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ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΎ ΤΎΠΟΥ

Ή « Ανεξαρτησία» Ναυπλίου τής 12 Νοεμβρίου 1888 
χγγέλλουσα την έκδοσιν γράψει :

Ή ωφέλεια τοΰ «Ιίαιδικοΰ ΙΙεριοδικοΰ» είς τάς παρούσας 
δυσχερείς περιστάσεις είναι λίαν καταφανής προς πάντα καί 
δέον έκαστος πατήρ νά σκεφθή ότι τό τέκνον αύτοΰ ομοιά
ζει δενδρύλλιο, όπερ άν άφήση τις άνευ περιποιήσεως Οά 
λάβη κακήν διεύθυνσίν καί άνάπτυξιν καί 0 ’ άποβή άχρη
στον καί άκαρπον, ένφ τουναντίον άν καλλιεργή αύτό ενωρίς, 
ότε είνε τρυφερώτατον καί τω δίόη καλήν διεύθυνσίν, οί καρ
ποί, ούς θέλει έκ τούτου αποκομίσει Οά ώσιν ανεκτίμητοι.

Συνιστώμεν θερμώς τήν ύποστήριξιν τοΰ «Παιδικού Περιο
δικού» καί έν τώ γραφείω μας εύρίσκεται άγγελία, έν ή δύ
νανται οί βουλόμενοι νά έγγράφωνται.

Ό «.Φι.1όπολις» Καλαμών τής 13 Νοεμβρίου 1888 :
Ύπό τών έν Αθήναις Κυρίων Μ. Ε. Κανακακη καί Ν. 

Α. Κοτσελοπούλου άγγέλεται ή έ’κδοσις «Παιδικού Περιο
δικού», άπαξ τού μηνάς έκδιδομε'νου εις μέγα σχήμα διπλοΰν, 
«τυπωμένου έπί καλλίστου χάρτου, έν ώ Οά δημοσιεύωνται 
Διηγήματα. Ποιήματα, Παιδικοί διάλογοι, Μύθοι, Παίγνια, 
Μουσικά τεμάχια καί ποικίλης άλλης ύλης άρθρα, κατάλ
ληλα εις τήν πνευματικήν, σωματικήν καί ψυχικήν τών παι
διών διαμόρφωσιν συνοδευόμενα δέ καί ύπό καλλιτεχνικών 
καταλλήλων εικόνων. Ούτω τό «Παιδικόν Περιοδικόν» πλη
ροί μεγίστην άνάγχην, είτε δέ απαραίτητον είς πάν παιδίον, 
οί γονείς τοΰ όποιου θέλουν νά τό ί’δωσι μίαν ήμέραν όσον 
ενεστι τελειότερον μορφωμένον. ’Εντεύθεν πρός πάντας τούς 
γονείς συνιστώμεν τήν άπόκτησιν αύτοΰ, άφ’ ού μάλιστα 
ή τιμή του είναι 2 Δρ. κατ’ έτος. 1£ίς τό γραφεΐόν μας έγ- 
γρκφονται συνδρομηταί.

Ή «Θήρα» Θήρας τής 14 Νοεμβρίου 1888 :
Ύπό τών κ. κ. Μ. Ε. Κανακακη καί Ν. Λ. Κοτσελο

πούλου αγγέλλεται ή έκδοσις νέου συγγράμματος ύπό τόν 
τίτλον «Παιδικόν Περιοδικόν». Τό περιοδικόν τοΰτο τήν δια- 
μόρφωσιν τών παίδων σκοπόν έχον Οά έκδίδηται άπαξ τού 
μηνάς, διπλοΰν, είς σχήμα μέγα έπί χάρτου στιλπνού. Συ- 
νιστώμεν θερμώς τό ρηθέν περιοδικόν είς τούς πατέρας έκεί- 
νους, οϊτινες έπιθυμοΰσι τήν άνάπτυξιν τών μικρών τέκνων

μέσων τό μηνιαϊον τοΰτο σύγγραμ-

έχ τών ήμετέρων συμπολιτών θέλει

»·

των, διότι διά παντοίων ι 
μα Οά παρέχη τερπνήν, εύάρεστον καί διδακτικήν ένασχό- 
λησιν είς τούς παιδας.

ΙΙεποίθαμεν ότι ούδείς 
άρνηθή τήν ύποστήριξιν του είς εργον άξιον .τάσης ΰποστη- 
ρίζεως αντί σμικροτάτου χρηματικού ποσού δρ. 2 κατ’ έτος. 
Οί Οέλοντες τήν άπόκτησιν τοϋ είρημένου περιοδικού δύναν
ται νά έγγραφώσι συνδρομηταί έν τω γραφείω μας.

7/ «Πάλη» Σπάρτης τής 25 Νοεμβρίου γράψει 1888 :
Συνιστώμεν σπουδαίως τό «Περιοδικόν Παιδικόν» σύγ

γραμμα ώς λίαν τερπνόν, ψυχαγωγικόν καί ωφέλιμον τή 
σπουδαζούση νεολαία. Τήν έκδοσιν τούτου άνέλαβον οί κα
λοί καί έπωφελεις νέοι κ. κ. Μ. Ε. Κανακάκης καί Ν. Α. 
Κοτσελόπουλος. ’Αγγελία ύπάρχει έν τφ τυπργραφείω μας 
πρός γνώσιν τών έπιΟυμούντων, νά έγγραφώσι συνδρομηταί.

7/ «Έψημερϊς Πατρών» τής 26 Νοεμβρίου 1888 έν Ιδίω 
άρθρω, μεταξύ άλλων γράψει :

Τάς καλλίστας έχοντες συστάσεις περί τών κ. κ. Μ. Ε. 
Κανακακη καί Ν. Α. Κοτσελοπούλου, έκδοτων καί συντα
κτών τοΰ «Παιδικού Περιοδικού» άναγκαιοτάτου διά τούς 
μικρούς παιδας, προθύμως συνιστώμεν αύτό είς τούς ήμετέ- 
ρους συμπολίτας. Περί της ύλης, ήν θά περιέχη, άφίνομεν 
τούς ίδιους συντάκτας νά λαλήσωσι, διατυποΰντες τάς υπο- 
σχέσεις αύτών, περί τής πληρώσεως τών όποιων δέν έχομεν 
λόγον ν' άμψιβάλλωμεν, συμφώνως πρός τό πνεύμα τής 
εποχής καί τάς άνάγκας τής ήμετέρας κοινωνίας κλπ.

Ό «’Ραμπα·}άς» τής 15 λεχεμβριου 1888 έν περιψανεΐ 
θέσει υπό τόν τίτλον «.Παιδικόν Περιοδιχόν»' γράψει.

Σωστό Φιγουρινάκι! σωστός Παράδεισος τών Παίδων ! 
Τό πρώτον φύλλον του θ ’ άνατείλη ταυτοχρόνως μέ τήν πρω
τοχρονιά. Πιστεύομεν ότι όλοι οί γονείς θά έφρόντισαν νά 
ίδούν τά παιδάκια τους τόν ήλιο τής πρωτοχρονιάς μέσα 
σ’ αύτόν τόν μυροβόλον καί δροσερόν παράδεισον, πληρώνον- 
τες είς τούς κλειδούχους του κ.κ. Νίκον Κοτσελόπουλον καί 
Μιχ. Καναχάχην, νέους γεμάτους καρδιά καί γνώσι, τό τόσω ■ 
ευτελές δικαίωμα τής εισόδου, δύο (2J μόνον δραχμάς έτη- 
σίως ! Οί ιατροί τόν συνιστοΰν ώ; ύγιεινότατον διά την πλή-
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ρη καθαρού οξυγόνου άτρ.οσφαϊράν του, ζαί γνωρίζετε πόσον 
ωφελεί τά μικρά ό καθαρός άήρ ! ’Εμπρός λοιπόν !

Ό «ΆΊφειός» Πύργου τής 1 Ίαγουαρίου 1889 μιταξύ 
aJJwr γράφει:

Τό «Παιδικόν Περιοδικόν» εινε χρήσιμον εις πάντας άνε- 
ξαιρέτως προκειμένου περί τής διαμορφώσεως τών μικρών 
παίδων, έξαίρετον δε διότι έκτο; τών πρωτοτύπων ηθικών 
διηγημάτων, περιέχει πάν ό,τι τερπνόν, ηθικόν καί χαρίεν, 
έρανιζόμενον τοϋτο έξ ευρωπαϊκών περιοδικών όμοιου σκοπού 
μετ’ εικονογραφιών. Διό συνιστώμεν αύτό εϊς πάντας ϊνα 
έγ^ραφώσι συνδρομηταί, αντί συνδρομής δύο δραχμών μόνον!

77 «Λ7α Έφημερίς» ’Αθηνών τής 29 Δεκεμβρίου 1888 :
Έξεδόθη ό ά. αριθμός τοΰ αΠαιδικού Περιοδικού» ύπό 

τών κ. κ. Ν. Κοτσελοπούλου καί Μ. Ε. Κανακάκη. Είνε 
πλούσιον τις ύΛην χαί ποιήματα, ίχει καί ώραίας εικόνας. 
Είνε κά.Ι.Ιιστον διά τά παιδία απόχτημα, καταληπτότατον 
δέ διά τήν μεκράν ήλικίαν.

Ό «Βώ.Ιος» Βώ.Ιου τής 3l Δεκεμβρίου 1888 νράρ,εε-
Έλάβομεν τόν Ιον αριθμόν τοϋ έν Άθήναις άρτι έζ.δο- 

θέντος «Παιδικού Περιοδικού» ύπό τών κ. κ. Ν. Α. Κοτσε
λοπούλου καί Μ. Ε, Κανακάκη περιέχοντας ύλην τερπνήν 
καί ποικίλην, ποιήματα καί ώραίας εικόνας. Τό «Παιδικόν 
Περιοδικόν» συνιστά ό «Βώλος» εις πάσαν οικογένειαν, διότι 
είνε ώφελιμώτατον ανάγνωσμα εϊς τε τούς παϊδας καί τάς 
νεάνιδας. Μέ δύο μόνον δραχμάς κατ’ έτος άποκτάται τό 
ώραϊον τούτο μηνιαϊον περιοδικόν.

7/ «Έφημερίς Πατρών» τής 1 'Ιανουάριου 89.
Τοΰ «Παιδικού Περιοδικού» έξεδόθη τό Ιον τεύχος, άκρως 

φιλόκαλον καί καταλληλότατον διά τόν προορισμόν του. 
Περιέχει ώραία διηγήματα, ποιήματα, διδασκαλίαν, παί- 
γνια, ασκήσεις, παιδικόν πνεύμα, κλπ. κλπ., ή δέ συνδρομή 
του ώρίσθη μόνον εις δραχ. 2 κατ’ έτος!

Ή «Έ.Ιπίς» Ζακύνθου τής 1ης Ιανουάριου 89.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς έν Άθήναις τό α' τεύχος τού «Παι

δικού Περιοδικού» τού ύπό τών κ. κ. Ν. Α. Κοτσελοπούλου 
καί Μ. Ε. Κανακάκη έκδιδομένου. Περιέχει τερπνά καί ωφέ
λιμα διηγήματα, καί ασκήσεις, ώς καί εικόνας καταλλή
λους- προσέτι ευχερείς ύποδείξεις πώς νά ζωγραφίζωσι τά 
παιδία, καί ποιημάτια χαριέστατα. Συνιστώμεν αύτο τοϊς 
γονεϋσι, διά τά τέκνα των, Έτησία συνδρομ.ή αύτοΰ είνε 
δραχμαί δύο μόνον.

To «’//ρχος» “Αργους τής 1 Ιανουάριου 89.
Έξεδόθη έν Άθήναις ό α'. αριθμός τού «Παιδικού Πε

ριοδικού ύπό τών φιλόκαλων κ. κ. Ν. Α. Κοστελοπούλου 
καί Μ. Ε. Κανακάκη. Τό έλάβομεν καί τό διήλθομεν μετά 
πολλής εύχαριστήσεως. Είνε ώραιότατον καί χρησιμώτατον 
διά παιδία καί οικογένειας. Έκδίδοται άπαξ τοΰ μ-ηνός έπί 
τή εύτελεστάτη έτησίκ συνδρομή τών δραχ. 2. Τό συνιστώ- 
μεν θερμώς εις τούς συμπολίτας μας.

Ό «Φανός» Σύρου τής ό Ιανουάριου 1889.
Έλάβομεν τόν α'. άριθ. τοΰ έν Άθήναις έκδιδομένου 

«Παιδικού Περιοδικού» ύπό τών κ. κ. Ν. Α. Κοτσελοπούλου 
καί Μ. Ε. Κανακάκη, περιέχοντος ποικίλην καί τερπνήν ύλην, 
ήτοι ε’έχοσεν έν όλφ διηγήματα καί ποιήματα, καθώς καί 
ώραίας εικόνας.Τό περιοδικόν τούτο τιμώμενον δρ. δύο έτησίως 
διά τάς έπαρχίας,είνε κάλλιστον καί ώφελιμώτατον άπόκτημα 
διά τού; παϊδας καί τά; νεάνιδας, διό συνιστώμεν αύτό πρός 
τού; συμπολίτας μας.

Ή «'/'ωχή» Κερχύρας τής 5 Ιανουάριου 1889:

Έδημοσιεύθη, κατ’ αύτάς, έν Άθήναις ό ά. αριθμός 
«Παιδικού Περιοδικού», έκδιδομένου ύπό τών κ. κ. Ν. Α. 
Κοτσελοπούλου καί Μ. Ε. Κανακάκη. Έν αύτω περιέχονται 
τερπνά καί διδακτικά διηγήματα, δυνάμενα νά διαπλάσωσι 
τήν τρυφερήν καρδίαν τών παίδων, δι’ & τό περιοδικόν τούτο 
είναι προωρισμένον, τοΰθ’ όπερ καθιστά αύτό άζιοσύστατον. 
Έσμέν βέβαιοι ότι τό «Παιδικόν Περιοδικόν» θέλει τύχει 
τή; δεούσης ύποστηρίξεως, άφοΰ άλλως τε ή συνδρομή αύτοΰ 
ανέρχεται εί; τό εύτελές ποσόν δύο δραχμών έτησίως.

7/ «'Ηχώ τής Τήνου 1 Ιανουάριου 1889 :
Έλάβομεν καίήμ.εϊςτό πρώτον ψύλλον τοΰ έν Άθήναις 

έκδιδομένου ύπό τών κ. κ. Ν. Α. Κοτσελοπούλου καί Μ. 
Ε. Κανακάκη «Παιδικού Περιοδικού», φιλοκάλω; έκτετυ- 
πωμένον καί περιέχον πλουσίαν καί τερπνοτάτην ύλην ά(ίαν 
άναγνώσεως οϋ|·< μόνον παρά των παίδων, ά.ΙΛά χαί 
παρά πόσης ή.Ιιχίας ανθρώπων. Ή έτησία συνδρομή του 
ώρίσθη διά τούς έν Έλλάδι εϊς τό εύτελές ποσόν τών 2 δραχ
μών. Τό περιοδικόν τούτο συνιστώμεν θερμότατα εις τους 
συνήρομητάς ν,μών χαί έν γίνει τΙς τοΰς σν-ιπο.ίίτας μας,. 
οίτινες άντί εύτελοΰς αξίας δύνανται ν ’ άποκτήσωσι διά τά 
τέκνα των χρησιμωτάτην καί διδακτικωτάτην άνάγνωσιν.

'// «'Εμπρός» ' Α ργίστο.ίίου τής 8 Ιανουάριου 1 889 έν 
Ιδίω αρθρφ ύπό τόν τίτ.Ιον «Παιδικόν Περιοδικόν» γράφει·.

Έξεδόθη έν Άθήναις τήν πρώτην Ιανουάριου τό πρό
τινος ύφ'ημών άναγγελθέν «Παιδικόν Περιοδικόν» περιέχον 
έκλεκτοτάτην ύλην, χρήσιμον διά τά μικρά παιδία. Τό πε
ριοδικόν τούτο σύγγραμμα συμπληροΐ πολλά αληθώς κενά 
παρά τφ ήμετέρω έθνει. διότι έκ τής έν αύτώ καταλλήλου 
ύλης τό μικρόν παιδίον μανθάνει πολλά χρήσιμα εϊς τόν άν
θρωπον, διαπλάσσεται ηθικώς κα! άναιττύσσεται διανοητι- 
κώς. Δέν είναι πολύ, φρονούμε». άν εϊπωμεν ότι καί πολ
λοί τών άνδρών δύνανται έξ αύτοΰ νά διδαχθώσι πράγματα, 
άτινα βεβαίως άγνοούσιν. Έκτος δέ τής καλής καί χρη
σίμου ύλης, ήν περιέχει, ύπόσχεται καί τήν δημοσίευσιν 
μουσικών τεμαχίων δυναμένων νά τέρψωσι πάσαν φιλόμου- 
σον νεάνιδα. Είναι άναγκαιότατον διά πάσαν οικογένειαν 
τό περιοδικόν τούτο καί οί δι' ήμών έγγραφέντες συνδρομη- 
ταί ηύχαριστήθησαν μεγάλως έκ τού πρώτου αύτοΰ φύλλου. 
ΤΙ δ έκ δραχμών 2 έτησία συνδρομή του καθιστά αύτό προ 
σιτόν τοίς πάσι.

Ή « Καρδίτσα» τής Καρδίτον.ς τής 12 ΊανουαρΙου 1889.
Άπό τής 1ης τρέχοντος μηνός ήρξατο έκδιδόμενον έν Ά- 

θήναις χρησιμώτατον διά τήν μόρφωσιν τών παίδων περιο
δικόν ύπό τήν επιγραφήν «Παιδικόν Περιοδικόν». Τό περιο
δικόν τοϋτο. περιέχον ύλην εκλεκτήν καί κατάλληλον διά τήν 
ήλικίαν δι’ήν είνε προωρισμένον, εινε εύαπόκτητον εϊς πά
σαν κοινωνικήν τάξιν. καθόσον ή συνδρομή αύτοΰ 
είνε δύο δραχμαί κατ' έτος ! περιέχει εικόνας έκλεκτάς 
καί διάφορα διηγήματα καταλληλότατα διά τους παϊ
δας καθόσον έν τφ τερπνώ ενυπάρχει καί το ωφέλιμον πλήν 
τούτων δέ πρός άσκησιν τού πνεύματος τών μικρών συνδρο
μητών του περιέχει καί διάφορα αινίγματα καί άλλας πνευ
ματικά; ασκήσεις· γεγραμμένον δέ εϊς γλώσσαν εΰληπτον τυγ
χάνει χρησιμώτατον εϊς πάσαν οικογένειαν- συνιστώμεν συνε- 
πώς τούτο εις πάντας καί εύχόμεθα εϊς τό νέον περιοδικόν 
τά βέλτιστα.

Ή «Θήρα» Θήρας τής 18 Ιανουάριου 1889.
Έλάβομεν τό πρώτον φυλλάδιον τού «Παιδικού Περιοδι- 

κοΰ». Ιό περιοδικόν τούτο είνε λίαν χρήσιμον εις τά μικρά 
παιδία ώς συντελούν εϊς τήν ταχεϊαν άνάπτυξιν αύτών- έκτος 
τών ώραιοτάτων καί διδακτικών διηγημάτων, άτινα τακτι
κώς δημοσιεύει περιέχει ώοαιοτάτας καί φυσικωτάτας εικό
νας, συνιστώμεν οθεν αύτό εις τούς ήμετέρους συμπολίτας 
ώς το μόνον παιδικόν άνάγνωσμα διά τά τέκνα των.

Η «Πανόπη» Σύρου τής 21 Ιανουάριου 1889 μεταζυ 
άΛ.Ιων, γράφει :

Γο περιοδικόν τοϋτο, περιέχον τερπνότατα διηγήματα 
καί ώραίας εικόνας, συνιστώμεν εις πάντας τούς γονείς ώ; 
«χρησιμώτατον διά τά μικρά αύτών τέκνα άμφοτέρων τών 
φύλων κλπ.

Ο «Φανός» Σύρου τής 31 'Ιανουάριου 1889·
Ελάβομεν τό β'. τεύχος τοΰ περισπούδαστου «Παιδικού 

Περιοδικού», όπερ τό ύπουργεϊον τής δημοσίας ’Εκπαιδεύσει»; 
δι ’ έπί τούτφ έγκυκλίου συνιστα εις όλους έν γένει τούς διδα
σκάλους τοϋ κράτους, ίνα ούτοι συστήσωσιν αύτό εϊς τούς 
γονείς τών μαθητών των. ώς λίαν κατάλληλον διά τήν νοη- 
τικήν άνάπτυξεν τών παίδων των.

Νομίζομεν ότι ή σύστασις τού ύπουργείου είναι άρκούσα 
Οπως οί συμπολϊται μας έγγραφώσι συνδρομηταί χάριν τών 
τέκνων των καί πολλύ περισσότερον, διότι ή έτησία συνδρο
μή ώρίσθη μόνον εϊς δραχ. 2.

H « Ιδη» Ρεθύμνης (Κρήτης) τής 6 Φεβρουάριου 1889: 
Εξεδόθη έν Άθήναις ύπό τών κ. κ, Μ. Ε. Κανακάκη 

καί Ν. Α. Κοτσελοπούλου κάλλιστον μηνιαΐον σύγγραμμα 
«Παιδικόν Περιοδικόν» κατά μίμησιν τών άριστων Γερμανι
κών καί Γαλλικών περιοδικών τού είδους του χρήσιμον διά 
τούς παϊδας καί διά πάσαν ήλικίαν. Ή έτησία συνδρομή διά 
τού; έν τώ Εςωτερικώ είνε φρ. 3. Τό περιοδικόν τούτο συ- 
νιστώμεν θερμότατα εις πάντας τούς οίκογενειάρχας.

Ίΐ «ΣάΊπιγζ» Κεμησσόΰ(Κύπρου) 11 Φεβρουάριου 1889.
Έλάβομεν τό α'. καί β'. τεύχος τού χρησιμωτάτου διά 

παϊδας «Παιδικού Περιοδικού», άτινα πεοιε’χουσιν ώραίαν, 
διδακτικήν καί τερπνοτάτην διά τήν μικράν νεολαίαν ύλην. 
Τό ύπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκ- 
παιδεύσεως έπαξίως συνιστά δι ’ έγκυκλίου του τήν διάδοσιν 
τοΰ ωφελίμου τούτου περιοδικού.

Η ΛνάπΛασις τής 75 Φεβρουάριου 1889.

Ύπό τών κ.κ. Ν. Κοτσελοπούλου καί Μ. Κανακάκη έκ- 
δίδητα·. κατά μήνα τό «Παιδικόν Περιοδικόν», τερπνόν καί 
ωφέλιμον άνάγνωσμα διά τούς παϊδας. Τό συνιστώμεν εις 
τους γονείς ώ; μορφωτικόν των τεχνών των άνάγνωσμα.

ΊΙ «ΠάΊη» Σπάρτης τής ί Μαρτίου 1889 :
Δέν αποστέργομεν νά συστήσωμεν καί πάλιν τό «Παιδι

κόν Περιοδικόν» σύγγραμμα ώς λίαν κατάλληλον διά τό επω
φελές καί ποίκιλαν τής ύλης ού μόνον τή φιλτάτη νεολαία, 
άλλά καί παντί τφ βουλομένφ σπουδαρχεί».

7/ «'ΑΊήθεια» Τήνου τής ίης Μαρτίου 1889.

Άπεστάλη ήμίν πρό πολλοΰ τό πρώτον φυλλάδιον τού έν 
Αθήναις «Παιδικού Περιοδικού» όπερ άναγνώσαντες άπλή- 

στωςκαί έπανηλειμένω; έσγηματίσαμεν τήν χαΛ.Ιιττραν Ιδίαν 
περί τής (εβαίας χαί τα γειας προόδου αύτοΰ, διά τήν άζια- 
νάγνωστον χυι άζίαν προσοχής ύΊ.ην, ήν είδομεν δημοσιευμί- 
νην. Εί καί άργά ούχ ήττον όμως καθήκον μα; θεωρούμεν 
νά συστήσωμεν τούτο θερμότατα εί; πάσαν οικογένειαν ώ; 
λίαν ωφέλιμον διά τά εαυτών τέκνα.

Ό «Φανός» Σύρου τής 7 Μαρτίου 1889.
Έξεδόθη τό γ’ φυλλάδιον τοΰ περισπουδάστου καί λίαν 

ωφελίμου διά τάς οικογένειας έν Άθήναις δέ έκδιδομένου 
«Παιδικού Περιοδικού», έμπεριέχον σπουδαίαν, τερπνήν 
καί εύχάριστον ύλην. Συνιστώμεν τοϋτο μεθ ’ όλης τής δυνά- 
μεως τού λόγου πρός τούς συμπολίτας μας.

Ή «Εμπρός» ’^ργοστο.Ιίου τής 6ης Μα ίου 89 εν άρθρω 
Ιδίω έν τή πρώτη σεΛίδι γράφει :

Πόσον ώραϊον είναι τό κατά μήνα έκδιδόμενον «Παιδικόν 
Περιοδικόν».Πλήρες έκλεκτής ύλης,ηθικών διηγημάτων, μορ
φωτικών άρθριδίων διαπλάσσει καί διαμορφοϊ τούς μικρούς 
του φίλους συνδοομητάς. Τέρπει καί ήθικοποιεϊ, εύχαριστεΐ 
καί μορφώνει. Συνιστώμεν αύτό ένθέομως εις τούς συμπολί
τας μας, τους έπιθυμούντα; τήν μόρφωσιν τών τέκνων των.

H «Πρωία» τής 1 Ιουνίου 1889 :
Έξεδόθη λίαν φιλοκάλω; τό ς-’. τεύχος τοΰ «Παιδικού 

Περιοδικού» πλούσιον εις ύλην καί εικόνας ώς πάντοτε. Τό 
άξιόλογον τούτο περιοδικόν διά τής έπιμελείας τών συντα
κτών του κ. κ. Ν. Κοτσελοπούλου καί Μιχ. Κανακάκη κα
τέστη μοναδικόν εις τό είδός του. Ή μετ’ έπιμελείας έκλογή 
τής ύλης, αί καλλιτεχνικά! εικόνες του καί τό τακτικόν τής 
έκδόσεώς του δικαίως έπέσυρον ύπέρ αύτοΰ τήν γενικήν έκτί- 
μησιν καί συμπάθειαν, ής είνε άξιον. Τό «Παιδ ικόν Περιο
δικόν» ύπερτεροΰν κατά πολύ τών όμοιων σκοπού καί ύλης έν 
Έλλάδι έκδιδομένων περιοδικών, συνεπλήρωσεν άληθώς έ'λ- 
λειψιν, καταστάν ό άχώριστος φίλος καί σύντροφος τής μι- 
κράς ηλικίας, ήν τόσφ καταλλήλως διδάσκει καί ωφελεί.

Ή «Έπί τά Πρόσω» (Πατρών) τής 29 'Ιουνίου 1889:
Ύπό τόν τίτλον «Παιδικόν Περιοδικόν» έκδίδεται κατά 

μ.ήνα άπό τής ά. ’Ιανουάριου ε. ε. έν Άθήναις, κάλ— 
λιστον παιδικόν άνάγνωσμα, περιέχον ύλην τερπνήν, ωφέλι
μον καί διδακτικωτάτην, κατάλληλον πρός ψυχαγωγίαν καί 
διαμόρφωσιν τών παίδων, ήτοι, «διηγήματα, ποιήματα, 
διαλόγους, μύθους, ζωγραφικήν εύκολον, ποικίλα τερπνά 
παιγνίδια, άσκήσεις, μουσικά τεμάχια, καί εικόνας».

Τό περιοδικόν έκδίδεται καθ’ ύπόδειγμα τών καλλιτέρων 
εύοωπαϊκών περιοδικών τού είδους τούτου, έκπληροϊ δέθαυ- 
μασίως τόν σκοπόν του, ήτοι τήν διδασκαλίαν, διάπλασιν 
τού ήθους καί ψυχαγωγίαν τών Έλληνοπαίδων. Τάς άρετάς 
τού περιοδικού λαβόν ύπ ’ δψιν καί τό ύπουργεϊον τής Παι
δείας, συνέστησε τούτο δι’ έγκυκλίου εϊς τούς διδασκάλους 
τού Κράτους. Καί ήτο ορθόν καί πρέπον νά μεριμνήση τό 
ύπουργεϊον περί διαδόσεως παρά τή σπουδαζούση νεολαίιρ 
τοιούτου περιοδικού, άξιου πάσης συστάσεως καί πάσης ύπο
στηρίξεως. Άντί δύο δραχ. δύνανται πάντες νά τό άποκτή- 
σωσε.

77 «Πρωία» Άθηιώντής 11 Ίου.Ιίου 1889 :
Έξεδόθη λίαν φιλοκάλως τετυπωμένον τό Ζ'. φύλλάδιον 

τοΰ άξιολόγου «Παιδικού Περιοδικού» περιέχον ώς πάντοτε 
ύλην έκλεκτήν, χρησιμωτάτην διά τήν άνάπτυξιν καί δια- 
μόρφωσιν τών παίδων, τών όποιων κατέστη πλέον άπαοαί- 
τητος διδάσκαλος καί άγαπητός σύντροφος κλπ.

Σημ. Διευθ. ΓΙαιδ. Περιοδ. Έν διαφόρφ περί έξετάσεων 
τής Γ’. Δημοτικής Σχολής τών θηλέων γράφει ότι «ασυ,ατά 
τινα έλήφθησαν έκ τού καλλίστου παρ’ ήμϊν «Παιδικού Πε
ριοδικού».

Περί τούτου ώσαύτως έγράφησαν καί έν τή « Έφημερίδι» 
έπαινετικαί τινες διατριβαί κατ’ έπανάληψιν.

Ή «Λ7α Έφημερίς» τής 12 7οι·Λου1889 :
Έξεδόθη λίαν φιλοκάλως τετυπωμένον τό ζ'. φυλλάδιον
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τοΰπαρ’ ήμΐν ύπό τήν διεύθυνσίν τών κ. κ. Κοτσελοπούλου 
καί Κανακακη έκδιδομένου «Ιίαιδικοΰ Περιοδικού» μέ ύλην 
εκλεκτήν, χρησιμωτάτην διά τήν άνάπτυξιν και διαμόρφω- 
σιν τών παίδων.

Ό «Φορολογούμενος» Πατρών 21 Ιουλίου 1889 γράφει. :
Λαμβάνοντες αφορμήν έκ τής όσημέραι έπιτεινομένη; εν

ταύθα διαδόσεως τοΰ «Παιδικού Περιοδικού», συνιστώμεν 
αύτό ένθέρμως εις τούς κκ. γονείς καί κηδεμόνας. Παρατη- 
ροΰμεν δέ ότι άν τά διά νεανίας καί άνδρας περιοδικά παρέ- 
χουσι τό έπωφελές έν τφ τερπνώ, έν τοϊς παιδικοΐς τοιούτοις 
δέον νά συμβαίνη τό αντίστροφον, ήτοι έν τη ώφελεία νά πε- 
ριέχηται ή τέρψις, μεγίστη δέ περί τήν σύνταξιν αύτών νά 
καταβάλληται προσοχή. διότι έκαστον διήγημα ή άρΟρον αύ
τών. άφίνει κάτι τι είς τόν χαρακτήρα τών παίδων. Εις τήν 
σύνταζιν τού «Παιδικού Περιοδικού» εύρίσκομεν εύσυνείδη- 
τον προσοχήν ού τυγαίαν, ποικιλίαν δέ ύλης καί εικόνων ωφε
λούσαν καί τέρπουσαν άμα.

Ό «Σύλλογος» τής 3 Δέχεμβρϊου 1889 γράφει.
Διά τού χθες έκδοθέντος τελευταίου τεύχους συνεπληρώθη 

ό πρώτος τόμος τοΰ «Παιδικού Περιοδικού». Ή ύποστήριξις 
ής έτυχε παρά τής κοινωνίας τό άζιόλογον τούτο περιοδικόν 
καί ή εύζηλος συνεργασία τών διακεκριμένων παρ’ ήμών λο
γιών πεζογράφων καί ποιητών καθιστώσι περιττόν πάντα λό- 
γιον περί τής άξίας καί ώφελείας του.

Ή «.Πρωία» τής 5 Δεχεμβρίου 1889.
Έξεδόθη προχθές καλλιτεχνικότατα τετυπωμένον τό IB', 

φυλλάδιον τοΰ «Παιδικού Περιοδικού», δι' ού συνεπληρώθη 
όΑ’. τόμος. Ή ωφέλεια καί ή άξια τοΰ είρημένου Περιοδι
κού δεόντως έξετιμήθησαν ύπό τε τής κοινωνίας καί τών δια
κεκριμένων παρ’ήμϊν λογιών, οϊτινες προθύμως παρέσχον 
τήν συνεργασίαν αύτών είς τούς νεαρούς διευθυντάς κ. κ. Ν. 
Κοτσελόπουλον καί Μιχ. Ε. Κανακάκην.

7/ «Πάλη» (Σπάρτης) τής 8 Δεχεμβρίου 1889.
Χαίρομεν καί πάλιν οτι μάς δίδεται εύλογος άφορμή νά 

έξάρωμεν καί συστήσωμεν τήν χρησιμότητα τοΰ κοινωφελούς 
«Παιδικού Περιοδικού» έκδιδομένου έν Άθήναις παρά τών 
κ. κ. Ν. Α. Κοτσελοπούλου καί Μ. Ε. Κανακακη καί τοΰ 
όποιου καταχωρούμε·/ τά τερπνά καί ώραία περιεχόμενα κτλ.

Ό «Βώλος» Βώλου τής 8 Δεχεμβρίου έν άλλοις γράφει : 
Κατά τόλήξαν ήδη έτος τό «Παιδικόν Περιοδικόν» έφάνη 

άνώτερον πάσης προσδοκίας’ διά τούτο καί ήμεϊς θερμώς συ- 
νιστώντες αύτό προτρέπομεν τοϊς συμπολίταις ήμών ϊνα ύπο- 
στηρίξωσι διά τής διδράχμου συνδρομής των τήν έκδοσιν τοι- 
ούτου ώφελίμου καί χρησίμου τη Ελληνική νεολαία περιο
δικού. Ή συνεργασία τών έν τή πρωτευούσγ, λογιών, ή ακά
ματος καί δραστήριος εργασία τών διευθυντών αύτοΰ καθι- 
στώσι περιττήν πάσαν περαιτέρω σύστασιν.

Ή «Εμπρός» 'Αργοστολιού τής 9 Δεχεμβρίου 1889 εν 
Wifi άρθρω, μετ’ ένδιαφέροντος λίαν τιμώντος ήμάς, γράφει:

Έληξεν ήδη τό πρώτον έτος άπό τής έκδόσεώς τού κάλ- 
λιστου «Παιδικού Περιοδικού». Έξεπλήρωσε μέχρι τοΰδε τάς 
τάς ύποσχέσεις του καί μεγίστην ωφέλειαν παρέσχεν είς τούς 
μικρούς συνδρομητάς του. Διά τών τερπνών καί ώραίων διη
γημάτων του ώδήγησε τούς μικρούς είς τήν πνευματικήν καί 
ηθικήν πρόοδον, έμάλαζε τάς καρδίας καί προητοίμασε τάς

εύγενεϊς διαθέσεις καί άνέπτυξε τά άγαθά αισθήματα τοΰ 
μέλλοντος άνδρός. Ή μεγίστη αύτη υπηρεσία, ήν τοσρΰτον 
εϋγενώς προσήνεγχεχ είς τήν πάτριάα, έχϊχησε τήν συμπά
θειαν χαί έπέσπασε τήχ εύγνωμοσύνην μας χαί σήμερον έπί 
τή λήζει τον ά. έτους άπονίμομεν είς τούς άζιοτίμους αύτοΰ 
διευθυντής τον δίχαιον έπαινον.

Φιλόστοργοι πατέρες, εύγενεϊς μητέρες, όσοι έπιθυμεϊτε 
τήν ηθικήν άνάπτυξιν καί τήν πνευματικήν πρόοδον τών 
προσφιλών μικρών άγγέλλων σας, έγράψατε ταΰτα συνδρο
μητάς είς τό πάσης σνστάσεως άνώτερον περιοδικόν τούτο, 
τοΰ όποιου ή συνδρομή είνε τόσον μικρά, δραχμαί δύο δι’ 
ολόκληρον έτος!

Ή «θεσσαλιώτις» Καρδίτσης τής 9 Δεχεμβρίοι- ίζέφιρε 
τάς έζής .Παν ευμενείς χρίσεις έν ίδίω άρθρω.

Τό έν Άθήναις έκδιδόμενον μηνιαϊον «Παιδικόν Περιο
δικόν», μέ τό ήδη έκδοθέν φύλλον τοΰ μηνάς Δεκεμβρίου, 
συμπληροΐ τόν 12ον άριθμόν τών τευχών αύτοΰ, τούτέστι τό 
1ον τής έκδόσεώς του έτους, καί ούτω τό κάλλιστον τούτο 
άμα δέ καί τερπνότατου άνάγνωσμα πάσης ελληνικής οικο
γένειας, εισέρχεται άπό τής 1 ης τού έλευσομένου μηνός ’Ια
νουάριου, έτους είς τό δεύτερον τοΰ βίου του έτους.

Τό Περιοδικόν τούτο, το εντρύφημα τού 'Ελληνικού λαού 
καί ιδίως τών μικρών αναγνωστών, καλλύνει καί φαιδρύνει 
αληθώς τόν 'Ελληνικόν ορίζοντα διά τής ύπάρξεώς του, το- 
σούτω μάλλον καθόσον έν αύτφ εΰρηνται χρησιμώτατα καί 
λίαν ιΰφέλιμα τή 'Ελληνική νεολαία άναγνώσματα, οίον 
διηγήματα φαιδρότατα, περιγραφαί αυτοσχέδιοι λίαν τερ- 
πναί μετ’ εικόνων, ποιηματάκια φανταστικά καί πολύ τέρ- 
ποντα τόν μικρόν αναγνώστην, μύθοι, άσματα, αινίγματα; 
παιγνίδια, κλπ. πάντα εύχάριστα καί τερπνότατα περιεχό
μενα τοΰ εντρυφήματος τούτου «Ιίαιδικοΰ Περιοδικού», μεθ’ 
ών πάντοτε πλουτίζουσιν αύτό οι κάλλιστοι διευθυνταί κ. κ. 
Κανακάκης καί Κοτσελόπουλος, στοιχεία συνιστώντα θερμώς 
αύτό τώ Έλληνικώ λαώ.

Πλήν δέ τούτων καί ή παρά τού 'Υπουργείου τών 'Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως σύστασις αύτοΰ 
έν τοϊς σχολείοις, ώ; τερπνού καί ώφελιμωτάτου άναγνώσμα- 
νος πρός τούς απανταχού τοΰ Κράτους Σχολάρχας. Διευθυν- 
τάς 'Ελληνικών Σχολείων, Ελληνοδιδασκάλους καί Δημο
διδασκάλους, είνε άρκούσα συστατική ύπέρ αυτού ένδειξις, 
ικανοποιούσα τό Περιοδικόν ύπέρ τάς άλλας αύτοΰ συστάσεις, 
διά τήν άχρι τοΰδε άξιόζηλον πορείαν του.

Τοιοΰτον τό «Παιδικόν Περιοδικόν»,είνε αξιον άληθώς πά
σης συστάσεως καί άποκτήσεως ύπό του Ελληνικού λαού, 
τιμώμενον άλλως έτησίως άντί δραχμών άύο!

Το «.Βήμα (Πύργου) τής 10 Δεκεμβρίου 1889.

Τό «Παιδικόν Περιοδικόν» διά τοΰ 12'τεύχους συμπλη- 
ροϊ έτος άπό τής έκδόσεώς του. Έπί τή εύκαιρία ταύτη σπεύ- 
δομεν νά άπευθύνωμεν τή πεφωτισμένη καί δεξιά αύτοΰ δι- 
ευθύνσει τά ήμέτερα συγχαρητήρια, διά τήν μέχρι τοΰδε 
έπιτυχή πορείαν αύτής. Ή ηθική ωφέλεια, ήτις προσγίγνεται 
είς τήν παρ’ ήμΐν νεότητα διά τοΰ περιοδικού τούτου, είνε 
αναμφισβήτητος χαί θεωροΰμεχ ευτυχείς τούς παιδας, οϊτινες 
καταγίνονται είς τήν άνάγνωσιν αυτού. Συνιστώμεν τό «Παι
δικόν Περιοδικόν» είς τούς γονείς εκείνους, οϊτινες μεριμνώσι 
περί τής επιμελούς ανατροφής τών τέκνων των.
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Πρός τούς Συνδρομητάς.

Αιηγήματα
’Αληθές καί Σύγχρονον (μετ εικόνας). 
Ανέκδοτον περί Αβραάμ.
Έάν είχον ώρολόγιον (μετ’ εΐκόνος)
Είς τήν Σκοπιάν.
Έκόπη τό δακτυλάκι μου (μετά 5 
ΊΙ αλήθεια δέν κρύπτεται.
Ή απροσεξία τού μικρού Σταύρου.
Ή άρχή τοϋ Κακοΰ.
ΊΙ Καλή Κόρη (μετ’ εΐκόνος).
Ή μικρά Άννα καί ή Γάτα της. 
ΊΙ μικρά Δειλή (μετά 3 εικόνων/. 
Ή όμβρέλλα τού κυρίου Λουλού (_ 
Ή Σημαία τής Πατρίδος.
Ήτο όνειρον ! (μετά 2 εικόνων)
Ό Κύρ-Μέντιος' καί ό Παραδαρμένος (μετ’ εΐκόνος).
Ό μικρός ’Αντώνιος καί ό Σκύλλος του. , , 46,
Ό Μουστακαλής καί ή συμμορία του (μετ’ εΐκόνος) 
Ό Παππούς καί τό Έγγονάκι.
Ό Τάκης καί ό Μιμϊκος-
Πέτρος Βαντάελ (μετά 3 εικόνων) 4, 13, 22, 30, 

45, 54, 62, 71, 78, 87, 94 (Ακολουθεί).
Πρώτον τά μαθήματα καί έπειτα τά παιγνίδια 

(μετ’ εΐκόνος).
Σκηνή έν Σχολείφ.
Τά κατορθώματα μικρού κυνηγού, (μετά 4 εικόνων). 
Τί άπέγεινεν ό άραπακος (μετ’ εΐκόνος)· 
Τίνος εινε τό αλογάκι ; (μετά 2 εικόνων)
Τό εΐχε λησμονήσει ! (μετά 2 εικόνων)
Τό θαυμάσιον κιβώτιον.
Τό κακόν παιδίον.
Τό κυνήγιον
Τό κυνήγιον 
Τό μυστικόν κλεϊθρον.
Τό ναυάγιον ένό
Το πάθημά τ·.
Τό ποτάμι .. .

εικόνων).

20, 26,
(μετά 6 εικόνων).

93
21
11
42
91

Ί
51
33
28
14
3"
84
30
52
19

, 50
12

5
93

35,

Τί
Τό θέρος.
Τό
Τό
Τό ορφανό κοιμάται (μετ' εΐκόνος).
Χωρίς Μάνα.

κεράκι. 
λειβάδι.

Άπό μακράν.
Γυνή καί ορνις. 
Δρΰς καί Κάλαμος. 
Ήλιος καί βορράς. 
Κόραξ καί άλωπηξ. 
Ό λαίμαργος σκύλος. 
Τά παρήκοα ψαράκ;α. 
Τύ ψευδόμενον παιδίον.

Λεάλογοε
Ήλθεν ί Σεπτέμβριος. 
Ό ορθός λόγος πείθει.
Παροιμίαν καί παραμύθια. 
Τά γράμματα.

τής Κυρά-Σταχτερής (μετά 3 εικόνων) 
τοΰ μικρού βασιλέως τής Σουηδίας.

»ός παπιού (μετά 2 εικόνων), 
οϋ Πέτρου.

ό ποτάμι .. . ■
Τό πρώτον ψεύδος.
Τό τέχνασμα τής Μαρίκας μετ' εΐκόνος). 
Τό Στοιχειωμένο δένδρον.
Φωλεά χελιδόνος.

Ποιήματα
Δασκάλα-Μητέρα. 
Είς τήν αυγήν. 
Εις τό νέφος. 
Εις τήν βροχή*·  
Ή εργασία. 
ΊΙ ΚΕ' Μαρτίου. 
Ή Λένα. 
"Ηλιος-Σελήνη. 
Ή Πατρίς. 
Μία καλή πράξις. 
Ό ’Απρίλιος. 
Ό Μάιος. 
Όρφάνια κ' ευτυχία 
Ό Σεπτέμβριος. 
Ό χειμών.

50
3

59
66
60

6
44
81
19

5
18

25
77
54

3
34
29
14
42

67
34 
41

10, 17, 26

Πραγματογνωσία και «εριγραφαί 

άνακάλυψις τής ’Αμερικής, 
ύαλος (μετ' εΐκόνος).

Ό Σάπων.
Περί Ήλιου (μετά 4 εικόνων).
Περί Σελήνης.
Περί Σεισμών.

Ή 
Ή

83
7

15
75
61
70

ϊυμ.€ουλαΙ
Ελεημοσύνη 
Εύσπλαγχνία 
Μή λησμονείτε

83
36
36
36
44
28
29
12
73
83
28
36
90
69
94

τόν δυστυχοΰντα πλησίον Σας

Εύκολος ζωγραφική
α γατάκι (μετά 4 εικόνων).

' ι (μετά 4 εικόνων) 
ένα λαγουδάκι (μετά 4 εικόνων).

Πώς γίνεται εν
Πώς γίνεται *να  γουρόυνάκι
Πώς γίνεται έ'

ΙΙαεγνέοοα
Αριθμητικόν.
Ό Μάγος.
Σκιών (μετά 4 εικόνων).

Λοαγωνισμ-οί
Ζωγραφικής (μετ’ εικόνων).
Πνευματικών ασκήσεων.
Πρός σύνθεσιν διηγήματος.

Μουσική
Αί έξετάσεις.
Αποχαιρετισμός πρός τήν πατρίδα. 
Προσευχή.
Τί καλά - τί καλά.
Τό Θέρος.
Τό πουλάκι.

86
86

3

8
15
47

8
31

46, 54, 61

48
32
80
96
56
23

Παιδική ήχώ
Σελ. 8, 16, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 72, 79, 87, 95

Πνευματικαι ασκήσεις
Σελ, 8, 16, 24, 32, 39, 47, 55, 64, 12, 79, 88, 95

Εικουογραφίαι
Ό πρώτος τόμος περιέχει εξήκοντα ίξ εικονογραφίας.
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Αθήνα ’Αργος, Άργοστόλιον, Άρτα, Άλιβέριον, 'Αστακός, Άγουλινίτσα, Άγρίνιον, 
Αγά, Αΐγιαλός, 'Αγία θέκλη, Άγιος Γεώργιος, Άλεποχώριον, Αμαρούσιον, 'Αβράμιον, Άνδρίτσαινα, 
Άκρωτήριον, Άστρος, Άργαλαστή, Άνδρος, Άμπελάκια, Άϊδίνιον, Άφησσός, Άνδριανούπολις, Αλε
ξάνδρεια. Αμμόχωστον (Κύπρου), Άνώγεια καί Άποκόρωνος (Κρήτης). Άγχίαλος. Βώλος, Βόνιτσα. 
Βυτίνα, Βερβίτσα, βαρώσια (Κύπρου), Βρυοΰλα (Σμύρνης), Βάμος (Χανιών), Βάρνα (Ιταλίας). Γ ύ- 
Οειον, Γαργαλιάνοι, Γαλαξείδιον, Γεράχιον, Γαλάζιον (Ρουμανίας). Δημητσάνα, Δερβητσελεπής 
Δαμουαλιανάτα, Δαδίον, Δρεσταινά, Δερμένδερε (Φιλιππουπόλεως). Έ ρ μ ο ύ π ο λ ι ς. Ζάκυνθον, 
Ζούρτσα. Ή ρ ά χ λ ε ι ο ν (Κρήτης). Θήρα. Ί ο ς, Ιθάκη, Ίλλάρους, Ίσσαρι. Κ α λ ά μ α ι, 
Κέρκυρα, Καρδίτσα, Κύμη, Κέα, Κυπαρισσία, Καρβασσαράς, Κρανίδιον, Κοντοβάζαινα, Κύθηρα, Κα- 
μάριον, Κϊάτον, Κάτω Ά/αία, Κορώνη, Κριεκούχιον, Κερατέα, Καπανδρίτιον, Καλύβια, Κατοχώριον, 
Κεράσοβον, Κομπότιον, Καρχασοΰλι, Κατοΰνα, Κόρθιον, Κομητάδες (Κρήτης), Κεφαλά (Κρήτης), 
Καλαφάτι (Ρουμανίας), Κυδωνιά*.  (Μ ζράς ’Ασίας). Α α μ ί α, Λάρισσα, Λεύκάς, Ληξούριον, Αεβαδεία, 
Λίμνη, Λεβίδιον, Λεχαίνά, Λαγγάδία, Λιόπεσι, Λιγουδίστα, Λιβάρτσιον, Λιβαθοί, Λεΰχτρον, Λήμνος, 
Λονδΐνον. Μ ε σ ο λ ό γ γιον, Μαχρυνίτσα, Μεσσήνη, Μεγαλόπολις, Μεθώνη, Μολάοι, Μαγουλιάνα, 
Μαρχόπουλον, Μάνδρα, Μεσδάνιον, Μουζάχιον, Μεγαλοχώριον, Μενίδιον, Μυλοπόταμος. Ναύπλι, 
ο ν, Ναύπακτος. Νέα Ψαρρά, Νέα Κόρινθος, Νέα Μιζέλη, Ναύσταθμος. Νεοχώριον, Νιάου, Νεάπολις 
(Βοιών), Νεάπολις (Κρήτης). Νεάπολις (’Ιταλίας). II ε ι ρ α ι ε ϋ ς, Πάτρας, Πύργος, Πύργος (Θήρας), 
Πλάτανος, Παλούμπα, Πάρος,ΊΙόρος, Πύλος, ΙΙορταριά, Πλατανιστός, Πιαλίον, Προμύριον, ΙΙλανή- 
τερον, Παλαιοχώριον. Παραπράσταινα, Παινιανά, Πούληθρα, Παρίσιοι. Ρε ντί ν α, Ρόδος, Ρέθυμνος 
(Κρήτης). Σπ ά ρ τ η, Σύρος, Στυλίς, Σπέτσαι, Σκιάθος, Σίφνος, Σέριφος, Σκόπελος, Σούρπη, Σκάρ- 
μηγχα. Σπαρτιά. Σιεμνίτσα, Σοφάδες, Σφαχιά (Κρήτης), Στενήμαχος, Σμύρνη, Σουέζ. Τρίπολις, 
Τρίκκαλα, Τύρναβος, Τήνος, Τέμενη, Τσαγγαράδα, Τρίκκωμον (Κύπρου), Τεργέστη. "Τ δ ρ α. Υπάτη, 
Φ ά λ η ρ ο ν, Φανάριον, Φολέγανδρος, Φιλιατρά, Φαραχλάτα, Φίλιππούπολίς. Χαλχίς, Χρύσαφα, 
Χάλκη (Ρόδου) χα'ι Χανία (Κρήτης).

ΤΙΜΗ Λ TOMOV Λ1·. Χί.

Αιά τούς έγγρχφομένους νέους συνδρομητάς δρ. *■£.


