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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

σ. 48β, στ. 20, άντί : θούπέρθρυρον γρ. θούπέρθνρον

σ. 300, στήλ. α', μετά τόν στ. 32 νά προστεθή : Σπυριδάκης Κωνστ. 60, 61
σ. 338, στ. 4-5, άντί: τών Είσοδίων γρ. τοΰ Γενεσίου
σ. 359, στ. 15, άντί : αυγουςτου γρ. Σεπτεμβρίου

σ. 391, στ. 18 κέξ., άντί: εις την επαρχιαν τρικλλων γρ. εις τον νο-

μον τρικαλων

σ. 406, ύποσ. 1, στ. 7, νά προστεθή : Κατά τον Στ. Ξανθονδίδην
(Ή "Ενετοκρατία έν Κρήτη . . . Athen 1939, σ. 74, ύποσ. 3), τό αληθές δνομα τοϋ
χωρίου είναι Μαγαρίτες, οΰτω φερόμενον καί είς τούς καταλόγους χωρίων τής ένε-
τικής εποχής τοΰ Barozzi καί Basilicata.


