
Αγαπηηά μαρ παιδιά 

Τελ Δεπηέξα 15/6  θαιείζηε λα πάξεηε κέξνο ζηελ πην δύζθνιε δνθηκαζία ηεο δσήο ζαο. Ήκαζηαλ 

θαη ζα είκαζηε δίπια ζαο θάζε ζηηγκή. Γηα ην ιόγν απηό ζαο απνζηέιινπκε ηηο επόκελεο νδεγίεο: 

Τελ 1
η
 μέπα (Δεπηέξα 15/6) έξρεζηε ζην ζρνιείν ζηηο 7:30 ην πξσί. Τηο επόκελεο εκέξεο ζηηο 7:45. 

Μαζί ζαρ θα έσεηε:  

 Τν θαξηειάθη ησλ παλειιαδηθώλ 

 Τελ ηαπηόηεηά ζαο ή ην δηαβαηήξηό ζαο 

 Έλα κπνπθαιάθη κε λεξό ή έλαλ ρπκό 

 Δύν ζηπιό δηαξθείαο κπιε ή καύξα θαη κία γόκα 

 Μνιύβη θαη ίζσο γεσκεηξηθά όξγαλα αλ λνκίζεηε όηη ζα ζαο ρξεηαζηνύλ 

Μην έσεηε μαζί ζαρ: 

 Κηλεηό ηειέθσλν 

 Μπιάλθν ή ηαηλία ζβεζίκαηνο 

 Τζάληα 

 Καζεηίλα  

 Σεκεηώζεηο 

 Ηιεθηξνληθό ξνιόη ή νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθό κέζν 

Ειδικά ηο κινηηό ηηλέθυνο, αθόκα θαη θιεηζηό, είλαη ιόγνο κεδεληζκνύ ηνπ καζεηή αλ βξεζεί 

πάλσ ηνπ ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο. 

Καηά ηελ πξνζέιεπζή ζαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαιό ζα ήηαλ λα αλαηξέμεηε ζηηο 

ηοισοκολλημένερ καηαζηάζειρ, πξνθεηκέλνπ λα βξείηε ηελ αίζνπζα ζηελ νπνία ζα εμεηαζηείηε. 

 Όηαν μπείηε ζηην αίθοςζα νη επηηεξεηέο ζα ζαο ηνπνζεηήζνπλ ζηα ζξαλία ζαο θαη ζα ζαο 

κνηξάζνπλ ηα ηεηξάδηά ζαο. Αξρηθά θα θςλλομεηπήζεηε ην ηεηξάδηό ζαο (πξέπεη λα έρεη 16 θύλλα 

ζην εζσηεξηθό ηνπ) θαη ζα ελέγξεηε ην ηεηξάδην γηα ζηίγμαηα ή άιια δηαθξηηηθά ζεκάδηα. 

Σηελ ζπλέρεηα θα ανηιγπάτεηε από ηον πίνακα ηον ηίηλο ηος μαθήμαηορ θαη κε κεθαλαία 

γπάμμαηα ζα ην γξάςεηε ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ηεηξαδίνπ κε ηελ έλδεημε Γ.Π. (Γεληθήο 

Παηδείαο) ή Πποζαναηολιζμού. Από θάησ αθξηβώο (θαη πην ςειά από ην πιαίζην) ζα γξάςεηε ηνλ 

ραξαθηεξηζκό Νέο. Σην εζυηεπικό μέπορ ηνπ εμώθπιινπ ζα γξάςεηε ηα ζηοισεία ζαρ όπσο απηά 

αλαγξάθνληαη ζην θαξηειάθη ησλ Παλειιαδηθώλ (πάληα κε κεθαλαία γπάμμαηα). Σηε ζέζε Λύθεην 

Φνίηεζεο ζα γξάςεηε: 1
ν
 ΓΕΛ Άλσ Ληνζίσλ. 

Πποζοσή να μην κάνεηε λάθορ γιαηί δικαιούζηε ένα ηεηπάδιο ζε κάθε μάθημα.  

Οη επηηεξεηέο αθνύ ειέγμνπλ ηα ζηνηρεία ζαο ζα θνιιήζνπλ ηα αξηζκεηήξηα ζην ηεηξάδηό ζαο 

θαζώο θαη ην απηνθόιιεην θάιπςεο ησλ αξηζκεηεξίσλ. 

Τν θνπδνύλη πνπ ζα ρηππήζεη ζηε ζπλέρεηα, ζα ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο ησλ ζεκάησλ 

θαη άξα ηελ απόιπηε εξεκία από κέξνπο ζαο. 



Από ηελ ώξα πνπ ζα πάξεηε ηα ζέκαηα έρεηε ηξεηο (3) ώξεο γηα λα απαληήζεηε.  

Πποζοσή: 

 Δελ ηζαιαθώλεηε ην ηεηξάδηό ζαο 

 Δελ ηζαθίδεηε ην εμώθπιιν πάλσ ζηελ δηαθεθνκκέλε γξακκή 

 Δελ αλαγξάθεηε ζην εζσηεξηθό ηνπ ηεηξαδίνπ ην όλνκά ζαο ή νπνηνδήπνηε άιιν δηαθξηηηθό 

 Δελ δσγξαθίδεηε ή δελ γξάθεηε ζηίρνπο ή ηξαγνύδηα ζην ηεηξάδηό ζαο 

Αλ παξόια απηά γξάςεηε θάηη πνπ δελ έπξεπε, ζα πξέπεη λα ην ζβήζεηε νη ίδηνη πξηλ ή θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ ηεηξαδίνπ ζαο. 

Τηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ ηεηξαδίνπ ζαο, κπνξείηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζαλ ππόσειπο, εθόζνλ 

ην γξάςεηε ζην πάλσ κέξνο. 

Η κεηάβαζε ζηελ ηοςαλέηα επηηξέπεηαη κόλν ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ. 

Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε θάπνην θάξκαθν ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Λπθεηαθή Επηηξνπή 

απαγοπεύεηαι να δώζει οποιοδήποηε θάπμακο ζε καζεηή (depon, panadol…). 

Σηελ ιήμε ηεο εμέηαζεο ζα ρηππήζεη ην θνπδνύλη θαη ππνρξενύζηε λα αθήζεηε ηα ζηπιό θάησ θαη 

λα θιείζεηε ηα ηεηξάδηά ζαο. Τα παξαδίλεηε έναρ - έναρ κε ζεηξά θαη όρη όινη καδί.  

Πποζοσή ζα πξέπεη να ςποδείξεηε ηε ζειίδα όπνπ έρνπλ ηειεηώζεη νη απαληήζεηο ζαο.  

 

Σαρ εςσόμαζηε καλή δύναμη και επιηςσία ζηιρ εξεηάζειρ!!! 

 

 


