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Απεβίωσε ο Ραούφ Ντενκτάς
Εφυγε την Παρασκευή από 

τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών 
ο πρώην Τουρκοκύπριος 

ηγέτης, Ραούφ Ντενκτάς. Είχε 
εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 
8 Ιανουαρίου με ανεπάρκεια σε 
ζωτικά όργανα, όπως τα νεφρά 
και το συκώτι. Ο θάνατος του 
ανακοινώθηκε από τους για-
τρούς και το γιο του Σερντάρ.

Η κηδεία του αναμένεται να 
γίνει σήμερα, Τρίτη, με τις «επί-
σημες» τιμές του ψευδοκρά-
τους. Στην κηδεία θα παραστεί 
και ο πρόεδρος της Τουρκίας, 
Αμπτουλλάχ Γκιουλ, καθώς και 
άλλοι επίσημοι από την Τουρκία.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, 
Ντερβίς Έρογλου, σε δηλώσεις 
του, είπε πως ο ίδιος ο Ντενκτάς 
αποτελούσε ιστορία για τους 
αγώνες των Τουρκοκυπρίων. Ο 
τουρκοκυπριακός «λαός», είπε, 
δεν θα ξεχάσει ποτέ τον «πατέρα 
Ντενκτάς» και αναφέρθηκε στη 
«σημασία του Ρ. Ντενκτάς για 
τον αγώνα του τουρκοκυπρια-
κού «λαού»».

Τη θλίψη του για το θάνατο 
του Ραούφ Ντενκτάς εξέφρασε 
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 
Μπαν Κι μουν, απευθύνοντας 
συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του εκλιπόντος και σ’ όλους 
τους Τουρκοκύπριους.

«ΣυνεπήΣ Στο οραμα 
του για διχοτομήΣή»

«Συνεπή στο όραμά του για 
διχοτόμηση» και «μεγάλη προ-
σωπικότητα» χαρακτήρισε ο 
πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Δημήτρης Χριστό-
φιας, τον πρώην ηγέτη των 
Τουρκοκυπρίων, Ραούφ Ντεν-
κτάς. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. 
Χριστόφιας υπογράμμισε, πως 
ο Ντενκτάς «ήταν συνεπής στο 
όραμα του για διχοτόμηση, η 
οποία ωστόσο δεν είναι αποδε-

κτή. Αυτή είναι ώρα θρήνου για 
τους Τουρκοκύπριους και τους 
Τούρκους της Τουρκίας». Όπως 
είπε ακόμη, είχε επικοινωνία με 
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ντερ-
βίς Έρογλου, στον οποίο διαβί-
βασε τα συλλυπητήριά του.

ποιοΣ ήταν
Ο Ντενκτάς γεννήθηκε στην 

Πάφο το 1924. Ο πατέρας του, 
Ραΐφ Εφέντης, καταγόταν από το 
αμιγώς τουρκοκυπριακό χωριό 
Άγιος Επιφάνιος. Το 1942 απο-
φοίτησε από την Αγγλική Σχολή 
Λευκωσίας. Εργάστηκε ως μετα-
φραστής, δημοδιδάσκαλος, κα-
θώς και ως δικαστικός υπάλλη-
λος στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Αμμοχώστου. Το 1944 μετέβη 
στο Λονδίνο, όπου σπούδασε 
Νομικά στο Λίνκολς Ινν με υπο-
τροφία του Βρετανικού Συμβου-
λίου. Το 1947 επέστρεψε στην 
Κύπρο, όπου άρχισε να ανα-
μειγνύεται και στην πολιτική. 
Το 1953 έγινε Βοηθός Γενικός 
Εισαγγελεύς, ενώ κατά το διά-
στημα 1956-1958 υπηρέτησε 
ως Γενικός Εισαγγελεύς, ανα-
λαμβάνοντας την προώθηση 
πολλών υποθέσεων αγωνιστών 
της ΕΟΚΑ που οδηγούνταν στα 
δικαστήρια και συνετέλεσε στην 
καταδίκη αρκετών. Μεταξύ εκεί-
νων των υποθέσεων ήταν και η 
καταδίκη του ήρωα Μιχαλάκη 
Καραολή που καταδικάστηκε σε 
θάνατο και εκτελέστηκε.

Στη διάρκεια των αιματηρών 
γεγονότων, το Δεκέμβριο του 
1963, ο Ντενκτάς είχε πρωτα-
γωνιστικό ρόλο.Τον Ιανουάριο 
του 1964 έλαβε μέρος στην πε-
νταμερή διάσκεψη του Λονδίνου 
για το Κυπριακό ζήτημα και τον 
επόμενο μήνα εμφανίσθηκε ως 
εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρί-
ων στα Ηνωμένα Έθνη.

Το 1973 ίδρυσε το Κόμμα 

Εθνικής Ενότητας και το 1975 
έγινε «πρόεδρος» του «ομόσπον-
δου τουρκοκυπριακού κράτους». 
Στις 15 Νοεμβρίου 1983 προ-
χώρησε στην παράνομη και 
μονομερή ανακήρυξη της λεγό-
μενης «τουρκικής δημοκρατίας 
βόρειας Κύπρου». «Εκλέγχθη-
κε» πρόεδρος του ψευδοκρά-
τους το 1985 και «επανεκλέγη» 
το 1990, 1995 και 2000. Το 
2005 ανακοίνωσε ότι δεν θα 
διεκδικούσε επανεκλογή του 
στην προεδρία του ψευδοκρά-
τους. Θεωρήθηκε σκληρός δια-
πραγματευτής και πρωτεργάτης 
της αναγόρευσης της Κύπρου 
σε κυρίαρχο θέμα της τουρκικής 
εξωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, μετά την ανάδειξη 
της κυβέρνησης Ερντογάν στην 
Τουρκία βρέθηκε σε συχνή διά-
σταση απόψεων με την Αγκυρα. 
Αποτέλεσμα, το 2004, η τουρ-
κική κυβέρνηση τον απέκλεισε 
από επίσημο συνομιλητή της 
τουρκοκυπριακής πλευράς στις 
διαπραγματεύσεις που έγιναν 
το Μάρτιο στη Λουκέρνη της 
Ελβετίας.

Μετά την εισβολή, ο Ντεν-
κτάς είχε συνομιλήσει με όλους 
τους προέδρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, δηλαδή με τους 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, Σπύρο 
Κυπριανού, Γιώργο Βασιλείου, 
Γλαύκο Κληρίδη και Τάσσο 
Παπαδόπουλο. Στις συνομιλίες 
διατηρούσε αδιάλλακτη θέση, 
ανοικτά υπέρ της δημιουργί-
ας δυο κρατών στην Κύπρο, η 
οποία δεν επέτρεπε να προχω-
ρήσουν οι διαπραγματεύσεις 
για εξεύρεση λύσης του Κυπρι-
ακού. Ήταν νυμφευμένος με την 
Αϊντίν και είχε πέντε παιδιά. Ο 
γιός του Σερντάρ είναι αρχηγός 
του Δημοκρατικού Κόμματος 
στα κατεχόμενα, ενώ δύο κόρες 
του ζουν στη Λευκωσία.

ΕΦΥΓΕ ΣΤΑ 88 ΤΟΥ Ο ΥΠEΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


