
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 85 

Χρονογρ ά φημ α 

Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ 
Σήμερα σκέφτηκα να επισκεφθώ κάποιο πα

λιό φίλο μου που είναι και φίλος του Ντενκτάς 
για να το ρωτήσω ποιός είναι επιτέλους αυτός 
ο Ντενκτάς που απειλεί. Είχα ακούσει πως στα 
παλιά καλά χρόνια ο φίλος μου έκαμνε πολλές 
φιλίες με τον Ντενκτάς και σκέφτηκα πως 
ήταν το πιο αρμόδιο πρόσωπο για να με κατα

τοπίσει για τον άνθρωπο που απειλεί. 
Και ο φίλος μου με προθυμία άρχισε να μου 

μιλά και για το Ντενκτάς και για τη ζωή του. Μη 
τον βλέπεις τον Ντενκτάς που σήμερα είναι 
έτσι μου είπε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποτε 
Κύπριος και μάλιστα ακραιφνής Κύπριος. Αγα

πούσε την πατρίδα του, αγαπούσε την κατα
γωγή του και στο σχολείο που είμαστε μαζί 
θυμάμαι πως έκαμνε πιο πολλούς φίλους τους 
Ελληνοκυπρίους παρά τους Τουρκοκυπρίους. 
Βέβαια όπως όλοι οι έξυπνοι έχουν τα άστρα 

τους που κάποτε ανατέλλουν και κάποτε 
δύουν έτσι και ο Ντενκτάς είχε το δικό του 
άστρο. Το άστρο του Ντενκτάς που ήταν πολι
τικό άστρο γεννήθηκε, εξ' όσων θυμούμαι . λί

γο πριν το 1955. · Η ταν τότε που κάποια μεγά

λη δύναμη που ήταν τότε και αποικιοκράτισσα 
aπεφάσισε να το στηρίξει για να σώσει τα δικά 
της συμφέροντα. Τότε αυτή η πανούργα δύνα
μη για να το γαργαλίσει του πρόσφερε για 
πρώτο στήριγμα ολόκληρη την Κύπρο. · Υστε
ρα του καλλιέργησε το πάθος και την αγάπη 
προς τη δόξα και το χρήμα και μετά τον έμαθε 

να αλλάζει χίλια πρόσωπα και χίλιες γλώσσες. 
Σιγά-σιγά το δίδαξε να μη θυμάται την καταγω

γή του ώστε να μην αισθάνεται τις ύβρεις και 

τις κατάρες των συμπατριωτών του , Ελληνο
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Με aυτά τα μα
θήματα που πήρε ο Ντενκτάς δεν άργησε να 
γίνει άσσος στις απειλές και στις aυθάδειες. 

· Εγινε επιδέξιος στο ψεύδος, την υποκρισία 
και πρόθυμος να κάμει οτιδήποτε εναντίον 
της συνειδήσεως και της πατρίδας του. Με 

λίγα λόγια περίπου, τον έκαμε ένα σωστό φίδι 
που ήθελε να ξεσχίσει την κοιλιά από την 

οποία πήρε τη ζωή και το πνεύμα του. Αυτός 
περίπου φίλε μου , είναι ο Ντενκτάς ο οποίος 
έχει και ένα άλλο ιδίωμα . · Οταν χάσει ένα 
αφεντικό ξέρει να βρίσκει εύκολα άλλο. Και το 

κακό είναι ότι δεν περιορίζεται με ένα αφεντι

κό, τού αρέσουν πολλά αφεντικά. Τώρα για 
παράδειγμα δεν είναι μόνο τον Εβρέν που έχει 

γιο αφεντικό του αλλά και όλα τα aφεντικά του 

ίδιου του Εβρέν. Γι ' αυτό θέλει να φαίνεται 
πως είναι ο εξουσιαστής του πολέμου και της 
ειρήνης. Γι ' αυτό όταν όλος ο κόσμος φωνάζει 
για τη σωτηρία της Κύπρου αυτός απειλεί και 
φωνάζει γιο την καταστροφή της. 
Ξέρω τι άλλο θέλεις να μάθεις από μένα, 

φίλε μου , Κλεομένη. Θέλεις να μάθεις αν θα 
αλλάξει ποτέ νοοτροπία ο Ντενκτάς. Θέλεις 
να μάθεις αν κάποτε αυτός ο άνθρωπος θα 
αρχίσει να πιστεύει σε μια σταθερά και βεβαία 
ειρήνη στο τόπο μας. · Οχι σε επιφανε ιακή αλ
λά ουσιαστική . Θέλεις να μάθεις αν ως ηγέτης 
της Τουρκοκυπριακής κοινότητας θα καταλά
βει κάποτε πως η δύναμη του πρέπει να πηγά
ζει από την ειρήνη και την ευημερία ολοκλή
ρου του Κυπριακού Λαού των Ελληνοκυπρ ίων 
και των Τουρκοκυπρίων και όχι από τον Εβρέν 

και τους όμοιους του. 

Αν θα καταλάβει πως όσο περισσότερο ερ

γάζεται για την ειρήνη τόσο περισσότερο θα 

μεγαλώνει η δύναμη του στον τόπο μας. Αυτά 
και άλλα πολλά θέλεις να μάθεις φίλε μου. 
· Ομως δυστυχώς θα σε aπογοητεύσω. · Οχι 
γιατί η κακία του Ντενκτάς ευρίσκεται στη φύ
ση του, αλλά γιατί αυτό τον άνθρωπο τον κατα

στρέφουν οι συνήθειες του παρελθόντος. Ας 
μη ξεχνάμε πως η συνήθεια είναι μια δεύτερη 
φύση . 'Τα ελαπώματα του Ντενκτάς μπορούν 
να κοπούν, αλλά δεν θα ξερριζωθούν ποτέ. 
Αυτά περίπου άκουσα από το φ!λο μου για 

τοΝτενκτάς στα οποία προσθέτω και τα δικά 

μου . τι κρίμα να υπάρχουν άνθρωποι σ· αυτό 
τον τόπο που πάνω στα χαλάσματα των άλλων 
θέλουν να κτίσουν τη δική τους, την προσωπι
κή επιτυχία . · Ομως ευτυχώς αυτοί οι άνθρω
ποι που τα καταφέρνουν με όλα τα μέσα, θεμι

τά και αθέμιτα να ανεβούν τόσο ψηλά σε ελπί
δες τελικά κάμνουν το πέσιμο τους πιο μεγάλο 
και τον γκρεμισμό τους μεγαλύτερο. Ας μη 

μας φοβίζουν λοιπόν οι απειλές τους. Γιατί 
αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν με κόρακες. 
· Οπως οι κόρακες προμηνύουσι το κακό αλλά 
δεν μπορούν να το κάμουν έτσι είναι και αυτοί. 
Γι ' αυτό δεν πρέπει ούτε στιγμή να εγκαταλεί
ψουμε την ειρήνη έστω και αν ο Ντενκτάς και 
οι όμοιοι του απομακρύνονται από μας. 
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