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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
(από το 1815 έως σήµερα) 
Γ΄ Τάξη ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και ∆΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 
 

1. σελ. 5,  στιχ. 10:  Λωζάννης ο Ιωάννης Κολιόπουλος 
           στο ορθό→    Λωζάννης (Κεφ. Α-Γ) ο Ιωάννης Κολιόπουλος 
 
2. σελ. 5,  στιχ. 10:  έως τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου 
           στο ορθό→    έως τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου (Κεφ. ∆-Ε) 

 
3. σελ. 5, στιχ. 12:  περίοδο ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου 
          στο ορθό→     περίοδο (Κεφ. ΣΤ)  ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου 
 
4. σελ. 5, στιχ. 12: Οι πολιτιστικές εξελίξεις 
         στο ορθό→     Οι πολιτιστικές εξελίξεις (Κεφ. Ζ) 
 
5. σελ. 6, προστίθεται σε πλαίσιο το κείµενο: 
 Οι «πηγές» είναι αναπόσπαστο τµήµα της ιστορικής αφήγησης, της δίνουν αµεσότητα, τη 
φωτίζουν και την ερµηνεύουν. Αναλύονται στην τάξη µε τη συνεργασία καθηγητή και 
µαθητών αλλά σε καµιά περίπτωση δεν αποτελούν αντικείµενο για εξέταση. Το ίδιο 
συµβαίνει και µε τις χρονολογίες που συνοδεύουν ως βιογραφικό στοιχείο, τα διάφορα 
ιστορικά πρόσωπα. Έχουν τεθεί για τον ιστορικά αναγκαίο χρονολογικό προσανατολισµό 
του µαθητή και δεν πρέπει να απαιτούνται κατά την εξέταση. 
 
6. σελ. 18, στιχ. 24: «Προσωρινό Πολίτευµα Νήσου Κρήτης» 
             στο ορθό→    «Προσωρινόν Πολίτευµα Νήσου Κρήτης»  
7. σελ. 19, γεγονότα 1827,στιχ.10: «8-20 Οκτωβρίου Ναυµαχία του Ναβαρίνου» 

            στο ορθό→    «8/20 Οκτωβρίου Ναυµαχία του Ναβαρίνου» 
 
8. σελ. 23. στιχ. 20: ο Ιωάννης ∆υοβουνιώτης 
             στο ορθό→   ο  Ι.  ∆υοβουνιώτης 
 
9. σελ. 23, στιχ. 23: του Αντωνίου Οικονόµου και του ∆ηµητρίου Κριεζή 
          στο ορθό→      του Αντ. Οικονόµου και του ∆ηµ. Κριεζή 
 
10. σελ. 23, στιχ. 27, διαγράφεται: τον Γεώργιο Βαρνακιώτη και τον Νικόλαο  
                                                             Στουρνάρη 
     στη θέση του εισάγεται:  και τον Γ. Βαρνακιώτη), η ∆υτ. Θεσσαλία (µε  
                                 τον Χρ. Χατζηπέτρο και τον Ν. Στουρνάρη), 

 
11. σελ. 25 (λεζάντα):  της επανάστασης 
              στο ορθό→     της Επανάστασης     
 
12.  σελ. 29 :     Προστίθεται το πορτρέτο του Μ. Μπότσαρη (από την ΙΕΕ, 

Εκδοτικής Αθηνών, τοµ. ΙΒ΄, σελ. 275) µε τη λεζάντα:  
Ο Μ. Μπότσαρης υπήρξε µια από τις µεγαλύτερες µορφές της ελληνικής 
Επανάστασης. Ο ηρωικός του θάνατος στη µάχη του Κεφαλόβρυσου (8-9 Αυγ. 
1823) προκάλεσε µεγάλη συγκίνηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα. 
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13.  σελ. 31, στιχ. 2, στιχ. 45: της επανάστασης 
                                                της Επανάστασης    
 
14. σελ. 40, στιχ. 37:  των Τανζιµάτ 
             στο ορθό→    του Τανζιµάτ 
 
15. σελ. 44: Αντικαθίσταται ο χάρτης. Στη θέση του τοποθετείται εικόνα (από  

Grand Larousse, Ενότητα Ι : Άνθρωπος και Κοινωνία, σελ. 133), µε τη 
λεζάντα: Ένοπλοι διαδηλωτές αντιµετωπίζουν τα στρατεύµατα του 
αυτοκράτορα Φερδινάνδου Α΄ στα οδοφράγµατα των δρόµων της Βιέννης, 
τον Οκτώβριο του 1848. 

 
16.  σελ. 64: προστίθεται επάνω στον χάρτη η λέξη ΗΠΕΙΡΟΣ 
 
17. σελ. 78 (λεζάντα), διαγράφεται:  (1914) 

 
18. σελ. 78: ο χάρτης αντικαθίσταται (στη θέση του τοποθετείται ο χάρτης από 

Grand Larousse, Ενότητα Ι : Άνθρωπος και Κοινωνία, σελ. 138). 
 
19. σελ.  87, στιχ. 30:  µεταχείρηση 

                    στο ορθό→   µεταχείριση 
 

20. σελ. 88, στο τέλος του στιχ. 13, προστίθεται:  µεταξύ της Ελλάδας και της 
Τουρκίας στον Έβρο.  

 
21. σελ.  92 (λεζάντα), διαγράφεται: Κατεστραµµένα από τη φωτιά οικήµατα στην  

                                                                προκυµαία της 
                           εισάγεται:                    Εικόνα της καιόµενης 
 

22. σελ. 97 (πλαίσιο):     θα αποκατασταθεί η βασιλευόµενη δηµοκρατία 
              στο ορθό→      θα γίνει παλινόρθωση της βασιλευόµενης δηµοκρατίας 
 

     21.  σελ.  105:  η γελοιογραφία να γίνει πιο µικρή για να φαίνεται πιο καθαρά. 
 
     22.  σελ. 106, στιχ. 28:    ο πρίγκιπας 
                    στο ορθό→      ο έκπτωτος βασιλιάς 
 
     23.  σελ. 111 (πλαίσιο):   προσάρτηση 
                    στο ορθό→      ενσωµάτωση 
 

24.  σελ. 112 (παράθεµα), διαγράφεται: ανάµεσα 
 
25. σελ. 117, στιχ. 14:   τετραγωνικών µέτρων 

                  στο ορθό→       τετραγωνικών χιλιοµέτρων 
 
     26.  σελ. 119: οι δύο κάτω φωτογραφίες αντικαθίστανται (στη θέση τους  
                       φωτογραφία του Υψώµατος 731). 
 
     27.  σελ. 119 (λεζάντα):  Φωτογραφίες από το µέτωπο. Ο ελληνικός στρατός 
απέκρουσε µε επιτυχία την ιταλική εισβολή τον Οκτώβριο του 1940 και προέλασε σε 
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αλβανικό έδαφος. Η αποτυχία της ιταλικής εαρινής επίθεσης (Μάρτιος 1941) 
επέσπευσε τη παρέµβαση του γερµανικού στρατού τον Απρίλιο του 1941. 
στο ορθό→  Η αποτυχία της ιταλικής εαρινής επίθεσης (Μάρτιος 1941) επέσπευσε 
τη παρέµβαση του γερµανικού στρατού τον Απρίλιο του 1941. 
Πάνω: Έλληνες στρατιώτες επιτίθενται για την κατάληψη κάποιου υψώµατος. 
Κάτω:  Το περιµάχητο ύψωµα 731 µετά τους ιταλικούς βοµβαρδισµούς τον 
Μάρτιο του 1941.     
 

28. σελ. 122 (παράθεµα): απόδοση 
                 στο ορθό→            Απόδοση 
 

29. σελ. 125 (πίνακας), στιχ. 5 : Εξοντώνονται 5.016 κάτοικοι της ∆ράµας 
                                 στο ορθό→   : Εξοντώνονται από τους Βουλγάρους 5.016  
                                                         κάτοικοι της ∆ράµας 
 

30. σελ. 125, στο τέλος του χρονολογικού πίνακα προστίθεται: 
                       2 Σεπτεµβρίου 1944 Εκτελούνται ή καίγονται ζωντανοί 149 
                                                         κάτοικοι του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. 
                                                         Μεταξύ αυτών και 39 παιδιά. 
 
31.  σελ. 130: στον χάρτη, µορφοποιείται  το όνοµα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ µε πιο µικρά 
γράµµατα (όπως η ΒΕΣΣΑΡΑΒΙΑ). Στη λεζάντα, προστίθεται: Ο χάρτης 
αναπαριστά την πολιτική δοµή της Ευρώπης που είχαν επιβάλει κατά τη 
διάρκεια της κυριαρχίας οι κατακτητές. 
 
32.  σελ. 132, στιχ. 17, 18, διαγράφεται: έξι έως οκτώ, δύο έως τρία εκατοµµύρια 
 
33.  σελ.  137 (λεζάντα): Αθήνα, x.n.  
                  στο ορθό→    Αθήνα, x.x.   
 
34.  σελ.  139 (πλαίσιο): θα γίνει πλήρες µέλος 
                                       έγινε πλήρες µέλος 

 
     35.  σελ. 151(παράθεµα), στιχ. 36: «Της γης οι κολασµένοι», (1961), στο 
                               στο ορθό→     «Της γης οι κολασµένοι», (1961), αναφέρεται στο 
 
     36.  σελ. 157, στιχ. 5:  δηλαδή αποκατάσταση των καταστροφών της  
                                          προηγούµενης δεκαετίας και κατόπιν 
                   στο ορθό→     δηλ αποκατάσταση των υλικών ζηµιών που είχαν  
                                       προκληθεί κατά την προηγούµενη δεκαετία και κατόπιν 
 
     37.  σελ. 199 (λεζάντα):   από τον θίασο Μπερλίνερ Ανσάµπλ (1941), µε  
                                              πρωταγωνίστρια τη Χελένε Βάιγκελ 
                      στο ορθό→     από το Εθνικό Θέατρο µε τη Νέλλη Αγγελίδου στον  
                                             οµώνυµο ρόλο (1991) 
 

38. σελ. 243, στιχ. 12-15, διαγράφεται:  
Ζώνες κατοχής Οι τέσσερις τοµείς ευθύνης στους οποίους διαιρέθηκε η 
µεταπολεµική Γερµανία: ρωσικός, αµερικανικός, βρετανικός και γαλλικός.  
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Από τις τρεις ζώνες των δυτικών δυνάµεων σχηµατίστηκε το 1949 η 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας. 

 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

 
1. σελ.9, στιχ.1, µεταφέρεται στη σελ.8: ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, Η Ιστορία ως έρευνα και          

κριτική, Αθήνα, Πατάκης, 1984, σς.46-52. 
 
2. σελ.9, στιχ.21 -22: «επιπόνως δε ηυρίσκετο, διότι οι παρόντες τοις έργοις 

εκάστοις ου ταυτα περί των αυτων έλεγον, αλλ’ ως εκατέρων τις ευνοίας 
η µνήµης έχοι». 

        στο ορθό→  « ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις  
οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ µνήµης ἔχοι». 

 
3. σελ.10, στιχ.1, µεταφέρεται στη σελ.9:  5.ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΗΣ, Ιστορίαι, Α,22, 3. 
 
4. σελ.10, στιχ.7: πρώτη, δεύτερη κλπ. ινδικτιώνα 
                   στο ορθό→ πρώτη, δεύτερη ελ. Ινδικτιώνα 
 
5. σελ.12, στιχ. 20:  αξιοποίησης µια ποικιλίας 
                    στο ορθό→ αξιοποίησης µιας ποικιλίας 
 
6. σελ.15, στιχ. 3: Ιστορία και Μέθοδοί της, τ. Α-∆΄, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1985. 
                   στο ορθό→ Ιστορία και Μέθοδοί της, τ. Α-∆΄, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 19852. 
 
7. σελ.24, στιχ. 10: στη βόρια Ελλάδα 
                    στο ορθό→ στη βόρεια Ελλάδα 
 
8. σελ.24, στιχ. 14: (Αυγ. 1823) 
                   στο ορθό→ (Αύγ. 1823) 
 
9. σελ.24, στιχ. 40: να βασιλεύει µε σύνταγµα στην Ελλάδα 
                    στο ορθό→να  βασιλεύσει µε σύνταγµα στην Ελλάδα 
 
10. σελ.26, στιχ. 27: Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1987, σσ.160-161. 
                    στο ορθό→→→→ Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 19872, σσ.160-161. 
 
11. σελ.36, στιχ. 20: εθνικής συνείδησής του είναι επίσης γνωστός. 
                    στο ορθό→εθνικής συνείδησης τού είναι επίσης γνωστός. 
 
12. σελ.42, στιχ.43: τον Armansperg, Maurer 

                         στο ορθό→ τον Armansperg,τον Maurer 
 
13. σελ.42, στιχ.47: έπρεπε ν’ αποζηµιωθούν τα ναυτικά νησιά 
                     στο ορθό→→→→ Έπρεπε ν’ αποζηµιωθούν τα ναυτικά νησιά 
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14. σελ.44, στιχ.32: να εξακολουθώ γινόµενον 
                    στο ορθό→ να εξακολουθή γινόµενον 
 
15. σελ.47, στιχ.26: ανάµεσα στους τρίς προστάτες 
                    στο ορθό→→→→ ανάµεσα στους τρεις προστάτες 
 
16. σελ.50, στιχ.4: Υπογραφή Συνθήκη Ειρήνης 
                    στο ορθό→Υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης 
 
17. σελ.56, τελευταίος στίχος: η Αυστρία και Ρωσία 
                    στο ορθό→ η Αυστρία και η Ρωσία 
 
18. σελ.57, στιχ.4: • Έδωσε σύνθηµα 
                    στο ορθό→ 3) Έδωσε σύνθηµα 
 
19. σελ.58, στιχ.24: Αυτοκρατορία Αµβούργων 
                    στο ορθό→ Αυτοκρατορία Αψβούργων 
 
20. σελ.58, στιχ.42: αποτελούν σταθµό µείζονος σηµασίας 
                    στο ορθό→αποτελούν σταθµό µεγίστης σηµασίας 
 
21. σελ.60, στιχ.8: και του ακραιφνείας δηµοκρατιούς. 
                    Στο ορθό→ και τους ακραιφνείς δηµοκρατικούς. 
 
22. σελ.68, στιχ.3: και εξάγωγη προϊόντων και θεσµών. 
                    Στο ορθό→ και εξαγωγή προϊόντων και θεσµών.  
 
23. σελ. 71, στιχ.10: Συνήψε σειρά δανείων 
                     στο ορθό→ Σύναψε σειρά δανείων 
 
24. σελ.71, στιχ.16: Υπογραφή ανακωχής µε Ρωσία 
                    στο ορθό→  Υπογραφή ανακωχής µε παρέµβαση Ρωσίας. 
 
25. σελ.71, στιχ.48: και έφυγαν πρόσφυγες 
                    στο ορθό→→→→ και αφού το πυρπόλησαν, έφυγαν πρόσφυγες 
 
26. σελ.77, στιχ.15: Θ. Βερέµης, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1986, σ. 32. 
               στο ορθό→ Θ. Βερέµης, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Αθήνα 1986, σ. 32. 
 
27. σελ.78, µετά το στίχο 32 εισάγεται νέος στίχος:  

• 30 Σεπτεµβρίου 1912: Κοινή διακοίνωση βαλκανικών κρατών προς 
Τουρκία µε αίτηµα εφαρµογή µεταρρυθµίσεων. 

 
28. σελ.81, στιχ.22, εισάγεται: . Αντάλλαγµα η υποστήριξη της Ρουµανίας στο    

ζήτηµα   της Καβάλας. 
 
29. σελ.87, στιχ.8: ∆υτικού Σύµµαχοι 
                    στο ορθό→ ∆υτικοί Σύµµαχοι 
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30. σελ.88, στιχ.25: διαγράφεται: Πώς ήταν τα χαρακώµατα 

  εισάγεται: Η ζωή στα χαρακώµατα κατά τον Α΄Παγκόσµιο      
Πόλεµο 

 
31. σελ.90, στιχ.6: Αθήνα, Εστία, 81959,σσ.94, 129-130. 
                    Στο ορθό→ Αθήνα, Εστία, 19598,σσ.94, 129-130. 
 
32. σελ.90, στιχ.8-10: διαγράφεται: , εκτός από τη µελέτη ………παγκόσµιος 

χαρακτήρας του 
 
33. σελ. 91, στιχ.17: ακεραιότητας  ⇒ 
                    στο ορθό→→→→ ακεραιότητας από 
 
34. σελ.93, στιχ.13: τους ξριζώσαµε 
                    στο ορθό→ τους ξεριζώσαµε 
 
35. σελ.96, στιχ.29: ε. Η Συνθήκη της Λωζάννης. 
                   Στο ορθό→ ε. Η Συνθήκη της Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923). 
 
36. σελ.96, στιχ. 33: Εβρος 
                    στο ορθό→Έβρος 
 
37. σελ.98, διαγράφονται οι στίχοι 21-28 
 
38. σελ.100, στιχ.3: Ανατολικής Θράκη 
                      στο ορθό→ Ανατολικής Θράκης 
 
39. σελ.100, διαγράφεται ο στίχος 7 
 
40. σελ.100, µεταφέρονται οι στίχοι 18-21 µετά το στίχο 8. 

 
 
41. σελ.102, στιχ.24: Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1986 (1η έκδ. 1925), σσ.23-

24.   
                     Στο ορθό→ Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 19862 (1η έκδ. 1925),    

σσ.23-24. 
 
42.σελ.121, στιχ.28: ορισµένων «δηµοκρατιών» στρατιωτικών 
                     στο ορθό→ ορισµένων «δηµοκρατικών» στρατιωτικών 
 
43.σελ.135, τελευταίος στίχος: C. M. Woodhouse, Το Μήλο της Έριδος, σ.50. 
                     Στο ορθό→ C. M. Woodhouse, Το Μήλο της Έριδος. Η ελληνική 

αντίσταση και η πολιτική των Μεγάλων ∆υνάµεων, Αθήνα, 
Εξάντας, 1976, σ.50. 

 
44.σελ.140, στιχ.1: Τρέµπλικα 
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                    στο ορθό → Τρεµπλίνα 
 
45.σελ.142, µετά το στίχο 38 εισάγεται νέος στίχος: Προφορική µαρτυρία 
 
46.σελ.150, στιχ.5: πρόδροµος Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                    στο ορθό→ προδρόµου Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
47.σελ.151, διαγράφεται ο στίχος 1 
 
48.σελ.152, στιχ.1: ∆ιαρθρώνεται σε τρίς υποενότητες 
                     στο ορθό→ ∆ιαρθρώνεται σε τρεις υποενότητες 
 
49.σελ.154, στιχ.10: στα άνταρτοκρατούµενα 
                     στο ορθό→ στα ανταρτοκρατούµενα 
 
50.σελ.154, στιχ.45: διά της αναλύσεως των διαφορών 
                     στο ορθό→ διά της αναλύσεως των διαφόρων  
 
51.σελ.156, στιχ.11: από την αναξέλεγκτη δράση 
                     στο ορθό→  από την ανεξέλεγκτη δράση 
 
52.σελ.156, στιχ.31: τστην περίοδο του Εµφυλίου Πολέµου 
                     στο ορθό→ στην περίοδο του Εµφυλίου Πολέµου 
 
53.σελ.160, στιχ.9: η σκληρή χειρονακτική εργασία 
                     στο ορθό→ η σκληρή χειρωνακτική εργασία 
 
54.σελ.163, στιχ.11: Το παράθεµα αναφέρεται 
                     στο ορθό→ Το παράθεµα (ΒΚ) που αναφέρεται 
 
55.σελ.165, στιχ.13: ∆ιαρθρώνεται σε τρεις υποενότητες 
                     στο ορθό→ ∆ιαρθρώνεται σε δύο  υποενότητες 
 
56.σελ.166, στιχ.35: Νίκη κόµµατος Ενώσεως Κέντρου.Κυβερνήσεις 
                     στο ορθό→ Κυβερνήσεις Ενώσεως Κέντρου 
 
57.σελ.167, στιχ.3: Η Σύνδεση µε ΕΟΚ παγώσει 
                     στο ορθό→ Η Σύνδεση µε ΕΟΚ παγώνει 
 
58.σελ.167, στιχ.33: διοικητής τη ΕΣΑ. 
                     στο ορθό→ διοικητής της ΕΣΑ. 
 
59.σελ.167, στιχ.44: Την 29ην Απριλίου 
                     στο ορθό→ την 29ην Απριλίου 
 

60.σελ.168, στιχ.3: τους καλώς γνωρίζετε 
                     στο ορθό→ ους καλώς γνωρίζετε 
 
61.σελ.168, στιχ.5: χώρας 
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                    στο ορθό→ Χώρας 
 
62.σελ.168, στιχ.24: ωφείλετο εις το γεγονός 
                     στο ορθό→ οφείλεται εις το γεγονός 
 
 
63.σελ.168, στιχ.35: εις την χώραν 
                     στο ορθό→ εις την Χώραν 
 
64.σελ.169, στιχ.22: Αθήνα, Γαβριηλίδης, χρονολογία, σσ. 179-180. 
                     στο ορθό→  Αθήνα, Γαβριηλίδης, 1999, σσ. 179-180. 
 
65.σελ.173, στιχ.6: και εισβάλει παράνοµα 
                     στο ορθό→ και εισβάλλει παράνοµα 
 
66.σελ.173, στιχ.37: Παγκυπρίου Εθνουνελεύσεως 
                     στο ορθό→ Παγκυπρίου Εθνοσυνελεύσεως 
 
67.σελ.180, στιχ.6: αµφισβητούσαν το ρόλο 
                     στο ορθό→ αµφισβητούσαν τον ρόλο 
 
68.σελ.180, στιχ.26: διαγράφεται: Το κίνηµα των εθνοτήτων, φιλελευθερισµός, 

θετικισµός, σοσιαλισµός. 
 
69.σελ.212, µετά το στίχο 32 εισάγεται νέος στίχος: Πολιτισµός της γραφής 
 
70.σελ.216, στιχ.29: Ευκλίδειας γεωµετρίας 
                     στο ορθό→ Ευκλείδειας γεωµετρίας 
 
71.σελ.218, στιχ.29: Αθήνα, Αδάµ/Πέργαµος, 22003, σ.40. 
                     Στο ορθό→ Αθήνα, Αδάµ/Πέργαµος, 20032, σ.40. 
 
72.σελ.233, στιχ.10: του 20ου αιώνα. 
                     Στο ορθό→ του 20ού αιώνα 
 
73.σελ.233, στιχ.28: Αθήνα, Καστανιώτης, 1987, σ.136. 
                     Στο ορθό→ Αθήνα, Καστανιώτης, 19876, σ.136. 
 
74.σελ.233, στιχ. 39: τ.Α΄(1900-1967), Αθήνα Αιγότερως, 81999, σ.5. 
                     Στο ορθό→ τ.Α΄(1900-1967), Αθήνα Αιγότερως, 1999, σ.5. 
 
75.σελ.234, στιχ.3: Παλαµάς, Άγγελος Σικελιανός 
                     στο ορθό→ Παλαµάς, ο Άγγελος Σικελιανός 
 
76.σελ.239, στιχ.21: ολόκληρης νθρωπότητας. 
                     Στο ορθό→ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
 
77.σελ.239, στιχ.41: στη Λατινική Αµρική 
                     στο ορθό→ στη Λατινική Αµερική 


