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Σχoλική χρονιά 2022 - 2023 

 
Γ΄ Γυμνασίου 

 
Βιβλία Ελληνικών 

 
 Για την γ΄ Γυμνασίου θα αγοραστούν μόνο τα παρακάτω βιβλία του ΙΤΥΕ Διόφαντος: 

o Δραματική ποίηση – Ευριπίδη «Ελένη» 
o Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
o Νεοελληνική Γλώσσα (βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών) 
o Ιστορία 
o Θρησκευτικά 
o Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (μόνο το βιβλίο μαθητή) 
o Μαθηματικά 
o Φυσική (μόνο το βιβλίο μαθητή) 
o Χημεία (μόνο το βιβλίο μαθητή) 
o Βιολογία (το βιβλίο μαθητή β΄ και γ΄ Γυμνασίου που οι μαθητές / μαθήτριες το έχουν 

από την προηγούμενη χρονιά) 
o Εικαστικά (μόνο το βιβλίο μαθητή) 

 
 Το βιβλίο Φυσικής Αγωγής είναι το ίδιο με της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. 
 Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

 

Προτεινόμενα Λεξικά της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (προμηθεύεστε όποιο επιθυμείτε) 

 
 Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με σχόλια για τη σωστή χρήση 
των λέξεων (ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)  Εμμ. Κριαρά, Νέο Ελληνικό Λεξικό, Λεξικό της 
Σύγχρονης Ελληνικής Δημοτικής Γλώσσας (ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ)  Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το σχολείο και το γραφείο (ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)  
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΦΥΤΡΑΚΗ – ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ)  Ερμηνευτικό Λεξικό 
Νέας Ελληνικής (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου). 

Βιβλία Ξένων Γλωσσών 

 

 Για την ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα: 
 

 για τo τμήμα Normal: 
o  Ultimate English B2 Student’s book, Companion (Hamilton House). 

 για το τμήμα Advanced: 
o Perspectives on Proficiency: Student΄s book, Companion (εκδόσεις: Burlington 

Books) 
 
  Για την Β΄ Ξένη Γλώσσα τη ΓΑΛΛΙΚΗ: 
 

 για το τμήμα Normal: 
o  - Vos clés Delf A2 (Katranidou: 2020-2021): (Raptakis) 
o - GrammAdo : Fotini Katranidou (Raptakis) 

 για το τμήμα Avancé:   
o Συνεχίζουμε το Nouveau Méthodelf A2 (Le livre Ouvert:2020-2021), που 

κάναμε στην προηγούμενη τάξη! 
o Συνεχίζουμε τη γραμματική GrammAdo: Fotini Katranidou (Raptakis) που 

κάναμε στην προηγούμενη τάξη 
o Στα μέσα της χρονιάς, θα χρειαστούμε το : Vos clés Delf B1 (Katranidou : 2020-

2021) (Raptakis) 
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 Για την Β΄ Ξένη Γλώσσα τη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: 

 για το τμήμα Normal:  

o Ολοκληρώνουμε το Maximal A2  

 για το τμήμα των Προχωρημένων:  

o Συνέχεια Maximal A2 και μετά την ολοκλήρωσή του, ξεκινάμε Maximal B1 

(Kursbuch, Arbeitsbuch, Griechisches Begleitheft, Εκδόσεις Klett).  

 
 

Τετράδια και υλικά 
 

13 50/φυλλα, ένα για κάθε μάθημα  - 1 σπιράλ Α4 2 θεμάτων για τα Μαθηματικά – 1 φάκελο 

πλαστικό με κουμπί και ετικέτα ½ Α4 - 1 ντοσιέ με διαφάνειες για τις φωτοτυπίες που θα δοθούν 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς –1 50/φυλλο τετράδιο για το ενισχυτικό Μαθηματικών και 1 ντοσιέ 

με διαφάνειες - 1  50/φυλλο τετράδιο και 1 ντοσιέ με διαφάνειες για τη φύλαξη των φωτοτυπιών 

(για τα παιδιά που έχουν επιλέξει Β΄ Ξένη Γλώσσα τη Γαλλική). 

Γεωμετρικά όργανα: χάρακας, τρίγωνο, διαβήτης, μοιρογνωμόνιο.  

 

Καλλιτεχνικά 

 

1 μπλοκ ακουαρέλας Νο.2 – 1 ξύστρα σιδερένια – 1 γόμα λευκή για μολύβι – 1 μολύβι Faber 

Castell 9000B – 1 μολύβι Faber Castell 9000 πολύ μαλακό (5Β ή 6Β) – 1 μαύρο μαρκαδοράκι 

0.7 ή 0.5 – 1 κουτί ξυλομπογιές ακουαρέλας 24 χρωμάτων – 1 κόλλα UHU σωληνάριο. 

 
 
 

 


