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σελ. 5, στ. 14: να διασαφήσουμε 
στο ορθό → να διασαφηνίσουμε 
 
σελ. 6, στ. 3: διαγράφεται: του 
                  στ. 30: το  
                  στο ορθό → τον  
 
σελ. 14, στ: 14: ιστορ΄ίας 
            στο ορθό → ιστορίας 
 
 
σελ. 18, στ. 26: ευφυία 
            στο ορθό → ευφυΐα  
 
σελ. 21, στ. 37: θαλασσοπόρο 
            στο ορθό → θαλασσοπόροι  
 
σελ. 47, στ. 10: υπέ 
            στο ορθό → ὑπέρ 
 
 
σελ. 57, στιχ. 7: καινούργιες 
             στο ορθό → καινούριες 
 
                         στ. 8: έστελνε- 
              στο ορθό → έστελνε 
 
 
8. σελ. 64, στ. 35: οξύθυμον, ευδόντων?  
         στο ορθό →  ὀξύθυμον,   εὐδόντων 

 
 
9.σελ. 74, στ. 38: λόγω μεν δημοκρατία, έργω δε η του πρώτου ανδρός αρχή 

 στο ορθό → λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή 
 
 
σελ. 75, στ. 29: ευφυα 
            στο ορθό → ευφυΐα   
 
 
σελ. 76, στ. 14: το 
            στο ορθό → τον 
 
 
σελ. 77, στ. 29: πα-ιδες  
στο ορθό →  παίδες 



 
σελ. 81, στ. 31: ιδιοφυία 
            στο ορθό → ιδιοφυΐα  

 
σελ. 83, : Κα[ι συνιδείν δ΄ην τω προσέχοντι  το[ν νουν τη βασιλέως αρχ[ή 

πλήθει μ[εν χώρας κα[ι ανθρώπων ισχυρ[ά ούσα, τοις δ[ε μήκεσι των " 
οδών κα[ι τω διεσπάρθαι τ[ας δυνάμεις ασθενής, ει τις δι[α ταχέων τ[ον  
πόλεμον εποιοίτο. 

 
στο ορθό →  Καὶ συνιδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν τῇ βασιλέως 
ἀρχῇ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα, τοῖς δὲ μήκεσι 
τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, εἴ τις διὰ ταχέων 
τὸν πόλεμον ἐποιοῖτο.       

 
σελ. 87, στ. 35: φάος " ημέρας  
               στο ορθό → φάος ἡμέρας 

 
16. σελ. 88, στ. 13: αναβολή, οργισθεις,, αθλιωτάτούς  

                στο ορθό →   ὀργισθεὶς  ἀναβολῇ   ἀθλιωτάτους 
 
 
17. σελ. 90, στ. 6: Ε' υβοίας 

                 στο ορθό →  Εὐβοίας      
 
στ. 9, άρχοντος  
στο ορθό → ἄρχοντος 

 
στ. 38, Αθηναίους 
στο ορθό → Ἀθηναίους 

 
σελ. 93, στ. 31: εισάγεται: την 

 
σελ. 97, στ. 19: Μέγα  
στο ορθό → Μεγάλου 
 
στ. 30: καινούργιων  
στο ορθό → καινούριων  
 
 
σελ. 151, στ. 5: ει άραγε ψιλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν  

          στο ορθό → εἰ ἄραγε ψηλαφήσειαν αὐτόν καὶ εὕροιεν 
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