
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 
 

1. σελ. 12, στιχ. 4: διαδοχικά 4    
                στο ορθό →  διαδοχικές 

 
2. σελ. 31 (παράθεμα):   ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ 

                  στο ορθό →       ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ 
 
      3.  σελ. 32, στιχ. 2:     στην Κρήτης  
               στο ορθό →       στην Κρήτη 

 
4. σελ. 32 (λεζάντα): Η εξάπλωση του μυκηναϊκού πολιτισμού κατά τον 14ο 

και 13ο αι. 
            στο ορθό →  Η εξάπλωση του μυκηναϊκού πολιτισμού κατά τον 14ο και  
                                          13ο αι. π.Χ. 
 

5. σελ. 34 (λεζάντα):   Μυκηναϊκό αγγείο από την Πρόσιμνη 
             στο ορθό →      Μυκηναϊκό αγγείο από την Προσύμνη 
 

6. σελ. 38, στιχ. 6:  του χώρου και ο οικονομικός 
          στο ορθό →    του χώρου,  ο οικονομικός   

 
 
            7.   σελ. 40, στιχ. 4, προστίθεται στο πλάι λεζάντα:    Η γραφή    
 

8. σελ. 53, στιχ. 39:  δημοκρατικωτέρα 
                       στο ορθό →    δημοτικωτέρα 
 

9. σελ. 57, στιχ, 17 και 23:  Εύξεινου πόντου 
                       στο ορθό →    Εύξεινου Πόντου 

 
10.  σελ. 84 (πλαγιότιτλος):  Τα πρώτα έπη του πολέμου 

                                 στο ορθό →    Τα πρώτα έτη του πολέμου 
 

   11.σελ.87,στιχ.4: στο ακρωτήριο της Σάμου Νότιο(407π.χ.) 
                                 στο ορθό → στο ακρωτήριο Νότιο απέναντι από τη Σάμο (407π.χ.)           
 
 

12. σελ. 94, στιχ. 11:    αδύνατη 
                      στο ορθό →       αδύναμη 
 
            13.   σελ. 97 (Ερωτήσεις-Δραστηριότητες): αφού σχολιάστε 
                                                               στο ορθό →     αφού σχολιάσετε   
  

14.  σελ. 103, στιχ. 41:   εκπολιτιστικό  
                         στο ορθό →       πολιτιστικό  
 

15. σελ. 105, στιχ. 28:  Νεοκλής 
                       στο ορθό →      Νικοκλής 
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16. σελ. 105, στιχ. 29:  Νεοκλή 
                       στο ορθό →      Νικοκλή 
 
 

17. σελ. 107, στιχ. 37:  ανέπτυξε ή έβαλε τις βάσεις για πάρα πολλές επιστήμες,   
                  στο ορθό →      ασχολήθηκε με τη 
 

18.  σελ. 107, στιχ. 38,   διαγράφεται:  ιατρική 
 

19.  σελ. 108, στιχ. 2, διαγράφεται:    μαθητής του Αριστοτέλη 
 

20.  σελ. 108, στιχ. 2: θα συνεχίσει 
                         στο ορθό→  θα ασχοληθεί με 
 

21.  σελ. 108, στιχ. 11:  τραγικής 
                   στο ορθό →      δραματικής 
 

22.  σελ. 109, στιχ. 48, διαγράφεται: (εικ. 57) 
 

23.  σελ. 112 (λεζάντα):   -στη βορειοδυτική πλευρά του Ερεχθείου 
                        στο ορθό →     στη νοτιοδυτική πλευρά του Ερεχθείου  
 

24.  σελ. 116, (παράθεμα):  έξη 
                   στο ορθό →    έξι   
 

25.σελ. 121 (πλαγιότιτλος):  Αχαϊκή συμπολιτεία      
                        στο ορθό →   Η Αχαϊκή συμπολιτεία 

 
26.σελ.  122 (πλαγιότιτλος), διαγράφεται: Ο Πύρρος, ο βασιλειάς της  

                                                                                     Ηπειρού 
 
27. σελ. 127, στιχ. 4:  (322- 330 π.Χ.) 

                        στο ορθό →    (322- 30 π.Χ.)   
 

28.σελ. 128, στιχ. 2: οι στωικοί 
                       στο ορθό →   οι Στωικοί    
 

29.  σελ. 140 (παράθεμα):  του λόγω 
                               στο ορθό →      λόγω του 
 

30.σελ. 142 (παράθεμα): ΤΡΑΙΑΝΟ 
                στο ορθό →    ΤΡΑΪΑΝΟ  

 
31.  σελ. 148, στιχ. 24:  Εκδοτική Αθηνών 

                      στο ορθό →     Εκδόσεις Έσπερος 
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