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δόσεως τοϋ Βαρθολομαίου, αλλά και πολλά άλλα δύναται νά συναγάγη τις, 
ώς π.χ. : α') "Οτι κατά τον ενδέκατον αιώνα μεσοΰντα έγράφοντο ακόμη 
ύμνοι εκ τοΰ κοντακίου καί τριών οίκων, ένφ ή περικοπή είχε προχωρήσει 
εις τό κοντάκιον εις έ'να οίκον. β') Περί τοϋ εορτολογίου τής Κρυπτοφέρ- 
ρης κατά τον αιώνα τούτον, γ') δτι ό Βαρθολομαίος ήτο καί μελφδός 
(ιδιομέλων ίδίρ) εις περιωρισμένην κλίμακα" κυρίως δμως ελεηλάτει τήν 
προ αϋτοϋ υμνογραφίαν, τούς Πατέρας κ.ά. συγγραφείς (μέχρι καί τοΰ Με
θοδίου Όλυμπου, πρβλ. σ. 151), καί φυσικά τήν Γραφήν, δ') Ότι έγνώ- 
ριζεν άριστα ελληνικά, 'Έλλην ως ήτο.

Καί πέραν τούτου, επιβάλλεται ή εξονυχιστική έρευνα τής διαμορφώ- 
σεως τών λειτουργικών βιβλίων καί δή κατά τούς αί. θ' - ιβ', διά νά χυθή 
φώς επί τής παραδόσεως τής Ύμνογραφίας τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, 
τοΰ μεγάλου τούτου επιτεύγματος τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας.

Εις τό έργον τοΰτο συμβάλλει άξιολόγως ό εκδότης πατήρ Γερμανός 
καί ή Σεβασμία Μονή τής Κρυπτοφέρρης, ήτις εξακολουθεί νά είναι κέντρον 
φωτεινών μελετών καί σπουδής.

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Κ. Άμάντον, Σύντομος Ιστορία της Κύπρου. Άύλήναι 1956. Σύλλογος
προς διάδοσιν ’Ωφελίμων βιβλίων, περίοδος δεύτερα άρ. 1.

8°, σσ. 189.

Ό Σύλλογος δ οποίος τόσας προσέφερεν υπηρεσίας διά τής έκδόσεως 
παλαιότερον τών ωφελίμων βιβλίων (σειρά ερυθρά, σειρά πράσινη), ιστορι
κών καί λαογραφικών δημοσιευμάτων, καί τοΰ περ. « Ελληνικά», έπαναρχί- 
ζει τήν δραστηριότητά του διά τής έκδόσεως τοΰ ως άνω βιβλίου τοΰ ακα
δημαϊκού καί όμοτίμου καθηγητοΰ τοΰ Πανεπ. ’Αθηνών κ. Κ. Ί. Άμάντου, 
τοΰ γνωστοΰ συγγραφέως τής 'Ιστορίας τοΰ Βυζαντινού Κράτους. Τό θέμα 
καθίσταται έπικαιρότατον έκ τής σημερινής θέσεως τοΰ Κυπριακού Λαού, 
άγωνιζομένου τον υπέρ πάντων αγώνα υπέρ τής ελευθερίας αυτού, μέ τήν 
συμπαράστασιν ολοκλήρου τοΰ ’Έθνους. ’Έπρεπε λοιπόν, παρά τά άλλα 
πολυάριθμα αγωνιστικά καί λογοτεχνικά βιβλία περί Κύπρου, νά ύπάρξη 
καί έγκυρον εκλαϊκευτικόν μέν, άλλ’ επί επιστημονικής βάσεως στηριζόμε- 
νον. Τό έργον τοΰτο άνέλαβεν ό καθ. ’Άμαντος μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν 
σαφήνειαν, απλότητα, ενημερότητα εις τάς πηγάς καί ευθυκρισίαν. Προς 
τοΰτο ήτο παρεσκευασμένος οχι μόνον διά τής μελέτης, αλλά καί διά τής 
υπηρεσίας του ως γυμνασιάρχου κλπ. (1911 -1912) εν Κύπρω καί τής γνω
ριμίας προσώπων πραγμάτων καί συνθηκών.
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Μετά λίαν ενδιαφέροντα πρόλογον, εις τό α' κεφ. γίνονται γενικά! 
προεισαγωγικά! παρατηρήσεις, εις τάς οποίας συνδυάζεται τό παρελθόν μέ 
τό σήμερον, και γίνονται χρήσιμοι υποδείξεις.

Τό β' κεφ. περιλαμβάνει την ιστορίαν τής Κΰπρου μέχρι τοΰ Μεγ. 
’Αλεξάνδρου (χαρακτηριστικές ό συγγρ. επιμένει εις τα αρχαία τοπωνυμία 
άτινα διατηρούνται και σήμερον), ενώ εις τό γ' κεφ. πραγματεύεται την 
από Μεγ. ’Αλεξάνδρου μέχρι τοΰ Μεγ. Κων/νου. Λίαν ενδιαφέρον είναι τό 
τέταρτον διά την Βυζ. εποχήν (Χριστιανισμός, άραβικαι επιδρομαί, β' βυζ. 
περίοδος, σταυροφορίαι), μέ παράλληλον συνεξέτασιν τής εκκλ. ιστορίας. Εις 
τό ε'κεφ. ομοίως εξετάζεται ή Φραγκοκρατία, εις τό ς·' ή Τουρκοκρατία (και 
τά κατά τήν Έλλην. Έπανάστασιν) μέχρι τής Άγγλοκρατίας, περί ής γί
νεται λόγος εις τό ζ' κεφ. Ή διαπραγμάτευσις τελευτά μέ τό κίνημα τής 
ΕΟΚΑ, την δράσιν τοΰ Μακαρίου Γ' και την παράθεσιν πολλών χαρακτη
ριστικών κειμένων διά τον ’Αγώνα τόσον από κυπριακής δσον και από ελ
ληνικής κυβερνητικής πλευράς. Ό συγγραφευς παρεμπιπτόντως εξετάζει τά 
τών σχολείων, τής έκπαιδεΰσεως, έξαίρει τό έ'ργον τών κυπριών ευεργετών, 
διακοσμεί τό βιβλίον μέ χαρακτηριστικός εικόνας, και χωρίς νά δίδη εις 
αυτό πολεμικόν τόνον, καθιστά εμφανή τά δίκαια τής ελληνικής πλειονοψη
φίας τής από τεσσάρων χιλιάδων ετών Ελληνικής Κύπρου.

Εις τό έπίμετρον βιογραφούνται συνοπτικές εξέχοντες σύγχρονοι Κύ
πριοι λόγιοι και άγωνιστα! ώς δ Ίω. Οΐκονομίδης (1812- 1884), δ ’Ιωάν
νης Κυριακίδης (1853-1955), δ καθ. Σιμός Μενάρδος ( 1872- 1933), δ 
’Ιωάννης Τσαγγαρίδης (1887 - 1939) κ.ά.

Εις τήν προμετωπίδα προέταξεν δ καθ. ’Άμαντος από τά Acta San
ctorum (2 ’Ιουνίου) τήν εξής άγιογραφικήν έπίκλησιν προς τον ιδρυτήν 
τής Κυπριακής ’Εκκλησίας ’Απόστολον: «Βαρνάβα, τό τών Κυπρίων σέ
μνωμα και εγκαλλώπισμα... τής πατρίδος σου πάσης φρόντισον, ως πάντοτε 
και νΰν, ταΐς σαϊς άγίαις εύχαϊς φυλάττων αυτήν από παντός κακού » !

Εις τον γηραιόν μου διδάσκαλον κ. ’Άμαντον εύχομαι ταχέως νά 
έπανίδη τήν αγαπητήν του Κύπρον έλευθέραν.

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑ.ΚΗΣ

Maria Ε li s ab e tta C olonna, Gli storici bizantini dal IV al XV 
secolo ( I: Storici profani ),con prefazione di Vittorio de Falco. — 
Napoli, Casa ed. Armanni, 195Q 8° pp. XXII +163, L■ it. WOO-

Fra i fenomeni piii interessanti di questa nostra epoca che setnbra 
estraniarsi sempre piu dalle humanae litterae per dedicarsi con inau-
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