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Διά τά ανυπόγραφα ίρόρα 
I ευθύνεται ή συντάχτις αυτών 

Κυρία Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  ΠΑΡΡΕΚ

Τά πεαπόμενα ήυιν χειρό- 
> γραφα η όημοαιευόμενα η μή 
) όίν ¿πιατρόφονται. — Άνυ- 
I πόγραοα και μή όηΧοΰντα
■ την ϊιαμονήν τής άπορτελ- !
■ Χούαης όεν εΤναι όεχτά —
I ΓΙασα αγγελία α»οροιαα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύδυν- 
• σιν όφείλουσι ν’ άποατόΧΧωιι 
I γραμματο'τημον 50 λεπτών 
) πρός ίχτύπωυιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕ ΝΑ

?Ε κ  Σικάγου . Η  επίσημος ήμερα. Προοίμιον τής προέδρου, 6 λ ό 
γο ς  της χ. Παρρεν : ή άρχαία χαί σύγχρονος Έ λλη ν ίς  και ή γυναι- 
χεια αλληλεγγύη. Τό Διεθνές τών γυναικών Συνέδριςν.—  ’Ανταπο
κρίσεις εκ Σικάγου : Ή  υποδοχή τής κ . Πάλμερ.
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ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Διατι να μη είμαι Σαπφώ, ΐνα διά τών αρμονικών τής 
λύρας μου φθόγγων σχγηνεύσω την καρδίαν καί τον νοΰν τών 
μετά τόσου ενθουσιασμοί/ άναφερουσών τό ελληνικόν όνομα 
Αμερικανίδων! Δ ιατι νά μή είμαι ’Ασπασία, όπως διά τής 
ιστορικής μου δεινότητος, καί τής εΰφυίχς καί τής χάριτος 
ιατορθώσω νά άνχδειχθώ εφάμιλλος τών έξοχων τούτων γυ- 

I ναιχών, αϊτινες τόσα δείγματα τιμής καί συμπάθειας καί άγα
μης μοί παρέχουσιν. Ω,! πόσον θερμώς έπεκαλε'σθην σήμερον 

|jp)v άντιληψιν καί ένίσχυσιν τών έξοχων έκείνων προγόνων μου, 
«ΐτινες τόσον ήγλάϊσαν τό φϋλόν μας, τόσον έδόξχσαν καί 
άπηθανάτισαν τό Ελληνικόν όνομα! Μετά πόσης συγκινήσεως 
»νέδραμον εις τό παρελθόν, μετά πόσης σπουδής έφυλλομέ- 

| Τρτίσα νοερως τάς σελίδας τής ιστορίας τών γυναικών τής άρ- 
η α ίχ ς  Ελλάδος, πόσον θερμώς ηΰχήθην καί έπόθησα νά μή 
■Μίψευσω τάς περι τών μεταγενεστέρων προσδοκίας του άχροα- 
I τηρίου μου !
l·  Ητο μεγάλη ή ευθύνη, ανυπολόγιστος ή ηθική ύποχρέωσις 
V  άνελάμβανον. Ή μην ή μόνη έδώ Εύρωπαία γυ νή ,'ή  μή 

Ρηιπροσωπευσασα μόνον τό γυναικεΐον παρόν, άλλά και πα- 
ί«λθθν μέγα καί ένδοξον. "Ημην ή μόνη,ήτις ώφειλον νά δώσω

λογον τών πράξεων μου εις τάς σκιάς τών μεγαλοφυών έκεί
νων υπάρξεων αϊτινες έξέθρεψαν γενεάς γιγάντων και έξησφά- 
λισαν ήμϊν την τιμητικωτάτην τών θεσεων έν τή ιστορία τοϋ 
πολιτισμοί/.

II κυανόλευκος, ή γαλανή σημαία μας, ή πασών έξέχουσα 
και τήν πρώτην κατέχουσα έν τή αιθούση ταύτη θέσιν, κυμα
τίζει ΰπεράνω τής κεφαλής μου, ώ ; μόνος αντιπρόσωπός τής 
μεγάλης φυλής εις ήν άνήκω, τών γυναικών, άς αντιπροσω
πεύω καί ών τάς πράξεις και τόν βίον θα έξυρνήσω. Ή  
γλώσσα, ήν αϊ σημαιαι τών μεγάλων έθνών λαλούσι, είναι ευ- 
φραδής καί λακωνική. 1 πό τάς πτυχάς τού γαλανού μας έμ- 
βλήματος άναγινώσκω έποποιίαν ολόκληρον. Αισθάνομαι έααυ- 
τήν υπό τό κράτος απερίγραπτου ένθουσιασμού, υπέρτατης 
συγκινήσεως. Δίν φοβούμαι πλέον, δεν δειλιώ, δεν διστάζω. 
Τό κυανοΰν έκεϊνο χρώμα ανοίγει εις τό πνεύμα καί τήν φαν
τασίαν μου αχανείς ορίζοντας. Μοί άναμιμνήσκει τόν ούρανόν 
τής Ελλάδος, καί έπ αυτού σελαγίζουν τόσοι αστέρες υπέρ
λαμπροι, τόσα φωτεινά μετέωρα, ώστε δεν έχω ή νά εκλέξω 
τους ώραιοτέρους, ΐνα άποτελέσω, έστω καί άδεξίως λαμπρόν 
στέμμα διά τήν μεγάλην πατρίδα μου.

Το ονομά μου ακούω άπαγγελλόμενον κατά τήν στιγμήν 
ταυτην. Ζωηρά χειροκροτήματα με υποδέχονται καί υπό τάς 
έπευφημιας πάντων διευθύνομαι πρός τά βήμα. ΤΙ πρόεδρος 
κρούει τρις τό σφυρίδιόν της έπί τής τραπέζης καί ή ησυχία 
άποκαθίσταται. j

(Σ άς παρουσιάζω, λεγει, την Ασπασίαν τής νεωτέοαςΕ λ
λάδος (χειροκροτήματα ενθουσιώδη). Σάς παρουσιάζω τήν γυ
ναίκα έν τώ  προσώπω τής όποιας τιμώ δ ,τι έκλεκτόν ανέδει- 
ξεν ή μεγάλη πατρις της. Σάς'¿τά^ουσιάζω τήν σημαιοφόρον 
τού έν Ελλάδι γυναικείου κινήματος, τήν νέαν αυτήν γυ
ναίκα, ή τις με στιβαράν χεΐρχ έλαβε τήν σκαπάνην, ΐνα <**- 
ταρρίψη εις τήν πατρίδα της τους φραγμούς τών κατά τοϋ 
φύλου της προλήψεων.
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*Η Σαπφώ καί ή Κόριννα δα σας όμιλήσωσι δια του στό
ματός τη ς» .

Τό άκροατήριον έχειροκρότει ένθουσιωδώς, άποτελούμενον 
υπό χιλιάδων άκροατών έξ άμφοτέρων τών φύλων, εγώ δέ 
άνελθοΰσα εις τό βήμα έλαβον άγγλιστί τόν λόγον:

Κ υρ ία ι  χα ϊ χΰριοι'.Ι
Οί τιμητικοί τίτλοι, ούς ή ενθουσιώδης καί αγαπητή πρόε

δρός ιιας μοί άπονε'μει, μέ έμβάλλουσιν έίς άληθή αμηχανίαν. 
Μέ άπεκάλεσεν ’Ασπασίαν καί Σαπφώ τής νεωτε'ρας Ελλά
δος. Σας βεβαιώ, κυρίαι μου, ότι δεν είμαι ουτε Ασπασία, 
ούτε Σαπφώ. "Εχω μόνον την τιμήν να είμαι απόγονος τής 
θαυμασίας ταύτης" πλειάδος, ήτις πρό πολλών αιώνων κατηύ- 
γασε τόν γαλανόν τής πατρίδος μου ουρανόν. Εχω την τ ι 
μήν νά ιιμαι εν ταπεινόν καί έλάχιστον τέκνον τής μεγάλης 
εκείνης μητρός, εις τούς στοργικούς τής όποιας κόλπους έγα- 
λουχήθη σύμπας ό πεπολιτισμένος κόσμος. ’Αντιπροσωπεύω 
τό παρόν καί όχι τό παρελθόν τής μεγάλης πατρίδος μου. 
’Αντιπροσωπεύω τό άσθενές φΰλον τής συγχρόνου Ελλάδος 
καί όχι τάς έξοχους έκείνας καί μεγάλας διαχοίας, εις άς κατά 
μέγα με'ρος, οφείλεται ή δόξα καί τό κλε'ος τών χρυσών μας 
χρόνων, τό θέλγητρον καί ή γοητεία τής εκπολιτιστικής πο
ρείας τής άρχαιότητος.

Λυπούμαι αληθώς, αισθανόμενη την σμικρότητά μου. Λ υ
πούμαι μή δυναμένη νά ανα μετρηθώ πρός τάς γυναίκας μας 
τού παρελθόντος, λυπούμαι σήμερον εϊπερ ποτε άλλοτε, διότι 
εις τόν ώραίον καί άμάραντον στέφανον τού θριάμβου καί τής 
αθανασίας, ον αί μεγαλοφυέστεραι γυναίκες τού κοσμου όλου 
πλε'κουσιν έδώ, ή νεωτέρα Ελλάς δεν εχει νά συνεισφεργι ειμη 
άσημον καί ταπεινόν άνθύλλιον (χειροκροτήματα ενθουσιώδη).

Φοβερά καί μακραίωνζδουλεια κατέστησε τάς χείράς μας 
αδρανείς, τό πνεύμα μαςβασθενικόν. Τα σκότη τών μαύρων 
τής τυραννίας χρόνων άφήκαν σκιερά τινα σημεία επι τού ω 
ραίου τής Ελλάδος όρίζοντος, καί ό βαρβαρικάς ζυγός, ύφ ’ όν 
αί προμήτορες ήμών έστέναζον, μάς εκληροδοτησε προλήψεις, 
άς δεν κατωρθώσαμεν νά διασκεδασωμεν εντελώς ετι.

Έ ν τούτοις βαδίζομεν καί ημείς πρός τήν πρόοδον. Τά 
άγη ρω καί άθάνατα τών προγόνων μας μνημεία λαλοΰσιν εις 
τάς καρδίας μας τήν γλυκυτέραν κ α ί’ ποιητικωτέραν τού κό
σμου γλώσσαν.

«Δέν αποθνήσκει, μάς λέγουσιν, έθνος, πρό τών έργων τού 
όποιου καί αύτός ό τών πάντων δήμιος χ ( ^ ο ς  άντιπαρήλθεν 
άνίσχυρος».

Μια πόλις τής μεγάλης πατρίδος σας, ή Βοστώνη, ¿φιλο
δόξησε τά όνοαα :ής ίδικής μου πατρίδος, τό όνομα τών ’Αθη
νών. Οντως ή μικρά ’Ελλάς έγένετο άνάδοχος τού μεγαλειτε 
τε'ρου πνευματικού τής ’Αμερικής κέντρου, χάρις εις τό όνομα 
τών ’Αθηνών, τό όποιον σημαίνει φώς, πρόοδον, πολιτισμ-ν, 
γράμματα, τέχνας, έπιστήμας. Ά λ λ ’ ΰπέρ πάντα ταΰτα τά 
όνομα Ά θ ψ α ι  έχει άλλην τινά άρχαιοτέραν σημασίαν. Ά πο- 
δεικνύει τήν έπικράτησιν τής γυναικός κατά τούς αρχαιότα
τους εκείνους χρόνους, τήν υπεροχήν τών γυναικείων θεοτήτων 
άνά τό Πάνθεον τού Όλύμπου. Αί γυναίκες μας τών χρό
νων εκείνων, κατά άρχαιοτάςην παράδοσιν, είχον τά  αύτα 
μ ε τ ά ‘τών άνδρών πολιτικά δικαιώματα. Οταν δ έπρόκειτο 
νά δοθή εν όνομα εις τήν νεοκτισθεϊσαν τότε πόλιν μας, αί γ υ 

ναίκες συνελθοΰσαι πάσαι εις τόν τόπον τής εκλογής έψήφισαν 
ύπέρ τού ονόματος τής Άθηνάς, ένω οί άνδρες αμελέστεροι 
τών γυναικών δέν συνήλθον νά ψηφισωσι και ο Ποσειδών ο υ
ποψήφιος τών άνδρών ένικήθη.

Ά λ λ ’ άφήσωμεν τάς παραδόσεις καί έλθωμεν εις τήν 
ιστορίαν. Ό  χρυσούς αιών τών Αθηνών οφείλεται εις την 
’Ασπασίαν. Η γλυπτική, ή θεια τού Πραξιτέλους τέχνη, 
έπενοήθη ύπό τής Κορινθίας Κόρας. Η Θιανω, η αριστη τών 
μαθητριών τού Πυθαγόρα, οχι μόνον ετελειοποιησε την σχο
λήν του μετά τόν θάνατον του μεγάλου διδασκάλου, αλλά 
καί ζώντος έτι αύτοΰ ή διδασκαλία της εκρινετο υπερτερα τής 
ίδικής του. Ή  Σαπφώ διεκρίθη μεταξύ τών έξοχωτέρων τής 
εποχής της ποιητών καί ή Κόριννα ενικησεν επτάκις τον 
Πίνδαρον. Πολλαί άλλαι γυναίκες έξοχοι καί σοφαί ήριθμούντο 
άνά εκατοντάδας καί αί εις τάς σχολάς των φοιτώσαι μαθή- 
τριαι πολυπληθείς.

Αί Σπαρτιάτιδες γυναίκες μ.ας μέ τό τάν V επί τά/ άνέ- 
δειξαν τήν μικράν Σπάρτην ώς τήν ήρωϊκωτέραν καί ένδο- 
ξοτέραν τού κόσμου χώραν

Ή  Ε λ λά ς  έπεσεν όταν αί γυναίκες τής Ασιας εισηγαγον 
παρ’ ήμίν τήν άνατολικήν νωθρότητα καί πολυτέλειαν, οταν. 
τήν γυναίκα τών γραμμ-άτων καί τών πολέμων διεδεχθη ή 
γυνή τής ματαιότητος καί τών ηδονών. Η Ελλάς έπεσε και 
ή Ρώμη τήν διεδέχθη, ευτυχής μεν καί κραταιά ένόσψ τά  τέ
κνα της άνετρέφοντο απο Κορνηλιας, ασθενής δε και ετοιμοθά
νατος μέ συζύγους καί μητέρας Αγριππινας και Μεσσαλινας, 

Οί λαοί τής Δύσεως καί τού Βορρά επολιτισθησαν και προ- 
ήχθησαν διότι ηγάπησαν και εσεβάσθησαν την γυναίκα, εις 
εν νεύμα τής όποιας έξεθετον τήν ζωήν των εις πάντα κίν
δυνον.

Ά λ λ ’ εν τή γενική ταύτη τών ευρωπαϊκών λαών καί έθνών 
άναγεννήσει, τί γίνεται η ύποδουλωθεΐσα Ελλάς ; Εςηφανι- 
σθη ; έξεφυλίσθη ; έξέλιπεν ;

"Οχι ! Αί γυναίκες μας ήγρύπνουν. Αι γυναίκες μας διετη- 
ρησαν τά ήθη, τά  έθιμα, τάς παραδόσεις, ώς πολυτίμους 
παρακαταθήκας, άς έκληροδότουν άπό γενεάς εις γενεάν. Ό  
χριστιανισμός, ή μεγάλη αύτη τής ελευθερίας καί τής ισότητος 
θρησκεία,ήν αύται πρώται ήσπάσθησαν καί τής όποιας έγένοντο 
αί φανατικ ώτεραι αποστολοι καί κήρυκες, έπληρου τάς καρ
δίας των άγιου ύπέρ τής πατρίδος ένθουσιασμ,ού και πόθ,υ 
ιερού πρός άνάκτησιν τής άπολεσθεισης έλευθεριας, τής δε- 
σμευθείσης ανεξαρτησίας των. Τά γάλα τού πατριωτισμού καί 
τού χριστιανισμού, δι’ ού έγαλούχησαν τά τέκνα των είναι τό 
αίμα τό όποΐ,ν ταύτα αφειδώς και ήρωίκώς έχυσαν π^οί 
άπελευθέρωσιν τής χώρας των.

*
* *

Είναι ώραία καί γοητευτική ή φύσις τής πατρίδος μου.  ̂
Μαγικά καί άνθόσπαρτα τοπεΐα, άλύσεις γραφικωτάτων ο- 

ρέων, ποταμοί ορμητικοί και ρύακες οειλοι, φλοισο'.ν,οντες 
ηγ ζουσιν αυτήν άπο άκρου εις ακρον. 1 τγο τον ■πάντοτε κυ 
χνουν και χαρωπόν ουρανόν [χας τον (ριΧαρε<τκος εγκατο^.ρι 
ζομενον εις τά μαρμαίροντα τής γαλανής μας θαλάσσης ύδατα 
ή φύσις διατελεί έν διχρκεί καί άδιαπτώτω φαιδρότητι. * '  
πάρχει έν τούτοις μικρά τις τής 'Ελλάδος γωνία , βρ*Χ°4 
μαύρος καί απόκρημνος, τοποθεσία αγρια έπι τής όποιας ου
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δέποτε βλαστάνει άνθος, ουδέποτε ή χλόη έξαπλοί τήν σμα- 
ραγδινην καλύπτραν της. Παρα τα ώς τάφους χαίνοντα βά
ραθρα τού βράχου τούτου διέρχεται παφλαζων εις άπειλητι- 
χ,οζ ποται/ος υτό τον ορμητικόν ρουν του οποίου έζηφκνίσθησαν 
αί ήρωαώτεραι του κόσμου γυναίκες, αί αθάνατοι Σουλιώτιδές 
μας. Η φύσις έκεί πενθεί μέγα κχί αιώνιον πένθος ! Δράξ γ υ 
ναικών κχτεπκτησεν εις τήν θέσιν ταύτην πάντα νόμον φυσι
κόν καί ένστικτον ανθρώπινον. Δράξ γυναικών ήρωίδων, ύψω- 
σεν έκεί τρόπχιον γιγάντιον, βωυ.όν άπροσπέλαστον εις δόξαν 
κχί τιμήν τής πίστεως καί τής πατρίδος.

Χορεύουσα·. καί άδουσαι τά άσμα τής έλευθεριας έδέχθησαν 
εκεί αι ηρωίδες μας τον θάνατον. Από τού βράχου αύτοΰ 
5<ρ/)ανισαν τά τεκνχ των και εαυτάς, 7τροτιΐΛησασαι νά άπο* 
θάνωσιν έντίμως κχί ήρωϊιώςπχρά νά ζήσουν έν δουλεία καί 
ατιμία. Ηταν μητέρες τών μητέρων μας αί μάρτυοες αύται 
τού πατριωτισμού, έφχμιλλους τών όποιων ή ιστορία κχθ ’όλην 
τήν μακραν και περιπετειώδη τής άνθρωπότητος έξέλιξιν δέν 
έχει νά επίδειξη.

—υγκινείσθε; δακρύετε; Σπένδετε καί σείς θερμόν δάκρυ, 
έλάχιστον θαυμασμού καί συμπάθειας φόρον εις τήν μνήμην 
τών πρωταγωνιστριών τής νεωτέρας Ελλάδος;
1 Αί μητέρες σας δέν υπήρξαν απαθείς καί άδιάφοροι εις τοι 
οΰτον ηρωισμόν. Ευθύς ώς ή ταχύπτερος φήμη διελάλησεν άνά 
την μεγάλην σας χώραν τήν εϊδησιν τής άπελευθερώσεώς μας, 
γυνή Αμερικανίς, υπέροχου μορφώσεως καί μεγάλης καρδίας 
εξεπατρισθη, άπωρφανισθη τών φίλων καί συγγενών καί κα- 
τήλθεν εις την Ελλάδα, ϊνα έπιληφθή τής πνευματικής καί 
ηθικής μας μορφωσεως. Συνδεόμεθα έκτοτε μεθ’ ύμών δ ι’ ά- 
διαρρηκτων αδελφικών δεσμών. ’Επί τής Άκροπόλεως ύψούτο 
ετι ά μιναρές τών 1 ούρκων κχί ό χότζας άνήγγελλεν άπ ’ αυ
τού τήν ώραν τής προσευχής, καθ’ ήν εποχήν ή άοίδιμος συμ.- 

ΐπολίτις σας Φανη Χιλλ μετά τού σοφού συζυγου της έθετε τά 
θεμέλια τού πρώτου εν Αθηναις Παρθεναγωγείου.
Ε Εις τό σχολεϊον τούτο, τό μέχρι σήμερον άριστα λειτουρ
γούν, άνετράφησαν καί έξεπαιδευθησαν πλείσται Έλληνίδες, 
διακριθείσαι καί έπιζηλον καταλαβούσαι θέσιν έν τή ήμετέρρι 
κοινωνιρι. Εις τό Λεύκωμα τών έξοχων τού αίώνος Έ λληνί- 
•δων, τό όποιον κατ αύτάς έν Έλλάδι έκδίδομεν, ή Άμ.ερικκ- 
νίς αύτη τήν καταγωγήν, άλλά μήτηρ πνευματική πολλών 
συγχρόνων Ελληνίδων, κατέχει τιμητικωτάτην θεσιν.
■ Εις την έκθεσιν μου, ήν θά άναγνώσω τήν προσεχή Πα
ρασκευήν, περί δράσεως συγχρόνων Ελληνίδων καί γυναικείων 
σωματείων και εταιρειών, θέλω ποαγμάτευθή έκτενέστεοον καί1 ι » I 1 4  4 I

£οι τών συμπολιτιοων μου έκείνων, αίτινες έθηκαν τάς πρώ
ρας βάσεις τής γυναικείας έν Έλλάδι παιδεύσεως.
| Η σύγχρονος Έλληνίς, κυρίαι μου, είναι ευφυής, ένεργη- 

ρίχή, απειροπληθή δ ύπάρχουσι γυναικεία σωματεία, λειτουρ- 
ούν.α και δρώντα έπι τής καθόλου άναπτύξεως καί προόδου 
*τα θαυμαστής έπιτυχίας, καί άποδεικνύοντα δ ι’ έργων πε- 
ανημένας καί γελοίας τάς περί γυναικείας άνικανότητος έπι- 
ατούσας έτι παρ ’ ήμίν προλήψεις.

Εάν δ ή έλαφρά καί επιπόλαιος τού βίου τών αιθουσών 
ατρεφή ήρίθμει όλιγώτερα θύματα, βεβαίως ή θέσις μας θά 

ΤΟ πολύ καύλιτέρα. Αί μάταιαι καί έκνενευρισμέναε αύται 
ναίκες είναι παρ ’ ήμίν,ώς καί απανταχού τού κόσμου,ό έπι- 
δυνοδεστατος εχθρός καί ήμών καί τής άνθρωπότητος έν

γένει. Αυται διά τής άσκοπου καί μωράς άνατροφής, ήν παρέ- 
χουσιν εις τά τέκνα τω ν, δημιουργοΰσι τήν έκφύλισιν, τήν κα- 
τάπτωσιν αύτής τής άνθρωπότητος. Μοί έκάματε, κυρίαι μου, 
την τιμήν νά μοί ζητήσητε τήν περί γυναικείας άλληλεγγύης 
γνώμην μου.

Διεθνής γυναικεία άλληλεγγύη, διεθνής σύνδεσμος μέλλων νά 
έπιδράση εύεργετικώς έπι τής τύχης τής άνθρωπότητος, θά 
έ.τιτευχθή μονον όταν τροποποιηθή ή άνατροφή, ή μόρφωσις 
τών γυναικών τής έπιβλχβοΰς ταύτης τάξεως.

Κχταπολεμήσωμεν τά σύστημα τής μωράς κχί άσκοπου καί 
έπιπολαιου άνατροφής των. Δέν θά άποκτήσωμεν ποτέ ούτε 
έλευθεριας,ούτε δικαιώματα, ούτε ισότητα, ένόσψ τοιαύται μη
τέρες και σύζυγοι μορφόνουσι καί έμπνέουσι τούς άνδρας, παρ’ 
ων έξαρτάται ή βελτίωσις τής τύχης μχς.

Εύτυχώς έν Ελλάδι όλίγας έχομεν τοιαύτας γυναίκας καί 
ολίγους ανδρας έμπνεομένους παρ ’ αύτών. Ό  τύπος μας, ή 
μεγίστη καί παρ ήμίν έκπολιτιστική αύτη δύναμις, ό κυριώ- 
τατος τού συγχρόνου πολιτισμού μας παράγων είναι ύ.τέρ τής 
ανεπτυγμένης, ΰπέρ τής έργαζομένης, ύπέρ τής προοδευτικής 
τάξεως τών γυναικών. Ενισχύει, έξαίρει, εγκωμιάζει πάντοτε 
τάς ΰπέρ τού καλού έργαζομένας γυναίκας, αίτινες σήμερον άνά 
τάγματα παρ ήμίν αριθμοΰνται καί εις πάσαν κοινωνικήν τά - 
ξιν άνήκουσι.

Πάσαι ήμεΐς έχομεν έστραμμένα τά βλέμματα πρός σάς, ω 
γυναίκες τής Αμερικής, πρός σάς, ώ πρωταγωνίστρια! τής 
προόδου. Επί τά ίχνη ύμών όνειροπολοΰμεν καί φιλαδοξούμεν 
νά βαδίσωμεν. Σείς ήνοίξατε πρώται τήν όδόν. Σ είς,α ί άνά χ ι
λιάδας άριθμούμεναι συγγραφείς καί ρήτορες καί φιλολογοι καί 
ιατροί καί δικηγόροι καί έςοχοι μητέρες καί θαυμάσιαι σύζυ
γοι και μοναδικαι τ^ατριωτιδες, απεδειζχτε τ ί δυναται άνε- 
πτυγμενη γυνή. Τά ίδικά σας μέτωπα κατηύγασε πρώτον τό 
φώς της ε.,ιστημης. Σείς αποτελείτε την εμπροσθοφυλακήν τής 
γυναικείας φάλαγγος. Σείς διεδέχθητε τάς προγόνους μας, α ΐ-  
τινες νοερώς παριστανται βεβαίως σήμερον έν τώ μέσιρ ήμών, 
εις την μεγάλην ταύτην πνευματικήν εορτήν, στεφχνόνουσαι 
διά στεφάνου δάφνης τό μέγα καί έκπολιτιστικάν ήμών έργον».

ΤΟ ΑΙΕΟΕΖ Τ Μ  Γ Π Α ΙΚ Μ  Ζ Η Ε Α Ρ Μ
ύΕ ικ ά γ ο ν  ϋ Τ  Μ  ι ΐ ο ο

Παρατρέχω τό πρόγραμμα, ΐνα έκθέσω έπι τού παρόντος 
λεπτομερώς παν δ,τι άνάγεται εις ήμάς, έπιφυλασσομένη νά 
έπανελθω εις την τακτικήν τών εργασιών τού Συνεδρίου 
έκθεσιν.

Σήμερον ώφειλον νά ομιλήσω περί «Γυναικείων έν Έ λλάδι 
σωματείων καί εταιριών» καί έν γένει περί τής δράσεως τής 
συγχρόνου Έλληνίδος.

'Η συνεδρίασή τής εσπέρας ταύτης ήτο άφιερωμένη ολό
κληρος εις ανάγνωσιν τών έκθέσεων τών ζένων κεκλημένων περί 
τών σωματείων καί εταιριών τής ιδίας πατρίδος έκάστης 
έκ τούτων. ,

Ή  μην τρίτη εις τό πρόγραμμα καί πάλιν δ ’ ή πρόεδρός 
μ.ας δέν ημελησε νά μοι πλεζγι ολόκληρον πανηγυρικόν καί^πρά 
τής ομιλίας μου καί μ ετ ’ αύτήν. Παραθέτω έν Ελληνική με
ταφράσει, 5,τ ι άνέγνωσα ’Αγγλιστί.

Δέν ήτο δυνατόν νά έκθέσω λεπτομερέστερον τά  κατά τάς
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γυναικείας έν Έλλάδι εταιρίας καί Αδελφότητας. Κατέθεσα 
όμως έκθεσιν έκτενεσιέραν Δεν εφεύρω έάν τά παρ έμοϋ λε- 
χθέντα θα ίκανοποιήσωσι τάς ένδιαφερομενας κυρίας. Φαίνεται 
όμως, ότι ένεποίησαν έδώ ευχαριστον εντυπωσιν και ποιαν τινχ 
έκπληξιν, ίάν κρίνω ίκ τών χειροκροτημάτων, άτινα μέ διε- 
κοπτον, καί ίκ  τοϋ ένθουσιασμοΰ, δν το άκροατήριόν μου έξε- 
δήλωσεν, ότχν ίδια ήκουσεν ότι έγώ είμαι η πρώτη εν Ελ- 
λάδι δημοσιογράφος γυνή.

Αί συνεντεύξεις μου μετά ρεπόρτερ εφημερίδων καί περιο
δικών διαδέχονται ή μία την άλλην, καί ή είκών μου ίγένετο 
περιζήτητος.

Οΰτω τό «ΙηίβΓ-ΟοθαηΒ’ τής 21 Μαίου, μία τών μεγίστων 
τοϋ Σικάγου εφημερίδων, δημοσιεύει την εικόνα μου μετά κο
λακευτικοί τάτων κρίσεων, τό «ΕΙΗβ» τό πλουσιώτερβν καί 
σοβαρώτερον τών περιοδικών επίσης, ώς καί πολλαι άλλαι εφη
μερίδες τοϋ Σικάγου, τής Νέας Ύόρκης, τής Ούασ.γκτώνος.

Τό ταξειδιον αυτό μέ άπεζημίωσε γενναιότατα δι όλους 
τούς κόπους καί τάς θυσίας, εις ας ύπ-ιβλήθην. Ο ευγενής δε 
καί φιλόξενος αυτός λαός, μέ έκαμε νά αισθανθώ συγκινήσεις 
καί νά απολαύσω στιγμάς ευτυχίας καί ίκανοποιήσεως, άς 
ούτε ειχον ονειροπολήσει ποτέ εις τόν περιωρισμένον κοινωνι
κόν κύκλον μας . . . .

ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η 

ΕΝ ΓΕΝΕΓΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΑΣ1Σ

Μ ε λ έ τ η  ά να γ νω ο Ο Λ ο Λ  ύ « 6  τ τ ,ς  κ .  Κ α λ λ ιρ ρ ό η ς  Π α ρ ρ εν  
ε ί ς  τ ό  έ ν  Σ ια ά γ ω  Α ίεΟ νε* Σ υ ν έ δ ρ ιο ν  τ ω ν  Γ υ ν α ί ω ν

Ά φ ’ ής στιγμής ή σημαία τής άνακτηθείσης ελευθερίας 
μας ύψωθη άπά τών ίπάλξεων τοϋ ενδόξου τής Άκροπόλεως 
βράχου, ά φ ’ ής στιγμής αί σάλπιγγες τής ανεξαρτησίας διε- 
τυμπάνισαν άνά τόν κόσμον όλον την χαρμόσυνον εϊδησιν τής 
νεκραναστάσεως τής μεγάλης τοϋ πολιτισμοΰ κοιτίδος, οϊ ά 
πανταχοϋ τοϋ κοσμου^διεσπαρμενοι απατριδες Ελληνες εσπευ— 
«αν νά φιλήσωσι τό έλεύθιοον ήδη τής γενετείρας γής χώμα 
καί νά ζητήσωσιν είς τούς κόλπους αυτής τό γλυκύ έκεΐνο 
θάλπος, τό όποιον μόνη ή πατρίς. όσον πτωχή καί ασθενής καί 
αν είναι, παρέχει εΐζ τα  τε’ανα της.

Οι άνδρες τότε ίν «υνδέσμοις καί έταιρείαις ίπελήφθησαν τής 
πολιτικής τής χώρας διοργανώσεως, ένφ αί ολιγαι γυναίκες, αί 
τυχοΰσαι ποιας τίνος μορφωσεως, η ανέλαβον την ίκπαιδευσιν 
τών ομοφύλων η'έτράπησαν είς έργα φιλανθρωπίας, γενόμεναι 
μητέρες τών ορφανών, άτινα ό πόλεμος άφήκεν αστεγα καί 
απροστάτευτα, καί προστάτιδες τών γυναικών, εκείνων, όσοι 
διά τοϋ αίματός των έξηγόρασαν τήν έλευθερίαν τής πατρίδος.

Πρώται πνευματικά! τοϋ έθνους μητέρες είναι αί αοίδιμοι 
Πολύτιμη Κουσκούοη, Αγγελική Καιρη, Ελένη Πιταδακη, 
Μ άνου,’Ασπασία Σουρμελή καί πολλαι αλλαι, ων τά  ονόματα 
αδυνατώ νά άπαριθμήσω ένταϋθα.

Πρώται τής φιλανθρωπίας έργάτιδες, αί σύζυγοι και αί θυ
γατέρες τών στρατηγών καί αγωνιστών μας, καί έν γένει πά - 
ααι αί δυνάμεναι νά παράσχωσι βοήθειαν καί προστασίαν εις 
τάς έχούσας ανάγκην αύτής. Ά λ λ ’ ή φ λανθρωπία τότε ένηρ- 
γεΐτο μεμονωμένως καί έκάστη εύποροϋσα οικογένεια έθεώρει 
καθήκον της νά συντηρή τοιοϋτον άριθμόν δυστυχών, όποιον

οί πόροι καί τά  μέσα, ά-ινα διέθετε, τή έπέτρεπον. Βαθμηδόν 
όμως καί κ α τ ’ ολίγον, όταν ό πολιτισμός καί αί Εΰρωπαικαί 
συνήθειαι είσήχθησαν καί παρ ’ ήμϊν, όταν ή ανάπτυξις των 
γυναικών έπέτρεψε τήν είς συνδέσμους καί συλλόγου; και Αδελ
φότητας ένωτσιν αύτών, τότε ή φιλανθρωπία ηρξατο έςασκου- 
μένη σκοπ μώτερον καί συστηματικώτερον.

Ή  πρώτη δοΰσα τά σύνθημα τής συστηματικής φιλανθρω
πίας είναι ή Αοίδιμος Σούτσου, κόρη ήγεμονικοϋ οικου, ήτις 
περισυνέλεξεν ύπό τήν στέγην της πάντα τά ΰπά τής χολέρας 
τοϋ 1854 Απορφανωθέντα θυγάτρια τών Απόρων καί έθηκε 
τάς βάσεις τοϋ πρώτου έν Έ λλάδι ’Ορφανοτροφείου τών θη- 
λέων, τό όποιον δ ι’ έτησίων εισφορών καί γενναίων κληροδο
τημάτων λειτουργούν, όχι μόνον πολλάς εκατοντάδας ορφανών 
έξέθρεψε καί Αποκατέστησε μέχρι σήμερον, αλλά καί κάτοχον 
περιουσίας έκ τριών περίπου εκατομμυρίων εΰρίσκεται σήμερον.

Διάδοχον τών γενναίων καί φιλανθρώπων αισθημάτων της 
άφήκεν ή Αοίδιμος Σούτσου τήν έκ τοϋ υιοϋ νύμφην της κ. 
Ναταλίαν Σούτσου, γυναίκα φέρουσαν έν έαυτή τήν ιδιοφυίαν 
τής φιλανθρωπίας καί τής αύταπαρνήσεως. Αύτη συνέστησε 
τήν έν Άθήναις Φιλόπτωχου Εταιρείαν τών Κυριών, ευεργε
τούσαν ηδη έπί σειράν έτών τήν πάσχουσαν τής πρω-ευούσης 
μας κοινωνικήν τάζιν. Ί πό τάς σημαίας της ή κ· ^ού.σου 
έχει τεταγμένας πάσας τάς έπί φιλανθρώποις αίσθήμασι δια- 
πριπούσας Έλληνίδας, αΐτινες μετ' Ανάλογου ζήλου εργάζον
τα ι μετ’ αύτής τον καλόν τής φιλανθρωπίας καί τοϋ έλεους 
Αγώνα.

Εκτός τής ΦΛοπτώχου Αδελφότητος ή κ. Ναταλια —ού- 
τσου προεδρεύει καί τοϋ υπέρ τών άναρρωννυόντων τού Πολι
τικού Νοσοκομείου σωματείου καί τοϋ υπέρ τών Απορων 
Έργατίδων ’Ασύλου τής ’Αγίας Αικατερίνης, τοϋ όποιου γε
νική γραμματεύς είμαι έγώ καί τοϋ Κεντρικού Σωματείου των 
Θυγατέρων τοϋ Βασιλέως,κλάδου τούτου τού μεγάλου έν Νεα 
Ύόρκγι Διεθνούς Σωματείου τών Θυγατέρων τοϋ Βασιλέως, 
ύπό τάς σημαίας τοϋ όποιου πολλάς ές ύμών ενταύθα συνή ν  

τησα, καί παρ' ών Αδελφικής έτυχον Αγάπης καί ένδιαφέροντος.
Τά ‘ Ημέτερον Σωματείου άναγνωρισθέν παρά τής Έ λληνι- 

κήςΚυβερνήσεως διά Βασιλικού Διατάγματος, διαιρείται εις 
τρεις έπί τού παρόντος κύκλους, ών ό κεντρικός ού μέλος^καί 
ίδρύτρια είμαι καί έγώ, συνέστησεν ή δ η  Νοσοκομείου των Α
νιάτων Γυναικών, λειτουργούν Από ένός περίπου έτους καί πα - 
ρέχον νοσηλείαν καί περίθαλψιν είς ’εξ έπί τοϋ παρόντος δυσ
τυχείς γυναίκας. Ό  έτερος τών κύκλων φέρων τό όνομα « Α 
λεξάνδρα» είς Ανάμνησιν τής Ατυχοΰς βασιλόπαιδός μας, άπο 
τελείται Από νεαράς κόρας καί έργάζεται προς παροχήν ενδυ
μάτων πρός τάς ένδεεϊς όμήλικάς των. Ο τρίτος κ-κλος ερ 
γάζεται πρός συντήρησιν πτωχών γυναικών, α ίτνες Ανήκουσ 
είς εύγενείς οίκους καί στερούνται παντός μέσου σ υ ντη ρ η σ εω ς . 

‘Η παρ’ ήμϊν σύστασις τών Κύκλων τών θυγατέρων τού επου- 
ρανίου Βασιλέως, οφείλεται είς τήν Γενικήν γραμματέα μ*« 
δεσποινίδα Μπέσσην Μάσσωνος, ύπό τήν προεδρείαν της * '

Σούτσου. _ , , . ' Ϋ
Τα προμνημονευθέντα γυναικεία σωματεία έχω την εντο 

νά Αντιπροσωπεύσω ένταΰθα, καταθέτω δέ τόν οικείου έκαστου 
κανονισμόν. Αδυνατούσα νά πραγματευθώ έκτενέστερον τα  **Τ*
τήν λειτουργίαν αύτών. > ^

Ά λ λ ’ ή Ανάπτυξις τής έγχωρίου βιομηχανίας οφει ^
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εις Σ ωματείον Κυριών, τό όποιον παρέχει έόγασίαν είς τριακο- 
βίας περίπου γυναίκας έν τφ  ίδρυθέντι άπά έτών ύπό τήν ύψη- 
λήν προστασίαν τής είς παν καλόν πρωταγωνιστούσης βασι- 
λίσσης μας καί εύδοκίμως λειτουργοΰντι ύπό τήν προστασίαν 
τής κ. Ελένης Σκούζε, Έργαστηρίω τών Απόρων Γυναικών, 
τοϋ όποιου τά έργα θά έκτιμήσητε έν τώ  μεγάρω τής Γυναι
κείας Έκθέσεως. Τά Σωματείου τοΰτο άποτελούμενον ύπό κυ
ριών φιλοπροόδων ίδρυσε καί Παρθεναγωγείου Ανώτερου, έπι- 
λαμβανόμενον τής μορφώσεως πολλών νεαρών Έλληνιδων.

Μέγα έπίσης γυναικείου Σωματείου, ούτενος ή φιλάνθρωπος 
ήμών βασίλισσα προίσταται, είνε τό Νοσοκομείου ό Εύαγγε 
λισμός, μέγαρον πλούσιον καί πολυτελές, διοικούμενον ύπό 
Κυριών καί παρέχον νοσηλείαν καί περίθαλψιν είς πάσαν δυσ
τυχή ύπαρξιν, μαστιζομένην ύπό φυσικών άλγηδόνων. ’Εν 
αύτφ έκχύνεται είς χείμαρρους αγάπης καί συμπάθειας καί 
μητρικής στοργής ή εύαίσθητος τής βασιλίσσης μας ψυχή, 
ή π ς παρά τήν έπιθανάτιον τών πασχόντων κλίνην προσεύχε
τα ι καί διά τοϋ Αγγελικού μειδιάματος της καί τών παραμυ
θητικών λόγων της, έγχύνει βάλσαμον παρηγοριάς είς τούς 
τών μητρικών φροντίδων καί περιθάλψεων έστερημένους κατά 
τήν ύστάτην ταυτην τοϋ β ου των στιγμήν.

"Ετερον φιλανθρωπικόν σωματείου τού όποιου αύτή ή βα- 
βίλισσά μας προεδρεύει είναι ή έν Χριστφ Αδελφότης τών 
Κυριών, ή μεριμνώσα περί τών φυλακών τοϋ κράτους καί ίδρύ- 
σασα Έφηβείον τών φυλακισμένων, καθ’ όλα έφάμιλλον πρός 
τά  παο’ ύμϊν λειτουργοΰντα τοιαΰτα.

‘Υπό τή< Υψηλήν Αύτής προστασίαν λειτουργεί Από τετρά 
ετίας καί τό παρ’ έμοΰ ίδρυθέν Κυριάκόν Σχολείου τών Απόρων 
έργατίδων, είς τό όποιον διδάσκουσι μετ’ έμοΰ φιλάνθρωποι 
κυρ αι καί δεσποινίδες μετά ζήλου καί αύταπαρνήσεως παρα
δειγματικής. Έ κ τού σχολείου τούτου άποφοιτώσι κατ’ έτος 
διακόσιαι περίπου έργάτιδες, γινώσκοϋσαι γραφήν, άρίθμησιν, 
ιστορίαν καί οικιακήν οικονομίαν, έν γένει δέ κατηρτισμέναι 
καλώς, όπως άντιμετωπίσωσι τον δύσκολου τής ζωής Αγώνα.

ΓΙλεϊστα άλλα γυναικεία σωματεία καί Αδελφότητες λειτουρ- 
γούσιν είς πάσας ταςΈ λληνικάς μεγαλοπόλεις, είς πάσας τάς 
έν τφ  έξωτερικφ Έλληνικάς κοινότητας, τών Έλληνιδων κυ
ριών προϊσταμένων τής τε έκπαιδευτικής καί φιλανθρωπικής 
κινήσεως.

Έν τοίς γράμμασι καί ταϊς έπιστήμαις αί έλληνίδες μεγί— 
στας κατά τά τελευταία έτη έποιήσαντο προόδουε, άκολου 
θούσαι έν τούτοις τό παράδειγμα ύμών καί τών έν Εύρώπη ο
μοφύλων τω ν. Έ γώ , κυρίαι μου, είμαι ή πρώτη έν Ελλάδι 
δημοσιογράφος γυνή. Πρά έπτά Ακριβώς έτών προέβην είςσύ- 
στασιν γυναικείας έφημεριδος, συντασσομένης άποκλειστικώς 
ύπό γυναικών καί σκοπουσης τήν ήθικήν καί πνευματικήν τών 
ομοφύλων μόρφωσιν.’Η έφημερίς μου πραγματεύεται πάντα τά 
είς τό φυλον μας άναγόμενα ζητήματα,κοινωνικά,επιστημονικά, 
πολιτικά, φιλολογικά, παιδαγωγικά,οικονομικά.Δημοσιεύει τάς 
βιογραφίας -ών έξοχων τού κόσμου* γυναικών. Παρακολουθεί 
τήν έν Εύρώπγι καί Αμερική γυναικείαν δράσιν καί προτρέπει 
ααί ενισχύει τάς έλληνίδας είς τήν δΓ έντιμου καί Αξιοπρεπούς 
εργασίας χείραφέτησίν των. Δέν έπεζήτησα τήν παρ ήμϊν πο
λιτικήν χειραφέτησιν τής γυναικός, διότι τό ζητημα τοΰτο εί 
ναι πρόωρον δΓ ήμάς’ απαιτείται δέ νά προηγηθή αύτοϋ συ- 
«τηματικωτερα καί έπιστημονικωτέρα τής γυναικός μόρφω- 
°ις. ’Οσάκις όμως ό νομος Αδικεί τήν γυναίκα έξανίσταμαι 
Χαί διαμαρτύρομαι κατα τού νοικοθέτου.

Οτι ή κοινωνία μας είναι Αρκούντως πεπολιτισμένη καί 
προοδευτική άποδεικνύεται έξ αύτής τής ένθουσιώδους καί εύ- 
γενοΰς ύποδοχής, ής έτυχε τό έργον μου απανταχού τής Ε λ 
λ ά δ ο ς .  καί τής ένθαρρύνσεως, ήν μοί παρέσχον πάντες οί έν 
^νϊς γράμυασι πρωταγωνιστοΰντες

Πλήν τής « Έφημεριδος τών Κυριών» Ανέλαβον νά συγ- 
Ύράψω τήν Ιστορίαν τής Γυναικός, έργον γιγάντιον, παρακο
λουθούν τήν γυναίκα πάντων τών έθνών καί λαών τής γής

Από τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τών ήμερων ήμών. Ά πό 
δεκαετίας όλης έργάζομαι είς τό σύγγραμμα τοΰτο, ού ή έκ- 
δοσις ηρξατο άπό τίνος καί ή μετάφρασις είς τήν γαλλικήν 
καί Αγγλικήν γλώσσαν έξησφαλίσθη ήδη.

Διά τήν ’Αμερικανίδα γυναίκα, ήτις σήμερον έν πάσι πρω
ταγωνιστεί, αφιέρωσα δύο ολοκλήρους τοϋ έργου μου τόμους, 
παρακαλώ δέ πάσας ύμάς, ϊνα μέ έφοδιάσητε δια σημειώσεων 
καί πληροφοριών καί εικόνων καί βιογραφιών πασών τών έξο- 
χωτέρων γυναικών σας.

Ή  νεωτέρα άδελφή μου ηρξατο άπό τίνος έκδίδουσα «Ο ι
κιακήν Εφημερίδα», άσχολουμένην είς τήν πρακτικήν καί τ ε 
χνικήν τής γυναικός μόρφωσιν, άνευ τής όποιας Ατελέσφορος 
Αποβαίνει ή πνευματική, όσον ύπέροχος καί Αν είναι.

Ά λ λ ’ ή γυναικεία παρ’ ήμϊν δημοσιογραφική κίνησις Αριθ
μεί έτι πολλά καί Αξιόλογα πρωτότυπα συγγράμματα πα ιδα 
γωγικά καί κοινωνικά, καί ποιητικάς συλλογάς καί μεταφρά
σεις, πάντα όφειλόμενα είς τόν γλαφυρόν καί δεδοκιμασμένον 
κάλαμον, διαφόρων λογιών έλληνιδων. Καί αί έπιστήμαι δέ 
καί αί καλαί τέχναι πολλάς άριθμούσι μέχρι σήμερον τάς ση
μαιοφόρους άνά πάντα αύτών κλάδον. Μια έτι ισχυρά άπό- 
δειξις τού έπί τοϋ ελληνικού όρίζοντος έπιπνέοντος προοδευτι- 
κοΰ πνεύματος είναι τά χορηγηθέν ήμϊν κατά τά  τελευταία 
ταΰτα έτη δικαίωμα τής έλευθέρας φοιτήσεως είς τό έν 
Άθήναις λειτουργούν έθνικόν ήμών Πκνεπιστήμιον.

Οΰτω πλήν τών Έλληνιδων, αΐτινες είς τά ευρωπαϊκά Πα
νεπιστήμια μέχρι σήμερον έξεπαιδεύθησαν, έχομεν κατά τό 
έτος τούτο πεντε τακτικάς φοιτήτριας τοϋ έν Άθήναις Πανε
πιστημίου μας. ’Ίσως ό Αριθμός των φανή έλάχιστος είς ύμας, 
αΐτινες Ανά έκατοντάδας φοιτάτε είς τά διάφορα τής μεγάλης 
χώρας σας πανεπιστήμια. Ά λλά  μή λησμονήτε, ότι ή Ε λλάς 
τής σήμερον είναι μικρόν κράτος, καί ότι, σχετικώς πρός τάς 
παραδόσεις καί τάς προλήψεις, ας έκληρονομήσαμεν παρά 
λαού βαρβάρου, αί έπιτευχθείσαι πρόοδοί μας είναι γιγάντιοι.

Είς τό μέγαρον τής Γυναικείας Έκθέσεως δέν θά ΐδητε 
ίσως ποσώς έργα γυναικείας Τέχνης, ών βρίθουσι τά τμήματα 
τών γυναικών τών άλλων κρατών. Μή άποδώσητε τοΰτο είς 
έλλειψιν γυναικών καλλιτεχνίδων έν Έ λλάδι, άλλά μάλλον είς 
τό δυσκολον τής συγκοινωνίας καί είς τήν φυσικήν δειλίαν καί 
μετριοφροσύνην τών Έλληνιδων, αΐτινες έκ φόβου μή ύστε- 
ρήσωσι τών γυναικών τών άλλων κρατών σπανίως έκθέτουσιν 
έργα των. Έ ν τούτοις αί άποτολμήσασαι μέχρι σήμερον 
τούτο, έτυχον μεταλλίων, κα! έργα γλυπτικής τής δος Κλεο
νίκης Γενναδίου όχι μόνον έγένοντο δεκτά είς τό Salon τών 
Παρισίων, άλλά καί βραβείου ήξιώθησαν.

Ή  γυναικεία έν τούτοις βιομηχανία έποιήσατο παρ’ ήμϊν 
μεγάλας προοδους- πλήν δέ τών έργων τοϋ Εργαστηρίου τών 
Απόρων Γυναικών, θά θαυμάσητε καί τήν μεμονωμένην έργα- 
σίαν, έπιτηδειότητα καί το έπιχειρηματικάν πνεύμα τής έλλη- 
νίδος.έν τφ  τμήματι τών έκθεμάτων τής ύφαντρίας μας Σπάρ
της Καρασταμάτη καί θυγατρός, αΐτινες διά τής δεξιότητος 
καί έπιχειρηματικότητός των. όχι μόνον τά  λεπτά μεταξωτά 
ύφάσματα έτελειοποίησαν άλλά καί τήν βιομηχανίαν τών π υ 
κνών καί κλαδωτών μεταξωτών πρώται παρ’ ήμϊν είσήγαγον.

Δέν θέλω, κυρίαι μου, νά καταχρασθώ περισσότερον τής ύπο- 
μονής καί τών πολυτίμων στιγμών σας. Τό ύπέρ τώύ έλληνί- 
δων θερμόν ένδιαφέρον σας καί αί έ^αιρετικαί τ ιμ α ί,ά ; μοί έπε- 
δαψ λευσατε, μοί έπεβαλον τήν ύποχρέωσιν νά σάς έκθέσω λε
πτομερώς τά καθ' ήμάς. καί σάς Αποδείξω, ότι ή νεωτέρα των 
Έλληνιδων γενεά, έόν δέν κατώρθωσε μέχρι σήμερον νά άπο- 
δειχθή έφάμιλλος τής προγονικές δόξης καί εύκλειας, βαδίζει 
όμως μετά θάρρους καί Αποφασι^ικότητος τήν όδόν τής .τροοδου.

"Ο,τι είδον, 5 ,τι ήκουσα, δ ,τι έμελέτησα κατά τάς εύτυ- 
χεϊς ήμέρας τής έδώ διαμονής μου θά συντελέση μεγάλως είς 
βελτίωσιν τής έν γένει καταστάσεώς μας. Τό γιγάντιον τοΰτο 
συνέδρΌ ν, τό όποιον Αποτελεί τόν θρίαμβον τής Γυναικός τοϋ 
XIX αίώνος, μάς έδίδαξε πολλά, μας έφωδίασε μέ νέας ιδέας
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καί νέας δυνάμεις, ύπεξέκαυσε τον ενθουσιασμόν μας, ένίσχυσε 
τόν ζήλον μας, έκέντησε την φιλοδοξίαν όλων ήμών των εύρω- 
παίων γυναικών.

Άπερχόμεθα εντεύθεν άποκομίζουσαι την άπόφασιν νά σας 
μιαηθώμεν, νά έργασθώμεν καί ήυείς όπως άπο κοινού μετα 
τών άνδρών μας άναδείξωμεν τάς χώρας μας μεγάλας, τά 
Ιθνη μας ώς το ύμέτερον κραταιά.

ϊποαοχη τω μεαμ τογ ςϊνεαριοϊ
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΟΣ χ. ΠΟΤΤΕΡ ΠΑΛΜΕΡ 

2 ϊ ;* ά γ ο ν  2 ί>  Μ α ο ο υ
"Ολαι αί μεταμεσημβρινά! ώραι τών ημερών του Συνεδρίου 

διατίθενται εις παρουσιάσεις καί επισήμους ύποδοχάς, ότέ μέν 
τών Γυναικείων Συλλόγων ενταύθα, οΐτινες άριθμούνται κατά 
εκατοντάδας, ότέ δέ τών μελών τού Προεδρείου.

Σήαερον τελεί τήν επίσημον υποδοχήν της, έν τή άπεράντω 
αιθούση τού Μεγάρου τής Γυναικείας Έκθέσεως, ή Πρόεδρος 
αυτής κ. Πόττερ Πάλμερ.

"Εκτακτος αμαξοστοιχία, σημαιοστόλιστος, παραλαμβάνει 
τήν καν καί ήμίσειαν ώραν πάντα τά μέλη τού Συνεδρίου καί 
μεταφέρει αυτά εις τήν Έκθεσιν.

Πάσαι αί κυρίαι φέρουσιν έσθήτας επισήμου παρουσιά- 
σεως, ή ’Αμερικανική δέ πολυτέλεια αποτελεί αισθητήν έντύ- 
π ω σ ιν  έν σχέσει πρός τήν απλότητα τών ξένων άντιπροσώπων.

Γενική ζωηρότης, γενική ευθυμία καί χαρά. Άρκεταί ώ- 
ραίαι, πολλαί ευειδείς μέ ανθηρότατα πρόσωπα καί λευκήν κα- 
τάλευκον κόμην.

Ταχέως αί πρό ολίγου άγνωστοι γίνονται φίλαι καί οίκείαι. 
Αί ’Αμερικανίδες, φύσει φιλόξενοι, φύσει άβραί καί εύγενεϊς, 
παρέχουσι πρός τάς ξένας άπειρους περιποιήσεις. Αί προσκλή
σεις διαδέχονται ή μία τήν άλλην καί εύρίσκετάί τις έν προ- 
φανεί άμηχανίγ, αδυνατούσα νά ευχαρίστηση πάσας.

Αί πρός έμέ ιδία περιποιήσεις είναι έντελώς έξαιρετικαί. Τό ! 
όνομα Ε Λ Λ Α Σ  τάς γαλβανίζει, τάς συγκινεϊ όλας. Εΐμεθα ά- 1 
δελφαί, να ι! μοί λέγουν "Ολος ό πεπολιτισμένος κόσμος ει- I 
ναι τέκνον τής μεγάλης, τής σοφής Ελλάδος. Καί έκαστη έξ 
αύτών προσπαθεί νά ένθυμηθή στίχους τινάς τού Ομήρου, η 
περικοπάς τού Ξενοφώντος, ΐνα μοί έπιδείξη τάς εις τήν άρ- 
χαιαν Ελληνικήν γνώσεις της.

Ά π ο  Σ ικ ά γ ο υ  ε ι ς  τ η ν  ’Έ κ θ ε ε ί ιν

Ή  από τής κυρίως πόλεως τού Σικάγου εις τήν "Εκθεσιν 
μεταβασις εϊναι λίαν ευχάριστος. Ή  λίμνη τού Μισχιγγάμ, 
εύρεία, απέραντος ώς μεγάλη θάλασσα, εκτείνεται παρά τήν 
δυτικήν πλευράν τής σιδηροδρομικής γραμμής καί τό αιωνίως 
ταραχώδες καί άφριζον αυτής κύμα έκσπα θορυβωδώς έπί τής 
σιδηροστρώτου όχθης. Πλείστα ατμόπλοια καί λέμβοι καί 
ιστιοφόρα διασχίζουσιν αυτήν άνά παν σημεϊον, ένψ μακράν 
εις τον άοίζοντα υπό τήν συννεφώδη τού ουρανού στέγην δια
γράφονται ήδη απειροπληθείς πύργοι καί τά  μυριόσχημα κο
ρυφώματα καί οι μεγαλοπρεπείς θολωτοί τρούλοι τών διαφό
ρων μεγάρων τής Έκθεσεως.

Έ φ ’ όσον πλησιάζει τ ις , διακρίνει έπί ούρανομήκων τόξων 
άνηρτημένας τάς σημαίας, τών διαφόρων έθνών καί λαών, οϊ- 
τινες δΓ ίδιων μεγάρων αντιπροσωπεύονται ένταύθα, βαθμηδόν 
δέ καί κατ’όλίγον ακούεται άμυδρώς ό θόρυβος τού έν τη έκθέ- 
σει κυμαινομένου πλήθους καί ό ήχος τών μουσικών οργάνων, 
ό έκπεμπόμενος άπό τά  διάφορά σημεία τού κέντρου τής Έ κ
θέσεως.

Ή  σιδηροδρομική μηχανή μυκάται ήδη ταραχωδέστερον, 
ώσει άποκαμούσα, έςαντληθεϊσχ έκ τού δρόμου καί ήχηρός 
έκκωφαντικάς συριγμάς τήν αναγκάζει νά σταματήση. Ρεύμα

τότε γυναικεϊον έκχύνεται ορμητικόν άπό τάς διαφόρους τών 
αμαξών θυρίδας, αποτελούν άρμονικωτάτην καί γραφικήν έξε— 
λεξιν γρωμάτων καί παραστάσεων καί καλλονών.

’Ολίγοι κύριοι, σύζυγοι ή άδελφοί τών μελών ή δημοσιο
γράφοι διακρίνονται μέ τά μέλανα ώς κοράκων πτέρυγας έν- 
δυματά των, μέ τά  δίοπτρα έπί τών ρινών τω ν, συνεσταλμέ
νοι καί δειλοί πως έν τω μέσιρ τής γυναικείας ταύτης συγκεν- 
τρώσεως.

Τ ό ί ΐ έ γ α ρ ο ν  τ η ς  Γ υ ν α ι κ ε ία ς  Έ κ θ έ ό ε ω ς

Τό Μέγαρον τής Γυναικείας Έκθέσεως ΰψοΰται πρώτον ευ
θύς ώς είσελθη τις εις τόν μεγάλο-ρεπή αυτής περίβολον. Κα- 
τάλευκον, ώς πάντα τά μέγαρα, δημιούργημα γυναικείας αρ
χιτεκτονικής, αποπνέει άρρητον αγνότητα ρυθμού, άπερίγρα- 
πτον λεπτότητα περί τήν καλλιτεχνικήν διακόσμησιν, ήν γ υ 
ναικεία σμίλη έχάραξεν, γυναικείος χρωστήρ έπετελεσεν.

Έ π ί τής πρόσθιας αύτυΰ προσόψεως έκτείνεται ι/,εγάλη τής 
λίμνης πλωτή διώρυξ, γέφυρα δέ, καλλιτεχνικώς έπεςειργα- 
σμένη, συνδέει αυτήν μέ τό απέναντι τμήμα.

Εύρυτάτη καί μεγαλοπρεπής στοά, μέ διπλοΰν στοίχον κιό
νων κορινθιακού ρυθμού, μέ αέτωμα πλουσιώτατον, ΰπο το 
όποιον όλαι αί γυναικείαι τού Ολύμπου θεότητες, μέ τό ίδιον 
έκάστη σύμβολον, συμπλέκονται έν θαυμασιοις συμπλέγμασιν, 
αποτελεί τήν κυρίως είσοδον τού Μεγάρου.

’Ένθεν καί έ^θεν τάς τέσσαρας ακριβώς γωνίας τού άνω 
πατώματος πλαισιούσι θολωτοί έξώσται, έφ ’ ών οί κρεμαστοί 
κήποι τού μεγάρου.

Δέν έπιχειρώ σήμερον περιγραφήν τού έσωτερικοΰ τής Γυ
ναικείας Έκθέσεως, διότι έπιπολαιον μόλις βλέμμα έλαβον 
κα ιρόν νά ρίψω εις αυτήν. Σπεύδουσαι διηυθύνθημεν πρός τον 
a s c e n s e u r , καί άνά εικοσάδας λαμβάνουσαι έν αυτφ θέσεις 
άνήλθομεν εις τήν δευτέραν οροφήν, έν ή ή μεγάλη αίθουσα 
τών τελετών.

Έδώ νέα καί ώραία μάς άνέμενεν έκπληξις. Αί εικόνες ό
λων τών διασήμων γυναικών τού κόσμ,ου, από τών αρχαιότα
των χρόνων μέχρι τών ημερών μας, άποτελούσι την διακόσμη— 
σιν τών δύο μακροτάτων πλευρών τής αιθούσης. Ανα κλά
δους καί εθνικότητας τοποθετημέναι, μέ τά  σήματα τών 
λαών, εις ούς άνήκ.ουσιν, άπο-ελοΰσιν, ούτως ειπεϊν, ζώσαν 
ιστορίαν τής γυναικείας καρδίας καί τού γυναικείου πνεύμα
τος. Τήν στέγην τής αιθούσης ταύτης υπενδύει ώραΐον καλ
λιτεχνικόν σύμπλεγμα, μέ τάς άλληγορικάς τών ώραίων τε
χνών παραστάσεις, εις χρώματα άρμονικώτατα, εις σχήματα 
καί κάλλος θαυμάσια. Και ή συλληψις τής ιδέας τού σχεδίου 
καί ή έκτέλεσις αυτού οφείλεται εις χρωστήρα Άμερικανιδος 
γυναικός, ώς άλλως τε πάν ό ,τι έγένετο ένταύθα είναι έργον 
γυναικείου πνεύματος, γυναικείας χειρός.

Εις τό βάθος τής αιθούσης, περιλαμβανούσης τέσσαρας 
πέντε χιλιάδάς ψυχών, ΰψοΰται άπέραντος ή έςεδρα, με τάς 
ΰ π ’ αυτήν ένθεν καί ένθεν θέσεις τής ορχήστρας. Πάντα, τα 
παράθυρα τής αίθ'.ύσης ταύτης φέρουσιν υαλώματα, έφ ων 
άπεικονίζονται έν ζωηροτάτοις χρωματισμοΐς δ'άφορα γυναι
κεία συμπλέγματα, παρισ 'ώντα τάς έπιστήμας και τας τε- 
χνας. "Εκαστον τών παραθύρων τούτων έστοίχισεν άπό χίλια 
έως δύο χ·λιάδας δολλαρίων, έπεξεργασθέντα παρά δύο νεαρω- 
τάτων καλλιτεχνίδων, ών ή μία έγεννήθη εις τήν Καισαρείαν 
καί λαλεϊ αξιόλογα τήν τουρκικήν.

Ή  ε ο ρ τ ή
Έ π ί τής εξέδρας τοποθετούνται,πλήν τού Προεδρείου, πα- 

σαι αί ξέναι κυρίαι τού Συνεδρίου, άνερχόμεναι εις ό-.τακοσι*ί 
περίπου καί αί έγχώριοι άρχαί. Έ π ί τού πρώτου σ τ ο ί χ ο υ ,  δε- 
ξιοθεν τού γενικού διοικητού τού Ιλλινουά, είναι ή ίδική μ·*“ 
θέσις, παρ ’ έμέ δέ ή τής αντιπροσώπου τής Γαλλίας. Ημ*1« 
αί δύω εΐμεθα αί μεταξύ όλων τών ξένων τυχούσαι τής ε ί* 1" 
ρετικής ταύτης τιμής. Έ π ί τού αυτού στοίχου πλήν τού προ*"
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δρείου τρεις εως τέσσαρες ΰπερεβδομηκοντούτιδες κυρίαι, πά- 
σαι λευκόκομοι. άλλά ζωηραί μέ τά φώς τής μεγαλοφυίας κα- 
ταυγάζον τάς σεβάσμιας μορφάς τω ν. Είναι αί πρωταγωνί
στρια! τού γυναικείου ζητήματος. Είναι αί ήρωίδες έκείναι 
αΐτινες πρό πεντήκοντα έτών ύψωσαν πρώτα: τήν σημαίαν 
τής γυναικείας χειραφετήσεως. διά τής εργασίας καί τών φώ 
των τής Επιστήμης καί τής Τέχνης. Είναι αί πρώται. α ΐτ ι- 
νες έκοπίασαν, ίνα άνοίξωσιν εις τάς γυναίκας τόν δρόμον τής 
προοδου και αΐτινες σήμερον έν θριάμβω καί δόξη ήξιώθησαν 
νά ΐδωσι τό έργον των στεφόμενον ύπό τοιαύτης έπιτυχίας.

Την έξεδραν κλείει πυκνός στοίχος έκ μαύρων ’Ινδών έξ άμ- 
φοτέρων τών φύλων. Φέρουσι τό ένδυμα τών ιθαγενών, ήμί· 
γυμ.νοι κατά τό άνω μέρος τού σώματος, μέ διπλά ψέλλια περί 
τούς βραχίονας καί τάς κνήμας, μέ μακράν ούλην κόμην πε- 
ριεστρααμένην εις πυκνόν κόμβον, μέ θύσανον έκ χρωματι 
στών πτερών έπί τής κορυφής τής κεφαλής, μέ πυκνας σειρά: 

ανδρωτών καί χρυσών περιδέραιων. Αί γυναίκες διακρίνονται 
ιά τών χρυσών κρίκων, ούς έχουσιν άνηρτημένους άπό τής 

ρινός, ένω οί άνδρες φέρουσι μονον ύπεομεγέθη ένώτια.
Ή  αίθουσα είναι ήδν ύπερπληρωμένη κόσμου καί ή άταό- 

σφαιρα άποβαίνει άσφυκτική. Ορχήστρα άποτελουμένη ύπό 
ογδοήκοντα περίπου οργάνων άνακρούει τόν εθνικόν ’Αμερικα
νικόν ύμνον καί πάντες εγείρονται. Μετά τήν ύπό τής όρχή- 

_ στρας έκτέλεσιν τού ύμνου, ώραία κόρη,κάθηται πρό τούκλει- 
δοκυμβάλου και συνοδεύει τήν ψάλλουσαν τόν πρός τήν έλευ- 

Ε θερίαν ύμνον, ον γυναίκες καί έποίησαν καί έτόνισαν. Έκάστην 
στροφήν τού ύμνου τούτου επαναλαμβάνει τό κοινόν άρμονι
κώτατα.

Μετά τήν θαυμασίαν καί συγκινητικωτάτην ταύτην έκτέλεσιν 
καλείται νά έμφανισθή έπί τής έξεδρας ή ποιήτρια καί ή συν- 

I θέτις τού ύμνου. Άμφότεραι έγείρονται καί χαιοετώσι τό κοι
νόν. Πρεσβυτιδες οΰσαιφέρουσιν έπί τού μετώπου τό άργυροΰντής 
παρόδου τού χρόνου διάδημά. Τάς υποδέχονται μετ’ ένθου 
σιωδών έπιφωνημάτων, μετά συγκινητικών στοργικών τίτλων.

■ Φέρουσιν έπί τού στήθους τά σήματα τών θυγατέρων τής έπα- 
ναστάσεως.«Χαιρετίσατε τάς πρωταγωνίστριας τής έπαναστά- 
σεως καί τής προόδου», άνακραζει ένθουσιώδης γηραιός κύριος 
καί πάντες έγείρονται, καί χιλιάδες ρινομάκτρων ύψοΰνται εις 
τόν άέρα καί δέσμ.αι έκ λευκών ρόδων προσφέρονται πρός τάς 
γηραιάς κυρίας,^αΐτινες δακρύουσαι εύχαριστοΰσι τό κοινόν.

Π ρ ο θ ψ ω ν ι 'κ ί ε ι ς  κ α ι  α ν τ ιφ ω ν ή ε ί ε ι ς  κ υ ρ ιώ ν

Τέλος ή ησυχία άποκαθίσταται καί ή πρόεδρος τής Έκθέ
σεως κ. Πόττερ Πάλμερ άνέρχεται έπί τού β/ματος. Είναι 

’γυνή μέσης ηλικίας, μέ φαιάν κόμην, άλλά προσωπον νεώτα- 
τον και άνθηρότατον έτι. Φέρει πολύτιμον άργυρούφαντον 
ίεσθήτα μέ έπωμίδας έντελώς μαργαριτοπλέκτους καί πίλον 
παρόμοιον. ΊΙ κ. ΙΙαλμερ είναι πλουσιωτάτη, όλίγαι δέ βα
σίλισσα: τής Ευρώπης εχουσιτά πολύτιμα κοσμήματα τής γυ- 
ναικός ταύτης. )

Απευθύνει τό «ώς εύ έταρέστητε» πρός πάσας τάς ξένας 
κεκλημένας τού Συνεδρίου, ας ευχαριστεί. διότι εσπευσαν νά 
ΙΡ-ετάσχωσι τής μεγάλης ταύτης καί πανδήμου γυναικείας εορ
τής, παρομοίαν τής όποιας ή ά.θρωπότης ουδέποτε μέχρι σή
μερον είδεν.

Μετά ταΰτα στρέφει τόν λόγον πρός τάς πρωταγωνισ-ρίας 
ύ γυναιχείου έν ’Αμερική κινήματος, καί διερμηνεύει διά 
χσεων θερμοτάτων τήν ευγνωμοσύνην όχι μόνον τού γυναι- 
ιου φύλου,άλλά σύμπαντοςτού ’Αμερικανικού λαού πράςαύτάς. 
«Μετεβάλετε, είπε, σείς τας πλαγγόνας τών αιθουσών, τά  

, ύρυατα τών άνδρών, τα άσυνείδητα σκευή τής διαιωνίσεως 
ύ ανθρωπίνου είδους, εις πολιτιδας, εις κυρίας τού οίκου, εις 
‘τ*ρ*ς έςόχους, εις έπιστήμονας καί καλλιτέχνιδας θαυμα- 
ζ-ς, εις παιδαγωγούς άπαραμίλλους, εις τροφούς εύεργετικάς 

ανθρωπίνου γένους».

Καί έξηκολούθησε τόν λόγον της έν ένθουσκοδεστάταις άπο- 
στροφαϊς, χειροκροτούμενη καί έπευφημουμένη συνεχώς. Τήν 
κυρίαν Πάλμερ δΐιδέχθηέπι τού βήματος ή άντιπροεδρος κ.
Ελλεν Ανροττέν, ταύτην ή πρόεδρος τού Συνεδρίου κ. 8β- 

^ ε ΐ  και αυτήν αί τέσσαρες γραίαι πρωταγωνίστρια: τού Γ υ 
ναικείου κινήματος.

Η μία τούτων ύπήρξεν άπαράμιλλος έν εύφυολογίαις, έν 
άκτινοβολία πνεύματος. ’Απεικόνισε μέ κωμικόν ύφος όλας τάς 
πικρίας καί τάς άπογοητεύσεις τών άγώνων τών πρώτων της 
χρόνων. Αίμητερες σας, είπε πρός τάς ’Αμερικανίδας, δέν ήν- 
νόουν την γλώσσαν, ήν τόσον καλώς σείς έννοείτε σήμερον.Τήν 
γλώσσαν, ή όποια ταίς έπε'βαλλε τήν εργασίαν, τήν γλώσσαν ή 
όποια τάς έδίδασκε τήν προοδον. Και έπειδή δέν μας ήννόουν, 
μάς ένέπαιζον, μάς έθεώρουν παράφρονας. Τά πρώτα δημο
σιογραφικά δοκίμιά μας, αί πρώται γυναικεία: Εφημερίδες 
μας ειχον περισσοτέρους άναγνώστας παρά άναγνωστρίας. Οί 
άνδρες μάς άνεγίνωσκον άπό περιέργειαν αί γυναίκες ειχον 
την περιέργειάν των έστραμμένην άλλοΰ.

Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ή άνδρική περιέργεια μετεβλήθη 
εις ένδιαφέρον, τά ένδιαφέρον εις θαυμασμόν. Τότε οί άνδρες 
μας οί νοήμονετ, οί άνδρες μας οί πατριώται, μάς έτειναν τήν 
χείρα. Αυτοί ύπεχρέωσαν τάς συζύγους καί θυγατέρας των νά 
άκούσωσι καί νά έννοήσωσιν. Αυτοί ήννόησαν, ότι ή ’Αμερική 
δέν ώφηλε νά άφήση τόν ήμισυν πληθυσμόν της έν άχρηστία. 
άλλά νά καλλιεργήση τάς δυνάμ,εις του, νά καρπωθή τάς ώφε- 
λείας του!

Τέλος μετά τάς κυρίας, ή κ. Πόττερ Πάλμερ άπηυθύνθη 
προς τά κοινόν καί ήρώτησεν. « ’Αφού εΐχετε τήν υπομονήν νά 
άκούσητε τόσας ρήτορας, θά έπιτρέψητι ήδη νά λάβγ) τόν λό
γον και εις άνήρ

— ΙΙοίος; ποιος; ήκούσθησαν πολλά; έκτής πλατείας φωναί.
— Ο κ. Στίβενσεν,ό άντιπροεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών 

ζητεί τόν λόγον, είπεν ή κ. Πάλμερ.
Χειροκροτήματα ΰπεδέχθησαν τήν πρότασιν τής κ. Πάλμερ 

καί ό κ. άντιπροεδρος άνήλθεν έπί τό βήμα.

Α ό γ ο ς  τ ο υ  α ν τ ιπ ρ ο έ δ ρ ο υ  τ ώ ν  'Η ν ω μ έ ν ω ν  
Π ο λ ι τ ε ιώ ν .

«Ουδέποτε καθ’ όλον τόν πολιτικόν καί κοινωνικόν βίον 
μου, ανερχόμενος εις τό βήμα, ήσθάνθην μείζονα δειλίαν έκεί- 
νης, ήν αισθάνομαι σήμερον. Αί ϊδέαι,αΐτινες πρό ολίγου άθρόαι 
συνωθούντο εις τήν κιφαλήν μου, έσκοτίσθησαν αίφνης καί ή 
γλώσσα μου, νομίζω, ότι έπαθεν αίφνης άπό γλωσσοδέτην. 
“Ο-.αν έθεσα τό όνομά μου ύπό τόν κατάλογον τών ονομάτων 
τών γυναικών, αΐτινες έλαβον τόν λόγον σήμερον, δέν ύπελόγι- 
σα ότι αί ρητορικά! δυνάμεις μου ήσαν τόσον άσθενείς, έν σχέ- 
σει πρός τόν χείμαρρον τής ρητορικής εύφραδείας, ήτις έπί 
ώραν ήδη κατεκηλησε τά ; άκοάς μας.

Ά λ λ ’ άκριβώ; ή ρητορική αδυναμία μου έρχεται εις έπι- 
σφράγισιν τής ιδέας, ήν προτίθεμαι νά διατυπώσω. Αί γυνα ί
κες μας, καίτοι έμειναν γυναίκες κατά τήν χαριν καί τήν λε
πτότητα καί τήν αισθηματικότητα και τήν γοητείαν, έγειναν 
άνδρικώτεραι ήμών, εις τούς κλάδους ιδίως, εις ούς έθεωρού- 
μεθα ύπεροχώτεροι. Αΰταί άπέκτησαν τήν δύναμιν τού λόγου, 
τό σθένος τού πνεύματος καί τή ; ψυχής, ένφ ήμείς οί άξε
στοι μέ τάς ισχυρά; πυγμάς ύπολειπίμεθα πολύ εκείνων.

Ούδεμία έκ τών πρό έμοΰ κυρ ών ρητόρων έβρεξε τά χείλη 
της. ούδεμία έσυμβουλεύθη τάς σημειώσεις της. Έ γώ  (καί 
έλαβε τό ποτήριονί αισθάνομαι τήν άνάγκην νά πιω καί δέν 
έντρέπομαι νά σάς είπω ότι αισθάνομαι τούς πόδας μου τρέ
φοντας » . (Χειροκροτήματα ένθουσιώδη καί γέλωτες καί έπευ- 
φημίαι).

Ό  ρήτωρ τότε έξηκολούθησε πλέκων στεφάνους καί εγκώ
μια διά τάς προόδους τού γυναικείου φύλου κατά τήν τελευ- 
ταίαν πεντηκονταετηρίδα, καί άποδίδων τήν έν πάσι πρόοδον
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του ’Αμερικανικού λαού εις τήν εκπολιτιστικήν έπιδρασιν καί 
μορφωτικήν συνεργασίαν τής γυναικός.  ̂  ̂ ^

Έ νφ , είπεν, οί έν Ευρώπη σοφοί συζητούσιν ετι κχ  ̂ αγωνί
ζονται να αποδείξουν οί μεν την δύναμιν, οί δέ την αδυναμίαν 
της γυναικός, ένφ οί όπισθοδρομικώτεροι έζχκολουθούν ίσως να 
τη διαφιλονεικοΰν τό ευεργετικόν καί εκπολιτιστικόν τής εύγε- 
νοϋς καί όχι τής χυδαίας εργασίας δικαίωμα, ένφ αί εκεί δι
δάκτορες τών επιστημών άριθμούνται έπί των δακτύλων  ̂ καί 
άδυνατοΰσι νά κερδίσωσι τά  τής ζωής των, διότι έ άνηρ άπο- 
φοάσσει αύταίς άμειλίκτως πάσαν οδόν, ήμεις έδώ Λρέπομεν 
αφθονους τούς γλυκείς καρπούς τής έλευθερας καί προοδευτι
κής τών γυναικών μας μορφώσεως. Ημείς απολαμοκνομεν 
τής ευχάριστου, τής άφατου ηδονής, νά συζώμεν μετά συν
τρόφων έμβριθώς μεμορφωμε'νω-, εις άραονιαν ιδεών και α ι
σθημάτων εις ενότητα καί ισότητα προορισμού. Αί γυναίκες 
μας αντιμετωπίζουν ώς ημείς την ζωήν μετ ίσης σταθερό
τητας, μετ’ ίσων πρακτικών καί πνευματικών έφοδιων. Γινώ- 
σκουν την μεγάλην τέχνην τού νά εί»αι έν ταύτφ  υπέροχοι 
σύζυγοι καί πολίτιδες καί έπιστημο«ες καί μητέρες.

Έταξείδευσα πολύ εις την Ευρώπην, ειτεν. "Οπου αί γ υ 
ναίκες ήσαν απαίδευτοι, ό λαός ήτο βάρβαρος, ή οικογένεια 
εν παραλυσίικ καί αποσυνθέσει, ό βιος χυδαίος, ρυπαρός, απε
χθής. Ούδχμοΰ δέ εκτός εύαρίθμων εξαιρέσεων, άπήντησα γ υ 
ναίκας, αιτινες νά είναι έν ταύτφ  και έπιστήμονες καλαί, καί 
οίκοδέσποιναι άρισται, καί συζυγοι φιλόκαλοι καί τρυφερά! και 
πολύτιμοι καί μητέρες άπαραμιλλοι ώς αί ιδικαι μας. Και 
όμως μετέχουσιν όσον καί ήμεις τού δημοσίου καί κοινωνικού 
βίου.

Περαίνων τόν θαυμάσιον καί διδακτικόν αύτόν λόγον του, 
άπεκάλεσεν εύεργέτιδας τής Αμερικής τάς -πρωταγωνίστριας 
τού γυναικείου κινήματος, λαίδην Κάδυ Στάντον, ην κατα- 
βληθεϊσαν ύπό τών γηρατειών άντεπροσώπευεν ό υιός της 
κατά τήν τελετήν ταύτην. την Σωσαναν Αντωνι, την λα ί
δην Νουκίαν Στόνε καί άλλας.

Εις αύτάς οφείλεται ή πρώτη εύγενής καί μεγάλη πράςις 
τού ’Αμερικανικού "Εθνους· ή άπελευθέρωσις τών Σκλάβων. 
Αύταί μάς έδίδαξαν τήν φιλανθρωπίαν καί τήν αγάπην πρός 
τον πλησίον. Αύταί αί έμπνεύσασαι τάς μητέρας μας, μάς 
έδίδαξαν νά άποφεύγωμεν τά  πάθη τής οινοποσίας και τών 
τυχηρώ·»πχιγνίων, τά όποία μαστιζουσιν έν Ευρώπη τήν αν
θρωπότητα. Χάρις εις αύτάς δέν άπαντάτε πλέον μεθύσους 
εις τάς όδούς, ά λλ ’ ούτε έχομεν γενεάς έξηντλημένας παρα
λυτικών καί παραφρόνων καί επιληπτικών, ά ; ή οινοποσία τών 
γονέων κληροδοτεί εις τά τέκνα !

Τόν ώραίον τούτον τού αντιπροέδρου τών Ηνωμένων Πο
λιτειών λόγον έχειροκρότησεν ένθουσιωδώς το ακροατηριον.

— Καί άλλος "κύριος ζητεί τόν λόγον, προσέθηκεν ή κ. Πότ- 
τερ -  Πάλμερ έγειρομένη. Επιτρέπετε ; Ο γενικός διοικητής
τού κράτους μας.

Ό  παρά τό πλευρόν μου καθήμενος γηραιός ούτος κύριος 
εγείρεται παρευθύς καί διευθύνεται πρός τό βήμα.  ̂ ^

Ή  κ Πάλμερ τφ  προσφέρει δέσμην έκ λευκών ρόδων, άλλ 
έκείνος σφιγγών εις τας χεΐράς του πληθύν εύοσμων πανσέδων 
αποποιείται.

Λ ό γ ο ς  τ ο ν  γ ε ν ι κ ό ν  δ ιο ι κ η τ ο ν  τ η ς  έ π ι κ ο α τ ε ί α ς  
Ί λ λ ι ν ο ν ο .

«Λεν δέχομαι, λέγει, άλλα άνθη. Προτιμώ αύτά , καί ύψωσε 
τήν ανθοδέσμην του, αύτά, άτινα μοί εδωκεν ή άγαπητή μου 
συζυγος Αύτά θά μέ έμπνεύσουν, εις αύτά θά οφείλω όλας τάς 
ιδέας, δι’ ών θά πλέξω τόν διά τάς ώραίας καί πνευματώδεις 
κεφχλάς σας προωρισμένον στέφανον.

Καί αληθώς ό λόγος του άπετέλεσεν ώραίον καί εύανθή καί 
μυροβολον τών γυναικών στέφανον. Ύπήρξεν άμείλικτος διά 
τούς τολμώντας νά παρακωλυωσι τήν γυναικείαν πρόοδον, ά-

νηλεής διά τούς διϊσχυοισθέντας ποτέ δ τι η γυνη υπήρζε κχ- 
τωτέρα τού άνδρός. Οί παρχκωλύοντες πρό πεντηκονταετίας 
τήν γυναικείαν πρόοδον, είπεν, ησαν τυφλοί και παράφρονες.
Οί πολεμούντες αύτήν σήμερον είναι προδόται, εχθροί τής 
άνθρωπότητος, εχθροί τού πολιτισμού, έχθροί τού μεγαλείου 
καί τής εύκλειας τής πατρίδος των. Ολοι αύτοί είναι βεβαίως 
υιοί μη·.έρων αμαθών καί κακών, είναι συζυγοι γυναικών ετι 
αμαθέστερων καί χειροτέρων. Καί αυτοί οί Κόιοι, δημιουργή
ματα τοιούτων δημιουργών, μάλλον τό κακόν η τό καλόν 
πράττουσι, μάλλον επιζήμιοι η ωφέλιμοι γίνονται εις την αν
θρωπότητα.

Καί έξωργίζετο καί έκτύπα τόν πόδα καί ήγανάκτει κατά 
τών ανθρώπων έκείνων, τούς όποιους ή κοινωνία ωφε>λε να 
στιγματίζη, ΐνα μή εύρίσκωσι μιμητάς, ίνα μη διαφθειρωσι 
καί άλλους.

Τέλος μετά μακράν έγκώμιον τής γυναικός ό ενθουσιώδης 
ούτος τής προοδου λάτρις κατήλθε τού βήματος επανειλημ- 
μένως καί ένθουσιωδώς χειροκροτηθείς.

Έπανέλαβε τότε τή ν  θέσιν του πλησίον μου, καί απευθυνό
μενος προς με: —«Μόνον εις σκ: θα δωσω ολ γχ α.θη,μο ει.,ε. 
Θά ράνετε μέ αύτά τήν Άκοόπολιν καί τόν Πχουενώ-α, τών 
όποιων τό χώμα θά έπεθυμουν νά φιλήσω απαζ ετι επι της 
ζωής μου».

Εις τά συγχαρητήριά μου διά τόν ώραίον του λόγον απην- 
τησεν: — « Ελπίζω ότι εις τήν πατρίδα σας δέν έχετε τοιούτους 
άντιπροοδευτικούς ανθρώπους β χ  είναι μέγα δυστύχημα,διότι 
τά άνκγεννώμενκ έθνη έ/ουν άνάγκην όλων όμοΰ τών δυνά- 
μεών των. ΐνα βαδίσωσι πρός τά  έμπρός».

Καί έξηκολουθησε νά μοί ομιλη περι τής Ελλάδος, ην προ 
έτών έπεσκέφθη, περι τού βχσιλεως μας πχρ ου εγκάρδιου 
ετυχε φιλοξενίας. Έ ν τφ  μεταξύ ή ορχήστρα άνέκρουεν ώραίον 
καί ενθουσιώδες έμβατήριον, μεθ ’ ο περικαλλής κόρη έςετέλεσεν 
ώοα>αν δυσκολωτάτην γυναικείαν σύνθεσιν επί τετραχόρδου.

Ό  υανος τότε τής έλευθερίας έπανελήφθη, μεθ’ ο αί κυρίαι 
πάσαι έξεχύθησαν εις τούς κρεμαστούς κήπους, ένθα αναψυ
κτικά καί τέϊον παρετίθετο.

Έλαβον τότε τήν έπί τής υποδοχής, παρά τή προέδρω, τ ι
μητικήν θέσιν μου. καί είδον παρελαυνούσας πρό έμού πάσας 
τάς υπέροχους γυναίκας τού κόσμου, αιτινες θερμότατον έ,ε* 
δήλουν υπέρ έμού ένδιαφέρον καί εύγενεϊς καί άδελφικού; μοί 
άπηύθυνον λόγουτ.

ΜΤΡ0ΠÜΑΕΊ0Ν ΚΑΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΝΗ
Σάπωνες. άναψυκτιχα υγρά, όδοντοκόνεις, άρ-όυαχα ¿ι la Sarah Bernhard. 

Τό μυστήριον τής μαγίση; χαλλιτε/νιδος άνεχχλυφθη. 11'»; δ ιεφ ει μ ι  ολη» 
τήν ίσ/νότητα της τόσον θιυμασιον «.αί χνθηοόν 3=ρμα : Μχτεχειριζίτο ιοιον 
σάπωνα, ιδία; σχευασίας, ας κατέστησε γνωστός εις τβ χοινόν ο μυρεψος της, 
οστις εδωκεν εί; αό:ά; καί το ονομά της ως τίτλον. , ,

Τό μυοοπωλεΤον Στινη εσερεν ολκ αύτα τά θαυμάσια τή; Sarah Bernhard, 
άτινα θέτει εί: τήν διχΗεσιν τώ/ πολυπληθών πελατίδων του _________

ΕΡΓΟ ίΤΑΣΙΟΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ 
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Τ Α Μ Π Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
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Τό πρώτον έν ’Αθήνα·.: συσταθε« «αί χατασχευάζον παντός είδους ί ν  θ η 
ύιέρτερα «ατά τήν φυσικήν άπομίμησιν καί _αύτών των Ευρωπκι ,ων _ ν , 
διά καπέλλα. διά φορέματα νυμφικά καί χορού, δι α.θουτα , κα. γι, _ -
παντ ς είδους καί χρώματος Στέφανα διά γάμου; έχλεκ-ής ποιόιητος εις 
μάς άπιστεότους, σχεδόν χάρισμα. Στεφάνου»πολυτελείς όιά κηόειας 
ήμ-.στ τών εύρωιΤ5Ϊ<ών τιμών.  -

Ή  κυρία Καρδι«άλ έλαβε κατ’ αύτάς τα  *ερίμενομενχ *- 
φάσματα'διά στηθόδεσμους, λινά καί μεταξωτά, νέων χρωμ*'
τισαών καί ποιότητας έξαιρέτου.

Ή  κ. Καρδινάλ, μεθ’ όλην τήν φοβεοάν ύψωσιν του συ
ναλλάγματος διατηρεί πάντοτε τάς αύτάς από διετίας ο?ε 
σθείσας τιμάς τών στηθοδέσμων της. Επομένως οί στη ° ^ 
σμοίτηςείνε σήμερον κατά τι εύθηνότεροι τών έκ Παρι**-· 
όμοίας ποιότητος.


