
 

 

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Σχολικό Βιβλίο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

  1 τετράδιο A4, 50 φύλλων ριγέ, δέσιμο 

καρφίτσα (όχι σπιράλ),  διαφανές πλαστικό 

εξώφυλλο (P.P.) πορτοκαλί 

 

 

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

Σχολικά Βιβλία: Δραματική ποίηση- Ευριπίδη Ελένη, 

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, 

Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων 

 1 τετράδιο μεγέθους 17Χ25, 50 φύλλων ριγέ,     

δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ), (εξήγηση) με 

κάλυμμα πορτοκαλί   

ΛΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

   

   



 

 

Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα- Έκθεση 

Σχολικά Βιβλία: Νεοελληνική Γλώσσα και το 

Τετράδιο Εργασιών 

 

 1 τετράδιο A4, 50 φύλλων ριγέ έκθεσης, φαρδύ 

περιθώριο, δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ), 

(εξήγηση) με κάλυμμα μπλε σκούρο   

 

 

 
 

 

Μάθημα: Νεοελληνική Γραμματεία (Λογοτεχνία) 

Σχολικό Βιβλίο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

 1 τετράδιο A4, 50 φύλλων ριγέ, δέσιμο καρφίτσα  

(όχι σπιράλ), διαφανές πλαστικό εξώφυλλο (P.P.) 

πράσινο  

Σημείωση: Για όλα τα παραπάνω φιλολογικά μαθήματα θα 

χρειαστεί επιπλέον 1 ντοσιέ πορτοκαλί με 50 διαφάνειες για την 

οργάνωση και την αρχειοθέτηση των ολιγόλεπτων 

διαγωνισμάτων  στο σπίτι. 

 

Μάθημα: Ιστορία 

Σχολικό Βιβλίο: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία  

 1 τετράδιο μεγέθους 17X25, 50 φύλλων ριγέ,                       

δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ), (εξήγηση) με 

κάλυμμα θαλασσί  

 1 ντοσιέ θαλασσί με 20 ενσωματωμένες 

διαφάνειες 

 
 
 



 

 

Μάθημα: Μαθηματικά 

Σχολικό Βιβλίο: Μαθηματικά 

 4 τετράδια Α4, 50 φύλλων ριγέ, δέσιμο καρφίτσα 

(όχι σπιράλ), διαφανές πλαστικό εξώφυλλο (P.P.)          

μπλε  

 1 ντοσιέ μπλε με ενσωματωμένες 20 διαφάνειες            

 1 block με μιλιμετρέ χαρτί   

Γεωμετρικά όργανα: χάρακα, διαβήτη,                     

τρίγωνο  με ενσωματωμένο μοιρογνωμόνιο,  

 

Μάθημα: Φυσική 

Σχολικό Βιβλίο:  Φυσική  

 1 τετράδιο μεγέθους Α4, 50 φύλλων ριγέ,                     

δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ), διαφανές πλαστικό 

εξώφυλλο (P.P.) κίτρινο 

  1 block ριγέ για τις εργασίες στο σπίτι 

 1 ντοσιέ κίτρινο  με 20 ενσωματωμένες 

διαφάνειες 

 

Μάθημα: Χημεία 

Σχολικό Βιβλίο: Χημεία 

 1 τετράδιο μεγέθους Α4,  50 φύλλων ριγέ,                  

δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ),  διαφανές πλαστικό 

εξώφυλλο (P.P.) κόκκινο  

 1 ντοσιέ κόκκινου χρώματος με 20 

ενσωματωμένες διαφάνειες 



 

 

Μάθημα: Βιολογία 

Σχολικό Βιβλίο: Βιολογία (Β’ & Γ’ Γυμνασίου), νέα 

έκδοση 

 1 τετράδιο μεγέθους 17X25, 50 φύλλων ριγέ, 

δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ), (εξήγηση) με 

κάλυμμα πράσινο σκούρο   

 

 

Μάθημα: Θρησκευτικά 

Σχολικό Βιβλίο (Φάκελος μαθήματος): Η θρησκεία 

στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό – Από το 

τοπικό στο οικουμενικό 

 1 τετράδιο μεγέθους 17X25, 50 φύλλων ριγέ, 

δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ), (εξήγηση) με 

κάλυμμα κίτρινο  

 1  φάκελος κίτρινος με λάστιχο ή 1 ντοσιέ με 
ενσωματωμένες 20 διαφάνειες 

 

Μάθημα: Καλλιτεχνικά 
 
Σχολικό Βιβλίο: Εικαστικά 
 1 Block ακουαρέλας Νο4  
 1 ανεξίτηλο μαύρο μαρκαδόρο 
 2 μεσαίους μαρκαδόρους POSCA, ανεξαρτήτου 
χρώματος 
 1 Block A4 χρωματιστά CANSON 
 2 μολύβια 2Β 
 2 γόμες σχεδίου λευκές 
 



 

 

Μάθημα: Μουσική 
 
Σχολικό Βιβλίο: Μουσική 

 1 ντοσιέ μαύρο με 10 διαφάνειες 

 
 
 
 

 Μάθημα: Πληροφορική 
Σχολικό Βιβλίο: Πληροφορική 
 

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το σχολικό βιβλίο 

που είχαν στην Α’ και Β’  Γυμνασίου. 

 1 τετράδιο 17Χ25, 50 φύλλων ριγέ, δέσιμο 

καρφίτσα (όχι σπιράλ), (εξήγηση), με κάλυμμα 

χρώματος λαχανί 

 1 usb όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο 

του μαθητή 
 

 Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Σχολικό Βιβλίο: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και 

το σχολικό εγχειρίδιο «Το Σύνταγμα του 2008» 

 1 τετράδιο Α4, 50 φύλλων ριγέ, δέσιμο καρφίτσα 

(όχι σπιράλ), (εξήγηση), με κάλυμμα μπλε 

 1 ντοσιέ με ενσωματωμένες 20 διαφάνειες 
 
 
 
 
 
 

Μάθημα: Τεχνολογία 
 1 τετράδιο 17Χ25, 50 φύλλων ριγέ, δέσιμο καρφίτσα (όχι σπιράλ), μπλε 
Για το μάθημα της Τεχνολογίας στην γ’ τάξη δεν υπάρχει σχολικό βιβλίο γι’ αυτό θα δοθούν 
σημειώσεις από τον καθηγητή. Θα ακολουθήσει συμπληρωματική ενημερωτική επιστολή 
σχετικά με τα υλικά που θα χρειασθούν οι μαθητές.  

 Επιπλέον οι μαθητές θα χρειαστούν: 
 2 Τετράδια Ημερήσιου Προγράμματος (επικοινωνίας) Α4 50 φύλλων, δέσιμο καρφίτσα 
(όχι σπιράλ), διαφανές πλαστικό εξώφυλλο (P.P.) διάφορα χρώματα 

 



 

Υποχρεωτικά είδη ένδυσης για τις Αθλητικές Δραστηριότητες 

- Αθλητική φόρμα 

- Αθλητικά παπούτσια γυμναστικής και όχι περιπάτου (τύπου “All 

Star”). Τα αθλητικά παπούτσια και μόνον αυτά προστατεύουν               

τα πόδια και το σώμα κατά την άθληση των μαθητών και η χρήση 

τους είναι υποχρεωτική, προκειμένου τα παιδιά να λαμβάνουν 

μέρος στις αθλητικές δραστηριότητες. 

- Αθλητικά είδη (ρακέτες, στολή καράτε κ.τ.λ.) αναλόγως με                           

τις δραστηριότητες που κάθε μαθητής έχει επιλέξει. 

- Μαγιό αθλητικού τύπου (ολόσωμο για τα κορίτσια), σαγιονάρες, 

πετσέτα ή μπουρνούζι και σκουφάκι για τους μαθητές που θα 

επιλέξουν τη δραστηριότητα της κολύμβησης. 

 

Παρακαλούμε σε όλα τα σχολικά είδη και τα είδη ένδυσης να 

αναγράφεται σε ετικέτα το ονοματεπώνυμο του μαθητή, ώστε σε 

περίπτωση απώλειας να μπορεί εύκολα να αναζητηθεί  ο κάτοχος τους. 


