ελληνισμού $cΙνστιτούτο Στρατηγικών και 
Αναπτυξιακών Μελετών - Ανδρέας Παπανδρέου 
=260  \\$aΑθήνα $bΙνστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών
- Ανδρέας Παπανδρέου$c, 2001 
=300  \\$a232 σ.$c 24 εκ.
=650  04$98720$aΔιεθνείς οικονομικές σχέσεις
=650  04$94251$aΟικονομία
=650  04$98721$aΜετανάστες
=999  \\$c569$d569
=952  \\$w2014-07-12$p00758$r2014-07-
12$40$00$6304_808989000000000_ΙΝΣ$9910$bWM$10$o304.808989 
ΙΝΣ$d2014-07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [817]

=LDR  00961nam a22001814a 4500
=008  140905t1959\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a338.9 $bKAN
=100  1\$92289$aΚανελλόπουλος, Αθανάσιος Π.$d1923-1994
=245  10$aΟικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της αναπτύξεως 
$bανάλυσις και πολιτική ιδία εν Ελλάδι$cΑ. Π. Κανελλόπουλου. 
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=260  \\$aΑθήναι$b[χ.ό.]$c1959 
=300  \\$a126 σ.$c24 εκ.
=440  \0$92291$aΑνωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές. 
=650  04$91128$aΟικονομική ανάπτυξη $xΚοινωνικές απόψεις
=999  \\$c817$d817
=952  \\$w2014-09-05$p00942$r2014-09-
05$40$00$6338_900000000000000_KAN$91179$bWM$10$o338.9  KAN$d2014-
09-05$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [818]

=LDR  00809nam a22001934a 4500
=008  140905t1989\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603511994
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a338.9$bΣΚΟ
=100  1\$92292$aΣκούντζος, Θεόδωρος Α.
=245  10$aΟικονομική ανάπτυξη $bθεωρία πρακτική 
προγραμματισμός$cΘεοδώρου Α. Σκούντζου 
=250  \\$a2η έκδ. 
=260  \\$aΠειραιάς$bΣταμούλης $c1990 
=300  \\$a419 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$91128$aΟικονομική ανάπτυξη 
=999  \\$c818$d818
=952  \\$w2014-09-05$p00943$r2014-09-
05$40$00$6338_900000000000000_ΣΚΟ$91180$bWM$10$o338.9 ΣΚΟ$d2014-
09-05$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [670]

=LDR  01050nam a22001814a 4500
=008  140718t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.8209496$bΡΟΥ
=100  1\$91956$aΡούσκας, Ιωάννης Γ.
=245  \\$aΌπλα των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913$b = Weapons of 
the Balkan Wars, 1912-1913$cΙωάννης Γ. Ρούσκας, Βασίλειος Ι. 
Δέγλερης, Ιωάννης Π. Μυλωνάς
=260  \\$aΑθήνα$bΠολεμικό Μουσείο$c1993 
=300  \\$a156 σ. $bεικ.$c21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές σημειώσεις (σ. 155-156) 
=650  04$98837$aΌπλα$zΒαλκανική Χερσόνησος$xΙστορία$yΠόλεμος του 
1912-1913
=651  04$9291$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΙστορία$yΠόλεμος του 1912-
1913
=999  \\$c670$d670
=952  \\$w2014-07-18$p00832$r2014-07-
18$40$00$6355_820949600000000_ΡΟΥ$91011$bWM$10$o355.8209496 
ΡΟΥ$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [873]

=LDR  00855nam a22001934a 4500
=008  140911t2001\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602880791
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.664$bΣΦΕ
=100  1\$92426$aΣφέτας, Σπύρος (1962-    )
=245  00$aΌψεις του μακεδονικού ζητήματος στον 20ό αιώνα 
$cΣπυρίδων Σφέτας
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΒάνιας $cc2001 
=300  \\$a203 σ.$c21 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις 
=650  04$9138$aΜακεδονικό ζήτημα
=651  04$91151$aΜακεδονία(Ελλάδα)$xΙστορία 
=999  \\$c873$d873
=952  \\$w2014-09-11$p00999$r2014-09-
11$40$00$6938_664000000000000_ΣΦΕ$91245$bWM$10$o938.664 
ΣΦΕ$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [936]

=LDR  00863nam a22001814a 4500
=008  140916t1976\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.5074$bΚΑΛ
=100  1\$92572$aΚαλλιγάς, Κωνσταντίνος Π.
=245  10$aΠαλινόρθωση και δικτατορία$bΓεώργιος Β' και 4η 
Αυγούστου $cΚωνσταντίνος Π. Καλλιγάς 
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $c1976 
=300  \\$a256 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$92573$aΕλλάδα$xΠολιτική και διακυβέρνηση$y1917-1935 
=650  04$9806$aΔικτατορία$zΕλλάδα
=999  \\$c936$d936
=952  \\$w2014-09-16$p01049$r2014-09-
16$40$00$6938_790000000000000_ΚΑΛ$91318$bWM$10$o938.79 ΚΑΛ$d2014-
09-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [675]

=LDR  00860nam a22001934a 4500
=008  140719t2002\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9601605754
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.6$bΣΠΑ
=100  1\$91973$aΣπανδωνής, Νικόλαος (1858-1913)
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=245  10$aΠανόραμα του πολέμου $b1912-1913$c[Νικόλαος Σπανδωνής]
=260  \\$aΑθήνα$bΠατάκης$c2002 
=300  \\$a152 σ.$b εικ.$c 22 εκ.
=440  \0$91974$aΝτοκουμέντα - βιογραφίες
=651  04$9291$aΒαλκανική Χερσόνησος$xΙστορία$yΠόλεμος του 1912-
1913
=651  04$9292$aΕλλάδα$xΙστορία, Στρατιωτική
=999  \\$c675$d675
=952  \\$w2014-07-19$p00839$r2014-07-
19$40$00$6949_600000000000000_ΣΠΑ$91017$bWM$10$o949.6 ΣΠΑ$d2014-
07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [914]

=LDR  00939nam a22001814a 4500
=008  140912t1982\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a738.09495$bΜΠΡ
=100  1\$92529$aΜπρατζιώτη, Λούση 
=245  00$aΠάνος Βαλσαμάκης $cεπιμέλεια Λούση Μπρατζιώτη
=260  \\$a Θεσσαλονίκη$bΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 
Τελλόγλειο Ιδρυμα $c1982 
=300  \\$a70, [142] σ.$bεικ. $c27 εκ.
=440  \0$92365$aΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης$pΤελλόγλειο Ίδρυμα
=650  04$92526$aΚεραμική$zΕλλάδα
=700  1\$92530$aΒαλσαμάκης, Πάνος $d1900-1986
=999  \\$c914$d914
=952  \\$w2014-09-12$p01033$r2014-09-
12$40$00$6738_094950000000000_ΜΠΡ$91296$bWM$10$o738.09495 
ΜΠΡ$d2014-09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [727]

=LDR  00792nam a22001934a 4500
=008  140721t1990\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a889.4 $bΚΛΕ
=100  1\$92094$aΚλειδαρά, Ευγενία (1925-    )
=245  10$aΠάσα πνοή$cΕυγενία Κλειδαρά Ηγουμένη Ιεράς Μονής Αγίου 
Ραφαήλ
=250  \\$a6η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ε.] $c1984
=300  \\$a124 σ.$bείκ.$c22 εκ.
=440  \0$92095$aΧιλίας$v50
=650  04$9102$aΕλληνική πεζογραφία, Νέα
=650  04$92092$aΧριστιανισμός$zΕλλάδα
=999  \\$c727$d727
=952  \\$w2014-07-21$p00879$r2014-07-
21$40$00$6889_400000000000000_ΚΛΕ$91075$bWM$10$o889.4  ΚΛΕ$d2014-
07-21$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [830]

=LDR  00719nam a22001814a 4500
=008  140908t1982\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a346.066$bΛΕΒ
=100  1\$92319$aΛεβαντής, Ελευθέριος Φ. $eΣυγγραφέας
=245  00$aΠερί ανωνύμων εταιριών 
=250  \\$a7η έκδ. 
=260  \\$aΑθήνα$bΣάκκουλας$c1982
=300  \\$aποικ. σελ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήρια 
=650  04$91220$a Ανώνυμες εταιρίες$zΕλλάδα
=999  \\$c830$d830
=952  \\$w2014-09-08$p00953$r2014-09-
08$40$00$6346_066094950000000_ΛΕΒ$91196$bWM$10$o346.06609495 
ΛΕΒ$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [883]

=LDR  00814nam a22001814a 4500
=008  140911t1996\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960343373X
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.57$bΚΑΡ
=100  1\$92418$aΚαραθανάσης, Αθανάσιος Ε.$d1946-$eΣυγγραφέας
=245  00$aΠερί τήν Θράκην $cΑθανάσιος Καραθανάσης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΑφοι Κυριακίδη$c1996 
=300  \\$a225 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο 
=650  04$91622$aΘράκη (Ελλάδα)$x Ιστορία  
=999  \\$c883$d883
=952  \\$w2014-09-11$p01011$r2014-09-
11$40$00$6938_950000000000000$91257$bWM$10$o938.95$d2014-09-
11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [525]

=LDR  00768nam a22001814a 4500
=008  140709t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9600107963
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.94$bBOY
=100  1\$91559$aΒουρή, Σοφία
=245  0o$aΠηγές για την ιστορία της Μακεδονίας $bεκκλησία και 
κράτος 1889-1905$cΣοφία Βούρη 
=260  \\$aΑθήνα$bGutenberg$c1999 
=300  \\$a335 σ. $b21 εκ.
=650  04$91560$aΕκκλησία και κράτος$zΕλλάδα
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=651  04$95719$aΜακεδονία(Ελλάδα)$x Ιστορία $xΠηγές
=999  \\$c525$d525
=952  \\$w2014-07-09$p00714$r2014-07-
09$40$00$6938_940000000000000_BOY$9862$bWM$10$o938.94 BOY$d2014-
07-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [549]

=LDR  01115nam a22001934a 4500
=008  140711t2002\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a184$bΑΝΔ
=100  1\$91627$aΑνδριόπουλος, Δημήτριος Ζ.$d1929-    
=245  10$aΠλάτων $bοντολογία, γνωσιοθεωρία, ηθική, πολιτική 
φιλοσοφία, φιλοσοφία της γλώσσας, αισθητική$cΔ. Ζ. Ανδριόπουλος 
(επιμ.); μεταφράσεις Γ. Αραμπατζής, Ν. Σ. Μελισσίδης και Κάτια 
Περιστεράκη (κ. ά.). 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΥπηρεσία Δημοσιευμάτων, Α.Π.Θ.$c2002
=300  \\$aτ.α΄ 976 σ.$c 20εκ.
=600  \\$98715$aΠλάτων$y, 427-347 π.Χ. 
=650  04$91648$aΡητορική, Αρχαία
=700  1\$91641$aΔεσποτόπουλος , Κωνσταντίνος Ι.
=700  1\$91642$aAnton, J.P.
=999  \\$c549$d549
=952  \\$w2014-07-11$p00737$r2014-07-
11$40$00$6184_000000000000000_ΑΝΔ$9886$bWM$10$o184 ΑΝΔ$d2014-07-
11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [800]

=LDR  00856nam a22002054a 4500
=008  140903t1998\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960520181X
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a004.16 $bKRA
=100  10$92251$aKraynak, Joe
=240  00$aComplete idiot's guide to PCs.
=245  00$aΠλήρης οδηγός του PC για αρχάριους$cJoe Kraynak
=260  \\$aΑθήνα$bΓκιούρδας $c1998 
=300  \\$axxii, 403 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο.
=650  04$92362$aΜικροϋπολογιστές 
=999  \\$c800$d800
=952  \\$w2014-09-03$p00924$r2014-09-
03$40$00$6004_160000000000000_KRA$91153$bWM$10$o004.16  
KRA$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-03$p00925$r2014-09-
03$40$00$6004_160000000000000_KRA$91154$bWM$10$o004.16  
KRA$d2014-09-03$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [743]

=LDR  00880nam a22001694a 4500
=008  140723t1936\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a883.3$bΠΛΟ
=100  1\$92140$aΠλούταρχος (46-127)
=245  10$aΠλουτάρχου των επτά σοφών συμπόσιον $b $cΠλούταρχος / 
κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία υπό Εμμανουήλ Δαυϊδ
=260  \\$aΑθήνα$bΙ. Δ. Κολλάρος $c1936 
=300  \\$aΣελιδαρίθμηση ποικίλλει$c20 εκ.
=440  \0$92141$aΑκαδημία Αθηνών$pΕλληνική βιβλιοθήκη$v3
=600  14$92140$aΠλούταρχος,$cο Χαιρωνεύς$d46-120 μ.Χ
=999  \\$c743$d743
=952  \\$w2014-07-23$p00897$r2014-07-
23$40$00$6883_300000000000000_ΠΛΟ$91092$bWM$10$o883.3 ΠΛΟ$d2014-
07-23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [402]

=LDR  00823nam a22001934a 4500
=008  140621t2004\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603742961
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a759.9495$bΚΑΡ
=100  1\$91315$aΚαράς, Χρίστος 
=245  00$aΠοιητικές διαδρομές στον ζωγραφικό χώρο του Χρίστου 
Καρά 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b Παρατηρητής$c2004
=300  \\$a178 σ.$bεικ.$c 22 εκ.
=650  04$94121$aΖωγραφική, ελληνική$vΚατάλογοι
=650  04$98701$aΖωγραφική στη ποίηση
=650  04$98702$aΠοίηση και τέχνες
=999  \\$c402$d402
=952  \\$w2014-06-21$p00668$r2014-06-
21$40$00$6759_949500000000000_ΚΑΡ$9734$bWM$10$o759.9495 
ΚΑΡ$d2014-06-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [622]

=LDR  00895nam a22001814a 4500
=008  140716t1991\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a345.495$bKON
=100  1\$91818$aΚονταξής, Αθανάσιος Κ.
=245  10$aΠοινικός κώδικας  $bσυνδιασμός θεωρίας και 
πράξης$cΑθανάσιος Κ. Κονταξής
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=260  \\$aΑθήνα$bΑΦΟΙ Π.Σάκκουλα$c1991 
=300  \\$aviii, 3036 σ.$c21 εκ.
=505  0\$aτ. 1. Γενικό μέρος -- τ. 2. Ειδικό μέρος 
=650  04$91819$aΠοινικό δίκαιο$zΕλλάδα
=999  \\$c622$d622
=952  \\$w2014-07-16$p00781$r2014-07-
16$40$00$6345_495000000000000_KON$9963$bWM$10$o345.495 KON$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-16$p00782$r2014-07-
16$40$00$6345_495000000000000_KON$9964$bWM$10$o345.495 KON$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [748]

=LDR  00813nam a22001694a 4500
=008  140723t1934\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a355$bΑΝΑ
=100  1\$92150$aΑναγνωστόπουλος, Δημήτριος Κ. 
=245  10$aΠολεμική τέχνη $cΔημητρίου Κ. Αναγνωστοπούλου
=260  \\$aΑθήνα$bΤύπ. Αθανασίου Α. Παπασπύρου$c1934
=300  \\$aτ.$c24 εκ.
=500  \\$a"Ενεκρίθη δια της υπ'αριθ. 43871 διαταγής Υπουργείου 
Στρατιωτικών".
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=999  \\$c748$d748
=952  \\$w2014-07-23$p00902$r2014-07-
23$40$00$6355_000000000000000_ΑΝΑ$91097$bWM$10$o355 ΑΝΑ$d2014-07-
23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [696]

=LDR  00955nam a22001934a 4500
=008  140720t1973\\\\gre|||||\||||\00|\0\eng\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.00938 $bAND
=100  1\$92039$aAnderson, J. K.$qJohn Kinloch
=245  10$aΠολεμική τέχνη επί Ξενοφώντος
=260  \\$aΑθήνα$bΔιεύθυνσις Εκδόσεων Αρχηγείου Στρατού $c1973
=300  \\$a478 σ. $bεικ.$c25εκ
=440  \\$92042$aΣυμπληρωματικαί εκδόσεις Διευθύνσεως Εκδόσεων 
Αρχηγείου Στρατού$v 63
=650  04$9790$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη$xΕλλάδα$xΙστορία
=650  04$944$aΕλλάδα$xΙστορία, Στρατιωτική
=700  1\$92040$aΣυκάς, Δ.Θ.
=999  \\$c696$d696
=952  \\$w2014-07-20$p00863$r2014-07-
20$40$00$6355_009380000000000_AND$91041$bWM$10$o355.00938  
AND$d2014-07-20$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [760]

=LDR  01042nam a22001934a 4500
=008  140725t1939\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a940.3$bΜΠΟ
=100  1\$92187$aΜπουλαλάς , Κλεάνθης Κ.
=245  10$aΠόλεμος και αρχηγοί$bο Στρατάρχης Φός$cΜπουλαλά 
Κλεάνθους
=260  \\$aΕν Αθήναις$bΤιλπερόγλου$c1939
=300  \\$a342 σ.$c 24 εκ.$bχάρτες, πορτ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία
=505  0\$aI. Η θεωρία του και ο παγκόσμιος πόλεμος -- II. Η πάλη 
του προς τον Λούντερντορφ -- III. Η πολεμική τέχνη εν τη ραγδαία 
εξελίξει της. 
=600  14$92711$aFoch, Ferdinand$d1851-1929
=650  04$92189$aΠαγκόσμιος πόλεμος, 1914-1918
=999  \\$c760$d760
=952  \\$w2014-07-25$p00914$r2014-07-
25$40$00$6940_300000000000000_ΜΠΟ$91109$bWM$10$o940.3 ΜΠΟ$d2014-
07-25$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [359]

=LDR  00894nam a22002294a 4500
=008  140620t2007\\\\xxu|||||\||||\00|\0\eng\d
=020  \\$a9789606647628
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a320.5$bHEY
=100  1\$91282$aHeywood, Andrew
=240  10$aPolitical Ideologies
=245  10$aΠολιτικές Ιδεολογίες
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΕπίκεντρο$c2007
=300  \\$a655 σ. $c24 εκ.
=521  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία: σ. 591-606. και ευρετήριο: 
σ. 607-655 
=650  04$98652$aΙδεολογία
=650  04$9433$aΠολιτική επιστήμη
=700  1\$91285$a Μαραντζίδης, Νίκος
=700  1\$91286$aΚουτρής, Χαρίδημος
=999  \\$c395$d395
=952  \\$w2014-06-20$p00661$r2014-06-
20$40$00$6320_500000000000000_HEY$9727$bWM$10$o320.5 HEY$d2014-
06-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [871]

=LDR  01104nam a22001934a 4500
=008  140911t1990\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603430013
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.4922$bΚΑΡ
=100  1\$92418$aΚαραθανάσης, Αθανάσιος Ε.$d1946-$eΣυγγραφέας
=245  10$aΠραγματείαι περί Μακεδονίας $bμελέτες και άρθρα για την
πνευματική κίνηση και ζωή της Νεότερης Μακεδονίας$cΑθανάσιος Ε. 
Καραθανάσης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΚυριακίδης$c1990 
=300  \\$a318 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές, υποσημειώσεις και 
ευρετήριο 
=651  04$91151$aΜακεδονία(Ελλάδα)$xΙστορία 
=651  04$99061$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΠνευματική ζωή
=999  \\$c871$d871
=952  \\$w2014-09-11$p00997$r2014-09-
11$40$00$6938_492000000000000_ΚΑΡ$91243$bWM$10$o938.492 
ΚΑΡ$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [911]

=LDR  01053nam a22002054a 4500
=008  140912t1988\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a738.38209385$bTIB
=100  1\$92524$aΤιβέριος, Μιχάλης Α. 
=245  00$aΠροβλήματα της μελανόμορφης αττικής κεραμικής $c 
Μιχάλης Α. Τιβέριος
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b[χ.ε]$c1988
=300  \\$a208 σ.$bφωτ.$c25 εκ.
=440  \0$92365$aΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης$pΤελλόγλειο Ίδρυμα$v2
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο και κατάλογο φωτογραφιών. 
=650  04$92525$aΑγγεία, Ελληνικά 
=650  04$92526$aΚεραμική$zΕλλάδα
=710  2\$92394$aΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
=999  \\$c911$d911
=952  \\$w2014-09-12$p01028$r2014-09-
12$40$00$6738_382093850000000_TIB$91291$bWM$10$o738.38209385 
TIB$d2014-09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [570]

=LDR  00924nam a22002054a 4500
=008  140712t1998\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a960776028X
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a185$bΠΕΝ
=100  1\$91644$aΠεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα
=245  10$aΠροβολές στον Αριστοτέλη $c Τερέζα Πεντζοπούλου-
Βαλαλά ; επιμέλεια Σ. Δημόπουλος. 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη $b: Ζήτρος $c, c1998 
=300  \\$a364 σ.$b, εικ.$c, 24 εκ.
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=440  \0$91727$a Σκέψη $n, 5
=600  14$91629$aΑριστοτέλης, 384-322 π.Χ.
=650  04$9406$aΦιλοσοφία, Ελληνική (Αρχαία) 
=700  1\$91728$aΔημόπουλος , Στυλιανός 
=999  \\$c570$d570
=952  \\$w2014-07-12$p00759$r2014-07-
12$40$00$6185_000000000000000_ΠΕΝ$9911$bWM$10$o185 ΠΕΝ$d2014-07-
12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [833]

=LDR  01166nam a22001934a 4500
=008  140909t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.13$bΛΑΖ
=100  1\$92324$aΛάζος, Κωνσταντίνος Ε. 
=245  10$aΠρογραμματίζοντας με την Basic και το MS-DOS : $bμια 
εισαγωγή στη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού $cΚωνσταντίνου Λάζου
=260  \\$a[Θεσσαλονίκη]$bΚ. Ε. Λάζος $c1999 
=300  \\$a376 σ.$c 24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=999  \\$c833$d833
=952  \\$w2014-09-09$p00955$r2014-09-
09$40$00$6005_133000000000000_ΛΑΖ$91200$bWM$10$o005.133 
ΛΑΖ$d2014-09-09$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-09$p00956$r2014-09-
09$40$00$6005_133000000000000_ΛΑΖ$91201$bWM$10$o005.133 
ΛΑΖ$d2014-09-09$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [852]

=LDR  00890nam a22001814a 4500
=008  140910t19--\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=050  \\$agre
=082  04$a001.64$bSIM
=100  1\$92307$aSimpson, Alan$d1953-      
=240  \0$aData file programming on your IBM PC$lEnglish
=245  10$aΠρογραμματισμός αρχείων για τον IBM PC και τους 
συμβατούς $cAlan Simpson
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος $c[19--] 
=300  \\$a285 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=650  04$91348$aBASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή) 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=999  \\$c852$d852
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=952  \\$w2014-09-10$p00978$r2014-09-
10$40$00$6005_100000000000000_SIM$91224$bWM$10$o005.1 SIM$d2014-
09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [851]

=LDR  01059nam a22002054a 4500
=008  140910t1982\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133 $bΦΡΑ
=100  1\$92374$aΚοσσίδας, Απόστολος Θ. 
=245  10$aΠρογραμματισμός και εφαρμογές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών$bbasic fortran$cΑπόστολος Θεμ. Κοσσίδας.
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ο.]$c1982 
=300  \\$a317σ.$c24 εκ.
=500  \\$aτ.2
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία. 
=650  04$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=650  04$98734$aΔίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
=999  \\$c851$d851
=952  \\$w2014-09-10$p00976$r2014-09-
10$40$00$6005_133000000000000_ΦΡΑ$91222$bWM$10$o005.133  
ΦΡΑ$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-10$p00977$r2014-09-
10$40$00$6005_133000000000000_ΦΡΑ$91223$bWM$10$o005.133  
ΦΡΑ$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [728]

=LDR  00862nam a22001694a 4500
=008  140721t2009\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.5$bΑΝΘ
=100  1\$92096$aΆνθιμος $eΜητροπολίτης Θεσσαλονίκης $d1934 -    
=245  18$aΠρός τα νειάτα της Ελλάδος$bγια την Πίστη και την 
Πατρίδα$cΜητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bUniversity Studio Press$c2009 
=300  \\$a104 σ.$bεικ.$c21 εκ.
=600  1\$9579$aΑλέξανδρος, $cο Μέγας, $d356-323 π.Χ. 
=651  04$97883$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c728$d728
=952  \\$w2014-07-21$p00880$r2014-07-
21$40$00$6938_940000000000000_ΑΝΘ$91076$bWM$10$o938.94 ΑΝΘ$d2014-
07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [907]
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=LDR  00798nam a22001814a 4500
=008  140912t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603434124
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a938.7 $bΠΕΛ
=100  1\$92516$aΠελαγίδης, Ευστάθιος
=245  00$aΠροσφυγική Ελλάδα (1913-1930) $bο πόνος και η δόξα 
$cΣτάθης Πελαγίδης 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b Αφοί , Κυριακίδη $cc1997
=300  \\$a563 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=650  04$9277$aΕλληνές  της Διασποράς$xΙστορία
=650  04$98405$aΑποδημία και Εποίκηση
=999  \\$c907$d907
=952  \\$w2014-09-12$p01024$r2014-09-
12$40$00$6938_700000000000000_ΠΕΛ$91287$bWM$10$o938.7  ΠΕΛ$d2014-
09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [831]

=LDR  00958nam a22001694a 4500
=008  140908t1985\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$aΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a651.8026$bΕΛΛ
=110  2\$92320$aΕλληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 
=245  00$aΠρότυποι όροι σύμβασης για την αγορά μηχανογραφικού 
εξοπλισμού $cΕλληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας 
=260  \\$aΑθήνα$bΕΛΚΕΠΑ  $c1985
=300  \\$a83 σ.$bπίν. , $c24 εκ.
=610  24$92320$aΕλληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας $xΕξοπλισμός και 
προμήθειες
=650  04$99018$aΛογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή $vΤεχνικά 
χαρακτηριστικά
=999  \\$c831$d831
=952  \\$w2014-09-08$p00954$r2014-09-
08$40$00$6651_800000000000000_ΠΡΟ$91197$bWM$10$o651.8 ΠΡΟ$d2014-
09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [394]

=LDR  01154nam a22001934a 4500
=008  140616t2002\\\\gr\|||||\||||\000\0\gre\d
=020  \\$a9602011564
=040  \\$ctei
=041  \\$agre
=082  04$a938.756$bXAP
=100  1\$91268$aΧαρωνίτης, Γιώργος 
=245  10$aΡούπελ Απρίλιος 1941 :$b η ηρωική αντίσταση των οχυρών 
του συγκροτήματος Σιδηροκάστρου : $bτο χρονικό μιας εποποιΐας /$c
Γιώργος Χαρωνίτης ; εικ. Φρειδερίκος Καραμπόττ
=260  \\$aΑθήνα :$bΕλληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό αρχείο ,
$c2002
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=300  \\$a 127 σ.:$bεικ.;$c23 εκ.
=651  \4$97172$aΡούπελ (Οχυρό)$xΠολιορκία, 1941 
=700  1\$91271$aΚαραμπόττ , Φρειδερίκος 
=999  \\$c394$d394
=952  \\$w2014-06-16$p00660$r2014-06-
16$40$00$6938_756000000000000_XAP$9725$bWM$10$o938.756 XAP$d2014-
06-16$tαντ.1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-18$p00816$r2014-07-
18$40$00$6938_756000000000000_XAP$9996$bWM$10$o938.756 XAP$d2014-
07-18$tαντ.2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [954]

=LDR  00887nam a22001814a 4500
=008  140918t1974\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.726$bΦΩΤ
=100  1\$92618$aΦωτιάδης, Δημήτρης $d1898-1988$eΣυγγραφέας
=245  00$aΣαγγάριος εποποιία και καταστροφή στη Μικρά Ασία 
$cΔημήτρη Φωτιάδη 
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης$c1974 
=300  \\$a198 σ.$bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$99247$aΣαγγάριος, Μάχη του, Τουρκία, 1921
=650  04$99248$aΕλληνο- Τουρκικός Πόλεμος,1921-1922$xΕκστρατείες
=999  \\$c954$d954
=952  \\$w2014-09-18$p01065$r2014-09-
18$40$00$6938_726000000000000_ΦΩΤ$91337$bWM$10$o938.726 
ΦΩΤ$d2014-09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [653]

=LDR  00814nam a22001814a 4500
=008  140718t2005\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9606306941
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.948$bΣΚΑ
=100  1\$91911$aΣκαρλάτος, Νίκος Π. (1947-    )
=245  10$aΣιδηρόκαστρο$bαιώνια πόλη του κάστρου$c Νικόλαος Παν. 
Σκαρλάτος 
=260  \\$aΣιδηρόκαστρο$b[χ.ό.]$c 2005 
=300  \\$a390 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία (σ. 384) 
=650  04$91912$aΣιδηρόκαστρο (Σέρρες, Ελλάδα) $xΙστορία 
=999  \\$c653$d653
=952  \\$w2014-07-18$p00813$r2014-07-
18$40$00$6938_948000000000000_ΣΚΑ$9993$bWM$10$o938.948 ΣΚΑ$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [686]
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=LDR  00981nam a22002054a 4500
=008  140719t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607218485
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a709.04$bΚΛΑ
=100  1\$92008$aClair, Jean$d1940-    
=240  10$aConsiderations sur l΄etat des beaux - arts. 
=245  10$aΣκέψεις για την κατάσταση των εικαστικών 
τεχνών$bκριτική της μοντερνικότητας$cΖαν Κλαιρ;  Αλεξάνδρα 
Παπαθανασοπούλου μεταφ.
=260  \\$aΑθήνα$bΣμίλη$c1999 
=300  \\$a186 σ.$c22 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία: σ.179-186. 
=650  04$9437$aΤέχνη, Σύγχρονη$y20ος αιώνας
=650  04$91438$aΜοντερνισμός (Τέχνη) 
=999  \\$c686$d686
=952  \\$w2014-07-19$p00851$r2014-07-
19$40$00$6709_040000000000000_ΚΛΑ$91029$bWM$10$o709.04 ΚΛΑ$d2014-
07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [740]

=LDR  01033nam a22001934a 4500
=008  140722t20\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608670128
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a938.991$bKIT
=100  1\$92132$aΚιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. 
=245  10$aΣμύρνη  $bη μητρόπολη του μικρασιατικού ελληνισμού = 
Smyrna : metropolis of the Asia Minor Greeks$bSmyrna : metropolis
of the Asia Minor Greeks$cΠασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης .. [κ.ά.] 
=260  \\$aΑθήνα $bΈφεσος Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου$c[χ.χ.] 
=300  \\$a311 σ.$bεικ. $c28 εκ
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=650  04$91133$a Μικρασιατικός ελληνισμός 
=650  04$92133$aΣμύρνη (Τουρκία)$xΙστορία 
=999  \\$c740$d740
=952  \\$w2014-07-22$p00894$r2014-07-
22$40$00$6938_498000000000000_KIT$91089$bWM$10$o938.498 
KIT$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [749]

=LDR  01051nam a22001694a 4500
=008  140723t1919\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.42$bΚΑΛ
=100  1\$92151$aΚαλογεράς, Ιωάννης Β. 
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=245  10$aΣπουδή τακτικών θεμάτων$bδια λόχον, τάγμα, σύνταγμα, 
μικτόν απόσπασμα, μεραρχίαν και σώμα στρατού : πρός ανάπτυξιν των
τακτικών αρχών και απόκτησιν της καταλλήλου μεθόδου 
εργασίας$cΣυνταγματάρχου Ι. Καλογερά 
=260  \\$aΑθήνα$bΤύποις Υπουργείου Στρατιωτικών$c1919 
=300  \\$aκθ', 303 σ.$c22 εκ.
=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=650  04$92148$aΣτρατιωτική εκπαίδευση
=999  \\$c749$d749
=952  \\$w2014-07-23$p00903$r2014-07-
23$40$00$6355_420000000000000_ΚΑΛ$91098$bWM$10$o355.42 ΚΑΛ$d2014-
07-23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [567]

=LDR  01101nam a22002054a 4500
=008  140712t1970\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a101$bPOL
=100  1\$91714$aPolitzer, Georges
=240  \\$aPrincipes elementaires de philosophie$lGreek
=245  10$aΣτοιχειώδεις αρχές της φιλοσοφίας$c Georges Politzer
=260  \\$aΑθήνα$b: Ειρήνη$c,1970
=300  \\$a215 σ. $c21 εκ.
=500  \\$a"Περιέχει μαθήματα φιλοσοφίας που διδάχτηκαν στα 1935-
1936 από τον Πόλιτζερ στην πρώτη τάξη του Εργατικού Πανεπιστημίου
του Παρισιού."--Πρόλογος.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία (σ. 209-210)
=650  04$9591$aΦιλοσοφία
=999  \\$c567$d567
=952  \\$w2014-07-12$p00755$r2014-07-
12$40$00$6101_000000000000000_POL$9907$bWM$10$o101 POL$d2014-07-
12$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-12$p00756$r2014-07-
12$40$00$6101_000000000000000_POL$9908$bWM$10$o101 POL$d2014-07-
12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [623]

=LDR  00776nam a22001814a 4500
=008  140716t1997\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608555477
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a343.01$bΓΙΑ
=100  1\$91820$aΓιαννακούρας, Ιωάννης 
=245  10$aΣτρατιωτική βίβλος$cεπιμ. Ιωάννης Γιαννακούρας
=260  \\$aΑθήνα$bΚωνσταντίνος Τουρίκης$c1997
=300  \\$a647 σ.$c22 εκ.
=650  04$91821$aΣτρατιωτικός νόμος$zΕλλάδα
=651  04$98802$aΕλλάδα$xΈνοπλες Δυνάμεις$xΚανονισμοί
=999  \\$c623$d623
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=952  \\$w2014-07-16$p00783$r2014-07-
16$40$00$6343_010000000000000_ΓΙΑ$9965$bWM$10$o343.01 ΓΙΑ$d2014-
07-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [916]

=LDR  00975nam a22002294a 4500
=003  OSt
=005  20150326203135.0
=008  140912t2001\\\\gr\|||||\||||\000\0\gre\d
=020  \\$a9608094089 
=040  \\$ctei
=041  \\$agre
=082  04$a327.495$bΑΛΕ
=100  1\$92537$aΑλειφαντής , Στέλιος 
=245  10$aΣύγχρονο και διεθνές σύστημα και Ελλάδα/$cΣτέλιος 
Αλειφαντής, Ευάγγελος Χωραφάς
=260  \\$aΑθήνα: $bΣτρατηγικές εκδόσεις,$c2001
=300  \\$a463 σ.;$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=610  \4$97156$aΕλλάδα $xΕξωτερικές σχέσεις $xΔίκαιο και 
Νομοθεσία
=700  1\$9809$aΧωραφάς, Ευάγγελος
=942  \\$2ddc$cBK
=999  \\$c916$d916
=952  \\$w2014-09-12$p01035$r2014-09-
12$40$00$6327_495000000000000_ΑΛΕ$91298$bWM$10$o327.495 
ΑΛΕ$d2014-09-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [534]

=LDR  01024nam a22002654a 4500
=008  140710t1996\\\\gr\|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607019407
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a158.3$bIVE
=100  1\$91586$aIvey, Allen E.
=240  \\$aBasic attending skills 
=245  00$aΣυμβουλευτική$bμέθοδος πρακτικής προσέγγισης$cAllen E. 
Ivey 
=250  \\$a3η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΕλληνικά Γράμματα $c1996
=300  \\$a189 σ.$bσχ.$c23 εκ.
=440  \0$92643$aΣυμβουλευτική ψυχολογία $n 1
=500  \\$aΠεριέχει ευρετήριο 
=650  04$91593$aΣυμβουλευτική
=650  04$92644$aΣυνέντευξη
=700  1\$91598$aGluckstern, Norma B.
=700  1\$91599$aBradford Ivey, Mary
=700  1\$91600$aΜαλικιώση - Λοίζου, M.
=999  \\$c534$d534
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=952  \\$w2014-07-10$p00723$r2014-07-
10$40$00$6158_300000000000000_IVE$9871$bWM$10$o158.3 IVE$d2014-
07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [850]

=LDR  00973nam a22001934a 4500
=008  140910t1999\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602564210
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.004$bΠΟΛ
=100  1\$92369$aΠολυμενόπουλος, Αλέξανδρος $eΣυγγραφέας
=245  10$aΣυστήματα πληροφορικής & αναλυτικά εργαλεία για την 
άμυνα $cΑλέξανδρος Πολυμένοπουλος 
=260  \\$aΑθήνα$bΙνστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων$c1999 
=300  \\$a229 σ.$bεικ., διαγρ.$c23 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=650  04$92371$aΠληροφοριακός πόλεμος $zΕλλάδα
=650  04$9212$aΕθνική ασφάλεια$zΕλλάδα
=999  \\$c850$d850
=952  \\$w2014-09-10$p00975$r2014-09-
10$40$00$6355_004000000000000_ΠΟΛ$91221$bWM$10$o355.004 
ΠΟΛ$d2014-09-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [718]

=LDR  00923nam a22001814a 4500
=008  140721t2003\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9609236030
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a938.3$bΗΛΙ
=100  \\$92077$aΗλιάδη, Αμαλία Κ.
=245  14$aΤα "θαύματα" του Αγίου Δημητρίου ως ιστορικές 
πηγές$bεπιδρομές και σλαβικές εποικίσεις εντεύθεν του 
Δουνάβεως$cΑμαλία Κ. Ηλιάδη
=260  \\$aΤρίκαλα$b[χ.ό.] $c2003
=300  \\$a165 σ.$c21 εκ.
=600  04$98921$aΔημήτριος,$cο Μεγαλομάρτυρας,$cΆγιος,$dπ. 280-
305$xΘάυματα
=651  04$98784$aΒυζαντινή Αυτοκρατορία$xΙστορία
=999  \\$c718$d718
=952  \\$w2014-07-21$p00870$r2014-07-
21$40$00$6938_300000000000000_ΗΛΙ$91066$bWM$10$o938.3 ΗΛΙ$d2014-
07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [735]

=LDR  00873nam a22001814a 4500
=008  140722t2008\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789601216928
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=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a281.909 2$bIAK
=100  1\$92116$aΙάκωβος (1911-2005)$eΑρχιεπίσκοπος Αμερικής
=245  13$aΤα Άπαντα επι παναθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικών 
θεμάτων$cΙάκωβος (Αρχιεπίσκοπος)
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bUniversity Studio Press$c2008
=300  \\$a1134 σ.$bεικ.$c 23 εκ.
=600  1\$92116$aΙάκωβος $cΑρχιεπίσκοπος Αμερικής$d1911-2005
=650  04$92117$aΕκκλησία και κράτος
=999  \\$c735$d735
=952  \\$w2014-07-22$p00889$r2014-07-
22$40$00$6281_909000000000000_2_IAK$91084$bWM$10$o281.909 2 
IAK$d2014-07-22$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [535]

=LDR  01233nam a22001814a 4500
=008  140710t1968\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a947.084$bPEN
=100  1\$91601$aPenkovskii, Oleg Vladimirovich$d1919-1963
=240  10$aPenkovsky Papers
=245  13$aΤα έγγραφα Πενκόφσκυ$b(Εις Ρώσσος εις την υπηρεσίαν της
Δύσεως) $c εισαγωγή και σχόλια υπό Φρανκ Γκίμπνευ , πρόλογος υπό 
Έντουαρντ Κράνκσω , μετάφρασις εις την Αγγλικήν εκ του Ρωσσικού 
υπό Π. Ντεριάπιν , μετάφρασις εις την Ελληνικήν εκ του Αγγλικού 
υπό Γ. Ν. Επιτροπάκη.
=260  \\$aΑθήναι$bΔιεύθυνσις Στρατ. Εκδόσεων$c1968 
=300  \\$a[9], 392 σ.$bφωτ.$c24 εκ.
=440  \0$91295$aΣυμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών 
=650  04$91604$aΣοβιετική Ένωση$xΙστορία$y1953-1985 
=999  \\$c535$d535
=952  \\$w2014-07-10$p00724$r2014-07-
10$40$00$6947_084000000000000_PEN$9872$bWM$10$o947.084 PEN$d2014-
07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [933]

=LDR  00875nam a22001934a 4500
=008  140916t197-\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.506 $bBOY
=100  1\$92571$aΒουρνάς, Τάσος $d1913-1990
=245  03$aΤα λαυριακά και η χρεωκοπία του 1893  $cΤάσος Βουρνάς
=246  08$aΤα λαυρεωτικά. 
=260  \\$aΑθήναι$bΦυτράκης $c[c197-]
=300  \\$a159 σ. $bεικ.$c23 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=650  04$94119$aΤράπεζες και τραπεζική $zΕλλάδα$xΙστορία$y19ος 
αιώνας
=650  04$91968$aΟικονομική πολιτική $zΕλλάδα
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=999  \\$c933$d933
=952  \\$w2014-09-16$p01046$r2014-09-
16$40$00$6938_650000000000000_BOY$91315$bWM$10$o938.65  
BOY$d2014-09-16$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [529]

=LDR  01502nam a22002534a 4500
=008  140710t2009\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a 9789606829123
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a739.709495$bELG
=100  1\$91573$aElgood, Robert
=245  13$aΤα Όπλα της Ελλάδας$bκαι των βαλκανικών γειτόνων της 
κατά την οθωμανική περίοδο$cRobert Elgood ; επιμέλεια Ιωάννης Κ. 
Μαζαράκης - Αινιάν ; μετάφραση Δάφνη Δημητριάδη, Ειρήνη Σκουζού
=260  \\$aΑθήνα$bPolaris$c2009
=300  \\$a352 σ. $bεικ.$c31 εκ.
=500  \\$aΜε περισσότερες από 500 έγχρωμες εικόνες.  
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=650  04$98768$aΌπλα$zΕλλάδα
=651  04$98707$aΤουρκία$xΙστορία$yΟθωμανική Αυτοκρατορία, 1288-
1918
=651  04$98774$aΕλλάδα. Ένοπλες Δυνάμεις$xΟπλικά συστήματα
=700  1\$91576$aΜαζαράκης-Αινιάν , Ιωάννης Κ. $e Επιμελητής 
Έκδοσης
=700  1\$91578$aΔημητριάδη, Δάφνη$eΜεταφραστής
=700  1\$91579$aΣκουζού, Ειρήνη$eΜεταφραστής
=999  \\$c529$d529
=952  \\$w2014-07-10$p00718$r2014-07-
10$40$00$6739_709000000000000_495_ELG$9866$bWM$10$o739.709 495 
ELG$d2014-07-10$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [876]

=LDR  01107nam a22002054a 4500
=008  140911t1976\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a378.9495$bΚΥΡ
=100  1\$92432$aΚυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. 
=245  13$aΤα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης$b1926-
1976$cΒ. Δ. Κυριαζόπουλου 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b[χ.ό.] $c1976 
=300  \\$a289 σ.$bεικ., σχέδια, πίν. $c25 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές 
=610  24$92394$aΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
=650  04$9769$aΠανεπιστήμια$zΕλλάδα$zΘεσσαλονίκη$xΙστορία
=710  2\$92394$aΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
=710  2\$92433$aAristotle University of Thessaloniki 
=999  \\$c876$d876

129



=952  \\$w2014-09-11$p01004$r2014-09-
11$40$00$6378_949500000000000_ΚΥΡ$91250$bWM$10$o378.9495 
ΚΥΡ$d2014-09-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [667]

=LDR  01099nam a22002054a 4500
=008  140718t2007\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789601617695
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a949.5$bMIX
=100  1\$91089$aΜιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
=245  \\$aΤα πρόσωπα του Ιανού $bοι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1947-1949)$cΙάκωβος 
Δ. Μιχαηλίδης 
=260  \\$aΑθήνα$bΠατάκης$c2007
=300  \\$a239 σ.$bεικ.$c21 εκ.
=440  \0$9963$aΝεότερη και σύγχρονη ιστορία $n22
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 
=651  04$98777$aΕλλάδα$xΙστορία$yΕμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949
=651  04$98778$aΕλλάδα$xΕξωτερικές σχέσεις$zΓιουγκοσλαβία
=999  \\$c667$d667
=952  \\$w2014-07-18$p00829$r2014-07-
18$40$00$6949_500000000000000_MIX$91008$bWM$10$o949.5 MIX$d2014-
07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [719]

=LDR  00892nam a22001934a 4500
=008  140721t1976\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.565$bΓΟΥ
=100  1\$92069$aΓούναρης, Γεώργιος Γ. 
=245  13$aΤα Τείχη της Θεσσαλονίκης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $c1976
=300  \\$a51 σ., 32 σ. $bεικ. πίν.$c17 εκ.
=440  \0$92073$aΟδηγοί IMXΑ$v8
=440  \0$91171$aΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $n168
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=650  04$9105$aΘεσσαλονίκη(Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c719$d719
=952  \\$w2014-07-21$p00871$r2014-07-
21$40$00$6949_565000000000000_ΓΟΥ$91067$bWM$10$o949.565 
ΓΟΥ$d2014-07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [682]
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=LDR  00940nam a22001934a 4500
=008  140719t2000\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608646405
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  \\$a625.1009$bΚΑΛ
=100  1\$91998$aΚαλεμκερής, Χρήστος$eΦωτογράφος
=245  1\$aΤα Τραίνα στο Βορειοελλαδικό χώρο$b1871-1965$cΧρήστος 
Καλεμκέρης, Δημήτριος Παπαδημητρίου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bReprotime$c2000
=300  \\$a223σ.$bφωτ$c28 εκ.
=650  04$92000$aΣιδηρόδρομοι$bΕλλάδα
=650  04$98843$aΤρένα$zΕλλάδα$vΦωτογραφικά λευκώματα
=700  1\$92001$a Παπαδημητρίου, Δημήτριος $eΣυγγραφέας
=999  \\$c682$d682
=952  \\$w2014-07-19$p00847$r2014-07-
19$40$00$6625_100222000000000_ΚΑΛ$91025$bWM$10$o625.100222 
ΚΑΛ$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [688]

=LDR  01004nam a22001934a 4500
=008  140719t1991\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9608505402
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.134 2$bΠΟΛ
=110  2\$91952$aΠολεμικό Μουσείο (Αθήνα) 
=245  \\$aΤάγματα αριστείας και στρατιωτικά μετάλλια της Ελλάδος 
$b= HellenicOrders,decorations and medals$c Πολεμικό Μουσείο, 
Κείμενα - Επιμέλεια Γεωργίου Ι. Μπελδέκου. 
=260  \\$aΑθήνα$bΠολεμικό Μουσείο$c1991 
=300  \\$a169 σ.$bεικ.$c28 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία.
=610  04$98916$aΕλλάδα. Στρατός$xΜετάλλια
=650  04$92013$aΤάγματα αριστείας$xΕλλάδα
=999  \\$c688$d688
=952  \\$w2014-07-19$p00854$r2014-07-
19$40$00$6355_134000000000000_2_ΤΑΓ$91032$bWM$10$o355.134 2 
ΤΑΓ$d2014-07-19$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [746]

=LDR  00786nam a22001694a 4500
=008  140723t1928\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a355.007 1$bΚΡΥ
=100  1\$92146$aΚρυστάλλης, Βασίλειος
=245  13$aΤι πρέπει να γνωρίζη πας αξιωματικός περί του 
πυροβολικού$cΒασίλειος Κρυστάλλης
=260  \\$aΑθήνα$c1928$bΔημητράκου
=300  \\$a104 σ. $bεικ. $c20 εκ.
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=650  04$91701$aΣτρατιωτική τέχνη και επιστήμη
=650  04$92148$aΣτρατιωτική εκπαίδευση
=999  \\$c746$d746
=952  \\$w2014-07-23$p00900$r2014-07-
23$40$00$6355_500000000000000_ΚΡΥ$91095$bWM$10$o355.5 ΚΡΥ$d2014-
07-23$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [498]

=LDR  01127nam a22002414a 4500
=008  140709t1993\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602092343
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.133$bASS
=100  1\$91478$aNorton, Peter$d1943-    
=240  10$aAssembly language for the PC
=245  03$aΤο βιβλίο της Assembly για τα PC $c Peter Norton, John 
Socha ; μετάφραση Σωκράτης Καραγεώργης 
=250  \\$a2η εκδ.
=260  \\$aΑθήνα$bΚλειδάριθμος$c1993 
=300  \\$a687 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο 
=650  \4$91479$aAssembly γλώσσες (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)
=650  \4$93923$aΓλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές)
=700  1\$91480$aSocha, John,$eΣυγγραφέας
=700  1\$91481$aΚαραγεώργης,Σωκράτης $eΜεταφραστής
=999  \\$c498$d498
=952  \\$w2014-07-09$p00688$r2014-07-
09$40$00$6005_133000000000000_ASS$9836$bWM$10$o005.133 ASS$d2014-
07-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [683]

=LDR  00872nam a22001934a 4500
=008  140719t2005\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9604115359
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a675.2$bΑΝΔ
=100  1\$92002$aΑνδρεοπούλου-Μάγκου, Ελένη
=245  13$aΤο δέρμα$bδομή - τεχνολογία - φθορά - συντήρηση - 
ανάλυση$cΕλένη Ανδρεοπούλου - Μάγκου, Θανάσης Μαριολόπουλος 
=260  \\$aΠεριστέρι$bΙων$cc2005 
=300  \\$a223 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=650  04$92004$aΔέρμα
=700  1\$92003$aΜαριολόπουλος, Θανάσης 
=999  \\$c683$d683
=952  \\$w2014-07-19$p00848$r2014-07-
19$40$00$6675_200000000000000_ΑΝΔ$91026$bWM$10$o675.2 ΑΝΔ$d2014-
07-19$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [824]

=LDR  00890nam a22001814a 4500
=008  140908t1971\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a344.495 079$bΑΝΘ
=100  1\$92304$aΑνθεμίδης, Αχιλλέας Σ.$d1945-    
=245  13$aΤο δίκαιον των ελλήνων φοιτητών$c Αχιλλέως Σ. Ανθεμίδη
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b[χ.ό] $c1971 
=300  \\$a100 σ.$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$92305$aΦοιτητές$xΝομικό καθεστώς, νόμοι, κλπ.$z Ελλάδα 
=650  04$92266$aΕκπαίδευση, Ανώτατη$xΔίκαιο και νομοθεσία$zΕλλάδα
=999  \\$c824$d824
=952  \\$w2014-09-08$p00944$r2014-09-
08$40$00$6344__079094950000000_ΑΝΘ$91187$bWM$10$o344. 07909495 
ΑΝΘ$d2014-09-08$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [845]

=LDR  00810nam a22002054a 4500
=008  140909t1990\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a 9602090960
=040  \\$aTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.52$bETT
=100  1\$92356$aEttlin, Walter A.
=240  \\$aWordStar made easy$lGreek
=245  13$aΤο εγχειρίδιο του Wordstar$cWalter A. Ettlin
=260  \\$aΑθήνα $bΚλειδάριθμος $cc1990 
=300  \\$a414 σ.$bεικ.$c24 εκ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο. 
=650  04$99028$aΕπεξεργασία κειμένου
=650  04$92358$aWordStar (Αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή)
=999  \\$c845$d845
=952  \\$w2014-09-09$p00970$r2014-09-
09$40$00$6005_520000000000000_ETT$91215$bWM$10$o005.52 ETT$d2014-
09-09$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [575]

=LDR  00906nam a22002054a 4500
=008  140712t2009\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9789608280694
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a 938.664$bΣΦΥ
=100  1\$91611$aΣφυρή, Γιώτα
=245  13$aΤο έπος του Μακεδονικού Αγώνα$bΚρήτες και Μανιάτες 
Μακεδονομάχοι$cΓιώτα Σφυρή
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=260  \\$aΑθήνα $bΒεργίνα$c2009
=300  \\$a124 σ.$bεικ., χάρτες$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία.
=650  04$91550$aΜακεδονομάχοι
=650  04$95661$a Μακεδονικός αγώνας, 1903-1908  
=651  \\$97883$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=999  \\$c575$d575
=952  \\$w2014-07-12$p00764$r2014-07-
12$40$00$6938_664000000000000_ΣΦΥ$9916$bWM$10$o938.664 ΣΦΥ$d2014-
07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [516]

=LDR  01155nam a22001934a 4500
=008  140709t1971\\\\gr\|||||\||||\000\0bgre\d
=040  \\$ctei
=041  \\$agre
=082  04$a949.6 $bΑΝΔ
=100  1\$99123$aΑνδρουλής, Πίνδαρος-Δημήτριος Γεωργίου
=245  13$aΤο ημερολόγιον ενός στρατιώτου :$b ο Ελληνοβουλγαρικός 
πόλεμος του 1913 /$c [Πίνδαρος-Δημήτριος Ανδρουλής] 
=260  \\$aΑθήναι :$b[ χ.ε.],$c1971
=300  \\$a179 σ.:$b εικ.;$c24 εκ.
=651  04$95835$aΕλλάδα$xΙστορία $yΒαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913
=651  04$91529$aΕλλάδα  $xΙστορία$xΒαλκανικοί πόλεμοι, 1912-
1913$y Προσωπικές αφηγήσεις 
=700  1\$91687$aΑνδρουλή , Έφη Π.$eΕπιμ. Έκδ.
=999  \\$c516$d516
=952  \\$w2014-07-09$p00705$r2014-07-
09$40$00$6949_600000000000000_ΑΝΔ$9852$bWM$10$o949.6  ΑΝΔ$d2014-
07-09$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-07-12$p00749$r2014-07-
12$40$00$6949_600000000000000_ΑΝΔ$9901$bWM$10$o949.6  ΑΝΔ$d2014-
07-12$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [815]

=LDR  01196nam a22001934a 4500
=008  140905t1992\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a341.242 2$bΖΟΡ
=100  1\$92283$aΖορμπαλά, Μυρτώ Γ.
=245  13$aΤο κοινοτικό καθεστώς κατάρτισης συμβάσεων δημοσίων 
προμηθειών και οι επιπτώσεις του στην ελληνική νομοθεσία $cΜυρτώ 
Γ. Ζορμπαλά 
=260  \\$aΑθήνα $bΕκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα$c1992 
=300  \\$a244 σ.$c21 εκ.
=650  04$92284$aΕυρωπαϊκή Ένωση$xΔίκαιο και νομοθεσία 
=650  04$92286$aΔημόσιες συμβάσεις$zΧώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 
=650  04$99019$aΚρατικές προμήθειες$xΔίκαιο και νομοθεσία$zΕλλάδα
=999  \\$c815$d815
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=952  \\$w2014-09-05$p00939$r2014-09-
05$40$00$6341_242000000000000_2_ΖΟΡ$91176$bWM$10$o341.242 2 
ΖΟΡ$d2014-09-05$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-05$p00940$r2014-09-
05$40$00$6341_242000000000000_2_ΖΟΡ$91177$bWM$10$o341.242 2 
ΖΟΡ$d2014-09-05$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [664]

=LDR  01301nam a22002174a 4500
=008  140718t2000\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607387376
=040  \\$agre
=041  \\$gTEI
=082  \\$a949.6094971$bΚΑΡ
=100  1\$91942$aΚαρακωστάνογλου, Βενιαμίν
=245  13$aΤο Κόσοβο και οι Αλβανικοί πληθυσμοί της 
Βαλκανικής$cΒενιαμίν Καρακωστάνογλου...[κ.ά.] ; πρόλ. Βασίλειος 
Κόντης ; επιμ. Βασίλειος Κόντης ; Ελευθερία Μαντά
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου$c2000
=300  \\$a469 σ.$bεικ., χαρτ.$c21 εκ.
=440  \0$91171$aΊδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $n275
=500  \\$aKείμενο στα ελληνικά και τα αγγλικά 
=650  04$9710$aΑλβανοί $xΙστορία$zΒαλκανική Χερσόνησος
=650  04$98831$aΑλβανοί$zΣερβία$zΚόσοβο
=651  04$98832$aΚόσοβο (Σερβία)$xΕθνικές σχέσεις$y1980
=999  \\$c664$d664
=952  \\$w2014-07-18$p00826$r2014-07-
18$40$00$6949_609497100000000_ΚΑΡ$91006$bWM$10$o949.6094971 
ΚΑΡ$d2014-07-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [878]

=LDR  01065nam a22002054a 4500
=008  140911t2006\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9606713024
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.6$bΒΑΚ
=100  1\$91331$aΒακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. $d1951-    
=245  03$aΤο μακεδονικό ζήτημα και η ιστοριογραφική ανάλυση $b= 
The macedonian question and its historiographic 
analysis$cΚωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος 
=260  \\$aΑθήνα$bΑντ. Σταμούλης$c2006 
=300  \\$a251 σ.$bπίν., χάρτες$c24 εκ.
=500  \\$aΚείμενο στα Ελληνικά με περίληψη στα Αγγλικά
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$97020$aΜακεδονία (Ελλάδα)$xΙστορία
=650  04$9138$aΜακεδονικό ζήτημα
=999  \\$c878$d878
=952  \\$w2014-09-11$p01006$r2014-09-
11$40$00$6938_940000000000000_ΒΑΚ$91252$bWM$10$o938.94 ΒΑΚ$d2014-
09-11$70$2ddc$yBK$aWM
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Αριθμός εγγραφής [952]

=LDR  00683nam a22001694a 4500
=008  140918t1974\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a949.507$bΡΟΥ
=100  1\$92615$aΡούσσος, Γεώργιος $d1910-1984
=245  03$aΤο μαύρο '97  $cΓεωργίος Ρούσος
=260  \\$aΑθήνα$bΦυτράκης $c1974 
=300  \\$a248 σ.$bεικ., χάρτ. $c24 εκ.
=440  \3$91538$aΤα φοβερά ντοκουμέντα 
=651  04$99250$aΕλλάδα $xΙστορία$y1897-1899
=999  \\$c952$d952
=952  \\$w2014-09-18$p01063$r2014-09-
18$40$00$6938_650000000000000_ΡΟΥ$91335$bWM$10$o938.65 ΡΟΥ$d2014-
09-18$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [405]

=LDR  00980nam a22001934a 4500
=008  140621t2001\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9607290968
=040  \\$cΤΕΙ
=041  \\$agre
=082  04$a938.37$bΒΑΚ
=100  1\$91331$aΒακαλόπουλος , Κωνσταντίνος Απ.$d1951-
=245  03$aΤο νέο Ελληνικό Έθνος (1204-2000) $bνέα ελληνική 
ιστορία από τη φραγκοκρατία ως τις μέρες μας $cΚωνσταντίνος Απ. 
Βακαλόπουλος 
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΗρόδοτος$c 2001 
=300  \\$a552 σ.$c24 εκ.
=521  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία: σ. 541-545 
=650  04$91332$aΕλλάδα $xΙστορία 
=650  04$91334$aΕλλάδα$xΙστορία$yΕπανάσταση του 1821 
=999  \\$c405$d405
=952  \\$w2014-06-21$p00671$r2014-06-
21$40$00$6938_370000000000000_ΒΑΚ$9737$bWM$10$o938.37 ΒΑΚ$d2014-
06-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [797]

=LDR  00894nam a22002054a 4500
=008  140902t1995\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a156761472
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a005.3 $bTOW
=100  01$92242$aTownsend, C.
=240  00$aMicrosoft office 6 in 1
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=245  30$aΤο πλήρες περιβάλλον των windows$cCarl Townsend, Kate 
Miller, Joseph Kraynak, κ.α ; Μετφρ. Ε. Καλογήρου
=260  \\$aΑθήνα$bΓκιούρδας$c1995 
=300  \\$a574σ.$bεικ.
=500  \\$aΠεριλαμβάνει ευρετήριο.
=650  04$92243$aΛειτουργικά συστήματα (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές) 
=700  \\$92245$aΚαλογήρου , Ε.$eΜεταφραστής
=999  \\$c797$d797
=952  \\$w2014-09-02$p00921$r2014-09-
02$40$00$6005_300000000000000_TOW$91150$bWM$10$o005.3  TOW$d2014-
09-02$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [398]

=LDR  00980nam a22001934a 4500
=008  140620t\\\\\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$ggre
=082  04$a938.75$bΒΕΡ
=100  1\$91297$aΒερνάρδος, Ιωάννης 
=245  00$aΤρεμπεσίνα$cΙωάννου Αναστ. Βερνάρδου 
=260  \\$a Αθήναι $b Νίκος Αλικιώτης & Υιοί $c[χ.χ]
=300  \\$a188 σ.$bασπρ. εικ.$c23 εκ.$eχάρτη
=521  \\$aΠεριέχει λεύκωμα 28 φύλλων.
=650  04$9940$aΠαγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 $xΠροσωπικές 
αφηγήσεις, Ελληνικές
=650  04$9162$aΕλλάδα$xΙστορία$x ΕλληνοΙταλικός πόλεμος, 1940-
1941
=650  04$91299$aΚρήτη Νησί (Ελλάδα) $xΙστορία 
=999  \\$c398$d398
=952  \\$w2014-06-20$p00664$r2014-06-
20$40$00$6938_750000000000000_ΒΕΡ$9730$bWM$10$o938.75  ΒΕΡ$d2014-
06-20$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [577]

=LDR  00936nam a22001934a 4500
=008  140711t1994\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9602608084
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a320.51$bΠΛΑ
=100  1\$91672$aΠλάγγεσης, Γιάννης 
=245  10$aΦιλελευθερισμός και θεωρία της δημοκρατίας$bη έννοια 
της ελευθερίας στην πολιτική σκέψη του Joseph Priestley$cΓιάννης 
Πλάγγεσης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$b:Παρατηρητής$c,1994 
=300  \\$a128 σ. $c21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία (σ.[95]-123) και ευρετήριο. 
=650  04$91673$aΦιλελευθερισμός 
=650  04$9805$aΔημοκρατία
=999  \\$c557$d557
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=952  \\$w2014-07-11$p00745$r2014-07-
11$40$00$6320_510000000000000_ΠΛΑ$9894$bWM$10$o320.51 ΠΛΑ$d2014-
07-11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [875]

=LDR  01021nam a22001814a 4500
=008  140911t1976\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a510$bΣΑΚ
=100  1\$92430$aΣακελλάριος, Διογένης $d1946-    
=245  10$aΦροντιστηριακές ασκήσεις γενικών μαθηματικών$cΔιογένης 
Σακελλαρίου
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΑνώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης 
$c1976 
=300  \\$a64 σ.$c24 εκ.
=440  \0$92431$aΑνώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης 
=650  04$91800$aΜαθηματικά$xΜελέτη και διδασκαλία
=999  \\$c875$d875
=952  \\$w2014-09-11$p01002$r2014-09-
11$40$00$6510_760000000000000_ΣΑΚ$91248$bWM$10$o510.76 ΣΑΚ$d2014-
09-11$tαντ. 1$70$2ddc$yBK$aWM
=952  \\$w2014-09-11$p01003$r2014-09-
11$40$00$6510_760000000000000_ΣΑΚ$91249$bWM$10$o510.76 ΣΑΚ$d2014-
09-11$tαντ. 2$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [716]

=LDR  00706nam a22001574a 4500
=008  140721t1991\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a726.5$bΓΟΥ
=100  1\$92069$aΓούναρης, Γεώργιος Γ. 
=245  10$aΧριστός Βέροιας$b $cΓεώργιος Γ. Γούναρης
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bΙδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου $c1991
=300  \\$a59 σ.$bφωτ. $c17 εκ.
=650  \\$98786$aΕκκλησιαστικά κτίρια$zΕλλάδα$zΒέροια
=999  \\$c716$d716
=952  \\$w2014-07-21$p00868$r2014-07-
21$40$00$6726_500000000000000_ΓΟΥ$91064$bWM$10$o726.5 ΓΟΥ$d2014-
07-21$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [554]

=LDR  00986nam a22002054a 4500
=008  140711t19901996gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9609020313
=040  \\$cTEI
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=041  \\$agre
=082  04$a150$bΠΑΠ
=100  1\$91630$aΠαπαδόπουλος, Νίκος Γ.
=245  \\$aΨυχολογία$b εξελικτική, προσωπικότητας - ατομικών 
διαφορών, κοινωνική - ανθρώπινες σχέσεις, γενική 
πειραματική$cΝίκος Γ. Παπαδόπουλος
=250  \\$a4η έκδ. συμπληρωμένη
=260  \\$aΑθήνα$b[χ.ό.] $c1996
=300  \\$a518 σ.$b εικ. $c21 εκ.
=504  \\$aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
=650  04$91043$aΨυχολογία
=650  04$91631$aΑνθρώπινη συμπεριφορά
=999  \\$c544$d544
=952  \\$w2014-07-11$p00733$r2014-07-
11$40$00$6150_000000000000000_ΠΑΠ$9881$bWM$10$o150 ΠΑΠ$d2014-07-
11$70$2ddc$yBK$aWM

Αριθμός εγγραφής [680]

=LDR  00832nam a22002054a 4500
=008  140719t1994\\\\gre|||||\||||\00|\0\gre\d
=020  \\$a9603120332
=040  \\$cTEI
=041  \\$agre
=082  04$a150$bΠΙΠ
=100  1\$9182$aΠιπερόπουλος, Γιώργος
=245  10$aΨυχολογία$bΓιώργος Πιπερόπουλος
=260  \\$aΘεσσαλονίκη$bArt of Text$c1994
=300  \\$a270 σ$c24 εκ.
=504  \\$aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφία
=650  04$91992$aΑναπτυξιακή ψυχολογία 
=650  04$91994$aΚοινωνική ψυχολογία -- Έρευνα
=650  04$91993$aΔιαπροσωπικές σχέσεις
=999  \\$c680$d680
=952  \\$w2014-07-19$p00844$r2014-07-
19$40$00$6150_000000000000000_ΠΙΠ$91022$bWM$10$o150 ΠΙΠ$d2014-07-
19$70$2ddc$yBK$aWM
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΟΥ

1.   10 Οκτωβρίου 1862 (Record #937)

2.   1η Μαρτίου 1935 (Record #934)

3.    3η Σεπτεμβρίου 1843(Record #953)

4.   65 + 1 ιστορικά μουσεία της Ελλάδας (Record #646)

5.   Α

6.   Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, Οι (Record #723)

7.   Αγναντέματα ΙΙ (Record #672)

8.   Αγώνας και διλήμματα (Record #576)

9.   Αγώνες μικρών μονάδων εν Κορέα (Record #751)

10.   Αγώνες των Ελλήνων (Record #500)

11.   Αεροναυτικές ασκήσεις στο Αιγαίο : Ελλάδα- Τουρκία (Record #514)

12.   Άζωρος ορεινή Περραιβία (Record #715)

13.   Αιδώς (Record #840)

14.   Ακήρυκτος πόλεμος για το Μακεδονικό (Record #530)

15.   Αλφαβητάριο για την ποίηση (Record #551)

16.   Αναβίωσις της θαλασσίας μας δυνάμεως κατά την Τουρκοκρατίαν, Η (Record

#639)

17.   Ανατολική Ομοσπονδία (Record #910)

18.   Ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία, Οι (Record #665)
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19.   Ανθεμούς και η Σουρωτή (Record #654)

20.   Ανθολόγιο θεατρικών μονολόγων (Record #563)

21.   Ανθρώπινο πρόσωπο, Το (Record #649)

22.   Ανθρωπος αυτό το κτήνος, Ο (Record #677)

23.   Ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα (Record #380)

24.   Άπαντα επι παναθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικών θεμάτων (Record #735)

25.   Από τον Κλαούζεβιτς μέχρι του ψυχρού πολέμου (Record #565)

26.   Αποκέντρωση και παραγωγικότητα (Record #758)

27.   Αποτροπή του πολέμου ή άμυνα (Record #648)

28.   Άρης εις την γην (Record #759)

29.   Αριστοτέλης (Record #543)

30.   Αριστοτέλους ποιητική (Record #554)

31.   Αρσένιο (Record #555)

32.   Ατλαντική συμμαχία (Record #641)

33.   Ατομική βόμβα της Χιροσίμα, Η (Record #935)

34.   Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι (1903-1913) (Record #521, 524)

35.   Αχειροποίητος ο μεγάλος ναός της ΘεοτόκουΕυτυχία (Record #720)

Β

36.   Βαλκανικοί Πόλεμοι - ο Ναυτικός Αγώνας, 1912-1913 (Record #643)

37.   Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 (Record#528)

38.   Βασικά μαθηματικά (Record #913)

39.   Βιβλίο της Assembly για τα PC, Το (Record #498)
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40.   Βιομηχανική κοινωνία και ο πόλεμος, Η (Record #757)

41.   Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού Αγώνα 1878-

1894 (Record #573)

Γ

42.   Γαλλική Στρατιά στη Θεσσαλονίκη (Record #651)

43.   Γερμανία 1960-1974 Κβελλενστράσε 2 (Record #666)

44.   Γερμανοί στρατηγοί κατά του Χίτλερ (Record #537)

45.   Γκράμσι και το κράτος (Record #410)

46.   Γλώσσα Basic και οι εφαρμογές της, Η (Record #854)

47.   Γλώσσα C++ σε βάθος ,Η (Record #842)

48.   Γλώσσα προγραμματισμού C ,Η (Record #803)

49.   Γλώσσα προγραμματισμού C++ , Η (Record #798)

50.   Γλώσσα προγραμματισμού PASCAL, Η (Record #560)

51.   Γνωστική ανάπτυξη by Luria, A. R. (Record #621)

52.   Γνωστική Ψυχολογία (Record #403)

53.   Γοργίας (Record #550)

54.   Γοργοπόταμος (Record #942)

55.   Γουδί (Record #951)

Δ

56.   Δασκαλογιάννης Record #671)

57.   Δεκέμβριος (Record #957)

58.   Δέρμα, Το (Record #683)
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59.   Δημιουργοί της νέας στρατηγικής (Record #752)

60.   Διαδρομές στο παρελθόν Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής 1887-1978 (Record #

401)

61.   Διεθνής οικονομική κρίση και το χρέος του Τρίτου Κόσμου η διάσταση του

διεθνούς δικαίου, Η(Record #552)

62.   Δίκαιον των ελλήνων φοιτητών, Το (Record #824)

63.   Δίκη της Νυρεμβέργης, Η (Record #949)

64.   Δολοφονία Ρασπούτιν, H (Record #950)

65.   Δολοφονία του Καποδίστρια, H (Record # 785)

66.   Δομές δεδομένων και αρχεία στη C (Record #829)

67.   Δουλεύοντας με το microsoft excel v.4.0 (Record #642)

Ε

68.   Εγγραφα Πενκόφσκυ, Τα (Record #535)

69.   Εγκώμια και θρήνοι για τις αλησμόνητες πατρίδες (Record #676)

70.   Εγχειρίδιο της visual basic 4 (Record #799)

71.   Εγχειρίδιο της Visual Basic 5 (Record #802)

72.   Εγχειρίδιο του Wordstar, Το (Record #845)

73.   Εθνικός διχασμός, Ο (Record #938)

74.   Εθνοτική διαπάλη στη Μακεδονία (1894-1904) (Record #879)

75.   Εισαγωγή εις την επιστήμην του δικαίου  (Record # 827)

76.   Εισαγωγή στη νεώτερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία (Record #553)

77.   Εισαγωγή στην πληροφορική (Record # 838)

78.   Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη (Record # 145)
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79.   Εισαγωγή στον προγραμματισμό της γλώσσας BASIC (Record #801)

80.   Εκατόν ημέραι της Νορμανδίας, Αι (Record #750)

81.   Εκκλησιαστική ιστορία (Record #725)

82.   Εκλειψη του λόγου, Η (Record #568)

83.   Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική η περίπτωση της Θράκης 1856-1912

(Record #650)

84.   Έλληνες στρατιωτικοί (Record #697)

85.   Ελληνικές  ένοπλες  δυνάμεις  και  η  συμβολή  τους  στην  αναβίωση  των

ολυμπιακών αγώνων το 1896, Οι (Record #668)

86.   Ελληνική εμπορική ναυτιλία και ΕΟΚ (Record # 828)

87.   Ελληνική ζωγραφική 19ου και 20ού αιώνα (Record #532)

88.   Ελληνικός κόσμος στα Βαλκάνια και την Ρωσία , Ο (Record # 908)

89.   Ελληνισμός της Κριμαίας, Ο (Record # 884)

90.   Ελληνισμός της Τιφλίδας, Ο (Record # 377)

91.   Ελληνορωσικαί σχέσεις διά μέσου των αιώνων : τύχη ελληνισμού της ρωσίας

(Record #637)

92.   Εμμεσος στρατηγική, Η (Record #755)

93.   Εμφύλιος Πόλεμος (Record #533)

94.   Ενδυμασία και η υφαντική στο Βογατσικό, Η (Record #531)

95.   Ενοπλος αγώνας στη Μακεδονία, Ο (Record #574)

96.   Εξέγερση της Κρονστάνδης, Η (Record # 943)

97.   Επεξεργασία στοιχείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Record # 836)

98.   Επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο, Η (Record # 839)

99.   Επίλογος στο Γουδί (Record # 519)
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100.   Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς (Record # 909)

101.   Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας 1904-1933 (Record #732)

102.   Επιστημολογικά  προβλήματα  της  σύγχρονης  πολιτικής  επιστήμης  (Record

#505)

103.   Επος του Μακεδονικού Αγώνα, Το (Record #575)

104.   Ευαίσθητες Ισορροπίες (Record #46)

105.   Ευρετήριο πολεμικών γεγονότων του ελληνικού έθνους (Record #518)

106.   Ευρώπη επιχειρήσεις των συμμαχικών εκστρατευτικών δυνάμεων 6 Ιουνίου

1944-8 Μα¨ίου 1945 (Record # 397)

107.   Εφαρμογές πολυμέσων με την Borland C++ (Record # 805)

108.   Εφαρμοσμένη ψυχολογία (Record #681)

Ζ

109.   Ζητήματα τακτικής (Record #741)

110.   Ζώα με μεταφυσικές ικανότητες (Record #542)

Η

111.   Ημερολόγιον ενός στρατιώτου, Το (Record #516)

Θ

112.   "Θαύματα" του Αγίου Δημητρίου ως ιστορικές πηγές, Τα (Record #718)

113.   Θέματα προγραμματισμού 35 (Record # 796)

114.   Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν (Record # 880)

115.   Θεωρία παιγνίων (Record #674)
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116.   Θεωρία των υπολογιστών (Record # 837)

117.   Θησέας και Μινώταυρος (Record #678)

118.   Θράκη  κατά  τους  10ο-12ο  αιώνες  συμβολή  στη  μελέτη  της  πολιτικής,

διοικητικής και εκκλησιαστικής της εξέλιξης (Record # 905)

119.   Θρησκεία και άθληση στην αρχαία Ελλάδα (Record #566)

Ι

120.   Ιπτάμενη ιστορία της Θεσσαλονίκης, Η (Record #536)

121.   Ιστορία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας (Record # 882)

122.   Ιστορία της μείζονος Μακεδονίας (1350-1950) (Record #504)

123.   Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Record #548)

124.   Ιστορία του ψυχρού πολέμου απο του πολέμου της Κορέας μέχρι τησ κρίσης

των συμμαχιών (1950-1967) Andre Fontaine (Record #399)

125.   Ιστορία των αισθήσεων απο την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Record

#396)

126.   Ιστορίες του πολέμου 1940-44 όπως τις έζησα (Record #685)

127.   Ιστορική πορεία των Ελληνοποντίων (Record #877)

Κ

128.   Κ.Π.Μισίρκοφ  (1874-1926)  και  η  κίνηση  των  "Μακεδονιστών"  (Record

#572)

129.   Καλάβρυτα (Record #538)

130.   Καμικάζε, Οι (Record #956)

131.   Κατακόρυφη υπερκέραση (Record #684)

132.   Κλήρος στον Μακεδονικό αγώνα, Ο (Record #731)
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133.   Κοινοτικό  καθεστώς  κατάρτισης  συμβάσεων  δημοσίων προμηθειών  και  οι

επιπτώσεις του στην ελληνική νομοθεσία, Το (Record #815)

134.   Κού-Κλούξ-Κλάν  (Record #939)

135.   Κριτική  της  Εγελιανής  φιλοσοφίας  του  κράτους  και  του  δικαίου  (Record

#509)

136.   Κρυπτοχριστιανικά κείμενα (Record #737)

137.   Κωνσταντινούπολη : η πόλη των πόλεων (Record #738)

Λ

138.   Λαός χωρίς χώρο (Record #673)

139.   Λαυριακά και η χρεωκοπία του 1893, Τα (Record  #933)

140.   Λευκή βίβλος (Record #687)

141.   Λεωνίδας Παρασκευόπουλος (Record #736)

Μ

142.   Μαθηματικά για οικονομολόγους (Record #874)

143.   Μακεδονία του Αιγαίου και οι Γιουγκοσλαύοι (Record #679)

144.   Μακεδονικό ζήτημα και η ιστοριογραφική ανάλυση, Το (Record #878)

145.   Μαύρο '97,Το (Record #952)

146.   Μεγάλες  δυνάμεις  και  η  παρακμή  του  ευρωπαϊκού  κρατικού  συστήματος

1914-1945, Οι (Record #406)

147.   Μέγας πόλεμος 1914-1918, Ο (Record #742)

148.   Μεθοδολογία και τεχνικές προγραμματισμού με την Turbo Pascal, Η (Record

#619)

149.   Μελετήματα φιλοσοφίας του δικαίου (Record #810)
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150.   Μερικά στοιχεία από την ιστορία της Θράκης (Record #541)

151.   Μεσολόγγι (Record #539)

152.   Μετά  τον  πόλεμο  Η ανασυγκρότηση  της  οικογένειας  του  έθνους  και  του

κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960 (Record #378)

153.   Μονή Βλατάδων (Record #724)

154.   Μονή Λατόμου (Record #722)

155.   Μόρφωσις των ανωτερων στελεχών (Record #747)

156.   Μυθικοί και ιστορικοί ήρωες της Δράμας (Record #655)

Ν

157.   Ναζί (Record #556)

158.   Νέο Ελληνικό Έθνος, Το (Record #405)

159.   Νέος ευρωπαϊκός χώρος, Ο (Record #881)

160.   Νίκαι απολεσθείσαι (Record #754)

161.   Νίκη εις την Ευρώπην και εις τον Ειρηνικόν 1 Ιουλίου 1943 μέχρι 30 Ιουνίου

1945 (Record #400)

162.   Νίκος Σαχίνης (Record #849)

163.   Νόμος  1268/1982  "Για  τη  δομή  και  τη  λειτουργία  των  Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (Record #816)

164.   Νόμος 1268/82 και  οι  μεταγενέστερες  ρυθμίσεις  για  τα Α.Ε.Ι.,  Ο (Record

#379)

165.   Νόμος πλαίσιο, Ο (Record #808)

166.   Νόμος πλαίσιο, Ο (Record #271)

167.   Νομοταγής πολίτης, Ο (Record #545)
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Ξ

Ο

168.   Οδηγός της HTML 4 (Record #841)

169.   Οδηγός της Microsoft για το Excel 4, Ο(Record #546)

170.   Οικονομία του απόδημου ελληνισμού (Record #569)

171.   Οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της αναπτύξεως  (Record #817)

172.   Οικονομική ανάπτυξη (Record #818)

173.   Όπλα της Ελλάδας (Record #529) 

174.   Όπλα των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913 (Record #670)

175.   Όψεις του μακεδονικού ζητήματος στον 20ό αιώνα (Record #873)

176.   

Π

177.   Παλινόρθωση και δικτατορία (Record #936)

178.   Παναγία των Χαλκέων (Record #717)

179.   Πανόραμα του πολέμου (Record #675)

180.   Πάνος Βαλσαμάκης (Record #914)

181.   Πάσα πνοή (Record #727)

182.   Πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τα (Record #876)

183.   Περί ανωνύμων εταιριών (Record #830)

184.   Περί τήν Θράκην (Record #883)

185.   Πηγές για την ιστορία της Μακεδονίας (Record #525)
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186.   Πλάτων (Record #549)

187.   Πλήρες περιβάλλον των windows, Το (Record #797)

188.   Πλήρης οδηγός του PC για αρχάριους (Record #800)

189.   Πλουτάρχου των επτά σοφών συμπόσιον (Record #743)

190.   Ποιητικές διαδρομές στον ζωγραφικό χώρο του Χρίστου Καρά (Record #402)

191.   Ποινικός κώδικας (Record #622)

192.   Πολεμική τέχνη (Record #748)

193.   Πολεμική τέχνη επί Ξενοφώντος (Record #696)

194.   Πόλεμος και αρχηγοί (Record #760)

195.   Πολιτικές Ιδεολογίες (Record #395)

196.   Πολιτική πλευρά του κουτσοβλαχικού ζητήματος, Η (Record #404)

197.   Πόντος των Ελλήνων (Record #739)

198.   Πραγματείαι περί Μακεδονίας (Record #871)

199.   Πρέπει να γνωρίζη πας αξιωματικός περί του πυροβολικού, Τι (Record #746)

200.   Προβολές στον Αριστοτέλη (Record #570)

201.   Προγραμματισμός  αρχείων  για  τον  IBM PC και  τους  συμβατούς  (Record

#852)

202.   Προπαγάνδα: μεθοδική και τεχνική της αγωγής των μαζών, Η (Record #644)

203.   Πρός τα νειάτα της Ελλάδος (Record #728)

204.   Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930) ο πόνος και η δόξα πρόσωπα του Ιανού

(Record #667)

205.   Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, Η (Record #809)

206.   Πρώτος σας υπολογιστής, Ο (Record #825)
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Ρ

207.   Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, Η (Record #721)

208.   Ρούπελ Απρίλιος 1941 (Record #394)

Σ

209.   Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη (Record #669)

210.   Σιδηρόκαστρο  (Record #653)

211.   Σκέψεις για την κατάσταση των εικαστικών τεχνών (Record #686)

212.   Σμύρνη (Record #740)

213.   Σπουδή τακτικών θεμάτων (Record #749)

214.   Σταύρωση  του  χριστιανισμού:  η  ιστορική  αλήθεια  των  γεγονότων  στην

Κωνσταντινούπολη στης 6-7 Σεπτεμβρίου 1955, Η (Record #726)

215.   Στοιχειώδεις αρχές της φιλοσοφίας (Record #567)

216.   Στρατηγική ενός δεκανέως, Η (Record #756)

217.   Στρατηγικός ελιγμός, Ο(Record #745)

218.   Στρατιωτική βίβλος (Record #623)

219.   Στρατός του μέλλοντος, Ο (Record #744)

220.   Συμβολή του ελληνικού πνεύματος στην εξάπλωση της Ευρωπαϊκής ιδέας, Η

(Record #640)

221.   Συμβουλευτική(Record #534)

222.   Σύντομος ιστορία της πληροφορίας (Record #753)

223.   Σφαγή στο Δήλεσι, Η (Record #946)

224.   Σφαγή των Ρομανώφ, Η (Record #787)
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Τ

225.   Τάγματα αριστείας και στρατιωτικά μετάλλια της Ελλάδος (Record #688)

226.   Τείχη της Θεσσαλονίκης (Record #719)

227.   Κόσοβο και οι Αλβανικοί πληθυσμοί της Βαλκανικής, Το (Record #664)

228.   Τραγωδία του Ντάλλας (Record #945)

229.   Τραίνα στο Βορειοελλαδικό χώρο (Record #682)

230.   Τρεμπεσίνα (Record #398)

Φ

231.   Φιλελευθερισμός και θεωρία της δημοκρατίας (Record #557)

232.   Φροντιστηριακές ασκήσεις γενικών μαθηματικών (Record #875)

233.   Φωτεινές μνήμες αιώνων (Record #526)

234.   Φωτογενή Βαλκάνια των αδελφών Μανάκη, Τα (Record #915)

Χ

235.   Χριστός Βέροιας (Record #716)

Ψ

236.   Ψυχολογία by Παπαδόπουλος, Νίκος Γ. (Record #544)

237.   Ψυχολογία by Πιπερόπουλος, Γιώργος (Record #680)
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Α

238.   Accounting (Record #656)

239.   Ambiguous loss (Record #540)

240.   American approach to foreign policy (Record #558)

241.   Analyses factorielles simples et multiples (Record #614)

242.   Analysis of the Greek Economy (Record #617)

243.   Ancient Macedonian studies in honor of Charles F. Edson (Record #694)

244.   Annals of America. (Record #612)

245.   Austro-Hungarian documents relating to the Macedonian struggle, 1896-1912

(Record #645)

Β

246.   BASIC (Quick Basic) και MS-DOS (Record #844)

247.   Business roles (Record #660)

C

248.   Concerning The city of God against the pagans  (Record #632)

249.   Cryptochristians, The (Record #633)

250.   Cyprus (Record #610)

D

251.   D-Day (Record #527)

E
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252.   Eastern question, The (Record #691)

253.   Education for mathematics in the workplace (Record #616)

254.   Effective writing (Record #659)

255.   England and the Near East 1896-1898 (Record #635)

256.   Etablissement des programmes en economie sous-developpee (Record #733)

F

257.   Fragmenta macedonica (Record #872)

258.   Fuzzy logic (Record #695)

G

259.   Greeks around the world (Record #661)

260.   Guerre de l'Independance Grecque vue par la presse Francaise, La (Record

#729)

H

I

261.   International business (Record #662)

262.   International finance (Record #613)

263.   International financial management (Record #690)

264.   International money (Record #608)

265.   Introduction to management accounting (Record #625)

266.   Introduction to operating systems, The (Record #607)
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J

K

L

M

267.   Macedonia throughout the centuries (Record #630)

268.   Management and organization (Record #609)

269.   Marketing management (Record #627)

270.   Matrix logic and mind (Record #657)

271.   Microsoft Windows NT 4.0 network administration. (Record #629)

272.   Modern management (Record #626)

N

273.   National Museum of History (Record #624)

274.   Νature of grief, The (Record #571)

275.   Neural networks (Record #636)

276.   Neural networks Printed text (Record #628)

277.   New Proficiency English (Record #658)

O

P

278.   Pascal (Record #620)

279.   Political ideologies an introduction (Record #689)

280.   Principles of accounting (Record #663)

155



281.   Proγραμματίζοντας στη Logική (Record #835)

282.   Psychology (Record #692)

283.   Public choice (Record #638)

Q

284.   QuickBASIC (Record #853)

R

285.   Running Microsoft Windows NT server 4.0 (Record #618)

S

286.   Stalinism and after (Record #559)

287.   Studies in late byzantine history and prosopography (Record #693)

       

T

288.   Thinking politics (Record #631)

289.   Toefl skills for top scores (Record #734)

290.   Turbo Pascal 7 (Record #564)

U

291.   Uses of emotion (Record #634)

V

292.   Visual basic (Record #409)

293.   Visual C++ προγραμματισμός για Windows (Record #855)
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W

294.   World politics since 1945 (Record #611)

Write for business (Record #615)

\

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Α

Αβέρωφ - Τοσίτσας, Ευάγγελος (Record #404)

Αγγελής , Νίκος Αλκιβ. (Record #671)

Αγγελίδης, Σωκράτης (Record #377)

Αγγελοπούλου , Άννα (Record #572)

Αϊζενχάουερ Στρατηγός (Record #397)

Αλεξάκης, Βασίλης (Record #661)

Αλεξανδρής , Κωνσταντίνος Α. (Record #639)

Αλεξάνδρου, Άρης (Record #943)

Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Κ. (Record #748)

Ανδρεάδης, Γεώργιος Κ. (Record #633)

Ανδρεοπούλου-Μάγκου, Ελένη (Record #683)

Ανδρέου, Αντρέας Π. (Record #872)

Ανδρικοπούλου, Ελένη (Record #881)

Ανδριόπουλος , Δημήτριος Ζ. (Record #543, #549)

Ανδριώτης, Νικόλαος Π. (Record #737)

Ανδρουλής , Πίνδαρος-Δημήτριος Γεωργίου (Record #516)

Ανθεμίδης, Αχιλλέας Σ. (Record #824)

Ανθιμος (Record #728)

Αντωνακόπουλος, Αντώνης Λ. (Record #145)
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Αραμπατζής, Γεώργιος Δ. (Record #684)

Αρβανιτάκης, Αναστάσιος (Record #566)

Αρβανιτάκης, Αναστάσιος Δ. (Record #840)

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. (Record #554)

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος (Record #735)

Β

Βακαλόπουλος, Κωσταντίνος Α. (Record #405, #504, #573, #574, #878, #879)

Βαλαλά- Πεντζοπούλου, Τερέζα

βλέπε Πεντζοπούλου- Βαλαλά, Τερέζα

Βάλληνδας, Πέτρος Γ. (Record #827)

Βερνάδου-Ιωάννου Αναστασία (Record #398)

Βλασίδης, Βλάσης (Record #646)

Βλαχάβας, Ιωάννης Π. (Record #560)

Βογιατζής, Βασίλειος Θ. (Record #673)

Βουκελάτος , Γιώργος Κ. (Record #666)

Βουτυρά - Γουλάκη, Αλεξάνδρα

βλέπε Γουλάκη - Βουτυρά, Αλεξάνδρα

Βουρή, Σοφία (Record #525)

Βουρνάς, Τάσος (Record #933, #937, #946, #951, #785)

Γ

Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ. (Record #644)

Γιαννακόπουλος, Γιώργος Α. (Record #739)

Γιαννακούρας, Ιωάννης (Record #623)

Γιαννέλης, Ιωάννης Κ. (Record #725)

Γουλάκη - Βουτυρά, Αλεξάνδρα (Record #849)

Γούναρης, Γεώργιος Γ. (Record #716, #719)

Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (Record #944,# 947, #957)

Δ

Δαβάκης, Κωνσταντίνος. (Record #744)

Δελιβάνη- Νεγρεπόντη,  Μαρία

βλέπε Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία

158



Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. (Record #810)

Δημάκης, Ιωάννης Δ. (Record #729)

Δημητρίου, Δημήτριος N. (Record #942)

Δούκας, Βασίλης (Record #401)

Δραγούμης, Φίλιππος Σ. (Record#528)

Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ. (Record #380)

Ε

Ζ

Ζαγκλής, Δημήτριος Δ. (Record #679)

Ζαρζώνης, Βασίλης (Record #715)

Ζάρκος, Σπύρος (Record #829)

Ζευγαρίδης, Σπύρος (Record #837)

Ζορμπαλά, Μυρτώ Γ. (Record #815)

Η

Ηλιάδη, Αμαλία Κ. (Record #718, #731)

Θ

Θεοδώρου, Θεόδωρος Ε. (Record #912)

Θεοδώρου,Θεόδωρος (Record #532)

Ι

Ιάκωβος (Record #735)

βλέπε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος

Ιωάννου Αναστ. Βερνάρδου (Record #398)

βλέπε Βερνάδου-Ιωάννου, Αναστασία

Κ

Κακαράς, Αντώνης (Record #697)

Καλαφατούδης, Στράτος (Record #642)

Καλεμκερής, Χρήστος (Record #682)

Καλλιγάς, Κωνσταντίνος Π. (Record #934, #936)
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Καλογεράς, Ι. (Record #749)

Καλούμενος, Δημήτριος (Record #726)

Κανακάκη, Ειρήνη (Record #563)

Κανελλόπουλος, Αθανάσιος Π. (Record #817)

Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. (Record #871, #883, #908)

Καρακωστάνογλου, Βενιαμίν (Record #664)

Καραμπάτη, Περσεφόνη Γ. (Record #576)

Καράς,  Χρίστος (Record #402)

Κατζουράκη, Μαρία (Record #835)

Κατράνης, Αλέξανδρος Κ. (Record #552)

Κατσούλης, Ηλίας Α. (Record #505)

Κεντρωτής, Κυριάκος Δ. (Record #514)

Κεντρωτής, Κυριάκος (Record #678)

Κεσσίδης, Θεοχάρης Χ. (Record #877)

Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. (Record #740)

Κλάδης, Διονύσης (Record #808, #826)

Κλειδαρά, Ευγενία (Record #727)

Κοίλιας, Χρήστος (Record #838, #854)

Κονταξής, Αθανάσιος Κ. (Record #622)

Κόντης, Βασίλειος (Record #533, #46)

Κοτζιάς, Αλέξανδρος (Record #519, #938)

Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, Ευτυχία (Record #720)

Κρυστάλλης, Βασίλειος (Record #746)

Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. (Record #876)

Κυριαζόπουλος, Χρίστος Α. (Record #905)

Λ

Λαδιάς , Τάσος (Record #620)

Λάζος, Κωνσταντίνος Ε. (Record #843)

Λεβαντής, Ελευθέριος Φ. (Record #830)

Λεγάτος, Γεράσιμος Γ. (Record #913)

Μ

Μαζαράκης, Αινίανος Αλ. (Record #742)
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Μαλούχος , Γεώργιος Π. (Record #500)

Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη (Record #724)

Μητσάκης , Καριοφίλης ΚάρολοςΧ. (Record #630)

Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. (Record #667)

Μιχαηλίδης, Κώστας Π. (Record #649)

Μπάλλας , Ανάργυρος Γ. (Record #759)

Μπέλια, Ελένη Δ. (Record #650)

Μπένος,  Σωτηρίος Ε. (Record #379)

Μπίτσιος, Δημήτρης (Record #610)

Μπουλαλάς , Κλεάνθης Κ. (Record #760)

Μπρέκης, Σπύρος Λ. (Record #668)

Ν

Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία (Record #617)

Νικολαϊδης, Ιωάννης Α. (Record #736)

Νικολαϊδου-Κουρκουτίδου, Ευτυχία

βλέπε Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, Ευτυχία

Νικόλτσιος, Βασίλειος (Record #669)

Νικονάνος, Νίκος (Record #723)

Ξ

Ξενιώτης, Κώστας Δ. (Record #654)

Ο

Π

Παζαράς, Θεοχάρης (Record #721)

Πάλλης, Γεώργιος (Record #685)

Παναγιωτακόπουλος, Δημήτρης Χ. (Record #758)

Πάνος Βαλσαμάκης (Record #914)

Παπαδόπουλος, Νίκος Γ. (Record #544)

Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου, Παρύσατις (Record #884)

Πασσάς, Ιωάννης Δ. (Record #677)

Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα (Record #550, #570)
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Πιπερόπουλος, Γιώργος (Record #680)

Πιπερόπουλος, Γιώργος (Record #681)

Πλάγγεσης, Γιάννης (Record #557)

Πλούταρχος (Record #743)

Ποιμενίδης, Άγγελος (Record #541)

Πολίτης, Λίνος (Record #548)

Πόρποδας, Κωνσταντίνος Δ.  (Record #403)

Ρ

Ρούσκας, Γιάννης (Record #670)

Ρούσσος, Γεώργιος (Record #952)

Σ

Σαμαρτζίδης , Χρίστος Γ. (Record #526)

Σατραζάνης, Αντώνης Δ. (Record #651)

Σκαρλάτος, Νικόλαος Π. (Record #653)

Σκούντζος, Θεόδωρος Α. (Record #818)

Σολιώτης, Γ. Ν. (Record #741, #747)

βλέπε Σολιώτης, Γεώργιος

Σολιώτης, Γεώργιος

Σουλιώτης, Μίμης (Record #551)

Σπανδωνής, Νικόλαος (Record #675)

Σπανόπουλος, Ανδρέας (Record #745)

Σταυρίδου, Αγνή Παντ. (Record #531)

Στεργίου, Αγγελική (Record #676)

Συμεωνίδου - Παπαδοπούλου, Παρύσατις

βλέπε Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου, Παρύσατις

Σφέτας, Σπυρίδων (Record #530, #873)

Σφυρή, Γιώτα (Record #538, #539, #575)

Τ

Τερζίδης , Ευστάθιος Χ. (Record #555)

Τζουμέρκας, Παναγιώτης Ν. (Record #732)
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Τζωάννος, Ιωάννης Γ. (Record #828)

Τοσίτσας -Αβέρωφ, Ευάγγελος

βλέπε Αβέρωφ - Τοσίτσας

Τρεμόπουλος , Μιχάλης (Record #536)

Τριαντάρη-Μαρά, Σωτηρία (Record #640)

Τσελεπίδης, Τηλέμαχος (Record #655)

Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. (Record #722)

Τσιμπίδης , Ελευθέριος Ι. (Record #672)

Τσιούμη- Μαυροπούλου, Χρυσάνθη

        βλέπε Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη

Τσιτουρίδου, Άννα (Record #717)

Τσουγκαράκης, Δημήτρης (Record #738)

Τσουλφίδης, Λευτέρης (Record #874)

Φ

Φωτιάδης, Δημήτρης (Record #953)

Χ

Χαρωνίτης , Γιώργος (Record #394)

Χασιώτης, Ιωάννης Κ. (Record #909)

Χασιώτης, Λουκιανός (Record #910)

Χατζηγιαννάκης, Νίκος Μ. (Record #842)

Χούχουλας, Παναγιώτης (Record #674)

Χριστοδούλου, Γεώργιος Κ. (Record #880)

Χριστοδούλου, Χρίστος Κ. (Record #915)

Χριστόπουλος, Χρ.  (Record #637)

βλέπε Χριστόπουλος , Χρήστος

Χριστόπουλος, Χρήστος

Ψ

Ψωμιάδης, Χάρης (Record #691)

βλέπε Ψωμιάδης, Χαράλαμπος

Ψωμιάδης, Χαράλαμπος
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A

Allen, Louis A. (Record #609)

Alwyn- Crowther, John

βλέπε Crowther-Alwyn, John

Anderson, J. K. (Record #696)

βλέπε Anderson,  John Kinloch

Anderson,  John Kinloch

Archer, John (Record #571)

Aron, Raymond  (Record #757)

Augustine, Saint, Bishop of Hippo (Record #632)

B

Baldwin J. F. (Record #695)

βλέπε Baldwin James Frederick

Baldwin, James Frederick

Ball, Donald A. (Record #662)

Beardsley, Monroe C. (Record #396)

Beevor, Antony (Record #527)

Berteil, Louis (Record #565)

Bonacina, Giorgio (Record #950, #956, #935, #956)

Boss, Pauline (Record #540)

Bridge, F. R. (Record #645)

Buchheit, Gert (Record #756)

Buci-Glucksmann, Christine (Record #410)

C

Calvocoressi, Peter (Record #611)

Certo, Samuel C. (Record #626)

Clair, Jean (Record #686)

Cobb-Douglas(Record #546)

Crowther-Alwyn, John (Record #660)

D
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Deitel, Harvey M. (Record #409, #607)

Delmas, Claude (Record #641)

Doherty, Michael (Record #615)

E

Earle, Edward Mead (Record #752)

Eccleshall, Robert (Record #689)

Elgood, Robert (Record #529) 

Escofier, Brigitte (Record #614)

Ettlin, Walter A. (Record #845)

Evans, John S. (Record #613)

F

Fallmerayer, Jacob Philipp (Record #882)

Fontaine, Andre (Record #399)

Fowler, W. S. (Record #658)

βλέπε Fowler, William Stewart

Fowler, William Stewart

G

Gerose, Guido (Record # 945)

Glucksmann - Buci, Christine

Βλέπε Buci-Glucksmann, Christine

Grauwe, Paul de (Record #608)

Gugeler, Russell A. (Record #751)

Gurewich, Nathan (Record #799, #802)

Gurewich, Ori (Record # 80)

H

Hart, Liddell (Record #648)

Haykin, S. S. (Record #628)

Heywood, Andrew (Record #395)

Holzner, Steven (Record #855)

Holzschlag, Molly E. (Record #841)
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Horkheimer, Max (Record #568)

Horngren, Charles T. (Record #625)

I

Ind, Allison (Record #753)

Isaacs, Kenneth S. (Record #634)

Ivey, Allen E. (Record #534)

K

Kernighan, Brian W. (Record #803)

Kotler, Philip (Record #627)

Kraynak, Joe (Record #800)

L

Lemonnier, Andre Georges (Record #750)

Liddell Hart, Basil Henry (Record #755)

Lindgren, Henry Clay (Record #692)

Luria, A. R. (Record #621)

M

Mann, Heinrich (Record #545)

Manstein, general (Record #754)

Mark Mazower (Record #378)

Marshall, George C. (Record #400)

Marx, Karl (Record #509)

Mayda, Giuseppe (Record #949)

Meigs, Robert F. (Record #656)

Milani, Mino (Record #787)

Mueller, Dennis C. (Record #638)

Muller, Berndt (Record #636)

N
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Needles, Belverd E (Record #663)

Nencini, Franco (Record #939)

Nicol, Donald M. (Record #693)

Norton, Peter (Record #498)

Nove, Alec (Record #559)

O

O'Brien, Stephen K. (Record #564)

P

Penkovskii, Oleg Vladimirovich (Record #535)

Perkins, Dexter (Record #558)

Politzer, Georges (Record #567)

Prou, Charles (Record #733)

Q

R

Rees, Laurence (Record #556)

Rodriguez, Rita M. (Record #690)

Ross, Graham T. (Record #406)

Russel, Charlie. (Record #618)

S

Schramm, Wilhelm von (Record #537)

Shelly, Gary B. (Record #801)

Simpson, Alan (Record #825)

Stern, August (Record #657)

Streeter, Michael (Record #542)

Stroustrup, Bjarne (Record #798)

Sullivan, Patricia (Record #734)

Syck, Gary (Record #619)

167



T

Thiele, Leslie Paul (Record #631)

Townsend, C. (Record #797)

βλέπε  Townsend William Cameron

Townsend,  William Cameron

Travers, Martin (Record #553)

V

W

Weber, Max (Record #809)

Withrow, Jean (Record #659)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α

Αγγεία, Ελληνικά (Record #911)

Αγγλική γλώσσα -- Εγχειρίδια για ξένους ομιλητές (Record #660)

Αγγλική γλώσσα -- Επιχειρησιακά Αγγλικά (Record #658, #659, #660)

Αγγλική γλώσσα -- Γραμματική -- Εγχειρίδια, κλπ. (Record #659)

Αγγλική γλώσσα -- Διδακτικά βιβλία για ξένους ομιλητές (Record #658, #734)

Άγιος Δημήτριος -- Θαύματα (Record #718)

Αεροναυτική, Στρατιωτική -- Ελλάδα -- Ιστορία  (Record #536)

Αισθητική -- Ιστορία (Record #396)

Αλβανοί -- Ιστορία -- Βαλκανική Χερσόνησος(Record #664)

Αλβανοί -- Σερβία -- Κόσοβο (Record # 664)

Αλέξανδρος, -- ο Μέγας, -- 356-323 π.Χ. (Record #694, #728)

Αμυντική (Στρατιωτική επιστήμη) (Record #648)

Ανάπτυξη προσωπικότητας (Record #621)

Αναπτυξιακή ψυχολογία (Record #680)
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Ανατολικό ζήτημα (Βαλκανικό) (Record #355)

Ανθεμούς (Μακεδονία, Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #654)

Ανθρώπινα όντα (Record #649)

Ανθρώπινη συμπεριφορά (Record #544, #677)

Ανοικοδόμηση (1939-1951) -- Ελλάδα  (Record #378)

Αντί-Ναζιστικό κίνημα (Record #537)

Αποδημία και Εποίκηση (Record #907)

Αποδημία και μετανάστευση -- Οικονομική άποψη -- Ελλάδα (Record #909)

Αποκέντρωση στη διοίκηση -- Γαλλία (Record #758)

Απώλεια (Ψυχολογία) (Record #540, #571)

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.  (Record #543,#554,#570)

Αρσένιο (Πέλλα) -- Ιστορία (Record #555)

Ασαφή λογική (Record #695)

Β

Βαλκανική χερσόνησος -- Ιστορία -- 20ος αιώνας (Record # 528)

Βαλκανική Χερσόνησος -- Ιστορία -- Πόλεμος του 1912-1913 (Record  #386, 

#669, #670, #675, #669, #863, #932)

Βαλκανική Χερσόνησος-- Ιστορία (Record  #386,# 38, #495, #664, #670, #673, #

675, #679, #915, #932)

Βιομηχανική οργάνωση (Record #609)

Βιομηχανικό μάνατζμεντ (Record #609)

Βιτώλια (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας) -- Ιστορία -- 20ος αιώνας (Record #872)

Βογατσικό (Καστοριά, Ελλάδα) (Record #531)

Βορειοατλαντική Συμμαχία (Record #641)

Βουλγαρία Εξωτερικές σχέσεις  Γιουγκοσλαβία (Record #530)

Βυζαντινή Αυτοκρατορία (Record #693, #718, #738)

Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Ιστορία (Record #693)

Γ

Γαλλία -- Ιστορία, Στρατιωτική  (Record #527)

Γερμανία -- Ιστορία (Record #666)

Γερμανία -- Ιστορία -- 1939-1945 (Record #556)
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Γερμανία -- Ιστορία -- Νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, 1934 (Record #955)

Γεωργία -- Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις -- Ελλάδα (Record #673)

Γιουγκοσλαβία Εξωτερικές σχέσεις Βουλγαρία (Record #530)

Γλύπτες -- Ελλάδα (Record #848)

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές) (Record # 498, #564, 

#620, #798, #829, #833,#835, #836,#841,#842, #844, #851, #852, #853, #854, 

#855)

Γνωστική ψυχολογία (Record #403, #621)

Δ

Δέρμα (Record #683)

Δημοκρατία (Record #557, #638)

Δημόσιες συμβάσεις -- Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (Record #815)

Δημοτική μουσική (Record #676)

Διαλογικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Record #805)

Διαπροσωπικές σχέσεις (Record #680, #839, #846)

Διατριβές, Ακαδημαϊκές (Record #732)

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις (Record #732)

Διεθνείς σχέσεις (Record #910)

Διεθνές δίκαιο (Record #514)

Διεθνής οικονομία  (Record #514, #552)

Διεθνής χρηματοοικονομική (Record #552, #613, #690)

Δίκαιο -- Ελλάδα (Record #271, #827)

Δίκαιο -- Φιλοσοφία (Record #622, #827)

Δίκες εγκλημάτων πολέμου -- Γερμανία (Record #949)

Δικτατορία -- Ελλάδα (Record #936)

Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Record #618)

Διοικητική λογιστική  (Record #625, #626, #656)

Διπλωμάτες -- Ελλάδα -- Βιογραφία (Record # 610)

Δοιήκηση και οργάνωση  (Record #626)

Δράμα (Record #563)

Δράμα (Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #655)
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Ε

Εθνική ασφάλεια (Record #678)

Εθνική ασφάλεια –Ελλάδα (Record #850)

Εθνικισμός (Record #576)

Εθνικοσοσιαλισμός --Γερμανία (Record #556)

Εκκλησία και κράτος (Record #525, #735)

Εκκλησία και κράτος στην Ελλάδα (Record #525)

Εκκλησιαστικά κτίρια -- Ελλάδα – Βέροια (Record #716)

Εκκλησιαστικά κτίρια -- Ελλάδα – Θεσσαλονίκη (Record #716, #720, #721, 

#722, #723, #724, #730)

Εκκλησιαστικά κτίρια -- Πέλλα (Ελλάδα)(Record #730)

Εκλογές(Record #638)

Εκπαίδευση , Ανώτατη -- Δίκαιο και νομοθεσία (Record #808, #816)

Εκπαίδευση, Ανώτατη -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα (Record #271, #379, 

#824, #826)

Εκπαίδευση, ελληνική (Record #840)

Εκπαιδευτική ψυχολογία (Record #403)

Ελασσόνα -- (Λάρισα, Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #715)

Ελλάδα -- Ένοπλες Δυνάμεις (Record #668, #687)

Ελλάδα -- Ιστορία (Record #405)

Ελλάδα -- Ιστορία -- Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913(Record #516, #528)

Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος Πόλεμος, 1944-1949 (Record #667)

Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 (Record #405)

Ελλάδα -- Ιστορία -- Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Προσωπικές αφηγήσεις

 Βλέπε Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Προσωπικές αφηγήσεις, Ελληνικές

(Record #398)

Ελλάδα -- Ιστορία, Στρατιωτική (Record #696)

Ελλάδα -- Ιστορία -- 1897-1899 (Record #952)

Ελλάδα -- Ιστορία -- 1967-1974 (Record #666)

Ελλάδα -- Ιστορία -- Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913 (Record #643)
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Ελλάδα -- Ιστορία -- ΕλληνοΙταλικός πόλεμος, 1940-1941 (Record #664)

Ελλάδα -- Ιστορία -- Όθων Α΄, 1832-1862 (Record #937)

Ελλάδα -- Ιστορία -- Πραξικόπημα, 1909 (Record #519, #951)

Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση --1917-1935 (Record #934, #936 #944)

Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση, 1935- 1967 (Record #920)

Ελλάδα -- Στρατιωτικές σχέσεις – Τουρκία (Record #514, #665)

Ελλάδα Σχέσεις Ρουμανία (Record #404)

Ελλάδα -- Άμυνα -- Υπηρεσίες πληροφόρησης (Record #687)

Ελλάδα --Ένοπλες Δυνάμεις (Record #668, #687)

Ελλάδα -- Ένοπλες Δυνάμεις -- Κανονισμοί (Record #623)

Ελλάδα -- Εξωτερικές σχέσεις -- Αλβανία (Record #46)

Ελλάδα -- Εξωτερικές σχέσεις – Γιουγκοσλαβία (Record #679)

Ελλάδα -- Εξωτερικές σχέσεις -- Ρωσία (Record #637)

Ελλάδα -- Σχέσεις -- Τουρκία (Record #669, #704, #831, #836)

Ελλάδα, Αρχαία -- Θρησκεία (Record #566)

Ελλάδα. Ένοπλες Δυνάμεις -- Οπλικά συστήματα (Record #529)

Ελλάδα. Στρατός (Record #518)

Ελλάδα. Στρατός -- Μετάλλια (Record #688)

Έλληνες -- Πόντος -- Ιστορία (Record #739)

Έλληνες -- Τουρκία – Κωνσταντινούπολη (Record #738) 

Έλληνες στη Γεωργία (Δημοκρατία) (Record #377)

Έλληνες στη Κριμαία (Record #884)

Ελληνές της Διασποράς (Record #909)

Ελληνές της Διασποράς -- Ιστορία(Record #907 #877)

Ελληνική Λογοτεχνία, Σύχγρονη(Record #551, #739)

Ελληνική πεζογραφία, Νέα(Record #727)

Ελληνική ποίηση, Νεα(Record #551, #676, #739)

Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας -- Εξοπλισμός και προμήθειες (Record 

#831)

Ελληνισμός (Record #573, #665, #908)

Ελληνές της Διασποράς -- Ιστορία (Record #877)

Ελληνισμός του Πόντου -- Ιστορία (Record #877)

Εμπορική ναυτιλία -- Ελλάδα (Record #828)

Εμπορική ναυτιλία -- Ελλάδα – Ιστορία (Record #639)
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Εμπορική ναυτιλία -- Χώρες Ευρωπαϊκής νομικής Κοινότητας (Record #828)

Επικοινωνία (Record #839, #846)

Επιχειρησιακά μαθηματικά (Record #874)

Εργασία -- Ψυχολογικές απόψεις (Record #839)

Εταιρικό δίκαιο -- Ελλάδα (Record #380)

Ευρωπαϊκή Ένωση (Record #881)

Ευρωπαϊκή Ένωση -- Δίκαιο και νομοθεσία (Record #815)

Ευρωπαϊκή λογοτεχνία -- Ιστορία και κριτική -- 19ος αιώνας (Record #553)

Ευρωπαϊκή λογοτεχνία -- Ιστορία και κριτική -- 20ος αιώνας (Record #553)

Ευρώπη -- Ιστορία -- 1918-1945 (Record #406)

Ευρώπη -- Πολιτισμός -- Ελληνικές επιρροές (Record #640)

Ζ

Ζώα (Record #542)

Ζωγραφική στη ποίηση (Record #402)

Ζωγραφική, Ελληνική -- 19ος αιώνας (Record 532#) 

Ζωγραφική, Ελληνική -- 20ός αιώνας (Record #532)

Ζωγραφική, ελληνική -- Κατάλογοι (Record #402)

Η

Ηθική -- Ελλάδα, Αρχαία (Record #840)

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- Σπουδή και διδασκαλία (Record #1735)

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- Ιστορία (Record #612)

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής -- Διεθνείς Σχέσεις (Record #558)

Θ

Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #674)

Θεωρία παιγνίων -- Ιστορία (Record #674)

Ι

Ιδεολογία (Record#395)

Ιστορία -- Εμφύλιος Πόλεμος,1944-1949 (Record #667, #957)
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Ιστορικά Μουσεία -- Βουλγαρία -- Σόφια (Record #624)

Ιστορικά μουσεία -- Ελλάδα (Record #646)

Κ

Καλάβρυτα (Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #538)

Καμικάζι πιλότοι (Record #956)

Καπιταλισμός -- Θρησκευτικές απόψεις -- Χριστιανισμός (Record #809)

Κατοικίες -- Ελλάδα (Record #796)

Κεραμική, Ελληνική (Record# 920)

Κινηματογράφος -- Βιογραφία -- Βαλκανική Χερσόνησος (Record #915)

Κινηματογράφος -- Ιστορία -- Βαλκανική Χερσόνησος (Record #915)

Κοινωνική επιλογή (Record# 638)

Κοινωνική ψυχολογία (Record# 644)

Κοινωνική ψυχολογία -- Έρευνα (Record #680)

Κορέα -- Ιστορία -- 1945- (Record#399)

Κορεάτικος Πόλεμος, 1950-1953 -- Εκστρατίες (Record #751)

Κόσοβο (Σερβία) -- Εθνικές σχέσεις -- 1980 (Record #664)

Κουμουνισμός -- Σοβιετική Ένωση -- Ιστορία (Record #559)

Κουτσόβλαχοι στην Ελλάδα (Record #404)

Κρατικές προμήθειες -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα (Record #815)

Κρήτη Νησί (Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #671)

Κριμαία (Ουκρανία) -- Ιστορία (Record #884)

Κριτική σκέψη (Record #568)

Κύπρος -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 20ος αιώνας (Record #898)

Κωνσταντινούπολη -- Οικουμενικό Πατριαρχείο -- Επίσκοποι (Record #732)

Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) -- Ιστορία (Record #726)

Λ

Λειτουργικά συστήματα (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές) (Record #607)

Ληστές και κλέφτες -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας (Record #946)

Λογική, Συμβολική και μαθηματική (Record #657)

Λογιστική (Record #663)

Λόγος -- Φιλοσοφία (Record #568)

Λογοτεχνία (Record #545)
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Λογοτεχνία -- Αισθητική (Record #396)

Μ

Μαθηματικά -- Εκπαίδευση (Record #913)

Μαθηματικά -- Μελέτη και διδασκαλία (Record #875)

Μακεδονία -- Ιστορία (Record #526 #879 #1127)

Μακεδονία -- Ιστορία -- 1903-1908 (Record #494 #521 #524)

Μακεδονία -- Ιστορία -- 1908-1912 (Record #524)

Μακεδονία -- Ιστορία -- 1912-1945 (Record #524)

Μακεδονία (Ελλάδα) -- Αρχαιότητες (Record#694)

Μακεδονία (Ελλάδα) -- Ιστορία -- 1878 - 1912 (Record#389, #573)

Μακεδονία (Ελλάδα) -- Πνευματική ζωή (Record#871)

Μακεδονικό ζήτημα (Record #526)

Μακεδονικός αγώνας (Record #574)

Μακεδονικός αγώνας, 1903-1908 (Record #574)

Μακεδονομάχοι (Record #393)

Μεγάλη Βρετανία -- Εξωτερικές σχέσεις -- Μέση Ανατολή (Record #635)

Μεγάλη Παναγιά (Χαλκιδική, Ελλάδα) (Record #401)

Μελάς, Παύλος, -- 1870-1904 (Record #576)

Μεσολόγγι (Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #539)

Μετανάστες (Record #569)

Μικρασιατικός ελληνισμός (Record #740)

Μικροϋπολογιστές (Record #800)

Μικροϋπολογιστές -- Προγραμματισμός -- Ελλάδα (Record #847)

Μονόλογοι (Record #563)

Μοντερνισμός (Τέχνη)  (Record #1419)

Μπίτσιος, Δημήτρης, -- 1915-1984 (Record #610)

Μυθιστόρημα (Record #545)

Μυθολογία (Record #655)

Ν

Νευρωνικά δίκτυα (Πληροφορική) (Record #628)

Νιρεμβέργη, Γερμανία, 1945-1946 (Record #949)
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Ξ

Ο

Όθων -- ο Α΄, -- Βασιλιάς της Ελλάδας -- 1935-1967 (Record #953)

Οικονομία (Record #569)

Οικονομία -- Ελλάδα -- Ιστορία (Record #617)

Οικονομία -- Έρευνα (Record #796)

Οικονομική ανάπτυξη (Record #818)

Οικονομική ανάπτυξη -- Κοινωνικές απόψεις (Record #817)

Οικονομική πολιτική -- Ελλάδα (Record #673)

Οικονομική -- Ιστορία (Record #613)

Ολυμπιακοί Αγώνες (Record #566)

Ολυμπιακοί αγώνες (Αρχαίοι) (Record #566)

Ομοσπονδιακή διακυβέρνηση -- Ιστορία -- 19ος αιώνας -- Ελλάδα (Record #910)

Όπλα -- Ελλάδα (Record #529)

Όπλα -- Βαλκανική Χερσόνησος -- Ιστορία -- Πόλεμος του 1912-1913 (Record 

#670)

Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Κωνσταντινούπολη, Τουρκία (Record #738)

Π

Παγανισμός -- Σχέσεις -- Χριστιανισμός (Record #632)

Παγκόσμια πολιτική -- 1945-1989 (Record #611)

Παγκόσμιος Πόλεμος -- Καμπάνιες -- 1939-1945 -- Γαλλία -- Νορμανδία (Record

#611)

Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918 (Record #406)

Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918 -- Ελλάδα (Record #651)

Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 (Record #935)

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Eναέριες επιχειρήσεις (Record #684)

Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 -- Εκστρατείες (Record #397)

Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Record 

#400)
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Παγκόσμιος Πόλεμος, 1939-1945 -- Αντιστασιακά κινήματα -- Ελλάδα (Record 

#392)

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Εναέριες επιχειρήσεις, Ιαπωνικές (Record 

#956)

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 -- Προσωπικές αφηγήσεις, Ελληνικές (Record 

#4015)

Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918 (Record #406)

Παναγία η Αχειροποίητος -- Θεσσαλονίκη (Record #720)

Πανεπιστήμια -- Δίκαιο και νομοθεσία (Record #379)

Πανεπιστήμια -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη -- Ιστορία (Record #876)

Παραγωγικότητα (Record #758)

Παραψυχολογία (Record #542)

Παρθένιος Επίσκοπος Κίτρους (Record #732)

Περσοναλισμός (Record #649)

Πλειστηριασμοί έργων τέχνης (Record #532)

Πληροφοριακός πόλεμος -- Ελλάδα (Record #850)

Ποίηση (Record #554)

Ποίηση και τέχνες (Record #402)

Ποίηση -- Μελέτη και διδασκαλία (Record #551)

Ποινικό δίκαιο -- Ελλάδα (Record #622)

Πολεμική τέχνη -- Επιστήμη (Record #748)

Πόλεμος και κοινωνία (Record #406, #757)

Πολιτικά εγκλήματα και αδικήματα -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Record 

#945)

Πολιτική επιστήμη (Record #145, #395, #505)

Πολιτική επιστήμη -- Φιλοσοφία (Record #505)

Πολιτισμός, Σύγχρονος -- Ελληνικές επιρροές (Record #661)

Πολυεθνικές επιχειρήσεις (Record #662)

Πολυεθνικές επιχειρήσεις -- Οικονομία (Record #690)

Πόντος -- Εικονογραφημένα έργα (Record #739)

Πόντος -- Ιστορία (Record #739)

Πραξικοπήματα -- Ελλάδα (Record #951)

Προγραμματισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή (Record #805, #847)

Προπαγάνδα (Record #644)
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Προσωπογραφία -- Βυζαντινή Αυτοκρατορία (Record #693)

Ρ

Ρατσισμός -- Ιστορία -- Ηνωμένες Πολιτείες (Record #939)

Ρητορική, Αρχαία (Record #543, #549, #550)

Ρουμανία Σχέσεις Ελλάδα (Record #404)

Ρούπελ (Οχυρό) -- Πολιορκία, 1941 (Record #394)

Ρωσία Ιστορία 1613-1917 (Record #787, #950)

Ρωσία -- Εξωτερικές σχέσεις -- Ελλάδα (Record #637)

Ρωσία -- Ιστορία -- Νικόλαος ΙΙ΄ , 1894-1917 (Record #950)

Σ

Σαγγάριος, Μάχη του, Τουρκία, 1921 (Record #954)

Σιδηρόδρομοι -- Ελλάδα (Record #682)

Σιδηρόκαστρο (Σέρρες, Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #653)

Σλάβοι -- Βαλκανική Χερσόνησος  (Record #679)

Σμύρνη (Τουρκία)  -- Ιστορία (Record #740)

Σοβιετική Ένωση -- Ιστορία -- 1953-1985 (Record #535)

Σοβιετική ένωση -- Ιστορία -- Επανάσταση, 1917-1921 (Record #787)

Σοσιαλισμός-- Ελλάδα -- Ιστορία (Record #925)

Σουρωτή (Μακεδονία, Ελλάδα) -- Ιστορία (Record #654)

Στατιστική (Record #614)

Στρατιωτική εκπαίδευση (Record #746, #749)

Στρατιωτική ιστορία (Record #500, #675)

Στρατιωτική τέχνη και επιστήμη (Record #746, #749)

Στρατιωτική τέχνη και επιστήμη -- Ελλάδα -- Ιστορία (Record #696)

Στρατιωτική τέχνη και επιστήμη -- Ιστορία (Record #565)

Στρατιωτικός νόμος -- Ελλάδα (Record #623)

Συμβουλευτική (Record #534)

Συμπεριφορισμός (Record #403)

Συναισθήματα (Record #634)

Συνέντευξη (Record #534)

Συνταγματική ιστορία -- Ελλάδα (Record #953)

Συστήματα πολυμέσων (Record #805)
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Τ

Τάγματα αριστείας -- Ελλάδα (Record #688)

Τιφλίδα (Γεωργία) -- Ιστορία (Record #377)

Τοπική αυτοδιοίκηση -- Ελλάδα (Record #758)

Τουρκία -- Ιστορία -- Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1288-1918 (Record #529)

Τουρκία -- Στρατιωτικές σχέσεις -- Ελλάδα (Record #514)

Τέχνη, Σύγχρονη -- 20ος αιώνας (Record #686)

Τουρκία -- Σχέσεις -- Ελλάδα (Record #514, #665, #669)

Τράπεζες και τραπεζική -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 19ος αιώνας (Record #933)

Τραπεζούντα, Αυτοκρατορία της -- Ιστορία -- 1204-1261 (Record #882)

Τρένα -- Ελλάδα -- Φωτογραφικά λευκώματα (Record #682)

Υ

Φ

Φιλελευθερισμός (Record #557)

Φιλελληνισμός -- Γαλλία (Record #729)

Φιλοσοφία (Record #410, #567, #568)

Φιλοσοφία, Ελληνική (Αρχαία) (Record #570)

Φλώρινα (Ελλάδα) -- Ιστορία -- 20ος αιώνας (Record #872)

Φοιτητές -- Νομικό καθεστώς, νόμοι, κλπ. -- Ελλάδα (Record #824)

Χ

Χαλκιδική (Ελλάδα) -- Κοινωνική ζωή και έθιμα (Record #401)

Χαλκιδική (Ελλάδα) -- Φωτογραφικά λευκώματα (Record #401)

Χιροσίμα (Ιαπωνία) -- Ιστορία -- Βομβαρδισμός, 1945 (Record # 935)

Χριστιανισμός -- Ελλάδα (Record #726, #727, #737)

Ψ

Ψυχολογία (Record #403, #692, #733)

Ψυχολογία, Εφαρμοσμένη (Record #681)
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Ψυχρός πόλεμος (Record #399)

Ω

Α

Assembly γλώσσες (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές) (Record #498)

B

BASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #409, 

#799)

C

C (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #803)

C++ (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #805 #855)

D

E

F

Fortran (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #836)

G

H

HTML (έγγραφο γλώσσας σήμανσης) (Record #841)

J

K
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L

M

Matrix λογική (Record #657)

Microsoft Excel (Αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #546)

Microsoft Visual BASIC (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) 

(Record #799)

MicrosoftWindows NT Server (Record #618)

N

National museum of History (Σόφια, Βουλγαρία) (Record #624)

P

Pascal (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή)  (Record #560, 

#564, #620)

Prolog (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #835)

T

Turbo Pascal (Αρχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #564, #619)

V

Visual Basic (Γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record 

#409)

W

Windows (Γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Record #618, #629)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συπμπερασματικά  διαπιστώνουμε  οτι  επιτεύχθηκε  ο  στόχος  που  θέσαμε  για  την

οργάνωση  του  υλικού  της  βιβλιοθήκης,  την  καταχώρηση  των  τεκμηρίων  στο

αυτοματοποιημένο σύστημα koha ,την ταξινόμηση του και μετά απο την επεξεργασία

όλων  των  τεκμηρίων  που  υπάρχουν  στο  Πολεμικό  Μουσείο  Θεσσαλονικης  την

ελεγχόμενη χρήση από τους επισκέπτες του μουσείου, ωστόσο αυτο το κομμάτι είναι

μια  διαδικασία  που  θα  επιτευχθεί  μελλοντικά,  όταν ολοκληρώθεί  η  επεξεργασία

όλων των τεκμηρίων που υπάρχουν.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βαγγελάτου  -  Σαμιώτη,  Μ.  (2006). Θεματική  ευρετηρίαση Ι.  Θεσσαλονίκη:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Εμμανουήλ,  Κ.  &  Σίτας,  Α.  (2005). Marc21  για  βιβλιογραφικά  δεδομένα.
Θεσσαλονίκη: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Dewey,  M.  (1990). Dewey  δεκαδική  ταξινόμηση :  ελληνική  λογοτεχνία. Μετ.
Ντελόπουλος, Κ. Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων.

Dewey, M. (1986). Dewey δεκαδική ταξινόμηση: ελληνική ιστορία.  Μετ.  Κάρυ,
Λ., Φέσσα Ρ. & Λεντάρη, Κ.  Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων. 

Gorman,  M.  (1994). Αγγλο-αμερικανικοί  κανόνες  καταλογογράφησης. Μετ.
Μορελέλη-Κακούρη,  Μ..  Θεσσαλονίκη:  Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα
Θεσσαλονίκης. 

ΔΙΚΤΙΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

Βιβλιοθήκη  Αλεξάνδρειου  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης.  (15  Μαΐου,  2009).  Ωρίων,  πρόγραμμα  πληροφοριακού
γραμματισμού:  Εργαλείο  σύνταξης  βιβλιογραφικών παραπομπών. 20  Οκτ.  2015
http  ://orion.lib.teithe.gr  

 

 Βιβλιοθήκη  ΑΤΕΙΘ.  [χ.χ.]. Βιβλιοθήκη  ΑΤΕΙΘ. 10  Νοε.  2015
http://www.lib.teithe.gr

Library  of  Congress.  ([χ.χ.]). Library  of  Congress.   27  Οκτ.  2015,  από
https://catalog.loc.gov 

Koha Open Source. [χ.χ.]. Liblime. 12 Ιαν. 2015 http://www.koha.org/document 

http://www.koha.org/document
https://catalog.loc.gov/
http://www.lib.teithe.gr/
http://orion.lib.teithe.gr/

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ
	Εικόνα 1: Αρχική σελίδα KOHA..........................................................................................11
	Εικόνα 2: Αρχική σελίδα εισαγωγής πληροφοριών στα πεδία........................................12
	Εικόνα 3: Πεδίο εισαγωγής καθιερωμένου ονόματος φυσικού προσώπου................12
	Εικόνα 4: Ύπαρξη καθιερωμένου ονόματος συγγραφέα..............................................13
	Εικόνα 5: Δεύτερη καρτέλα εισαγωγής πληροφοριών, εμφανίζονται
	πεδία σχετικά με τον τίτλο και την έκδοση του τεκμηρίου........................................13
	Εικόνα 6: Πεδία απο την τρίτη καρτέλα σχετικά με τη φυσική περιγραφή................14
	Εικόνα 7:Εμφανίζονται παραδείγματα εισαγωγής θεμάτων........................................14

	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ABSTRACT
	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
	ΠΡΟΛΟΓΟΣ
	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	KOHA
	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΜΟΡΦΗ
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΟΥ
	Δ
	Π
	Χ
	256. Etablissement des programmes en economie sous-developpee (Record #733)
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

	Ι
	Heywood, Andrew (Record #395)
	Kernighan, Brian W. (Record #803)
	Prou, Charles (Record #733)
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ
	ΕΠΙΛΟΓΟΣ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	ΔΙΚΤΙΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ


