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Μηνιαϊον σύγγραμμα εικονογραφημένοι

4ω.βν»^ ΝΙΚΟΣ Α. Κ0ΤΣΞΛ0Π0ΤΛ05 ιόιιιχτήτηι

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΪΘΤΝΣΕΩΣ
Δεν Οά έκπλαγήτε βεβαίως δταν λάβητε άντΐ τοΰ τακτικού φύλλου το 

άνά χεϊρας ήμίφυλλον έκ τοϋ όποιου Οά πληροφορηθήτε δτι έφ' οσον διαρ- 
κεϊ ή ανώμαλος αυτή κατάστασις εις τήν οποίαν έρρίφθη ή πατρίς ήμών ύπό 
τών ισχυρών τής Εύρώπης, καθίσταται αδύνατος ή ϊκοοσις τακτικού φύλλου.

Με ποίαν ηρεμίαν ψυχής καί γαλήνην πνεύματος νά καταγείνη ή Διεύ
θυνσής εις τήν σύνταξιν τοϋ φύλλου, νϋν δτε άπαν τό προσωπικόν τής 
συντάξεως τοΟ περιοδικού άπαρτιζόμενον άπό σφριγώντας άνδρας μάχεται 
τήν στιγμήν ταύτην είς τά σύνορα καί αύτός οέ ό διευθυντής τοϋ περιοδικού 
ακολουθεί δσον οϋπω τούς δύω αύτοΰ αδελφούς, άγωνιζομένους είς τήν πρώ- 
την γραμμήν τοΰ πυρός ύ.τέρ πίστεως καί πατρίόος, νϋν δτε συνέχει τήν 
ψυχήν αυτής πένθος βαρύ έπί τώ Οανάτω τοΰ προσφιλούς συνεργάτου 

‘Δ. Δάμτσα έφέδρου άνθυπολοχαγοϋ ήρωϊκώς πεσόντος έν Βελεστίνω ;
Άλλά και άν έπετυγχάνετο ή τακτική καί διά τόν μήνα τούτον έκδοσις 

τοϋ περιοδικού, είς τίνας έκ τών συνδρομητών μου ήθελε τούτο άποσταλή ;
Είς τούς έν Κρήτη ; Άλλ ’ έκεΐνοι άπό μηνών πλέον έγκατέλειψαν τήν 

πάτριον γήν φεύγοντες τάς σφαγάς καί τάς δηώσεις τών τουρκικών όρδών 
καί τών στρατών τής βαρβάρου Ευρώπης, ή οποία ένφ έλεγεν δτι άπέστειλε 
έκεΐ τούς στόλους της διά νά έπαναφερη τήν ειρήνην καί νά προστατεύση 
τούς άδελφούς ήμών, οϊτινες ζητοΟσι διά τοΰ αίματος αυτών δ,τι πολυτιμώ- 
τερον και άγιώτερον υπάρχει είς τόν κόσμον, τήν έλευθερίαν των, 
αίφνης μεταβληθεϊσα είς θεραπαινίδα τής Τουρκίας και σύμμαχον, βομβαρ-
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οίζε·. τούς ανδρείους έπαναστάτας, καταστρέφει οικίας και βέβηλοι ναούς.
Ποΰ ν’ αποστολή τδ «Παιδικόν φύλλον» ;
Είς τούς έν Κων[πόλει, Σμύρνίρ. Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Χίω, Δράμα, 

Μυτηλήνη καί τΫι λοιπή Τουρκική Έλλάδι συνδρομητές αύτοΰ ; Αλλ’έκεΓ 
διά ΣουλτανικοΟ ίραοέ άπηγορεύθη ή εισαγωγή τοΰ μικρόΰ μας φύλλου, 
διότι ή τουρκική λογοκρισία ευρεν δτι ή έν αύτω δημοσιευόμενη υλη δυνα- 
ται νά έξεγείρη τά φρονήματα τών έλληνοπαίδων καί νά διαταραχΟή ή ήσυ- 
χία τής έπικρατείας τοΰ Σουλτάνου Άβδούλ Χαμήτ 1

Ποΰ ν’ αποστολή τδ «Παιδικόν φύλλον» ;
Είς τούς έν Άρτη καί Θεσσαλία συνδρομητές μου, άνερχομένους έν δλω 

είς 1200 κατά τδν έν τω γραφείφ μου κατάλογον ; Άλλ’ ή Άρτα καί ή 
Θεσσαλία, μικροί μου φίλοι, γνωρίζετε δτι ήρημώθησαν έντελώς. Ό Βώλος, 
ή Λάρισσα, τά Τρίκκαλα, ή Καλαμπάκα, ή Καρδίτσα, δ’Αλμυρός, ό Τύρ- 
ναβος, τά Φέρσαλα έκενώθησαν, ύποχωρήσαντος μέχρι ΔομοκοΟ τοΰ Έλλ. 
Στρατοΰ. Τά γυναικόπαιδα έγκατέλειψαν τάς έστίας των έν φρίκη !

Σείς, μικρά μου παιδιά, τά όποια ώς έκ τής ηλικίας σας δέν δύνασΟρ νά 
προσφέρητε τδν φόρον τοΰ αίματος είς τήν πατρίδα, γονυπετήσατε πρδ τής 
είκόνος τής θεομήτορος καί προσευχηΟήτε ύπέρ τών άγωνιζομενων αδελφών 
ήμών εύχηΟήτε είς τήν μητέρα τοΰ Χρίστου τήν πολυεύσπλαγχνον νά φυ- 
λάξή τήν γλυκεΐαν ήμών πατρίδα ύπο τήν προστασίαν της συντρίβουσα τδ 
κράτος τοΰ έ/θροΰ’ δεηΟήτε ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τών ήρώων εκεί
νων, οί όποιοι έπότισαν μέ τδ αΐμά των τήν γήν τής Κρήτης, τής Μακεοο- 
νίας χαίτης Ηπείρου' παραζαλίσατε τδν θεδν ν’ άποστείλη φύλακα άγ
γελον προστάτην ατυχών αδελφών αΐχμαλωτισΟέντων ύπδ τοΰ έχθροΰ' οεη- 
Οήτε είς τήν μητέρα τοΰ θεοΰ να έπιχύση παρηγοριάς καί έλπίοος βάλσαμον 
είς τούς πληγωδέντας αδελφούς μας' Ικετεύσατε τόν Χριστόν νά γείντρ ίλεως 
είς τήν άτυχή ήμών πατρίδα καί ν’ άναστήση αύτήν ώς Αυτός άνέστη,άφοΰ 
έδοκίμασεν δπως καί Εκείνος τόσα μαρτύρια διότι έπεχείρησε νά φέρη είς 
τούς ύποδούλους άδελφούς τόν πολιτισμόν καί τήν έλευΒερίαν.

Καί τότε, δταν ή Ελλάς έλευΟερωΟή άπδ τδν έφιαλτην ό όποιος πιέζει 
τήν ψυχήν της, όταν αί πτυχαί τής κυανόλευκου σημαίας έξαγνίσουν τόν 
άέρα τής Θεσσαλίας, τδν όποιον έμόλυνε τουρκική πνοή, δταν αί χριστια
νικοί οίκογένειαι αί φεύγουσαι γυμναί άνά τά δρη έπανέλΟωσιν είς τάς έ
στίας αύτών, δταν ή πατρίς ήμών ώς φιλόστοργος μήτηρ περισφίγξη είς 
τάς άγκάλας της τούς έδώ καί έκεΐ διεσπαρμένους άδελφούς μας, δταν ή 
καλή έλαια, τδ όένδρον τής ειρήνης, σκιάση ύπδ τους κλάδους αυτής τήν 
αίματοσταλακτον χώραν μας, δταν έπανέλθιρ ή ήρεμία είς πάσαν έλληνι- 
κήν ψυχήν, τότε δέν Οά λησμονήση τάς πρός τούς μικρούς της φίλους ύπο- 
χρεώσεις της ή Διεύθυνσις τοΰ «Παιδικοΰ φύλλου» καί θά σπεύση ν’άνα- 
πληρώση τδ διά τοΰ παρόντος ήμιφύλλου δημιουργηθέν κενόν.

Εύχηθήτε νάήναι έγγύς ή ήμέρα έκείνη καί δεχΟήτε τούς άσπασμούς μου.
Ή Διευθύνεις.

’Οφείλω νά ομολογήσω δτι τήν συγκίνησιν τήν 
όποιαν {δοκίμασα κατά τάς κρίσιμους αΰτάς η
μέρας τάς όποια; διέρχεται ή πατρ'.ς ήμών, έμε- 
τρίασεν επαισθητώς πλήθος επιστολών τών μικρών 
μου φίλων, τών όποιων μερικά; παραθέτω ένταΰ
θα, δια νά ιδήτε μέ πόσον ενθουσιασμόν καί πό
σην αγάπην {κφράζονται περί έμοΰ.

— ■Πώς ήργησε τόσον νά έκδοθή τό αγαπητόν
■ Παιδικόν φύλλον· ; Φαντασθήτε τήν άνυπομο-
μονησίαν μου! Ώ; εκ τής μηνιαίας εκδόσεώς του 
λαμβάνω τήν ευκαιρίαν νά τό άναγινώσκω 
μυριάκις τής ίβδομάδς,ς Τέλος πότε θά ίκδίδιται 
δ·ς τοΰ μηνός, άφοΰ οί συνδρομηταί προσέρχονται 
άδρόοι ; Γ'. Καρατσδς·.

— »Σπεύδω νά εκφράσω πρός ύμας, κ. Διιυ-
θυντά. τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μου δια τάς 
ωφελεία; και τάς τερψεις τάς όποιας διά -οΰ ώ 
φελιμωτατου υμών περιοδικού μοι παρέχετε. Μετά 
τής απείρου μου ευγνωμοσύνης εκφράζω υμΓν και 
τάς είλικρινεστέρας ύπέρ της ευτυχίας σας ιυ/άς 
μου. Έσο ευδαίμων πάντοτε. 'Ο συνδρομητής 
σας έτρος Ν. Κοκιινόύνιις .

— .Μυριοστός και έγώ ήδη εκφράζω τόν θαυ
μασμόν μου διά -ό αληθώς θαυμασιον και εξαί
ρετο* περιοδικόν σας καί σάς παρακαλώ να 5ε- 
χθήτε τα συγχαρητήριά μου διά τήν τιμήν, 
ήξίωσε τό ·11αιδικόν μας φύλλον· ή Δ.Μ. ή 1 
σίκισσα έγγοάψασα συνδρομητήν τόν πρίγ 
υιόν Της. Διατε/ώ μετά σεβασμού *0 συν?;
τής σας Σπυρίδων 11. Κανακά

--- Φίλον φύλλον. Δέν εύρίσκω λέξεις 
εκφρασω τόν θαυμασμόν μου δια τό τι 
σου φύλλον. Ή-ο πραγματικώς ?ν άρισ

Μιαν ήμέραν άνέγνωσα εις έν φύλλον 
μοΰμαι ποιας καθημερινής εφημερίδας- 
ξότης· δημοσιεύει έν ποίημα τοϋ διε
■ Παιδικοιι ουλλου- κ Κοτσελοπου/. 
ναχωρήσει εις Κρήτην του πρίγεηπι 
Όρμώμενος εχ περιέργειας ηγόρασα τ. 
την· και ανέγνωσα τό έν λόγω ποίημα 
σον μου ήοεσε, -όσον ώραΐο» μοΰ έφ: 
τό έμαθα ο·ον εκ στήθους μέ δυο | 
πού τό άνέγνωσα. Τό έσπέρας έπήγι 
τέρα εις μίαν έσπερίδα διδομένην tie 
τοΰ ·'Ομίλου τών Φιλομούσ·.·ν· ύπ 
ναστασιάδου, Έχει τό ήκουσα πάλι 
μενον, ότε και σέ βεοαιώ ητο έξο 
πάλιν διεοχόμενος εκ τοΰ μουσικού 
τού Βιλονδίου, τό βλέπω, τονισμέ 
εμβατήριου ύπό τού αρχιμουσικού τ 
Ίωσή· Καίσαρη. Είσήλθον άμέσως 
στημα όπου και τό ηγόρασα Άλλα 
πήν μου τό λέγω, δέν ζευρω γρΰ άπό 
πηγαίνω λοιπόν ό καλός σου μιά καί . 
φίλον μου ό όποιος είξεύρει πιάνο λαμ·. 

βάζω νά μοΰ τό παίξη τόσες φορές όσον που νά 
ιιάβω τόν ήχο καί νά μπορώ νά τό τραγουδώ- 
δ.ά τόν κόπον που δέ τοΰ {χάρισα τό κομμάτι, 
διότι είς έμέ ήτο πλέον άχρηστον. Καί τώρα ό
ταν καμία φορά είμαι ευθυαος καί θέλω να τρα
γουδήσω. καθώς λ. χ. τώρα ποΰ σοΰ γράφω, τοα- 
γουδώ μά δέν φαντάζεσαι μέ ποιαν χαράν. «Πέτα 
βασιλόπουλό μου τής πατρίδος μας καμαρι ...»

Τελευταία ώρα. Τό γράμμα αυτό τό 
είχα γράψει τήν τετάρτην καί {σκόπευα νά το 
στείλω τό Σάββατο* Τώρα {διάβασα είς τήν 
■ Πρωίαν· ότι ό IΙρί-,-κηθ Χριστόφορος ένεγράφη 
συνδρομητής σου.Φαντάζεσαι τήν χαράν μου; Δέν 
τό πιστεύω Άλλά ποια τιμή αληθώς, αΐ . Αυτό 
πιστεύω να σ'ένθαρρυνη. Ζήτωωι· το «Παιδικόν·.

• Γ. Σκροΐηος Εΰμι·?.π >ς έτών 13»
— -Κύριε διευθυντή Απερίγραπτο; ητο ή χα

ρά μου κατά τήν ώραν εκείνην καθ ήν έλαβον 
τήν •Βιβλιοθήκην- τοΰ · Πα.δικού φύλλου» Έμε- 
λέτησα όλα τά ποιήματα κσί μοϋ ν».·σιν τόσο* 
πολύ, ώστε έκ τής συχν3· σχιχυ'·
τά έχω αποστήθισή Δλ· 
φράσο· τ
Ο**® ■
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καί άσπάσβητι τούτον, σέ παρακαλώ. έχ μέρους 
μου, Άχ ! αυτός ό διανομεύς σου, πολυαγαπηαέ- 
νον μ,ου φύλλον. πόσον υ.έ προσεβαλε ! "Οτε ^λ- 
6ον είς τό γραφεϊον σου διά νά ζητήσω τό φύλλον. 
τό οποίον δέν είχα λάβει, μέ ήρώτησεν . . έάν ει- 
χον ήσυχον τήν συνείδησιν ! Είπε του λοιπόν, σέ 
παρακαλώ, άλλην φοράν νά βέτη τό φύλλον είς τό 
ίδιχόν μου (μεσαίον) πάτωμά. διά νά μή μέ προσ- 
βάλη άλλοτε και νά μέ κάνη νά κλαίω όταν επανέρ
χομαι είς τήν οίχίαν μου Λαμβάνω μέρος είς 
τόν όγδοον διαγωνισμόν καί νά μοΰ δημοηεύσης, 
έάν σοΰ αρέσουν, αγαπητόν μου φύλλον. τά συνα. 
ποστελλόμενα · II νεύματα μικρών» επίσης δέ χαι 
τάς- Άσχήσεις·δσον τό δυνατόν τάχιστα,διά νά σοΐ 
στείλω και -Μικρά.μικρά ·. Απάντησε μου δέ εις 
τό άλλο φύλλον, Σ’ερωτώ, ίν τελεί, 6ά προχη- 
ρύζης διαγωνισμόν έπί τή £άσει εικόνων ; Διόρ
θωσε μου τό όνομα, δέν λέγομαι Γΐαννάκλί!, 
άλλά Λιιομέδων. Τό Ψευδώνυμόν μου σοΰ άρέ- 
σει ; Σοΰ σφίγγω τό χέρι. Ό φίλος σου Λαομέ- 
δων £. ΜαΚοπουλος, ετών 9 1(2, μαβητής 
β' τάξεως ’Ελληνικού σχολείου υπο τό ψευδώνυ 
μον Μ>·λΐ0ΐ»ιτι>ς Νέστωρ.ί

--- 'Αγαπητόν μου . ΙΙαιδιχόν φύλλον·. Μό
λις έμαόον τήν εγγραφήν τοϋ Βααιλ,όπαιδος Χρι
στόφορου ώς συνέρομητοϋ δεν δυνκσαι να μαν- 
τεύσης τήν χαράν, τήν όποιαν ήσόάνόην. διότι εί- 
δον πληρουμένους τούς ποδους σου χα: άνελογί- 
σύην ότι απολαμβάνεις δικαίως τών καρπών τών 
προς ή'ίάς ύπηρεσι""· σου. Εΐ'όε τό παράδειγμα 
_·υ πριγκ σου νά μ,μηθώσι πάντες

ηχ'τ 'χδίδεσαι όχι κατά
Ώ πό· 

λεν αναμένω δέ τάς ύπέρ έμοΰ φιλιχάς ένερ- 
γεί. ς σου. 'Επίσης έλαβον τά αινίγματα χαϊ τάς 
λύσεις σας. αγαπητοί Λεοντόκαρδε Κρης, 
Αθηναϊκέ άστήρ, Έμμ. Βασιλείου, 
Βοώπις Ήρα. τήν οποίαν τώρα που άνέρ- 
ρωσε. περιμένω είς τό γραφείόν μου νά ί'δεε 
ροδοκόκκινη πάλιν όπως χαί πρότερον, 'Οδοι
πόρε. τοϋ όποιου έδιάβασα τό ποιηματάχι καί 
ηύχαριστήβην ένέγραψα δέ είς τήν ,. Βιβλιοθήκην 
και άναμένω τάς φιλιχας ένεργείας, Άνθος 
τών Άλπεων. Όρμιιτικέ Βορρά, τον ό- 
ποίον ένέγραψα χάι είς τήν ·Βιβλιο6ήχην·, προσ
φιλής πότη τρία Σαπφώ τήν όποιαν ευχαρι
στώ διά τάς ένεργεία, χα'ι πληροφορώ ότι ό πρώτος 
τόμος τιμαται δρ. 3, Ά ρχιναίιαρχε Θεμι
στοκλή χαϊ 'Αεικίνητος περιστερά τής ό
ποιας τό γραμματάχι μέ έχει ενθουσιάσει.

Σέ συμβουλεύω νά χατανείνης, φίλτατε Μυ- 
Κηναϊβ. χαϊ έκπίζω σύν τώ χρόνω νά γράψης 
χαλά ποιήματα. Τα πρωτόλειά σου τουλάχιστον 
τούτο δεικνύουν.

Φιλήματα πολλά είς τό προσφιλές Άνθος 
τών Άλπεων, τοΰ όποιου έλαβον τάς λύσεις 
χαϊ τά παράπονα διά τήν πσράλειψιν τοϋ διάνο· 
μέως μου τήν όποιαν Εσπευσα νά διορθώσω.

Σέ ένέγραψα. προσφιλής Ελένη Άκρατο- 
πούλου χαϊ πεοιαένω γραμματάχι σου.

Οί φίλτατοι "Ερμαν Κνάπ. Καλοκάγαθος 
Πηνελόπη. Κέα Ήπειροί χαϊ Ωκεανός 
έχουν πολλούς ασπασμούς άπό τόν φίλτατον Π. 
αελαζάνον.

Μάλιστα, Δίκαιε 'Αριστείδη χαϊ Π. Κα- 
ροϋσε. έλήφθησαν ύπ'όψει. χαϊ αί λύσεις περί 
τών όποιων γράφετε, ώστε μή άνησυχήτε

Σοϊ ««έστειλα φιλτάιη Κέα-Ήπειρος χαϊ 
μένω τά; ένεργείας σου
’λαβον τά γράμματα, τάς «ασκήσεις. χάϊ τάς 

σας φίλτατοι Ιΐε'ΐοαϊκη αύρα, Εΰμολ- 
■ίν Καΐσαρ,Καλοκάγαθος Πιινελόπη 
I τής όποιας ή παοατήρησις ητο δίκαια, 
αμαριώτη. Χρυσομαλλον δέοας 
κέ άστήρ,"Ανθος τών Άλπεων, 

ανάκη , τοϋ οποίου όά δημοσιεύσω τά 
ι, χαϊ σάς ευχαριστώ διά τά συγχαρη-

α μεταξύ τών διαγωνιζομένων. φίλ- 
,θαναιιλ. χαϊ Ελαβον τά ·Ιΐνεύ- 

χαι τ-ας · 'Ασκήσεις πνεύματος·, 
οιχά σου. Μελίυρητε Νέστωρ, τού 
.αγματιχόν όνομα διώρθωσα, 6ά δημο- 
τήν σειράν των
ω Βοώπις ’Ηρα. νά σοΰ κάμφ 
ολλά παράπονα, τά οποία δέν χω· 
νά σοΰ γράψω
•εύω .ασκήσεις πνεύματος· είς 
ον, διά νά μή άδιχηΟώσιν οί έν 
νδρομηταί μου, οί οποίοι άγνωστον 

μετά τόν Εκπατρισμόν τόν όποιον

α ν ο μ ε ύ ς μου. και έκείνος κα
ν σ ρατόν. "ίλστε -.ό παρόν φύιλ,ον 
έν Άβήναις συνδρομητα; μου ταχυ-

των ν άποστείλωσιν αύτήν.


