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δτι εις to Β' χ/φον παραλείπεται ή φράσις: εις τήν Πόλιν (Β', σ. 122).
Εις to ύπ’ άριθμ. 112 (Β', σ. 167) θαύμα άναφέρεται περί μοναχοί) 

εν Φρυγία 6 όποιος « επί είκοσι καί τρία έτη βήσσων εις έκτικόν ένέπεσεν 
πυρετόν καί θανάσιμον » (στ. 3-4).

Τό έπίθετον έκτικδς ενταύθα νομίζω δτι δεν κεΐται με τήν σημασίαν: 
συνεχής, αδιάκοπος πυρετός, ώς πιστεύει ό εκδότης μεταφράζων : il tomba 
dans une fievre continue et mortelle, άλλα με τήν έννοιαν: φυματικός, 
φθισικός, δηλαδή φθισικός πυρετός. Προς τήν σημασίαν ταύτην συντρέχει 
καί τό δτι ό ασθενής έβηχεν επί ετη, γνώρισμα χαρακτηριστικόν τής φυμα- 
τιώσεως.

Αί δλίγαι παρατηρήσεις αυται δεν αποβλέπουν εις τήν κατά τινα τρόπον 
μείωσιν τής μέ πολύν κόπον άλλα κυρίως με βαθεϊαν γνώσιν τών σχετικών 
ζητημάτων τού κειμένου τούτου εξαιρετικής αυτού έκδόσεως υπό τού πατρός 
V. Eaurent.

Γ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Ρωμανόν τοϋ Μελφδοϋ, “Υμνοι. ’Έχδοσις κριτική. Τόμος τρίτος. 
Μέρος Α' Κονδακάρια τοϋ Σινα. Μέρος Β' °Υμνοι ΚΘ' - AT'. Μετά 
εισαγωγών, σχολίων, μεταφράαεως και πινάκων. ’Αφιέρωμα εις τον 
IV. Β. Τωμαδάκην. Άϋήναι 1957. Σελ. I - VII + α' - νξ' -\- 1 - 400. 
Σχ. 8»ν μέγα.

Τρίτος εις τήν σειράν βλέπει τό φως τής δημοσιότητος ό ώς άνω ογκώ
δης τόμος, υπό τών συνεργατών τού Φροντιστηρίου Ρωμανού, τοϋ ύπό τον 
καθηγητήν Νικ. Τωμαδάκην, «πρωτεργάτην τής έκδόσεως», εις δν αΰτη 
καί προσφωνεΐται επί τή πεντηκονταετηρίδι αυτού (1907 -1957). Προτάσ
σονται έκτος κειμένου έν φωτοτυπίφ έπιστολαί τής Α.Θ.Π. τοϋ Οικουμενι
κού Πατριάρχου κ. Άθηναγόρα, τοϋ Μακαρ. ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. 
Μακαρίου καί τού Μακαρ. ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών (ώς Προέδρου τής 
'Ιεράς Συνόδου) κ. Θεοκλήτου. ’Εν ταΐς έπιστολαις ταύταις έξαίρεται ή 
σημασία καί ή αξία τής περί τον Ρωμανόν φιλολογικής έργασίας, δι’ ής 
παρέχεται σαφής είκών τής λειτουργικής ποιήσεως τής ’Ανατολικής ’Εκκλη
σίας καί είδικώς τής ποιήσεως τού Ρωμανού. Ή κριτική έκδοσις τών ρωμα
νικών ύμνων περιποιεΐ τιμήν εις τον καθηγητήν καί τούς συνεργάτας τοϋ 
Φροντιστηρίου, προσφέρει χαράν εις τήν Εκκλησίαν καί προσφέρει μέγα 
έπιστημονικόν δφελος είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν καί τήν θεολογικήν 
’Επιστήμην. Έν τφ τόμφ τούτφ συνεργάζονται οί εξής κατ’ αλφαβητικήν 
σειράν φιλόλογοι καί καθηγηταί, τινές μεν έν Έλλάδι, τινές δέ έν τφ Έξω-
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τερικφ, Άθανασοπούλου Λυδία, Δρόσος ’Ιωάννης, Κομίνης ’Αθανάσιος, 
Κυριακάκη “Ελλη, Λιβαδάρας Νικόλαος, Μανδηλαράς Βασίλειος, Μοραγλής 
Γεώργιος, Ναουμίδης Μάρκος, Νικολόπουλος Παναγιώτης, ΙΙαπαδημητρίου 
Σοφία καί Ροΰσσας Διονύσιος.

"Ολον τό Α' Μέρος αποτελεί εργασίαν τοϋ Νικολ. Λιβαδάρα, μετά 
συνεργασίας μόνον εΐς τούς πίνακας τοϋ Γεωργ. Μοραγλή (σ. τιη') καί 
είναι περιγραφή Κονδακαρίων τοϋ Σινά, ήτοι τών κωδίκων 925, 926 καί 
927. Ή περιγραφή τών τριών τούτων ελληνικών λειτουργικών σιναϊτικών 
κωδίκων « αποτελεί συνέχειαν τής έγκαινιασθείσης διά τής περιγραφής τών 
πατμιακών κοντακαρίων προσπάθειας [βλπ. εν τόμ. Β' τών “Υμνων 212 καί 
213 πατμ. κώδικας] δπως λεπτομερώς περιγράφουν οί περιέχοντες ύμνους 
κώδικες προς συγκριτικήν μελέτην καί έπίλυσιν διαφόρων ύμνογραφικών 
προβλημάτων» (σ. ε'). 'Η περιγραφή γίνεται επί τή βάσει μικροταινιών 
(εσωτερική περιγραφή, ήτοι τοϋ περιεχομένου τών κωδίκων), μειονεκτεΐ δέ 
βεβαίως, καθ’ ομολογίαν τοϋ σ. «εις εκτός περιεχομένου ζητήματα καί δή 
εις τον καθορισμόν ώρισμένων εξωτερικών στοιχείων τοϋ κώδικος» (σ. ζ'). 
Τό γεγονός δμως τοϋτο δεν μειώνει τήν επιστημονικήν αξίαν τής εργασίας, 
έφ’ δσον σκοπός τής περιγραφής είναι μετά τών άλλων καί ή συμβολή « εις 
τήν λύσιν τοϋ προβλήματος τής γνησιότητος τών άγιολογικιόν ύμνων τοϋ 
Ρωμανοϋ, ως καί τοϋ προβλήματος τών διπλών κοντακίων τών ύμνων» 
(αύτ.) καί έφ’ δσον άνευ τής έστω καί εκ μικροταινιών περιγραφής ταύτης, 
διά διαφόρους λόγους, κινδυνεύει νά μείνη διά παντός άγνωστον τό περιε- 
χόμενον τών κωδίκων.

'Ο 925 σιναϊτικός κώδιξ (« Κονδακάριν... ») τοποθετείται χρονολογι- 
κώς μεταξύ τοϋ τέλους τοϋ Γ καί τοϋ ΙΑ' ολοκλήρου αί., καθώς έξ εσωτε
ρικών μαρτυριών συνάγεται ( σ. γ'), περιέχει δέ ύμνους εις τάς δεσποτικάς 
έορτάς καί τάς τών επισήμων αγίων. Ό 926, τοποθετούμενος χρονολογικώς 
εις ΙΑ' τουλάχιστον αΐ., είναι κατεστραμμένος κατά τό πρώτον μέρος, στε
ρείται δέ μεγάλης αξίας, « έφ’ δσον ούδέν τό νέον εις τήν διερεύνησιν τών 
βασικών προβλημάτων τής Ύμνογραφίας προσφέρει, καταγράφεται δ’ έξ 
άλλου [έν αύτφ ] έξ έκάστου ύμνου μόνον τό κονδάκιον [ προοίμιον] καί εις 
κατά κανόνα οίκος. ’Εν τούτοις αρκετά κονδάκια καί οικοι άγνωστοι προσ- 
φέρονται καί ύποβοηθεΐται έν πολλοΐς ή κριτική μερικώς διερεύνησις 
ύμνων» (σ. ρι'). Ό 927, γραφείς τφ 1285 (σημείωσις τοϋ άντιγραφέως), 
διασώζεται σχεδόν ακέραιος καί περιέχει τό « κονδάκιον » ( προοίμιον) καί 
ένα κατά κανόνα οίκον ακινήτων καί κινητών εορτών τοϋ έκκλησιαστικοΰ 
έτους. Ή αξία τοϋ κώδικος έγκειται εις τό γεγονός, δτι έλάχιστοι μέν ακέ
ραιοι ύμνοι περιέχονται εΐς αυτόν, αναφαίνονται δμως νέοι έστω καί κεκο- 
λοβωμένοι, προστίθενται πλεϊστοι άγνωστοι οίκοι εΐς γνωστούς ύμνους καί 
καταγράφονται έν αύτφ νέαι άγνωστοι έορταί (σ. ρπβ'). Τήν περιγραφήν
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των τριών τοΰτων σιναϊτικών κωδίκων ακολουθούν είς συμπλήρωσιν τού Α' 
Μέρους 1) Πίναξ αγίων τών περιλαμβανόμενων είς τούς τρεις περιγραφέν- 
τας κώδικας, 2) Πίναξ κονδακίων, 3) Πίναξ οϊκων, τών εν τοΐς σιναϊτικοΐς 
καί πατμιακοϊς κοντακαρίοις, 4) Πίναξ έφυμνίων τών είς τα πατμιακά καί 
τα περιγραφέντα σιναϊτικά κονδακάρια ύμνων καί 5) Πίναξ τής παραδόσεως 
τών ύμνων τών περιγραφέντων σιναϊτικών κονδακαρίων.

To Β' Μέρος περιλαμβάνει την κριτικήν έ'κδοσιν οκτώ ύμνων τού 
Ρωμανού (KO'-AY'), τινών τό πρώτον έκδιδομένων επί τή βάσει δλης τής 
χει/φου παραδόσεως. Τού κειμένου τών ύμνων προτάσσεται πάντοτε Εισα
γωγή, εν ή εξετάξονται ζητήματα άφορώντα εις την παράδοσιν τού κειμένου, 
εις τό περιεχόμενον καί την χρονικήν τοποθέτησιν τών ύμνων, είς τήν δομήν, 
άνάλυσιν καί άξιολόγησιν τών ύμνων, εις τήν λειτουργικήν χρήσιν τών 
ύμνων, είς μετρικά, αισθητικά καί γλωσσικά προβλήματα, είς τον ιδεολογι
κόν καί ηθικόν κόσμον τού Ρωμανού κτλ. 'Ωσαύτως εν τή Εισαγωγή ή υπό 
τό κείμενον τών ύμνων παρατίθενται τά κείμενα τών πηγών, εκ τών κανονι
κών βιβλίων τής 'Αγ. Γραφής ή έκ τών απόκρυφων, καθώς καί έκ τών 
ιερών Πατέρων τής Εκκλησίας, συνοδεύεται δέ τό κείμενον τών ύμνων 
κάτωθεν δι’ έλευθέρας μεταφράσεως, δπερ αποτελεί πρωτοτυπίαν τού Γ' 
τόμου, δφειλομένην είς πρωτοβουλίαν τού διευθύνοντος τό Φροντιστήριον 
καθηγητού ( σ. VI).

Κατά σειράν οί έκδιδόμενοι ύμνοι είναι οί εξής: 1 (ΚΘ') « 'Ύμνος είς 
τήν Άνάστασιν τού Κυρίου». Έκ τού 213 πατμ. κωδικός, τό πρώτον εκδι- 
δόμενος, έκδιδόντος Βασ. Γ. Μανδηλαρά. 2 (Λ') « Ρωμανού αίνος είς τό 
Πάθος καί τήν Άνάστασιν». Έκ τού 213 πατμ. κώδικος, « νύν τό πρώτον 
ολόκληρος έκδιδόμενος », έκδιδόντος Άναστ. Δ. Κομίνη. 3 (ΛΑ') «"Υμνος 
είς τήν Καινήν Κυριακήν καί τον Θωμάν ». Έκ τού 213 πατμ. κώδικος, 
έκδιδούσης Σοφ. Δ. Παπαδημητρίου. 4 (ΛΒ') «"Υμνος είς τον πρωτομάρ
τυρα Στέφανον». Έκ τού 212 πατμ. κώδικος, έκδιδόντος Διον. Δ. Ρούσσα. 
5 (ΛΓ') «"Υμνος είς τά Βαία», «έκ τών καλλιτέρων τού Ρωμανού». Έκ 
τού 213 πατμ. κώδικος, έκδιδούσης Έλ. Κ. Κυριακάκη. 6 (ΛΔ’) « Κοντά- 
κιον τών αγίων τριών Παίδων», « έκ τών καλλιτέρων καί δημοφιλεστέρων 
τού Ρωμανού ». Έκ τού 212 πατμ. κώδικος, έκδιδόντος Μάρκ. Α. Ναουμί- 
δου, άκολουθήσαντος «ίδιαν μέθοδον είς τήν έ'νδειξιν τής χειρογραφικής 
παραδόσεως» (σ. 4, ύποσ.). 7 (ΛΕ') «"Υμνος είς 'Οσίους Μοναχούς 
Άσκητάς καί Μοναζούσας ». Έκ τού 213 πατμ. κώδικος, έκδιδόντος Παναγ. 
Γ. Νικολοπούλου. 8 (ΛΤ" ) «"Ετερον κοντάκιον είς τήν αγίαν Γέννησιν τού 
Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού ». Έκ τού 212 πατμ. κώδικος, έκδιδούσης 
Λυδ. Β. Άθανασοπούλου.

Καί τό Β' τούτο Μέρος κατακλείουν πίνακες, καταρτισθέντες υπό 
Ίωάν. Δρόσου, ήτοι Α' Κυρίων ονομάτων καί Β' Γλωσσικοί' I Λεξιλόγιον,
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II ’Αδόκιμοι γραμματικοί τύποι, III ’Ασυνήθεις συντάξεις, IV Διάφορα 
συντακτικά φαινόμενα. Εις τούς πίνακας τούτους προστίθενται τρεις ακόμη 
πίνακες, ήτοι προσθήκαι εις τό Α' καί Β' μέρος, παραρτήματα καί περιε
χόμενα.

Τούτο έν άδροτάτη περιγραφή καί μεγίστη συντομίφ τό περιεχόμενον 
τού ογκώδους τρίτου τόμου των “Υμνων Ρωμανού τού Μελφδού, κριτικώς 
εκδιδομένων υπό τού φιλολογικού Φροντιστηρίου τού καθηγητοΰ Νικ. Τωμα- 
δάκη. Προκειμένου περί « συλλογικής » έκδόσεως, ως ή μετά χεΐρας, ανακύ
πτει αμέσως τό θέμα τής ένότητος αυτής, ήτις έρχεται εις άντίθεσιν προς 
τήν απαραίτητον επιστημονικήν ελευθερίαν, ήτις παρέχεται εις τούς συνερ- 
γάτας κατά τήν υπό ενός εκάστου άντιμετώπισιν τού τρόπου τής διαπρα- 
γματεύσεως τού θέματός του. Παρά τούτο, ή ενότης αύτη δεν είναι χαλαρά, 
άντιμετωπισθέντων ενιαίως υπό τού Φροντιστηρίου θεμάτων, ως τό περί 
στέμματος των κωδίκων καί τό περί μέτρου τών ύμνων.Ώς προς τό πρώτον 
εγένετο αποδεκτή ή αρχή, δτι στέμμα « μόνον κατά μεμονωμένους ύμνους 
(καί ούχί κατά κώδικας) είναι δυνατόν νά συνταχθή », ώς προς δέ τό δεύτε
ρον, οτι « ή αρχή τής απολύτου όμοτονίας καί ΐσοσυλλαβίας άντίκειται προς 
τήν χειρόγραφον παράδοσιν » ( σ. VI, VII). Ή αυθαίρετος παραδοχή τής 
αρχής τής όμοτονίας καί ΐσοσυλλαβίας εις παλαιότερον γενομένας εκδόσεις 
ύμνων ήγαγεν εις διορθώσεις καί δήθεν αποκαταστάσεις (αλλοιώσεις) τών 
κειμένων, εικοτολογία χρωμένων τών εκδοτών ή εΐσαγόντων γραφάς κώδικος 
έστω καί άδοκίμους (βλπ. σσ. 184, 185, 240 κτλ.). Τό περί τού μέτρου τών 
ύμνων πρόβλημα παραμένει βεβαίως ανοικτόν, πρέπει δμως νά ύπογραμμισθή, 
δτι ή «αθηναϊκή έκδοσις» τών ύμνων τού Ρωμανού «έθεσε τό πρόβλημα 
τού μέτρου επί εντελώς νέας βάσεως, καταργούσα τάς παλαιάς αντιλήψεις 
περί ΐσοσυλλαβίας καί όμοτονίας καί προώθησε τά μέγιστα τήν λύσιν του » 
(σ. 859). Κυρίως δεν πρέπει νά λησμονήται, δτι «προκειμένου περί βυζαν
τινής εκκλησιαστικής ποιήσεως σπουδαιοτάτης σημασίας ήτο τό στοιχείον τής 
μουσικής » (αύτ.). ’Έχονται απολύτου δρθότητος καί αλήθειας αί παρατη
ρήσεις, τάς οποίας άνεπιφυλάκτως προσυπογράφομεν, δτι εΐς τούς κώδικας 
αί «μεταξύ φράσεων καί οίκων τελεΐαι καθορίζουν μουσικάς τομάς καί 
τίθενται προς διευκόλυνσιν τών ψαλτών... ό στίχος είναι μουσική φράσις. 
Αί μουσικαί τομαί καθορίζουν τούς στίχους έν τή ύμνογραφίςι, τό δέ μέτρον 
είναι μουσικοτονικόν, καθοριζόμενον υπό τού μέλους» (σ. ιβ', ύποσ. 1)’. 1

1 ‘Αποτελεί αυθαίρετον καί άπαράδεκτον γνώμην τινών έκ τών συγχρόνων 
'Ελλήνων περί τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν εμπειρικούς μάλλον ή επιστημονικούς 
ασχολούμενων, δτι πολλά δήθεν άρρύθμως και άμέτρως έν τή ίερρ ψαλμψδίςι εχοντα 
καί μή πρός τήν έννοιαν τού κειμένου συντακτικούς προσαρμοζόμενα, δέον νά διορ
θωθούν, διά νά μή καταστρέφωνται δήθεν τά νοήματα τών ψαλλόμενων. Άνεκάλυ- 
ψαν οί άνθρωποι τήν σύνταξιν τής ελληνικής γραμματικής, τήν όποιαν ήγνόουν οί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:47 EEST - 34.211.113.242



572 f Σερβίων καί Κοζάνης Διονυσίου

Δυστυχώς άγνοούμεν σήμερον τό μέλος τών ύμνων, αι δέ μουσικά! και ψαλ
τικά! έπ’ αυτών ενδείξεις, κα! δταν υπάρχουν εις τούς κώδικας, μικράν τινα 
αξίαν έχουν, έφ’ δσον είναι μάλλον βέβαιον δτι έτέθησαν μεταγενεστέρως.

Περ! τής αξίας κα! τής σημασίας και τής εκδόσεως ταύτης εις την σει
ράν τών τόμων τής « ’Αθηναϊκής εκδόσεως » τών ύμνων Ρωμανού τού Μελφ- 
δοΰ υπό τών συνεργατών τού Φροντιστηρίου τού καθηγητοΰ Νικολ. Τωμα- 
δάκη, έκτος τών δσων δρθώς και δικαίως λέγονται εις τα αρχιεπισκοπικά 
Γράμματα, περ! <δν έν αρχή τού παρόντος, έπαναλαμβάνομεν δσα ή Επι
τροπή τής εκδόσεως τού τόμου έν τέλει τών προλεγομένων λίαν χαρακτηρι
στικούς κα! σεμνώς γράφει, δτι « ή έ'κδοσις τών έργων τού Ρωμανού και ή 
άποκατάστασις τής αξίας τής ’Ορθοδόξου 'Υμνογραφίας άνελήφτθη παρά τού 
διδασκάλου μας κα! παρ’ ημών ως έργον ελληνικόν κα! ορθόδοξον » (VII). 
’Όντως τιμοί τά ελληνικά Γράμματα κα! ωραΐζει την ’Ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν. Ή νέα Ελλάς δεν συνδέεται μέ την άρχαίαν, παρά διά τού Βυζαντίου 
κα! τά νεοελληνικά Γράμματα δεν εύρίσκονται εις σχέσιν μέ την γλώσσαν 
και την διανόησιν τής κλασσικής άρχαιότητος, παρά διά τών Γραμμάτων 
τού Βυζαντίου, τά όποια κυρίως είναι « ιερά Γράμματα », είτε ως πεζά πατε-

Έλληνες εκκλησιαστικοί υμνογράφοι I "Η γνώμη αυτή καί ή άδεώς (πρόσθες καί 
άδαώς) έπιχειρουμένη, καθ’ δλως αντιεπιστημονικήν αρχήν, διόρθωσις καί μετάθε- 
σις τών τόνων καί τών τομών τών μουσικών φράσεων, ον μόνον τάς εκκλησιαστικός 
μελφδίας ( ώς αΰται τουλάχιστον παρεδόθησαν ) καταστρέφει, άλλα καί τά μέτρα 
καί τούς στίχους τών ιερών ποιητικών κειμένων αλλοιώνει, ώστε νά μή δυνάμεθα 
είς τέλος νά διαχωρίσωμεν μεταξύ πεζού καί ποιητικού ( ρυθμικώς καί τονικώς ) 
λόγου. Καλώς λοιπόν οΰ μόνον είς τούς κώδικας, αλλά καί είς τάς έντυπους εκδό
σεις τών λειτουργικών βιβλίων τίθενται αί τελεΐαι καί τά άλλα σημεία στίξεως, μή 
πληροϋντα πάντοτε τόν έν τή Γραμματική όριζόμενον σκοπόν αυτών, άλλά δεικνύοντα 
μουσικός φράσεις καί ύπ’ αΰιάς καί σύν αύταΐς ποιητικούς στίχους. Θά ήτο δυνα
τόν, έάν είναι πάντως ανάγκη τά σημεία στίξεως νά έπανεύρουν τόν γραμματικόν 
προορισμόν των είς τά έκκλησιαστικά λειτουργικά ( ψαλτικά) κείμενα, νά καθιερω
θούν ειδικά σημεία είς ένδειξιν τών μουσικών φράσεων καί τών στίχων τών ΰμνων 
(ή λέξις ύπό τήν γενικήν αυτής σημασίαν), ώς καί παρατηρεΐται ήδη είς τάς υπό 
τών ρωμαιοκαθολικών καί δή καί τών μοναχών τής Μονής Κρυπτοφέρρης (Grotta- 
ferrata) γινομένας έκδόσεις λειτουργικών βιβλίων τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, ένθα 
αί μουσικοί φράσεις καί οί στίχοι ή τά ημιστίχια δηλοΰνται δΓ έρυθρού αστερί
σκου. Τά σημεία στίξεως θά ήδόναντο νά έπανεύρουν τήν γραμματικήν των θέσιν 
είς τά ύμνογραφικά κείμενα τής ’Εκκλησίας, δΓ άθετήσεως τής χειρογράφου καί 
εκδοτικής παραδόσεως τών λειτουργικών βιβλίων, είς τά όποια οί ΰμνοι έκτυποΰνται 
«καταλογάδην» καί ούχί « στιχηδόν ». Τοιαύτην άθέτησιν καί νεωτερισμόν έτόλμη- 
σεν ό γράφων, έπί τών μουσικών φράσεων ακριβώς στηριχθείς κατά τήν στιχομέ- 
τρησιν τών ύμνων, έν τή ύπ’ αυτού γενομένη συμπληρώσει καί « στιχηδόν » έκδόσει 
τής ’Ακολουθίας τής Όσιομάρτυρος Φιλοθέης. ’Εν τούτοις είναι ζήτημα έάν καί οί 
ιεροί υμνογράφοι έγραψαν κατά στίχους, έφ’ όσον οί ποίησις αυτών είναι μακράν 
τών κλασσικών μέτρων ( αύτ.).
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ρικά συγγράμματα είτε ως ποίησις απλώς θρησκευτική, κυρίως δέ εκκλησια
στική καί λειτουργική. "Οθεν ή μελέτη καί ερευνά τής Βυζαντινής Φιλολο
γίας καί έν προκειμένφ τής εκκλησιαστικής ποιήσεως, δι’ άποκαταστάσεως 
καί κριτικής έκδόσεως τοΰ Πινδάρου τής εκκλησιαστικής ποιήσεως, ως προ- 
σφυώς ωνομάσθη ό Ρωμανός, αποτελεί οΰ μόνον σπουδαίαν συμβοίιήν εις 
την φιλολογικήν επιστήμην, άλλα καί ίεράν προσφοράν εις τον Ελληνισμόν 
καί τήν ’Ορθοδοξίαν. Διά τοΰτο καί ή ειλικρινής ευχή όλων δ'σοι αισθάνον
ται ζωντανός μέσα των τάς δυο ταΰτας έννοιας, καί μάλιστα εις τήν κρίσιμον 
ταότην διά τον πολιτισμόν μας εποχήν, είναι ΐνα τό φιλολογικόν Φροντιστή- 
ριον Ρωμανού, υπό τήν φιλότιμον καί ενθουσιώδη πνοήν των συνεργατών 
του καί τήν πολύτιμον καί σοφήν καθοδήγησιν τοΰ καθηγητοΰ Νικ. Τωμα- 
δάκη, συνέχιση τό άρξάμενον έργον εις δλοκλήρωσιν μιας ιστορικής νεοελλη
νικής κριτικής έκδόσεως.

f Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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