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'Από της ;<.θές η παρ"cτλίcτ Λά:Ρ 'ιax.o~ 
1ta'ptatq. όXωςψ~ιδρά'Ι κaί ~α~ΊJΎu 'ριΧή't ' 
όψιν; Τ Cι εν ιιύτΏ ΚaψψενεΤα μ.ετCι πλοί

σ,ω)! &λλων ~~τOσ;<.εδί~ς· i6pue~~~'w'l, ' 
εσ-;ΟλίσΘησα ';; ' δ ι~ fhu p at 'I ~~,~P.Q9.00·a
ψ~ων, ά'lθε~ν, σηv-aι~i κ~ ί ε~~~~ ω)l'~~ ' 
συτηΌ'-η-π-;ραπήγιι-α τα uπό τά 'όποια θά ι 

έ κτε οωσ ι o ι ιiψo.ρα. κυλ ιχε Ι α. ά νηΊ"έ ρ θll 

σ αν' ό όέ χαιτ'ι ό ς ό οιαχ&ω ν τ ην έλαιώ

δη 'ό σ μ.ήν ,, (;} ·ι 'ςη γα νι,ω 'ι ·η ρ~a,o ~'ια-

6 ρ ~σxωψ ίι πολεί-πε :τ αι 'ηδη ' '1' άρχί
σΊ) τό μ.oυσιχό~ 1trOCt'lc:ixpouatJ.a, όΠδΡ 

~aρά τ~', άχ 'lήν 'τ ης ήμ.ε"έρα :; '/ήσο υ 

ιι-ετά του Ίρ λοίσοου ,1ω,1 χψά. '1 ,ω'l Cι.'lα-

______ , , , ______ -' .. ι γ~ύrιε'lσ'ι,_.θ~.ct·Ι(;ζr~~Ψ:n.:~~-?υρ'ίΟlJς . χαί -,-ο -,-

έμ.Οατηρια έλληνΙΧά". ! 
,'Απο-iQf:α:ίτa~ω', χρόνων 11 ,Κ 'Jitρος ι 

πα'ιηγυρίζει ,ή.". έχ της θαλ~σση:; ά'ιά
' δυοιν ,ης θc;ιiς,Λψ'ροο'ι,-η"ζ-έ ;, τοια::Ι-;aις , 

ήιι.έραις, έ'ι 'αίς ε:τι τη;;. 'Ελλη·ι. ΕTi:οχ.ης 

Cιριυρόπεζσι χσ;ί" λuqίκοιι.οι κόρaι ώρ

χοϋ'iΤΟ Cι'iιX "":Cι. παράλία τής ν~σoυ έν 

ι-r-έσφ 'Η-α'/ι;ι-ης λά, Ρ ευού σης όμ. η'(ύρεω; 

~ΉtθcόΙ Χαι ;rαrθiΥΟΙ ώρχεϋΥτο} ά.Ζ-Ιή,ΙωΥ 
χιίριι( έΧΟΥτεζ.>ι, Καί ή ι-r-έχρι των ήι-r-ε- ι 

ρων ιι-ας 'Cέλεσι~ -.:ης πα'/ηγίιρεως .. 00 ' 
xαταχλυσι-r-oΌ, τί . άλλο εί'ιε, ~ ή έπΙ 

, τιί\ν ,παλαιιί:ι'l 'Ελλή'ιων .έσρτη της"Α- ι 

ψροοίη)ι;" ι-r-ετα6ι6ασθείσα. ήιι.Τν έχ ,πα

' ραδόσεως; καΙ ι-ι-ε,,:Cι. 'Π-:ιρέλέ.υσι'l .τοσού- . 

"ων , ένί~υτων .. γjΡOΊ)σ~ ·σΧΈδoν σ.~αλλoί
νηa 'πάντα·.'τα χaΤ ::-' ·aό~η'l·~·~ 'gθψ.α; όιiι; 

ά~ψι6d.λλών '~ερΙ τΌ6τοl) ιΧ; ':έΠI-ά~ήσl1 
"ιιπο ·τ-ης' ίιυριό1 τη'l ~ρoσόχήν' :'~όύ, '0 .. ' 
οΙ πaνήγυρίζονΤές- ευστάλεΤς- " ιΧγροτaι' 
εντος '~ων λφ.6oi'/όρ"χού~ΕνΟι παραψό
ρ'ως,. θiι ξχωσί ται; , χείρας'Ί1νάπεπταιί.έ- 1 

. "r - 't. " .,. ,..." ι .' .. , •• . ', 

νας,ω'l τας ευρειας χαι .. οιαψανει; χειρι. 

3αι; θά χυίια~ίζ~, έτιίχάρ~τως ~ή θαλά.σ..; " 
.- '. .. . .. 
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I--::~~iip'~ "" ~~ ίδn τας εό;:υ~ί;τΌ~'~ και 
. o~ώπιδ~ς xCl' ρικα~ Χόρgς,~ν ~ί ιp ucr6t .. x~. ' 
. "Exvn ιι-έλaνες οψθαλ(LΟί Εινο ~~~.11~ 
ένέδρα τοο u[ou τη~ 'Λψροδίτης ', '!'X'-cr. 

"CΊ~r. ·· οί ~αριi "Ι"ά χuλιχε-ta. ~oιηται, 9ί 
:αίιτoσX:~Bιως xsrfLcιppoV- :'a'tixw~ -cίπαγ:" 
:Ύ~λλOΨ"δς~ τι άλλΟ "I"SXOUat'l γι έλλη'lι-

.----~.-- - ----~-------ιt όνέ"~ ψoν; ' ψησωμ.εν' .. ας, ΠCΙHυ.χ0t.l 

Χ:UfLaτι~ούσας 'Ελληνικά.;; σ1')fLaίας, .ας i 
(l-οuσικCιι:; τeις παιa'ιιζούσαι:; 'πρό ~6;Hων ι 

. έλΑ, "i~ci'XL~, ~aί τ·~σα.ς ',~λλ~:; τρανάι:; ! 
fLαf1ΊJριας "Ι"η.; νεωi~ρaς "1-'0;(,1')<; •. , :: 

Δεν 1EAeI'ttXL δ .. , fLόνον ' εν. ' ΛCΙΡ'HIXΙ ή 
~aγήΎυριc;. C1U"oj, ά.λλά. κaί έγΛ.ψησσφ 

χcιl .έν ,~~ l'Iea σώζo'lτ,cιι έη έρεί'J{Ιct 

τοΟΆποοισίοlJ γC10υ, χαΙ έ'Ι. άλλοις 

_"ής .νήσου παραλίοις, -άγε_.aι ή έλλη'Η. 1 
, . '" ,. • ι • ι 

χω,cιτ1') auτη εορτη .υποι-ι-ψ'ιησχο υσα 

χα>.'. έτος τοΙ,; .κ.υτιρίοι:; τη,ι άρχaία'l 

εύ"λειcιγ χαί άλΤιθη C1ύ,ων χα,iaγώγην, 

, 'Γaοτα , χα.eι , παρΕλ5aσιγ τaΤiΟfLf:,1, Ι 

Ενεκα ,της [LHCι. τη:; έκδόσεως Ί"ου . τιιt

ρονΊ"Ο'; ·ίψ.ιψύλλου σU(J-'~ιπτούσ~:; ' πανη

γύρεως ,ου, . rι:~ατακλuσfLοϋ.» 
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