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Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ. — Περί Ελληνικού Θεάτρου.
Κ. Χ. ΒΑΜΒΑ.— Περί των έν 'Ιταλία Έλληνοαλβανών.
ff. Γ. ΖΑΑΟΚΩΣΤΑ.—Ό Κωδων τί|ς 'Αναστάσεως (αγροτική πρόληψις).
Κ. ΜΓΑΩΝΑ. — Κάτοπτρον άνέκδοτον (ρ.ετά πίνακος).
Ε. Δ. ΡΟΙΔΗ. — Έδγάρδος Πόου. — Το Πάθημα του κ. Βαλδεμάρου.
* Χ.—Ή ηθική και od φυσικαΐ έπιστη^Λαι.
Α. ΜΑΝΟΥ.— Σκιαγραφηματα Μαυροβουνιωτικά υπό Siegfried Kopper.
ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΑ.— Περίεργος επιγραφή υπό Ο. R.— Μυκ^νκι.—'Ολυμπία.
■— Γερμανική αρχαιολογική Σχολή. — Γαλλική Σχολή. — Άρχαιολο
γικη Εταιρία. — Ειδήσεις.

Φ1ΑΟΑ. ΣΓΛΑΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.
ΧΡΟΝΙΚΑ. — Φιλολογία. — Τεχναι και Έπιστη^αι. — Γεωγραφία, περιη
γήσεις. — 'Απογραφικά. — Θέατρον και Μουσική. — Ποικίλα.
ΜΕΤΕΩΡΟΑΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ.

Της εκδόσεως του περιοδικοί» επιστατεΐ επιτροπή συγκειμένη εκ των κκ.
Ειρ. Άσωπίου, Έ[Α[Α. 'Ροίδη, Ι. Άραβαντινοΰ, Π. Ι. Φέρμπου καί προεδρευομένη υπό του προέδρου του Συλλόγου κ. Θ. 'Αγγελοπούλου 'Αθανάτου.
\
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Β Α Σ Ι Α Ε Ι Ο Ν ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Ι Ο Σ
Τ Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Τ Η ϊ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.
Προς τους

Γνμγασιάρχας,:

Ό ενταύθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» προς άλλαις κοινωφελέσιν
έργασίαις αύτου υπέρ τη*ς ενισχύσεως της εθνικής παιδεύσεωςΛ καΐ της των
γραμμάτων προαγωγές και διαδόσεως ηρξατο από ενός νίδη έτους εκδίδων
καΐ άξιον λόγου μηνιαΐον περιοδικον φιλολογικον και εν γένει έπιστημονικον
σύγγραμμα υπό το Ονομα Παρνασσός.
Έκτων άχρι τούδε εκδοθέντων
τευχών αύτου καΐ εκ των υστέρων καταδεικνύεται η χρησιμόττος του. 'Επι
θυμούντες να παρά<*χωμεν την δυνατην ημΐν ύποατηριζιν εις το προκείμενον
κοινωφελές έργον, συνιςώμεν ύμΐν τε και τοις παρ' υμΐν κκ. καθηγηταΐς αυτό,
ίνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομή ταί αύτου, Οπως δια τούτου ένι
σχυθνί ή Ικδοσις αύτοΰ.
Έν 'Αθήναις, tîj 8 'Οκτωβρίου 4877.
Ό Υπουργοί
& Π. ΔΗΛΙΓΙΆΝΝΗς.

*Α2έζανορος ΒΛάχοςί

.}

Της εκδόσεως του περιοοικου Ιπιστατεΐ επιτροπή συγκειμένη εκ των κκ.'
Eip. Άσωπίου, Έμμ. Το'ιδη, [. ΆραβαντινοΟ, Π. Ι. Φέρμπου καΐ ποοεδρευο
μένη υπό του προέδρου τοΟ Συλλόγου κ. Θρ. 'Αγγελοπούλου 'Αθανάτου.
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Άναγνούς εσχάτως ότι Σύλλογοι εν 'Αθήναις έξέδωκαν αράξεις ζωη
ρώς συνιστώσας την ΐορυσιν Ελληνικού Θεάτρου, ότι Ομως εφημερίδες εξέ
φρασαν δισταγμούς περί του εγκαίρου και του κατορθωτού των ευχών, αΐτι
νες οιεδηλώθησαν, δεν νομίζω άσκοπον ολίγας λέξεις να ειπώ δια τοΰ πε
ριοδικού τούτου, ώς ηθελον τάς ειπεϊ εις τον Σύλλογον, αν ημην παρών. M^j
δέ τις των έντευξομένων τω τεύχει τούτω απόρριψη αυτό, ύπολαβών Οτι
εις άντικειμενον έπιπόλαιον καί μη σπουδαϊον επικαλούμαι την προσοχην
του. Το κατ' έμε, ει καί ελεγχθώ άτόπως κρίνων, φρονώ όμως, ώς έφρόνησοε
πάντοτε, ότι το θεατρον ε? ναι εν των σπουδαιότατων καταστημάτων διά
την έθνικην πρόοδον, τά πρωτεία εις μόνον το Πανεπιστημεϊον παραχωροΟν.
"Αν τά εκπαιδευτικά καταστήματα πλουτίζωσι δια γνώσεων τον νουν
τών παίοων καί των νεανιών, το θέατρον (εννοείται δ' δτι περί μόνου του
εθνικού θεάτρου ομιλώ) είναι το διδασκαλεϊον τών ηύξημένων. Ώς θεωρητι
κώς ή 'Ακαδημία, οΰτω καλλιεργεί πρακτικώς, καί καλλιτεχνικώς αναπτύσ
σει τούτο την γλώσσαν, διδάσκει τερπνώς καί άπόνως, εξευγενίζει τα αισθή
ματα καί εξαίρει την διάνοιαν εις ΰψος ποιησεως, καί, δταν ανταποκρίνεται
εις την κλησιν του, είναι εν τών ίσχυρωτέρων οργάνων τη; εθνικής δόξης, καί
αύτης της διαδόσεως του Ελληνισμού.
Ή δραματική τέχνη εστί το κορύφωμα της ποιησεως καί εν γένει τνίς φι
λολογίας, η ανωτάτη άπόδειξις τνίς εν τω πολιτισμω ώριμότητος τών εθνών,
καί το λαμπρότατον της φιλολογικές αυτών εύκλείας έγκαύχημα.'Έθνη βάρ
οαρα δράμα δεν έ'χουσιν,ούδε βλαστάνει ό άγλαος αύτοΰ καρπός, είμη εν ηλι
κία ώριμότητος των ε'ξηυγενισμένων λαών. 'Άν η Ίλιάς έψάλη επί τών Τρωϊκών,άλλ' επί της μεγάλης άκμης της Ελλάδος μόνον έφύησαν τα δραματικά
ΤΟΜΟΣ A'.
i
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αύτης αριστουργήματα, επί της 'Ελισάβετ έποίει ό Σκικεσπεΐρος, περί του<}
χρόνους Λουδοβίκου του 1Δ' άνέτειλεν

η αθάνατος δραματική τριάς επί του

Γαλλικού Παρνασσού", και ό Σίλλερ και Γαίτης τίσαν ώς ανωτάτη έ'κφρασι;
της θέσεως ην, πρωταγωνιστούσα εν φιλοσοφία, κατελάμβανεν 'ΐ\ Γερμανία
και εις το πολιτικον προσκηνιον τ? 5ς Εύρο>πης. Δια τοΰτο οί μεγάλοι δραμα
τικοί ποιηταί θεωρούνται ώς ούχ ήττον συντελουντες εις την δόξαν τών πα
ραγαγόντων αυτούς εθνών, η οί μέγιστοι τών στρατιωτικών και πολιτικών
ηρώων αυτών. Αι 'Αθήναι σεμνύνονται ούχ ήττον δια τον Αίσχύλον και Σο
φοκλην παρά δια τον Θεμιστοκλή ν και τον Μιλτιάδην των, και πολλοί μετά
θαυμασμού όνομάζουσι τον Σαικεσπεΐρον η τον 'Ρακίναν, οΐτινες

αγνοουσιν

επίσημων στρατηγών η υπουργών τών δύο εθνών τα ονόματα.
Δι' ημάς δε ιδίως το θέατρον παρίσταται και υπό ίδιαιτέραν, την φιλο
τιμίαν ηρ.ών ετι μάλλον θίγουσαν έ'ποψιν. Το θέατρον δύναται να θεωρηθγ},
και έθεωρηθη πάντοτε, ώς η ανωτάτη της Ελληνικής διανοίας ποιητική καΐ
καλλιτεχνική έφεύρεσις' αϊ 'Αθήναι ήσαν ή κοιτίς αύτοΰ, και πατήρ αύτου
ητον ό θέσπις' διότι τ' άτελη ινδικά η άλλων Άσιανών
άξια υπήρξαν ίνα έμβλέψη
περαιτέρω

εθνών δοκίμια οΰτε

εις αυτά σπουδαίος η ιστορία της τέχνης, οΰτε

άνεπτύχθησαν, και βέβαιον δεν είναι δτι δεν έφύησαν και αυτά

κατ' άντανάκλασιν του φιλολογικού της 'Ελλάδος ηλίου.
Ή Εύρωπη, δτε έπεκρότησεν εις ημών την ανάσταση, περιέμενεν, ί'σως
μετ' ανυπομονησίας ύπερβαινούσης τ α δρια του δικαίου, να ίδί) την άρχαίαν
'Ελλάδα άνεγειρομένην εις πασαν αύτης την τότε λαμπρότητα, και εις τάς
'Αθήνας ελευθέρας ένόμιζεν οτι δικαιούται

να ίδν) άναφυόρ,ενα

πάντα

τα

άνθη της διανοίας όσα κατηγλάϊσαν αύτας άλλοτε. Ήπατηθη η Ευρώπη; καΐ
πρέπει ημείς άταράχως να το όμολογώμεν; η* μάλλον η τιμή και το συμφέρον
ημών οεν απαιτεί να προσπαθώμεν εν πκσι και πάντοτε ν'άποδεικνύωμεν Οτι
οεν είμεθα κατώτεροι τών προσδοκιών τών φίλων του 'Ελληνισμού, και ό'τι,
ούοενος φειδόμεθα όπως

μη καταβληθώμεν υπό το μέγα Ονομα, ο οί πρόγο

νοι ημών μας έκληροδότησαν; ^Αν δεν δυνάμεθα πλέον να παραγάγωμεν αρι
στουργήματα ώς εκείνων,

δεν πρέπει καν ν' άνεν/θώμεν να καταγνωσθνί η 

μών η αβελτηρία και βαρβαρότης δτι ούδε να έκτιμησωμεν αυτά έσμέν του
7,οιπου, ικανοί, ούδ' επί τα έ'νδοξα εκείνα ί'χνη να βαδίσωμεν τολμώμεν η φι
λοτιμουμεθα; Την λαμπραν ημών παρακαταθηκην παρέλαβαν και έκαλλιέο
γησαν άλλα έ'θνη προς ιδίαν αυτών εΰκλειαν, και ημείς

θα όμολογησωμεν

ότι τοσούτον έςεπεσαμεν, ώστε ούδε μεριμνώμεν καν δι' αύτην ;
Ή ηθική σχεσις του θεάτρου μετά τών δημοσίων ηθών και τη"ς αναπτύ
ξεως της διανοίας δεν δύναται ν' άμφισβητηθη.

Κοινωνία διεφθαρμένη, τ α 

πεινην έχουσα την διάνοιαν και έξηχρειωμένα τ α ηθη, έκφαυλίζει την δρα
ματικών μουσαν εις δούλην τών ιδίων ορέξεων, και τ' άνάπαλιν, σκηνή ευ
γενώς σεμνή η κακόζηλος και έκδεδιητημένη, συντελεί εις την επί το κρεϊτ

ΠΕΡΙ ΕΑΛΗΝΙΚΟΓ ΘΕΑΤΡΟΥ

Π

βαθμηδόν δε καΐ άλλων μουσικών συνθέσεων, κυρίως (λεν ελληνικών, έν πα
ραρτηματι δε και ξένων.
γ'. Συντάττει γενικον δραματολογιον πάντων των ελληνιστί γεγραμμενων
η* μεταπεφρασμένων δραμάτων, μετά στήλης σημειούσης τα δεόμενα διορ
θώσεως ΐνα διδαχθώσιν άπο σκηνής,
1Γ. Ό ταμίας.
α\ Αυτός η" δι' οέλλου τινός υπό την εύθύνην του, ενεργεί τκς καθ' έσπέ
ραν εισπράξεις, ώς και τάς λοιπάς πάσας εκ τής ενοικιάσεως των θεωρείων,
των εργαστηρίων κλπ.
' · ·; ·
β'. Διατηρεί το ταμεΐον κατά πάντας τους εις τα δημόσια ταμεία" ώώ· ·
σμενους τύπους.
. ■" .^
γ'. Ενεργεί τάς πληρωμάς κατ' εντάλματα υπογεγραμμένα υπό του Διευ>
θυντοΟ.
δ'. Δίδει ετησίως άπολογισμον, δστις, έπικυρούμενος υπό του Διευθυντού,
έξελέγγεται υπό του Ελεγκτικοί» συνεδρίου καΐ δημοσιεύεται.
ΙΔ. Εις τους συγγράφεις τών διδασκομένων δραμάτων δίδεται άμοιβη
α'. *Αν το δράμα είναι πρωτότυπον και εμμετρον, τα 7/ιοο τ^<» ολικής εϊσΐ
πράξεως της εσπέρας καθ' ην διδάσκεται το δράμα αυτών, επομένως ούχ
καί τών χρονίων ενοικιάσεων τών θεωρείων. Τούτο δε εφ' Ορου ζωής των, καΐ
έπί 100 προσέτι παραστάσεις του δράματος μετά τον θάνατον του ποιητου,
διά τους κληρονόμους αύ.ου.
' β'/Αν το δράμα είναι πρωτότυπον καΐ πεζον,τά^/ιοοκατά τους αυτούς ορούς.
γ'. Εις μεταφραστάς, άν η μετάφρασις είναι έμμετρος, ομοίως τα /too»
αν δέ πεζή τα 3/IQO της εσπερίας εισπράξεως, επί μόνας 50 παραστάσεις.
δ'. Εις άπλοΰς έπιδιορθωτάς η μετασκευαστας υπαρχόντων δραμάτων χο
ρηγούνται 2/ιοο τ ^? εσπερίας εισπράξεως έπί μόνας 30 παραστάσεις.
ε'. Διδασκομένων δέ πολλών δραμάτων την αύτην έσπέραν, ή άμοιβη δια
νέμεται κατά λόγον τών μέρων η πράξεων τών δραμάτων, και κατά τους
ανωτάτους δοους, της δλης παραστάσεως θεωρούμενης ώς εν δράμα. Παρα
σταθέντων φέρ' ειπείν, την αυτήν έσπέραν δύο δραμάτων,' του μεν εμμέτρου
πρωτοτύπου εις 3 πράξεις, του δε πεζής μεταφράσεως εις 2 πράξεις, το
πρώτον θα λάβη τα 3 / 5 τών 7 / ιοο» τ ο ^^° τ * % τ ω ν 3/ΐ00·
ΙΕ. Ή επιτροπή, αναλόγως τών πόρων, θέλει αποφασίζει άν δύναται και
πρέπη, πλην τών εξ πρώτων να πέμψη μετά ταύτα και άλλους ηθοποιούς
εις Εύοώπην προς γύμνασιν.
1*7. Το δια του θεάτρου διατηρούμενον Διδασκαλεΐον τής μουσικής σκο
πον μεν πρώτιστον θέλει έχει την μόρφωσιν χορών καΐ μουσικών δια τά με
λοδράματα και ορχήστρας δια το θέατρον. Ούχ ήττον δμως, προς έλάττωσιν
τών δαπανών, και διάδοσιν τής μουσικής αγωγής, θέλει δέχεσθαι και πάντα
άλλον μαθητην έπ' έλαφροΐς διδάκτροις.
ΤΟΜΟΣ Α'.
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Ή διδασκαλία εις τα δύω φύλα θέλει γίνεσθαι 'ιδιαιτέρως. Συναυλιαι δ'
[/.ως και φωνητικαι ασκήσεις δύνανται, κατά την κρίσιν των διδασκάλων,
να γίνωνται και από κοινού.
ΙΖ. Το θέατρον δύναται να δέχηται δωρεάς συντεινούσας εις προαγωγην αύτου.
ΓΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Το θέατρον υποτίθεται έχον χωρητικότητα 2000 θεατών.
Αί παραστάσεις 4κι« της εβδομάδος, αλλ' ένεκα διαλείψεων, υπολογίζε
ται το έτος εις 10 [Ληνας.
Δαπάνη οίκοδοι/,τ,ς 800,000 δρ. Πρώτη καταβολή διασκευής και μορφώ
σεως ηθοποιών 200,000* δια δανείου 1,000,000 δρ.
Εισπράξεις πΛήρεις ετήσιαι.
1700 θεατα'ι, εξ ών
Πλατείας και των άνω θεωρείων 600, προς 3
>,
700 » 2
400 »
1
90 θεωρεία Ινφκιασμένα
30 » 20
30 ·· 15
30 » 10
11 Ιργαστήρια προς 3000 Ιτησίως εκαστον

ετησίως δρ.
δρ. καθ'έσπ.\
»
»
}3600χ160παρ.=576,Ο0Ο
»
»
»
»
» Μ
»
»

825,000

Λαπάναι

πΛήρεις

εζήσιαι.

À.

Μισθός ηθοποιών
10 πρώτης τάξεως. Μηνιαίως έκαστος δραχ. 300 (Χ 10Χ 12)=36,000>
10 δευτέρας
» 200
24,000(
10 τρίτης
» 100
?
12,000
"Αλλο προσωπικον
»
60
3,000'
Β. Ύπηρέται, φύλακες
Γ. Μουσική (ουχ'ι μελοδράματος), καθ' Ισπέραν 100 δρ.
Δ. Φωτισμός
»
»
*
Ε. Μισθός Διευθυντού,
μηνιαίως 500 δρ.
» Γραμματέως και ταμίου
»
»
·
Γραφικά, μηνιαίως 100 δρ.
Τ. Μερίσματα ΔιευθυντοΟ, γραμματέως, ταμίου, υποτιθεμένου πλη'ρους πάντοτε
τοΟ θεάτρου
Ζ. Εις σκηνικήν άποσκευην Ιτησίως
Η. Εις διατήρησιν της οικοδομής, ασφάλιστρα κλ.
Θ. ΕΙ, μερίσματα συγγραφέων, (υποτιθεμένου πάντοτε πόρους τοΰ θεάτρου)
ώς μέσου όρου λαμβανομένου 5)100
Ι.
Τόκος 5 0]θ, χρεώλυτρον 1 0]θ
ΙΑ. ΕΊς αυξησιν και διατήρηση* της Βιβλιοθήκης

80

>000

14,000
16,000
16,000
6,000
6,000
1,200
23,040
10,000
10,000
28,800
60,000
4,000
275,040
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tov η επί το χείρον διάπλασιν
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του νοος και της καρδίας του έθνους. Τω

δντι, ουχί εις ξηρόν καθήκον ύπείκουσα, αλλ' υπό τη*ς τέρψεως δελεαζομένη,
συρρέει ποοθύαως η κοινωνία εις το μέγα του θεάτρου διδασκαλεΐον και εκεΐ
ό ποιητής πασαν την γοητείαν γλώσσης έναρμονίου, ποικίλης
επιτηδείου ύποκρίσεως, πάσας τας τέχνας
επί τών αισθήσεων

εις

έπικουρίαν

σκηνογραφίας,

οσαι έπενεργουσιν έπί του νοος η

επικαλούμενος, άγει καί φέρει κατά το

δοκούν τάς ψυχας, και έπειοη τέρπει, δια τοΰτο οιδάσκει υπέρ τον διοάσκαλον καί 'πείθει

υπέρ τον ιεροκήρυκα. Δια τοΰτο, ειρήσθω ενταύθα, μεγίστη

εστίν η ευθύνη του δραματουργού καί τών άναβιβαζόντων τα έργα αύτοΰ εις
την σκηνην, καί ανάλογος της επιρροής η1 ν ταϋτα άναγκαίως έξασκοΰσιν έπί
του δηαοσίου φρονήματος.
' Εις τον έξευγενισμόν δε τ η" ς γλώσσης το δράμα επενεργεί, διότι εν αύτώ
■γ\ γλώσσα οφείλει να έχ,φράζη έντεχνος τάς εύγενεστάτας διανοίας, εις έπη
κοον καί τών εκπαιδευομένων

εξ ών άκούουσι, καί συγχρόνως τών δυναμέ

νων ύπερτάτως περί αυτών να κρίνωσι, να καταδικάζωσι
νά έπικροτώσι τοις έπαινετοΐς' καί είναι η άπό σκηνές

τα αδόκιμα, καί

παοάστασις

δράμα

τος δ άριστος τών διαγωνισμών, κριτάς έχων ουδέ προς χάριν ουδέ κατ' άν
τιπάθειαν αποφαινομένους,

καί

η ευχερέστατη μύησις τών απαίδευτων εις

τάς ποιητικάς καλλονάς καί εις την γλωσσικην καθαρότητα.
"Οτι δε εις την διατηρησιν καί διάδοσιν του Ελληνισμού, δπου ούτος εκ
λείπει η απειλείται, υπέρ τι καί άλλο συμβάλλεται το έλληνικον θέατρον,
ουδείς θέλει αμφισβητήσει. Οι γλυκείς ελληνικοί φθόγγοι από σκηνής απαγ
γελλόμενοι, το έλληνικον φρόνημα, έπί τών πτερύγων φερόμενον της ποιη
σεως, θέλουσι πολύ ισχυρώτερον ελκύει τας καρδίας προς την κοινην έστίαν
τών Ελληνίδων μουσών παρά πασαν άξίοσιν επιβεβλημένης υπέροχης. Ί ο
γαλλικόν δράμα, καί εν γένει ό γαλλικός Παρνασσός ούχ ήττον η τα γ α λ 
λικά δπλα συνετέλεσαν εις την κατάκτησιν της γης

ύπο της γαλλικής

γλώσσης.
'Αλλ' ίσως τις ειπîj. Ταΰτα μεν ορθά,

καί περιττή

αυτών η άπόοειξις,

άλλ' ό τρόπος υπάρξεως ελληνικού θεάτρου, ούτος πρέπει
Καί προ παντός, πώς να εχωμεν θέατρον, ό'ταν δεν εχομεν

να μας δειχθΥ).
δράματα

''Αν

αΰτη είναι ή δυσκολία, ή έρώτησις μοί φαίνεται πολύ μάλλον δτι πρέπει να
τεθγί αντιστρόφως. Πώς να εχωμεν δράματα, ό'ταν δεν εχωμεν θέατρον; Ί ο
δρ&μα είναι

το ασύγκριτος δυσκολώτερον είδος της φιλολογίας. Δράμα έκ

του προχείρου δεν γράφεται' απαιτεί μελετάς, συνδυασμούς, έπ'ιπονον έργα
είίαν, ώς παν άλλο άρτιον τεχνούργημα'

απαιτεί

μακρόν χρόνον προς συγ

γραφην, <κν εχη την άξίωσιν μακρόν χρόνον να ζήση. Ά λ λ α τίς έ'σται ό το
σούτον αφελής, δστις να έπιδοθτ) σπουδαίος

εις τον δυσχερέστατον τούτον

της ποιησεως κλάδον, ν' άποδυθνί εις μεγάλους αγώνας, διότι δια μικρών ού
®έν κα'τοοθοϊ, καί ν' αφιέρωση μέρος της ζωής καί της διανοίας' του εις εργ#

