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Παροράματα Βιβλίου 
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου 

 
Βιβλίο Μαθητή Α΄ Γυμνασίου 

 
Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 

7, 17η αράδα από το τέλος Αντί «παράγετε» να γραφτεί «παραγάγετε». 

11, 2η προτελευταία αράδα Να απαλειφθεί το «2. Πότε και […] γραφής;». 
11, τελευταία αράδα Αντί «3» να γραφτεί «2». 

16, 2η αράδα  Αντί «κωφαλάλων» να γραφτεί «κωφών». 
17, 4η αράδα από το τέλος Να αντικατασταθεί η φράση «το μεγαλύτερο […] οργανωμένο» με το 

«ένα σύνολο λέξεων, γραμματικά οργανωμένο, που εκφράζει ένα 
αυτοτελές νόημα ή συμπληρώνει το νόημα μιας άλλης πρότασης». 

43, 6η αράδα Αντί «αποκεί» να γραφτεί «από εκεί». 
43, 11η αράδα από το τέλος Αντί «αποκεί» να γραφτεί «από εκεί».  

43, 10η αράδα από το τέλος Μετά το «ή» να προστεθεί «μπορεί». 
52, 16η αράδα Να αντικατασταθεί η φράση «τα προηγούμενα ερωτήματα» με τη 

φράση «τις προηγούμενες δραστηριότητες». 
65, 1η αράδα Η κεφαλίδα «Β2 Επιθετικός προσδιορισμός» να μεταφερθεί κάτω από 

το πλαίσιο «Μαθαίνω ότι:». 
65, 9η αράδα Μετά το «παχύσαρκο» να προστεθεί «παιδί». 

65, 13η αράδα Η φράση «Ύστερα από πρόθεση» να γίνει: «Συμπλήρωμα ενός 
ουσιαστικού (= άλλης ονοματικής φράσης) ύστερα από πρόθεση:». 

65, 3η αράδα από το τέλος Μετά το «αριθμό» να τεθεί ερωτηματικό. 
69, 14η αράδα Να αντικατασταθεί το «ουσιαστικό» με το «πρόσωπο, ζώο, πράγμα, 

κατάσταση κ.ά.». 
69, 15η αράδα Να αντικατασταθεί το «ουσιαστικά» με το «πρόσωπα, ζώα, 

πράγματα, καταστάσεις κ.ά.». 
69, τελευταίος πίνακας Να απαλειφθούν οι δύο τελευταίες δεξιές στήλες «Επίθετα» και 

«Πτώση». 
73, 4η αράδα από το τέλος Μετά τη γραμμή «Αιτ.» να προστεθεί στον πίνακα το 

 

ΚΛΗΤ. μικρό κουτί  ακριβής ποσότητα 
73, τελευταία αράδα  Μετά τη γραμμή «Αιτ.» να προστεθεί στον πίνακα το 

 

ΚΛΗΤ. μικρά κουτιά  ακριβείς ποσότητες  
74, 8η αράδα από το τέλος, 

αριστερή στήλη 
Να αντικατασταθεί το «διατροφή» με το «Ελληνόπουλα». 

74, 8η αράδα από το τέλος, 
δεξιά στήλη 

Μετά το «καρδιοπαθειών» να προστεθεί το «διατροφή». 

74, 7η αράδα από το τέλος, 
αριστερή στήλη 

Να αντικατασταθεί το «επισκέψεις» με το «ονειροπολήσεις». 

74, 6η αράδα από το τέλος, Μετά το «μηλόπιτες» να προστεθεί το «επισκέψεις». 
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δεξιά στήλη 
75, 3-4η αράδα Να απαλειφθεί η φράση «Ποια κοινά στοιχεία […] μέρος της;». 

84, 3η αράδα από το τέλος Να αντικατασταθεί το «ή κατηγορούμενα του ρήματος» με το «του 
ρήματος ή κατηγορούμενα του υποκειμένου ή του αντικειμένου». 

86, 4η αράδα Αντί «-ώ» να γραφτεί «-ω». 
91, 6η αράδα Μετά το «μη συνοπτικό» να προστεθεί «(εξακολουθητικό)». 

92, 10η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί το «να». 
104, 11η αράδα Να απαλειφθεί το «Ιπποκράτους […] Αθήνα». 
104, 12η αράδα Να απαλειφθεί το «Τηλ. & fax: 210 3606804». 
107, 8η αράδα Στη μεσαία στήλη αντί «-ειο» να γραφτεί «-είο». 

117, 4η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί το «βάλλω,». 
162, 21η αράδα Μετά το «καταλήξεις» να προστεθεί «σε κάθε αριθμό». 
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Παροράματα Βιβλίου 
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου 

 
Τετράδιο Εργασιών Α΄ Γυμνασίου 

 
 

Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 
39, 9η αράδα Αντί «243» να γραφτεί «239». 

39, 11η αράδα Αντί «6.521» να γραφτεί «6.483». 
54, 10η αράδα  Να απαλειφθεί η παύλα μετά το «παιχνίδια» και να τεθεί στη θέση της 

κόμμα. 
75, 20η αράδα  Αντί «ποιους» να γραφτεί «ποιες». 
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Παροράματα Βιβλίου 

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου 
 

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Α΄ Γυμνασίου 
 
 

Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 
34, 5η αράδα από το τέλος Αντί «τα τέλη τον ’50» να γραφτεί «τα τέλη του ’50». 

41, 14η αράδα από το τέλος Μετά το «απαγωγική» να προστεθεί το «(παραγωγική)». 
42, 6η αράδα από το τέλος Το δεύτερο «στην» να γραφτεί «στη». 
50, 5η αράδα από το τέλος Αντί «ενήλικα» να γραφτεί «ενήλικας». 

53, 2η αράδα Αντί «εικόνάς» να γραφτεί «εικόνας». 
53, 4η αράδα Μετά το «αποκλειστικά» να προστεθεί «και». 

61, 16η αράδα Να αντικατασταθεί το «Συγκεκριμένα» με το «Στην 
περιγραφή αυτή». 

67, 1η αράδα Να απαλειφθεί το «, κακόκεφος». 
67, 2η αράδα Να απαλειφθεί το «(αριθμητικό)». 
67, 2η αράδα Να αντικατασταθεί το «πρωτοετής» με το «κακόκεφος». 

72, 8η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί το «στο μέλλον ή». 
72, 7η-8η αράδα από το τέλος Μετά το «παρελθόν» να προστεθεί «ή στο μέλλον». 
74, 15η αράδα από το τέλος Αντί «κ.έξ.» να γραφτεί «κ.εξ.». 

81, 17η-18η αράδα Να αντικατασταθεί το «ένα παιδί τριών χρονών» με το «σε 
απόσταση εκατό μέτρων». 

110, τελευταία αράδα Αντί «παραχωρητικές» να γραφτεί «εναντιωματικές-
παραχωρητικές». 

112, 5η αράδα Αντί «το σημείων» να γραφτεί «των σημείων». 
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 Παροράματα Βιβλίου 
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου 

 
Βιβλίο Μαθητή Β΄ Γυμνασίου 

 
Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 

13, προτελευταία αράδα Αντί «prive» να γραφτεί «privé». 
14, 3η αράδα στην αριστερή 

στήλη 
Αντί «Προχωρήστε το χωματόδρομο» να γραφτεί «Προχωρήστε στο 
χωματόδρομο». 

15, 10η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί το «β. …[…] (κείμ. 2)». 
15, 9η αράδα από το τέλος Αντί «γ.» να γραφτεί «β.». 
15, 8η αράδα από το τέλος Αντί «δ.» να γραφτεί «γ.». 
15, 7η αράδα από το τέλος Στις φράσεις «Μπλε Λιμανάκι» και «Μονή Παναγιάς» να 

χρησιμοποιηθεί η έντονη γραφή (bold). 
16, 12η αράδα Αντί «ότι» να γραφτεί «ότι».  
16, 12η αράδα Αντί «να» να γραφτεί «να». 

18, πίνακας «Τα κυριότερα 
Λόγια», 2η αράδα 

Μετά το «Λόγια» να προστεθεί «ανα-». 

18, πίνακας «Τα κυριότερα 
Λόγια», 4η αράδα 

Μετά το «αμφι-» να προστεθεί «απο-». 

18, πίνακας «Τα κυριότερα 
Λόγια», 6η αράδα 

Αντί «διχο» να γραφτεί «διχο-». 

18, πίνακας «Τα κυριότερα 
Λόγια», 13η αράδα 

Μετά το «ημι-» να προστεθεί «κατα-». 

18, πίνακας «Τα κυριότερα 
Λόγια», 14η αράδα 

Μετά το «περι-» να προστεθεί «προσ-». 

35, 7η-8η αράδα Μετά το «μη συνοπτικοί» να προστεθεί «ή εξακολουθητικοί». 
35, ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ, αριστερή 
στήλη, 2η αράδα 

Να προστεθεί «(εξακολουθητικοί)» κάτω από το «μη συνοπτικοί». 

36, 9η αράδα από το τέλος Μετά το «μη συνοπτικό» να προστεθεί «ή εξακολουθητικό». 
51, 8η αράδα από το τέλος Μετά την κατάληξη «-ούμαι» να προστεθεί: «, -είσαι, -είται». 

55, 15η αράδα Αντί «απορρίψει» να γραφτεί «ανατρέψει». 
63, 6η αράδα Μετά το ενέργεια να προστεθεί «ή παθαίνει κάτι». 
63, 8η αράδα Μετά το «υποκείμενο» να προστεθεί «ούτε ενεργεί ούτε παθαίνει 

κάτι, αλλά απλώς». 
67, 3η αράδα από το τέλος Μετά το «έχει» να προστεθεί «όμοια ή». 

71, 12η αράδα από το τέλος Αντί «Διαθεματική» να γραφτεί «διαθεματική». 
77, 5η αράδα από το τέλος Αντί «αλληλένδετα» να γραφτεί «Αλληλένδετα». 
80, 9η αράδα από το τέλος Μετά το «α.» να προστεθεί «με». 
80, 8η αράδα από το τέλος Στις λέξεις «μεγαλύτερος, μικρότερος, ανώτερος, κατώτερος, 

καλύτερος» να χρησιμοποιηθεί πλάγια γραφή (italic). 
80, 6η αράδα από το τέλος Μετά το «γ.» να προστεθεί «με». 

93, 14η αράδα από το τέλος Αντί «είναι» να γραφτεί «εμφανίζεται». 
95, προτελευταία αράδα Αντί «κλητικό» να γραφτεί «κλιτικό». 

 110, 4η αράδα από το τέλος Μετά το «κάποιες» να προστεθεί «λέξεις». 

113, 8η αράδα από το τέλος Αντί «κατηγορίες.)» να γραφτεί «κατηγορίες).» 
133, 7η αράδα Αντί «στα» να γραφτεί «σε ορισμένα». 
133, 7η αράδα Μετά το «ρήματα» να προστεθεί «, όπως». 
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139, 4η αράδα Αντί «τι σημαίνουν οι όροι αυτοί» να γραφτεί «τι σημαίνει ο όρος 
αυτός». 

139, 15η αράδα Αντί «τη λέξη» να γραφτεί «τις λέξεις». 
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Παροράματα Βιβλίου 
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου 

 
Τετράδιο Εργασιών Β΄ Γυμνασίου 

 
Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 

8, 3η αράδα από το τέλος Μετά το «υποκείμενο» να προστεθεί «ένα ουσιαστικοποιημένο». 
22, 7η αράδα από το τέλος Αντί «λέλε μου: αδελφέ μου» να γραφτεί «λέλε μου: δυστυχία 

μου». 
67, 4η αράδα από το τέλος Αντί «Αγ. Δημήτριος» να γραφτεί «Άγιος Δημήτριος». 
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Παροράματα Βιβλίου  
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου 

 
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Β΄ Γυμνασίου 

 
 

Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 
16, 12η-14η αράδα Να αντικατασταθούν οι αράδες «ενεργοποιούνται […] του ρήματος» 

με τις εξής: «δέχονται ως υποκείμενο πρόταση που εισάγεται με το να 
ή με το ότι. Πρόκειται για τα απρόσωπα ρήματα». 

18, 5η αράδα από το τέλος Αντί «δυσνόητα στο» να γραφτεί «δυσνόητα για τον». 
26, 6η αράδα από το τέλος Μετά το «μεταφορά» να προστεθεί «των ρημάτων». 

27, 17η αράδα Να απαλειφθεί το «/Τσολάκη». 
29, 16η αράδα Αντί «η κατανόηση εκ μέρους του της διαδικασίας σύνθεσης» να 

γραφτεί «αν έχει κατανοήσει τη διαδικασία σύνθεσης». 
39, 13η αράδα Να απαλειφθεί το «περπατώ,». 
39, 15η αράδα Μετά το «ενέργεια» να προστεθεί «του υποκειμένου». 

39, 11η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί το «λυπάμαι κάποιον,». 
39, 9η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί το «κουράζομαι, ξεκουράζομαι,». 
40, 4η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί η κάθετος μετά το «βάρυνα». 
40, 4η αράδα από το τέλος Το «παθαίνω, έπαθα» να μεταφερθεί σε ξεχωριστή αράδα πριν το 

«χορταίνω, χόρτασα». 
40, προτελευταία αράδα Αντί «παραστήθηκα» να γραφτεί «παραστάθηκα». 

42, 7η αράδα Πριν το «ελληνικού» να προστεθεί «αρχαίου». 
56, 16η-17η αράδα από το 

τέλος 
Να αντικατασταθεί το «είτε από την […] αντωνυμία όσος» με το «από 
μία από τις αναφορικές αντωνυμίες ό,τι και όσος» 

65, 6η αράδα Αντί «αλλού» να γραφτεί «άλλου». 
66, 19η αράδα Αντί «τη διάρκεια» να γραφτεί «την έκταση». 
70, 17η αράδα Αντί «αντικείμενο» να γραφτεί «συμπλήρωμα». 
75, 7η αράδα Αντί «εναντιότητα» να γραφτεί «εναντίωση». 
79, 9η αράδα Μετά το «απαγωγική» να προστεθεί «(παραγωγική)». 

82, 18η αράδα Αντί «Μαρμάρινος» να γραφτεί «Μαρμαρινός». 
82, 18η αράδα Το «Μπαλάση Β.,» να μεταφερθεί μετά το «Παπαδημητρίου Έ.,». 
82, 18η αράδα Αντί «Ρενζούλα» να γραφτεί «Ρεντζούλα». 

84, 12η αράδα από το τέλος Αντί «ή -ών, -ώσα, -ων» να γραφτεί «ή -ών, -ώσα, -ών». 
85, 17η αράδα Αντί «ένα γέρος» να γραφτεί «ένας γέρος». 
89, 1η αράδα Αντί «μας» να γραφτεί «μάς». 

98, 4η αράδα από το τέλος Να αντικατασταθεί το «τη σωστή» με το «την». 
101, 8η αράδα από το τέλος Αντί «Γραφείο» να γραφτεί «γραφείο». 
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Παροράματα Βιβλίων 

Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου 
 

Βιβλίο Μαθητή Γ΄ Γυμνασίου 
 
Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 

33, 11η αράδα Αντί «ουσιαστικά, επίθετα» να γραφτεί «(ουσιαστικά, επίθετα)». 

34, προτελευταία αράδα Μετά το «προαναφέραμε» να προστεθεί «, καθώς και ως 
επεξήγηση δεικτικών ή αόριστων αντωνυμιών ουδέτερου γένους». 

35, 6η αράδα  Tο «μόρια» να αντικατασταθεί με το «επιρρήματα». 
35, 9η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί η λέξη «μόριο». 
35, 6η αράδα από το τέλος Να απαλειφθεί το «αισθάνομαι». 
35, προτελευταία αράδα  Μετά το «του ονόματος από το οποίο εξαρτώνται» να προστεθεί «, 

καθώς και ως επεξήγηση δεικτικών ή αόριστων αντωνυμιών 
ουδέτερου γένους». 

37, 2η αράδα Μετά το «διστακτικούς» να προστεθεί «(ή ενδοιαστικούς)». 
37, 7η αράδα Μετά το «όνομα» να προστεθεί «ή δεικτικές ή αόριστες 

αντωνυμίες ουδέτερου γένους,». 
41, τελευταία αράδα Μετά το «ορθότητά της» να τεθεί τελεία. 

42, 1η αράδα Αντί «που» να γραφτεί «όπου». 
52, 2-3η αράδα Μετά το «Χρησιμοποιούνται» να προστεθεί «τις περισσότερες 

φορές». 
52, 12η αράδα Η φράση «το ερωτηματικό μόριο αν ή το» να αντικατασταθεί από 

«τους συνδέσμους αν,». 
52, 12η αράδα Να απαλειφθεί το «, μην τυχόν». 
71, 4η αράδα Να απαλειφθεί το «όποτε». 

71, 15η αράδα Να απαλειφθεί η φράση «XPΟNOΣ: Θα έρχεστε όποτε σας καλώ». 
75, προτελευταία αράδα Αντί «Guillaunme» να γραφτεί « Guillaume». 

83, 12η αράδα Μετά το «επιθέτων» να προστεθεί «ή των ουσιαστικοποιημένων 
επιθέτων». 

111, 9η αράδα Να απαλειφθεί το «ο καθένας». 
116, 8η αράδα Στο «αλλά ταυτόχρονα και τη συνδέουμε» το «και» να 

τοποθετηθεί μετά το «συνδέουμε». 
131, 11η αράδα από το τέλος  Αντί «κ.λπ» να γραφτεί «κ.λπ.». 

136, προτελευταία αράδα Αντί για «πρώτου» να γραφτεί «Πρώτου». 
142, 10η αράδα από το τέλος Αντί «μοντέρνα» να γραφτεί «σύγχρονη». 
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Παροράματα Βιβλίων 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου 

 
Τετράδιο Εργασιών Γ΄ Γυμνασίου 

 
Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 

9, 1η αράδα Να προστεθεί «1» πριν το «Προσπαθήστε». 
9, 3η αράδα Να προστεθεί «2» πριν το «Υπογραμμίστε». 
9, 4η αράδα Να προστεθεί «3» πριν το «Βρείτε». 
9, 6η αράδα Να απαλειφθεί το «5». 
9, 9η αράδα Να προστεθεί «4» πριν το «Με την πρώτη…». 

9, 10η αράδα Να απαλειφθεί το «6». 
9, 12η αράδα Να προστεθεί «5» πριν το «Γράψτε». 
9, 16η αράδα Να προστεθεί «6» πριν το «Λίγη». 

61, τελευταία αράδα  Αντί «χρονικό επίρρημα» να γραφτεί «χρονικά επιρρήματα». 
75, 16η αράδα από το τέλος Αντί «προσπορίζουν» να γραφτεί «προσπορίζονται». 
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Παροράματα Βιβλίων 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου 

 
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Γ΄ Γυμνασίου 

 
Σελίδα και αράδα Διορθώσεις 

12, 23η αράδα από το τέλος Αντί «διαπραγμάτευση» να γραφτεί «πραγμάτευση». 

13, 20η-21η αράδα από το 
τέλος 

Αντί «διαπραγμάτευση» να γραφτεί «πραγμάτευση». 

24, 5η αράδα Αντί «ο διδάσκων να» να γραφτεί «από τον διδάσκοντα, που θα». 
28, 4η αράδα από το τέλος Αντί «τελική» να γραφτεί «βουλητική». 
35, 8η αράδα από το τέλος Αντί «επιτρέπει» να γραφτεί «επιτρέπουν». 

36, 17η αράδα Αντί «σαν» να γραφτεί «ως». 
36, 18η αράδα Αντί «σαν» να γραφτεί «ως». 

39, 21η αράδα από το τέλος Αντί «στην» να γραφτεί «με την» 
57, 21η αράδα από το τέλος Αντί «η χρήση» να γραφτεί «οι χρήσεις». 

67, 12η-13η αράδα Να απαλειφθεί το «και τη σχέση […] με τη διδασκαλία». 
67, 13η αράδα Μετά το «παρωνυμίας» να προστεθεί «για την ορθογραφία των 

λέξεων». 
75, 9η-10η αράδα από το 

τέλος 
Αντί «συναισθημάτων» να γραφτεί «αισθημάτων». 

80, 5η αράδα Το «μπορεί να είχες» να αντικατασταθεί με το «θα είχες ίσως». 
87, 15η αράδα Αντί «αποτελεσματικό σύνδεσμο» να γραφτεί «αποτελεσματικού 

συνδέσμου». 
89, 9η-10η αράδα από το 

τέλος 
Αντί «των κεφαλαίων» να γραφτεί «από τα κεφάλαια». 

89, 9η αράδα από το τέλος Το «από την» να αντικατασταθεί με το «που περιλαμβάνονται στην». 
93, 6η αράδα από το τέλος Αντί «μοντέρνα» να γραφτεί «σύγχρονη». 

94, 21η αράδα από το τέλος Μετά τη λέξη «περισσότερο» να προστεθεί «ή». 
94, 10η αράδα από το τέλος Αντί «μαύρα μάτια» να γραφτεί «μαύρα μάτια» (υπογραμμισμένο). 
94, 10η αράδα από το τέλος Αντί «λ.τ.» να γραφτεί «[...]». 

 
 


