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Τό «Περιοδικόν μας» a~i τοΰ προσεχούς φύλλου εισέρχεται εις το 
β' . έτος. Εις ημάς δέν επιτρέπεται νά είπωμεν πόσα ήουνήθη νά επι· 

τελέση κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα 
Τδ (Περιοδικόν μας» περιοδικόν, τοΰ όποίου τό πρόγραμμα 

και λόγφ τών εκδοτικών μέσων καί ώς 
έκ τών αντιδράσεων τάς όποιας εΰρομεν άντιταχθε'ντες κατά βαθέως 
έρριζωμένων προλήψεων δέν ήτο δυνατόν νά εκτυλιχθή καθ* δλην αύτοΰ 
τήν εκτασιν. Οΰχ ήττον είν» ευχάριστου δτι άπό ημέρας εις ήμέραν, άπό 
τεύχους εις τεύχος αί ιδέα·, τών συντακτών του δέν έμειναν εντελώς πα- 
ραγνωρισμέναι, εύρον κάποιαν άπήχησιν και κατάκτησαν ικανόν έδαφος, 
ώστε τό «Περιοδικόν μι;» νά επιτύχα τόσον αριθμόν συνδρομητών, οσοι 
ήοκεσαν διά νά δυνηθή νά έκδΐοεται ανελλιπώς καί νά κατορθώσει καί 
κάτι περισσότερον άκόμη, νά προσφέρω είς τού; άναγ <ώστας του πε
ρισσότερα; σελίδα; τών όσων υπεσχέθη. *Αν  ή ανελλιπής έκδοσις διά μό
νης τής ύποστηρίζεω; τοΰ κοινού θεωρείται είς τοιαΰτα δημοσιεύματα 
ώ; εξασφάλισες τή; ζωή; των, τό «Περιοδικόν μας» δύναται καυχώμε- 
νον νά ειπη ότι έκ τοΰ μηδενος παραχθέν ήιυνήθη νά μή στερηθη τής 
υποστηρίξει·»; ταύτης καί επ’, τής ύποστηρίξεως ναύτης καί μόνης βασι
ζόμενου υά εΐσελθη είς τό β'. έτος, μέ περισσοτέρας έλπίδας επιτυχίας.

Ώ; προς τήν έντελεστέραυ έφαρεογήν τοΰ προγράμματος του άλη· 
θώ; άπητεΐτο χρόνος διά νά δυ/ηθώμεν νά είπωμεν δτι ή επιτυχία 
αΰτη εινε πλήρη;. Πλήν τοΰ καθαρώ; δημιουργικού μέρους, τό όποιον 
νομίζομεν ο τι τό «Περιοδικό/ μας» έπετέλεσεν δσον' ήξυνήθη ευρύ
τερου, είς τό τμήαα τών καλλιτεχνών φιλολογικών καί επιστημονικών 
πληρορορώ·/ καί συζητήσεων όται έπρεπε νι φέρουν είς πνευματικήν 
επικοινωνίαν τούς έλληνα; άναγνώσοα; μετά τή; αλλοδαπή; τόσον ό 
χώρος, οσο/ καί ή ελλειψις είδικώι συνεργατών δέν μάς έπέτρεψε νά 
πράξωμεν δσα έχριιάζοντο Τάς άτελεία; ταύτα; έλπίζομεν νά συμ- 
πληρώτωμεν είς τό θ’. έτος, τό όποιον υπόσχεται εί; ήιχ,ά; άνετώτερα 
τά εκδοτικά μέσα, διότι οέν εινε άσχετον πρό; τόν χαρακτήρα της εν 
γενει καταστάσεως τών ελληνικών γραμμάτων καί κατά τοΰτο μειονε- 
κτούντων πρός τήν φιλολογίαν άλλων έθνών τοΰ αύτοΰ πληθυσμού πρός


