
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Health Sciences Articles

2019-12

þÿ�Ÿ� �µ�Å�´�¹�¬�¸�µ�Ä�¿�Â� �S�u�k�r�u� �S�a�r�a�c�o�g�l�o�u� �Ã�Ä�·�½

þÿ�š�Í�À�Á�¿�:� �¼�¹�º�Á�¿�Ê�Ã�Ä�¿�Á�¯�µ�Â

Iakovides, Kyriakos

http://hdl.handle.net/11728/11943

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



η 

if , 

/ 

TElJXOr, 5, lοUλιος - Δεκέμβριος 2019 - 'ΕΤΟζ 30 

η ____ o~ς 
Eτrιθεωρηση ΝΕότερης Ελληνικής Ι στορίας και lσ roρίαι.; της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Αφιέρωμα στον Γιώργο Θεοτοκά 

., " 

Σοφία Θεοδοσίου 

Κυριάκος lακωβίδης 

Αντώνης Κλάψης 

Κωστής Κοκι<ινόφτας 

ΛυκοοργοςΚουρκουβέλας 

Χρίστος Κ . Κυριαι<ίδηr, 

Ευαγγελία ΜατθστrΟΙJλοu 

Κατερίνα ΜΟUΟΤΌI<άτοu 

Αλέξανδρος ΜπαζοΟκης 

ΑΡπlΊ Τ ()ΙJvτα-C\)εργάδη 

Xαράλαμτroς Γ Xαραλάμπoυς 

Ανδρέας Χριστοφή 

Κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο 



fI Δ {"λ ως 5, /ούλlος-Δε/(έμβριος 2019 

Η Δέλτος 

Επιθεώρηση Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας 

και Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο 

Υπεύθυνος Έκδοσης: 

Γιώργος Γεωργής 

Συντακτική Επιτροπή: 

Γιώργος Γεωργής 

Αντώνης Κλάψης 

Σύμβουλοι Έκδοσης: 

Παντελής Βουτουρής 

Βασίλης Καρδάσης 

Ιάκωβος Μιχαηλίδης 

Χρίστος Κ. Κυριακίδης 

Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους 

Ανδρέας Χριστοφόρου 

Επιμέλεια - Συντονισμός: 

Χρίστος Κ. Κυριακίδης 

Χαράλαμπος Γ . Χαραλάμπους 

Τεύχος 5 

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019 

Λευκωσία 



Η ,ι]/ΙΙ τος 5, loιjΛιoς-Δει(έμβΡΙOς 2Ο19 

ISSN 2547-8753 (ΡΓίπΙ) 
Εκτύπωση: Τυπογραφείο NEGRESCO LΤΟ, Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, Τ .Θ. 45015, 7110 
Αραδίππου, Τηλ. 24531112, Φαξ 24531587, emaiI: negresco@negrescocy.com 
Σχεδιασμός εξωφύλλου: Έντυ Αζίζ 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ideItos@hotmaiI,com, Γ. Χατζηδάκη 4, 1066 Λευκωσία. 

Τιμή: 1 Ο ευρώ 
Λευκωσία 2019 
Το περιοδικό δέχεται αδημοσίευτες προηγουμένως εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε cd είτε 
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Η Μλ τος 5: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019 

Εκδοτικό Σημείωμα 

* 

Το πέμπτο τεύχος της Δέλτου είναι αφιερωμένο στον μεγάλο Έλληνα 

διανοητή, δοκιμιογράφο, πεζογράφο και θεατρικό συγγραφέα Γιώργο 

Θεοτοκά, μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της γενιάς του 1930. 
Δημοκρατικός, φίλος και συνεργάτης του Λουκή Ακρίτα και του Γεωργίου 

Παπανδρέου, πρόβαλε και υποστήριξε σθεναρά, προπολεμικά και 

μεταπολεμικά, την ιδέα της ευρωπα'ίκής πορείας της Ελλάδας και της 

προσήλωσής της στη Δύση. Διαφώνησε, θεωρώντας άκαιρη, με τη δυναμική 

ανακίνηση του Κυπριακού στη δεκαετία του '50, επειδή θα έφερνε την 

Ελλάδα αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους συμμάχους της και ιδιαίτερα με την 

Αγγλία. 

Πέρα από τα δοκίμιά του με τον έντονο πολιτικό προβληματισμό, μας 

έδωσε δύο συγκλονιστικά μυθιστορήματα, τον Λεωvή και την Αργώ, 

συλλογές διηγημάτων και θεατρικά έργα. Ως περιοδικό , προτείνουμε στους 

αναγνώστες μας να ξεκινήσουν μια επαφή με τον Θεοτοκά, διαβάζοντας τον 

Λεωγή. 

Εκτός από το αφιέρωμα στον Θεοτοκά, που περιλαμβάνει τέσσερα 

κείμενα και ένα εκτεταμένο χρονολόγιο, στο τεύχος αυτό δημοσιεύονται 

μελετήματα που καλύπτουν ένα ευρύ χώρο της νεότερης ελληνικής και 

κυπριακής ιστορίας και μια κριτική βιβλίου. 

Από το τεύχος αυτό καθιερώνουμε τη στήλη Μικροϊστορίες, όπου θα 

δημοσιεύονται σύντομες ιστορικές μαρτυρίες για διάφορα ιστορικά θέματα. 

Η έκδοση του πέμπτου τεύχους καταδεικνύει την αγάπη και τη στήριξή 

σας για το περιοδικό που κυκλοφορεί χωρίς οποιαδήποτε επιχορήγηση ή 

συνεισφορά. Στηρίζεται στις ελάχιστες διαφημίσεις και στα χρήματα της 

διάθεσής του. Γι' αυτό, ζητούμε από όλους διεύρυνση της στήριξής σας με 

την προώθηση και διάδοση της Δέλτου. 

Εμείς θεωρούμε τους αναγνώστες μας ως συνεκδότες και την 

εκδοτική μας προσπάθεια κοινή με τους αναγνώστες του περιοδικού. Μας 

ενώνει, εξάλλου, η αγάπη για την ιστορία. 

Η Συντακτική Επιτροπή 
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ΜΙΚΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Ο ευδιάθετος $ϋkrϋ S8r8cogIu στην Κύπρο 

Κυριάκος Ιακωβίδης 

* 

Στις 19 Μαρτίου 1941, δίπλα από την Εμπορική Λέσχη Λευκωσίας, στο 
κέντρο της πόλης, ο υποδηματοποιός Χατζηγαβριήλ ανέκοψε την πορεία 

αυτοκινήτου με προορισμό το αεροδρόμιο και έσφιξε το χέρι του διάσημου 

επιβάτη του, του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ξ)ϋkrϋ SaracogIu. 
Απευθυνόμενος στον SaracogIu ο Χατζηγαβριήλ κατενθουσιασμένος 

αναφώνησε: «Να μας ζήσης, να μας ζήσης» . 1 Στο αυτοκίνητο, δίπλα από τον 

υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, καθόταν ο ομόλογός του, Anthony Eden. 
Με πρωτοβουλία του τελευταίου ο SaracogIu πραγματοποιούσε διήμερη 

επίσκεψη στο νησί, η οποία θα ολοκληρωνόταν λίγες ώρες μετά τη 

συνάντηση με τον υποδηματοποιό. 

Ο ταπεινός υποδηματοποιός ήταν μάρτυρας εκείνη την ημέρα δύο 

ιστορικών-πρωτόφαντων γεγονότων. Το ένα ήταν η πρώτη επίσκεψη 

υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στην Κύπρο. Και το δεύτερο: πρώτη 

φορά τόσες πολλές τουρκικές και ελληνικές σημαίες στην Κύπρο κυμάτιζαν 

δίπλα δίπλα «αδελφωμένες», κατά τον χαρακτηρισμό της λευκωσιάτικης 

εφημερίδας Αvεξάρτητος.2 Τις σημαίες κρατούσαν 20.000 Έλληνες και 

Τούρκοι, οι οποίοι κατέκλυσαν την περιοχή μεταξύ της οδού Λήδρας και της 

Πύλης της Κερύνειας, υποδεχόμενοι τους δύο υψηλούς επισκέπτες και 

ταυτόχρονα κατευοδώνοντάς τους. 

Η υποδοχή της τουρκικής κοινότητας στην πλατεία Σεραγίου 

ενθουσίασε τον SaracogIu, ο οποίος όρθιος μέσα στο αυτοκίνητο δεν 

σταμάτησε τις χειραψίες με τον κόσμο. Συνεπαρμένος, συνέστησε στον 

σοφέρ του να ελαπώσει ταχύτητα θέλοντας να απολαύσει τις εκδηλώσεις 

αγάπης.3 Λόγω της πολυκοσμίας, σε κάποιο σημείο το αυτοκίνητο 

ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να αλλάξει δρομολόγιο, 

στερώντας από τον SaracogIu μερικές ακόμη χειραψίες.4 
Σε συζητήσεις του σε εκδήλωση του τουρκικού προξενείου , ο 

SaracogIu δήλωσε ότι το ταξίδι θα του μείνει αξέχαστο.5 Γι' αυτό φρόντισε να 
ζητήσει από τη βρετανική διοίκηση τις φωτογραφίες από την επίσκεψή του. 6 

1 Αvεξάρτητος, Λευκωσία 20 Μαρτίου 1941. 
2 Στο ίδιο. 

3 Φωvή της Κύπρου, Λευκωσία 22 Μαρτίου 1941. 
4 Αvεξάρτητος, Λευκωσία 20 Μαρτίου 1941. 
5 Κρατικό Αρχείο Κύπρου (στο εξής ΚΑΚ): SA 1 :585/941, «Brief stay Nicosia ... ». 
6 ΚΑΚ: SA 1 :585/941, «His Majesty's Ambassador ... ». Κυβερνήτης προς Πρεσβεία της 
Βρετανίας στην Τουρκία, 28 Μαρτίου 1941. 
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Ήθf.λε να θυμάται τη «μικρή Τουρκία» που συνάντησε στην Κύπρο. Εκείνος, 

ο οποίος δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένος από την παραμονή του στην 

Κύπρο ήταν ο Eden. Ο Saracoglu αρνήθηκε την πρότασή του η Τουρκία να 
κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία ενόψει της επικείμενης γερμανικής 

εισβολής στην Ελλάδα . 7 Η πρόταση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών 

ήταν άλλωστε ο λόγος της συνάντησης των δύο ανδρών. Επιπλέον, ο Eden 
είχε να θυμάται από εκείνη την ημέρα της 19ης Μαρτίου και τον τρόμο που 

ένοιωσε όταν κατά την πορεία του αυτοκινήτου μέσα στο πλήθος είδε αίμα 

να στάζει στο παρμπρίζ. Με ανακούφιση συνειδητοποίησε, αν και του πήρε 

λίγο χρόνο, ότι ήταν αίμα αρνιού το οποίο έσφαξαν οι Τούρκοι προς τιμήν του 

ιδίου και του Τούρκου ομολόγου του ... 8 

7 Selim Deringil, Turkish foreign policy during the Second Wor/d War.· an ''active'' neutra/ity, 
Νέα Υόρκη 1989, σ. 118-199. 
Β Anthony Eden, Memoirs: Fu// Circ/e, Λονδίνο 1960, σ. 394-395. 
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