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Οί συνάδελφοι, μαθηταί καί φίλοι τοΰ κ. Καρόλου Diehl, τού διαπρε
πούς Γάλλου Βυζαντινολόγου, έξέδωκαν επί τή εβδομηκονταετηρίδι αυτού 
δίτομον πανηγυρικόν έργον, περιλαμβάνον άρθρα σχετικά μέ την ιστορίαν, 
την φιλολογίαν καί την τέχνην τού Βυζαντίου. Τής έκδόσεως έπεμελήιδησαν 
κυρίως δ κ. Ιωάννης Ebersolt γνωστός διά τάς εργασίας του περί τής 
Βυζαντιακής τέχνης, καί ό κ. Ροδόλφος Guilland, δ μελετητής τής Ελληνικής 
φιλολογίας των Παλαιολογείων χρόνων. Τό μνημειώδες τούτο καί λαμπρόν 
εις έκδοσιν έργον, εις τό δποΐον συνειργάσθησαν πλεΐστοι σοφοί, Γάλλοι καί 
ξένοι, είναι άναμφιβόλως έν των καλυτέρων δημοσιευμάτων τών τελευταίων 
χρόνων περί τού Βυζαντιακού πολιτισμού.

Τά δημοσιευόμενα έν αύτω άρθρα αποτελούν άρίστας συμβολάς είς την 
μελέτην τοΰ Βυζαντιακού πολιτισμού καί διαφωτίζουν πλεΐστα οσα προβλή
ματα, αναγόμενα εις την ιστορίαν, την φιλολογίαν, την τέχνην καί την ιστο
ρίαν τής επιστήμης τού Βυζαντίου καί τών γειτονικών λαών. Διά τής έκδό- 
σεως τών πανηγυρικών τούτων Άναλέκτων, οί περί τά Βυζαντιακά πράγματα 
ασχολούμενοι επιστήμονες έξεδήλωσαν μίαν εισέτι φοράν τον σεβασμόν καί 
την ευγνωμοσύνην των προς τον διαπρεπή σοφόν, δ όποιος διά τής συγγρα
φικής του δράσεως καί διά τής από τής έδρας διδασκαλίας του ήνοιξε νέους 
δρόμους είς τήν μελέτην τοΰ Βυζαντίου.

Ώς έλέγομεν ανωτέρω, τό έργον άποτελεΐται εκ δύο τόμων ό πρώτος 
περιλαμβάνει μελέτας σχετικάς μέ τήν ιστορίαν καί τήν φιλολογίαν, δ δε 
δεύτερος άρθρα περί τής τέχνης τού Βυζαντίου. Τοΰ δευτέρου τούτου τόμου 
θά δώση άνάλυσιν ό κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος. Αί περιλήψεις τών άρθρων 
τοΰ πρώτου τόμου, τάς δποίας μάς άνέθεσεν ή Γραμματεία τής ήμετέρας 
Εταιρείας νά γράψω μεν, θά είναι κατά τό δυνατόν σύντομοι καί εύληπτοι.
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