
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

Το επιστημονικόν καθήκον των 'Ελλήνων λογιών να συντελέ- 
σωσι καί αυτοί είς μελέτην καί διαφώτισιν τής ιστορίας, τής τέχνης 
καί τοϋ πολιτισμού των Βυζαντινών, οιτινες ού μόνον έκαλλιέργη- 
σαν καί προήγαγον τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας, άλλα καί ώς 
γέφυρα χρησιμεύσαντες μετεβίβασαν είς τους νεωτέρους την πολύ
τιμον κληρονομιάν τοϋ άρχαίου Ελληνικού κόσμου καί άρρήκτως 
προς το παρελθόν καί το παρόν τούς συνέδεσαν διά των δεσμών 
τής γλώσσης καί τής θρησκείας, έτι δ’ ή επιθυμία μεγίστης μερί- 
δος τοϋ 'Ελληνικού λαού νά γνωσθή παρ ήμΐν είς όσον το δυνα
τόν εύρύτερον κύκλον δ Βυζαντινός κόσμος, ύπήρζαν τά κύρια αίτια 
τής συμπήζεως τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ήτις, επί χρη- 
σταΐς -ελπίσιν, από τοϋ 1919 έπεδίωξε την εφαρμογήν τοϋ προγράμ
ματος της, το όποιον ώς έζής διατυποϋται εν τώ δευτέρω άρθρω τοϋ 
καταστατικού της.

«Σκοπός τής Εταιρείας είναι ή ένίσχυσις τών Βυζαντινών καί 
Μεσαιωνικών εν γένει μελετών, ή έκλα ΐκευσις τών γνώσεων τώ>ν 
άναγομένων είς την ιστορίαν καί τον πολιτισμόν τών Βυζαντινών καί 
Μεσαιωνικών χρόνων καί ή διέγερσις τοϋ ενδιαφέροντος τοϋ 'Ελλη
νικού Ααοϋ προς την χιλιετή περίοδον τής'Ελληνικής Αυτοκρατορίας.

Η 'Εταιρεία θά έπιδιώζη την πραγματοποίησιν τοϋ σκοπού της
α) Διά διαλέξεων εκλαϊκευτικών επί παντός θέματος άναγομέ- 

νου είς την ιστορίαν, τον βίον, τάς έπιστήμας, τάς τέχνας καί τον 
πολιτισμόν έν γένει τής 'Ελληνικής Αυτοκρατορίας καί του Μεσαίωνας.

6') Αι επιστημονικών Ανακοινώσεων.
γ) Αι έκδύσεως ειδικού περιοδικού καί σχετικών δημοσίευμά των.
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δ) Δι ίδρύσεως βιβλιοθήκης περιλαμβανούσης τά έργα τα Αναγό
μενα εις το Βυζάντιον και τον Μεσαίωνα καί

ε) Διά παντός άλλον τρόπον, τον όποιον τό Συμβούλων ήθελε 
κρίνει συντελεστικόν-.

Καί πώς μεν έφήρμοσεν ή 'Εταιρεία τά έν τώ Ανωτέρω άρθρω 
διαλαμβανόμενα, βλέπει ό Αναγνώστης έν τώ δευτέρω μέρει τοϋ 
παρόντος τόμου, ένθα λ,επτομερέστερον εκτίθενται καί τά κατά την 
ΐδρυσιν καί δράσιν αυτής. Ενταύθα τούτο μόνον τονίζεται, δτι τό 
Δ. Συμβούλιων ευθύς έζ Αρχής έπεδίωξε την δημοσίευσιν επιστημο
νικού οργάνου προωρισμενού, ώς είκός, νά προαγάγη παρ’ ήμΐν τάς 
Βυζαντινός σπονδάς, μετά λύπης δ’ έβλ.επεν ότι ή έ'κδοσις αυτού, παρά 
πάσας τάς καταβλ.ηθείσας προσπάθειας, Ανεβάλ,λετο, ένεκα λόγων οικο
νομικών, προερχόμενων υπό των παρεμπεσόντων γεγονότων. Έντεΐνον 
μ’ δλα ταντα τάς ένεργείας τον κατόρθωσε νά έξεύρη τούς Αναγ
καίους πόρους καί χοίρον παραδίδει εις την δημοσιότητα τον πα
ρόντα τόμον υπό τύπον ’ Επετηρίδος, προτιθέμενον, ού μόνον νά 
συνέχιση την εκδοσιν, Αλλά καί, εύνοϊκωτέρων καθιστάμενων των 
περιστάσεων, νά μεταβολή τό δημοσίευμα εις περιοδικόν, διά τών 
στηλ.ών τού ιιποίου νά καθίστανται γνωστά εις τον επιστημονικόν 
κόσμον τά πορίσματα τών μείετών τών παρ’ ή μΐν Βυζαντινο- 
λ.ογούντων καί ν Αποδίδεται δικαιοσύνη εις κόσμον τόσον, δυστυχώς, 
μέχρι προ υλάγων δεκαετηρίδων παραγνωρισθέντα, παρά τάς πολί- 
λαπλός υπηρεσίας, τάς οποίας προσέφερεν εις τον καθ’ όλ,ου πο
λιτισμόν.
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