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ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ
σ. 4 σημ. 2 : άντί : σ. 32 γρ. σ. 45.

σ. 207 σημ. 4 : άντί : είς τήν τρίτην εκδοσιν τοϋ έργου γρ. είς τήν δευτέραν καί τρίτην
εκδοσιν τοΰ έργου.

σ. 218 στ. 1-2 : άντί : ή γραία, ήτις... είναι ή μάγισσα γρ. ό γέρων, δστις... είναι ό μάγος.

ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑι ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
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