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ΧΡ. ΠΠΣΑ: 
Τ. ΝΙΚΟΛΑfΔΗ: 
ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΗΝ ΠΟΡΕΙΑ: 

Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ: 
Γ. ΚΟΚΗ: 
Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ: 
Γ. ΚΟΚΗ: 
Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ: 
Τ. ΝΙΚΟΛΑfΔΗ: 
Γ. ΚΟΚΗ: 
ΣΧΟΛΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ: 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 
ΧΡ. ΠΠΣΑ: 
ΕΠΙΠΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΑ-
ΝΩΝ ΓΕΡΟγΣΙΑΠΩΝ: 
Γ. ΣΠΑΝΟΣ: 
Τ. ΝΙΚΟΛΑfΔΗ: 
Κ. ΓΙΑΝΝΟγ: 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
Α. ΑΝΤΡΕΟΥ: 
ΣΧΟΛΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: 
Α. τΣΙΚΚΑ: 
Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ: 
ΠΑΖΠΙΚΟΥ: 
Μ. KYPIAKOY: 
Κ. ΧΩΠΛΑΡΟΥ: 
ΧΡ. ΠΗΣΑ: 
Dr IAK. ΑΡΙΠΕΙΔΟΥ: 
Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 
Α. ΡΟΥΣΙΝΙΔΗ: 
Α YTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 
Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Λούκας Θ. Βλάμης- Μνήμες και βιώμa1'α 
Ποίημα • Τ οπiο 
1) Του Προέδρου της Βουλής, 2) Του Υnοιιρyού Εργασιcις, 3) Του συμ
βούλου της Πρεσβείας της Ελλόδας, 4) Του !Sκnροσώπου του ΔΗΙΥ, 
5) Του Προέδρου του ΔΗΚΟ, 6) Του Γ.r. της 7) Του εκπροcώnου 
των Φιλελεuθέρων , 8) Του rΊροέδροu του . Ο.Κ. 9') Του Προ.έ-
δρου του Σωματείου "Ελεύθερη Κυθρέa", 10) Του ροέδρου της Π.Ε.Π. 
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ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΒΛΑΜΗΣ- ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΑ 

Ο Λούκας γεννή
θηκε στη Βώνη το 
1914 από πατέρα το 
Θεμιστοκλή Βλάμη και 
μητέρα την Αννέπα 
Λούκα Μαύρου. Ήταν 

το δεύτερο παιδί της 
εννεαμελούς οικογέ
νειας του (6 γιούδες 
και 3 κόρες): Γιαννά
τζης, Λούκας, Χριστό
δουλος, Γιώργος, 
Χρυσταλλού, Μαρί
τσα, Γαλάτεια, Νίκος 

και Παναγιώτης. Ο 
πατέρας του Θεμιστο
κλής καταγόταν από 
τον Παπαχριστόδουλο 
(Πελλόπαπα) που 
ήταν γιος του Παπά-

γιαννη, που ήταν ανάμεσα τους 476 που 
καρατομήθηκαν από τους Τούρκους την 
9η Ιουλίου 1821. Η μητέρα του Αννέττα 
ήταν κόρη του Λούκα Μαύρου και της 
Μαρίας που ήταν: από την οικογένεια Χ" 
Γιώργη Πέτσα. 

Αδέλφια του Θεμιστοκλή Βλάμη ήτaν 

1) η Χρυσταλλού που παντρεύτηκε τον 
Τζυρκάκο Χ" Αθανάση από τη Χρυσίδα, 
όπου εγκαταστάθηκε 

2) η Ελένη που παντρεύτηκε τον 
Πετρή του Παπά 

3) ο Χριστόδουλος (ττοουλής) που 
νυμφεύθηκε την Κυριακού 

4) η Ευφροσύνη που παντρεύτηκε το 
Σοφόκλη από το Νέο Χωρίο, όπου εγκα

ταστάθηκε 

5) η Σοφία που παντρεύτηκε το Ττο
ουλή από το Στρογγυλό, όπου εγκατα

στάθηκε 

6) η Μαρίτσα που 
nαντρεύτηκε τον 
Παυλfι (Παούρτα) από 
το Έξω Μετόχι, όπου 
εγκαταοτόθηκε 

7) ο Θεμιστοκλής 
που νυμφεύθηκε την 
Αννέπα Λούκα Μαύρου 

8) ο Κωστής που 

νυμφεύθηκε την Θεανώ 
Μηλlδη από την 
Κυθρέα, όπου εγκατα
στάθηκε 

9) η Κυριακού που 
παντρεύτηκε το Γιωρκή 
του Α ντρονίκου 

1 Ο) η Κοτ!να που 
παντρεύτηκε τον Πετρή 

του Σοφόκλη από το Νέο Χωρίο, όπου 
εγκατσστάθηκε. 

Η οικογένειο της Αννέπας που 
παντρεύτηκε τe Θεμιστοκλή, ήταν 1) Ο 
Γιώργος που μετανάστευσε νέος στην 
Αμεροο') και έμεινε άγαμος 

2) ο Πέτρος τtου νυμφεύθηκε. την 
Αγγέλα και εγκαταστάθηκαν νέοι στην 
Αμερική 

3) η Χρυσταλλοίι που παντρεuτηκε το 
Γιωρκή του Τολμά. 

Ο πατέρας του Λούι<α θεμιστοκλ.rΊς 
ήταν ένα δραστήριο μέλος της Κοινότη
τας Βώνης και χρηj.ιότισε για δύο θητείες 
κοινοτάρχης Βώνης 1917-1920 και 1932-
1944 και για 35 χρόνια ήταν επίτροπος 
της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου και σταμά
τησε στα 85 χρόνια του εξαιτίας του 
γήρατος. 

Ο Λούκας φοίτησε στο δημοτικό σχο· 
λείο της Βώνης, μια μονόχωρη αίθουσα 
με καμάρα δίπλα στη μεγαλόπρεπη εκκλη-
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σία του Αγίου Γεωργίου. Θυμάται πολύ 
καλό τους δασκόλους του Μιλ τιόδη 
Κυριακίδη, Πόνο Μαυρομμότη, Γαβριήλ 
Καραπατόκη και Ανδρέα Αδαμίδη. Αξέχα
στος απ' όλους παρέμεινε ο Γαβριήλ 
Καραπατόκης για την αυστηρότητά του 

και την απαράμιλλη προσπάθεια του· ν' 
αναδείξει μαθητές και παράλληλα την 
προσήλωσή του να αναπτύξει τη σηρο
τροφία, την εκτροφή του καματερού, 

που ήταν σε μεγόλη έξαρση στην εποχή 

του 1924-25, 26. Δημιούργησε τότε 
ακόμη εκτεταμένο σχολικόν κήπο. στη 

Βώνη για επέκταση του δένδρου. 

Μετά την αποφοίτησή του ο Λούκας 
από το Δημοτικό Σχολείο στράφηκε 
στην τέχνη. Ήταν η εποχή που λίγοι δια
λεχτοί μαθητές φοιτούσαν στα γυμνάσια, 

οι πολλοί τρέπονταν στα τεχνικό επαγ
γέλματα και πολύ λίγοι ακολουθούσαν 
στο χωριό το έργο της γεωργίας, γιατί 

στην εποχή που μιλάμε στη δεκαετία του 
20, ήταν αρκετό κουραστικόν και πέραν 
τούτου και πολύ αβέβαιον, γιατί μαστιζό
ταν συχνό από την ανοβρία και στην επι
τυχία του οι τψές της γεωργικής παρα
γωγής πολύ εξευτελιστικές. 

Ετσι ακολούθησε την τέχνη του 
ξυλουργού-μαραγκού στον ομοχώριο του 

Χριστόδουλο Σάββα (Κουνής) που διατη
ρούσε πελεκανιό στην Κυθρέα.Εδώ 
παρέμεινε μονάχα δυο μήνες, γιατί ο 

Κουννής ήταν πολύ αδιάφορος και 
παραμελούσε όχι μόνο την τέχνη, αλλά 
και τους μαθητευομένους του και δεν 
έδειχνε κανένα ενδιαφέρον να τους 
κaθοδηγεί και να τους διδάσκει για να 
μπορέσουν με τον καιρό να μάθουν την 
τέχνη. Εδώ στον Κουννή συνάντησε 
ανάμεσα σ' άλλους μαθητευόμενους τον 
Ανδρέα Καραολιά από τη Συρκανιά, τον 
Ανδρέα Θεοκλή από την Καμάρα 
(Κυθρέας) τον Δημήτρη Αντζουλή από 
το Παλαίκυθρο, τον Ανδρέα Κτωρή από 
το Νέο Χωριό. 
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Εγκατtλειψε λοιπόν ο Λούκας · τον 
Κουννή, γιατi διείδε την αμέλεια του και 
ανiελήφθηκc πως δύσκολα ea μάθαινε 
την τέχνη κοντά του καt πήγε στο 
Γιώργο Καροου.ι.ιό που διατηρούσε πελε
κανιό λίγα μέτρα πιο μακρυό οπό εκείνο 
του Κουννή, στο Uρό'γιο και κάτω από 
το σπίτι του Γιαννοκού Αντρονίι<ου στα 
μαγαζιά που ανήκαν τότε στο Μιχ~ 
Απαλίδη. Σ' αυτή την εποχή που προσ
λήφθηκε στην υπηρεσία του Καραουμό 
συνάντησε κι άλλους. μαθητευομt
νους.Το βασίλη Σπανό από τον 'Αγιο 
Ανδρόνικο, που νέΟς εΎt<ατtλειψε την 
Κύπρο κι eγκαταστόθηκc στηνΑυστραλία, 
τον Πέτρο Κούλα (1Πό τη ΧαρδQΚιω
τισσα, το Γεώργιο Χριστοδούλου Κυπε
ρούντα αnό τη θώνη και άλλους. Σ' αυτή 
την εποχή ο ΚQΡόουμός ανέλαβε να 
κάμει τα θρανtα του Δημοτικοlί Σχολεlοu 
(της Τούμπας) του Αγίου Ανδρονίκου 
Κυθρέας. Εργάζεται μόστρος και μαθη
τευόμενοι στο οχολείο nου είχε τελειώ
σει το 1921. Η απόσταση από τη θώνη 
είναι 4 περίπου χιλιόμετρα και ο Λούκας 
πηγαινοέρχεται καθημερινά και αυτές 
τις Κυριαι<tς πεζός. Εργάστηκε κοντό 
στον Κc>υαουμά για 4 περίπου μήνες 
χωρίς αμοιβή και μετά προθυμοποιήθηκε 
να του δiδει ένα οελίνι κάθε εβδομάδα. 
Αφού συμπλήρωσε θητεία 6 μήνες ο 
Λούκας φauγει από το μόστρα του -vια 
τον ακόλουθο λόγο. Εργαζόταν αδιάλει
πτα όλες τις μέρες της εβδομάδας και 
αυτές τις Κυριακές. Μια Κυριακή απου
σίασε από τη δουλειά του, για'ή τον 
πήρε ο πατέρας του να τον βοηθήσει 
στη σπορά και στο σαρόκλισμα των σιτη
ρών. Την επομένη που παρουσιάστηκε 
στη δουλειά ο μάστρος του τον από
πεμψε, VtO'fi χαρακτήρισε την αποuοiα 
του αδικαιοΛόγητη. 

Ύστερα από τη συμπεριφορά του 
μόστρου ΚQΡσουμά προς το μικρό τότε 
Λούκα, 13 τότε χρόνων, αποφάσισε να 
εγκαταλεiψει για πάντα rouς τεχν(τε.ς του 
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χωριού και να αναζητήσει νέο μάστρο 

στην Πρωτεύουσα. Εδώ αναζητώντας 
νέο εργοδότη τυχαίως προσκολλήθηκε 
στην υπηρεσία του Παύλου Παυλίδη που 

ήταν από τους πιο ικανούς και άξιους επι

πλοποιούς της Λευκωσίας. Είναι ο πατέ

ρας του σημερινού διευθυντή του εργο

στασίου "ΑΡΙΣΤΟΝ". Είχε τότε το 

επιπλοποιείο του στην Οδό Σωκράτους 

που είναι πάροδος της Οδού Λήδρας 

(Μακρ~δρομος) ακριβώς εκεί που είναι 

σήμερα η στάση των αυτοκινήτων της 

Τράπεζας Κύπρου. Στην υπηρεσία του 
Παύλου-Παυλίδη ο Λούκας παρέμεινε 9 
χρόνια, από το 1930-1939, και άρχισε με 
μεροκάματο 1 ,5 σελίνι τότε. Στην υπηρε
σία του συνάντησε και άλλους μαθητευό

μενους, το Γεώργιο Χριστοδούλου Κυπε
ρούντα από τη Βώνη, Μελή Ιωάννου και 

Μιχαήλ Πολυβίου και οι δύο τους από τη 
Μύρτου. 

Στο διάστημα τούτο της θητείας του 
Λούκα ο μάστρος Παυλίδης είχε πιάσει 

εργολαβικό τις θύρες τοu Κυβερνείου 
που κάηκε το 1931 ύστερα από την εξέ
γερση των Οκτωβριανών. Οι θύρες 
τούτες έπρεπε να γίνουν από ξύλο τικ 
ενώ η κάσια τους από ευκάλυπτο, το 
φύλλο της πόρτας στο γύρο της ήταν 

από ξύλο τικ και από μέσα από ξύλο ευκα
λύπτου. Ήταν πολύ λεπτοδουλειό και 
εχρειάζετο ειδικό μόστρο. Έφερε 
τέτοιους ειδικούς και από άλλους επιπλο
ποιούς, χωρίς όμως να μπορέσουν να 
εργασθούν στη λεπτή τούτη τέχνη. Ο 
Λούκας όμως μαζί με το Σάββα Καννα
ούρη από την Έγκωμη μπόρεσαν με 
μεγάλη δεξιοτεχνία και κατόρθωσαν να 
φέρουν σε πέρας την όλην εργασίαν και 

απέσπασαν και οι δύο τους τα συγχαρη
τήρια του αρχιτέκτονα του Κυβερνείου 
Άγγλου Hamilton, γιατί παρουσίασαν την 
εργασία όπως προνοούσαν οι τεχνικοί 

όροι της εργολαβίας. Ύστερα από τούτη 

την επιτυχία της εργολαβίας ο Παυλίδης 

παραχώρησε στο Λούκα αύξηση ημερομι-
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σθιίου από 13,5 yρόma σε 16 γρόσια δηλ. 
αύξηση 2,5 γρόσια. Σύμφωνα με τα 
χαμηλά τοοτα μερο+cόματα ήταν· και οι 
τιμές της ξυλείας και κατ' αναλοΎtα και 
των eπίπλων. Ένα ερμάρι τρίφυλλο καμω
μένο με καρυδιά στοιχιζe. την εποχιi 
τούtη πόυ άναφέρουμε tβ-8. 

Στην εποχtι που ο Λούκας βρισκόταν 
στην υπηρεσία του Παυλίδη είχε ξεσπά
σει πριν, ακόμη ιcηρυχθtt ο Β' ΠαΎΙ<όσμιος 
Πόλεμος, μια γ&νική απερΎίa όλων των 
aσχολουμένων με τις τ~ς που διόρ· 
κεσε περtπου 20 μέρες με a:παtτηση την 
καθιέ~ση του ο.κταώρου και όχι αrtό την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου, όΠως 
συνηθιζόταν να Ύ{νεται. Κατόπιν· μεσολά
βηcης του Δημάρχου Λευκωοίας, αείμνη
στου θεμιάτοκλή Δtρβη, συμφωνfiθηκε 
να ερνασθούν ΎΙα ένα μόνο μήνα με. το 
υφιστάμενο σύστημα Ανατολή .. • Δύση 
ήλιου και στη ουνfχεια να αρχfσει πια η 
καΘιέρωση τοu οκτάωρου για όλοuς 
γενν<ό τauς εργαζόμενους. 

Στη διάρκεια της &ικ()σαήμερης τούτης . 
απερΎ{ας και το επιπλοnοιεtο του Παύλου 
Παuλtδη αναγκαΟτικά έμεινε · J<λειοτόν, 
γιατί όλοι οι εργαδοτούμενοι πήραν 
μέρος ο' όλο το διάστημα της αmργtας. 

Με τη διακοπή όμως της αmρΎiας. 
όταν παροuοιόστηκαν όλοι αι τεχνίτες 
για ανάληψη εργασtας, ο εργοδότης Παυ
λίδης δεν tauς δtχθηκε μ.ι: το δικαιαλανη· 
τικό πως· θα tl<λειε το μαγ.αζ( και δ&ν θα 
αναλάμβανε αnαιαδήnατε cρ-γaοίο. Πραγ· 
ματικά μετά &να μήνα tκ~ το μαγαζι 
και nfίΎc σε στρατιωτικές δοιιλιιίς σαν 
επιστάτης. 

Ύστερα από την απόλυση από τη .δου· 
λειά του ο Λούκας nοραμέναντας άνερ
γος, άρχισε να Φάχνcι ανάμεσα οταuς 
εmπλaποιούς Ύtα δουλειά, οπότε: κατέ
ληξε στον Αρτtμη Παπαδόπauλa, tνα 
εξαιρετικό τεχν!τη μι: πλ<Πύ κύκΛο πελα
τείας. Είχε δύο μαναζιό, tνα στην οδό 
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Ονασαγόρου και όλλο στην Οδό Ερμού 
κοντό στο Ολυ·μπιακό και είχε συνέταιρο 
τον Κόουρο που ήταν κουνιάδος του. 
Εδώ ο Λούκας δούλεψε για δυο χρόνια 

με μεροκάματο 20 γρόσια. Είχε και 
όλλους υπαλλήλους ανάμεσα στους 

οποίους ήταν και ο Χρίστος Αδαμίδης 
από την Κυθρέα. 'Υ στερα από δυο 
χρόνια που έκαμε στους δυο τούτους 
συγγενείς συνεταίρους, ο Παπαδόπου
λος πηγαία και αυθόρμητα κόνει στ_ο 

Λούκα την προσφορά να του παραχωρη
σει το μαγαζί που είχαν στον Ολυμπιακό 
με όλα τα εργαλεία που είχε και με όλη 

την πελατεία του (εργαλεία πάγκους και 
λοιπό χρειwδη). Του τόνισε μάλιστα εόν 

είναι δεχτός να συμπεριλάβει και τον 

Αδαμίδη στο μαγαζί, εόν νομίζει πως 
είναι· δυνατόν να συνεταιρισθούν και να 
δουλέψουν μαζί για να μη κακοφανίσει 

και αυτό που τον είχε στη δούλεψή του 
και ήταν και από τούτο πολύ ευχαριστη
μένος. Ο Λούκας δέχθηκε με μεγάλη ικα
νοποίηση την προσφορά του και με προ
θυμία ανέλαβε να συνεταιρέψει με τον 

Αδαμίδη, γιατί ήταν πλήρως πεπεισμένος 
πως η συνεργασία μαζί του θα ήταν 
δυνατή και μάλιστα επιτυχής και καρπο
φόρος. Κοντό στην ευεργετική τούτη 
παραχώρηση του μαγαζιού που έκαμε και 
στους δυο για να μη συναντήσουν καθό
λου οικονομικό προσκόμματα πήγε στο 
ξυλέμπορο Βαρνάβα Νικολάου και εγγυή
θηκε και τους δύο να παίρνουν απεριόρι
στη ξυλεία και όλλα είδη που αφορούσ~ 
την τέχνη τοyς. Πέρα από τούτες τις 

διευκολύνσεις που τους εξασφάλισε η 
μέριμνα του Αρτέμη Παπαδόπουλου 
συνεχίζεται γι' αυτούς και στη μετέπειτα 
σταδιοδρομία τους. Αρκετή δουλειά που 
έπεφτε στα χέρια του τους σύστηνε και 
την αναλάμβαναν οι δυο τούτοι συνεταί
ροι που ήθελε με μανία να τους υποστη
ρίξει. Όλα τότε τα έπιπλα βιβλιοθήκης 

της εκκλησίας της. Φανερωμένη~ 
σύστησε και τα κατασκευασαν οι συνεται
ροι Βλόμης και Αδαμίδης. 
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Σαν συνεταίροι στο μαγαζί ε.ργόστηκαν 
για τρία χρόνια 39-42 ακριβώς στα πρώτα 
χρόνια του 8' Παγκόσμιου Πολέμου. Με 
τον πόλεμο tκλεισαν τελeίως οι ιδιωτικές 
δουλειές και ο Λοόκcις αvαγκόσθηκε να 
πάει στα αμυντικά έργα που η αποικιακf} 
κυβέρνηση άνοιξε στη νήσο ρε το φόβο 
της εισβολής των Γερμανών, ο δε Αδαμί:
δης ανέλαβε δουλειά στα 4ημόσια Έργα 
της Κυβερνήσεως σαν ειδικός τεχνίτης. 

Στα αμυντικό έργα ο Λούκας ανέλαβε 
επιστασlα. Εργάστηκε με τοότη την ιδιό
τητα σtΟ στρατιωτικό νοσοκομείο 
(Β.Μ.Η.), το αεροδρόμιο ΓεροΜκκου και 
το αεροδρόμιο της Τύμβοο. Στο νοσοκο
μείο έκαμναν καταφuγια ενώ στα αερο
δρόμια έκαμναv πτέρυγες και υπόστsγα 
για τα αεροπλόvα. Το μεροκάματο που 
έπαιρνε f}ταν 7 σελ. 6 γρ. με nρόσθετον 
τιμαριθμικόν επίδομα που έφθανε έτσι τα 
1 ο σελινα τη μέρα. Στην επιστασια του 
στο αεροδρόμιο Γερολόκκου ειχε ανά
μεσα σ' άλλους πελεκάνους τσv Πάντελf} 
από την Πόφσ, το Σάt!βα Μαστίχη από το 
Νέο Χωρίο. Στο αεροδρόμιο της ΤUμβσυ 
ήταν ο Πέτρσς Ποτσόρης από τοv Άγιο 
Δομέτιο, ο Θsοχόρης Παναγή από τη 
Βώνη, ο Ευόγγελος Πουοτουροόνης. από 
την ΤύμβQu και όλλσ1. Το μεροκάματο των 
πελεκάνων κυμαινόταν από 4 οeλ. β γρ. 
μέχρι 7 σελινι.α. Ο Λούκας σαν επιστάτης 
συνήψε φιλικές σχέφς μ• ένα Άγγ~ο 
Stalf που επιθεωρούσε την όλη εργασια. 
Μετό την επιθεώρηση της δικής του δσυ
λειός έβαλλε το Λούκα στο αυτοκίνητο 
του και πήγαιναν για επιθεώρηση στους 
όλλους επιστάτες. θυμάται ο Λοοκας 
πως έτυχε στην επtθβώρηση μια δuο 
φορές να καθuστι:ρήσουν και το αυτοκ(
νητο ποu έπαιρνε τους επιβάτες στη 

Βώνη εtxs πια ~εκινήαει και ο Λούκας ι:tχε 
χόοει τη γραμμf} για την εmστραφf} στο 
χωριό του. Ο Άγγλος προθυμοποιήθηκε 
και τον μeτtφι:ρε και τις δuο περιπτώσεις 
μέχρι τη Βώνη. Δούλεψε ακόμη ο Λούκας 
στην όλη θητεlα του σαν επιστάτης των 
αμυντικώv έργων και στην Αθαλόσσα. 
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Τον είχε στείλει ο Πίνδαρος Φuλακτού 

που είχε τη γενική επίβλεψη όλων των 

στρατιωτικών έργων . .τ ον είχε επιλέξει 
ανάμεσα ο' άλλους για την εξαιρετική του 

τέχνη που ήταν γνωστός του από την 

προηγούμενη υπηρεσία του στο αεροδρό

μιο Γεpολάκκου. Σχετικά με την αμοιβή 

που έπαιρναν εrηστάτες και άλλοι εργα

ζόμενοι οφειλόταν σε σχετικές συμφω

νίες που έκαναν οι συντεχνίες, γιατί η 

εργασία στα αμυντικά έργα ήταν ασταμά

τητη μέρα και νύκτα και όλοι οι εργαζόμε

νοι εργάζονταν εναλλάξ με την εβδο

μάδα. Στην περίοδο που οι εργαζόμενοι 

μέρα το μεροκάματο λογιζόταν διπλό, 

στη περίοδο δε της νύκτας γινόταν 

τριπλό. Οι διπλές και τριπλές απολαβές 

παρεχωρούνταν για να επισπευθούv το 

αμυντικά έργα και τελειώσουν το γρηγο

ρότερον δυνατόν, γιατί σ' όλη την 

περίοδο του πολέμου επικρέμετουν 

πόντοτε ο κίνδυνος εισβολής των Γερμα

νών, ιδίως μετό την κατάληψη της Ελλό

δας και της Κρήτης ο κίνδυνος ήταν πιο 

ορατός. 

Εργάστηκε στα αμυντικό ο 

Λούκας όπως έχουμε αναφέρει προηγου

μένως μέχρι το 1948 και στο έτος τούτο 
του μπήκε η ιδέα ν' ανοίξει μαγαζί να δου

λεύει την τέχνη του, σε ελεύθερο και ανε

ξάρτητο επάγγελμα μακρυά από κόθε 

ξένη εξουσία. 

Βρήκε και εξασφάλισε μαγαζί στην 

Οδό Πάχναλη που οδηγούσε aπό την 
Οδό Ερμού προς τη βορεινή είσοδο του 

κεντρικού παντοπωλείου. (Πρόκειται για 

το Παντοπωλείο που βρισκόταν στο 

κέντρο της Λευκωσίας ανάμεσα στην 

Οδό Ερμού, την πιο εμπορική Οδόν της 
Πρωτεύουσας και την Οδό της Αγίας 
Σοφίας. Το Παντοπωλείο τούτο κατέλα

βαν οι τούρκοι στην τ οuρκοανταρσία του 
1963 και έκτοτε το κρατούν μέχρι 
σήμερα). · 
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Σ' aυτή την εποχή ΠQίJ εργάζεται 
μόνος ο Λούκας παροι;σιόοτηκε στον 

Αρτέμη Παπαδόπουλο μια δουλειά στην 

εκκλησία του Αγίου Δομετίου. Πρόκειται 
για κατασκεuή μιας εσωτερικής σκάλας 

που οδηγούσε στο γυναικωνίτη. Η σκάλα 

ήταν για 18 σκαλοπάτια με συμφωνημένη 
τιμή f:10 το κάθε σκαλοπάτι Ο Ποπαδό
ποι;λος πρότεινε το Λούκα και παράλ

ληλα πρότεινε και -ro Χρίστο Αδομίδη που 
είχε σταματήσει από τα δημόσια έργα κaι 
είχε ενοικιάσει μαγαζί στην Οδό Τρικούπη 
που aνήκε στο Λοfζο Πετp\δη από τη 
Βώνη. Έτσι ανέλαβαν και οι τρεις τους 

συνετaφικά να κάμουν την εργολαβία της 

εκκλησίας. 

Τούτη η εργολαβία γίνηκε αφορμή να 

ξανασμίξουν Λούκας και Χρίστος και να 

συνεχίσουν το συνεταιρισμό τους που 
είχαν προηγουμένως. Χρησψ.οπσισίισαν 
το μαγαζi του Λούκα σαν ι;:ργαστήpιο ενώ 

εκείνο του Χρίστου όαν πρατήριο. Το 
τελευταίο όμως το χρφ:ημοποίησάν 

για τρία χρόνια γιατί ο ιδιοκτήτης του 

Λοί'ζος Πετρίδης στο μεταξύ 
ψει την κόρη του 

ΠοΜβιο Γ pηγοριόδη που θέλησε να 
συνεχίσει άνω του μαγαζιού οικοδομή και 
να το χρησιμοποιήσει όλα τα ιJποστατικό 

σαν ιατρείο. 

Με πιν ανανέωση του οuνεταιρισμοίι 
και οι δυο συνεταίροι Βλάμης ιι.αι Αδαμί
δης είχαν επισημοποιήσει τούτο με επί
οημι::ι έγγραφα και εγγράψει τούτο 

όπως προνοούσε ο νόμος. Καtέθεσαν 

προς τούτοις καθένας !σα κεφάλαια και 
τα εξημ.ισε.ίας. 

Ο κύκλος εργασιών προχωροι)οε Θαυ

μάσια, γιατί, γνωστοί ποu κι οι δύο οι 
συνεταίροι στο της πρωτεύουσας, 
είχαν μεγάλη για την επιδέξιο 
και περιηοιημένη τους τέχνη και έφθασε 

εποχή να απασχολούν 15 τεχνίτες. Με 
την επέκταση τούτη των εργασιών του 



συνεταιρισμού και με την εξέγερση των 

Τούρκων το 1963 αναγκάστηκαν να εγκα
ταλείψουν το μαγαζι στην Οδό Πάχναλη, 
γιατί ήταν ανεπαρκές και είχε απομονω

θεί στον Τούρκικο τομέα και δεν πρό

σφερε πια καμμιά εξurτηpέτηση. Εύκολα 

εξασφάλισαν ευρύχωρο μαγαζί στην Οδό 
Αισχύλου. Ακόμη εξασφάλισαν άλλο στην 

Οδό Σόλωνος που και τα δυο χρησιμο
ποιούσαν και σαν εργαστήρι και για 

έκθεση επίπλων. 

Μερικοί από τους τεχνίτες που aπα
σχολούσε ο συνεταιρισμός ήταν: Ο Σταύ· 

ρος Ιακώβου από το Μάμμαρι που σήμερα 

διατηρεί επιπλοποιείο πολύ κοντά στην 
εκκλησία Αγίου Αντωvιου στη Λευκωσία. 

Ο Ανδρέας Κρητικός από το Μαραθό

βουνο που σήμερα διατηρεί μαγαζί επί

πλων κοντό στις αποθήκες ΓΕΒΟ. Ο 

Σάββας Νικολα!δης από την Τσακκίστρα 

που σήμερα έχει επιπλοποιείο στον Άγιον 

Αντώνιο, στη Λευκωσία. Ο Κώστας από 
τον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, όπου 

σήμερα κατέχει επιπλοποιείο στο χωριό 
του. Ο Τοuρκος Ιμπραχήμ από τη Λευκω
σία εργάστηκε στο συνεταιρισμό για 4 
χρόνια και ήταν εξαιρετικός στην τέχνη 

του. Όταν έγινε το πραξικόπημα έπιασε 
το ποδήλατό του και έφυγε, χωρίς να 

δώσει λόγο σε κανένα. Έκτοτε δεν έδειξε 
ίχνη τι να aπέγινε. Από το 1963-1974 τα 
μεροκάματα των τεχνιτών στα έπιπλα 

κυμαίνονταν από f:S-13 για καλούς τεχνί
τες. Τα δε έπιπλα για την επίπλωση σ' 

ένα καλό σπίτι στοίχιζαν 1;:700-800 καμω
μένα με τα πιο καλά ξύλα τικ και καρuδιι.1. 

Ο συνεταιρισμός κράτησε μέχρι το 1982, 
ότε διαλύθηκε και κάθε συνεταίρος 

άνοιξε δικό του μαγαζί και εργαζόταν 

αποκλειστικό για ίδιο λογαριασμό. 

Ο Λούκας σ' όλη τη διάρκεια που εργα

ζόταν στη Λευκωσία είτε σαν εργοδοτού

μενος τεχνίτης, είτε αυτοτελώς εργαζό

μενος σαν επιπλοποιός με δικό του 
μαγαζί, είτε βραδύτερον σαν εταίρος σε 

συνεταιρισμό, σ' αυτή λέγω την περίοδο 
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είχε μόνιμη διαμονή στη Βώνη και πηγαιο
ερχότον καθημερικά στη Λευκωσία είτε με 
λεωφορείο είτε με δικό του αυτοκίνητο. 
Πνεύμα δραστήριο καθώς .ήταν εκ 
φύσεως, αυτή την παραμονή του στη 
ΒιίJVη την εκμεταλλεύτηκε τελείως ανώ
δυνα με απασχόλησή του στη γεωργία 
αρχικά. Καλλιεργούσε 150 περίπου 
σκόλες με σιτηρά. Απ' αutό είχε δικό του 
μερικά και τα υπόλοιπα ενοικicιζε 60-70 
σκόλες από το Ναϊζό-Τσιφλ!κι με νερό 
νομής "τσιφλικώτικον" κάπου 18 ώρες 
από τον Κεφαλόβρυσο Κuθρtας. Συγκε
κριμένα ενοικίαζε οπό τον Αλή του Πιλλό 
(Ποσνάκ) 15 σκάλες χωράφια και 5 ώρες 
νερό για ~12 το χρόνο με ενοικιαστήριο 
έγγραφο του οποίου η διάρκεια ενοικιά
σεως ίσχυε για 10 χρόνια. Άλλες 35 
σκόλες και 13 ώρες νερό από το Χασόνη 
Ζαμπά με τιμή ανάλογη με την πιο πάνω. 
Άλλες 30 σκόλες από άλλες Τ οίφκισσες. 
Μια απ' aυτές είχε γιο τον Κεμάλ rιou 
εργαζόταν προηγουμένως για 2 χρόνια 
στο εργαστήρι του Λούκα σαν επιπλο
ποιός, στη Λειικωσία. Ο ΛοΟκας με την 
ασχολία του στη δεν αντι
μετώπιζε κο.νέvσ πρόβλημα η δuσκολίς:ι, 

γιατί τον πατ.έ.ρα του ΘεμιστοκΜ 
Βλάμη και τον πενθερό του Γιωpκή χ~ 

Κωνστσvτή Γιούπα που διατηρούσαν ζευ
γάρια βωδιώv, για κάματο και εύκολα του 
τα καλλιεργούσαν και τα έσπερναν, 

Παράλληλα και οι δυο τους τον βοηθού· 
σαν στο πότισμα δυο φορές που &χρειά
ζονταν (διπλόποτα) και στο θερισμό τα 
θέριζε με το κομπά'ίν. 

Με . το πέραομα του χρόνου, όταν 
αχρηστεύθηκαν τα ζευγάρια στην καλ
λιέργεια εξαιτίας της μηχαvοηοιήσεως 
1ης γεωργίας, ο Λοuκας προσκολλή
Θηκε στο Γεώργιο Ορφανό από το Έξω 
Μετόχι κοι το Στuλλή Ξίιλενο από το 'Εξω 
Μετόχι, έτσι ο πρώτος τα καλλιεργούσε 
και τα έσπερνε με το τράκτορ, ο δε δεύ
τερος τα . θέριζε στον καιρό με το 
κομπάϊν. Με τούτο το σύστημα ο Λούκας 
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απέφευγε πολλούς κόπους που έπρεπε 

να καταβάλει για τη γεωργία. Από την όλη 

καλλιέργεια της γης μΠορούσε να βγόλει 

καθαρό κέρδος, σε καλοχρονιές βέβαια, 

ί:1000, αφαιρουμένων όλων των εξόδων. 

Η επέκταση των δραστηριοτήτων 

όμως του Λούκα δεν θα περιορισθούν 

μόνο στη γεωργία, αλλό θα επεκταθούν 
και σ' άλλους τομείς και μάλιστα σε 

τέτοιους που με διάθεση περιορισμένων 

κεφαλαίων να προσπορίσουν σημαντικό 
κέρδη. Είχε παρατηρήσει πως το νερό 

Κεφαλοβρύσου της Κυθρέσς δεν επαρ

κούσε για συντήρηση δένδρων και επο

χιακών καλλιεργειών γιατί είχε ελαπωθεί 

σημαντικό, εξαιτίας της ύδρευσης 
Κυθρέας και περιχώρων και όλλων 14 
χωριών της Ανατολικής Μεσαορίας και 

από την όλλη πόνω από τον Κεφαλό
βρυσο έκαμαν διατρήσεις που αντλούσαν 
υπερβολική ποσότητα από τις υδροφό
ρες φλέβες που τροφοδοτούσαν τον 

Κεφαλόβρυσο. Είχε παρατηρήσει ακόμη 
πως δυο κάτοικοι της περιοχής ο Χ" 
Κώστας Στυλιανού Κουτσουρος από την 
Κυθρέσ και ο Τούρκος Ισμέτ Φιλσβερτή 
από το Μπέη Κιογιού είχαν κάμει και οι 
δυο τους διατρήσεις στην περιοχή Μπέη 

Κιογιού και είχαν βρει αρκετή ποσότητα 
νερού και κατάλληλου για aρδεύσεις. 
Πρόσεξε ακόμη πως οι διατρήσεις τούτες 

εργάζονταν σχεδόν σστσμότητσ και δεν 
μπορούσαν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση 

νερού που ενοικίαζαν σε πολύ ψηλή τιμή 
σε καλλιεργητές. 

Η εποχή που κόμνει όλες αυτές τις 
σκέψεις είναι ο καιρός του συνεταιρισμού 
Βλάμη - Αδσμίδη, κανένα δυο χρόνια προ 
της εισβολής και ρίχνει την ιδέα του 
συνεταιρισμού στο συνέταιρό του για μια 
διάτρηση στην περιοχή της Βώνης. Ο 
Αδσμίδης δέχεται την προσφορά του 
Λούκα και δεν άργησε να εξευρεθεί και το 
χωρόφι που θα γινόταν μια τέτοια διά

τρηση. Ητσν ένα χωράφι πέντε σκόλες 

που ανήκε στο θείο του Λούκα Κωστή 
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Βλόμη, στην περιο)fή Βώνης πολύ κοντό 
στην τότε σιδηραδρομll(ή γραμμή και 
αργότερα με Ίην κατάργηση του σιδηρο
δρόμου αντll(οτοστόθηκε με το νtο 
δρόμο Λεuκωσίας θαρωοiων μtαω Έξω 
Μετοχiοu Πρα,στε:ιού - Βαρώσια. Αγορά
σθηκε όλο για t1000. 

Τ ο χωράφι τούτο προτιμήθηκε να vινει 
η διόη:iηση,. γιατί το 1935 ο ιδιοκτήτης 
του Κωστής Βλάμης είχε πάρει το ραβδο
σκόπο Ανδρέα Απαλίδ~την Κυθρέσ 
για να το εξετάσει και το σuμβοuλεύσει 
κατά nόσο uπήρχe νaρό γιο μιο διάτρηση 
το 194146:. ·ο Απαλί~. Οστ*ΡΟ σnό 
επιτόπια εξέτοση nou έκαμε στο χώράφι, 
υπέδειξε στον Κ. Βλάμη το μέρcς που 
έnρεπε να γίνει η διάτρηση. 

Ο ΛοΟκας λοιπόν βασιζόμενος Qτην 
τότε γνι.ιψοδότηση του ΑττψJδη ίκρινε 
καλόν ν' σγοροαθet συνεταιρικά .. και να 
προχωρήσανν σuνeχεια στη &ότρηση 
στο μέρος εκείνα nou σημάδεψε ο Α:rτα· 
λίδης., 

Η διάτρηση άρχισε με κάποια λακκο· 
τρύnη από τη Λευκωσία, Τούρκο, Που 
λ&Ύόταν Μπσχριeλής. Ο Μnοχρι&λής 
όμως άρχισε να σκάβει με ταν κούσnο όχι 
στο μέρqς nou ειχε υποδείξει ο ραβδο
σκόπος Α. Απσλίδης αλλά σ' άλλο μtρος 
της· δικής ταυ nροτtμηοrις. Προχώρησε 
σε 72 πόδια βόθος, 36 πόδια ατρΟγyυλό 
r 1 το κόθc 'nό& και όλλα 36 πόδια τετρό· 
γωνο προς ε2 το κάθε πόδι. Τελικά ταυ 
πληρώθηκσν 2140, αλλά δε βρέθηκε 
νερό. · 

Μετά .την, aποτuχiο τούtη του Mna· 
χριελή τα σταμάτησαν και tφεροv τον 
Κύπρο Ταtλεπο με διατρηuκή μηχανή 
από το Πολιομtτctχο. Ο Τσtλεπος, αφού 
εnιθεwpησε ταν τόπο, tκρινe σκόπιμο για 
τεχνιι<ούe; λόγους ν• αρχfσει τη διάτρηση 
σ' άλλο μέρος S πόδια νοτtό'tιρα από το 
πρώτο σκάψιμο αφοv γεμtσανε τ01)τα με 
χώμσ. Άρχισε: τότε να σκάβει κι tφτασε 
στα 185 πόδια, οπότε βρtθηκε τα πρώτο 

r-----



νερό με στρώμα με γύψαρο. Τούτο τους 

έδωσε ενθάρρυνση να προχωρήσουν το 

σκάψιμο με την ελπίδα να βρει το δεύ

τερο νερό. Προχώρησε κι έφθασε σε 
βάθος 405 πόδια οπότε σταμάτησε, γιατί 
βρήκε στρώμα με κωνόχωμα, σημάδι πως 

πιο κάτω δεν υπάρχει νερό. Στα 120 
πόδια έκαμε θωράκιση δηλ. έβαλε σωλή

νες για να συγκρατούν τα τοιχώματα του 
λάκκου να μη σκάζοuν. Το πρώτο νερό 
που βρέθηκε ήταν της ποσότητας των 4 
ιντζών, κατόπιν συνεχούς άντλησης οηε

δείχθηκε πως ήταν ασταμάτητον 

(άκοπον). Λογάριασε τα 405 πόδια προς 
12 σελ. το πόδι και πήρε αμοιβή ί:-250. 

Η περιοχή της Συκάς που βρέθηκε το 
νερό ήταν μια εκτεταμένη τοποθεσία με 

εύφορα και καμπίσια κτήματα που η μόνη 

καλλιέργεια που γινόταν σ' αυτή ήταν των 

σιτηρών και βρισκόταν ανάμεσα στα 
χωριό Βώνη, Παλαίκυθρο, Έξω Μετόχι, 
Τραχώνι. Έπρεπε το νερό πολύ ικανο

ποιητικό που ήταν και κατάλληλο για καλ
λιέργειες και δένδρα να μεταφερθεί σε 
άλλες περιοχές για άρδευση. Η ανάλυση 

μάλιστα που γίνηκε έδειξε πως δεν 
περιείχε καθόλου βόριο παρά μόνο ασβέ
στιο και χλωριούχο νάτριο σε μικρή ανα
λογία. 

Έτσι προχώρησε με πλαστικές σωλr'ι
νες από τον τόπο της διάτρησης προς 

Βορρά με κατεύθυνση το χωριό Βώνη και 
όταν έφθασε σε μικρή απόσταση από το 
χωριό παρέκαμψε τούτο προχώρησε λίγο 
δυτικό. συνάντησε, το πετραύλακο και 
προχωρώντας πλό'ί σ' αυτό κατηuθύνθηκε 
προς Βορρό και έφθασε στην τοποθεσία 
"Ελιές του Πελλόπαπα". Έτσι αγκάλιαζε 
όλη σχεδόν την περιοχή Βώνης, μέρος 
της περιοχής Νdίζό Τσιφλίκ, μέρος της 
περιοχής Μπέη Κιογιού και Επηχούς. 

τ ο μέρος που είχε φθάσει ήταν ένας 
κόμβος πετραuλόκων προς όλες τις πιο 
πάνω περιοχές και μπορούσε να διοχε
τευθεί και να μεταφερθεί μέσω των 
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πετραυλόκων προς κάθε κατεύθυνση και 
να φθάσει στην κάθε καλλιέργεια για 

άρδευση. Πολλοl ιδιοκτήτες προτιμού
σαν να ενοικιάζουν το νερό της διάτρη

σης να συμπίπτει στο aυλάκι με τη νομή 
που είχαν είτε ιδιοκτησία εiτε με ενοίκιο 

από το Κεφαλόβρυσο Κuθρέας. Η ανά
μειξη τούτη με καθαρό νερό του Κεφαλό

βρυσου συνέτεινε να ελαποίινται σε 

μεγάλο βαθμό οι μεταλλικές ουσίες ποu 
είχε το νερό της διάτρησης και να μη 

επηρεάζει καθόλου τις καλλιέργειες και 

τη γονιμότητα του εδάφους. Η ενίσχυση 
ακόμη που έδιδε στο τρεξιμιό νερό του 
Κεφαλόβρuσοu το νερό της διάτρησης 
είχε σαν αποτέλεσμα την αυξημένη 
έκταση της άρδευσης. Να υποθέσουμε 
πως το νερό του Κεφαλόβρυσου ήταν 4 
ίντζες και άρδευε αε μια ώρα μια σκάλο. 

Όταν έσμιγε με τη διάτρηση γινόταν 8 
ίντζες ωρισμένως θσ. άρδευε 3 σκόλες και 
όχι 2 σκόλες όπως έπρεπε vo ήταν η 
αναλογία. 

Οι πλαστικοί σωλήνες που 
το νερό της μέχρι την 

σία "Καμάρα~ ήταν ακάλυπτοι στην επιφά

νεια '"!'ης γης. Από την "Καμάρα" μέχριτο 
τέρμα "Ελιές του Πελλόπαπα• οι σωλή

νες ετοποθετούντο μέσο σε σχισμένο 
αυλάκι και εκαλύπτοντον με χώμα, 1σως 
τούτο έγινε για περισ:σότερη ασφάλεια 
των σωλήνων, γιατί στη σκεπασμένη γη 
υπήρχε μεγαλύτερη κίνηση ζώων και 

ανθρώπων που εξάπαντος επηρέαζαν 
τη διασωλήνωση. Για ευκολία της παρα
λαβής του νερού της διάτρησης σ• όλη τη 
διαδρομη της διασωλ:ήνωαr}ς nou υπολο
γίζεται σε τρία χιλιόμετρα είχαν κατα
σκευασθεί επτά ροuπινtπα. Το έργον 
της διασωλήνωσης έγινε το 1972 και 
στοίχισε 5 χιλιάδες λίρες. Το νερό ενοι
κιαζόταν με την ώρα αρχικά 12 την 

ώρα και αργότερα 15 σελ 'την ώρα. Είχε 
πολύ μεγάλη ζήτηση ιδίως τους καλοκαι
ρινούς μήνες. Πέρασε εποχή που η ενοι

κίαση συνεχιζόταν χωρiς διακοπή. Η 
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εκμετάλλευση κράτησε για 2 περίπου 
χρόνια μέχρι τις 14 Αυγούστου 197 4 που 
έγινε η Β' εισβολή, οπότε και τούτη όπως 
και όλες οι περιουσίες κινητές και ακίνη
τες πέρασαν στην κυριότητα των Τ ούρ

κων. 

Ο Συνεταιρισμός της διάτρησης με τη 

βραχύβια ζωή του κατώρθωσε να εξοφλή
σει τις πλαστικές σωλήνες του Λόρδου 
Πλάστικ που στοίχισαν f:2,500. Κάλυψε 
ακόμη τα καύσιμα, ακάθαρτον πετρέλαιο 
και λάδι προς 4 σελ. την ώρα. Η επιχεί
ρηση ακόμη έκαμε επένδυση σε χωράφι 6 
σκόλες στη Σuκό (περιοχή Βώνης) που 
αγόρασε από το Χρίστο Λοιζή Βωνιάτη 

για f:1000. 

Ο Λούκας σε ηλικία 28 χρόνων, 
τέλειος πια μάστρος ήταν καλό στήριγμα 

της πολυμελούς του οικογένειας και 
συνέβαλλεν αξιόλογα στην επίλυση κάθε 
προβλήματος που παρουσιαζόταν σ' 

αυτή. Στο έτος 1942 παρουσιάζεται στον 
τότε διευθυντή της Γεωργικής Τράπεζας, 

που ήταν Άγγλος, για διευθέτηση 

κάποιου χρέους, που βάρυνε τον πατέρα 
και που ανερχόταν σε f:168. Για το χρέος 
τούτο είχε ενuποθηκεύσει όλα του τα 
κτήματα, εκτός αηό 20 σκόλες που πρό
λαβε να μεταβιβάσει στα παιδιά του 

Λούκα και Χριστόδοuλο, nou τον ενί
σχυαν οικονομικό σε δύσκολες περιστά

σεις του. 

Το χρέος τούτο προέκυψε από έξοδα 
δίκης, που άνοιξαν οι Εξωμετοχιανοί και 
Επηχιώτες το 1924 ενάντια στους Βωνιό
τες, διεκδικούντες δικαιώματα όρδευσης 
από τον χείμαρρο "Ξεροπόταμο", που 
όταν κατέβαινε από τα πλησίον βουνό 

μόλις μπορούσε να καλύψει την άρδευση 
των κτημάτων περιοχής Βώνης. 
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Σε αλλεπάλληλες δίκες στο επαρχια
κόν δικαστήριο εκδόθηκε απόφαση που 
βάρυνε τους ενάγοντες Εξωμετοχιανούς 
και Επηχιώτες. Ο Κυριάκος Λεμονοφίδης • 
και Γιάγκος Θεμιστός, από την Κuθρέα, 

μεγάλοι γαιοκrήμονες στο Έξω Μετόχι, 
μετά την καταδίκη παρώτρυναv τους 

Εξωμετοχιανούς και !Ξπηχιώτες να προ
σεγγίσουν το Φοuάτ Μnέη, που για σεφά 
χρόνιο είχε χρηματίσει εφέτης και μετά 
την αφυπηρέτηοή τοu είχε δικό τοu δικη

γορικό γpαφε{ο και να του αναθέσουν να 
κάμει έφεση διaβεβαιιί.Jνοντός τους πως 

αυτός είναι ικανός να υποστηρίξει και 
κερδίσει τη δίκη σrο εφετεiο. Έτσι κι 
έγινε. Το εφετείο πραγματικό ακύρωσε 

την πρώτη κaταδ!κη και εξέδωσε από
φαση un:έρ των Εξωμετοχιανών και Επη
χιωτών και βάρυνε με όλα τα έξοδα τους 
Βωνιό:rες. 

Το ποσό τούτο των εξόδων συγκριτικό 
πολύ μεγάλο για την δεκαετία του 1930, 
βάρυνε τα τέσσερα μέλη της Αρδευτικής 
Εππροπής Βώνης που ήταν: Θεμιστο
κλής Βλόμης, Αθανόσης Κυριάκου, Αχιλ
λέας Πέτσας και χ· Πετρής χ~ Νικόλας, 

με αναλογ!α στον καθένα 1::168. Όλοι βρέ
θηκαν σε πολύ δύσκολη θέση για αποπλη
ρωμή του σημαντικού τοίιτοu ποσοίι ιδίως 
όμως, ο πατέρας του Λούκα, Θεμιστο
κλής Βλάμης, που tνυποθηκεύσει 
όλα τοu τα κτήματα στη Γεωργική Τρό
πεζο με κίνδυνο να πωληθούν στη δημο
πρασία όλα για εξόφληση iΌU χρέους. 

Ο Λούκας λοιπόν μάζεψε όλες ης 
οικονομ{ες της οικογένειας Ε135 και 
παρουαιόσθηκε στον Άγγλο διΕυθυντή 
της Γεωργικής Τράηεζας προτείνοντας 
να τοu εμβόοει το όνω ποσό και να αντι
κόψει την πώληση των κτημάτων του 
πατέρα του που λtγες μονάχα μέρες 
χώριζαν τη δημοπρασία τους. 

Ο Άγγλος θαuμασε πραγματικό την 
τόλμη του νεαρού Λούκα και το παρακλη· 
τικό και ευπροσήγορο τρόπο που του 
μίλησε χαρακτηρίζοντάς τον τολμηρόν 
και tξuπνον. Tou να του κατα
θέσει ί:135, να ακυρώσει την επικείμενη 
δημοπρασία των κτημάτων και το υπό
λοιπο ί.:33 να το εμβάσει οριστικά σ' ένα 
μήνα, τον επόμενον Οκτώβριο. 

!-



Ο Άγγλος παρ' όλο που η πρόταση του 

Λούκα ήταν έξω των κανονισμών της 
Τράπεζας, γιατι έπρεπε να εξοφληθεί 
όλο το χρέος προ της δημοπρασίας, εν 
τούτοις δέχθηκε το ποσό, ακύρωσε την 
πώληση των κτημάτων και ανέμενε την 

εξόφληση. 

Με τα μικρό μεροκάματα του Λούκα και 

Χριστόδουλου και από έσοδα γεωργικής 
παραγωγής μπορέσaνε στη διορία να 

εξοφλήσουν το εναπομείναν χρέος και 

aποφεύχθηκε έτσι κάθε κίνδυνος να 
χάσει ο πατέρας τα κτήματά του που 

έφθαναν τις 85 σκόλες. 

Ο Λούκας νυμφεύθηκε το 1947 Π1V 
χωριανή του Παναγιώτα Γεωργίου Γιούπα 
και απέκτησαν τρεις κόρες, την Άννα, 
Ελένη και Αντρούλα. Η Άννα παντρεύ
τηκε το Γιάννη Σάββα Ανατολίτη από την 
Τύμβουν. Σπούδαζε τότε στον Καναδά 
Business AdministratiorΙ και όταν 
τέλειωσε εξασφάλισε εργασία εκεί. Απέ
κτησαν δύο παιδιά, τη Δέσποινα και το 
Σάββα και είναι όλοι τους εγκατεστημένοι 

ε κει 

Η Ελένη παντρεύτηκε τον Πέτρο 
Παπαγεωργίου από τη Βώνη. Έχουν τpia 

παιδιά την Τασούλα, την Παναγιώτα και 
τα Λούκα. Η Αντρούλλα παντρεύτηκε το 
Γεώργιο Νικολάου, το γένος Παπαβαρ

vάβα, από το Πολαίκυθρο. Έχουν δυο 
δίδυμες κόρες, την Έλενα και τη Νικο
λέπα. 

Πέραν του οικογενειακού τομέα, ο 
Λούκας έδρασε και στον κοινωνικόv 
τομέα, ακολουθώντας την οικογενειακή 
τους παράδοση και προπαντός τον αεί

μνηστον πατέρα του, που τότε μόνο 
εγκατέλειψε τα κοινά, όταν οι σωματικές 
και πνευματικές του δυνάμεις εξασθένι

σαν. Το 1964 διορίστηκε Κοινοτάρχης 
Βώνης, στη χηρεύουσα θέση, κατόπιν του 
θανάτου του Χριστόδουλου Σωτηρίου, 
θέση που κατέχει μέχρι σήμερα. Με το 
διορισμό του Αζάδες είχε το Χριστό-
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δουλο Παπαγεωργίου, το Χρίστο Λοίζου, 
το Γιάννη Κιουζέλη και το Γιαννή Κων
οtαντή Κόκκινο. Ο τελευταίος απέθανεν 
το 196θ και αντικατaστό.θηκε από το Μιλ
τιάδη Νικολciίδη. Πρώτο έργο που αντιμε

τώπισε με το διορισμό tou ήταν η 
ύδρευση του χωριού. Η Βώνη όπως και τα 
άλλα γειτονικό χωριό υδρευόταν οπό τον 

Κεφαλόβρυσο με δημόσια φοuντάνα οπό 
το 1938. Ήταν η ύδρευση της δημόσιας 
φοuvτόνας ξεπερασμένη και δεν μπο
ρούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όχι 
μόνο της Βώνης, αλλά και των άλλων γει
τονικών κοινοτήτων. Υπήρχαν στη 
Βώνη 7 δημόσιες φοuντάνες κaι το νερό 
παραλσμβανόταν από την κεντρική δια
κλάδωση που τροφοδοτούσε τα άλλα 
χωριά και ερχόταν στις φοuντόνες μόνο 
τη νύκτα. Γι' αυτό η εξασφόλιση ικανο
ποιητικής ποσότητας νερού ήταν 
δύσκολη και προβληματική. Συμφώνησαν 

μαζί με το Λούκα και οι άλλοt κοινοτάρ
χες, ο Σοφοκλής Νέου Χωρίου, ο 
Ανδρέας Σαββίδr)ς, Tpαχωviou, ο Χρυσό
στομος 1Όιάπαλος, Παλαικύθροu, ο Ματ
θαίος Ποπαχριστοδούλοu, 'Εξω Μετοχίοu 
και διαβήματα από κοινού στην 
Κυβέρνηση και μπόρεσαν να πετύχουν 
διανομή στα οπiτια και να κaταργή· 
σου ν τη ·δημόσια ro 1968. 
Τώρα με νέα διοκλόδωοη από τον Κεφα
λόβρυσο κάθε κQινότητα tποφvε την 
αναλογούσα ποσότητα νερού και συγκε· 
ντρωvότaν σε vεa τιπόζιτο νερού μεγάλο 
σε ύψωμα 30 πόδια και απ' εκεί διακλαδω
νόταν κανονικά σε κάθε σπίτι αφού περ· 
νοuσε ο.πό ι;δpομετρητη και 2 
σελ. τον τόνο. Τοποθετήθηκαν 130 uδρο· 
μετρητές. κατέγραφε; 

διμηvίq την και 

ποσό κόθε διμηνία. Εισπpόπετο 
τον Λοι)κα, χωρίς να πληρώ

νεται Τα έργο στοίχισε ~2000 
και θα επληρώνετο με τοκοχρεωλύσιο για 

10 χρόνιο. 'Ετσι κάθε: κάτοικος πλήρωνε 
κάποιο ποσό αλλά γλίιτωσε τη λειψυδρία 
που παρουσιαζόταν στη δημόσια φοu· 
ντάνα. 
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Στη συνέχεια ο Λούκας επιλήφθηκε 

νέου έργου στην κοινότητα που η 

έλλειψη παρουσίαζε aφάνταστες δυσκο
λίες στο κοινό. Ασφαλτόστρωσε τον 

κεντρικό δρόμο που διέσχιζε την κοινό
τητα οπό τη Β.Δ. πλευρά κοντά στο σπίτι 

του Ανδρέα Νηστικού προχωρούσε στο 

καφενείο και κατέληγε έξω οπό την 

εκκλησία και το πολιό σχολικό κτίριο. 
Ευπρεπίσθηκε έτσι με την aσφαλτό

στρωση όλος ο κεντρικός δρόμος και η 

πλατεία των καφενείων και της εκκλη
σίας. Το έργο στοίχισε τότε r3000 και το 
ποσό πληρώθηκε με τοκοχρεωλύσιο Ε600 

γιο 10 χρόνιο. Η aσφαλτόστρωση τούτη 
γίνηκε το 1968. Παράλληλο προχώρησε ο 
δρόμος με άσφολ το οπό το καφενείο 

προς το δρόμο Μπέη Κιογιού και έφθασε 

μέχρι το τελευταίο σπίτι που aνήκε στο 
Δημήτρη (Λοντή) Τσιρίπιλλο. 

Στη συνέχεια ο άσφαλτος προχώρησε 

οtτό το σπίτι του Νηστικού μέχρι το 
σπίτια του Νο.ίζά Τ σιφλίκ Δ της Βώνης και 

κατόπιν προχώρησε προς Ν και ενώθηκε 

με το νεώτερο δρόμο Λευκωσίας - Βορω
σίων μέσον Μια Μηλιάς, Προστειού. Έτσι 

εξασφαλίσθηκε πλήρης η συγκοινωνία με 

άσφαλτο οπό τη Βώνη στη Λευκωσία. 

Μέχρι το 1964 η συγκοινωνία γινόταν με 
τη Λευκωσία μέσον Μπέη Κιογιού. 

Κόπηκε όμως με την Τουρκοντορσίο, 
γιατί aπαγόρευσαν οι Μπεκιογίτες στους 
Βωνιάτες να περνούν εξαιτίας του 

εγκλωβισμού τους στους θύλακες τους. 

Πρέπει να αναφερθεί πως το έξοδο της 

τελευταίος aσφαλτοστρώσεως πληρώθη
καν εξολοκλήρου οπό την Κυβέρνηση, 

γιατί ο δρόμος ήταν κοινής ωφελείας κι 
έβγαινε έξω οπό το στενό όριο της 

Βώνης. 

Ο Λούκας τονίζει πως όλο το πιο πάνω 
έργο της Βώνης έγιναν πάντοτε με 
πλειοψηφία της Χωριτικής Αρχής. Ο 
Λούκας ακόμη εφήρμοσε στην κοινότητά 

του τον περί δημοσίας υγείας νόμο στην 
aποκομιδή των σκυβόλων. Η ιδέα τούτη 
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εφαρμόσθηκε ύστερα οπό κοινή συνεν
νόηση και aπόφαση με τους Κοινοτάρχες 
των άλλων γειτονικών ελληνικών χωριών. 
Δυο φορές την εβδομάδα aυτοκίνητο που 
στοίχιζε t12 τη μέρα περιsρχότον όλα τα 
ελληνικά γειτονικά χωριό της περιοχής 
μας και μάζευε όλο το σκύβαλο και το 

μετέφερε βορεινά της Μια-Μηλιάς στην 

τοποθεσία . Λακκοβούναρα στο δρόμο 
Μιο-Μηλιός~Κουτσοβέντη. Το σχέδιο 
τούτο κατά πάσο πιθανότητα Cφχισε το 
1970 τα δε έξοδα κολύπτοV'tΌν οπό 
φορολογία t4 γιο κάθε οικσγένεια. 

Πρωτοστάτησε ακόμη ο Λόύι<ας στην 
ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου. Υπήρχε 
το πολιό σχολικό. κτίριο που κτιcτιήκε το 
1956 με τρεις αίθουσες. Δίπλα ειφt πολύ 
κονiό στο δρόμο κτίστηκε to νtο με 
τρεις αίθουσες και γραφειο. Όλες οι 
παλιές αίθουσες χρf)σψοποιούνταν για 
aποθήκες. Ενώ μιQ a(θouαa του νέο.u χρη
σιμοποιόταν για βιβλιοθήκη. Μεγάλες 
ενέργειες για το κτίαψο του νέου κατέ
βαλε ο τότε Υπουργός Παιδείας κ. 
Φρίξος Πετριδης που είχε την καταγωγή 
οπό τη Βώνη. Στοίχισε t5,500 και το 1/3 
του πορού εβόρvνε την ΚυβtρνηΟt'}. Το 
1973 έπρεπε το χωριό να κα'tΟβόλει το 
ανάλογο ποσό, αλλά μ& ενtργειες -rou κ. 
Πετρίδη παραμερίστηκε η πληρωμή. Τον 
επόμενο χρόνο 1974 έγινs η β' aιοβολή κι 
έτσι δεν πλήρωσε ttανsνα ποσό. 

Σ' όλα τα σχολικό υποστατικό παλιό 
και νέο βρήκαν καταφύγιο οι πρόσφυγες 
που έφθασαν στη Βώνη aπό το θοννό και 
τον Κουτσοβtντη. 8ροδύtsροv με τη β' 
εισβολή με την κατάληψη της Βώνης, οι 
Τούρκοι συγκtντρωοον στιc; σχολtκές 
τούτaς αίθουσες όλsς τις sγκλωβισμένsς 
γυναίκες και παιδιά απ' όλα τα ελληνικό 
γύρω χωριό. Αντίκρυ του σχολsίου ήτον η 
εκκλησta του Αγίου Γεωpγ(ου, όπου οι 
Τούρκοι μάζευσαν TO!Jf; ιγκλωβισμίνους 
άνδρες απ' όλα τα sλληνικά χωριό της 
περιοχής που ήταν 650 και sδώ εΎκλωβ[· 
στηκον για 3 μήνες. Γιατί άραγε οι Τούρ· 

,, 
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κcοι χρησιμοποίησαν uχολείο και εκκλησία 
να συγκεντρώσουν τόσο πολύν κόσμο; 

Γιατί η Βώνη ήταν το κέντρο όλων των 
ελληνικών χωριών της περιοχής και 
βόλευε πολύ τη συγκέντρωση. Γιατί η 

Βώνη βρισκόταν πολύ κοντό στα Τούρ
κικα χωριό και εξυπηρετούσε καλύτερον 

τους όνομους σκοπούς τους. Πλείστοι 
εγκλωβισμένοι κατόπιν επιλογής aπό γεί

τονες Τ ουρκοκύπριους οδηγήθηκαν έξω 

aπό την εκκλησία και πυροβολήθηκαν εν 

ψυχρώ aπό τα όνομα χέρια των aνθρωπό
μορφων Νεοτούρκων. Άλλοι οδηγήθηκαν 
και μεταφέρθηκαν στα γειτονικό Τουρκο

χώριa και έκτοτε αγνοούνται. Εύκολα 
συγκέντρωσαν εδώ στη Βώνη aπ' όλα τα 
εγκαταλελειμμένα ελληνικό σπίτια τρό
φιμα και έκαμαν εγκατaστόσεις για παρα
σκευή ψωμιών και φαγητών να τρέφουν 

τόσο κόσμο για 3 μήνες αν καταδέχονταν 
να τους λυπηθούν και να τους δώσουν 
μερικό ψίχουλα για να επιβιώσουν. Και 

aυτούς τους γείτονες μας Τ ουρκοκύ
πριους που σκότωσαν, βίασαν, κaτατυ
ρόννησaν αθώους δικούς μας έρχονται 
μια ομόδa δικών μας Ελληνοκυπρίων να 
τους ονομόζουν "αδελφούς" και να υπο
στηρίζουν μανιακό πως πρέπει να aπε

μπολήσουμε σπίτια και περιουσίες και να 

μείνουν όλα δικό των "αδελφών" τους. 
Φρίξον ήλιε! Μη χειρότερα! 

Μετό την aπελευθέρωση των εγκλωβι
uμένων από την εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου στη Βώνη aπό σ~ετικές πληρο
φορίες που πήραμε οι Τούρκοι μετέτρε

ψαν τον ιερό χώρο της εκκλησίας σε 

στρατιωτική τραπεζαρία και σε αίθουσα 
στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

Αφού ο Λούκας φρόντισε για έργα 
aπαραίτητα να γίνουν μέσα στην κοινό
τητα για πλέον όνετη διαβίωση των κατοί
κων σκέφτηκε να κόμει και εκτός του 
χωριού έργα υποδομής για να ευκολύνει 
τους κατοίκους στις καθημερινές αγροτι
κές aσχολίες τους. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

Τέτοιοι αγροτικοί δρόiJοι που επιοκευ
όστηκαν ήταν: 

1) Δρόμος Κaλιβατζιού που όρχtζε από 
τα μνfιματα Μπέη Κιογιού προχωρούσε 
δυτικό και ενώνετον με το δρόμο Βώνης 
Κυθρέας. Ήταν έκται:πις ένα. χιλιόμετρο 
και ήταν χωματένιος. Λόσπωνe το χει
μώνα και ήταν τελείως αδιόβατοςΜ Τ οnο
θετήθηκε αμμοτσιόκκιλο ποταμού και επι
διορθώθηκαν ακόμη τ' αυλόκια με γεφύρια 
που διασταύρωναν τό δρόμο. 

2) Δρόμος της Σul!<άς. Αυτός ξεκι
νούσε από το ρχσλικό κτ!ριο προχω
ρούσε προς Ν. κι έφθc:ινe μέχρι το σπίτι 
του Αντωνή στην τοnοθεοtα "Λει.βόδια" 
aπόσταση 3. περίπου χιλΙόμετρα. Η Χωρι
τική Αρχή Βώνης έφερε Creta που ισοπέ
δωσε ιτο δρόμο και κατόπι στρώθηκε 
aμμο-τ;αιόκκιλο του ποταμού σε αρκετό 
πόχος και με κύλινδρο συμπιέστηκε που 
έγινε ένας εξυπηρετικός δρόμος 'VΙΟ 
τους γεωργούς που έφθαναν στα χωρό
φιa τους. 

3) Ο δρόμος ·που ξεκινούοε, από το 
σχολικό κτ-ίριο προχωρούσc δυτικΟ και 
έφθανε μ.Θχρι το σπίτι και το περιβόλι του 
Κυπεροόντα κι αυτός επιδιορθώθηκε 
όπως κι αι προηγοuμενοι. Όλα τα tξοδα 
που έγιναν ΎLΟ τους πιο πάνω δρόμους 
διατέθηκαν artό μέρους της Κυβερνή
σεως. 

Ο Ξεροπόταμος που διέσχιζε το χωριό 
από 8. προς Ν. όταν κατέβαινε ορμητικός 
πλημμυρούοs σχεδόν όλα τα σπίτια της 
Βώνης, Με τις. προσπάθειες της Χωριτι
κής Αρχής τ~ 1968 έΎιναν aντιπλημμυ
ρικό sρ'γα. Βάθυναν την κο(τη του ποτα
μού και κτίστηκαν τα πλευρό έτοι που 
απορροφοόοε όλο το νερό ο χείμαρρος 
και αποφεύθηκαν οι πλήμμυρες. Άρχισαν 
από τα μνήματα τους Τούρκους στο Β. 
του χωριοu κι έφθασαν μέχρι τα σπίτια 
της Μαρ(τ.σας Παντελή, πιο κότω η κοίτη 
του ποταμού ήταν αρκετό βαθουλή και 
κατηφορική που δεν χρειάζετουν aντι
πλημμυρικό έργα. 


