
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ! ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ!

Κατά τήν έσπέεαν τής 6 νσευ-βεΐου έ. ή αίθουσα τοΰ εν ΆΟη- 
νχις Συλλόγου Παρνασσού., έφιλοςένησεν έν μέσφ έκλεκτοΰ ακροα
τηρίου περισπούδαστου ομιλίαν τοΰ κ. 11. Άγγελοπούλ.ου 'Αθανάτου 
περί προστατευτικών τών άποφυλαζιζομένων καταδίκων εταιριών. Τ’ο 
έςόχως κοινωνικόν τοΰτο θέμα ά'πτεται πολλαχώς τών σκοπών τής 
Πολιτικής Οικονομίας ζαί επομένως ανάγεται είς τον κύκλον τής 
«Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεω;».

Ή ϋπαρξι; καί λειτουργία ποινών καί φυλακών ύπό παν- 
τοϊα ονόματα, ύπήρξε πάντοτε αναγκαία διά τήν ασφάλειαν 
τής δημοσία; τάζεως εν πάσα, κοινωνία καί παρ’αυτοί; τοϊς 
βαρβάρα·.; λαοϊς. Τοιοϋτο; ητο ό σκοπό;, όστι; έπεδιώκετο έν 

άγνοια ϊσω; και αυτών τών κοινωνιών, περικαλυπτόμενο; ύπό 
τών νεφών τή; βαρβαρότητας, καί κατά τόν βαθμόν τοϋ πολι
τισμού έκαστη; κοινωνία; παρουσιαζόμενο; ύπό διαφόρου; μορ- 
φά; καί τύπους, έκτρεπόμενος κατά τό μάλλον καί ήττον τοϋ 
πραγματικού σκοπού τή; ποινή;. Αί άοχαΐ ύφ' ά; έλειτούργει 
προ; ένό; αιώνα; τό σωφρονιστικόν σύστημα εύρίσκονται έν 
πλήρει άντιΟέσει πρό; τάς σήμερον έν ισχύει, μολονότι ό έπι- 
διωκόμενο; σκοπό; δύναται τι; νά εί'πη ότι είναι ό αύτό;.

Τό σωφρονιστικόν ζήτημα έλαβε τήν πρέπουσαν θέσιν έν τή 

άναπλάσει τών κοινωνιών άπό τών άρχών τοϋ παρόντα; αίώ- 
νο;, πανταχοϋ δέ έξετιμήήη ή εκπολιτιστική αυτού δύναμις. 

Άφ'ή; άνεκηρύχΟη ώς άρχή, ότι πάσα πολιτεία τιμωρεί όπω; 
ασφάλιση τήν δημοσίαν τάξιν τγη ^.έπωσίως τοί’ ίχτρα- 
.τιΐ’τοι; ηί-τήο. μζτίΖλτ/ΐτ. καί ή βζσις τοϋ σωφρονισμού.
Τό φραγγέλιον άντεκατεσταΟη διά τή; νβι·Λ·ης άναπτύξεω; καί 
βελτιώσει·?; τοϋ σωφρονίζομένου. Έάν άλλοτε ή φυλακή άπε- 
τελει ασφαλιστικόν φραγμόν ανυπέρβλητον μεταξύ τοϋκατα-

ΕΊΌΣ 13 —ΦΥΛ. 154 — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1889 26



362 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΤΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΙ 363

δικού καί της κοινωνίας, ό φραγμός ούτος σήμερον τείνει νά 

καταστή όσον οίόν τε βατός, άλλα προπαρασκευαζομένου τοϋ 
καταδίκου είς την ύπερπήδησιν αύτοϋ ανευ κινδύνου της δημο
σίας τάξεως. ΊΙ έλλειψις καταλλήλων φυλακών ε’γε'νετο αι
σθητή, ήκούσθη δέ ή φωνή τών φιλάνθρωπων, οϊτινες άνέλα- 
βον τόν εύγενή αγώνα τής βελτιώσεως τών φυλακών, έπί τφ 

σκοπφ νά χρησιμεύσωσιν αύται ώς σχολεία άναμορφώσεως 
τών είσαγομε’νων εν αύταϊς πρό; σωφρονισμόν καί άποδόσεως 

τή κοινωνία αντί κακούργων χρηστών πολιτών. Έν όλίγω 
χρόνφ αί νε'αι αύται ίδέαι περί τοϋ σωφρονισμού τών εγκλη
ματιών έλαβον τεραστίαν διάδοσιν, τής σάλπιγγος τής μεταρ- 
ρυθμίσεως ήχησάσης είς πάντα σχεδόν τά έθνη, φιλοτιμηθέντα 
νά συμμορφωθώσιν όσον τό δυνατόν πλεϊον ταϊς άρχαϊς ταύ- 

ταις. Οϋτω έπεκράτησεν ή θεωρία ότι διά τής ποινής καί τοϋ 
τρόπου τής ε’κτελέσεω; αύτής δέον νά έπιδιώκηται ούχί μόνον 

ό σκοπός τής τιμωρίας, αλλά ζυριώτατα ό σκοπός τής βελ
τιώσεως τών εγκληματιών. Πρός επιτυχίαν τοϋ σκοπού τού
του παρετηρήθη ότι δέν ήρκει ή πρόνοια περί τοϋ σωφρονιστι
κού συστήματος, όπερ τότε ήτο λίαν ελαττωματικόν, καί τών 

ύλικών συνθηκών τών φυλακών, άλλ ’ ότι ήτο επίσης ανάγκη 
ε’κτός τής σωστικής έπιδράσεως έπί τοϋ ηθικού τοϋ καταδίκου 
κατά τήν περίοδον τής έκτίσεως τής ποινής, νά τφ χορηγήται 
μετά τήν άπελευθερωσίν του απαραίτητος προστασία, διότι ό 
κατάδικος έκτίων τήν σωφρονιστικήν τρόπον τινα θεραπείαν 
του, έγκατελιμπάνετο είς τό στάδιον τής έκ τής φυλακής 
άπολύσεώς του απροστάτευτος, ώ; έκ τούτου δέ ευκόλως έπα- 
νέπιπτεν είς τό σφάλμα δι * δ έσωφρονίσθη. "Οπως ό ασθενής 
ευρισκόμενος έν τώ σταδίω τής άναρρώσεως έχει μεγαλειτέραν 
ανάγκην προφυλάξεων όπως μή υποτροπιάση ή ασθένεια του, 
οϋτω καί ό σωφρονισθείς εγκληματίας έχει ανάγκην προστα
σίας είς τά πρώτα βήματα τή; έν τή κοινωνία άποζαταστά- 
σεώς του. Από τών αρχών τοϋ παρόντος αίώνος ή άρ/ή τής 
προστασίας τών καταδίκων κατά τήν έποχήν τή; άπελευθερώ- 
σεώς των θεωρείται ώς άναπόφευκτον συμπλήρωμα παντός 
σωφρονιστικού οργανισμού. Τα αγαθά αποτελέσματα τήςέφαρ- 

μογής τών προστατευτικών ιδεών δέν έβράδυνον. Διότι παρε

τηρήθη πανταχοΰ,όπου συνεστήθησαν προστατευτικά! έταιρίαι, 
ή μείωσις τής καθ ’ υποτροπήν εγκληματικότητας. Αί έταιρίαι 
αύται προϊόν μάλλον ιδιωτικής πρωτοβουλίας, διεδόθησαν τα
χέως έντε τή Ευρώπη ζαί τή ’Αμερική είς τρόπον ώστε σή
μερον ελάχιστα πεπολιτισμένα έθνη, έχοντα όπωςδήποτε σω. 

φρονιστίΧόν τινα οργανισμόν, στερούνται τοιούτων εταιριών. 
Ήμεΐς δυστυχώς δέν άναφερόμεθα καν έν τή αναμορφωτική 

όδώ τής βελτιώσεως τών φυλακών, ούχ ήττον τελευταϊον άνε- 
φάνησαν μεμονωμένα·, τινέ; ένέργειαι, ή δέ άπόκτησις μιας 
φυλακής συγζεντρούση; όπωςδήποτε τάς ίσχυούσας σήμερον 
σωφρονιστικής συνθήκας, εδωκεν ώθησιν τινα είς τό ζήτημα τής 

βελτιώσεως τών ήμετέρων φυλακών, όπερ πρό πολλοϋ τεθέν 
έπί τοϋ τάπητας, δέν δύναται έπί τέλους ή νά ώριμάση. Μέ
χρι τή; εποχής έκείνη; δυνάμεθα νά παρακολουθώμεν τάς σω
φρονιστικά; προόδου; τάς γενομένας έν τοϊ; άλλοι; έθνεσιν, έν 
τή έλπίδι ότι τάχιον θέλομε·/ εισαγάγει αύτά; καί παρ' ήμϊν.

Ί’πό τοιούτων κατεχόμενος ιδεών έρχομαι, νά απασχολήσω 
ύμά; δια θέματος, όπερ βεβαίως δέν έχει τά χαρίσματα παν
τός άλλου τερπνού αναγνώσματος, δυναμένου νά άποζημιώση 
ύμάς δαψιλώς διά τήν θυσιαζομένην εσπέραν. Διά τοϋτο προ
καταβολικοί; θέλω εύχαριστήσει υμάς έπί τή παρεχόμενη μ.οι 
επικουρία, έλπίζων ότι δέν θέλω έξαντλήσει τήν ύμετε'ραν υπο
μονήν .

Τό θέμα οπερ θέλει απασχολήσει ήμας, ώ; έκ τών μέχρι 
τοϋδε λεχθέντων ήννοήσατε. είναι ό σχηματισμός εταιριών πρός 
προστασίαν τών έκ τών φυλακών απολυόμενων ενδεών κατα
δίκων μετά τήν έκτισιν τή; ποινή; των. Θά μοί έπιτρέψητε 
μίαν έκδρομ.ήν μέχρι; Αμερικής καί τών κυριωτέρων κρατών 

τή; Ευρώπης, έν οί; άνεπτύχθησαν καί έφηρμόσθησαν αί προ
στατευτικά! έταιρίαι, μεθ’ ο θέλω έπανέλθει έπί τοϋ ζήτημα- 
το; τής αναγκαίας εισαγωγή; αύτώ·' παρ’ ήμϊν. Τό πρό ολί
γου δημοσιευθέν υπόμνημα τοϋ κ. Ρ. Fuchs, προέδρου τή; 

κεντρικής διευθύνσεω; τή; έθνική; ένώσεω; τών προστατευτικών 
εταιριών τών άπελευθερουμένων καταδίκων τοϋ μεγάλου δου
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κάτου τής Βάδης, θέλει απαλλάξει ήμάς τοϋ κόπου τής επι
τόπιου μεταβάσεως εις έκαστον τών κρατών, ών θέλομεν ποιή
σει μ.νείαν. οί δέ αξιότιμοι άκροαταί μου θέλουσι καθησυχάσει 
περί της άπωλείας τοϋ χρόνου των, άναγνωρίζοντες μετ’εμού 
χκριτας τώ άξιοτίμω κ. FucllS.

Τά πρώτα βήματα τών προστατευτικών ιδεών ύπερ τών 
άπελευθερουμένων καταδίκων έγένοντο έν τή Γ·. Αμερική ύπό 
τήν ε’πίδρασιν τών ιδεών, αΐτινες,τή πρωτοβουλία άνδρών οίοι 
ό Φλαμ.μ.ανδο; ύποκόμ.ης Βιλαίν καί ό άγγλος φιλάνθρωπος 
Χοβάρδ, έκηρύχθησαν καί διεδόθησαν περί τά τέλη τοϋ 18 

αίώνος τόσον έν τώ παλαιώ κόσμω ώς καί έν τώ νέω καί ιδίως 
παρά τοϊς Quakers καί έν τω Κρατεί τής Πενσυλβανίας. Θεω- 
ροϋντες τόν τελικόν σκοπόν τής ποινής υπό τήν αληθή αύτοΰ 
έποψιν, πρό παντός τιθέμενοι τήν βελτίωσιν τοϋ καταδίκου, 
έκήρυξαν οί φιλάνθρωποι ούτοι τάς προστατευτικά; ιδέας, ποιή- 
σαντες αληθή εκστρατείαν άνά τού; δύο κόσμους, καταδει- 
κνύοντε; τήν ατέλειαν παντός σωφρονιστικού οργανισμού, όστις 
δεν είχε ώ: παρακολούθημα τήν προστασίαν τοϋ άπελευθέοου 
ενδεούς καταδίκου.

Αΐ ΐδέαι αύτών εύρον γόνιμον έδαφος έν τώ νέω κόσμω καί 
ουτω τή 7 Φεβρουάριου 1776 ίδρύθη έν Φιλαδέλφεια ή πρώτη 

προστατευτική εταιρία, ύπερ τών άπελευθερουμένων ένδεών κα
ταδίκων ύπό τοϋ πλουσίου αστού Ριχάρδου Βίνστερ, όστις, 
κατοίκων παρά τινα φυλακήν, έβλεπεν ίδίοις όμμασι τήν έγ- 
κατκλειύ'.ν είς ήν έρρίπτοντο οί άποφυλακιζόμενοι πτωχοί κα- 
τάδικοι. ’Ολίγον μετάταύτα, έπί τής αγγλικής κατοχής, διε- 
λύθη ή έταιρία αύτη άλλ’ όπως έπανιδρυθή τώ 1787. Με
ταξύ τών μελών αύτής κατελέγετο ό Βενιαμίν Φραγκλΐνος, 
προηδρεύετο δε έπΐ πολλά έτη ύπό τοϋ διαμαρτυρουμένου επι

σκόπου κ. Βάϊτ.
Μετά τόν ύπερ ανεξαρτησίας αγώνα, ή άναδιοργάνωσις τοϋ 

σωφρονιστικού συστήματος έν τή Αμερική έπεδιώχθη μετά 
μεγάλης θέρμης. Έταιρία·. ώς ή τή; Φιλαδέλφεια: συνεστή- 
θησαν έν Βοστώνι τω 1824 καί έν Νέα Ί’όρκη τώ 184 4, ών 
σκοπό; ην ούχί μόνον ή προστασία τών άπελευθερουμένων κα

ταδίκων, άλλά καί ή έν γένει μεταρρύθμισε; καί βελτίωσις τοϋ 

σωφρονιστικού συστήματος. Αποτέλεσμα τών ενεργειών τής 
τελευταίας ταύτης έταιρίας ήν ό άναδιοργανισμός τοϋ σωφρο
νιστικού συστήματος έν Αμερική δι ίδρύσεω; γενική; σωφρο
νιστικής εταιρίας έδρευούση; έν Νέα Ί’όρκη, έκτεινομένης έφ ’ 
όλης τής Βορείου Αμερικής καί διευθυνούσης τήν έν γένει σω
φρονιστικήν αύτής κίνησιν. Τή πρωτοβουλία τής έταιρίας ταύ
της συνεκλήθη τό πρώτον διεθνές σωφρονιστικόν συνέδριου έν 
Λονδίνω τώ 1872. Εργον αύτής είναι έπίση; περιοδικά! συ
νελεύσεις, ών ή τελευταία. γενομένη τώ 1885 ήρίθμει 2,000 

παρακαθήμενα μέλη, ώς καί ή ίδρυσες κεντρικού γραφείου τής 
ποινικής στατιστική; έν Ούασιγκτώνι, ούτινο; αί πληροφορία·, 
άνακοινούμεναι εί; τό προσεχές διεθνές σωφρονιστικόν συνέδριου 
Οέλουσι ρίύει πολύ φως εί; διάφορα σωφρονιστικά ζητήματα. 
Ό αριθμός τών κατά τό πρότυπον τή; εταιρία; τής Φιλαδέλ

φεια; ίδρυθεισών εταιριών έν τή Βορείω ’Αμερική ανέρχεται μέ
χρι σήμερον εί; 30. Σκοπός των είναι ή ύπό τών μελών των 
έπίσκεύις τών καταδίκων έν ταϊ; φυλακαϊς, ή προστασία αυ
τών μετά τήν άποφυλάκισίν των καί ή προπαρασκευή καί επι
δίωξις τής μεταρρυθμίσεω; καί έπί τά βελτίω άναδιοργανώ- 

σεως τών φυλακών. Ό κύκλος τής ένεργείας τών εταιριών 
τούτων έκτείνεται εϊτε καθ’ όλον έν κράτος ή εΐ; μικρότερα; 
περιφέρειας, είναι δέ προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αί πη- 
γαίτων αποτελούνται έκ τών συνεισφορών τών μελών των ή εκ 
δωρεών καί έξαιρετικώ; έξ έπιχορηγήσεων κυβερνητικών. 1 οιου- 
τοτρόπως ή έταιρία τή; Ν. Ί’όρκη; εισπράττει 5,000 δολ- 

λάρια. κατ’έτος, ή τής Καλλιφορνίας, τής Μασζχουσέτης, τής 
Πενσυλβανίας άνά 2,500 δολλάρια. Κράτη τινα χορηγοϋσιν 
άπ' ευθείας τοϊς άποουλακιζου-ένοις καταδίκοι; βοηθήματα, συ- 
νιστάμενα εί; έξοδα ταξειδίου ή ένδύματα μέχρι 10 δολ.λα.ρίών. 
Έπί τέλου; εϊ; τά κράτη, έν οί; δέν ύπάρχουσ·. προστατευ- 
τικαί έταιρία·., οί κατάδικοι περιορίζονται είς τάς έκ τής έν τή 
φυλακή έργασίας οικονομία; των. ’Ιδιαιτέρας μνεία; τυγχάνει 
ή προστατευτική έταιρία τή; Μαριλάνδη; ίδρυθείσα έν Βαλτι
μόρη τό 1868. Κατά τό 188 4—1885 ή έταιρία αύτη, έχουσα 
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είσόδχ{Λα 30,000 δολλαρίων, συνέδραμε 1349 άποφυλακισθέν- 
τας καταδίκους. ΊΙ έταιρία αύτη άσχολεΐται καί είς γενικά 

σωφρονιστικά ζητήματα.
Έν τή σωφρονιστική αναδιοργανώσει της Αγγλίας δύο 

πρόσωπα είργάσθησαν κατ’εξοχήν. Ό Τζών Χόβαρδ, άποβιώ- 
σας τό 1790, υιός πλουσίου έμπόοου, άνέλαβε την φροντίδα 
νά καταστήση γνωστής τώ πεπολιτισμένω κόσμω τάς άτελείας 

τοϋ σωφρονιστικού συστήματος της πατρίδας του, ποιήσας ά- 
ληθή εκστρατείαν άνά ύλην την Ευρώπην, όπου κατόρθωσε νά 
διαδώση τήν ιδέαν τής βελτιώσεως τής τύχης τοϋ καταδίκου. 
Ή παρ ’ αύτοΰ δοθεϊσα ώθησες είχε τόν αντίκτυπον αύτής έν 
Αμερική ένθα,ώς εί'δομεν, πολύ ώφελήθησάν έκ τών ιδεών τοΰ 
Χόβαρδ τά συμμερισθέντα καί έφαρμόσαντα. αύτάς κράτη. Ό 
άγων ήτο δυσκολώτεοος έν αύτή τή ’Αγγλία, ένθα μετά πεισ
μονής ήγωνίσθη ό Χόβαρδ, έχων βοηθόν τόν πλούτον του καί 
έπί τέλους κατωρθώσας νά διάδοση τήν αρχήν οτι ή προστασία 
τών καταδίκων είναι κατ’έςοχήν χριστιανικόν έργον.

"Οχι όλιγώτερον σημαντικαί ύπήρξαν αί Ουσία·, τής ’Ελι
σάβετ Φρύ, γυναικός πλουσίου εμπόρου τοϋ Λονδίνου, (άπο- 
βιωσάσης τό 1845). ΊΙ Ελισάβετ Φρύ ένησχολήθη είδικώς 
διά τούς καταδίκους τοϋ φύλλου της, αί προσπάθειαί της δέ 

έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυχίας. Τή πρωτοβουλία αύτής 

συνεστήθησαν έταιρίαι τόσον διά τήν βελτίωσιν τών φυλακών 
όσον διά τήν προστασίαν τών έξ αύτών έξερχομένων. Τριά

κοντα ολόκληρα έτη, ήτοι τό ήμισυ τοϋ βίου της. καθιέρωσεν 
ή Ελισάβετ Φρύ διά τό εύγενές έργον όπερ άνέλαβεν. “Οπως 
αϊ ίδέαι τοϋ Χόβαρδ, αί τής Φρύ έτυχον άποδοχής έπιτυχοϋς 
έν Κοπενάγη, έν Βερολίνφ καί πλείστοις Δήμοις τής Ελβετι
κής ’Ομοσπονδίας.

Έν τούτοις ή άνάπτυξις τών προστατευτικών έταιριών έμεινε 
στάσιμος έν Αγγλία. Άρχικώς ή προστασία τών άποφυλα- 
κιζομένων καταδίκων άνήκε τόσον είς τό κράτος ώς καί είς 
τούς ίδιώτας. Τω 1857 ίδρύθη ή πρώτη προστατευτική έται- 

ρία τών άποφυλακιζομένων καταδίκων. Δώδεκα κλλαι συνε
στήθησαν εύθύς μετ’ ολίγον, ύποβοηθηθεϊσαι ύπό νόμου τώ 

1862. Διά τοϋ νόμου τούτου άνεγνωρίζοντο αί παρόμοιαι 
έταιρίαι, τιθέμεναι δέ ύπό τόν έλεγχον τοϋ κράτους, ταϊςέχο- 
ρηγοϋντο διάφοροι επιχορηγήσεις. Διά νεωτέρου νόμου αί άπό 
τοϋ 1877 γενόμεναι δαπάναι πρός έπαναφοράν τών άποφυλα- 
κιζομένων καταδίκων είς τάς έστίας των, βαρύνουσι τό κράτος.

Έν Λονδίνφ λειτουργεί άπό τοϋ 1856 ύπό τήν προστασίαν 
τοϋ πρίγκηπος τής Ούαλλίας, τοιαύτη προστατευτική έταιρία, 
ής άρχικώς σκοπός ήν ή αναζήτησες τών καταλλήλων μέτρων 
πρός άνακούφισιν τής άθλιότητος διά τής ίδρύσεως ασύλων 
διά τούς άνηλίκους καί τούς άστέγους. Τό 1864 δι’ άποφά- 

σεως προσέθεσεν είς τήν άποστολήν της τήν προστασίαν τών 
άποφυλακιζομένων καταδίκων. ΊΙ έταιρία αύτη κατέβαλε με- 
γίστας προσπάθειας πρός σύνδεσμον πασών τών τοιούτων έν 
’Αγγλία έταιριών. Πρός τοϋτο δύο συνελεύσεις έλαβον χώραν, 
καθ’ας άπεφασίσθη κατ’ άρχήν ό σύνδεσμος καί ή άλληλο- 
βοήθεια τών έταιριών τούτων, κατορθώθη δέ ή μεταρρύθμισες 
τοϋ νόμου τοϋ 1867 όπως ή έκ 4,000 λιρών κυβερνητική επι
χορήγησες διανέμεται μεταξύ όλων τών έταιριών άναλόγως τοϋ 
άριθμοϋ τών καταδίκων, ούς είχε νά συνδράμη, έκάστου βοη
θήματος μή δυναμένου νά ύπερβή τάς 2 λίρας. ΤΙ δευτέρα 
συνέλευσις ’έλαβε χώραν τό 1885 έν Λονδίνω, άπεφασίσθη δέ 

κατ’ αύτήν ή προστασία τών καταδίκων γυναικών. Ό σύν
δεσμος τών έταιριών μεθ ’ ολας τάς ληφθείσας άποφάσεις δέν 

κατέστη πραγματικός. Τά. άποτελε'σματα τοϋ τοιούτου οργα
νισμού δέν ύπήρξαν καθόλου ευχάριστα, μή κατβρθωθέντος 
όπως οί κατάδικοι άποκτήσωσι πλήρη εμπιστοσύνην είς τάς 
έταιρίας ταύτας, αϊτινες έξήσκουν τήν έπίβλεψιν τών άπελευ- 
θερουμένων καταδίκων ύπέρ τό δέον ένεργητικώς. Άλλά καί 
ετεραι τινές δυσκολία·, έδυσχέρανον τήν έξάσκησιν τών προσ
τατευτικών καθηκόντων, ώς ή εύρεσις π. χ. έργασίας καταλ
λήλου δι’ έκαστον κατάδικον, άφ’ ετέρου δέ τά έξοδα τής 

διοικήσεως συνέβαινε νά άποοοφώσι μέγα μέρος τών κεφα
λαίων τών έταιριών. Τοϋτο όμως δέν ήμπόδισε τήν αΰξησιν 
τών προστατευτικών έταιριών. 105 έταιρίαι ύφίστανται ήδη 

έν ’Αγγλία άσχολούμεναι είς τήν προστασίαν τών έκ τών φυ
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λακών άπολυομένων καταδίκων. Εκτός τούτων ύπζρχουσε 

καί άλλαι μικραί έταιρίαι κατά δήμους. Έν Σκωτία διά 50 
φύλακα; ύπάρχουσιν 6 έταιρίαι. Έν 'Ιρλανδία όπου δέν εφαρ
μόζονται οί νόμοι, δι’ ών δίδονται έπιχορηγήσει; έκ μέρους τής 

κυβερνήσεω; δέν ύπάρχουσιν έταιρίαι τοιαϋται- Μεταξύ τών 
έταιριών τοϋ Λονδίνου άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι ή «Βασι
λική έταιρία» ίδρυθεϊσα τώ 1858 καί τεθεϊσα ύπό τήν προσ
τασίαν τής Βασίλισσα,ς. Τό κράτος τή παρέχει έπιχορήγησιν 
έκ 3,000 λιρών, τά έξοδα δέ αύτής κατά τό 188 5 άνήλθον είς 

10,494 λίρας.
Έν Βελγίω, μολονότι ό σωφρονιστικό; οργανισμός αύτοϋ 

θεωρείται ό τελειότερος πάντων, δέν κατορθώθη μέχρι σήμερον 

ή σύστασις προστατευτικών εταιριών τελείως λειτουργουσών. 
Ή πρώτη πρός τοϋτο απόπειρα έγένετο έπί τής βασιλείας 
τής Μαρίας Θηρεσίας δηλ: πρό ενός αίώνος. ούχ ήττον άπέ- 

τυχεν. Έτεραι άπόπειραι έπανελήφθησαν τό 1835, τό 1847 
καί τό 1864. Πασαι άπέτυχον. Ώς αίτια τούτου θεωρείται 
ή μή άνάμιξις τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας είς τήν σύστασιν 
τών έταιριών τούτων. Τό υπέρ τό δέον επίσημον τών μελών 

των συνετέλεσεν είς τήν αποτυχίαν αύτών. Ή έποπτεία 
τοϋ κράτους βεβαίως είναι αναγκαία διά τήν επιτυχή λειτουρ
γίαν τών έταιριών τούτων, άλλ' ούδέποτε αΰτη στηρίζεται 
άποκλειστικώς εί; τήν μεσολάβησιν αύτοϋ. ΙΙδη έν Βελ.γίω 

κατανοήσαντες τό σφάλμα τοϋτο ασχολούνται είς τήν σύστα- 
σιν έταιριών κατά τό άγγλικόν σύστημα.

Αί πρώται βάσει; τής προστασίας τών άποφυλακιζομένων 
καταδίκων έτέθησαν έν Γαλλία τό 1819 διά τής συστάσεως 
εφορευτικών επιτροπών τών φυλακών, αΐτινες έπεφορτίσθησαν 
τήν ηθικήν βελτίωσιν τών κρατουμένων καταδίκων. Βραδύτε
ρου τό 1842 καί 1857 έγένετο απόπειρα ίδρύσεως προστα
τευτικών έταιριών διά τοϋ προσωπικού τής σωοοονιστικής δι- 
οικήσεως. Τά έπισυμβάντα πολιτικά γεγονότα έματαίωσαν τήν 
πραγματοποίησή αύτών, έκτοτε δέ μέχρι τού 1870 ή Γαλ
λική Κυβέρνησις περιωρίσθη είς τήν ύποστήριξιν ύπζρχουσών 

προστατευτικών τινων έταιριών καί ένεθάρρυνε τήν ΐδρυσιν 

νέων τοιούτων. Αί ίδρυθεϊσαι κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα 
έταιρίαι οφείλονται είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, σκοπός 

δέ αύτών ήν ή προστασία τών νεανίδων καί τών γυναικών κα
ταδίκων, κατ ’ έξαίρεσιν δέ τών ενηλίκων καταδίκων.

Τό 1869 το σύστημα τοϋτο τής πατρωνεΐας ΰπέστη θεμε
λιώδη μεταρρύθμισιν διά τής ίδρύσεως έν Παρισίοις εταιρίας 
προς προστασίαν τών άποφυλακιζομένων καταδίκων τοϋ θρη
σκεύματος τών διαμαρτυρομένων ύπό τοϋ ίερε'ως Ρομπέν. Τό 
1871 ή εθνική συνέλευσις άνεγνώρισε τήν ανάγκην τοϋ διορ- 
γανισμοϋ τής προστασίας τών καταδίκων, άνακηρύξασα τούτο 
καθήκον διά παν πεπολιτισμένον έθνος. Περίτό τέλος τού 1871 
συνεστήθη ή γενική προστατευτική έταιρία τών άποφυλακιζο- 
μένων καταδίκων έν Παρισίοις, ής σζοπος ήν ούχί μόνον νά 
δώστ, μεγάλην ώθησιν τών προστατευτικών ιδεών έν Ιίαρισίοις, 
αλλά καί νά παρασκευζση τό έδαφος πρό; σύστασιν σχετικών 
έταιριών έν ταΐς έπαρχίαις. Αί προσπάθειαι τής έταιρία; ταύ- 
της έτυχον γενικής υποδοχής, έστέφθησαν δέ διά τή; ίδρύσεως 

83 προστατευτικών έταιριών έν ταΐς κυριωτέραι; έπαρχίαις. 
Κυβέρνησες, νομαρχιακά καί δημοτικά συμβούλια παρέσχον 
τήν υλικήν καί ήθικήν συνδρομήν των, άναγνωρισθείση; τής 

ανάγκης συστάσεως μιας τουλάχιστον προστατευτική; έταιρία; 
άνά πάσαν επαρχίαν. Τούς αγώνας τής εταιρίας ταύτης συ
νέδραμε ή έν Παρισίοις τό 1877 συστηθεϊσα Γενική έταιρία 
τών Φυλακών, ής κύριος σκοπό; είναι ή μελέτη καί συζήτησε; 
παντός ζητήματος σχετικού εί; τόν άναδεοργανισμόν τών φυ
λακών καί τό σωφρονιστικόν έν γένει σύστημα. Τελευταίου διά 
νόμου τοϋ 1885 έπί τών μέσων τή; προλήψεως τής καθ' υπο
τροπήν έγκληματιζ.ότητος, αί προστατευτικά! έταιρίαι έλαβον 
μεγάλην ζνάπτυξιν, άναγνωρισθείση; νομοθετικώ; τή; ανάγ
κη; αύτών, καί χρηματίζω; ύποστηριζομένης τή; κανονική; 
λειτουργία; των. Έν τω προϋπολογισμέ τοϋ 1888 άνεγράφη 
πίστωσες πρός τόν σκοπόν τούτον έξ 120,000 φράγκων. Ό 
ολικός· αριθμό; τών προστατευτικών έταιριών καθ' όλην τήν 
Γαλλίαν τό 1880 άνήρχετο εί; 74,σπουδαίως έκτοτε αύξηθεί;.

Ή 'Ολλανδία δέν καθυστερεί εί; τό ζήτημα τή; προστα- 
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βίας τών καταδίκων. Τό 1823 τή ιδιωτική πρωτοβουλία συ*  
νεστηθη ή πρώτη προστατευτική έταιρία. Ή έταιρία αυτή σύγ- 
κειται έ; ώρισμένου αριθμού τοπικών έταιριών, αίτινε; άπο- 
στέλλουσι κατ’ έτος απεσταλμένους εί; γενικήν συνε'λευσιν, ή· 
τις έκλέγει τήν διεύΟυνσιν, έδρεύουσαν έν Άμστελοδάμφ καΐ 
έπιφορτισμένην τήν άνωτε'ραν διοίκησιν. Έπιτροπαί έκ κυριών 
έσχηματίσθησαν είς τάς μεγάλα; πόλεις δια τάς γυναίκας κατα
δίκους. Ή έταιρία κατ' άρ/ήν δεν δέχεται ούδεμίαν έπιχορή— 

γησιν τοϋ κράτους. Λΐ χρηματικά! πήγα: αύτής περιορίζονται 
άποκλειστικώ; είς τήν έκ 5 φρ. καταβολήν τών μελών καΐ είς 
δωρεάς. ΊΙ χορηγουμένη προστασία είναι ώργανισμένη ώς έξής: 

τετράκις τοϋ έτους αί σωφρονιστικά! διευθύνσεις άπευθύνουσι ταΐς 

τοπικαϊς έταιρίαι; πληροφορίας λεπτεμερεΐ; περί τών μελλόν
των έντός ολίγου νά άποφυλακισθώσι καταδίκων. Τό έπιβαλ- 
λόμενον ταΐς τοπικαϊς έταιρίαι; καθήκον είναι νά προσπαθή- 
σωσι νά τοΐς εύρωσιν έργασίαν έντός τής περιφέρειας των ή νά 
συνενοηθώσι πρός τόν σκοπόν τοϋτον μετά τών γειτονικών εται
ριών. Αΐ τοπικά! έταιρίαι δύνανται νά διαθέσωσι βοηθήματα 
μέχρι 25 φράγκων. Προκειμένου περί ποσοϋ ανώτερου ανάγκη 
άδειας τής κεντρικής διευθύνσεως. Τά δώρα πρός τούς προστα- 

τευομένους άπαγορεύονται, πάσα δέ δαπάνη γενομένη δι’ αυ
τούς δέν πρέπει νά εχη τόν χαρακτήρα προκαταβολής.

Τά έπιτευχΟένπα άποτελέσματα είσι καλά καί κακά. ’Ιδιαι
τέρως έπέτυχον αί προσπάθεια: πρός άποικισμόν έν τή 'Αμε

ρική καί τοποθέτησιν τών νέων καταδίκων έν τώ έμπορικω ναυ
τικό. Τό 1885 ύπήρχον 35 τοπικαΐ έταιρίαι άριθμοΰσαι 
2,064 μέλη. Τά εισοδήματα τής μέν κεντρικής διοικητικής 
έπιτροπή; άνήλθον είς 21,227 φράγκα, τών δέ τοπικών έται- 
ριών είς 14,458 φράγκα.

Έν Γ’ωσσία άπό τοΰ 1819 τή πρωτοβουλία τοΰ φιλάνθρω
που άγγλου Βέννιγκ, μεταβάντος είς ΙΙετρούπολιν πρός έπί— 
σκεψ:ν συγγενών που, ίδρύθη έταιρία τών φυλακών συγκειμένη 
έξ άνδρών καί γυναικών, ής σκοπός ήν ή ήθικοποίησις τών κα
ταδίκων, ή ύλική βελτίωσις τών φυλακών καΐ ή ίδρυσις πλειο- 

τέρων έταιριών τοϋ αύτοΰ είδους. ΊΙ έταιρία αύτη ένήργει έκ 

συμφώνου μετά τών ύπαλλήλων τή; σωφρονιστικής διοικήσεως. 
Κατ’ έτος συνερχόμενη γενική συνέλευσις τών μελών αύτής 

ήκουε τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων τοϋ παρελθόντος έτους. 
ΊΙ έταιρία προσεπορίζετο τά χρηματικά κεφάλαιά.της έκ τών 

συνεισφορών τών μελών της, έκ δωρεών καί εκ τής επ εκκλ.η- 
σίαις ένεργουμένης συλλογής έλεημάτων. Τό κεφάλαιον τη; 
άνεβιβάσθη ολίγον κατ’ ολίγον είς 1,000,000 ρουβλίων. II 

έταιρία αύτη,καίτοι τεθειμένη ύπό τήν προστασίαν τοϋ αυτο- 
κράτορος, είχε τόν χαρακτήρα τή; ιδιωτική; πρωτοβουλία;. 
Μετά τινα έτη ή Κυβέρνησε; τή παρεχώρησε τήν φροντίδα τής 
διευθύνσεως καί διαθέσεως τών πρός διατήρησιν τών καταδί
κων πιστώσεων. Κατά τά έτη δέ 1851 καί 1855 ή έταιρία 

άνεδέχθη τήν άνωτέραν πραγματικήν διεύθυνσιν τών φυλακών 

συγχωνευθεΐσα είς τό ύπουργεΐον τών εσωτερικών ύπο την προε- 
δρείαν τοϋ ύπουργοϋ, καϊ ούτω έπαυσε νά άνήκη τή ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Ότε έπί τέλους, μετά τήν κατάργησιν τής δου

λείας καί τών σωματικών ποινών, παρεστάθη ή ανάγκη τής 
άνιδρύσεως νέων φυλακών, δι’ αύτοκρατορικοϋ νόμου τής 27 
Φεβρουάριου 1879 ώργανίσθη ειδικόν συμβούλιου τών φυλακών, 
ούτινος ή δικαιοδοσία έξετάθη έφ’ όλης τής αύτοκρατορίας, 
άντικαταστήσαν καί τήν άρχαιοτέραν έταιρίαν τών φυλακών.

Ύπό τής έταιρίας τών φυλακών ίδρύθη τό 1 8 1 9 έν ΙΙετρου- 
πόλει άσυλον όπως δέχηται τού; άπολυομένου; καταδίκου;, 
άπό δέ τοϋ 1875 ύφίσταται ομοιον άσυλον διά τά; γυναίκα;, 
άς ήθικοποιοϋσι δι’ έξηγήσεω; τοϋ Εύαγγελίου. Πλεΐσται άλλαι 
προστατευτικαΐ έταιρίαι έν πλ.ηρει οργανισμό έχουσιν άναλά- 
βει τήν εύγενή καί φιλάνθρωπον φροντίδα τής προστασίας τών 

καταδίκων καί τής προφυλάξεω; αύτών όπως μή έπαναπέσω- 
σιν εί; τό έγκλημα.

ΊΊ σωφρονιστική έν γένει μεταρρύθμισε; εύρεν ήχώ καί έν 
τώ βασιλείω τή; Σουηδία; καί Νορβηγία; άπό τών άρχών τοΰ 
παρόντος αίώνος. Τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας έδωκαν 

τήν πρώτην ώθησιν άπό τοϋ 1840. Ό πρίγκηψ διάδοχο; καί 
καί κατόπιν βασιλεύ; Οσκάο Ιο: έγραψε καί έδημοσίευσε λίαν 
σπουδαίαν πραγματείαν «περί ποινών καί φυλακών». Συμ- 
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φώνω; πρό; τήν διά τοΰ βασιλικού τούτου συγγράμματος τε- 
θειμένην άρχήν, καθ ’ ήν καθήκον παντός πολίτου είναι νά 

τείνη χεΐρα βοήθειας ε·; τού; άπολυομένου; τών φυλακών κα
ταδίκου;, δέκα τέσσαοε; προστατευτικά· έταιρίαι έσχηματί- 
σθησαν ε’ν ταϊ; επαρχία·.; τοϋ βασιλείου. Ώ; χρηματικαί πη- 

γαί έχρησίμευσαν κατά πρώτον αί συνεισφορά! τών μελών αύ

τών, αί ύπο τών επαρχιών χορηγούμενα·. επιχορηγήσει; καί εν 
άνεπαρκεία τούτων τά ταμιευτήρια τών φυλακών. Τά ταμιευ
τήρια ταΰτα, διευθυνόμενα ύπό τή; γενική; διοικήσεως τών φυ

λακών, είναι προικισμένα διά ποσοΰ άφαιρουμένου έκ τοϋ προϊόν- 
το; τών φυλακών, άνερχομένου περίπου εί; 50,000 φράγκων 
κατ'έτος. Εί; τό τέλο; τοΰ 187!) ύπήρχεν αποταμίευμα 
400,000 φράγκων. Τό 1879 συνεστήθη εν Στοκχόλμη εθνική 

προστατευτική εταιρία, ήτι; αποτελεί τρόπον τινά τό κέντρον 
όλων τών προστατευτικών εταιριών τοΰ βασιλείου μεθ' ών συν
δέεται. Έάν ό Βασιλεύ; εΐργκσθη υπέρ τών φυλακών τοϋ βασι

λείου του, ή Βασίλισσα ύπήρξεν ό ιδρυτή; ένό; γυναικείου ασύ
λου έν Στοκχόλμη, όπερ διατηρεί έζ τοϋ ιδιαιτέρου ταμείου τη;. 
Έν τώ άσύλω τούτω γίνονται δεκτά·, μετά τήν έκτισιν τή; ποι

νή; των γυναίκες κατάδικοι, αΐτινες διαμένουσιν έν αύτώ έπί έν 
τούλάχιστον έτος, προπαρασκευαζόμεναι όπω; άποκαταστα- 
θώσιν ώ; υπηρέτρια·, ή εργάτρια·..

Έν Ελβετία εϊ; τινα καντόνια ή προστασία τών άπελευ
θερουμένων καταδίκων είναι νομοθετική διάταξις· Έξασζεΐ- 
ται έφ’ όλων άνευ έξαιρέσεω; καί τρόπον τινά. ύποχρεωτιζώς. 
Άλλά εί; τά περισσότερα καντόνια ή προστατευτική ένέργεια 

οφείλεται εί; τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί ύπόκειται εί; 
την έλευθέραν συναίνεσιν τών άποφυλακιζομένων καταδίκων. 
Τό κράτος τή; Γενεύη; έδωζε τήν πρώτην ώθησιν τό 1818 
πρό; οργανισμόν τή; προστασία; τών καταδίκων. Έκτοτε ή 

σύστασι; προστατευτικών εταιριών διεδόθη άνά πκσαν τήν 
Ελβετικήν ‘Ομοσπονδίαν. "Ηδη πρόκειται περί συστάσεως 

κεντρική; διοικητική; έπιτροπή; πρό; άμοιβαϊον σύνδεσμον 
όλων τών προστατευτικών εταιριών. Τό περί αύτή; σχέδιον 

καταστατικού θέλει συξητηθή εί; τό προσεχώς συγκληθη- 

σόμενον συνέδριον τών άντιπροσώπων τών εταιριών.
'Ηθελον έξαντλήσει τήν υπομονήν υμών. έάν εξιστορούν λε· 

πτομερώ; τήν σύστασιν καί λειτουργίαν τών προστατευτικών 
εταιριών παρά τοϊ; άλλοι; ευρωπαϊκοί; κράτεσι. Περιορίζομαι 
συνεπώς άναφέρων, ότι τοιαΰται έταιρία·. έπί όμοιων βάσεων 
ύφίστανται καί δίδουσι λίαν εύχ άριστα άποτελέσματα έν Δα
νία, Γερμανία, ‘Ιταλία, Λύστρία ζαί Ουγγαρία ζαί Ισπανία. 

Έν Γερμανία ιδιαιτέρως τόν σκοπόν τών προστατευτικών εται
ριών ύπεβοήθησαν πολύ αΐ κατά τά τελευταία έτη συσταΟεϊ- 

σαι έργατιζαί άποιζίαι, ών σκοπό; είναι ή παροχή προσωρι- 
νώ; άσυλου τοϊ; άνευ έργασια; άτόμοι; καί τοΐς άπελευθέροι; 
καταδίκοι; καί ή ένασχόλησι; ύπό τινα; όρου; πρό; παροχήν 

αύτοΐ; έργασίας. Τά μέχρι τοϋδε αποτελέσματα τών άποι- 
κιών τούτων ύπερέβησαν πασαν προσδοκίαν, έξηγουμένης εν

τεύθεν τής μεγάλη; διαδόσεω; αύτών.
ΙΙαρ’άπασι τοϊ; κράτεσι, παρ’ οί; είσήχθησαν αΐ προστα

τευτικά·. ιδέα·., ίδιαιτέρω; ένησχολήθησαν είς τήν προστασίαν 
τών έγζαταλελειμμένων άνηλίκων καί τών νεαρών έγκλημα- 
τιών, ώ; τοϋ μόνου ασφαλούς μέσου πρό; καταπολέμησιν ζαί 
περιστολήν τής έγκληματιζότητο; έν τή γενέσει αύτής. Εί; 
όλα σχεδόν τά. κράτη, άτινα. άνέφερον, ύπάρχουσιν είδικαί 

έταιρίαι, έχουσαι ά.ποζλειστικόν σκοπόν τήν προστασίαν τών 
άνηλίκων καταδίκων καί άεργων, συντρεχόμεναι πρό; τοΰτο 

και υπό τών Κυβερνήσεων. 'Ο οργανισμό; τή; χορηγούμενη; 
προστασίας έν άσύλοι;, σωφρονιστικοί; σχολείοις ζαί άναλό- 
γοι; άλλοι; καθιδρύμασι δύναται νά άποτελέση τό άντιζείμενον 
μια; ολοκλήρου πραγματεία; καί διά τούτο δέν εισέρχομαι εί; 

τήν έξέτασιν αύτοΰ.
Τοιαύτη είναι ή ιστορία τών προστατευτικών εταιριών παρά 

τοϊς πεπολιτισμένοι; κράτεσι. Τά. έξ αύτών άγαθά άποτελέ- 
συ.α.τα. ήσθάνθησαν πασαι αί κοινωνία·., παρ’αί; είσήχθησαν, 
διά τής μειώσεω; τή; έν γένει έγκληματιζότητο; καί ίδια τών 

καθ' υποτροπήν έγκληματιών. Τελευταίου δια τή; εισαγωγή; 
έν πλείστοι; κράτεσι τοΰ θεσμού τή; προσωρινή; ύπό όρονάπο- 
λύσεω; τών παρουσιαζόντων βελτίωσιν καταδίκων, ή ϋπαρξι;
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προστατευτικών έταιριών άποτελεϊ ανάγκην άπαραίτητον.
Ό κ. Fuchs συμπληρών τό μακράν ΰπόμ.νημά του παρα

τηρεί, ότι έν ούδενί άλλω κρατεί της Ευρώπης έγένετο εργα
σία έπί της εισαγωγής τών προστατευτικών έταιριών.Μεταξύ 
τούτων συγκαταλέγεται δυστυχώ; καί ή 'Ελλάς. Άλλ’έάν 
εις τόν κ. FucllS είναι άγνωστο; εντελώς ή σωφρονιστική ερ
γασία ήμών ώ; μή σπουδαία, ημάς ιδιαιτέρως πρέπει νά έν- 
διαφέρη ή γνώσις της καταστάσεως αΰτη;, ήτις, είναι ευτύ
χημα ότι δέν χαίρει ευρωπαϊκή; φήμης.

ΊΙ κατάστασι; τών ελληνικών φυλακών, είναι τοιαύτη ώ
στε καιρίως προσβάλλει τάς στοιχειωδεστέρας περί εθνικής φι
λανθρωπίας ιδέας καί ματαιοϊ έντελώς τόν ύψηλόν τής ποινικής 
δικαιοσύνης σκοπόν. Εντός αυτών δέν κατοικεί ή υγιεινή τών 
ψυχών καί τών σωμάτων, άλλ’ ή άργία καί ή διαφθορά, ή δέ 

ποινή άπό θεραπευτηρίου τής έγκληματικότητος μετατρέπεται 
εις ευτελή θεραπαινίδα της κοινωνικής έκδικήσεως καί άπρο- 

νοησίας. Τοιουτοτρόπως ή ισχύ; τής πολιτείας χρησιμεύει α
πλώς εις συγκέντρωσε·/ τών κακοποιών τάσεων διά τό τέλος 
τής μείζονο; έξαχρειώσεως αύτών, καί δέν άνοίγουσιν αί θύραι 
τών φυλακών είμή ϊνα έκμπέμψωσι μεγάλας ποσότητας νέων 
αιτίων περαιτέρω κοινωνικής διαφθοράς. ’Ιδού έν συνάψει ή εί- 
κών τών ήμετέρων φυλακών, ώς διετύπωσαν αύτήν κατά τό 
1875 οι πρωτοβουλία τοϋ τότε είσαγγελέως τών Έφετών ά- 
ναλαβόντες τήν σύστασιν έταιρία; τών φυλακών, καϊ είναι βέ
βαιον ότι ή κατάστασις αΰτη είναι έτι καί σήμερον ή αύτή, 
έάνέξαιρέσωμεν τό σωφρονιστήριον τοϋ κ. Συγγροϋ, όπερ οφεί
λεται εις τήν ιδιωτικήν γενναιοδωρίαν.

ΊΙ Ιστορία τών ήμετέρων φυλακών άρχεται άπό τοϋ 1836 
διά τοϋ Β. Διατάγματος τής 31 Δβρίου. όπερ άφεθέν έκτοτε 

είς τά άρχεϊα τή; Επικράτειας, χρησιμεύει ώ; ιστορικόν μνη- 
μεϊον, ούδέποτε έφαρμοσθέν. Είναι αληθές ότι έν τω διατάγ- 

ματι τούτω περιέχεται πλήρες σωφρονιστικόν σύστημα άντι- 
γραφέν έκ τών έν Βαυαρία ίσχυόντων. Αλλά τότε τό έθνος 
ευρισκόμενον είς τήν έπομένην τής καταρτίσεώ; του, δέν ήδύ- 
νατο νά έφαρμόση τά; διατάξει; αύτοϋ, ά; ούτε σήμερον ά- 

κόμη δύναται νά έφαρμόση, ώς άπαιτούσας συνθήκας, αΐτινες 

ούτε ταϊ; οίκονομικαϊ; δυνάμεσι τοϋ έθνους είναι σύμφωνοι, ούτε 

τοϊς έθίμοις καί ταϊ; άνάγκαι; τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας. Κατά 
τό διάταγμα τοϋτο δέον νά χορηγήται έκάστφ καταδίκω τρο
φή, ήν θά έζηλοτύπει άπας ό γεωργικός πληθυσμός τής Ελ
λάδος, κλινοστρωμνή δέ έκ στρωμμάτων, σινδονών, σκεπα
σμάτων καί έπί τέλους 16 όλα έτερα άντικείμενα ιματισμού 
μηδέ τών νυχτίρυών σκούφων έξαιρουμένων ! Όποια εΐρωνΐα 
διά τού; γυμνητεύοντα; καταδίκου; μας, οΰς νήστεις μαστίζει 
ή φθίσις καί ή άθλιότης έν τοϊ; ύγροϊς ύπογείοις τών δήθεν φυ
λακών μας. Άλλ ’ άν τό έθνος κατά τό 1836 δέν ήδύνατο νά 
τοποθέτηση καταλληλότερον τού; καταδίκους του, σήμερον 
όμως άξιοϋν προόδους έν τώ πολιτισμφ, οφείλει νά στρέψη 

τήν προσοχήν έπί τών φυλακών του, αΐτινες στιγματίζουσι 
τήν εθνικήν φιλοτιμίαν.

Δέκα τέσσαρα έτη μετά τήν έκδοσιν τοϋ Βασιλικού τούτου 
διατάγματος, καθ’ ά ή τύχη τών καταδίκων κατ’ ούδέν έβελ- 
τιώθη, εύρίσκομεν έν διάταγμα τής 20 Δεκεμβρίου 1850, ΰπο- 
γεγραμμένον παρά τής πρώην βασιλίσσης Αμαλίας, δι’ ού 
συνιστάτο διαρκής έπιτροπή, άποτελουμένη ύπό τοϋ ύπουργοϋ 
τών ’Εσωτερικών ώ; προέδρου, τοϋ γενικού γραμματέως τοϋ 

υπουργείου τής Δικαιοσύνης, τών τμηματαρχών τής δημοσίου 
άσφαλείας καί τών δημοσίων έργων καί δύο ίατροσυνέδρων, 
ής σκοπός ήν νά συσκέπτηται καί γνωματεύη περί τή; έν γέ- 
νει βελτιώσεως τών φυλακών. Λί σκέψεις καί αί προτάσεις τή; 
έπιτροπή; ταύτη; μένουσιν άγνωστοι μέχρι σήμερον καί οΰτω;_ 
ή υπαρξί; τη; άποτελεϊ ιστορικόν μ.νημεϊον ανευ πολλή; ση

μασίας.
“Ετερα δεκατέσσαρα έτη παρήλθον, καθ’ ά μεταβολαί με- 

γάλαι έπήλθον εί; τό Κράτος μή έπιτρέπουσαι τήν ένασχόλη- 
σιν πρό; λύσιν σωφρονιστικών ζητημάτων. Έπί τέλου; τό 
1864 διά τή; προσαρτήσεως τή; Έπτανήσου άπεκτήσαμεν 

φύλακας τινα; ώργανισμένα; παρά τών Άγγλων, ών σπου
δαιότερα ή τή; Κερκύρας. Ό κανονισμός τής φυλακής ταύ- 

της προϊόν τής άγγλική; πρακτικότητο; περιήλθεν ήμϊν, πε- 
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pu/_Et δε “λήρε; σύστημα σωφρονιστικόν, ούτινος ή εφαρμογή 
<j.er) όλην τήν μεταβολήν, ήτις έπήλθε διά τής παραδόσεω; είς 
έλληνικά; χεΐρα;, τήν κζμνει νά διακρίνηται μεταξύ τών ελ
ληνικών φυλακών, άν και συγκρινομένη π ρό; έαυτήν έπί τής 
αγγλική; εποχής, εκτός τοϋ κτιρίου κατ’ ούδέν άλλο Οά 
όμοιζζη.

Μετά μίαν δεκαετίαν ή κατζστασι; τών φυλακών έφθασε 

H'V.r· ‘■ϋ’ αιθούση; τοϋ Βουλευτηρίου, κινήσασα εκ φρίκη; τά 
ευγενή αισθήματα ένίων έκ τών κ.κ. βουλευτών. 'Αποτέλεσμα 
τουτου ύπήρξεν ή σύστασι; «'Εταιρίας τών Φυλακών», ή 

γέννησε; τής όποιας οφείλεται είς την ώθησιν, ήν εδωκεν ό τότε 

εισαγγελευ; τών Εφετών είς τό ζήτημα τών φυλακών. II 
εταιρία αύτη άποβλέπουσα είς τήν βελτίωσιν τών φυλακών 

είχεν ανάγκην χρηματικών κεφαλαίων,άτινα δεν έ'λλειύαν άμα 
έκρουσΟη ή Ούρα τής ιδιωτικής γενναιοδωρίας. Έν βραχεί 
χρονικώ διαστήματι συνήχθησαν 25—30 χιλιάδες δραχμών, 
γενναιόδωρος δε πολίτης κατέΟετο 500 χιλιάδας δραχμών πρός 

άνοικοδόμησιν μιας φυλακής. Άλλ’έντώ μεταξύ ό ύπέρ βελ- 

τιώσεως τών φυλακών θερμός ενθουσιασμός συνεκεράσθη, μή 
αναζωογονηθείς δέ εγκαίρως άπεσβέσθη άφησα; κατατεθει

μένα τά παρασχεθε'ντα χρηματικά κεφάλαια. Αί φυλακαί κατ’ 
ούδέν βελτιωΟεϊσαι έξηκολούθουν χρησιμεύονται ώς σχολεία 
διαφθοράς έπί μάλλον καί μάλλον αυξανόμενης. Έπί τέλους 

περί τά; αρχάς τής παρούση; δεκαετηρίδος ή κατζστασι; τών 

ελληνικών φυλακών συγκινεϊ τόν ήμέτερον Σύλλογον, οστι; διά 
τοϋ νομικού αύτοΰ τμήματο; έπελήφθη τοϋ ζητήματο; τής 
βελτιώσεως αύτών. Επιτροπή έκλεχθεΐσα άνέλαβε μετά θέρ
μη; πολλή; τοϋ φιλανΟρωπικωτάτου άνατεθέντο; αύτή έργου, 
έπισκεπτομένη τά; φύλακα; καί προσπαθούσα νά είσαγάγη έν 
αύται; τό σισσίτιον, τήν ήθικήν καί θρησκευτικήν διδασκαλίαν 
καί τήν έργασίαν. Άλλα τί; Οά πιστεύση ότι ή έπιβλέπουσα 
τότε τά; φύλακας άρχή μύρια παρενέβαλε προσκόμματα όπως 
ψυχρζνη τόν ζήλον τών αξιότιμων προσώπων, άπερ άπετέλουν 

τήν επιτροπήν, καί τό οποίον επί τέλους κατώρθωσεν. Έν τού
τοι; ή επιτροπή δέν έπαυσεν έργαζομένη πρό; επιτυχίαν τοϋ 

άρχικοϋ σκοπού, έπεκαλέσθη δέ και τήν ιδιωτικήν φιλανθρω
πίαν, ήτι; έσπευσε νά άπαντά,ση διά. προσφορά; 35—40,000 
δραχμών. Τελευταίου προκειμένου περί διαθέσεως τοϋ κεφα
λαίου τούτου ό Σύλλογο; άπεφάσισε νά χρησιμοποίησή αυτό 
πρό; ϊδρυσιν ενός εκπαιδευτικού σωφρονιστηρίου άνηλίκων κα
ταδίκων, όπερ δέν έπραγματοποιήθη μέν είσέτι, άλλά πάσα 
ύπάρχει έλπίς ότι γενναιόδωρο; χειρ θέλει συμπληρώσει τήν πρός 
τοϋτο άπαιτουμένην δαπάνην. Τό μάλλον αξιοσημείωτου χρο
νικόν έυ τή ιστορία τώυ φυλακών μας εινε ή άπόκτησι; τοϋ σω*-  
φρονιστηρίου τοϋ κ. Συγγροΰ, τό όποιον όπως δήποτε συγ- 
κεντροι τά στοιχεία σωφρονιστικής φυλακής. Άλλα διά τής 
άποκτήσεως αύτής δέν συνεπληρώθη βεβαίως ή σωφρονιστική 

ήμών άναδιοργάνωσις.
"Οπως κλείσω τήν ιστορίαν τών έλληνικών φυλακών πρέπει 

νά άναφέρω ότι έκαστη; φυλακής έφορεύει έπιτροπή άποτελου- 
μένη εκ τοϋ νομάρχου ή έπαρχου καί τών προέδρου καί είσαγ- 
γελέως τών σχετικών πρωτοδικών. Περιττόν νά προσθέσω ότι 
ενεκεν τών πολλών καθηκόντων τών άποτελούντων τάς έφο- 
ρευτικάς ταύτας έπιτροπάς, ή έφορεία περιορίζεται είς τήν έκά- 
στοτε γνωμοδότησιν περί μεταθέσεω; καταδίκου τίνος άπό φυ
λακής είς φυλακήν. ’Εκτός τών έπισήμων τούτων παρ’έκαστη 
φυλακή επιτροπών ύφίστανται τρεις έτι έταιρίαι έκ κυριών 
άποτελούμεναι καί ιδιωτικόν φέρουσαι χαρακτήρα, συσταθεϊ- 
σαι ή μέν τό 1887 έν Ναυπλίφ, αί δέ ετεραι τό παρελθόν έτος 
έν ΙΙζτραις καί Χαλκίδι. Καί αί τρεις αύται έταιρίαι ύπό τήν 

ύψηλήν προστασίαν τή; Βασιλίσσης, σκοποϋσι κατά τόν ομοιό
μορφον σχεδόν κανονισμόν των, τήν φιλάνθρωπον άνακούφισιν 
καί βελτίωσιν τών έν ταΐς φυλακαί; κρατουμένων, διά τής πα
ροχής ηθικής καί θρησκευτικής διδασκαλίας, καΐ τή; εισαγω
γή; ωφελίμων έν τω βίω τεχνών, δι’έπισκέύεων έν ταϊ; φυ- 

λακαϊς κτλ. Τού; πόρου; τών έταιριών τούτων άποτελοΰσιν αί 
συνεισφορά1, τών μελών αύτών καί αί φιλάνθρωποι δωρεαί είς 
χρήματα καί παντοειδή πράγματα καί κατά τρίτον λόγον τό 

άναλογοϋν εί; αυτά; χρηματικόν ποσόν έκ τή; καθαρά; προ
σόδου τή; έργασία; τών κρατουμένων. Όμολογουμένως σ σκο-
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πός ον προέθεντο αί συστήσασαι τά; έταιρία; ταύτα; εύγενεϊς 
ζυρίαι είνε άγιο;, άλλ’έπιτραπήτω μοι νά παρατηρήσω ότι είνε 

συγχρόνως ζαί ανώτερο; τών δυνάμεων αύτών. Έάν ό έπιδιω- 
ζόμενος σκοπό; ήν μάλλον περιορισμένος, ήέζπλήρωσίς του Οά 
ήτο ασφαλέστερα, ενώ ήδη είναι βέβαιον, ότι ούτο; έμεινεν 
ανευ αποτελέσματος έν ταϊ; φυλαζαϊ; ζαί τών τριών πόλεων, 
ά; προανέφερον. Οϋτω π. χ. αί εύγενεί; ζυρίαι διά συχνών 
επισκέψεων έν ταϊ; φυλαζαϊ; ζαί διανομή; ήΟιζών βιβλίων, 
ήδύναντο να συντελέσωσιν είς τήν τήρησιν ζαΟαριότητος ζαί 
ήΟιζήν τινα άνάπτυξιν τών καταδίκων. Τοϋτο θα ήτο αρκε
τόν. ΊΙ παροχή ζαί ή συστηματική όργζνωσις τή; έργασία; 
έν ταϊ; φυλακαϊ; είναι δύσκολος νά πραγματωΟή ανευ τή; 
συνδρομή; τή; σχετική; αρχή;, μόνη; αρμόδια; να διαΟέση τά 

κατ’αύτήν. Ανευ τή; μεσολαβήσεως αύτή; Οά έσαλεϋετο ή 
έν πάση φυλακή αναγκαία τάξι; καί πειθαρχία. Άντ'αύτοϋ 
ήδύνατο νά προστεΟή εί; τον σκοπόν τών εταιριών τούτων ή 

προστασία τών ζαταδίζων μετά τήν άπελευΟέρωσίν των.
Ή έλλειύι; προστατευτικών έταιριών είναι καταφανέστερα 

παρ'ήμ.ϊν, τών όποιων αί φυλακαϊ είναι έντελώς ανοργάνω
τοι, οί δέ άπελευΟερούμενοι ζατάδικοι έξέρχονται αύτών στε

ρούμενοι, ώ; έπί τό πλεϊστον καί τοϋ άβολου. Είναι αληθές, 
ότι όπως λειτουργώσι τοιούτου είδους έταιρίαι απαιτείται ζαί 

τι; σωφρονιστικό; οργανισμό;, άλλ'είναι έπίσηςάποδεδειγμένον 
ότι τά αποτελέσματα τών έταιριών τούτων είναι άγαΟά ζαί 
παρά τοϊ; πλημμελεστέροις σωφρονιστικοί; οργανισμοί;. Άλλως 
ή σύστασι; αύτών παρ’ήμϊν, όσον αντίστροφο; ζαί άν θεω- 
ρηθή, ήθελε γνωρίσει τή κοινωνία τήν άπάνθρωπον ζατζστα- 

σιν τών φυλαζών μα;, ζαί ήΟελον άναγζαίω; προσθέσει εί; τόν 
σκοπόν των, τήν διά παντός μέσου επιδίωξιν τή; βελτιώσεως 
αύτών. Δέν προσκόπτει δε εϊςτι ή συνένωσες τών δύο σκοπών. 
Άν ύπάρχουσιν έν Γαλλία, ζαΐ αλλαχού τοιαϋταιδιπλοΰν έ'χου- 
σαι σκοπόν έταιρίαι, παρ' ήμϊν ζατά πλείονα λόγον ή ϋπαρξι; 
αύτών επιβάλλεται ενεζεν τοϋ μικρού αριθμού τών φυλαζών 

ζαί τών κρατουμένων ζαί ιδία τών δεόμενων προστασίας έκ 
των άπελευθερουμένων ζαταδίζων. Άλλ'έκτο; τούτου ήθελον
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εξεγείρει τήν ελληνικήν φιλοτιμίαν, ήτι; θέλει συντρέξει έξ- 
αναγζζζουσα ζαί προσφέρουσα τά ύλιζά μέσα τή; άναδιοργα- 
νώσεω; τών φυλαζών μας, αΐτινες προσβάλλουσι ζαιρίως τήν 
εύρωπαϊζήν φιλανθρωπίαν. Έάν ήναι αληθές ότι ζαί αί φυ
λαζαϊ παρουσιάζουσιν ύπό τινα έποψιν εικόνα τοϋ πολιτισμού 
έθνους τίνος, ή περί τοϋ ήμετέρου πολιτισμού έντύπωσις, ήν 
ήθελε σχηματίσει πζ; ξένος έπισζεπτόμενο; τάς ελληνικά; φύ
λακας, Οά ήναι ότι ή άρμόζουσα ήμϊν γεωγραφική Οέσις είναι 

μάλλον έν τή Αφρική ή έν τή Ευρώπη.
Αί ελλήνιζα· φυλαζαϊ έζτός τών άλλων στερούνται οργανι

σμού καταλλήλου προσωπικού φυλάκων. Οί στρατιωτικοί φρου
ροί έπιτελούσιν ώ; έπί τό πλεϊστον ζαί καθήκοντα φυλάκων, 
πυροβολοϋντε; έ'στιν ότε ζατά τών ύπό σωφρονισμόν καταδί
κων πρός έπαναφοράν τής τζξεως! Ούδεμία φυλακή έχει ίδιον 

εσωτερικόν οργανισμόν! Ούδέ σκιά σωφρονιστικού συστήματος!

Καί δεν πρέπει νά άποδώσωμεν τήν άΟλίαν κατάστασιν τών 
ελληνικών φυλαζών άποζλειστιζώ; είς τήν έλλειψιν χρηματι

κών πόρων, οΐτινες όμολογουμένως δέν είναι πάρα πολύ ισχνοί. 
Τό κράτος δαπανά σήμερον έν στρογγυλόν έζζτομμύριον διά 
τήν συντήρησιν τών φυλαζών, ήτοι περίπου όσον δαπανά σχε- 
τιζώς ή μεγάλη Γαλλία πρός συντήρησιν τών ΐδιζών της. 
Αλλά παρ ήμϊν οί έγζληματίαι είναι διπλάσιοι έν άναλογία 
τών έν Γαλλίγ., εντεύθεν δέ ή ανεπάρκεια τών ύπό τοϋ κρά
τους διατιθέμενων χρημ. μέσων. Αλλά τήν ανεπάρκειαν ταύ- 
την έπαυξζνει ή μ.ή ζζτζ σκοπόν διζύεσις αύτών. Βεβαίως 

ήδύναντο νά διατεϋώσι πρακτικότερου καί άποτελεσματιζώ- 
τερον. Τά περί τούτου έπραγματεύΟην ήδη έν ιδιαιτέρα με
λέτη, έξέρχονται δέ τοϋ θέματος ήμών. Τό ζυριώτερον όπερ 
καθυστερεί παρ ημίν, είναι ή ιδιωτική πρωτοβουλία, ήτις παν- 

ζαί πάντοτε έδωζε τήν πρωτην ώΟησιν εί; τήν λύσιν 
τών σωφρονιστικών ζητημάτων. Αΰτη βεβαίως δέν έκβιάζεται, 

άλλ’έξεγείρεται συγζινουμένη. Ή είκών τοϋ "Ελληνο; κατα
δίκου είναι τοιαύτη όπω; ούχί τήν συγκινήση άλλά τήν έπα- 

ναστατήση.
Ό Ελλην κατάδικος πριν άποζ.τήση τόν τίτλον τούτον δια-
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τρέχει χρονικόν διάστημα, συνήθως αρκετά μακρόν, ε'ν προ
φυλακίσει, καθ ο έγκλείεται, ούχί σπανίως, μετά καταδίκων 
παντός είδους, ή άλλως ε’ν στενή φυλακή μετά πολλών άλλων 
ύπό προφυλάκισιν διατελούντων. ’Εκεί άρχεται λαμβάνων τά 
νάματα τοϋ κακουργεϊν. Έάν άθωωθή άπολύεται βεβαίως ζη- 
μωμένος ηθικώς. Άλλ’ έάν καταδικασθή τότε ή ήθική κατα
στροφή είναι πλήρης. "Άμα τη καταδίκη μεταφε'ρεται, έάν δέν 

έκρατεϊτο, είς οικήματα ονομαζόμενα ποινικαί φυλακαί, παν 

άλλο ή φυλακαί όντα. Έστιν ότε οϊ παλαιοί κατάδικοι υπο
δέχονται τους νέους συναδέλφους των έκδηλοϋντες λίαν πανη

γυρικές τήν χαράν των. Νεανίαι, έφηβοι, γέροντες, φονεΐς, 
άναιρέται, κλέπται, καί έν όλη τή λοιπή έγκληματολογική 
ποικιλία κατάδικοι, διηρημένοι είς κόμματα καί άποχρώσεις 
συναγελάζονται, άργοΰντες, καπνίζοντες καί χαρτοπαίζοντες 

καί έστιν ότε άλληλοφονευόμενοι. Ή αργία αναπτύσσει όλα 

τά κακοήθη ένστικτα τής ανθρώπινης φύσεως, έν όλίγω δέ 
χρόνω ό νεοεισαχθείς κατάδικος αποκτά τάς έξεις τών παλαιο- 
τέρων συναδέλφων του, άποβάλλων τάς πρός τήν ηθικήν σχέ
σεις του καί τον πρός τήν έργασίαν έρωτα, έάν είχετοιοΰτον, 
καί, έκμανθάνων τόν τρόπον δι ’ού έκαστος τών συγκαταδίκων 
του έξετέλεσε τό έγκλημα δι’ ο κατεδικάσθη, διαφθείρεται 
τότε σώμα καί τήν ψυχήν καί αποβαίνει τέλειος έγκληματίας. 
Έάν δέν συνοικειωθή πρός τόν βίον τούτον τοϋ ποινικού κατα
γωγίου, μαραίνεται φθίνων ήμερα τή ήμερα έκ τής δυσώδους 
άτμοσφαίρας, ήτις τόν περιβάλλει.

Ούτω έκτίουσι τάς ποινάς των οϊ κατάδικοι έν ταΐς φυλα- 
καΐς ήμών, έκ τών όποιων εξέρχονται οί έπιτηδειότεροι διά τής 

προστασίας, ήν τοϊς παρέχει συνήθως ή πολιτική. Οί μή προσ- 
τατευόμενοι έκτίουσι τήν ποινήν των μέχρι τής τελευταίας ημέ
ρας, ούχί όπως άπελευθερωθώσιν, άλλ’ όπως μεταφερθώσιν 
είς τάς φύλακας τών διά χρέη κρατουμένων, όπόθεν δέν άπο- 
λύονται έάν μή πληρώσωσι τά έξοδα τής καταδίκης των ! Ποια 
δέ ή τύχη τοϋ έπΐ τέλους άπολυομένου καταδίκου, ώς έπΐ τό 
πλεΐστον άνευ όβολ.οϋ, άνευ ενδυμάτων, μηδέν άλλο έφόδιον 
άποκομίζοντος είμή τήν πρός τήν έργασίαν αποστροφήν καί τήν 

δυσπιστίαν, μεθ’ ής Οέλουσι τόν ύποδεχθή, οί πρός ούς ήθελεν 
άποταθή όπως προσπορισθή άρτον, έξοδα μεταβάσεως είς τήν 
εστίαν του ή έργασίαν ; Ή ίδιότης του ώς απελεύθερου κατα
δίκου θέλει τόν καταδιώκει ώς φάσμα, παρέχουσα πάντοτε έμ- 

πόδιον είς τήν έντιμον άποκατάστασίν του, μέχρις ότου βα- 
ρυνθή καί τραπή τόν εγκληματικόν βίον ϊνα άπαλλαχθή τοϋ 
αδυνάτου δι’ αύτόν άγώνος τής ζωής, καί έπανέλθη έν ανάγκη 

είς τήν φυλακήν, όπου θέλει εύρει τούς παλαιούς συντρόφους 
του, μεθ’ ών συνεδέθη κακή τή μοίρα διά τών δεσμών τής 

συνήθειας. Δυστυχώς ή στατιστική ήμών δέν όμιλεϊ περί τών 

έπανερχομένων είς τάς φυλακάς έκ τών άπελευθερουμένων κα
ταδίκων ή περί τών άλλως έπαναπιπτόντων είς έγκλημα, άλλ’ 
έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τί συμβαίνει έν άλλοις κράτεσι, έν Γαλ
λία π. χ, όπου σχεδόν οί ήμίσεις τών άπελευθερουμένων κα
ταδίκων έπανέρχονται είς τάς φυλακάς, δυνάμεθα άναλόγως νά 
συμπεράνωμεν τί δύναται νά συμβαίνη παρ’ ήμϊν.

Άλλ’έάν ή στατιστική σιωπά περί τών καθ Αποτροπήν έγ
κληματιών, όμιλεϊ λίαν εύγλώττως περί τών φυγοδίκων καί 
φυγόποινων. Έάν αί φυλακαί ήμών περιείχαν κατά τήν τε- 
λευταίαν στατιστικήν 5069 καταδίκους, οί κατά 1888 συλ- 
ληφθέντες φυγόδικοι καί φυγόποινοι άνήλθον είς 5710, χωρίς 
νά ύπολογίζωνται οί διαφυγόντες τούς όνυχας τής χωροφυλα
κής. Ή δέ πείρα διδάσκει, ότι έκαστος τών συλλαμβανομέ- 
νων φυγοδίκων καί φοιγοποίνων,ώς έπί τό πλεΐστον φέρει είς τήν 
ράχιν του ούχί μίαν καταδίκην ή κατηγορίαν. Έν πλήρει άρα 
βεβαιότητι δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι τό πλεΐστον τών λυμαι- 
νομένων τόν τόπον φυγοδικοκαταδίκων, άνήκει είς τόν έκ τών 
φυλακών έξερχόμενον πληθυσμόν, όστις δυστυχώς δέν είναι ά- 
κριβώς γνωστός. Κατά τάς πληροφορίας, άς λίαν εύμενώς μοί 
άνεκοίνωσε τό τμήμα τής στατιστικής τοϋ Υπουργείου τής 
Δικαιοσύνης οί άπολυθέντες έκ τών φυλακών τοϋ κράτους άπό 
τής 1Τ·' Ιανουάριου μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου τοϋ τρέχοντος 
έτους άνήλθον είς 9862, έξ ών 663 κατάδικοι έπί κακουργή- 
ματι οι δέ ύπόλοιποι 9199 έπί πλημμελήματι. Έάν προσθέ- 
σωμεν τούς άναλογοϋντας διά τούς δύο ΰπολειπομένους μήνας
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ό αριθμός αύτών θέλει άναβί,βασθή είς!1,834, έξ ών 795 έπί 

κακουργήματι ζ.αί 1 1 ,039 έπί πλημμελήματι κατάδικοι, ήτοι 
η αναλογία τών έκ τών φυλακών έξερχομένων καταδίκων πρός 
τόν έν γένει πληθυσμόν της 'Ελλάδος είναι 1 έπί 200 περίπου 

κατοίκων! Πόσοι ές αύτών άφιέμενοι είς τήν τύχην των καί 
φέροντες τά σπέρματα τής διαφθοράς Οέλουσιν ύποπέσει είς τόν 
εγκληματικόν βίον ; Ποιος δέ κίνδυνο: διά τήν ελληνικήν κοι
νωνίαν έκτης κατ' έτος έπισωρεύσεως τοσούτων αποφοίτων 
τών ώς σχολείων διαφθορά; χρησιμευουσών φυλακών μας;

’Ιδού τό έδαφος, έφ’ ού δύνανται νά έργασθώσιν αποτελε
σματικοί; παρ'ήμϊν προστατευτικά! έταιρία·. έπιδιώκουσαι, έκ
τος τής βελτιώσεως τή; τύχη; τοϋ έν τή φυλακή καταδίκου, 
τήν προστασίαν αύτοΰ μετά τήν άπελευθέρωσίν του, έπί τφ τε
λεί έντιμου άποκαταστάσεω; διά φροντίδος πρό; παροχήν αύτώ 
έργασίας, ένδυμάτων ή βοήθειας πρό; μετάβασιν εί; τήν πα
τρίδα του,ζ.αί ύπό τινα; περιορισμού;,δι’έπιβλέψεως αύτοΰ. Τό 

έργον δέ δέν είναι μέγα, διότι έάν έκ τοϋ αριθμού τών άπελευ- 
θερουμένων καταδίκων άφαιρέσωμεν τούς μή δεόμενους προ
στασίας, καθόσον μόνον είς τούς ενδεείς τοιούτους ζ.αί τούς ά
ξιους αύτής θέλει χοοηγεϊσθαι τοιαύτη, ό αριθμός τών προστα- 
τευθησομένων κατ’ έτο; καταδίκων θέλει περιορισθή ούσιωδώς, 
είς έκείνους δηλ: οιτινες πιεζόμενοι ύπό τή; άθλιότητο; αναγ
κάζονται νά έγκληματώσιν έκ νέου. 'Εάν τούς ήμίσει; αύτών 

κατορθώσωμεν νά σώσωμεν, προστατεύοντε; αύτού; ύλικώς 
καί ήθικώ;, όποια έντεΰθ-ν ωφέλεια διά τήν κοινωνίαν; Θά 
άποφύγη ισαρίθμου; εγκληματία;, ένώ άφ’ ετέρου Οά σώση 

ισάριθμα θύματα έκ τών μελών αύτής.
Τό κράτος σήμερον, άντΐπάση; άλλη; προστασίας, απαιτεί 

άπό έκαστον απολυόμενου κατάδικον τά δικαστικά έξοδα τή; 
καταδίκης του, προσωποκρα.τοΰν καί διατρέφον τού; μή δυνα- 
μένους νά άποτίσωσιν αύτά, έπί δύο τούλζχιστον μήνας τούς 
πιστοποιοΰντας τήν άκτημοσύνην των, άορίστω; δέ τούς μή 
δυναμένους ούτε τούτο νά πιστοποιήσωσιν. Άλλά πόσοι είναι 
ούτοι ; Δυστυχώς προσκόπτομεν ζ.αί πάλιν εί; τήν σιωπήν τής 
στατιστικής, ό δέ μεσολαβήσα; ολίγο; χρόνο; πρό; παρασκευήν 

τοϋ παρόντος άναγνώσματος, δέν έπέτρεψε, μεθ’ ίλην τήν εύ- 
γενή προσφοράν τοΰ τμήματος τής στατιστική; τοΰ ύπουργείου 
τής Δικαιοσύνης, τήν συλλογήν τών αναγκαίων πληροφοριών 
πρός έξακρίβωσιν τοΰ άριθμοΰ αύτών. Έν τούτοις αί πληρο
φορία.'. άς ήδυνήθην νά συλλέξω περί τών έν 'Αθήνα·.; ύπό τοΰ 
Δημοσίου προσωποκρατουμένων άπελευθέρων καταδίκων είναι 
αρκετά χαρακτηριστικά·. Κατά ταύτας έπροσωποκρατήθησαν 

πρό; άπότισιν διζ.αστ. έξόδων έντός ενός έτους 203 άπελεύθε- 
ροι καταδικοι, έξ ών 168 μέν έπλήρωσαν αύτά καί άπεφυλα- 
κ.ΐσθησαν έντός ολίγων ημερών. Έκ τούτων 13 μόνον έπίκα- 
κουργήματι καταδικοι, 155 δέ έπί πλημμελήματι. Εννοείται 
άφ' έαυτοΰ οτι τά έξοδα τών έπί πλημμελήματι δικών είναι ώ; 
έπί τόπλεϊστον μηδαμινά. Έκ τών ύπολοίπων 95 καταδίκων, 
έξ ίσου έπί κακουργήματι ζ.αί πλημμελήματι. 61) μέν άπελύ- 
θησαν πιστοποιήσαντε; τήν άκτημοσύνην των, 12 δι’έλλειψιν 

τροφοδοσίας, τοΰ δημοσίου ταμείου βαρυνθέντος, φαίνεται, νά 
τούς διατρέφη, 23 δέ έτεροι μή δυνκμενοι ούτε αύτήν τήν άζ.τη- 
μοσύνην νά πιστοποιήσωσι, άπέδρασαν διατρυπήσαντες τήν 
φυλακήν. Τίτο·. τό Δημόσιον έν διαστήματι ενός έτους έδαπά- 
νησε μάτην 3,000 περίπου δραχμάς πρός διατροφήν 100 απε
λεύθερων καταδίκων έπί δύο κατ' έλάχιστον όρον μ.ήνας. Άλλά 
πόσον χρήμα δαπανάται καθ' όλον τό λοιπόν κράτος πρός δια
τροφήν τών μή δυναμένων νά άποτίσωσι τά έξοδα τής κατα
δίκης των; Ό άπολογισμος τών έσόδων τοΰ κράτους τοΰ 1888 
δύναται νά δώσγ ήμϊν ιδέαν τινα περί τούτου. Κατά τήν μέ
χρι τέλους Σεπτεμβρίου 1889 χρήσιν τοΰ έτους τούτου έβε- 
βαιώθησαν δικαστικά έξοδα 1,313,087 δραχμαΐ, είσεπράχ- 
θησαν δέ 585,049 δραχμαΐ, επομένως μένουσι πρός είσπραςιν 
δραχ. 733,542. Έάν τό δημόσιον έπιμείνη εί; τήν εϊσπραξιν 
αύτοΰ διά προσωποκρατήσεως τών ύποχοέων, ή πρό; διατρο

φήν αύτών δαπάνη θέλει βεβαίως ύπερβή τό είσπραςιμον πο
σόν, χωρίς κκμμίαν έλπίδα περί πληρωμή; αύτοΰ. Άν τουλά
χιστον τό ούτω μάτην δαπανώμενον χρήμα έχρησιμοποιεϊτο 
πρό; προστασίαν τών άτυχων αύτών καταδίκων, έφ’ ών εφαρ
μόζεται τό λόγιον «ούκ άνλαβής παρά τοΰ μή έχοντος», ήδύ- 
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νατό νά προκύψη πρακτική τις ωφέλεια δια τήν κοινωνίαν, έν 
ω έζ εναντίας ώς εχουσι σήμερον τά πράγματα, χρησιμεύει 
πρός πλειοτέραν αύτών διαφθοράν καί ούχί σπανίως πρός εκ
λογικήν έκμετάλλευσιν.

Περαίνων, οφείλω νά ποιήσω μνείαν τοϋ άγώνος τοϋ ήμε- 

τέρου Συλλόγου πρός προστασίαν τών έγκαταλελειμμένων άνη
λίκων. Αί ύπό τό εύφημον όνομα, τή πρωτοβουλία αύτοΰ συ- 
σταθεϊσαι καί λαμπρά δώσασαι αποτελέσματα «Σχολαί τών 
άπορων παίδων», άποτελοϋσι περιτρανωτάτην άπόδειξιν τής 
δυνατής παρ' ήμϊν εύδοκιμήσεως καί τών προστατευτικών ιδεών 
υπέρ τών ενδεών άπελευθέρων καταδίκων. Εύχομαι ίνα ή νέα 
περίοδος αύτοΰ άναγοάψη έν τή ιστορία του τήν πρωτοβου

λίαν είς έκπλήρωσιν καί τοϋ φιλάνθρωπου τούτου καθήκοντος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ

Οί Γάλλοι, καί μετ’ αύτών πολλά άλλα έθνη, έπανηγύρι- 
σαν πρό ολίγου τήν μεγαλειτέραν καλλιτεχνικήν καί βιομηχα
νικήν εορτήν. "ΙΙδη έκαστος επανέρχεται είς τά ίδια έμ- 

πλεως χαράς. ΊΙ πόλις τών ΙΙαρισίων έδέχθη καθ ’ εκατομμύ
ρια τά κύμματα τών επισκεπτών, τών φίλων τής προόδου καί 
τοϋ πολιτισμού, οΐτινες ε'Οαύμασαν τό μεγαλείτερον ειρηνικόν 
έργον τοϋ γαλλικού έθνους. Ή Παγκόσμιος “Εκθεσις τών 
ΙΙαρισίων ύπερέβη πάσας τάς προγενεστέρας κατά τήν λαμ
πρότητα καί τό μέγεθος. Ή συμπληρωθεΐσα μέχρι σήμερον 

έπιστημονική, βιομηχανική καί καλλιτεχνική πρόοδος είναι 
καταπληκτική. ΊΊ "Εκθεσις τών ΙΙαρισίων έμαρτύρησε τοΰτο 
προφανώς. Όποια πραγματικώς γιγαντιαία πρόοδος συνετε- 
λέσθη εντός τοΰ τελευταίου αίώνος! Ή έργασια, άποκατα- 
σταθεϊσα χ—αζ έλευθέρα, έδωκεν είς τήν άνθρωπίνην ενέργειαν 
τήν ώθησιν εκείνην, ήτις συνεπέφερε τήν κολοσιαίαν αύξησιν 

τού πλούτου, τό δ'ανθρώπινον πνεύμα, λειτουργούν έν πάση 
ςλευθερίκ πρωτοβουλίας, εξεύρισκε καί άνεκάλυπτε καθ’έκά- 

στην νέα όργανα καί άγνωστους τελειοποιήσεις, αΐτινες έφαρ- 
μοζόμεναι επί τής ύλης έπαρουσίασαν έν τώ πεδίω τοΰ "Αρεως 

τήν μεγάλην έκείνην σειράν τών έπωφελών καί χρησίμων πραγ
μάτων, τά όποια έπέσυοον τον γενικόν θαυμασμόν καί τήν 
άτομικήν έκάστου ίκανοποίησιν καί εύχαρίστησιν. Έάν αΐ διά

φοροι έφευρέσεις, τελειοποιήσεις καί ανακαλύψεις πολλαπλά- 
βιάζονται καθ'έκάστην δεκαετίαν μετά τής άφθονίας τών πα
ραγωγικών, έπιστημονικών, καλλιτεχνικών, βιομηχανικών ή 

γεωργικών προϊόντων καί τού πλούτου, είς ποιον άραγε ση- 
μεϊον θά εύρεθώσιν, εντός τοϋ 20οΰ αίώνος οί όροι τής άνθρω- 

πίνης ζωής;
Ευτυχώς διά τούς Γάλλους, μετά τής Έκθέσεώς των συν

έπιπτε καί ή έκατονταετηρίς τής Έπαναστάσεως τοΰ 1789, 

δι' ής, ώς γνωστόν, άνεκηρύχθη ή ί.Ιευθερία τής εργασίας, 
καί μετά ταύτης ή έποχή ποικίλων έπιστημονικών καί βιο
μηχανικών μεγάλων άνακαλύψεων, διότι, κατά τό 1789, οί 
μέν Βόλτας καί Γαλβάνης έθετον τά θεμέλια τής ηλεκτρικής 
επιστήμης, ό δέ Ζιοάρ έφεύρισκε τήν ύφαντουργικήν μηχανήν, 
οί άδελφοί Μοντγκολφιέροι άνήρχοντο είς τά όψη διά τοϋ άε- 
ροστάτου των καί άλλοι τέλος προέβαινον είς άλλας εφευρέ
σεις. Πάντα δέ τά αίτια ταύτα παρεκίνουν τό γαλλικόν έθνος 
νά προβή είς γενναιοτέρας άποφάσεις καί εις μεγαλειτέρας θυ

σίας, όπως συντελεσθή άνώτερόν τι τών προγενεστέρων, μεγα- 
λοπρεπέστερον καί έπιβλητικώτερον. ΙΙρός έπίτευξιν μάλιστα 
τούτου ύπήρχε καί έτερος λόγος ούχ ήττον σπουδαίος' έπειδή 
ή πανήγυρις τής Παγκοσμίου Έκθέσεώς συνέπιπτε μετά τής 
συμπληρώσεως μιας έκατονταετηρίδος άπό τής γαλλικής έπα
ναστάσεως τού 1789, τά δέ μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, ένε- 
κεν τούτου δήθεν, δέν άπεφάσισαν νά λάβωσι μέρος επισήμως 
ίν τώ πνευματικω καί ύλικώ τούτω συναγωνισμώ, καί έπειδή, 
ώς διεδόθη μάλιστα, καί άλλαι έξωτερικαί ένέργειαι δέν έλει- 
ψαν τού νά καταβληθώσι πρός άποτυχίαν τής Έκθέσεώς, τάς 
άτενεργείας και τάς άρνήσεις ταύτας τών Μεγάλων Δυνάμεων 
έγκαίρως προϊδόντες οί Γάλλοι έζήτησαν παντΐ σθένει νά έζου- 
δετερώσωσιν, άναπληροϋντες τάς έλλείψεις έκ τών ιδίων. Είς 
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τοϋτο δέ δέν καθυστέρησαν ποσώς, διότι όμολογουμένως διά τε 

τών σοφών των, τών καλλιτεχνών των, τών βιομ-ηχάνων των, 
τών μηχανικών καί τών εργατών των, παρήγαγον μέγά τι καί 
άξιοθέατον εργον — εν άληθώ; θαύμα τοϋ αίώνος ήμών,— καί 
απέδειξαν συνάμα εί; τόν κόσμον, ότι καί ανευ τή; τών λοι

πών κρατών επισήμου συνεργασία; δύνανται, όταν θελήσω- 
σωσιν, άφ’εαυτών καί μόνων νά έπιτυγχάνωσιν έν τοϊ; μεγά
λοι; ειρηνικοί; έργο·.;, δι’ών επίσης δοξάζονται καί κραιταιοϋν- 
ται τά έθνη.

ΊΙ κεντρική Έπιτροπή τή; Έκθέσεω; διορίσθη μόλις κατά 
τό 1885, ή δέ προθεσμία τών τεσσάρων ετών δέν έθεωρήθη 

παρά πολλών άρκοΰσα πρός προετοιμασίαν τών μεγάλων έρ
γων τή; Έκθέσεως. Έν τούτοι; τά πάντα έπερατώθησαν 
εγκαίρως καί κατά Μάϊον έγένοντο πανηγυρικά»; τά εγκαίνια 
τή; Έκθέσεως. ΊΙ ήμερα εκείνη κατετάχθη χρυσοί; γράμ.- 

μασιν έν ταϊ; σελίσι τή; παγκοσμίου Ιστορίας. Πάσα ιδιαι
τέρα γενική παραγραφή τή; Παγκοσμίου ταύτη; Έκθέσεω; 
θά ήτο περιττή ένταϋθα, μεθ ’ όσα έγράφησαν έν ταϊ; έφημε- 

ρίσιν. Άρκεϊ έν μια λέξει νά εϊπωμεν, ότι ή έπιτυχία ύπερέβη 
πάσα; τά; προσδοκίας, ότι τό έκτου σχεδόν τών κατοίκων τή; 
όλη; Ευρώπη; έπεσκέφθη τήν Έκθεσιν, καί ότι τό δαπανηθέν 
έν Παρισίοις χρήμα, έπί τή ευκαιρία ταύτη, δέν θά ύπολείπε- 

ται τών επτά περίπου δεκάδων δισεκατομμυρίων φρ. !
Έν τώ γενικω τούτω συναγωνισμέ, προσκληθεϊσα έγκαίρω; 

καί ή Ελλάς, εύθύ; έδήλωσεν, ότι άπεδέχετο τήν πρόσκλη- 
σιν. Έάν τις μάλιστα κρίνη έκ τή; σπουδής, ήν ή 'Ελλάς 
έπεδείξατο κατά τήν περίστασιν ταύτην, θά έσχημάτιζεν έκ 

τών προτέρων πεποίθησιν, ότι αί έξ 'Ελλάδος εί; Παρισιού; 
άποστολαί έμελλον νά περιλάβωσι παν ο.τι εϊχομεν έξοχον 

έν τε ταϊ; έπιστήμαις, ταϊ; τέχναις, τή βιομηχανία, τή 
γεωργία κτλ. ΊΙ ιδέα μάλιστα τών έγκαινίων τοϋ Ζαππείου 
πρό τής ένάρξεως τή; Παγκοσμίου Έκθέσεω; ήτο έπιτυχε- 
στάτη, καθόσον πάντα τά ωραιότερα εκθέματα τής το.τιχζ}; 
Τ*μών  Έκθέσεω; έκείνη; ήδύναντο ν ’ άποσταλώσιν εί; τήν 
Παγκόσμιον’Έκθεσιν τών Παρισίων καί ούτως ύπήρχεν ελπίς, 

ότι ή έπιτυχία τοϋ ελληνικού τμήματος αΰτη; θά ήτο πλήρης.
Ώ; γνωστόν, είς τό ήμέτερον τμ.ήμα παρεχωρήθη έκτασις 

500 μέτρων έν τή Παγκοσμίω Εκθέσει τών Παρισίων. Ηρ- 
κει νά περιλάοη παν δ,τι καλόν εϊχομεν έν τεΰ Ζαππείω. Καί ή 

θέσι; ώσαύτως τοϋ τμήματο; ήμών ήτο έκ τών καλλίτερων, 
καθόσον ώς τοιαύτη προσδιωρίσθη έκείνη είς ήν εύρίσκετο τό 

'Ισπανικόν καί τό Πορτογαλλικόν τμήμα, κατάντικρυ τοϋ 

Σερβικοϋ καί τοϋ Ρουμανικού.
Είσήρχετό τι; δ' εί; τό ελληνικόν τμήμα διά μεγαλόσχη

μου θύρας. έμπροσθεν τής όποιας υπήρχε μέγα χονδροειδές 

άγαλμα τή; Αθήνας. Τά τείχη έξωθεν ήσαν ολόκληρα κεκα- 
λυμμένα διά τών ύδατογραφημάτων τής Άκροπόλεω; δεξιό— 
θεν καί τοϋ Λαυρίου αριστερόθεν. "Οταν ό επισκέπτης διέ- 

βαινε τήν μεγαλόσχημο·/ θύραν, εύρίσκετο εντός εύρυχώρου 
διαδρόμου. Πρός τά αριστερά, είς άπόστασιν ·ί ή 5 βημάτων, 
ύπήρχεν ή κυρία είσοδος τοϋ ελληνικού τμήματος,, πλήρης 
ελληνικών σημαιών καί βασιλικών στεμμάτων. Δεξιόθεν καί 
πρός τά αριστερά τής κυρίας εισόδου, τά τείχη ήσαν κεκαλυμ- 
με'να δΓ αριθμών ! Έπλησίαζέ τις καί διέκρινε στατιστικά; 
περί τή; χώρα; ήμών πληροφορία;. Πρωτοτυπία, τήν όποιαν 
ούδέν τών άλλων εθνών έμιμήθη. Πρό εβδομηκονταετίας εϊ- 
μεθα μηδέν, σήμερον ή Ελλά; μα; είναι κάτι. Τοιοΰτόν τι 
περίπου έζήτουν ν ’ άποδείξωσιν ο1, βωβοί αριθμοί έκεϊνοι. Τί 
κρίμα ! νά μή εύρισκώμεθα ακόμη εί; τό αυτό σημεΐον, εί; δ 

καί πρό 70 έτών! Έάν ή άντικρΰ ήμών εύρισκομένη Ρουμα
νία διέτασσε καί αΰτη νά ζωγραφηθώσι τά τείχη τοϋ τμήμα
τός τη; διά παραπλήσιων στατιστικών πληροφοριών, Οά μάς 

καθίστα γελοίους.
Τά εκθέματα τοϋ ελληνικού τμήματος άπετελοϋντο έν 

ολίγαις λέξεσιν έκ ταπήτων, έλαίων, οίνων, κηρίων, ύποδημά- 
των, μετάλλων, φωτογραφιών, μεταξωτών, έΐνικών τινων έν- 
δυμάτων, πίλων καί πλέον ου, έκτο; τών παραπλήσιων. Δέν 
είναι αναγκαία ιδιαιτέρα περιγραφή αυτών διά τού; κατά τήν 

’Αθηναϊκήν "Εκθεσιν έπισκεφθέντα; τό Ζάππειον. ΊΙ μάλλον 
κεντρική θέσι; έν τφ έλληνικφ τμήματι, ϊσω; ή καλλίτερα, 
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έμπροσθεν της εισόδου, είχε προσδιορισθή διά τά άζομψα ύπο· 
δήματα της ήμετέρας σανδαλοποιίας (ών ή έν Παρισίοις πα
ρουσία δέν ήτο ποσώς, νομίζομεν, άναγζαία), έν οίς διέπρεπον 
τά τσαρούχια! Διατί άρά γε ή πρός αύτά ιδιαιτέρα εύνοια; 
Τά μέλη της έπιτροπής μόνον δύνανται νά δώσωσι την δέου
σαν έξήγησιν. Περιττόν νά σημειωθώσιν αί είρωνεϊαι τών δια- 
βαινόντων έπισζεπτών. Τί δέ νά είπωμεν περί τών έλεεινών 
έζείνων ανδρεικέλων, δι’ ών έπλήρωσαν τόν χώρον, διασπεί- 
ραντες τά τερατουργήματα ταϋτα πανταχοϋ, ζαι τά όποια 
ένέδυσαν διά τών έθνιζών—.Ιία>· αεπχρά»·—φορεμάτων; Τάς 
άσχημίας ταύτας ώφειλον οι κύριοι επίτροποι νά κρατήσωσι 
διά τόν ίδιάν των οίκον, δι’ είδικάς συλλογάς, έάν εύρον αύτάς 
της άρεσζείας των, ούχί δέ νά έζθέσωσιν όπως γελωτοποιήσωσι 
την ήμετέραν χώραν. Όταν τοιαϋτα έθνιζά ενδύματα έζτίθεν- 
ται είς τά δμματα τοσούτων έζατομμυρίων έπισζεπτών,έπρεπε 
νά ώσιν έζλεζτά καί πολυτελή, έπισύροντα τόν θαυμασμόν 
τών έπισζεπτών, καί ούχί άθλιέστατα καί ρυπαρά όμοια έκεί
νων τών βλαχοποιμένων, ών ή θέα μόνον μορφασμούς καΐ 
άηδίαν δύναται νά προξένησα;.

Έτερον σπουδαιότατου ζήτημα, έφ ’ ού οΰδεμία δυστυχώς 
έδόθη παρά τών αρμοδίων προσοχή, ήτο τό τής διαδόσεως 
τών οίνων καί τής σταφίδας ημών. Καθ’ ήν μάλιστα στιγ
μήν τά τής σταφίδος καί τών οίνων συζητοΰνται έπί τοσοϋτον 
παρ’ ήμϊν, ήλπίζομεν ότι, διά τοϋ ήμετέρου τμήματος έν τή 
ΙΙαγζοσμίω ’Εκθέσει τών Παρισίων, Οά έξευρίσζετο λαρπρά, 
σπανία ίσως, ευκαιρία, όπως, δι’ έπιτυχοδς έκθέσεως καλών 
ελληνικών οίνων καί διαφόρων ποιοτήτων τής σταφίδος ήμών, 
δοθή νέα τροπή είς τάς πλατωνικής τών Αθηνών καί τών 
έπαρχιών μας συζητήσεις, διά τής έπεζτάσεως τής κατανα
λώσεως. Ήδύνατο παραδείγματος χάριν νά σχηματισθή έπι
τροπή τις, ήτις θά έφρόντιζε περί τής μεταφοράς έν τφ περι- 
βόλφ έκείνω εκλεκτών οίνων καί καλής ποιότητας σταφίδων, 
προωρισμένων νά πωλώνται έν τή ’Εκθέσει εις μιζράς ποσότη
τας καί πολύ εΰθηνά, ώστε νά δύναται πας ό έπισζεπτόμενος 
τήν "Εκθεσιν, άντί ενός ή δύο οβολών, νά δοζιμάζή τά μονα

δικά μας ταϋτα προϊόντα. Καλλιτέραν ταύτης διάδοσιν τής 
φήμης τών προϊόντων ήμών δέν ήδυνάμεθα νά έπινοήσωμεν. 
Δέν άμφιβάλλομεν μάλιστα,ότι οί έπίτροποι ήμών θά ύπεστή· 
ριζον τούς έκθε'τας καί πωλητάς τών οίνων καί σταφίδων μας 
καί ότι τά άποτελέσματα θά ήσαν ύπερδεόντως ευχάριστα. 
Άντίτούτου όμως τί έγένετο; ΙΙεριεσύναξαν πάσας τάς έκτε- 
θείσας έν ΆΟήναις φιάλας, μέ τάς έλεεινάς σφραγίδας των και 
τά βρωμερά χαρτία των (etiquettes) καί τάς έπεμψαν εις τήν 
Παγκόσμιον "Εκθεσιν ! Είς πάντας τυγχάνει γνωστόν όπόσον 
ή έξωτεριζή κομψότης έπηρεάζει τά πλήθη καί είς ποιον βαθ
μόν συντελεί πρός σχηματισμόν ευχάριστου ιδέας, προκειμένου 
περί παραπλήσιας ύλης. Αί έλληνικαί φιάλαι έν τούτοις έφε- 
ρον, κατά τό όλον σχεδόν, έπί τών παρειών των άκομψα 
τεμάχια χάρτου, κατά τό πλεϊστον διά χειρός γεγραμμένα 
(ένίοτε μάλιστα καί δι’ ανορθογραφιών κεκοσμημένα) καί κά
κιστα προσηρμοσμένα.

Μετά τούς οίνους άς έλθωμεν είς τούς τάπητας καί τά μετα
ξωτά. Ένφ έν Άθήναις ή τοποθέτησες είχεν ένεργηθή έπιτυχώς, 
καί αί έντυπώσεις τοϋ Ζαππείουύπήρξαν άναμφισβητήτως ζα- 
λαί,έν Παρισίοις τό όλον ήτο πολύμέτριον. Τά ελληνικά μετα
ξωτά έτύγχανον τοσοϋτον αφανή, όσον ζαι ή σταφίς μας'^δέν 
έξετέθησαν κυριολεκτιζώς,άλλ ’ έζρύφθησαν. Έν τούτοις τά)δύο 
ταϋτα ήδη, μετά τούς οίνους καί τήν σταφίδα, ήσαν έζεϊνα 
άτινα ήδύναντο έν Παρισίοις νά έκτιμηθώσι, γινόμενα καξ 
έκεϊ καί αλλαχού πασίγνωστα, ούτω δέ θά ωφελείτο σπου- 
δαίως ή μόλις άναφαινομένη ή μικρά αύτη τής Ελλάδος 
βιομηχανία. Έν γένει πνεύμα αταξίας καί συγχύσεως έπε- 
κράτει δυστυχώς απανταχού έν τω τμήματι ήμών. "Απειρα 
καί όλως περιττά αντικείμενα είσήλθον έν αΰτφ, ώς π. χ. 
τά εκατομμύρια έζεϊνα τών κηρίων είς πυραμύδας, είς κιβώ
τια, είς κώνους, είς τραπέζια, είς δεσμίδας κλπ., αί χιλιάδες 
τών υποδημάτων, πάντων άκόμψως ζατεσκευασμένων, οί ανα
ρίθμητοι πίλοι καί αί απαραίτητοι φωτογραφίαι κλπ. ένώ άπ- 
εζλείσθησαν άλλα είδη ικανά, νομίζομεν, νά παρουσιασθώσιν 
είς τά δμματα και τών μάλλον δυστροπών έπισζεπτών, ώς 
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ίσαν λ. χ. πλεϊστα κΟλοκαταίκευασμένα έπιπλα, άτινα ϊδο- 

μεν έν τφ Ζαππείφ, τά μοναδικά u.xpy.v.ax τής Ελλάδος καί 
ποικίλα έζ τούτων κατασκευάσματα, διάφορα προϊόντα τών 
εργατικών χειρών τοΰ ιδρύματος τών απόρων γυναικών, πλεΐ- 
στα προϊόντα της ελληνικής γης, έτερα τής μικράς ήμών βιο
μηχανίας, ών ό αριθμός δέν είναι μικρός, καί τά όποια ήδύ- 
ναντο νά λάμψωσι διά τής παρουσίας των εν τή ΙΙαγκοσμίω 

Εκθέσει.
Τό καλλιτεχνικόν ήμών τμήμα, δι’ όπερ παρεχωρήθη ιδιαί

τερον δωμάτιον έν τω μεγάρω τών ώραίων τεχνών, έτύγχανε 
κάπως εύπροσωπότερον. Δυστυχώς έλλειπον έξ αύτοΰ τά έργα 
γνωστών παρ’ήμϊν ζωγράφων καί πολύ λυπηρόν, οτι οί άγαλ- 
ματοποιοί ήμών δέν άντεποοσωπεύθησαν ώς έπρεπε, καίτοι 
ήδύναντο έπιτυχώς νά παρουσιάσωσιν έργα τής γλυφίδος των.

Τοιαΰτα έν ολίγοις τά τοϋ ελληνικού τμήματος έν τή 
Παγζ.οσμίφ τών Παρισίων ’Εκθέσει. Εχομεν άφ ’ ενός τήν 
μεγάλην διάΟεσιν νά πιστεύσωμεν, ότι τά μέλη τής ελληνικής 

έπιτροπής εΐχον τήν εύγενή έπιθυμίαν νά έργασΟώσι καί εΐρ- 
ργάσθησαν 'ίσως ούκ ολίγον διά τήν έπιτυχή άντιπροσώπευσιν 

τής χώρας ήμών, άλλά τό έργον των προσέκοπτε εϊς τήν αναρ
μοδιότητα τών πλείστων. Άφ’ετέρου ή ψηφισθεϊσα ύπό τής 

Βουλής πίστωσις, πρός άντιπροσώπευσιν τής Ελλάδος έν τή 
Παγκοσμίω 'Εκθέσει τών ΙΙαρισίων,ήτο τάμάλαγε ανεπαρκής- 
Αί μικραί Δημ.οκρατίαι τής 'Αμερικής έδαπάνησαν εκατομμύ
ρια ολόκληρα μόνον διά τήν κατασκευήν τών πολυτελών των 
μεγάρων, ένώ ήμεΐς, διά τά πάντα, ώρίσαμεν χιλιάδας τινας 
δραχμών! Είς τήν χρηματικήν ταύτην έλλειύιν άποδοτέα καί 
ή μή άποστολή είς ΙΙαρισίους 'Ελλήνων έργατών. ώς έπραξαν 
πάντα σχεδόν τά λοιπά ευρωπαϊκά Κράτη, πρός έπίσκεύιν 
τής Έκθέσεώς καί επωφελή μελέτην τών διαφόρων έργων, 
τών νέων ανακαλύψεων ζαίτώντελευταίων τελειοποιήσεων.

Εύχόμεθα έν τούτοις, όπως ή έν τή ΙΙαγκοσμίω Εκθέσει 
τών Παρισίων αποτυχία ήμών χρησιμεύση ώς μάθημα καί 
όπως, εν άρμοδίω χοόνω, έπωφεληθώμεν έκ τούτου, διότι έάν 

πρόκειται και έν τω μέλλοντι να παρουσιασθώμεν έν παραπλη- 

σίω παγχοσμίίρ ύιαγωπαμω μέ τά αύτά μέσα καί έφόδια, 
νομίζομεν ότι έ'σται μυριάκις προτιμοτερον νά μή λάβωμεν 

τοιοΰτον μέγαν αληθώς κόπον.
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Άναγινώσκομεν έν τώ τελευταίο φυλλαδίω τοΰ Journal 
de la Societe de statislique de Paris τάς εξής πληροφορίας 
περί τής έν έτει 1887 σιδηροδρομίας τών Ηνωμένων πολι
τειών τής ’Αμερικής. Έν γένει οί σιδηρόδρομοι αύτών ύπελο- 
γίζοντο έκτάσεως 241,360 χιλιομέτρων, ήτοι 9.66 τοΐς °/0 

πλέον τής κατά τό ποοηγούμενον έτος, εις 1 7,7 18 χιλιόμετρα 
άναβιβαζομένων τών μή έντελώς έκμεταλλευομένων νέων γραμ
μών. Τό υλικόν τής ζινήσεως ηύξησε τώ 1887 κατά 5.5 τοΐς 
°/0, καί τών αμαξών κατά 12.8 τοϊς °/0. Έάν συγκριθή τό 
έν έτει 1887 μήκος τών σιδηροδρομικών γραμμών πρός τό εν 
έτει 1883, ότε ύπελογίζετο είς 172,064 -χιλιόμετρα, προκύ
πτει ότι εις 4 έτη ή έ'κτασις τών σιδηροδρόμων τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών ηύξησε κατά 69,296 χιλιόμετρα, ήτοι πλέον 
τών 25 τοϊς °/0.

Ένώ κατά τό έτος 1883 «ί άμαξοστοιχίαι τών μέν έπιβα- 
τών διέτρεξαν 302 εκατομμύρια χιλιομέτρων, τών δέ εμπο
ρευμάτων 563 έκατομ. χιλιομέτρων, κατά τό έτος 1887 αί 
πρώται διέτρεξαν 384 έκατομ. -χιλιόμ. καί αί δεύτερα·. 633 

έκατομ. χιλιομέτρων. 'Επίσης ένω τω 1883 μετεκόμισαν 
οί σιδηρόδρομοι 313 έκατομ. ανθρώπων καί 400 έκατομ. τό
νων εμπορευμάτων, τώ 1887 μετεκόμισαν 428 έκατομ. αν
θρώπων καί 552 έκατομ. τόνων έμ.πορευμάτων. Όσον άφορα 
τάς εισπράξεις, ένώ αύται άνέβησαν τώ 1883 εϊς 1,035 έκα- 
τομμύρια φρ. έξ επιβατών καί είς 2,700 έκατομ. έξ εμπορευ
μάτων, τώ 1887 άνέβησαν είς 1,205 έκατομ. έξ έπιβατών καί 
είς 3,18.5 έκατομ. έξ εμπορευμάτων. Τά καθαρά εισοδήματα 
της αμερικανικής σιδηροδρομίας άπό 1,460 έκατομ. φρ. τω
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1883 άνέβησαν είς 1,655 τώ 1887. Έν τούτοι; τά διανε- 
μηθέντα εί; τάς μετοχάς τών σιδηροδρόμων μερίσματα άπό 
510 έζατ. φρ. τώ 1883 κατέπεσαν εις 450 έζατ. τώ 1887.

Σχετιζώς πρό; το 1886 υπάρχει ή επομένη αύξησες έν έτει 
1887 : Μήκος τών σιδηροδρόμων κατά 9.6 τοϊς °/θ, κίνησις 
τών επιβατών κατά 12.0 τοϊ; %,εισπράξεις έξ επιβατών κατά 

13.7 τοϊ; %, εισπράξεις έξ έμπορευμάτων κατά 14.5 τοϊς 
Π/θ· Έν τούτοις ό μέσος όρος τοϋ διανυΟέντος δρόμου ύπό έπι- 
βατών καί έμπορευμάτων είναι μικρότερος έν έτει 1887.

Τό μετοχικόν κεφάλαιον τών σιδηροδρόμων ύπελογίζετο 

κατά μέσον όρον καί χιλιόμετρον τώ 1882 εις 95,320 φρ. 
καί τώ 1887 είς 88.000 φρ. “Οσον άφορζ τά κατά χιλιόμε
τρου χρέη αύτών είναι 88,000 φρ. καθ’ έκάτερον τών δύοέτών 
1882 καί 1887. Τά έξοδα τή; κατασκευή; σιδηροδρόμων 

κατά χιλιόμετρον 163,847 φρ. τφ 1882 και 163,763 
τω 1887. Τό καθαρόν εισόδημα, κατά χιλιόμετρου, 8,297 
τώ 1882 ζαί ι ,596 τφ 1887. Η αναλογία τώυ έξόδωυ προς 
τά έσοδα 63.61 τοϊς 0|° τώ 1882 καί 64.45 °|0 τώ 1887. 
Κατά τό 1887 έπληρώθησαυ 4.55 τοϊς °/0 είς τόκους ομολο

γιών καί χρεώυ άπέυαυτι 4.40 τοϊς % τώ 1882, 2.18 τοϊς 
°ί0 είς μερίσματα μετοχώυ άπέυαυτι 2.91 τοϊς °|0 τώ 1882 
καί 3.40 τοϊς °|0 είς μετοχάς, ομολογίας καί άλλα χρέη άπέ- 
ναντι 3.65 τοϊς °/0 τώ 1882,

Σχετιζώς πρός τό έτος 1875 ή κατά τό 1876 αΰξησις τών 
έπιβατών ήτο 6 τοϊ; °/0. Τώ 1887 ήτο 13.7 τοϊς °|0. “Οσον 
δέ άφορα τά μεταζομισθέντα έμπορεύματα άπό 7.8 τοϊς °/θ 
τφ 1876 άνέβησαν ταϋτα εί; 15.8 τοϊς °/0 τώ 1887.

Αί κατά χιλιόμετρου δαπάναι τής έζμεταλλεύσεω; τών σι
δηροδρόμων άπό 14,621 φρ. τώ 1882 κατέβησαν είς 13,726 
τώ 1887. Άπό τοΰ 1882 ηυξησεν ή έζτασι; τών σιδηροδρο
μικών γραμμών τώ 1887 ζατά 29.3 τοϊ; 0/°, τό μετοχικόν 
κεφάλαιον κατά 19.4 τοϊς °|0, τό πάγιον χρέος κατά 29.4 
τοϊς °|0 ζαί τό μη πάγιον κατά 9.1 τοϊς °|0. Α.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκ τής έν τή « Εφημερίδι τής Κυβερνήσεως» δημοσιευΟεί· 
σης άπό 25 άπριλίου 1889 έκθέσεως τοΰ έν Ίωαννίνοις γε
νικού προξενείου τής 'Ελλάδος πληροφορούμενα τά έξης περί 
τοϋ έμπορίου καί τής βιομηχανίας τής Ηπείρου.

Κύριον προϊόν τής χώρας είναι τά ύί'ρματα καί τά tpta. Αί 
έκτεταμέναι βοσκαί τοϋ Ζαγορίου, τής Κονίτσης ζαίτής ΙΙω- 
γωνιανής διατρέφουσι πολυαρίθμους άγέλας προβάτων ζαί αι
γών, δώ κατ' έτος εξάγονται τής Ηπείρου πλέον τοϋ εκατομ
μυρίου δερμάτων άπεξηραμένων είς τόν άέρα, ών μέγα μέρος 

άντιπροσωπεύ ουσι τά τών αιγών καί τών άμνών. Άπαντα 
τά δέρματα ταϋτα, μέτριων διαστάσεων, φέρουσι τό έριόν 
των, πλεϊστα δέ δέν φέρουσιν έντομά;, τών ποιμένων έπιμε- 
λουμε'νων νά άποσπώσιν όλομερώς αυτά εκ τοΰ σώματος τοΰ 
ζώου. Καί τών ερίων γίγνεται μεγάλη εξαγωγή, ζαίτοι οί Ή- 

πειρώται καταναλίσκουσι πολλά πρός κατασκευήν μάλλινων 
υφασμάτων, τών λεγομένων άμ.-τάείωκ, χρησίμων είς τούς ποι
μένας, τούς ναυτικούς καί τήν κατωτέραν έν γένει τάξιν.

Ώς έκ τή; δυσκολία; τής λήψω; άκριβών στατιστικών πλη
ροφοριών παρά τών οθωμανικών τελωνιακών άρχών τή; ’Ηπεί
ρου, δυσκόλως δύναται νά έξακριβωθή τό ποσόν τών έρίων, 
ατινα έτησίως έξάγονται, άλλ’ όπως δήποτε δέν δύναται νά 
ή έλασσον τών πεντηκοντακισχιλίων έκατολίτρων. Τά κυ
ρτότερα κέντρα πρός αγοράν δερμάτων καί έρίων είσϊ τά ’Ιω
άννινα, ή Κόνιτσα καί ή Πρεμετή, είτα δέ οί λιμένες τής 
’Ηπειρωτικής άζτής, καί ίδια ή Πρέβεζα καί οί άγιοι Σαράν
τα. άλλα προφανώς συμφέρει νά άγοράζωνται έν αύτοϊ; τοϊ; 
κέντροις τής παραγωγή;. Καθά έκ τών άνωτέρω συνάγεται, 
ή xr/p’otpoy/a όπως δήποτε άκμάζει, διό καί βοών έξαγωγή 

γίγνεται καί βουτύρου καλή; ποιότητας καί τυροΰ.
Ή “Ηπειρος έκληρώθη ύπό τή; φύσεως πολλά πλεονεκτή

ματα πρό; άνάπτυξιν τή; οκωΛηκατροφΐας, άλλ' έν τούτοι; ή 
μέταξα δέν είναι περισσή, καθόσον πρό έτών νόσος ένσκήψασα 
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κατέστρεψε τά μεταξοσκώλ.ηκοτροφεΐα. II μωρέα γίνεται κάλ- 
λιστα, άπαντά πανταχοΰ, ιδία εΐ; Δέλβινον,τά; κοιλάδα; τοΰ 
Καλαμ,α, τήν Βωϊοΰσαν καί τήν παρά τήν Άρταν χώραν. Ή 
εξαγωγή τών βομβύκων, μικρά μέχρι τοΰδε, έτησίω; αυξά

νει, απάντων ζαταναλισκομένων εί; Γαλλίαν καί ’Ιταλίαν, 
ύπολογίζεται δέ εί; δεκακισχίλια περίπου χιλιόγραμμα, άτινα 
ή 'Ήπειρο; χορηγεί.

Τό e.laior παράγεται άφθόνω;, άλλά κατασκευάζεται κα- 
κώ;, τό μέν διότι τά ελαιοτριβεία είσίν αρχέτυπα, τό δέ διότι 
ένεκα ελλείψω; αμαξιτών οδών τό έ'λαιον μεταφέρεται δι’ή- 
μιόνων έντός ασκών έκ δέρματο; αιγών, οΐτινε; μεταδίδουσιν 
αύτώ οσμήν δυσζρεστον. Τό έ'λαιον άγοράζουσιν οϊ Αυστρια
κοί και οι 'Ιταλοί, έκ τών όποιων οΐ μέν πρώτοι μεταχειρίζον
ται αύτό ώ; άλειμμα τών μηχανών, καθά εύΟηνόν, οί δέ τε
λευταίοι τό μεταπωλοϋσιν ώ; προερχόμενου έκ Βάρεω;. 'Ε
λαιώνες ύπάρχουσι πολλοί καθ’ ύλην τήν Ηπειρωτικήν ακτήν, 
ιδία δέ εί; τά πέριξ τή; Ποεβέζη;, τή; ΙΙάργας, τών Φιλια- 
τών, τοϋ Δελβίνου, τή; Παραμυθία; καΐ τοΰ Μαργαριτίου. 
ΊΙ πράσινη έλαια είναι άφθονο; καί διατηρείται άλμό;.

ΙΙρό τινων έτι έτών ή τοΰ χα.ηοϋ καλλιέργεια, καί τοι ά
φθόνω; ούτο; παρήγετο, ήτο παρημελημένη· άφ’ ή; όμω; έγ- 

κατέστη ή έταιρία τοΰ μονοπωλίου, ή καλλιέργεια οπωσδήποτε 
ηύξησε, καίτοι τή; ποιότητο; μή οΰσης έκ τών καλλιτέρων. 
Έν τούτοι; ό ταμβάκο; τών μερών τούτων ίδια δέ τοΰ Βερα- 
τίου καί τή; Επισκοπή; μεγάλω; έκτιμάται έν Τουρκία καί 
άρκοΰσα εξαγωγή αύτοΰ γίγνεται.

Ό σίτοι;, ό αραβόσιτος, ή σίχα.Ιις καί ό ρρώιιος, ών έγί- 
νετο έξαγωγή εί; τήν 'Επτάνησον, ώ; έκ τή; πρό πενταετία; 
διαρκούση; άφορίας, ουδέ πρό; τά; άνάγκας τοΰ τόπου έπαρ- 

κοΰσιν.
Ή όρνζα καλλιεργείται εϊ; τινα μέρη, ιδία εί; τά πέριξ τή; 

Πάργας, έξ ή; καί εξάγεται κατά τού; μήνα; σεπτέμβριον καί 
Οκτώβριον.

Τά έκ δρυών δάση, άτινα πολλαχοϋ τή; Ηπείρου άπαν- 

τώνται, χορηγοΰσι μέγα ποσόν βα.Ιανιόίωι- καλή; ποιότητο;, 

πωλουμένων κατά τό πλείστον εί; Τεργέστην, ’Αγκώνα καί 
Βάριν, τή; έξαγωγή; αύτών άνερχομένη; έτησίω; εί; 2000 
ώ; έγγιστα τόνου;. Τά έξ έλατών δάση τοΰ Ζαγορίου, Κονί- 
τσης, τών πέριξ τοΰ Τεπελενίου και τή; Χειμάρρα; χορηγοΰσι 

καλήν ίώ.τζσσα>· καί ττριΰτνθΐηιν.
Ή άμπελο; καί τά όπωροφορα δένδρα καλλιεργούνται καθ' 

όλην τήν Ήπειρον, αί δ’ εξαίρετοι σταφυλαί παράγουσι κάλ- 

λιστον οίνον, ούχί όμω; καί αίτινε; γίνονται κακώς.
Τά άμΰγΰα.Ια καί τά χάρυα συγκομίζονται άφθόνω; εί; Βου- 
θρωτόν, 'Αγίου; Σαράντα καί Πάργαν. Olyaffz/Joz, οί κύαμοι, 
τό .Ιινόσ.κρμον καλλιεργείται εί; πάντα τά μέρη, ένθα άφθο
νου® τά ύδατα, Αυστριακοί δέ καί 'Ιταλοί έξάγουσιν αύτά.

ΤιμαΙ των προϊόντων.— ’Αδύνατον βεβαίω; καθίσταται α
κριβέ; καί ομοιόμορφον τιμολόγιον τών διαφόρων προϊόντων, 
ώ; έκ τή; διαφορά; αύτών κατά τε τό μέγεθος καί τήν ποιό
τητα, άναλόγω; τών όποιων κανονίζονται αύται, πρό; δέ καί 

άναλόγω; τών τιμών, άς προσφέρουσιν αί άγοραΐ καταναλώ- 
σεως. Κατά τό παρελθόν έτο; αύται ήσαν περίπου αΐ άκόλουθοι.

Τά δέρματα προβάτων μεγάλη; διαστάσεω; γρ. 11—13, 
βοών όκάδ. 3—7 γρ. 30—00, άγελάδων όκάδ. 3—7 γρ. 
25—50, βουβάλων όκάδ. 5—I I γρ. 40—90, τράγων όκ. 
1 '/-I 7» TP- 8-9, αιγών όκάδ. 3/4-1 7^ ΥΡ" Z‘ Ί2- 

5 1|ι, αμνών καίέρίφων γρ. 6 7 ·2—7’|2> έρια άπλυτα ή όκά 

γρ. 5 7->—6, πλυμένα ή όκάγρ. 10—11, βούτυρον άκαθά- 
ριστον ή όκά γρ. G — 7 ό δέ τυρός (μυζήθρα) ή όκά 

γρ. 10 — 11, τά ξηρά φύλλα τών χρυσοξύλων πωλοϋνται ύπό 
τών κατόχων πρός 8·—12 παράδε; τήν όκάν.

’Εγχώριος βιομηχανία.— Άναμφιλέκτως ή Ηπειρο; είναι 
έκ τών επαρχιών τή; 'Οθωμανική; Αυτοκρατορία; τών έχου- 
σών ήσσονα βιομηχανίαν. Κεντώσι μι. χρυσόν !'/ μΐταζαν διά
φορα ύφάσματα. βαμβακερά ή μάλλινα, άλλ' εί; ποσότητα μό
λις έπαρκή εί; τά; άνάγκα; τοΰ τόπου καθόσσν άλλω; τε 
ταϋτα γίνονται έν ταϊ: οικογένεια·.;. Ωσαύτως χρυσοχόοι κα
τασκευάζουν καΐ κοσμήτατά τινα αργυρά. Ύπάρχουσι μύ.Ιιη, 
άλλ' ούτοι είσϊν όλω; άρχέτυποι. τό δ' άλευρον είναι μέτρια; 
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ποιότητος και μέλαν τό χρώμα, καθόσον άτελέστατα αλέθε
ται. ‘Απόπειρα τις συστάσεως άτμ.ομύλου έν Ίωαννίνοις πρό 
τριετίας έναυάγησε καί τό έργοστάσιον τοΰτο κατά τό κλει
στόν τοΰ έτους μένει αργόν. Τέλος τά ολίγα ύπάρχοντα έν τω 
τόπω βυρσοδεψεία είσί καί αύτά άρχέτυπα καϊ δέν κατεργά
ζονται δέρματα χονδρά, έκ τούναντίου όμως διακρίνονται διά 
τήν κατασκευήν καλών μαροκινών. "Αλλον τινά κλάδον βιο
μηχανίας δέν δύναται τις νά άναγράψη έν Ήπείρω.

Βιομηχανικά προϊόντα εισακτέα..—Τά διάφορα είδη τής 
χλαινουργίαςκαί σηρικουργίας, άτινα έλλείπουσιν όλως έκ τής 
‘Ηπείρου καί ών ή πώλησις είναι εύκολος ώς τά βαμβακερά ύφά- 
σματα, τά μάλλινα, τά λινά, τά τσίτσια (indiennes) καί τά 
έκ σινικής μετάξης ώς καί τά ρινόμακτρα, άξεξιβρόχια καί 
άλεζήλια. Τά άλπάκεια (alpagas) διά τούς φερετζέδες τών 
Όθωμανίδων καί τά γαζαϊα διά τάς καλύπτρας αύτών. Τά 
χλαινουργήματα καί έν γένει τά δι ’ άνδοικάς ενδυμασίας ύφά- 
σματα ώς καί αί έτοιμοι ένδυμασίαι (costumes COnfeclion- 
nes). Τά νήματα καί τά ρωπικά (mercerie) έν γένει. Τά κα
τεργασμένα δέρματα. Οί σάπωνες καί τά κηρία. Οί γύψοι, 
ή ύδραυλική άσβεστος καί ή άμμοκονία. Τά γεωργικά εργα
λεία, οί κοίλοι πλίνθοι, οί μολύβδινοι ύδραγωγοί σωλήνες, αί 
σιδηραί ράβδοι, τά έλάσματα, τά σιδηρά σκεύη, αί σιδηρά^ 
κλίναι, τά κλείθρα, οί ήλοι καί τά λοιπά. Τά διάφορα είδη 
τής ύελουργίας, ώς τά ποτήρια, τά παραθυρούαλα (τζάμια), 
αί φιάλαι καί τά πινάκια.

Το έμπόριον, όπερ διενεργεί τό Βασι.Ιειον τής Έ.Ι.Ιάδος 

μετά τον τμήματοςri/ς· 'Ηπείρου, Τωαννίνων—Φι.Ιιππιάδος— 
Πρεόέζης, είναι λίαν ασθενές· αίτια δέ τούτου είναι ότι ή βιο- 
χανία έν Έλλάδι δέν έλαβεν έτι τήν άνάπτυξιν εκείνην τήν 
έπιτρέπουσαν νά προσφέρη, τόγε νΰν έχον,βιομ.ηχανήματα καί 
προϊόντα είς τιμάς άναλόγους πρός τάς τών Ευρωπαϊκών αγο
ρών. Κατά τό λήξαν έτος άπό I ίανουαρίου—31 δεκεμβρίου 
1888 είσήχθησαν έξ "Ελλάδος διά τών λιμένων Πρεβέζης 
καί Σαλαχώρας είδη αξίας φρ χρυσών 315,000, έξήχθησαν 
δέ διάτό Ελληνικόν Βασίλειον είδη αξίας 114,000, ώςφαίνε- 

ται έν τή επομένη σημειώσει. Δέν υπάρχει όμως αμφιβολία, 
ότι προαγομένης τής βιομηχανίας έν Έλλάδι, ή “Ηπειρος εγ
γύς ούσα αύτής, άμα ώς εύρήσει άνάλογον τιμήν είς τά ελ
ληνικά βιομηχανήματα, Οά δίδη εις ταΰτα τήν προτίμησιν, 
τοΰ έμπορίου διεξαγόμενου κατά μέγιστον μέρος ύφ' Ελ
λήνων.

Εισαγωγή έζ Έ.Ι.Ιάδος:— α') 4,000 βαρέλια οίνου αξίας 
φρ. χρυσά 72,000, β')300 κιβώτια φρ. 9,000, γ')700 κιβ. 
σάπωνος φρ. 21,000, δ') 100 κιβ. ρητίνης φρ. -1,000, ε')
3,400 σάκκοι αλεύρου φρ. 68,000, ΰ”) 8,000 σάκ. αλεύρου φρ. 
120,000, ζ') 250 δέματα σύκων φρ. 6,000, η') 10 δέμ. ύφά- 
σμάτων Ρετσίνα φρ. 3,000, θ') 2,500 άμνοΐ φρ. I 2,000, όλον 
εισαγωγής φρ. 315,000. Έζαγωγή είς Έ.Ι.Ιάύα:—α") 200 
κιβώτ. βουτύρου αξίας φρ. 32,000, β') 100 δέματα κα· 
πόται φρ. 20,000, γ*)  100 δέμ. βελέντζαι κτλ. φρ.
20,000, δ') 30 κιβ. μυζήθρας (τυροΰ) φρ. 2,000, ε') 400 
βόες φρ. 40,000, όλον εξαγωγής φρ. 114,000.

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΙΙΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ AIIUOKPATIAS

Κατά τάς επίσημου; πληροφορίας τής τελωνιακής κατα
στατικής τής Ελβετικής Δημοκρατίας τό ειδικόν έμπόριον 
αύτής έχει ώς εξής: ΊΙ μέν εισαγωγή άπό 799,230,000 φρ. 
τώ 1886 άνέβη είς 837,034,916 τω 1887, ή δέ εξαγωγή 
άπό 667,423,642 τώ 1886 άνέβη είς 607,423,642 τώ 
1887. Ιδού πώς διαμοιράζονται ή εισαγωγή καί ή εξαγωγή 
κατά τό 1887 μεταξύ τών διαφόρων επικρατειών.

Α'. Εισαγωγή.—Γερμανία 263,047,069 φρ. (31.50 τοϊς 
°|0 έπί του όλου τής εισαγωγής), Αύστροουγγαρία 88,388, 
798 (10.56), Βέλγιον 25,037,311 (2.99), Δυτική ‘Αφρι
κή 18,235 (0.002), ’Ανατολική ’Αφρική 4,984 (0.0066), 
Κεντρική ’Αμερική 829,296 (0.10), Ήνωμέναι ΙΙολιτεϊαι 
29,327,029 (3.50), Βρασιλία 2,521,328 (0,30), λοιπή 
Μεσημβρινή Αμερική 207,931 (0.02), Αύστραλία 2,499, 
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480 (0.30), 'Ισπανία 2,552,355 (0.30), Αίγυπτο; 13,098, 
049 (1.56), 'Αλγερία, Τιίνις 501,449 (0,06), Κίνα, Ια
πωνία κλπ. 3,088,947 (0.37),Χιλή,Περού 63,355 (0.007), 
Αργεντινή Δημοκρατία 104,553 (0.01), Δανία 78,070 
(0.008), Γαλλία 211,777.464 (25.30), ’Ιταλία 116,941, 
345 (13.97), Αγγλία 46,367,777 (5.54), Ελλάς 128, 
357 (0.01), Αγγλική Ινδία 2,253,308 (0.27), 'Ολλανδική 
Ινδία 158,669(0.02), Αγγλική Ά μερική 1.364 (0.0002), 
‘Ολλανδία 7,314.013 (0.87), Ρωσσία 18,035,848 (2.15), 
Σουηδία ζαί Νορβηγία 326,062 (0.0 ί), Ευρωπαϊκή Τουρ
κία 1 49,093 (0.02), Ασιατική Τουρκία 173,934 (0.02), 
Παραδουνάβιοι ΊΙγεμονεϊαι 1,397,279(0.17), Πορτογαλλία 
50,134 (0.006). Τό όλον 837.034,916 φρ.

Βζ. 'Εξαγωγή.·—Γερμανία 164,867,860 φρ. (24.57 τοϊ; 
°/0 έπί τοϋ όλου τή; έξαγωγής), Αύστροουγγαρία 38,168,507
(5.69) , Βέλγιον 10,275,079 (1.53), Δυτική Αφρική 85, 
619(0.01), Ανατολική ’Αφρική 189,390 (0.03), Κεντρι
κή Αμερική 1,671,237 (0.25), ΙΙνωμέναι Ιίολιτεΐαι 80, 
877,278 (12.15), Βρασιλία 4,223,315 (0.63), λοιπή Με
σημβρινή 'Αμερική 624,320 (Ο.09), Αύστραλία 1,309,783 

(0.20), ’Ισπανία 8,859,683 (1.32), Αίγυπτο; 1,375,989 
(0.21), Αλγερία, Τύνι; 2,266,859 (0.34), Κίνα, ’Ιαπω
νία 5,089,811 (0.76), Χιλή, Περού 820,117 (0.12), Αρ
γεντινή Δημοκρατία 8,629,937 (1.29), Δανία 809,951 
(0.12), Γαλλία 130,616,581 (19. 46), Ιταλία 65,121.891
(9.70) , Αγγλία 103,350,906 (15.40), Ελλά; 712,391 
(0.11), ’Αγγλική Ινδία 9,581,462 (1.43), ’Ολλανδική Ιν
δία 4,364,394 (0.65), Αγγλική Αμερική 516,762 (0.08), 
■Ολλανδία 3,865,814 (0.58), Ρωσσία 7,892,707 (1.18), 
Σουηδία καί Νορβηγία 924,513 (0.14), Ευρωπαϊκή Τουρ
κία 4,754,630 (0.71),’Ασιατική Τουρκία 2,597,881 (0.39), 
Παραδουνάβιοι Ήγεμονεϊαι 5,146,809 (0.77), Πορτογαλ
λία 1,502,247 (0.22). Τό ολον 671,092,633 φρ.

Α.

ΤΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ·

Κατά τήν εϊ; τό Γερμανικόν Κοινοβουλίου κατατεθέϊσαν 
επίσημον έκθεσιν περί τή; ταχυδρομική; καί τηλεγραφική; κα- 
ταστάσεω; τή; αυτοκρατορία; είχεν αΰτη κατά τό έτο; 1886 

ώ; έξη;:
Ταγυδρομιΐον.—Τά ταχυδρομικά γραφεία ύπελογίζοντο εΐ; 

16,592 (16,592 τώ 1885), έν τω αριθμώ δέ τούτω περιεί- 
χοντο 870 υποκαταστήματα ζαί 320 πρακτορεία ίδρυΟέντα 

τω 1886. Οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι ύπελογίζοντο εί; 
35,459 (κατά 4,000 πλέον τοϋ 1885), έν οί; περιελαμβά- 
νοντο 4,292 ταχυδρόμοι. Τό ταχυδρομείου μετεχειρίζετο 

καΟ’έκάστηυ 5,267 σιδηροδρομικά; αμαξοστοιχίας, περιπλέον 
δέ 1,051 ταχυδρομικά λεωφορεία. Έφιπποι ταχυδρόμοι δέν 

ϋπήρχον πλέον, έκτο; 3 διά κατεπεγούσας άποστολάς, τών 
όποιων έν τούτοι; 18 μόνον φορά; έγένετο χρήσις τώ 1886. 
Άλλοτε αί ταχυδρομικά! άμαξαι έχρησίμευον καί διά τά τα- 
ξείδια τοϋ γάμου, σήμερον όμως τό είδος τοϋτο τή; χρήσεω; 
κατέστη σπανιώτερον. Όπωςδήποτε τφ 1886 έβεβαιώΟησαν 

2,456 τοιαϋταέν Γερμανία, κατά μέσον όρον 6 ήμερησίω;. ΟΙ 
τροχοκίνητοι κομισταί τών επιστολών άνεβιβάζοντο εί; 1,491 

(687 τω 1883),διατρέξαντε; 1 (1,070,1 80 χιλιόμετρα, πλείονα 
τών όσων διέτρεξαν οί πεζοί (9,000,000 χιλιόμ.).

Τό Γερμανικόν ταχυδρομείου μετεβίβασε τώ 1886 έπιβά- 
τα; 2,235,816 ήτοι 6,000 καΟ’έκάστην. Αί λοιπαί άποστο- 
λαί αύτοϋ άνεβιβάσθησαν εί; 1,920 εκατομμύρια (1,811 έκατ. 
τώ 1885), έξ ών 774 έκατομ. έπιστβλαί (5 τοϊ; η|0 πλειό- 
τερον τοϋ 1885), 246 έκατομ. ταχυδρομικά δελτάρια (7 τοϊ; 
°|0 πλειότερον τοϋ 1885), 422 έκατομ. έντυπα, 449 έκατομ. 
έφημεοίδα; (5 τοϊ; °/η πλειότερον τοϋ 1885), 19 έκατομ. εμ
πορικά δείγματα, 59 έκατομ. έπιταγάς. Τό σύνολον τών με- 
ταβιβασΟείσών διά τοϋ ταχυδρομείου άξιων άνέβη εί; 19,797 
έκατομ. φρ. (19,562 τώ 1885), έξ ών άποστολαί νόμισμα-
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των 9,475 έκατομ. φρ. (9,625 έκατομ. τφ 1885) καί δι’ε
πιταγών 4,355 έκατομ. φρ. (4,169 έκατομ. τώ 1885). Έν 
γίνει έκ τοϋ συνόλου τών 1,920 έκατομ. αποστολών 257,852 
δέν έπραγματοποιήθησαν είναι δέ ό αυτός περίπου αριθμός 
τών καί κατά τά προηγούμενα έ'τη τοιούτων παραλείψεων, 
όφειλομένων εις τάς αύτάς αιτίας (λάθη της σημειώσεως τοϋ 
ονόματος τοΰ άποστολέως, δυσανάγνωστου αύτής, αδυναμία 
της εύρέσεως τής διευθύνσεώς του κλπ.).

Τη.1ιγραριΐογ. —Τό μήκος τών τηλεγραφικών γραμμών 
τής Γερμανικής αυτοκρατορίας ύπελογίσθη τώ 1886 εις 74,690 
χιλιόμετρα (71,617 τώ 1885). Τό μήκος τών τηλεγραφικών 
συρμάτων 261,350 χιλιόμετρα (252,453 τφ 1885). Τά τη
λεγραφικά γραφεία 8,841 (8,207 τφ 1885) περιλαμβανό
μενων έν τω αριθμώ τούτφ καί τών τηλεφωνικών γραφείων, 
άναβαινόντων είς 3,720 (3,170 τώ 1885).

Ό άριθμός τών ιδιωτικών τηλεγραφημάτων άνέβη τφ 
1886 είς 16,659,706 (7 τοϊς °[0 πλέον τοϋ 1885). Πρός 
έκαστον τηλεγράφημα άναλογοϋσι κατά μέσον όρον 11.81 
λέξεις (1 1.65 τω 1885). "Οσον άφορ? τήν τηλεφωνίαν, ό α
ριθμός τών συνδρομητών αύτής άνέβη είς 17,243 (12,710 τφ 
1885). Μετεβίβασε 65 έκατομ. συνομιλίας (39 έκατομ. τώ 

1885), απέναντι 19 έκατομ. τηλεγραφημάτων, τά όποια με- 
τεβίβασεν ό τηλέγραφος έν ταΐς αύταϊς περιφερείαις.

"Εσοόη καί ffoJa ταχυδρομείου καί τηλεγραφείου. — Έν 
συνόλφ τά μέν έσοδα άνεβιβάσθησαν τφ 1886 είς 224,817, 
455 φρ. (215,302,811 τώ 1885), τά δέ έξοδα είς 195, 
385,400 (18,424,829 τφ 1885). Άφαιρουμένων τών έξόδων 
άπό τών εσόδων, μένει καθαρόν εισόδημα τοΰ ταχυδρομείου 
καί τηλεγραφείου τής Γερμανικής αυτοκρατορίας 29,432,055 
φρ. (26,877,982 τφ 1885).

II.


