
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

χιλιόδες Έλλnνες. Το 1945 οι Ελλnνες τnς 

Πόλnς αριθμούσαν 153.000. 

Το 1955 κατέβnκε ο ελλnVΙκός πλnθυ
σμός στις 86.000 μετό τα φρικτό κακουργr'Ί
ματα τnς 6nς-7nς Σεπτεμβρίου. 

Το 1964 το τουρκικό κρότος στέρnσε 
τnν όδεια παραμονr'Ίς σε 12.000 Έλλnνες, δn
λαδr'Ί σε όλους τους Έλλnνες τnς Πόλnς που 

είχαν τnν ελλnVΙκr'Ί υπnκότnτα. Τους κρότnσε 

μόλιστα και τους κατέσχε και τnν περιουσία 

τους. Οι Έλλnνες αυτοί με τnν αναχώρnσn 

τους συμπαρέσυραν μαζί τους και τριπλό

σιο τουλόχιστον αριθμό και όλλων Ελλr'Ίνων 

από τις προγονικές τους εστίες. Οι εναπομεί

ναντες κατέβnκαν στις 32.000. 

Το 1974 μετό τnν εισβολr'Ί στnν Κύπρο, 
οι Έλλnνες. όπως γρόφτnκε. έτρεχαν φοβι

σμένοι σαν τρελλοί, να φύγουν από τriν 

Πόλn. Κι έτσι ο πλnθυσμός έπεσε κότω από 

τις 8.000. 

Φθόνουμε στο 1989 που και οι τουρκι
κές αρχές παρουσιόζουν επιχαίροντας στnν 

επίσnμn απογραφr'Ί τους ότι οι Έλλnνες στnν 

Πόλn ανέρχονται σε 3.000. Και εξακολουθεί 

ακόμn και σr'Ίμερα μια συστnματικr'Ί καταπίε

σn στους ελόχιστους πλέον που απέμειναν. 

Και μόλιστα n καταπίεσn αυτr'Ί εντόθnκε 

μετό τnν περιοδεία του αεfμνnστου Πα

τρια'ρχn Δnμnτρfου στnν Ελλόδα και στις 

ΗΠΑ. 

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ελλnνισμός 

τnς Πόλnς κότω από τnν αδιόκοπn πίεσn και 

τnν κτnνώδn βία των Τούρκων τείνει να εξα

φανισθεί εντελώς. 

Είναι. λοιπόν, επόμενο να διερωτώμα

στε κι εμείς μαζί με πολλούς όλλους: 

«Μr'Ίnως ο Χίτλερ και οι συνεργότες του κα

ταοικόστnκαν όδικα στn Νυρεμβέργn, όταν 

διαπιστώνεται ότι οι δόσκαλοι του στn γενο-
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κτονία όχι μόνο μένουν ατιμώρnτοι αλλό και 

αμείβονται με τnν υποκρισία των ~ομε'νων 

μεγόλων>>; 

Τουλόχιστον n νέα γενιό των Ελλr'Ίνων 
είναι ανόγκn να ευαισθnτοnοιnθεl. Ας μnν 

περιμένουμε ούτε n nολιτικr'Ί μας nγεσfα 

ούτε n σκλnρr'Ί του μέλλοντος πραγματικότη
τα να μας ξυπνr'Ίσουν. Σε κανένα ΚΕ:fμενο δεν 

περιγρόφεται ακριβώς ο πραγματικός κίνδυ

νος που υπόρχει για τους Έλλnνις: από τον 

επεκτατισμό και τnν απόνθρωπn μιοολλσδο

ξία των Τούρκων. 

Φίλοι μας. πρέπει να ξυπνήσει ο καθέ

νας μόνος του «3000 περιουσισ μόνο έχει 
απομείνει στnν Πόλn για τον Ελλnνισμό». 

Ενας γnραλέος πολίτnς ακρίτας διαμr'Ίνυσε 

τελευταία σε ένα δnμοσιογρόφα «Είμαστε 

μια χούφτα χιονιού που λιώνει». 

Στην Μητέρα 

Για σένα κτυπούν οι καμπόνες. Mnrtρa, 

στnν πλαγιό του βουνού μας γλυκό 

για Σε'να θα πουν στον Ναό Πλατυτέρα 

οι καρδιές μας ευχές μυστικό 

Για σένα Μnτέρα, τα χείλn 

σιγοψόλλουνγλυκό τnν αυγr'Ί. 

ο Πλόστnς τον r'Ίλιο για Σένα θα στειλει 

να σκορπίσει το φως του στnνγn. 

Για Σένα μυρόλουστα κρίνα θ' ανθfσοον 

σταβουνό και στους κόμπους δειλό 

για Σένα τραγούδια με λύρα θ' αρχίσουν 

οι χοροί των Αγγέλων ψnλό. 

Νεόφu~Πανrζηc; 

aπό το ημερολόγιο (το άyyελμomc&npιρac;) 

1968 Επιμ~λειa Φωτεινή~ Μ. Μρfδοu 
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