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Παύλος Χατζημωυσής: Βιβλιογραφία 1919 - 1978. Μικρασιατική εκστρατείαήττα-προσφνγιά, ΕΡΜΗΣ, ’Αθήνα 1981, σ. 340.
'Η Βιβλιογραφία του Παύλου Χατζημωυσή πού καλύπτει μέ παραδειγματική
επιμέλεια, κείμενα γιά την μικρασιατική εκστρατεία, τήν καταστροφή καί τήν
προσφυγιά, πού έκδόθηκαν άπύ το 1919 ως το 1978, άποτελεΐ πολύτιμη προσ
φορά στον τομέα των έργων υποδομής γιά τή μελέτη τής σύγχρονης ιστορίας
μας.
'Η Βιβλιογραφία περιλαμβάνει δημοσιεύματα ελληνικά ή ξενόγλωσσα, άπύ
"Ελληνες όμως συγγραφείς, καθώς καί έλληνικές μεταφράσεις ξένων καί χω
ρίζεται σέ τρία μέρη: α) αυτοτελείς έκδόσεις, β') άποσπασματικες άναφορες σέ διάφορα βιβλία καί γ' ) ημερολόγια καί εγκυκλοπαίδειες. Περιλαμβά
νονται μελέτες, άρθρα καί λογοτεχνικές άναφορές στήν εκστρατεία, τίς συνέπειές
της καί τίς περιπέτειες των Ελλήνων τής Μικράς ’Ασίας καί ’Ανατολικής
Θράκης στο διάστημα 1919 - 1923. Τά λήμματα παρουσιάζονται μέ τήν άλφαβητική σειρά των συγγραφέων κατά έτη, άριθμημένα άπύ 1 ώς 2203 έκτος
άπό τίς σελίδες 304 - 307 των συμπληρωμάτων στίς όποιες προστίθενται άλλα
45 λήμματα άριθμημένα άπύ το 1 ώς τό 45.
Το «Γενικόν εύρετήριον συγγραφέων, τόπων καί βιβλιογραφικών θεμάτων»
παραπέμπει στούς άριθμούς των λημμάτων. ’Οφείλω πολλά εύχαριστώ στύν
πονήσαντα γιατί συχνά άνατρέχω στήν Βιβλιογραφία του καί εϊναι τελείως
περιττό νά θυμίσω ότι δέν υπάρχει τέτοιο έργο χωρίς κάποιες πάντοτε παρα
λήψεις. Στήν προκειμένη περίπτωση επισημαίνω τή συνεργασία των Γιάννη
Γιαννουλόπουλου, Νίκου Οικονόμου, ’Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, ’Έφης
Άλλαμανή καί Κρίστας Παναγιωτοπούλου, στύν ΙΕ' τόμο τής 'Ιστορίας
τον 'Ελληνικόν ’Έθνους, ’Αθήνα 1978, σ. 116-246, καθώς καί το σημαντι
κό έργο του Ν. Petsalis-Diomidis, Greece at the Peace Conference 1919.
Institute for Balkan Studies (175) Thessaloniki 1978, pp. 395, στο
όποιο περιγράφεται ή άρχή τής έλληνικής στρατιωτικής παρουσίας στήν
Μικρά ’Ασία (σ. 200 - 228).
’Αξίζει νά σταματήσουμε στήν παρουσίαση του ’Αναμνηστικού Προσφνγικοϋ
'Ημερολογίου, 1925 (1496) γιά νά έκτιμηθεϊ ή προσφορά τής Βιβλιογραφίας.
'Η άναφορά στα περιεχόμενα καί τίς σελίδες του κάθε κειμένου καλύπτει μιά
μιση περίπου σελίδα καί προσφέρει στύν ενδιαφερόμενο τό θεματολογικό πλού
το πού κρύβεται πίσω άπό τόν τίτλο τοΰ τόμου. Ξεχωρίζω μερικά θέματα:
«’Αρτεμιάδης Βασίλειος, Έμμανουηλίδης Έμ., Κωνσταντιλιέρης ’Άγγελος,
Μανταφούνης Στυλ., Εύφραιμίδης ’Αδαμάντιος, Μαρσέλλος Δημ., Παναγιωτόπουλος Τάκης, (πρόσφυγες πληρεξούσιοι)», «'Ένωσις ’Εφέδρων ’Αξιωμα
τικών Μικράς ’Ασίας καί Θράκης», «'Η Έπανάστασις του 1922», «Ή ’Επι
τροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων. *Η σύστασίς της. Ή σταδιοδρομία
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της. . .» καί ή συντήρηση τής έλπίδας για τήν επιστροφή πού εκφράζεται με
τον τίτλο «Τύ δραμα τής τραγωδίας του πυρύς δέν σβύνει τήν πεποίθηση δτι
ή ήμέρα τής έπανόδου είναι εγγύς».
Θ. Μ. ΒΕΡΕΜΗΣ

Προξενικά έγγραφα τον ΙΘ' αΐώνος, επιμέλεια Θεοδώρου Παπαδοπούλλου.
Λευκωσία: Κέντρον Επιστημονικών ’Ερευνών, 1980, σ. LXXX-f-551.
Στή σειρά «Πηγαί καί μελέται τής Κυπριακής ιστορίας» του Κέντρου ’Επι
στημονικών ’Ερευνών τής Κύπρου κυκλοφόρησε μέ επιμέλεια του μέχρι πρόσ
φατα διευθυντή του ιδρύματος Θεοδώρου Παπαδοπούλλου μιά σημαντική έκδοση πού ενδιαφέρει άμεσα τις μικρασιατικές σπουδές τόσο ώς ύπόδειγμα έρευνητικοΰ προγράμματος δσο καί γιά τά ούσιαστικά προβλήματα πού θίγει. 'Η
έκδοση παρουσιάζει επιλογή προξενικών έκθέσεων καί άλλων έγγράφων άπύ τύ
άρχεϊο τοϋ Βρετανικού Προξενείου στή Λάρνακα πού βρίσκεται σήμερα στο
PUBLIC RECORD OFFICE τοϋ Λονδίνου. Τά έγγραφα καλύπτουν τήν
περίοδο άπύ τύ 1842 ώς τήν άγγλική κατάληψη τής Κύπρου τύ 1878, πού
συμπίπτει μέ τήν έποχή τών μεταρρυθμίσεων (Tanzimat) στήν ’Οθωμανική
αυτοκρατορία. 'Η μεγάλη σπουδαιότητα τής έκδοσης οφείλεται στο δτι πα
ρουσιάζει υλικό ειδικά επιλεγμένο γιά τύ ενδιαφέρον του γιά τήν οικονομική
καί τήν κοινωνική ιστορία καί μάλιστα υλικό πού παρέχει στοιχεία τά όποια
μπορούν νά ύποβληθοϋν σέ ποσοτικές άναλύσεις. Άπύ τήν άποψη αυτή ή έκ
δοση τών βρετανικών προξενικών έγγράφων ενός μικρού τμήματος τοϋ έλληνικοϋ χώρου παρουσιάζει γενικότερο μεθοδολογικό ενδιαφέρον επειδή αποβλέ
πει καί επιτυγχάνει νά συμβάλει στή δημιουργία τής επιστημονικής υποδομής
γιά τήν άνάπτυξη τής οικονομικής ιστορίας τής νεοελληνικής κοινωνίας πού
μόλις τά πολύ τελευταία χρόνια έχει αρχίσει νά άπασχολεί σοβαρά τή νεοελ
ληνική έρευνα.
Μέ τήν πλούσια τεκμηριωμένη εισαγωγή πού προτάσσει στήν έκδοση ό
επιμελητής συμβάλλει θετικά στήν υλοποίηση του έπαναπροσανατολισμοϋ τής
νεοελληνικής ιστορικής έπιστήμης προς τήν οικονομική ιστορία, αναπτύσσον
τας δύο μεγάλα θέματα, ένα μεθοδολογικό καί ένα ούσιαστικά. Πραγματεύεται
πρώτο το ζήτημα τής χρησιμοποίησης τών προξενικών έγγράφων ώς πηγής
τής οικονομικής ιστορίας καί υποδεικνύει τις αναλυτικές έπεξεργασίες στις
όποιες έπιβάλλεται νά ύποβληθοϋν οί μαρτυρίες τών έγγράφων γιά νά άποδώσουν βάσιμα στοιχεία γιά τήν προσέγγιση ούσιωδών προβλημάτων τοϋ οικο
νομικού βίου.
Δεύτερο παρουσιάζει μιά γενική έπισκόπηση τής οικονομικής ιστορίας τής
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