
 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. Όλα τα βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β. για την Γ΄ Λυκείου Ομάδας προσανατολισμού που 

      θ’ ακολουθήσει ο μαθητής. (σχ. χρονιάς 2019-20) 

2. ‘’Το μεγαλείο και η τραγωδία της Ελληνικής γλώσσας’’ του φιλολόγου και Ιδρυτή των 
Εκπαιδευτηρίων ΄΄ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ΄΄ Κου Γ. Παυλάκη – προλογίζει ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Μπαμπινιώτης (εκδόσεις Αναστασάκη). 

3. Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής του Βασιλάτου Εκδόσεις Σαβάλλας (για μαθητές 
ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) από προηγούμενη χρονιά. 

4. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (θεωρία) εκδόσεις «ΓΡΗΓΟΡΗ» (τα έχετε από πέρυσι), 
του Βασιλάτου (για μαθητές ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών). 

 

Τα Βιβλιοτετράδια με σημειώσεις των Καθηγητών του σχολείου θα δοθούν στους μαθητές  από 
τους καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 Οι μαθητές θα αγοράσουν βοηθητικά βιβλία Φυσικής  κατόπιν συνεννοήσεως 

με τους υπεύθυνους καθηγητές. 
ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

Γενικής Παιδείας 
 1 τετράδιο τριών θεμάτων μεγάλο για Μαθηματικά & στοιχεία Στατιστικής. 
 1 πράσινο τετράδιο 50 φύλλων για το μάθημα θεωρία της Έκθεσης, 10 κόλλες 

αναφοράς για την Έκθεση. 

 1 Σουλπ 50 διαφανειών για την Έκθεση. 
 Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 
 

 1 τετράδιο 4 θεμάτων για χημείας . (Θετική Κατ.) 
 1 τετράδιο 4 θεμάτων για την βιολογία (Θετικής κατ. -Α4 100 φύλλα).  
 1 τετράδιο 4 θεμάτων μεγάλο για Φυσική κατεύθυνσης. 
 1 τετράδιο τεσσάρων θεμάτων μεγάλο για Μαθηματικά κατεύθυνσης. 

Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής 
 

 1 τετράδιο 3 θεμάτων μεγάλο για την Ανάπτυξη εφαρμογών. 
  1 τετράδιο μεγάλο σπιράλ 3ων θεμάτων  για Α.Ο.Θ.  

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών  

 

 1 σουλπ 30 διαφανειών για τα Αρχαία. 
 1 τετράδιο 2 θεμάτων  (για τα Αρχαία Ελληνικά) (άγνωστο). 
 1 τετράδιο σπιράλ για τα αρχαία Ομάδας Προσανατολισμού (γνωστό). 
 1 τετράδιο σπιράλ για την ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 



 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

 3 πακέτα φύλλα Α4 (φωτοτυπίας) και 100 Κόλλες αναφοράς (σε πακέτα των 
10) που θα παραδόσετε στο Γραφείο Διεύθυνσης 

 1 λεξικό ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής (ομαλών και ανωμάλων), εκδ.«ΠΑΤΑΚΗ» 

(το έχετε πέρυσι) (για μαθητές ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) 
 1 ερμηνευτικό λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γεωργοπαπαδάκου, εκδ.«ΡΩΣΣΗ» 

το έχετε πέρυσι) - (για μαθητές ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) 
 

 

  Παρακαλούμε το αργότερο μέχρι 20/09/2019 , όλοι οι μαθητές να 
έχουν όλα τα βιβλία  και τετράδια και τα υλικά  του μαθητικού 
εξοπλισμού. 
 

Οι νέοι μαθητές που θα μετεγγραφούν στην Γ΄ Λυκείου, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
προσκομίσουν στο σχολείο ( στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής) το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

συμπληρωμένο από  γιατρό  το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. αν αυτό είχε 
κατατεθεί στο σχολείο προέλευσης (από την Α΄Λυκείου) τότε θα αποσταλεί υπηρεσιακά μαζί με 
την Καρτέλα του μαθητή.  

 

Κ Α Λ Η  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  
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