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AYTOI ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 

ΛΟΥΚΑΣ ΒΛΑΜΗΣ 

Γεννήθηκε στη Βώνη το 1914 από 
γονείς Θεμιστοκλή Βλάμη και Αννέττα 

Λούκα Μαύρου. Η ταν το δεύτερο παιδί της 

εννεαμελούς οικογένειας του (6 γιούδες 
και3κόρες). 

Μετά την αποφοίτηση του από το 

Δημοτικό Σχολείο Βώνης τράπηκε στην 

τέχνη του ξυλουργού-επιπλοποιού και μα

θήτευσε τότε στους καλύτερους επιπλο

ποιούς της πρωτεύουσας, τον Παύλο Παυ

λίδη, Αρτέμη Παπαδόπουλο και άλλους. 

Σε ηλικία 28 χρόνων, τέλειος πια μά
στορας, ανοίγει στη Λευκωσία συνεταιρικό 

επιπλοποιείο με το Χρίστο Αδαμίδη, από 

την Κυθρέα. Ο Λούκας νυμφεύθηκε το 

1947 τη χωριανή του Παναγιώτα Γεωργίου 
Γιούπα και απέκτησαν τρεις κόρες, την :Αν

να, Ελένη και Αντρούλλα. Μόρφωσαν και 

αποκατέστησαν πλήρως στην κοινωνία και 

τις τρεις θυγατέρες τους. 

Το 1964 ο Λούκας διορίστηκε κοινο
τάρχης ανέδειξε πολλά έργα ευπρεπι

σμού και εξωραϊσμού της Κονότητας και 

παρείχε κάθε ευκολία που απόρρεε από το 

αξίωμα του, σ' όλους τους κατοίκους Βώ

νης. Πέθανε στις 15Απριλίου 1996και κη

δεύτηκε την μεθεπομένη στο Νέο Κοιμη

τήριο Λευκωσίας, από την εκκλησία των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον 

πιο κάτω επικήδειο. 

Πολύκλαυστε Λούκα, 

Συγκεντρωθήκαμε όλοι μας στον ιε

ρό τούτο χώρο για να τιμήσουμε και κατευ

οδώσουμε με τον ύστατο αποχαιρετισμό 

μας ένα τέκνο της Βώνης, ένα δραστήριο 

στέλεχος των κατοίκων της που άφησε πί-

σω του μνήμες άρι

στες, μνήμες, ανεξί

τηλες. Με τις ενέρ

γειες και τις δραστη

ριότητές του ευεργέ

τησε και ωφέλεσε όχι 

μονάχα την οικογέ

νειά του και τη γενέ

τειρά του αλλά και όλη 

την περιοχή της Κυθρέας και συνέβαλε 

αξιόλογα στην οικονομία της Κύπρου μας. 

Είναι ο Λούκας Βλάμης γόνος εκλε

κτών οικογενειών της κοινότητας των 

Βλάμηδων και των Πέτσιδων που τίμησε 

πραγματικά και τις δυο οικογένειες με το 

σεμνό και ενάρετο του βίο και με την εξυ

πνάδα και ενεργητικότητα του ξεπέρασε 

κάθε παραδοσιακή οικογενειακή προσδο

κία. Είχε μυαλό εύστροφο και πνεύμα ανή

συχο απέβλεπε πάντοτε στην ανέλιξη, 

στην εξύψωση και στην αναβάθμιση. 

Μετά την αποφοίτηση από το Δημο

τικό Σχολείο Βώνης τράπηκε στην τέχνη 

του επιπλοποιού. Καλή εκλογή έκαμε γιατί 

το επάγγελαμα τούτο ήταν προσαρμοσμέ

νο στην επιδεξιότητά του και στην αξιοσύ

νη του. Ευτύχησε να μαθητεύσει στους κα

λύτερους επιπλοποιούς της Λευκωσίας 

και να μάθει απ' αυτούς χορταστικά την τέ

χνη και στα χέρια του την ανέδειξε και την 

τελειοποίησε και ανεδείχθηκε ένας άρι

στος τεχνίτης. Τ α έπιπλά του τα διέκρινε η 

λεπτότητα και η άφθαστη καλλιτεχνική 

τους εμφάνιση. 

Μα οι μαστόροι του παράλληλα με 

την τέχνη τον εβοήθησαν ποικιλότροπα 

στο μελλοντικό του στάδιο και τούτο εξαι

τίας του ευπροσήγορου και καλότροπου 
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και του παρείχαν απεριόριστο εγγύηση στους 

εμπόρους απ' όπου προμηθευόταν υλικά για 

τη διεκπεραίωση των εργολαβιών του. 

Όταν κηρύχθηκε ο Β· Παγκόσμιος Πό

λεμος ξέσπασε μια κρίση στην τέχνη και ο 

Λούκας κλείει το μαγαζί και καταφεύγει στα 

αμυντικά έργα που άνοιξε τότε η αποικιακή 

διακυβέρνηση φοβουμένη εισβολή των Γερ

μανών στην Κύπρο. Μα κι εδώ αναγνωρίζουν 

οι υπεύθυνοι τις ικανότητες του και το διορί

ζουν επιστάτη με απολαβές διπλάσιες εκεί

νων που έπαιρναν οι απλοί τεχνίτες. 

Τ α έτη τούτα που εργάζεται στη Λευκω

σία πηγαινοέρχεται στη Βώνη. Εκμεταλλευό

μενος την περίσταση ενοικιάζει βακούφικα 

κτήματα από τους Τούρκους μέχρι 150 σκά
λες με ανάλογο νερό νομής Κεφαλοβρύσου 

με χαμηλά ενοίκια και μακρόχρονα συμβό

λαια. Επιδίδεται μ' αυτά στην καλλιέργεια σι

τηρών και προσπορίζεται σημαντικά κέρδη. 

Με την οικονομική ευχέρεια δημιουργεί συνε

ταιρική διάτρηση σε κτήμα 5 σκαλών και βρί
σκει νερό αδιάκοπο 4 ιντζών. Μεταφέρει το 
νερό με πλαστικούς σωλήνες σε κόμβο πε

τραυλάκων που καλύπτει αρκετή περιοχr'] για 

άρδευση. Ενοικιάζει τη διάτρηση σε γεωρ

γούς ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Δυ

στυχώς την εκμετάλλευση τούτη την καρποίJ

ται για 2 χρόνια μόνο γιατί την ανέκοψε η ει
σβολή των Τούρκων το 197 4. Σε τούτο το 
χρόνο κάλυψε το κόστος της διάτρησης των 

6 χιλ. λιρών. 
Ο Λούκας μυμφεύθηκε την Παναγιώτα 

Γ. Πούπα γόνος εκλεκτών οικογενειών Βώ

νης και Ν. Χωρίου. Απέκτησαν 3 κόρες που 
τις μόρφωσαν και τις αποκατέστησαν σε aξιο

ζήλευτες κοινωνικές θέσεις. 

Ο Λούκας ένα τέτοιο δραστήριο άτομο δεν 

ήταν δυνατό να μείνει αμέτοχος των κοινών. 

Το 1964 διορίστηκε κοινοτάρχης Βώνης, θέ
ση που διατήρησε μέχρι του θανάτου του. Ερ

γάσθηκε με ζήλο και άφησε μνήμες aξέχα

στες ανάμεσα στους υπαλλήλους της Κυβέρ-
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νησης. Με τις ενέργειες όλων των μελών της 

Χωριτικής Αρχής επιτεύχθηκε διανομή νερού 

στα σπίτια κι εξέλιπε η λειψυδρία με την aρχέ

γονη δημόσια φουντάνα. Ασφαλτοστρώθηκε 

ακόμη ο κεντρικός δρόμος από τα Β.Δ. που 

διασχίζει το χωριό και καταλήγει στο παλιό 

σχολικό κτίριο. Βραδύτερον επεξετάθηκε η 

ασφαλτόστρωση από τη Β.Δ. πλευρά κι ενώ

θηκε με το δρόμο Λευκωσίας - Αμμοχώστου, 
ευκολύνοντας τη συγκοινωνία του χωριού με 

την πρωτεύουσα. Εφαρμόσθηκε το σύστημα 

αποκομιδής σκυβάλων σε συνεργασία με τις 

γειτονικές κοινότητες. Πρωτοστάτησε ακόμη 

ο Λούκας στην ανέγερση νέου σχολικού κτι

ρίου. 

Μετά τον ευπρεπισμό του χωρίου ο 

Λούκας εφρόντισε να γίνουν έργα υποδομής 

για διευκόλυνση των κατοίκων. Διορθώθηκε ο 

δρόμος Καλλυβακιών και στ' αυλάκια που δια

σταύρωναν το δρόμο κτίστηκαν γεφύρια. Έγι

ναν αντιπλημμυρικά έργα. Βάθυνε η κοίτη του 

χειμάρρου Ξεροποτάμου που διέσχιζε το χω

ριό κι αποφεύθηκαν πλήμμυρες. Διορθώθηκε 

ακόμη ο δρόμος προς τη Συκά που ήταν χωμα

τένοςκαι λάσπωνε. Αξέχαστε, Λούκα, φεύ

γεις δεδικαιωμένος από την επίγεια ζωή με τη 

συναίσθηση πως επιτέλεσες το καθήκον 

προς την γενέτειρα, το συνάνθρωπο σου και 

το κοινωνικό σύνολο. 

Είθε ο Πανάγαθος να βάλει την αγνή σου 

ψυχή εν σκηναις δικαίων εις δε την οικογένειά 

σου να στέλλει την ουράνια παρηγοριά. 

Αιωνία σου η μνήμη 

Εισφορά: 

Η κ. Γιαννιώτισσα Κ. Χαροπούλου, 
από τα Ιωάννινα εισέφερε 10.000 δραχ
μές στη μνήμη της πολυαγαπημένης της 
Χρυσάνθης Ζιτσαία. 

Η διεύθυνση του περιοδικού εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες. 
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