
ΒΙΒΛΙΑ – ΥΛΙΚΑ για την Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Βιβλία Ελληνικών - Τετράδια 

 Όλα τα βιβλία μαθητή του ITYE Διόφαντος για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ Λυκείου 
εκτός από: 

   το βιβλίο «Θεματικοί Κύκλοι για το Ενιαίο Λύκειο»  το βιβλίο «Γλωσσικές Ασκήσεις για το 
Ενιαίο Λύκειο»   το εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας   κείμενα με παράλληλες μεταφράσεις 

 
 Το βιβλίο του ΙΤΥΕ Διόφαντος «Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1»  
 
   Ένα 50-φυλλο τετράδιο για κάθε μάθημα. 

Βιβλία Ξένων Γλωσσών 

 
 Για τα Γαλλικά - Γερμανικά θα προμηθευτείτε το αντίστοιχο βιβλίο αφού ενημερωθούν σχετικά τα 

παιδιά σας από τους διδάσκοντες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 
 
 
 

 
ΒΙΒΛΙΑ – ΥΛΙΚΑ για την Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Βιβλία Ελληνικών - Τετράδια 

 Όλα τα βιβλία μαθητή του ΙΤΥΕ Διόφαντος για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου, 
εκτός από: 

   το βιβλίο «Θεματικοί Κύκλοι για το Ενιαίο Λύκειο»  το βιβλίο «Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο 
Λύκειο» 

 
  Σημείωση: Τα παιδιά πρέπει να προμηθευτούν το βιβλίο για τα Αρχαία Ελληνικά Γενικής 

Παιδείας της Β΄ Λυκείου που περιλαμβάνει και τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη.  
 

  Κάθε μαθητής / μαθήτρια πρέπει να προμηθευτε ί και τα βιβλία μαθητή για τα μαθήματα της 
Ομάδας Προσανατολισμού που έχει δηλώσει ότι θα παρακολουθήσει.  
 

  Ένα 50-φυλλο τετράδιο για κάθε μάθημα. 

Βιβλία Ξένων Γλωσσών 

 

 Για τα μαθήματα των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ θα προμηθευτείτε το αντίστοιχο βιβλίο αφού 
ενημερωθούν σχετικά τα παιδιά σας από τους διδάσκοντες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

  
 
 

ΒΙΒΛΙΑ – ΥΛΙΚΑ για την Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Βιβλία Ελληνικών - Τετράδια 

  Όλα τα βιβλία μαθητή του ΙΤΥΕ Διόφαντος για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου. 
Σημείωση: Για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας οι μαθητές πρέπει να 
προμηθευτούν μόνο τα εξής βιβλία του ΙΤΥΕ Διόφαντος: 

 Λογοτεχνικός Φάκελος Υλικού. Δίκτυα Κειμένων  «Εμείς και οι άλλοι». Δίκτυο κειμένων.Φάκελος 
υλικού – Νεοελληνική γλώσσα 
 

 Κάθε μαθητής / μαθήτρια πρέπει να προμηθευτεί και τα βιβλία μαθητή για τα μαθήματα της 
Ομάδας Προσανατολισμού που έχει δηλώσει ότι θα παρακολουθήσει. Για το μάθημα της 
Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής» πρέπει 
να προμηθευτείτε μόνο το Βιβλίο Μαθητή και το Βιβλίο συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού. 

  
   Ένα 50-φυλλο τετράδιο για κάθε μάθημα. 

Βιβλία Ξένων γλωσσών 

 
 Για τα μαθήματα των ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ θα προμηθευτείτε το αντίστοιχο βιβλίο αφού ενημερωθούν 
σχετικά τα παιδιά σας από τους διδάσκοντες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 


