
ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΒΙΒΛΙΑ 

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

- Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α' Β' Γ' Γυμνασίου 

- Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Μιχ. Οικονόμου) 

2. Αρχαία Ελληνικά (μτφ.) Ομηρικά έπη Ιλιάδα 

3. Αρχαία Ελληνικά (μτφ) Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι  

4. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α' Β' Γ' Γυμνασίου 

5. Νεοελληνική Γλώσσα  (βιβλίο και Τετράδιο εργασιών) 

-Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου 

6. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

7. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία  

8. Φυσική  (μόνο το βιβλίο, χωρίς εργαστηριακό οδηγό) 

9. Χημεία (μόνο το βιβλίο, χωρίς εργαστηριακό οδηγό) 

10. Μαθηματικά  

11. Βιολογία  

12. Γεωλογία - Γεωγραφία (μόνο το βιβλίο, χωρίς τετράδιο εργασιών) 

13. Η θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό (φάκελος μαθήματος) 

 

Προσοχή! Τα παρακάτω βιβλία ενδέχεται να βρίσκονται ήδη στη βιβλιοθήκη σας: 

- Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α' Β' Γ' Γυμνασίου 

- Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Μιχ. Οικονόμου) 

- Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου 

- Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α' Β' Γ' Γυμνασίου 

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

1 τετράδιο δύο θεμάτων μεγέθους Α4  για το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

1 ντοσιέ με ενσωματωμένες ζελατίνες (30 θέσεων) για φύλαξη φυλλαδίων της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

1 τετράδιο 50 φύλλων για το μάθημα της Ιλιάδας 

1 ντοσιέ με ενσωματωμένες ζελατίνες (30 θέσεων) για φύλαξη φυλλαδίων της Ιλιάδας 

1 ντοσιέ και φύλλα  μεγέθους Α4 για τις εκθέσεις  

1 τετράδιο 50 φύλλων μεγέθους Α4 για τις εργασίες της Νεοελληνικής Γλώσσας 

1 ντοσιέ με ενσωματωμένες ζελατίνες (30 θέσεων) για φύλαξη φυλλαδίων 

Νεοελληνικής Γλώσσας 

1 τετράδιο 50 φύλλων για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

1 ντοσιέ με ενσωματωμένες ζελατίνες (30 θέσεων) για φύλαξη φυλλαδίων 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

1 τετράδιο 50 φύλλων για το μάθημα της Ιστορίας 

1 τετράδιο 50 φύλλων για το μάθημα της Φυσικής 

1 τετράδιο 50 φύλλων για το μάθημα της Χημείας 

1 τετράδιο μεγέθους Α4  δύο τουλάχιστον θεμάτων 100 φύλλων για τα Μαθηματικά 

2 τετράδια 30 φύλλων για το μάθημα της Βιολογίας  

1 τετράδιο 30 φύλλων για το μάθημα της Γεωγραφίας 

https://www.public.gr/product/prod9149525pp/


1 USB flash τουλάχιστον 4 GB (όχι απαραίτητα καινούριο) 

1 τετράδιο 50 φύλλων μεγέθους Α4 για το μάθημα των Θρησκευτικών και ένα 

φάκελο για  φύλαξη φυλλαδίων 

Μουσική :1 τετράδιο με πεντάγραμμο και το 1ο σολφέζ του Φιλοκτήτη Οικονομίδη 

(σημ. πρόκειται για το ίδιο βιβλίο που διδάχθηκαν οι μαθητές στην Α΄τάξη) 

Αγγλικά : 1 τετράδιο 2 θεμάτων (100 φύλλων) και 1 ντοσιέ με ενσωματωμένες 

ζελατίνες (20 θέσεων) 

Γερμανικά : 3 τετράδια 80 φύλλων και 1 ντοσιέ με ενσωματωμένες ζελατίνες (30 θέσεων) 

Γαλλικά :  • 1 ντοσιέ souple A4 με ενσωματωμένες διαφάνειες 40 φύλλων 

• 1 τετράδιο σπιράλ με 4 θέματα (Vocabulaire/ Grammaire/ Exercices / 

Civilisation+ Devoirs)  

                   • 1 μπλε τετράδιο ριγέ 50 φύλλων (ορθογραφία) 

                   • 2 φωσφοριζέ μαρκαδόρους (κίτρινο και πράσινο)  

 

 

Αναφορικά με τα βιβλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά) οι μαθητές θα 

ενημερωθούν κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων από τους υπεύθυνους καθηγητές. 


