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Ομιλία του Υποιφγοίι Δικαιοσύνης κω Δημοσίας Τάξης κ. Νίκου Κόση 

Στο μνημόσυνο των θυμάτων της τουρκικής εισβολής 

της περΙοχής Κuθρέας 

Το σημερινό μνημόσυνο ανατα

ράσσει την αξεθώριαστη μνf)μη των 

σκλαβωμένων εδαφών μας. Των εδα

φών που απλώνονται απέναντί μας, σαν 

σιωπηροί μάρτυρες της μεγάλης τραγω

δίας του τόπου μας. Των εδαφών που 

απλlίJνονται απέναντί μας, σαν ασίγα

στη φωνή του εθνικού χρέους μας. 

Μνημονει)ουμε σήμερα τα τραγικά 

θύματα της τουρκικής εισβολής στην πε

ριοχή Κυθρέας. Δεν μνημονεύουμε την 

περιοχή. Γιατί η περιοχή δεν πέθανε. Η 

περιοχή είναι ει<.:εί και μος καρτερεί. Είναι 

εκεί και μας φωνάζει. Η Κυθρέα, το Νέο 

Χωριό, το Τραχώνι, η Βώνη, το Έξω Με

τόχι, το Πολαίκυθρο, η Mto Μηλιά είναι 
εκεί και μας περιμένουν. Αυτοί οι -rόποι 

είναι τόποι δικοί μαc;. Τ6ποι ελληνικοί. 

Τόποι φορτωμένοι ελληνική ιστορία. 

Tc'JJτoι ττοu δεν ξc.:γρ6φονται, δεν 

ληο-μονούvται; δεν ξεπ.ουλοι~Jντσι ποτt. 

Σ' αυτούς τους τόπους, που τους 

περπcηησαν και τους κόσμησαν αιι:!Jνες 

ιστορίας, ο Τουρι<.:ικός Αττίλας σκόρπισε 

το θάνοτο ><οι ~ην καταστροφή. Ανδρες, 

γυναίκες, βρι':φη γέροντες και γριές δο

λοφονJΊθηκαν εν ψυχρlί1 από τα στρα

τεύματα της εισβολf]ς, ττου έ;δρασαv και 

δρουν ακ,)μη σαν fωιvοί εγκληματίες και 

σαν συμμορίες κακοηοιιjJν. Τα β(Jpβαρα 

στίφη του κωαηιη ηαρομ6pφωσαν το 

ιστορικ6 πρόσωπο της περωχ;Ίς. Βεβr]

λωσαν βωμούς και εστίες μας. Λεηλάτη-· 

οαν σπίτια ιωι ττεριοuσlε.c; μας. Λνέσιω 

ψαv τη γη των προγόνων μας. f.\λλά την 
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ιστορική ταυτότητα αuττΊς της γης δεν 

μπορούν να την παραχαράξουν. Ελληνι

κή ήταν και ελληνική θα τιαραμε:ίνα. 

Μνημονεύουμε δολοφονημένους 

αδελφοι)ς μας, της περιοχής Κυθρέας, 

με την απέραντη οδύνη της με'{άλης 

τραγωδίας του τόπου μας. Μνημονεύου

με νεκρούς μιας σκλαβωμένης περιοχής 

μας που τη μολι"JVουν οι ορδές του Αττί

λα και τα σμr)νη των εποίκων. Μνημονεύ

ουμε θύματα Lνός αποτρόπαιοu εγκλή

ματος, που προμελετήθηκε: και δια

πράχθηκε σε βάρος της Κύπρου, χωρίς 

ποτέ να τιμωρηθεί ο στυγνός εγκλημα

τίας. 

Σ' αυτή ·;ην ηρωική περιοχτ'1 καρφώ

v:cτα: ηρο;\λητυ<ά η τουρκική ημισέλη-

νος, για εικοοιτρ:α τώρα Για ει 

κοσιτρiο τlίJρα χρόνια, βλέπουμε 

αΓιέναvτl μ(::ίς τον Πενταδ6κτυλο vα δρα-· 

ιφύζει κάθε μ~:ρα και ακούμε δίπλα μας 

τα οuρλιακτά των εισβολέων και το 

θρήνο της σκλαβωμένης γης μας. Κω 

δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ης νύ

ιηες. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχ6σουμε. 

Δεν δικαιούμαστε να ξεχάσουμε. Δεν ξc

χνιούνται αυτά nou μας πήραν με τη βία. 
Δεν ξεχνιι:νται χl\Jματα ιερά και τόποι 

αγαπημένοι Γ~εν Γοι οδεf.~φοι 

μας που σfων:J3ηκαν και τα σηίτια μας 

ηου ιωυρσει:ηηκαν. 

Πως μΓωρούν ποτέ να ξεχαστούν 

υ ι ·ι 20 νεκροί ησυ μνημοvει)οuμ:= στ·1μερα 
και οι220 αγvοοί;μενοι της rιεριοχτΊς Ku-
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θρέας. Η αμνησία των λαών είναι πάντο

τε σύμπτωμα εθνικής παρακμής. Όμως, 

εμείς, αγωνιζόμενοι σήμερα για εθνική 

και φυσική επιβίωση, έχουμε στερηθεί 

του δικαιώματος να λησμονούμε. Τομό

νο που έχουμε είναι οι ευθύνες. Τα χρέη. 

Οι οφειλές. Απέναντι σ' αυτούς που χά

θηκαν, σ' αυτούς που μένουν προπά

ντων σ' αυτούς που μένουν και προπά

ντων σ' αυτούς που θάρθουν. 

Τα μνημόσυνα ηρώων και μαρτύ

ρων είναι μνήμες και υπομνήσεις. Μνή

μες τεθνεώτων. Και υπομνήσεις ευθυ

νών. Ιστορικών ευθυνών. Που διαρκούν 

όσο διαρκεί ένας αγώνας ελευθερίας και 

δικαίωσης. Δεν αρκεί απλώς να μην ξε

χνούμε. Θα πρέπει και να μην αδρανού

με. Θα πρέπει και να παλεύουμε. Να πα

λεύουμεμεκάθεμέσοκαιμεκάθετρόπο, 

για την ανάκτηση των δικαίων και δικαιω

μάτων μας, για τη σωτηρία και το καλύτε

ρομέλλοντηςπατρ~αςμας. 

Ότuv τ ο μνημόσυνο αυτό τελειώ

σει, η ευθύνη μας δεν τέλειωσε. Ενόσω ο 

τουρκικός Αττίλας πατεί τα εδάφη μας, 

ενόσω η γραμμή Αττίλα χαρακώνει και 

ματώνει τη γη μας, ενόσω τα ανθρώπινα 

δικαιιί.ψατα του λαού μας καταπατού

νται, το χρέος μας διαρκεί και αυξάνεται. 

Και χρέος μας είναι να συνεχίσουμε τον 

αγώνα. Τον αγώνα υπερ βωμών και 

εστιών. Τον αγώνα για τη δικαίωση της 

αδικημένης Κύπρου μας. 

Αυτός ο αγώνας δεν έχει διαλείμ

ματα. Δεν έχει δίΟκοπές. Έχει μόνο συ

νέχεια και ένταση. Πάθος και πίστη. 

Υπομονή και επιμονή. Αγώνας δεν ση

μαίνει πάντοτε και μόνο ένοπλη επίθε

ση. Είναι αγιίJνας ν' αρνούμαστε να πα-
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ραδοθούμε. Είναι αγώνας να μην κουρα

ζόμαστε να λέμε όχι στη διχοτόμηση του 

τόπου μας, όχι στο ξεπούλημα των εδα

φιίJν μας, όχι στην απεμπόληση των δι

καίων μας. 

Αυτός ο αγώνας είναι η μόνη επιλο

γή μας. Και σ' αυτόν τον αγώνα δεν θα λι

ποψυχήσουμε ποτέ. Όσος χρόνος κι αν 

περάσει, όσες θυσίες κι αν χρειασθούν. 

Εγκατάλειψη αυτού του αγώνα σημαίνει 

παράδοση στο μοιραίο, σημαίνει συναί

νεση στην καταστροφή της Κύπρου. 

Ποιός, όμως, από μας μπορεί να συναι

νέσει σε κάτι τέτοιο; Και ποιοί είμαστε 

εμείς, μια γενιά περαστική απ' αυτό τον 

τόπο, για να αδικήσουμε τις γενιές που 

πέρασαν και να καταδικάσουμε τις γε

νιές που θάρθουν; 

Μπορεί νάχουμε κάμει μέχρι τώρα 

κάποιες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς 

για να διευκολύνουμε την επίτευξη μιας 

βιώσιμης και μόνιμης λύσης στο εθνικό 

μας θέμα. 'Ομως οι υποχωρήσεις έχουν 

κάποιο όριο που δεν μπορούμε να υπερ

βούμε. Υπέρβαση αυτού του ορίου είναι 

άλμα στο κενό. Είναι απόπειρα εθνικής 

αυτοκτονίας. Και εθνικοί aυτόχειρες δεν 

πρόκειται ποτέ εμείς να καταντήσουμε. 

Μιλούν όλοι για μια αμοιβαία απο

δεκτή λύση. Μια αμοιβαία αποδεκτή 

λύση προυποθέτει αμοιβαίες υποχωρή

σεις. Ποιές, όμως, υποχωρήσεις έχει 

κάνει μέχρι σήμερα η τουρκική πλευρά; 

Απολύτως καμμιά. Και δεν μπορεί, βέ

βαια, να προβάλλεται και να ισχύει η θεω

ρία, ότι οι υποχωρήσεις είναι υποχρέωση 

του αδικημένου, ενώ οι απαιτήσεις είναι 

προνόμιο του αδικούντος. Αυτή την πα

ράλογη θεωρία μόνο παράλογοι μπο-




