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ΓΙΑΝΝΗ Σ Μ. ΜΑΚΡΗ Σ
υπό Χριστοδούλου Πέτσα

·Ε να ς λεβέντη ς νέος aπό τη ν Κυ θρ έa. που

σή μερα ε ίναι ανά π ηρος. θύ μο και aυτός τ ης
θ η ρ ιωδίας το υ Το ύ ρκου εισβολέα και τ ης «Ε ι ·
ρ η νευ τικής Ε πι χε ί ρηση ς ... που έκαμε στο ν ησ ί
μ ας ο Τούρκος Π ρωθυ πο υργός τη ς ε ισβ ολής,
ο Μπουλέντ Ετζεβ ίτ.

Ο Γ ιάνν η ς Μακρής. το ευγενικ ό τού το πaλ·
λ η κόρ ι .

γενν ή θ η κε

στην

Κυθρέa

στις

19.1.1923 aπό γονε ίς το ν Μιχάλη Γ. Μ aκρή κα ι
την Μaρίτσο Χ· · Γαβρ ιήλ και οι δυο τους οπό

την ενορία Συρκaνιό της Κυθρέaς .
Ο πατέρας του καταγόταν aπό την οικογέ·
νειο των Μaκρήδων που κατόρθωσαν με την
εργaτικότητa τους ν · αναδε ίξουν . λίγο μόνο
χρόνιο προ της εισβολής . ένα οπό το πιο
σύγχρονο και υπερaυ τό μaτa aσβεστοποιείa

συγγεν ι κό του πρόσωπο .
Οι συνεταίροι της Εταιρείας aυτής ήταν ο

της Κύπρου . Ο Μιχαήλ Μακρής. ο πατ έρας του

Γιαννάκης Π aυλ ή , ο Παν τελής Ιωάννου , ο Πού ·

Γιάνν η ήταν συνεταί ρος στο aσβ εστοκά μινο

λος Ι ωάννου και ο Κ υ ριάκος Ιωάννου . όλοι

των Μaκρήδων a πό τον κ αιρό των πaρaδοσιa·
κών aοβεστοκa μ ίνων μέχ ρι της εποχή ς π ου
ίδρυσαν την Π αλα ιόν Ετaιρε ίa ν Α σβέ στη
Κυθ ρέaς .
Η μη τέ ρ α του καταγόταν α πό την ο ικογέ ν ε ια
το υ ς Κο υνιάδες , μι ας ο ικογένε ιας a πό τις
πρώτες σε κτημοούν η στην περιοχή του Π εν·
τaδaκτ ύλου και Β.Α. το υ Κεφαλόβρυσου της
Κ υ θρέaς .
Ο Γιάννης ήταν το τρίτο παιδί της οικqγέ·
νειaς . που aποτελείτο από 3 γιούδες και μ ια
κόρη (Ελένη . Ανδρέας , Γιάννης. Γαβριήλ) . Εί·
χaν όλο παντρευτεί και εγκατασταθεί στην
Κυθρέα εκτός aπό τον πιο μικρό το Γαβριήλ .
που νυμφεύθηκε και εγκατεστόθηκε στη Λόρ·
νaκα .

Ο Γιάννης φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο
της Χaρδaκιώτισσaς . που τον καιρό του ήταν
τρ ι δ ι δάοκaλο και είχε δασκάλους του τους
κ . κ . Χρίστο Λογγίνο , Στέλ ιο Ροδο ύλ η . Στέλιο
Στυλιaνίδη , Παναγ ιώτη Πο πaγεώργη και δα ·
σ κόλες τη ν Ερατώ Παπaμ ιλτιάδη , την Αθη·
νο ύ λλa Πaπa γιόν νη κα ι την Ανδριaν ή Ιωάν·
νο υ , πο υ κ αταγόταν όλοι του ς από τη ν
Ι< υ θρέο.
Ο Γ ιάνν η ς ά μα τέλειωσε το Δημοτ ι κό Σχο·

λε ί ο δεν τρά πη κε ούτε σε τέχνη , ούτε σε

Μιχαήλ Μακρής , ο Γιαννάκης Κόνναρος . ο Κυ·
ριόκος Κόννaρος, ο Γρηγόρη ς Παντελή , ο

τους a πό τις ενορ ίες Σ υ ρ κανιά και .Χορδακ ιώ·

τ ισοa Κυθ ρέaς . Ο Γιάνν η ς μ πήκε στη ν Ετaι·

ρείa aυτή το 1945, που διατηρήθηκε μέχρι το

1950, οπό τε δ ια λύ θη κε.
· Η τaν a πό τις πρώτες εταιρ ε ίε ς πο υ συ στό ·
θηκαν κα ι ετέθ η καν πάνω σε συ νε ργατι κ ή βό·
ο η στ η ν Κ υ θρέa . ·Ολο ι σχεδό ν ο ι κάτο ικ ο ι των

δυο ενορ ι ών τ η ς Πάνω Κ υθ ρέας ήταν aσβε·

στόρηδες . Επεξεργάζονταν τη ν aσβεστόπε·
τ ρο πο υ aφθονούσε στην περιοχή της οροσει·

ρός του Πενταδaκτύλου aπό την κορυφή του
Αγίου Ιλaρίωνa μέχρι την κορυφή του Γιaηλά ,
που βρίσκετα ι το πυκνό δάσος της Χαλεύκας.

· Ολοι οι κάτοικοι των χωριών που γειτό·
νευaν με την περιοχή aυτή εκμεταλλεύονταν

το παραδοσιακό aσβεστοκάμινο. Εκτίζοντο με

την πέτρα του Πεντaδaκτύλο υ οπό ειδικούς
και το κόψ ιμ ο τους γινόταν aρχι κό με ξύλο
μέχρι της 4ης δεκαετ ίας του αιώνα μας και

μ ετά τον Β · Ε υ ρωπαϊκό Π όλεμο (1939-45) γι·
νότον με πετρέλαιο για ευκολ ία και για εξοικο·
νόμηση των κaυσοξύλω ν.
Δ ιαλύθ ηκ ε η Π ολιά Ετα ιρε ία Ασβέστη στη ν

Κ υθρ έα μ ετά πο υ τέλε ιω σε ο Πόλε μος, γ ιατί
μ ε την π ρόοδο τ ης τεχν οκρ ατίας κ α ι τη ς ανα 

π τ ύ ξεως τ η ς μηχα ν ι κή ς ε πιστήμης, εισήχθη·

γράμματα. γιατί είχε έτοιμη την δουλειά που

καν σύγχρονο μ ηχαν ή ματα και εγκαταστάθη·
καν νέο aοβεστοπ ο ι ε ία, που είχαν μ εγάλην

τον ανέ μ ενε . · Η τον η επιχείρηση του aσβέστη

πaρaγωγήν ασβέστη και στοίχιζε κα ι πολύ

που π ριν aπό χρόνιο εκτελούσε με άλλους

φθηνό . Το παραδοσ ιακό καμίνια δεν μ πορού·
σαν να συναγων ισθούν τα νέα ερογστόσ ια του
aσβέστη κα ι έτσι υποχρεωτικό διαλύθηκαν με

συνεταίρους ο πατέρας του . η Παλαιά Ετα ι·

ρείa Ασβέστη Κυθρέaς που την αποτελούσαν
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την νέα εξέλιξη των ασβεστοποιείων.

και απάτη και γενικά κάθε παράλογο και αθέμι

Ο Γιάννης μετά τη διάλυση της εταιρείας

το κέρδος αποκλειόταν από τις δοσοληψίες

πήρε στο δικό του μερίδιο ένα φοpτητό αυτο

του.

κίνητο, που η αξία του aυτή την εποχή δεν

Τα μετοπολεμικά χρόνια τρέχουν το ένα κα
τόπι του άλλου και η αύξηση των τιμών και των

ξεπερνούσε τις Ε10ΟΟ. Σκόπιμα όμως προτίμη
σε το αυτοκίνητο, με την απώτερη σκέψη να

εργασιών λες και συναγωνίζονται η μια την

ξεκινήσει μ' αυτό εργασία μεταφορών, που
την εύρισκε πιο συμφέρουσα και από τη συνε

άλλη. Γι' αυτό το 1968 διαπραγματεύεται ο
Γιάννης με άλλους μεταφορείς και ιδρύουν

ταιριστική επιχείρηση του ασβέστη.

γραφείο μεταφορών στη Λευκωσία, ακριβώς

Αρχικά με το φορτηγό τούτο αυτοκίνητο με

αντίκρυ εκεί που είναι σήμερα το οίκημα της

τέφερε ασβέστη από τα ασβεστοκάμινο της

Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (Π.Ε.Ο.).

Κυθρέας στο Βαρώσι, στη Σκάλα, στη Λευκω

Οι συνεργάτες του ήταν: Ανδρέας Αλουπός,
Μίκης Κούμας, Γεώργιος Χ·· Γιακουμής, Γιάν

σία, στου Μόρφου κι σ' άλλες περιοχές. Τον
πουλούσε σε εργολάβους οικοδομών είτε σε

ιδιώτες που έκτιζαν από μόνοι τους τα σπίτια.

νης Κουδελλάρης από την Κυθρέα, Γιάννης
Γρηγόρη, Γεώργιος Κανελλάς από το · Εξω

Πρέπει να σημειωθεί, πως ύστερα που τέλειω

Μετόχι, Ανδρέας Παρπέρης, Ανδρέας Ζιούρ

σε ο Β

της από το Παλαίκυθρο, Παναγής Αβραάμ,

Παγκόσμιος Πόλεμος με την ακρίβεια

όλων των πραγμάτων παρατηρήθηκε ένας ορ

Νεοκλής Πάρπας, Σωτήρης Μοδέστου. Γιάγ

γασμός στις οικοδομές άνευ προηγουμένου.

κος Χριστοδούλου από το Μαραθόβουνο και

Νέα και νέα σπίτια κτίζονταν, μοντέρνα και

μερικοί άλλοι.

μεγαλοπρεπή κτίρια τόσο στις πόλεις όσο και
στις αγροτικές περιοχές.
Αυτή την εποχή η τιμή της αγοράς του ασβέ
στη ήταν

10·12

8-1 Ο

μιλς.

μεταφέρει

μιλς την οκά και τον πουλοίισε

Ένα αυτοκίνητο μπορούσε να

6-8

τόννους και το κέρδος ήταν

Με την ίδρυση του γραφείου αυτού στη Λευ

κωσία και με τη συνεργασία των πολλών μετα
φορέων επεξετάθηκαν πολύ οι μεταφορές και

και περιλάμβαναν εκτός από τον ασβέστη, όλα
τα είδη οικοδομής, αμμοχάλικο, τσιμέντο,
πρέμιξ, όλα τα είδη των γεωργικών προ'ίόντων,

τον τόννο. Έτσι κάθε κούρσα από την
Κυθρέα στο Βαρώσι άφηνε κέρδος όχι λιγώτε

που μεταφέρονταν από τους τόπους παραγω

κάθε κούρσα f:S. · Ηταν ένας μισθός όχι λιγώ
τερος από Ε120 το μήνα, ποσό αρκετά υπολο

μεταφορές παρουσιάζονταν.
·Ολοι οι συνεταίροι κατέβαλλαν μεγάλες

γίσιμο για την εποχή αφού το μεροκάματο του

προσπάθειες στην εξεύρεση των μεταφορών

τεχνίτη και εργάτη κυμαινόταν από

και κατόπιν διανέμονταν σ' όλους. Κατά την

f:1-1Y2

γής στα συσκευαστήρια και στα λιμάνια για
~9 _α[Ιό_C1_Ω. f\π' __9υτά! εάν τα μι(Jι) ήταν έξοδ(l_ εξαγωγή {πατάτες, εσπεριδοειδή, τεύτλα,
με-Tci{Jioi)άς,· εναΠέμΕ:ινε· κO.eciPό .. κέι)ΟΟς· Ύια · ΨΡΟΊJ"ΤCιΤΧίΊΊ<:tσμΞτcΓ·κ·aΓγε·ν"ίΚcΥ'ΞΠδΊΈ:σδηποτΕ,

15· 1Ο σελ.

aντιστοίχως, ο δε μισθός των υπαλλήλων ήταν

διανομή

ανάμεσα στις Ε25-50το μήνα.

λια της διαδρομής και προσπάθεια κατεβάλλε

Τ σ φορτηγό αυτοκίνητο που πήρε από τη

διάλυση της Εταιρείας ο Γιάννης το δούλεψε

λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη τα μί

το να καλύψει ο καθένας τον ίδιο αριθμι~ν
μιλίων, είτε στο διάστημα κάθε εβδομάδας.

μόνο δυο χρόνια και το αντικατέστησε με πα

είτε στο διάστημα κάθε μήνα. ·Ε τ σι μετά την

ρόμοιο

κατανομή των μεταφορών και τον υπολογι

καινούργιο,

πετρελαιοκίνητο,

αφού

έδωσε το παλιό και f'3000.
Με το καινούργιο τώρα αυτοκίνητο ο Γιάν

σμό

των μιλίων, κάθε συνεταίρος ειργόζετο

αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό στην

νης έκαμε επέκταση των μεταφορών του και

επιχείρηση και όσα κέρδη πραγματοποιούσε

κατ' ακολουθία και τα κέρδη του αυξήθηκαν,

στη μεταφορά, που του ανετίθετο, ήταν δι

γιατί εκτός aπό την πολλή δουλειά που έκα

κά του και κανένας δεν μπορούσε να ·χει μερ

μνε, το καινούργιο aυτοκίνητο είχε και λιγότε

τικό στα κέρδη του άλλου.

ρα έξοδα από το παλιό.Στην αύξηση ακόμη

Η συνεργασία αυτή κράτησε για

6 χρόνια και

των κερδών του συνέτεινε και η μεταπολεμική

τόσον ομαλό διεξαγόταν, χωρίς παρεξηγήσεις

περ(οδος που οι τιμές όλων των ειδών διαρκώς

ή ατασθαλίες, που μόνο η εισβολή των Τούρ

ανήρχονταν.

κων ήλθε να τη διαλύσει τον Ιούλη του

Με το ξάνοιγμα των εργασιών του ο Γιάννης

έγινε πολύ γνωστός στο μεταφορικό τομέα και
απέκτησε μεγάλην πελατεία. Σε τούτο συνέ
τεινε πολύ και η ειλικρίνεια και τιμιότητα στις
συναλλαγές του. Οι δουλειές του ήταν καθα
ρές και αρκείτο σ' ένα λογικό κέρδος. Δόλος

74,

εξαιτίας του περιστατικού που βρήκε το Γιάν
νη και που κατέληξε να τον κάμει ανάπηρο.

Ο Γιάννης στην πρώτη εισβολή, εκτός από
το αυτοκίνητο μεταφορών, είχε στην κατοχή
του κι' ένα βυτιοφόρο, που μετέφερε νερό
είτε για τις ανάγκες των αιγοπροβάτων, κυ-
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ρίως στην περιοχή του Πενταδακτύλου, είτε
για να ξεδιψάσει δένδρα που βρίσκονταν σε

Είχαν επισημάνει το διερχόμενο στον και
νούργιο δρόμο βυτιοφόρο του Γιάννη και άρ

aπομεμακρυσμένες περιοχές, που ήταν αδύ

χισαν

νατο να ποτιστούν μ· άλλο τρόπο. ιδίως στην
περίοδο του καλοκαιριού.
Η Αστυνομία Κυθρέας ήξευρε πως ο Γιάννης

μυδραλλιοβολισμό.
Ο Γιάννης. ε ίτε από ένστικτο της aυτοάμυ

αμέσως

ενάντια

του

ένα

ανηλεή

το αυτοκίνητο του από τον Κεφαλόβρυσο στο

νας είτε aπό την προτροπή των συνοδών του
στάματησε το αυτοκίνητο στη μια πλευρά του
δρόμου με την σκέψη να προφυλαχθούν κάτω
από το παρακείμενο γιοφύρι. Χωρίς να χάσουν
α μ έσως καιρό άνοιξαν τις θύρες του αυτοκ ι νή

Τζάος γιο τις ανάγκες των στρατιωτών .

· Ηταν

του κα ι οι δυο κατέβηκαν από την πaρaκειμέ

υποχρεωτική η διαταγή αυτή να εκτελεσθεί .

νη θύρα κι έτρεξαν και προφυλάχθηκαν κάτω
στο γιοφύρι με ελαφρές πληγές από τα μυ
δράλλια. Ο Γιάννης κατέβηκε από την θύραν
δίπλα στον οδηγό χωρίς να προλάβει να μπει

Μακρής διατηρούσε αυτοκίνητο με τάγκι νε
ρού , γι ' αυτό τον κάλεσε στον Αστυνομικό
Σταθμό και του ανέθεσε να μεταφέρει νερό με

γιατί με την εισβολή η Αστυνομία είχε την
εξουσία να κάμνει επίταξη οποιοδήποτε όχη
μα

με

τον

οδηγό

του

για

στρατιωτικές

ανάγκες.

στο γιοφύρι οπότε τον κτύπησε σφαίρα στο

Ο Γιάννης λο ιπόν χωρίς βαρυγκόμηση ανέ
λαβε να εκτελέσει την διαταγή, που τη θεω

ρούσε εθνικό χρέος και υπέρτατο καθήκο . να
ξεδιψάσει τα στρατευμένα παιδιά μας . που
τάχθηκαν στις πρώτες γραμμές να υπερασπί
σουν τα άγια χώματα από την επιβουλή του
Τούρκου εισβολέα.

κεφάλι και έπεσε κατάχαμα αναίσθητος . Πέ
ρασε το κακό κι αμέσως οι δυο σύντροφοι του
Γιάννη έτρεξαν στο παρακείμενο χωριό · Εξω
Μετόχι και ζήτησαν βοήθεια για τον βοριά
πληγωμένο Γιάννη .
· Ενας σιωφέρ που βρισκόταν εκεί. ο Γεώρ
γιος Χαρή , άμα άκουσε το επεισόδιο του μυ

Ο Γιάννης. χωρίς να χάσει καιρό με τη βοή

δραλλιοβολισμού, έτρεξε αμέσως με το αυτο

θεια αντλίας σε σύντομο χρονικό διάστημα γέ

κίνητο του παρέλαβε τον αναίσθητο Γιάννη

μισε το τάγκι του αυτοκινήτου του με νερό

και με τη βοήθεια των συντρόφων του Χρίστου
Κολιού (τίγκα) και Τάκη Χ · · Αντώνη τον μετέ

από τον Κεφαλόβρυσο και ξεκίνησε για την

εθνική του αποστολή .
Στο δρόμο συνάντησε τους χωριανούς του
Χρίστο Κολιό {τίγκα) και Τάκη Χ ·

·

Αντώνη .

που προθυμοποιήθηκαν να πάνε μαζί του . είτε

φεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,
ό π ου οι γιατροί τον κράτησαν, ενώ τους δυο
άλλους αφού τους έδωσαν τις πρώτες βοή
θειες τους απέλυσαν .

για να το βοηθήσουν στη διανομή του νερού .

Στο Νοσοκομείο ο Γιάννης. μ ' όλες τις περι

είτε για να δουν φίλους και συγγενείς στρα
τιώτες , που βρίσκονταν στο Τζάος .

ποιήσεις και περιθάλψεις των γιατρ ών , παρέ

Ο Γιάννης κα τεβαίνοντας από την Κυθρέa

παραπάνω από δυο μήνες να συνέλθει και να

μεινε σε αφασία και χρειάσθηκε περίοδος

ξεστράτισε μέσο Μ α ραθοβούνου κι έφθασε

μιλήσει. Παρέμε ι νε στο Νοσοκομείο μέχρ ι το
Μαϊο του 1975 γιο να μπορέσει ν ' aποθεραπευ
θεί. Σ ' όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν κάτω

στο Τζάος . Συνάντησε το στράτευμα που το

από εντατική παρακολούθηση και παρέστει

ξεδίψασε με το ολόδροσο και χωνευτικ ό νερό

ανάγκη ν ' ανοιχθεί το κρανίο και να γίνει χει

στο Τραχώνι.

ακολούθησε τον

καινούργιο

δρόμο Λευκωσίας Βαρωσίων και σε λίγη ώρα

του Κεφαλοβρύσου , συνάντησαν κι οι τρεις

ρουργική επέμβαση (κρανιοτομή) από το για

τους φίλους και γνωστούς στρατιώτες . έκο
ψαν μερικές κουβέντες μ ' αυτούς, ξεκουρά

τρό του Νοσοκομείου κ . Νίκο Σπανό .
· Υστερα από το Μάϊο ο ι γιατροί τον έστει

στηκαν για λίγη ώρα και περιήλθαν το καλά

λαν στο σπίτι του , όπου έμεινε δυο μήνες με

οχυρωμένο Τζάος που ε δέσποζε όλων των γει

συχνή παρακολούθηση από τους γιατρούς

τονικών Τούρκικων χωριών . Στα ανατολικά το
Ψυλλότο και τα Κνώδορα . στα δυτικά η Πέτρα

του Νοσοκομείου κ. κ . Νίκο Σπανό κα ι Ανδρέα

του Διγενή και το Κουρού Μοναστήρι , στα βο
ρεινά ο Κορνόκηπος και τα Καλλυβάκια .

Ο Γιάννης είχε τελειώσει την εργασία που η
Αστυνομία Κυθρέaς του είχε αναθέσει και
στράφηκε πίσω για την Κυθρέα, ακολουθών
τας πάλι την ίδια διαδρομή, μέσο Μαραθοβού

νου , Αγκaστίνας έφθασαν πολύ κοντά στο

· Εξω

Μετόχι. Δυο Τούρκικα αεροπλάνα έκα

μαν την εμφάνιση τους σε πολύ χαμηλό ύψος .

Δ ιέ τη .
Παρ ' όλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ,
που κατέβαλαν οι γιατροί για την πλήρη απο·
θεραπεία του Γιάννη, εν τούτοις δεν μπόρε
σαν να την φθάσουν . Γι' αυτό οι γιατροί του

Νοσοκομείου ενήργησαν μέσο του Υπουρ
γείου Υγείας και με έξοδα της Κυπριακής Κυ
βέρνησης μεταφέρθηκε στην Ανατολική Γερ

μανία . Στο κεφάλι που τον έπληξε η σφαίρα

είχε μείνει ένα βαθούλωμα και δεν μπορούσε
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να γεμίσει και να επουλωθεί. Στη Γερμαν iα οι
γιατροί με αλλεπάλληλες πλαστικές εγχειρή

το σημερινό ψηλό κόστος της ζωής .
Ο Γιάννης νυμφεύθηκε το

1966 τη

Μαρούλα

σεις κατώρθωσαν να το γεμίσουν και έτσι να

Φωτίου από την Χαρδακιώτισσα της Κυθρέας

εξαλειφθεί και να μη διακρίνεται καθόλου . Στα
πόδια επίσης παρουσιάστηκαν μερικ ές πλη
γές, που είχαν σχηματισθεί από την πολύμηνη
παραμονή στο στρώμα. Κι αυτές οι γιατροί
μπόρεσαν να τις θεραπεύσουν, χωρίς ν ' αφή

που εργάζεται σήμερα στο Γραφείο Ευημε
ρίας και συγκεκριμένα στο Κρατικό Γηροκο
τσιών με μι σθό 1.:150 το μήνα . Ο Γιάννης είναι
σήμερα προστά τη ς πενταμελούς οικογένειας

σουν κανένα σημάδι.

(ζεύγος

Η παραμονή

του στη Γερμανία βάσταξε

π ερί που έξη μήνες.

ρά

· Ολα τα έξοδα , μεταφο

μείο "·Α γιος Ελευθέριος" στον Οικισμό Λα

2 κόρες, ηλικίας 17 και 15 χρόνων αντι

στο ίχως κι ένα γιο 11 χρόνων) .
Εδώ πρέπει ν ' αναφερθεί πως το αυτοκίνητο

με αεροπλάνο , γιατροί , νοσοκομεία , φάρ με το τάγκι , ύστερα από το επεισόδιο του μυ

1-2 μέ 

μακα , πληρώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας

δραλλιοβολισμού, παρέμεινε επί τόπου

της Κυπριακής Κυβέρνησεως. Η θεραπεία έγι

ρες κι ύστερα χωρικοί από το

νε. αλλά το περιστατικό είχε μόνιμες επιmώ

μετακίνησαν και το μετέφεραν στο χωριό .

· Εξω

Μετόχι το

σεις, που εξακολουθούν να υπάρχουν και δεν

Ύστερα από λίγες μέρες βάλθηκαν ο αδελ

πλήξει στο κεφάλι , επηρέασε το αριστερό χέ

στα να το ξεκινήσουν και να το μεταφέρουν

ρι, που παραμένει παράλυτ ο και δεν μπορεί
καθόλου να κινηθεί. Ελαφρή επήρεια προξε
νήθηκε κα ι στο αριστερό πόδι , το οποίο μπορεί
και κινείται αλλά κουράζεται πqλύ εύκολα.
Πρέπει να σημειωθεί πως όλη η αριστερή με

στην Κυθρέο. Δεν κατόρθωσαν όμως να το
κινήσουν εξαιτίας βλάβης στο λάστιχα και στα
στόπερς , που προξενήθηκε από τους μυδραλ

ριά από τον ώμο μέχρι το πέλμα του ποδιού

μετακίνηση του , γιατί ο σταθμάρχης το υ Αστυ

είχε επηρεασθεί ολόκληρη . Με τις θεραπείες
όμως που έχο υν γίνει, τόσο στην Κύπρο, όσο
και στο εξωτερ ικό διορθώθηκαν όλα τα μέλη
της αριστεράς πλευράς εκτός από το χέρι.

νομικού Σταθμού Κυθρέας μ . Κυριάκος Ιωαν

υπάρχει καμμιό ελπίδα πως θα παρέλθουν με φός του Γιάννη, ο Ανδρέας Μακρής , ο κουνιά
δος του. Θωμάς Φωτίου κι ένας γείτονας τους ,
την πάροδο του χρόνου.
Η σφαίρα του μυδραλλιοβόλου . που τον είχε ο Μαυρής Κακαρής , να πάνε δυο φορές μάλι

Τον Ι ο ύν ιο του 1976 πήγε πάλι με έξοδα του

λιοβολισμούς.
Δεν προχώρησαν στην επιδιόρθωση και στη

νίδης από τη Φιλιά , τους απότρεψε στ ις ενέρ

γειες του ς με το δικαιολογητικό , πως η Κυβέρ
νηση θα αποζημιώσει όλα τα επιταχθέντα οχή
ματα που είχαν καταστραφεί στην εισβολή .

Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα για φυσιοθε
ραπεία. Εισήχθηκε σε Κρατικό Φυσιοθεραπευ

Η αξία του βυτιοφόρου αυτοκινήτου αυτού
υπολογίζετο στην εποχή εκείνη της εισβολής

τήριο στο προάστειο των Αθηνών Λιόσια και

ανάμεσα στις

γ ια 6 μήνες υπεβάλλετο καθημερινό σε κατάλ

αποθεραπεία τον Γιάννη ύστερα από πολλά

ληλες ασκήσεις από ειδικούς φυσιοθεραπευ

διαβήματα που έκαμε στην Κυβέρνηση για

τές . Από τις ασκήσεις αυτές πολύ λίγη ωφέ
λεια σημειώθηκε στο παράλυτο μέρος .

Μετά την επάνοδο του στην Κύπρο εισήχθη
κε στο Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπήρων με

σκοπό να ειδικευθεί σε κάποια ανάλογη τέχνη
όσο του επιτρέπουν οι δυνάμεις του για να
μπορέσει να κερδίζει τα αγαθά της ζωής. Μπό
ρεσε πράγματι να εξασκ ηθε ί στην κατασκευή
μικρών καρεκλών χωρίς όμως να χρησιμοποιή
σει τη τέχνη α υ τή σα βιοποριστ ι κό επάγγελμα.
Τον Απρίλη του 1979, ύστερα από επανει
λημμένες αιτήσεις και συστάσεις πολλών, διο
ρίσθηκε σαν βοηθός μέσεντζερ στο Υπουρ

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
μηνιάτικο μισθό

1::124.

Τη θέση αυτή κατέχει

μέχρι σήμερα.
Είναι εργασία πραγματικά ελαφρή και την
κάμνει με πολλή άνεση και ιδιαίτερη προθυ
μία. Το παράπονο του είνα ι πως ο μισθός του
είναι πολύ χαμηλός και δεν ανταποκρίνεται με

8-10

χιλιάδες λίρες. Μ ετά την

πλήρη αποζημίωση συγκατατέθηκε το Υπουρ
γείο Συγκοινωνιών και

· Εργων

και του έδωσε

το πολύ χαμηλό ποσό σαν αποζημίωση μόνο

1::600.

Αυτό είναι τα αποτελέσματα της « Ειρην ευ

τικής Επιχείρησης " που έκαμε ο πρώην Πρω
θυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντ Ετζεβίτ.
π ου επαίρεται γι ' αυτή, τόσο ο ίδιος, όσο και οι

ομόθρησκοι του , πως δήθεν έσωσε τους Ελ
ληνοκυ πρ ίους από την καταστροφή και το θά
νατο του πραξικοπήματος
συνταγματαρχών.

τω ν

Ελλήνων

Ας αναλογισθεί όμως ο κ . Ετζεβίτ και οι ομό
θρησκοι του πριν μιλήσουν για σωτηρία των

Ελληνοκυπρίων τη μεγάλη συμφορά που έκα
με στο ταλαίπωρο νησί μας με την επιχείρηση
της εισβολής.

Ξερρίζωσε από τα σπίτια τους και τις περιου
σίες τους 200 χιλ. πρόσφυγες , σκότωσε παρα
πάνω από 6 χιλ . Ελληνοκυπρίους και έντυσε
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στα μαύρα κα ι στο πένθος γονείς αδέλφια κι

άλλους συγγενείς . που συνδέονται με τις τό·
σες χιλιάδες . Παραμένει ακόμη άγνωστη η μοί·
ρa 2 χιλ. αγνοουμένων και η τρaγικώτερη aυτή
πτυχή της εισβολής εξακολουθεί να υπάρχει
και η αγωνία και το άγχος - τι να γίνονται τα
προσφιλή των πρόσωπα - εξακολουθεί να βα
σανίζει χιλιάδες Ελληνοκυπρίους αν και έχουν
περάσει 10 χρόν ια .

· Εκαμε την .. Ειρηνευτική του επιχείρηση .. ο
κ . Ετζεβίτ γ ια ν' αρπάξει σπίτια και περιουσίες
Ελληνικές και να εγκαταστήσει σ ' αυτά εκτός
aπό τους Τουρκοκυπρίους του Νότου και τους

γιουρούκκηδες και έποικους που κουβάλησε
aπό την Ανατολία, ακολουθώντας πιστά την
τακτική των προγόνων του της aρπαγής και

λεηλασίας , της ερήμωσης και της κaταστρο·
φής aπ ' όπου περνούσε Τούρκος κατακτητής .
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Ας αναλογισθεί στα σωστά το μέγεθος της
συμφοράς που έχει κάμει στους Ελληνοκυ
πρίους και τότε ορισμένως η συνείδηση του

δεν θα 'χει νεπaμό ούτε στην επίγεια ζωή του,
ούτε μετά θάνατο, στην ουράνια. Τα κρίματα

που φορτώθηκε στη ράχη του θα τον βαρύ
νουν αιώνια. Ας στρέψει τη σκέψη του στα 300
θύματα του που παρέμειναν παράλυτα όπως
το Γιάννη Μακρή και τότε θα συνειδητοποιή
σει την έκταση της αδικ ίας και καταστροφής
που επέφερε σ' ένα aπροστάτευτο νησί όπου
βασίλευε η ειρήνη κι ησυχία , η ευημερία κι η
ευτυχία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες τις πληροφορίες του επει
σοδίου τις έχει δώσει ο ίδιος ο Γιάννης Μα
κρής που διατηρεί γερή τη μνήμη παρ' όλη την
τραγική δοκιμασία που έχει περάσει.

