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ΧεβαΡτέ μοί πάπ^·,
*Εχω είς χείρας μου ύμετέραν Ι?ης ίσταμένου βεβαΐώ 

δέ ήμετέραν βΓαλκΤίαν τήν αώτήν Ιμέραν.
Βλέπω νά μού γράφετε τάς ευχαριστίας σας διά τούς 

κόπους είς τούς όποίους έποβδ,λλομιΐ χέρι ν τής Παιδικής ’Εξοχής.
Αέν τές δέχ>ηαι διότι δέν έκτελώ παρά ένα άνθρωπιότικώς έπιβεβλημένον 
καί διότι έέν έπέίχει Ενας πού πρέπει νά ευχαρίστηση είμαι εγώ 
εδας πού μού δίδετε τά μέσα βοηθήσω είς μίαν δντως ευγενικήν προσπάθειαν 
πηγάζουσαν έκ των Χριστιανικών διδασκαλιών καί τού καθήκοντος έπέναντι 
των δυότυχούντων συνανθρώπων . ’Ανωτέρα ευχαρίστησές εϊναι νά 
νά Ολορπύς γύρω ΰου τήν χαρά καί νά χαίρεσαι γιατί βλέπεις ζωντανή 
τήν &,πόδοβη τών £ργων σου. Καί νοιώθεις πραγματικά μεγαλόπρεπη τήν 
χαρά δέν τύχη νδ βρεθης ανάμεσα στά παιδάκια.
χθές είχαμε τήν εύκαιρία νά τά έπίδκευθούμε μα£ι μέ τήν κ, Νάόω καί τάς 
δ/δας Νίναν Δημητρίου καί Νίτδαν Καραλ ά. ’Εντυπωσιακή είναι ή διαφορά 
πού έπήλθε Ρτήν δψη των παιδιών τά δποία μολδνβ: είναι ή πρώτη βδομάδα 
πού πήγαν ά τούτοις δυκνείουν καταφανή σημεία βελτιώσεως.
ρώτη<*α μερικά παιδιά χωριστά καί εϊναι βλα ευχαριστημένα.
Κάθησαν 5λα γύραω καί μας τμγούδηδαν πατριωτικέ τραγδύδια , μας απήγ
γειλαν δέ καί διάφορα ποιήματα. Μΐά από τές κορούδες μας άπήγγβιλ» 

σέ θαυμάσιο ύφος ένα ώραιότατο πατριωτικό ποίημα.
"Επειτα τούς δώσαμε μπισκότα πού πήραμε μαζί μας καί τούς έπεσχέθτ^εν 
πώς άν είναι φρόνιμοι ώς τήν Πέμπτην- Παρασκευήν πού θά ξαναπεμε μέ 
τό αυτοκίνητο τής κ. μέσω* νά τούς πάρουμε^ γλυκίσματα.

Επεστρέ^αμεν κατενθουύιαόμένοι όπως ευχαριστημένη εϊναι καί ή 
δαβκάλα των .
Προχυές, Κυριακήν, έπεσκέφθη τά παιδιά δ κ. ΑουκβΛδης 5 δποϊος έμεινε 
ευχαριστημένος, "η μόνη ανωμαλία πού βρήκε ήτο δτό πιθάρι
τού ν«)Λού πού δίνουν τά παιδί* τό δποΤον δέν είχε φουντέναν.
Τούς πήραμεν 5μως μαζί μ >.ς καί ήδη θά τήν έβαλαν. 
Κατά τά άλ α παίρνούμεν καλά. ΕΪναι δλοι εδώ καλα* καί όαν άσπέζονται. 
*Εχ®μ®ν αυτές τές μέρες τές φασαρίες των ξύλωντά δποία πωλούνται από 
πάνω στό αυτοκίνητο. *Αν όας πω πώς άρκετοί κοιμούνται εδώ περίμέ- 
νοντας πρωί τό αυτοκίνητο θά φαντασθήτε τί περίπου γίνεται.
Μόλις έμφανιβθη κανένα αυτοκίνητο καί πρίν ακόμη σταματήση εϊναι πάνω 
καμιά δεκαριά πού χωιζορντό πράμα καί τό δίδουν σέ φίλους των πού 
είναι κάτω ξεπίτηδες γιά νά τδ χωρίζουν. Σέ ένα τέταρτο τής &ρ·ς 
τό αύτικίνητο εϊναι ελεύθερο, καί τά ξύλα χωρισμένα ενώ οΐ μΐίοί 
φεύγουν μέ άδιεα χέρια γιά νά ζαναρθούν καί νά ξαναπερίμένουν. 
Δυστυχώς αυτά έχομε λόγω τής «λλέιψεως των ύλικΰν. ’ΐλπίξομεν πώ ς 
τά ερχόμενα φορτία θά εϊναι αρκετά γιά νά ΙκανοΛ^ΐήοουν τάς α,νάγκας 

ίβ^ήί στιγμήν πληροφορούμεθα δτι ό κ. *Αθανάσης τής * Αλ-&ξ»νρέίας ' 
είναι εδω. Δέν τόν ειδαμεν ακόμα.
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