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·Ο κινηματογράφος «ΑΠΟΛΛΩΝ» Κυθρέας 

ύπό Χρ. Πέτσα 

·Η 'ίδρυση τού κινηματογράφου «ΑΠΟΛ

ΛΩΝ, στήν Κυθρέα ήλθε τό 1947 νά συμπλη
ρώσει μιά έλλειψη τού κοινωνικού καί πολιτι

στικού αύτού έργου, πού κανένας λόγος δέν 

μπορούσε νά δικαιολογήσει τήν καθυστέρη

ση αύτή σέ έποχή μάλιστα πού δλλες μικρό

τερες κοινότητες άπό τήν Κυθρέα είχαν 
προηγηθεi καί 'ίδρυσαν πολύ νωρίτερα ένα 

τέτοιο έξυψωτικό έργο. 

Βρισκόμαστε ατή μεταπολεμική περίοδο 

τού Β· Παγκοσμίου Πολέμου, πού ή Κύπρος 

δρχισε νά ξεφείιγει άπό τά στενά δρια της 

συντηρητικότητας, πού προηγήθηκε σέ 

άφάνταστο βαθμό, Ιδίως ατή πέμπτη δεκαε

τία τού αiώνα μας. Τό οΙκονομικό καί βιοτικό 

έπίπεδο τού λαού μας άρχίζει νά βελτιούται 

συνεχώς μέ τήν δνοδο δλων τών τιμών τών 

προϊόντων, τόσο τών έντόπιων, δσο καί τών 

εΙσαγομένων. Οί προπολεμικές έξευτελιστι

κές τιμές προ'ίόντων μισθών καί ήμερομισ

θίων μένουν πιά ατό παρελθό καί μαζί τους 

καί ή λιτότητα καί ή συντηρητικότητα, πού 

είχε ζήσει ή γενιά τών τεσσάρων πρώτων δε
καετιών τού αΙώνα μας. 

Μέ τήν δνοδο τού βιοτικού έπιπέδου οί 

κάτοικοι, τόσων τών πόλεων δσο καί τών χω

ριών, άναζητούν όλόενα μιά πιό πλούσια καί 

δνετη ζωή, ζωή πού νά παρέχει τίς δυνατότη

τες ύψηλότερης διατροφης, ζωή κοινωνικών 

aπαιτήσεων, ζωή θεάματος καί ψυχαγωγίας. 

·Η Κυθρέα μέ τό άνεπτυγμένο κοινωνικό της 

περιβάλλο, μέ τήν πλούσια γεωργική της 

παραγωγή. μέ τήν έγγύτητά της στήν πρω

τεύουσα, μέ τούς μορφωμένους νέους της 
δασκάλους, έπιστήμονες ι δημοσίους καί 
Ιδιωτικούς ύπαλλήλους, μέ τούς έμπορευό

μενους καί έπιχειρηματίες μέ τούς τεχνiτες 

καί έργάτες της πού καθημερινά πηγαινοέρ
χονται στήν πρωτεύουσα γιά aπασχόληση, 

δέν ήταν δυνατό νά ύστερήσει σέ θέαμα καί 
γενικά σέ ψυχαγωγία. 

·Η μεταπολεμική έποχή βρίσκει τήν πρω
τεύουσα νά έπεκτείνει διαρκώς τήν 'ίδρυση 

κινηματογράφων, γιατί τά δυό προπολεμικά 

θέατρα «Παπαδοπούλου, καί «Μαγικό Παλά

τι, μέ τόν έξωραίσμό καί τήν όλοένα έπέκτα

ση δέν είναι δυνατό νά έπαρκέσουν στήν 

έξυπηρέτηση τού πληθυσμού μέ τή ραγδαία 
του αϋξηση. Παράλληλα τό «Λυρικό, καί 

«Νέο Λυρικό, μέ τίς παραστάσεις καί τίς έπι

θεωρήσεις, πού δίνουν καθημερινά, συγ
κεντρώνουν πολυπληθεiς θεατές, πού γιά νά 

τούς προλάβουν δίδουν άλλεπάλληλεc 

παραστάσεις καί οί πελάτες τους μέ τόν ορ

γασμό γιά θέαμα δέν μπορούν νά 

Ικανοποιηθούν. 
Στόν άναβρασμό αύτό τού θεάματος, πού 

όγκούται καθημερινά στήν πρωτεύουσα, έρ
χονται νά ένωθούν τόσο ή Κυθρέα, δσο καί 

τά περίχωρα έξ αΙτίας της μικρης των aπό
στασης άπό τή Λευκωσία. Καθημερινά τά 

aπογεύματα καί τά βράδυ α ξεκινούν άμέτρη
τα αυτοκίνητα, τόσο τά Ιδιωτικά μέ οΙκογε

νειακά, συγγενικά καί φιλικά πρόσωπα, δσο 

καί τά άγροτικά λεωφορεiα καί μεταφέρουν 
έκατοντάδες πελάτες τών κινηματογράφων 
καί θεάτρων της πρωτεύουσας γιά ν' άπο
λαύσουν τά διάφορα έργα, πού προβάλλον
ταν στήν όθόνη καί τίς παραστάσεις τών δια 

φόρων θιάσων ντόπιων καί ξένων, πού άνεβι
βάζοντο ατή σκηνή. 

· Ό δνθρωπος καί κατ' έξαίρεση ό .. Ελλη
νας aρέσκετο άπό τά μυθικά χρόνια ατό δρΩ
μα, ατό χορό, ατό τραγούδι, στήν ψυχαγω

γία. 'Η κλασσική 'Αθήνα καλλιέργησε καί 
έξύψωσε τό θέατρο καί τό δρaμα μέ τά έργα 
τών μεγάλων τραγικών ποιητών ΑΙσχύλου, 
Σοφοκλη καί Εύριπίδη, γι' αύτό επιχορηγού
σε τό θέαμα γι' νά 'ναι προσιτό, δχι μονάχα 

aτόν πλούσιο καί μεσαiο πολίτη, άλλά καί σ' 
αύτό τόν πτωχό καί κατώτερο πολίτη. 'Απέ
βλεπε δχι μόνο ατό διδακτικό του σκοπό, 
άλλά καί τό ψυχαγωγικό, πού έτρεφε καί καλ
λιεργούσε τήν ψυχή γιά νά έναρμονίζεται μέ 
τό σώμα καί τό πνεύμα, πού έξυψώνονταν μέ 
τήν σωματική δσκηση καί τήν πνευματική 
καλλιέργεια. 

"Εν ας προοδευτικός κάτοικος της Κυ
θρέας ό κ. 'Αριστόδημος Σ. Μαλαός συνέλα
βε τήν άρχική πρωτοβουλία νά κάμει κινημα
τογράφο στήν Κυθρέα, γιατί πραγματικά 
έκτός άπό τόν έπιχειρηματικό του σκοπό τό 
θεωρούσε άπαραίτητο έργο, πού άπέβλεπε 
στήν έξύψωση τού κοινωνικού καί πνευματι-
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κού περιβάλλοντος, έργο πολιτισμού καί 

προόδου. 

Πολλοί λόγοι ώδήγησαν τότε τόν κ. Μαλαό 

νά ύλοποιήσει τήν όρχική του σκέψη γιά μιά 
τέτοια έπιχείρηση. Μιά πυκνοκατοικημένη 

περιοχή, σάν τής Κυθρέας, μέ 15 χιλ. κατοί
κους πού μπορούσε ν' όνέλθει σέ 20-25 χιλ. 
δ. ν έπεκταθούμε σέ όκτινα 6-8 μίλια πρός τήν 
·Ανατολική Μεσαορία καί τήν Μιά-Μηλιά, 

ήταν όσφαλής ύποστήριξη ένός κινηματο
γράφου τής περιοχής. ·· Εβλεπε τόν όργασμό 
τής νεολαίας γιά θέαμα, πού κατέφευγε ατή 

πόλη. 'Έβλεπε ολους τούς έργαζομένους 

στήν πόλη νά στρέφωνται όπό τήν έργασία 
τους καί χωρίς πολλή ν όργοπορίαν νά ξανα

γυρίζουν πάλι γιά νά κορέσουν τήν δίψα τους 

στό θέατρο καί τήν ψυχαγωγία. 

· Απεφάσισε λοιπόν νά έκμεταλλευτει τίς 
π ιό πάνω περιστάσεις καί μέ δυό δ.λλους συν

εταίρους τόν ·Αντρέα Ζαμπακίδην (Ουστά) 

καί τόν Μιχάλη Μάντη (Πίτσιαλο) όνέλαβαν 

όπό κοινού τήν 'ίδρυση ένός τέτοιου πολιτι

στικού έργου. Οί πρωτοι δυό έβαλαν τό κε

φάλαιο πού δέν υπερέβαινε τίς 1::1500 καί ό 
τρίτος τήν γήν έκτασης μιδς σκάλας πάνω 

στήν όποία ν θά όνεγείρετο τό ο"ίκημα καί θά 

έγκαθίσταντο τά μηχανήματα καί 6 όπαραί
τητος έξοπλισμός. 'Όλα τά σημεια έδειχναν 

ευοίωνες προοmικές καί σ' αυτές προστέθη

κε καί η έπιτυχεμένη όνομασία τού ίδρυμα
τος που τού δόθηκε, τό δνομα «ΑΠΟΛΛΩΝ" 
τού μυθικού Θεού τού ·Ολύμπου, τού Θεοϋ 

τής λύρας καί τιϊς μουσικηc. 

Ό κινηματογράφος κτίσθηκε στό πιό 

κεντρικό μέρος τής Κυθρέας, στή περιοχή 

Σεραγίου, δίπλα όκριβως aτόν πρωτο τότε σέ 

κυκλοφορία δρόμο Κυθρέας - Λευκωσίας -
Τρικώμου. 'Έκαναν πρωτα τήν κατάλληλη 

διαμόρφωση τού μέρους. · Εσχημάτισαν 
περιτοίχισμα μέ τσίγκους πού περιελάμβανε 

τήν πλατεlα μέ τά καθίσματα των θεατων. 
.. Εκτισαν τήν αΊθουσα τής προβολής καί 

όντίκρυ τήν όθόνη. Τό ηλεκτρικό ρεύμα δέν 

εΙχε φθάσει όκόμη στήν Κυθρέα καί η δυσκο
λία αυτή ξεπεράσθηκε μέ γεννήτρια πού λει

τουργούσε μέ πετρέλαιο, παρήγαγε όρκετό 

ρεύμα, πού τροφοδοτούσε τήν κινηματο

γραφική μηχανή σκόρπιζε δ.πλετο φως σ' ολα 

τά ύποστατικά καί καί σ' δλη τήν έκτεταμένη 
πλατεια, πού βρισκόταν μπροστά στό σινεμά. 

Γιά όλοκλήρωση τού έργου καί γιά τήν έξυ

πηρέτηση των πελατων τού σινεμa καί των 

δ.λλων θαμώνων, μπροστά όφέθηκε μεγάλος 

χωρος πού διαμορφώθηκε κατάλληλα σέ μιά 

όπολαυστική πλατεία καί σ' αυτή λειτουρ

γούσε ένα κέντρο πού σέρβιρε όναψυκτικά, 
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ποτά μέ πλούσιους μεζέδες καί τίς Κυριακές 
καί φαγητό, ολα σέ πολύ προσιτές τιμές. 

Πρίν όπό τή παράσταση τού έργου δ.ρχιζε il 
μουσική όπό μεγαφώνου. Αυτή ήταν τό καλύ
τερο προσκλητήριο γιά τήν προβολήν τού 

έργου. · Ακουόταν σ' ολη τήν περιοχή καί 
συνάρπαζε μέ τήν γλuκα της τά πλήθη καί 
προσείλκυε τούς θεατές. Τά βράδυα ίδίως 

κατά τίς Κυριακές τό θέατρο ήτο κατάμεστο 
όπό κόσμο, γιατί προβάλλονταν συνήθως 
·Ελληνικά έργα ... Ετρεχαν ο χι μόνο όπό τήν 
Κυθρέα καί τά περίχωρα άλλά καί τά γειτονι
κά χωριά τής ·Ανατολικής Μεσαορίας. Τό κά
θε χωριό γέμιζε τά δικά του αυτοκίνητα άδιά

κριτα όπό ηλικία καί φύλο καί τρέχανε ολοι 

στό σινεμά τής Κυθρέας ν' aπολαύσουν τήν 
θελκτική του πλατεια τήν άσυναγώνιστή του 
μουσική καί τά ύπέροχα έργα των λογής λο

γής ταινιων, πού προμηθεύονταν τότε όπό 
τήν · Εταιρείαν Λουκούδι. 
Στήν όθρόα προσέλευση των θεατων συν

έτεινε πολύ η περίοmη καί βολική θέση πού 
κτίσθηκε τό σινεμά. Βρισκόταν όκριβως στό 
κέντρο τής περιοχής όπό τόν Κεφαλόβρυσο 

μέχρι τό Παλαίκυθρο καί τό 'Έξω Μετόχι. 

Ήτο τό μέρος όκόμη συγκοινωνιακό δίχτυ, 
γιατί δλοι οί δρόμοι του ώδηγούσαν σ' ολα τά 
χωριά τής περιοχής. Συνέτεινε όκόμη η 

άπλοχωριά τού μέρους τόσο τής πλατείας 
οσο καί τού γειτνιάζοντος χώρου γιά τήν 
στάθμευση των αυτοκινήτων καί έτσι δέν 

μπορούσε ποτέ νά γεννηθεΊ πρόβλημα συν

ωστισμού των θεατων οσο καί της στάθμευ

σης. Ήταν η προπαγάνδα πού έκαμναν κα
θημερινά σ' ολα τά χωριά τής περιοχης μέ τά 

διαφημιστικά των φυλλάδια τού έργου πού 
θά έπροβάλλετο. Ήταν η γνωριμία πού εί

χαν οί ίδιοκτήτες Μαλαός καί Ζαμπακίδης μ' 

ολους τούς κατοίκους τής περιοχής όπ' τά 

νεανικά τους χρόνια, έξ αίτίας τού έπαγγέλ

ματός τους (έμπορευόμενος-κρεοπώλης 6 
πρωτος καί ύποδηματοποιός-λαουτάρης 6 
δεύτερος) πού καθημερινά έξυπηρετούσαν 

ολους, έρχόμενοι σέ τακτική έπαφή μ' αύ

τούς. "Ηταν όκόμη η έξαιρετική ευγένειά 

τους καί οί καλοί τους τρόποι, πού συμπεριε

φέροντο σ' ολους τούς πελάτες τους. Μέσα 

σέ τέτοιο γνώριμο καί οίκειο περιβάλλο, μό

λις aρχισε η λειτουργία τού κινηματογρά

φου, ολοι έτρεχαν όπ' ο λα τά χωριά ~ης περι

οχής να συγχαρούν τούς ίδρυτές ένός τέ

τοιου κοινωνικού ίδρύματος, τούς παλιούς 

φίλους καί νά παρακολουθήσουν μέ όνείπω
τη ζέση καί θέληση τό προβαλλόμενο έργο. 

Οί παραστάσεις προβάλλονταν συνήθως 
τά βράδυα κάθε μέρα μέ έξαίρεση τήν Κυρια-
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κή πού συνήθως έδίδοντο τρεΙς παραστά
σεις (άπογευματινή, α· έσπερινή καί β· 

έσπερινή). Τό εισιτήριο είσόδου ήτο ένα σε
λίνι καί ένα καλό έργο σάν - Τό Νησί των 
Γενναίων- μέ τρεΙς παραστάσεις πού παίχ

θηκε καί μέρα Κυριακή άπέφερε κέρδος f46 
έπί πλέον τά έξοδά του πού ήταν f1 O-f15. 
,. Αλλο καλό έργο Κυριακi']ς μέ τρεΙς παρα
στάσεις - τό Πέτρινο Λουλούδι - άπέφερε 

κέρδος f40. Τά συνηθισμένα έργα πού έπαί
ζοντο καθημερινή σέ μιά μόνο παράσταση 
άπέφεραν κέρδος f20-25. ·Απ' δλα τά έργα 
προσέλκυαν πιό πολλούς θεατές τά ίστορικά 

καί κοινωνικά. Τά πολεμικά έργα είχαν πιό 

λίγη προτίμηση. 

·Η έποχή πού λειτουργούσε σάν ύπαίθριο 

σινεμά ήταν συνήθως άπό τόν ·Απρίλιο 
(μετά τό Πάσχα) καί συνεχίζετο δλη τήν κα

λοκαιρινή σαιζόν μέχρι τόν ·Οκτώβριο, όπά

τε ό καιρός i:Ίρχιζε πιά νά ψυχραίνει καί η 

παραμονή των θεατων ατό ϋπαιθρο ήταν 
άδύνατη. 

Οί lδιοκτi']τες τού θεάτρου βασιζόμενοι 

στίς σχέσεις καί φιλίες πού είχαν δχι μόνο μέ 
τούς · Ελληνοκυπρίους άλλά καί μέ τούς 
Τουρκοκυπρίους γιά τήν πλήρη έξυπηρέτη

ση καί ψυχαγωγία καί των δυό στοιχείων κα
θιέρωσαν δυό φορές τήν έβδομάδα Τρίτη καί 

Παρασκευή νά προβάλλεται στήν όθόνη 

Τουρκικό έργο. Πρέπει νά σημειωθεl δτι οί 

συνεταlροι Μαλαός καί Ζαμπακίδης έξαιτίας 
τi']ς μακροχρόνιας σχέσης μέ τούς γείτονες 

Τουρκοκυπρίους ήταν καλοί γνωστες της 
Τουρκικης γλώσσας ίδίως ό Ζαμπακίδης τήν 

μιλούσε i:Ίmαιστα λόγω της άπό μικρης ηλι

κίας συναναστροφης του μέ τούς Τούρκους. 

Σάν λαουτάρης προτιμάτο άπό τούς Τούρ

κους καί aτούς γάμους τους μέ τό λαούτο 

του συνώδευε τήν μουσική τους. ·Ελάμβανε 

δέ πολλές φορές καί μέρος ατά συνοικέσια 

των Τούρκων γιατί τού έτρεφαν άπόλυτη 

έμπιστοσύνη. 
. Η προβολή των Τουρκικων έργων ήταν 

πραγματικά έπιτυχεμένη, γιατί γύρω τριγύ

ρω στήν περιοχή μας σέ μεικτά καί άμιγη 

τουρκικά χωριά ζούσε ένας σημαντικός άριθ

μός Τούρκων, πού ξεπερνούσε τούς 1500 κα
τοίκους. Τά μεικτά χωριά ήταν τό Νιό χωριό 
καί τό Παλαίκυθρο. Τά άμιγη Τουρκικά χωριά 
ήταν Μπέη Κιογιού, 'Επηχώ, Πέτρα τού Διγε
νη, Κουρού, Μοναστήρι καί Καλλυβάτζια. 

Τά χωριά αύτά άπεlχαν, άπό τήν Κυθρέα 
άπόσταση 4-5 μίλια γι' αύτό δταν προβάλλε
το Τούρκικο έργο ατό κινηματοθέατρο 

«ΑΠΟΛΛΩΝ, παρατηρεlτο μιά άσυνήθης κί

νηση των Τούρκων σ' δλο τό περιβάλλο του. 
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Τά τούρκικα έργα μέ τίς πολλές τους περιπέ
τειες, μέ τόν iiφθαστο λυρισμό τους καί τήν 
παθητικότητα των βαθειων τους συναισθη

μάτων, ήταν τόσο θελκτικά καί έλκυστικά 
wστε τά παρακολουθούσαν δχι μόνο οί Τουρ
κοκύπριοι άπό τά τριγύρω χωριά άλλά καί 

πολλοί ·Ελληνοκύπριοι, πού κατεlχαν καλά 

τήν τουρκική καί μπορούσαν εϋκολα νά συλ
λάβουν τήν πλοκή της ύπόθεσής τους καί 
τήν έκφραση των συναισθημάτων, πού δια
κατεlχαν τούς δρωντας ι']θοποιούς. 

'Όπως συνέβαινε μέ τά τούρκικα έργα, 
πού τά παρακολουθούσαν πολλοί · Ελληνο
κύπριοι, έτσι συνέβαινε καί μέ τά ·Ελληνικά 

έργα, πού τά παρακολουθούσαν πολλοί 
Τουρκοκύπριοι, γιατί αύτοί σχεδόν ολοι της 
γύρω περιοχης γνώριζαν πολύ καλά τήν έλ
ληνικήν έξαιτίας των σχέσεων καί της συ
χνi']ς συναναστροφης τους μέ τό ·Ελληνικό 

στοιχεlο πού πλεόναζε πολύ σ' δλη τήν περι

οχή τού διαμερίσματος Κυθρέας. 

Μέ τήν συχνή αύτή έπαφή των δυό συνοί

κων στοιχείων μέ τήν κοινή παρακολούθηση 

τών 'ίδιων θεαμάτων, μέ τήν άπόλαυση καί 
ψυχαγωγία, aτόν Ίδιο τόπο καί χρόνο έδη

μιουργούντο δεσμοί i:Ίρρηκτοι καί άνεmύσ

σετο οικειότης καί φιλία άφθάστου βαθμού 

καί προέκυπτε συνεργασία καί άλληλοκατα
νόηση πέραν των προσδοκιων καί των δυό, 
·Ελλήνων καί Τούρκων. ·Ο κινηματογράφος 

αuτή τήν έποχή μέ δλη τήν φιλική άτμόσφαι
ρα πού δημιουργούσε άνέmυσσε βαθειά 

συναισθήματα πού είχαν άφήσει άνεξίτηλη 
τή σφραγίδα τους στίς καρδιές τίί:Jν συμπα
τριωτων μας. 

Θά ήταν εuχης έργο iiν άφήνοντο έλεύθε
ροι οί συμπατριωτες μας Τουρκοκύπριοι άπό 

τήν σωβινιστική πολιτική καί Διοίκηση τού 
Ντενκτάς, όπότε άσφαλως δέν θ' άργούσε 

νά άναmυχθi'] ή 'ίδια φιλία τi']ς έποχης έκεί
νης πού, 'Έλληνες καί Τούρκοι έψυχαγω
γούντο aτόν 'ίδιο τόπον καί χρόνο, όπότε 

άσφαλως η λύση τού Κυπριακού προβλήμα

τος θά 'βρισκε τήν πλήρη δικαίωση. 

·Ο θερινός κινηματογράφος σημείωσε 
έξαιρετική συγκέντρωση θεατων καί έπραγ
ματοποίησε καλά κέρδη aτούς μετόχους 

του, πού τούς ένεθάρρυναν νά έντείνουν 

άκόμη περισσότερο τίς προσπάθειές τους 

γιά προσέλκυση περισσοτέρων θεατων έτσι 
πού η περίοδος αuτή νά χαρακτηρίζεται σάν 

χρυσή έποχή γιά τίς έργασίες καί εlσπράξείς 
τού κινηματογράφου. ·Η περίοδος αuτή δια

γράφεται άπό τό έτος ίδρύσεώς του 1947 
μέχρι τό 1960 (έτος άνεξαρτησίας) ποu άπο
τελεl σταθμό στήν 'Ιστορία της Κuπρου καί 
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στό δλο ίστορικό της ζωης καί λειτουργίας 

τού κινηματογράφου. Στά χρόνια δμως αι:τά 
συνέβηκαν διάφορα περιστατικά πού έπε

σκίασαν πραγματικά τή λαμπρά σταδιοδρο
μία του. 

·Ο ένας aπό τούς iδιοκτήτες του ό Μιχαήλ 

Μάντης aπεχώρησε τού συνεταιρισμού καί 

έπώλησε τό μερίδιό του τό 1949 στό Γεώρ
γιον Πετaση, γαμβρόν έπί aδελφή τού · Αρι
στόδημου Μαλαού. ·Ο λόγος τής aποχώρη· 

σής του παρέμεινε δ.γνωστος, 'ίσως δμως νά 

ώφείλετο σέ διαφωνίες των μετόχων στόν 

καταμερισμόν έργασίας καί εύθυνων, πού 
έπρεπε ν· aναλάβει ό καθένας. Δυστυχως 

δμως ό Πετάσης μετά άπό ένα χρόνο συμμε

τοχής στό συνεταιρισμό πέθανε καί τό 1950 
τό μερίδιό του τό άγόρασε γιά f:1 000 ό Φυλα
κτης Δρουσιώτης, γαμβρός έπί aδελφότε

χνη τού Μαλαού. 'Έτσι iδιοκτήτες στό 1950 
είναι: ·Αριστόδημος Μαλαός, ·Ανδρέας 

Ζαμπακίδης καί Φυλακτης Δρουσιώτης. 

Τό 1960 ό Μαλαός aναγκάζεται νά ενοικιά
σει γιά δικό του λογαριασμό τό μερίδιο τού 

Ζαμπακίδη καί νά μείνει έξω των δραστηριο

τήτων τού συνεταιρισμού tνας aπό τούς 

πρωτεργάτες της 'ίδρυσής του καί ένα ένερ

γό μέλος, πού γιά 13 χρόνια προσέφερε άνε
κτίμητες ύπηρεσίες στήν λειτουργία τού κι

νηματογράφου. "Ισως ή aποχώρηση τού 

Ζαμπακίδη νa ώφείλετο σέ λόγους aσυμφω

νίας μεταξύ αυτού καί τού Μαλαού πού κατέ

ληξε σέ δυσαρέσκεια των δύο καί r.γινε αiτία 

νά ξεχασθοΟν παλιές φιλίες καί έξαιρετικές 

συνεργασίες γιά τόσα χρόνια. ·Η δυσαρέ

σκεια ώξύνετο διαρκως καί ό Ζαμπακίδης 

στό τέλος τού 1960 έπώλησε τό μερίδιό του 
στό Στέλιο Δημητρίου, aδελφι'Jτεχνο τοο 

ΜαλαοΟ aπό aδελφή καί κουνιάδο τοΟΦυλα

κτή Δρουσιώτη. Τό τέλος τού 1960 βρίσκει 
iδιοκτήτες τοΟ κινηματογράφου τόν Μαλαό 

τό Δρουσιώτη καί τό Στέλιο Δημητρίου. 

Κατά τή διάρκεια τού ·Απελευθερωτικού 

·Αγώνα 55-59 ό κινηματογράφος ύπηρξε 

κατ' επανάληψη στόχος επιθέσεων των δυ

νάμεων aσφαλείας γιά aνακάλυψη δπλων καί 

aνταρτων ΠΟιJ υποψιάζονταν νά κρύβεται 

στά υποστατικά του. Οί λεπτομερεiς έρευ

νες καί οί ένδελεχεiς aνακρίσεις, πού έγί

νοντο στόν κινηματογρaφον είχαν πaντοτε 

σάν aποτέλεσμα τήν ταλαιπωρίαν των ίδιο

κτητων, τήν διακοπήν τής λειτουργίας του 

καί τήν πρόκληση εσκεμμένων ζημιων, χωρίς 

ποτέ νά προκύψει τίποτε τό ενοχοποιητικό 

εiς βάρος τους. Μετa τή συμπλήρωση των 

έρευνων αύτων οί .. Αγγλοι υπεύθυνοι έξη
νάγκαζαν τούς iδιοκτήτες νά υπογράψουν 
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δήλωση, πώς δέν προκλήθηκαν ζημιές καί 

έπομένως δέν είχαν άπαίτηση γιά όποιοδή

ποτε ποσό. 

Τόν 'Οκτώβριο τοΟ 1956 πού έγινε ό κατ' 
οίκον περιορισμός δλωv των κατοίκων της 
Κωμόπολης aπό τίς δυνaμεις · Ασφαλείας 
τής · Αποικιοκρατίας ό χωρος το Ο κινηματο
γράφου χρησιμοποιήθηκε για τίς aνακρίσεις 

δλων έκείνων των aνδρων πού μάζευσαν σέ 

παραπλήσιο χωρόφι πρός τόν κινηματογρά

φο τό όποιο περιώρισαν aπ' δλες τίς μεριές 

μέ συρματοπλέγματα. Τά κέντρα αύτά των 

όνακρίσεων γιά ολη τήν Κυθρέα ήταν δυό, 
ένα στή Χαρδακιώτισσα γιά τίς Πάνω ένορίες 

καί ένα στό Σεράγια γιά τίς Κάτω ένορίες. ό 
κινηματογράφος 
'Ένας ένας ώδηγοοντο οί κάτοικοι όπό τό 

περιωρισμένο μέρος στά ύποστατικά τοΟ σι

νεμό μπροστά στόν aνακριτή καί όνάλογα μέ 

τό έπαγγελμά του τοΟ ύπέβαλλε διάφορες 

έρωτήσεις πού σκοπό είχαν νά έξακριβώσει 
δ. ν μετεiχε ό aνακρινόμενος τοΟ . Αγώνος 
καί δ.ν γνώριζε. νό aποκαλύψει ποο κρύβον

ταν οί aγωνιστές τής ΕΟΚΑ η ότιδήποτε γνώ

ριζε γιά τίς κινήσεις καί τή δράση τους. 

Μετά τίς έξαντλητικές αύτές aνακρίσεις 

ώδηγεiτο τό aνακρινόμενο πρόσωπο μπρο
στά aπό μασκοφόρο, πού έκάθητο σέ αυτοκί

νητο καί aπό μιά θυρίδα παρατηροΟσε προσ

εκτικά γιά λίγα λεπτά αύτό πού είχε μπροστά 

του. Στή κρίση τοΟ μασκοφόρου όφήνετο νά 

υποδείξει όν ήτο aθώο η ένοχο. Τό ένοχο 
υποδεικνύετο μέ κατάλληλο νεομα καί όμέ

σως παρελαμβάνετο γιά νά μείνη σέ είδικό 

μέρος στό σινεμά. Τό aθώο wδηγεiτο καί πά

λι στό χωράφι τών συρματοπλεγμάτων. 

Οί aνακρίσεις αύτές κράτησαν aπό τό πρωΤ 

μέχρι τό aπόγευμα τής ήμέρας τοΟ κέρφιου 

(curfew).Mόλις συμπληρώθηκαν, οί όθώοι πο
λίτες aφέθηκαν έλεύθεροι νά στραφοον στά 

σπίτια τους, οί δέν ένοχοι κρατήθηκαν γ ιό νά 

μεταφερθούν στά κρατητήρια, δπου θά ύπε

βάλλοντο σέ λεπτομερέστερες όνακρίσεις 

καί aνάλογα μέ τά πορίσματά τους θά όπε

λύοντο η θά συνεχίζετο ή κράτησή τους. 

Στή διάρκεια τής κρατήσεως τών aνδρών 

στούς τόπους συγκεντρώσεως γιά aνάκριση, 

παράλληλα οί δυνάμεις aσφαλείας έκαμναν 

έξαντλητικές έρευνες σ' δλα τά σπίτια τής 

Κυθρέας γιά aνακάλυψη καταζητουμένων 

προσώπων καί δπλων καί πυρομαχικών, πού 

μποροΟσαν νά κρύβονταν στά ύποστατικά 

τών σπιτιών. 

Είναι αύτή τή μέρα τοϋ curfew πού συνε
λήφθηκε στό τόπο συγκέντρωσης ό Σπύρος 
Χ· · Γιακουμής όπό τήν Συρκανιά Κυθρέας 
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καί ώδηγήθηκε σέ ίδιαίτερο μέρος, δπου βα
σανίσθηκε μέχρι θανάτου άπό τίς Δυνάμεις 

· Ασφαλείας, γιατί δέν ώμολόγησε τά άπάτη
τα λημέρια των · Αγωνιστων στήν περιοχή 
τοΟ Πενταδακτύλου καί στή τοποθεσία 

«Καππαρόβουνος". Οί 'Άγγλοι άναιφιτές 
σάν βοσκός στήν περιοχή είχαν πεισθε1, πώς 

όχι μόνο θά ijξευρε τόν κρυψώνα τους, άλλά 

είχε καί διασυνδέσεις μαζί τους. ·Ο Χ· · Για
κουμης μετά τήν άνεξαρτησία άναγνωρίσθη

κε · flρωας, γιατί ώδηγήθηκε έκούσια στό 
θάνατο ή δέ νεώτερη γενιά γιά τήν αύτοθυ
σία του αύτή το Ο έχει στήσει στή πλατε1α το Ο· 

Κεφαλοβρύσου άναμνηστική μαρμάρινη 
στήλη. 

·Ο κινηματογράφος έκτός άπό τίς ζημιές 
πού προξενοΟσαν οί Δυνάμεις · Ασφαλείας 
κατά τίς συχνές τους εiσορμήσεις γιά έρευ
νες πού δπως άναφέραμε προηγούμενα βά

ρυναν τούς iδιοκτητες είχε καί δλλη ζημιά, 
πού προκλήθηκε άπό πυρκαγιά σέ wρα πού 

προβαλλόταν στήν όθόνη ή ταινία στό έτος 

1951. Ή πυρκαγιά προκλήθηκε στή ταινία 
έξαιτίας της τριβης καί τοΟ έπηρεαζομένου 

εύφλέκτου ύλικοϋ της ταινίας. Μηχανή καί 
ταινία κάηκαν καί προκλήθηκαν μικρότερες 
ζημιές στήν αΊθουσα προβολης μέ τό συνολι

κό ποσό ζημιός 1:400. Τό ποσό αuτό ήταν άρ
κετά ψηλό τήν έποχή έκείνη δ ν άναλογιστε1, 
πώς οί συνηθισμένοι μισθοί κυμαίνονταν 
μεταξύ 1:20-30 μηνιαίως τά δέ μεροκάματα 
έργάτη καί κτίστη 10-15 σελ 
Πρέπει νά σημειωθε1 πώς τέτοιες πυρκα

γιές προκαλοϋντο συχνά σ' δλους τοΟς κινη

ματογράφους της έποχης έκείνης. Βραδύτε

ρον τό εϋφλεκτον της ταινίας άντικαταστά

θηκε μέ iiλλο Ολικό καί τό άπρόοmο της πυρ

καγιός απο τίς ταινίες άποφεύχθηκε 

όλότελα. 
Παρά τίς άντιξοότητες πού άντιμετώπι

στηκε ό κινηματογράφος σ' δλο τό διάστημα 

της λειτουργίας του, ίδίως στά πρωτα χρόνια 

της 'ίδρυσής του, χάρις τίς προσπάθειες καί 
τό ζηλό των μετόχων του κατώρθωσε νά τίς 

ξεπεράσει νά συνεχίσει άπρόσκοπτα τό έργο 

του καί νά έπιβληθε1 στό κοινό δλης της 

περιοχης, σάν tνα άναγκαlο κοινωνικό Ίδρυ

μα καί νά παρέχει τό πολιτιστικό καί ψυχαγω

γικό του έργο σ· δλους τούς κατοίκους της 

περιοχης. 

· Αναφέρθηκε προηγούμενα πώς μετά τό 
1960 (έτος άνεξαρτησίας) ή δουλειά καί ή 
κίνηση τοϋ κινηματογράφου δρχισε νά λιγο

στεύει καί οί είσπράξεις καί τά κέρδη του νά 
έλαττωθοϋν σημαντικά. Τοϋτο έκαμε τόν 

πρωτεργάτη της 'ίδρυσής του κ. · Αριστόδη-
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μο Μαλαό ν' άποχωρήσει άπό τόν συνεταιρι

σμό άφοϋ πούλησε τό μερίδιό του στούς δυό 

άπομείναντες συνεταίρους Δρουσιώτην καί 

Δημητρίου μέ τό ποσό των 1:1000. 
Λόγος πού παρατηρήθηκε ή κάμψη αuτή 

στήν πελατεία καί ε'ίσπραξη τοο κινηματο

γράφου ήταν ή 'ίδρυση των κοινοτικων τέ

τοιων στά χωριά της περιοχης Ν ιό Χωριό, Μιά 
Μηλιά, · Αγκαστίνα καί Μαραθόβουνο. ·Η 

μεταβατική περίοδος άπό τήν · Αποικιοκρα
τία στήν ·Ανεξαρτησία, ή όλοένα αuξάνουσα 

εuμάρεια καί εuδαιμονί σ' δλη τήν Μεγαλό

νησο, έξαιτίας τοΟ πληθωριομοϋ καί τοΟ εϋ

κολου κέρδους, ή iiνευ προηγουμένου συσ

σώρευση χρημάτων, έσπρωξε ντόπιους επι
χειρηματίες νά κάμουν σέ καθεμιά άπό τίς 

προηγούμενες κοινότητες τό δικό τους 

υπαίθριο σινεμά καί νά συναγωνισθοΟν έτσι 

τό παλιό της Κυθρέας, πού γιά 13 τόσα χρό
νια είχε έξυηηρετήσει τίς κοινότητές τους. 
Στό Νιό Χωριό μάλιστα είχαν συσταθε1 δυό 

τέτοια, γιατί συνεκέντρωναν θεατές άπό τά 

γειτονικά χωριά έξ αίτίας της έγγύτητάς του 

μ' αuτά. "Αλλος λόγος πού συναγωνίσθηκε 

τό σινεμά της Κυθρέας είναι ή εiσαγωγή καί 
έπέκταση των τηλεοπτικιi>ν συσκευων, πού 

παρατηρήθηκε μετά τήν άνεξαρτησία καί ή 

τακτική προ6ολή έργων άπ' αuτές παρο
μοίων μέ έκε1να πού προβάλλονταν στό 

κινηματογράφο. 

Οί νέοι δμως δυό ίδιοκτητες, παρ' δλη τήν 

άνάκαμψη της δουλειός, δέν έχασαν τίς έλ

πίδες καί τό θάρρος τους καί συνέχισαν τό 

έργο τους τόσο στό διαφημιστικό τομέα, δσο 

καί στή προμήθεια κuί προβολή άξιόλογων 

έργων, γιά νά συναγωνισθοΟν τούς νέους 
συναδέλφους τους καί τίς τηλεοράσεις, πού 

βάλθηκαν νά καταστρέψουν τό έργο τοϋ 

·Απόλλωνα, πού άριθμοΟσε ζωή τόσων 

χρόνων. 

'Υπάλληλοι καί οί δυό τους σrή CHA διέ
θεταν δλες τίς οίκονομίες τους γιά τήν έπι
χείρησή τους μέ έπιδίωξη νά τήν κρατήσουν 

στή ζωή καί μέ τήν άπώτερη σκέψη νά κτί

σουν νέο ο'ίκημα στό μέλλο ποι! νά λειτουρ

γεί καί χειμερινό γιά νά μπορέσουν έτσι νά 

συναγωνισθοϋν δλους τούς νεοlδρυτους κα

λοκαιρινούς κινηματογράγους στίς προανα

φερόμενες κοινότητες. 

Πραγματικά τό δνειρό τους κατώρθωσε νά 

γίνει πραγματικότητα καί σέ λίγο σχετικά 

χρονικό διάστημα άπό τήν έποχή πού άνάλα

βαν οί δυό τους τήν έπιχείρηση. Μόλις πέρα

σε ή καλοκαιρινή σαιζόν τοϋ 1965 χάλασαν 
τόν ύπcίθριο καί στή θέση του iiρχισε ή άνέ

γερση ένός σύγχρονου κινηματογραφικοϋ 
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οίκοδομήματος μεγάλων διαστάσεων 90 πό
δια μηκος καί 45 πλάτος μέ τεράστια πλατεία 
καί έt;ωστη πού μπορούσαν νά περιλάβουν 

650 καθίσματα σύγχρονα καί πολυτελέστατα 
καί στό Ίδιο ο'ίκημα νά λειτουργήσει καί σάν 

χειμερινός καί καλοκαιρινός πρόγμα μοναδι

κό στό εΙδος του στά κινηματογραφικά της 

Κύπρου μας. 

Τά σχέδια έκπονήθηκαν στό · Αρχιτεκτονι
κό Γραφείο Δρουσιώτη (άδελφού τού ένός 

των συνεταίρων) καί προνοούσαν έξ όρχης 

τήν διπλη χρήση τού οίκήματος (χειμερινού 
καί καλοκαιρινού), γιατί οί τοίχοι οί παράλλη

λοι στό μηκος όπό τά aνώφλια καί πόνω iiνοι

γαν καί eκλειαν μέ κινητά ρολά, πού μπορού

σαν νά δημιουργήσουν μέ τό iiνοιγμά τους 

tνα ρεύμα όέρος στό έσωτερικό τού οίκήμα

τος, πού δρόσιζε κυριολεκτικά τά βράδυα 

τούς θεατές, τόσο στόν έξώστη δσο καί στή 

πλατεία. 'Όταν παρουσιάστηκε τό σχέδιο 

πολλοί δυσπιστούσαν κι όμφέβαλλαν iiν 

μπορούσε νά πετύχει τέτοιο όερισμό στήν 

περίmωση μάλιστα πού δέν λήφθηκε πρό
νοια έγκατάστασης air condition. ·Η εύρυχω
ρία δμως τού οίκήματος καί τό προ νοούμενο 

σχέδιο όερισμού μετά τήν aποπεράτωση τού 

eργου έξησφάλισαν τήν πιό iiνετη δροσιά, 

πού aπολάμβαναν οί θεατές καί σ' αύτή τήν 

πιό θέρμη περίοδο · Ιουλίου-Αύγούστου. 
Τό οίκοδόμημα έκτός όπά τήν πλατεία, τόν 

έξώστη καί τήν αϊθουσα προβολης, περιε

λάμβανε καί έκτεταμένη σκηνή μέ σύγχρονη 

όθόνη πού έξυπηρετούσε θαυμάσια έκτός 
όπό τήν προβολή των κινηματογραφικων 

παραστάσεων, μέ μιά μόνη όπλή καί εύκολη 

διαμόρφωση, τίς γιορταστικές έκδηλώσεις 

τίς δραματικές καί παντός εΊδους παραστά

σεις όπό καλλιτεχνικά συγκρότηματα, πού 

στ ή ν κάθοδό τους στήν Κύπρο r'lταν όδύνατο 
νά μή περάσουν καί νά φιλοξενηθούν στό 

νέο οΊκημα τού 'Απόλλωνος. 

Στό δλο κινηματογραφικό οίκόδημημα 

ηταν ένσωματωμένη καί ή εuρύχωρη καφε

τηρία τού κέντρου μέ διπλη κουζίνα πού μπο
ρούσε ό ύπεύθυνος νά έξυπηρετήσει καί 

τούς 650 θεατές πού iiνετα χωρούσαν τά ίσά
ριθμα καθίσματα τού καινούργιου σινεμό. 

Νοικιαζόταν Ε15 μηνιαίως καί τελευταίος 

ένοικιαστής ιlταν ό Γρηγόρης Κωστούρας 
άπό τή Χρυσίδα. τ Ηταν περιποιητικός καί 
πρόθυμος στήν έξυπηρέτηση των πελατων 

του καί eβγαζε ίκανοποιητικά κέρδη άπό τήν 

έκμετάλλευση αuτή τής καντίνας. Τήν είχε 
ώς πάρεργο, γιατί r'lταν μόνιμος ύπάλληλος 
τής 'Αρχής Τηλεπικοινωνιων καί τόν βοη

θούσε στό eργο καί ή σύζυγός του. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

'Η οίκοδομή μέ δλα τά έπί μέρους, χωρος 

σταθμεύσεως μέ έπίστρωμα άσφάλτου, 

σύγχρονα άποχωρητήρια, καινούργια έπί

πλωση, προϋπολογίσθηκε νά στοιχίσει 

1::24.000. Ξωδεύτηκε δμως ποσό 1::18.000, για
τί τό σχέδιο τού άρχιτέκτονα δέν όλοκληρώ

θηκε έξ άρχης. · Υπολείφθηκαν τό έξωτερικό 
σπρίτς, δλα τά βαψίματα, έπίπλωση, νέα άπο

χωρητήρια καί ό χωρος σταθμεύσεως. Αuτά 

άφέθηκαν νά συμπληρωθούν σταδιακά στό 
μέλλο, έξαιτίας οίκονομικwν δυσχερειwν 
των ίδιοκτητων. 'Η άναβολή δμως των eργων 

καί ή κλιμάκωση τούτων γιά μελλοντική aπο

περάτωση θά βάρυνε τούς ίδιοκτητες μέ με

γαλύτερα ποσά έξαιτίας της aνόδου δλων 

των είδων καί ετσι τό όλικό ποσό τού eργου 

θά όνήρχετο στίς 30 χιλ. λίρες. 
Μέ τό κτίσιμο τού νέου οίκήματος όγοράσ

θηκε καινούργια καί πιό συγχρονισμένη μη

χανή προβολης καί μετασχηματιστής ρεύμα

τος μεγάλης έντάσεως, πού τροφοδοτούσε 

τήν όθόνη μέ σταθερό καί iiπλετο φωτισμό, 
πρόγμα πού συνέτεινε νά παρουσιόζονται οί 

είκόνες φωτεινές καί καθαρές σ· δλη τήν 

περίοδο τής προβολής τού eργου, γεγονός 

πού έντυπωσίαζε τόν θεατή καί τού κέντριζε 

τό ένδιαφέρο νά παρακολουθεί μέ εντονη 

προσοχή τό eργο όπό τήν aρχήν μέχρι τό 

τέλος. 

Τό σχέδιο περιέλαβε έγκατάσταση τεχνη

της θέρμανσης πού έξασφάλιζε στόν θεατή 
τήν aπαιτούμενη ζεστασιά τόν χειμώνα, πού 

συνέτεινε νά παρακολουθεί μέ iiνεση καί 

aπόλαυση τά διαδραματιζόμενα στήν όθόνη 
καί στό τέλος τού eργου νά φεύγει ίκανο

ποιημένος γιά δσα εΙδε, γιά δσα τού tκαμαν 
ξεχωριστή ν έντύπωση καί γιά δ σα διδάγματα 

aπεκόμισε όπά τήν πλοκή ν της ύπόθεσης. 
·Ο κινηματογράφος όπά τήν όρχή της 

'ίδρυσής του καί τής λειτουργίας του σάν θε
ρινός καί ύστερα σάν χειμερινός έκτός όπά 

τήν προβολή ταινιων χρησιμοποιήθηκε καί 

γιά έθνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές, 
κοινωνικές έκδηλώσεις καί παραστάσεις 

δραματικων tργων, πού eδιδαν διάφοροι 

ντόπιοι καί ξένοι θίασοι πού eφθαναν στήν 
Κύπρο. Μέ τίς έκδηλώσεις αύτές συνεπλή

ρωσε στό όκέραιο τήν aποστολή του σάν πο

λιτιστικό καί κοινωνικό 'ίδρυμα. 

Στούς γιορτασμούς των έθνικwν καί θρη

σκευτικων έπετείων πού tπαιρναν παγκοινο

τικό χαρακτήρα προσήρχοντο θεατές δχι μό

νο όπό τήν κοινότητα τής Κυθρέας όλλά καί 
όπό δλη τήν γύρω περιοχή. Μέ τίς όμιλίες καί 
τά τραγοuοιι: >J~ τά σκέτς τά όραμυω και 

τίς aπαγγελίες, πού περιλάμβανε τό πρό-



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

γραμμά τους έγίνετο πραγματικά έθνικό καί 

θρησκευτικό άναβάπτισμα τού πυκνού 

άκροατηρίου. 

Οί φιλόξενοι lδιοκτητες του παρεϊχαν τό 
θέατρο τελείως δωρεάν προκειμένου νά 

προβληθεϊ έργο οί εlσπράξεις τού όποίου 

διετίθεντο γιά κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. 

Γιά τό πρωϊνό ρόφημα των μαθητων των σχο

λείων, γιά ένίσχυση τού ταμείου μαθητικης 

προνοίας, γιά εΊσπραξη χρημάτων γιά τόν 

έμπλουτισμό της Κοινοτικης Βιβλιοθήκης 
καί λοιπούς σκοπούς φιλαλληλίας. Στίς τέ

τοιες περιπτώσεις άνελάμβαναν καί τήν προ

μήθεια της ταινίας άπό τήν Ίδιον · Εταιρείαν 
πού έπρομηθεύοντο τίς δικές τους ταινίες. 

Τό θέατρο άκόμη χρησιμοποιεϊτο καί σάν 

τόπος δημοσίων καί κοινωνικων δεξιώσεων. 

Σ' αύτό ώργανούτο ή έτήσια δεξίωση πού 

είχε καθιερώσει τό Δημοτικό Συμβούλιο Κυ
θρέας πού έδέχετο έκτός άπό τούς επίση

μους καί τό κοινό. Ήτο αύτή δεϊγμα της 
άμοιβαίας έκτίμησης Δημοτικού Συμβουλίου 

καί δημοτων. 
Κατά τό καλοκαίρι ατό θέατρο ώργανούν

το οί έτήσιοι χοροί πού είχαν καθιερώσει Σω
ματεϊα καί ·Οργανώσεις. · Εγίνοντο συνή
θως Σαββατόβραδα καί περιελάμβαναν 

μουσική-χορό-γλέντι μέ φαγί καί ποτό μέχρι 

των πρωϊνων ώρών. 

Διεξήγοντο άκόμη ατό χώρο τού σινεμδ. 

κοινωνικές συγκεντρώσεις μέ τήν εύκαιρία 

γενεθλίων, βαφτισιων καί λοιπων 

γιορτασμων. 

'Αναφέρθηκε προηγούμενα πώς τό νέο σι

νεμά κτίσθηκε τό 1965 καί χρησιμοποιεϊτο 
καί σάν καλοκαιρινός καί σάν χειμερινός μέ

χρι τό 197 4 πού ol lδιοκτητες άναγκάσθηκαν 
νά τό εγκαταλείψουν τήν άποφράδα έκείνη 

μέρα πού τά Τούρκικα άεροπλάνα ξερνού

σαν τήν φωτιά καί τό σίδερο καί ένέσπειραν 

τόν τρόμο καί τή φρίκη. Σ' δλο αύτό τό διά

στημα δλα τους τά κέρδη καί δουλέματα τά 

διέθεταν γιά έπενδύσεις μέσα ατό Ίδιο τό 

σινεμά, γιατί δνειρό τους ήταν νά συμπληρώ
σουν δλες τίς έλλείψεις πού παρέμειναν όπό 

τόν καιρό πού κτίσθηκε τό χειμερινό μέ σκο

πό νά τό αναδείξουν aπαράμιλλο μέ τά 

συγχρονισμένα σινεμά των πόλεων. 

Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός, πώς τό 
197 4 πρό της εlσβολης όγόρασαν 1 σο πολυ
τελέστατες πολυθρόνες όξίας 1:1000 καί εί
ναι ζήτημα δ.ν τίς χρησιμοποίησαν γιά μερι

κές μόνο παραστάσεις. Είναι πραγματικά oi 
δυό συνεταϊροι τού σινεμδ. δ.ξιοι θερμων 

επαίνων γιατί μέ τήν δραστηριότητά τους, 

τήν οiκονομία τους καί τό επιχειρηματικό 
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τους πνεύμα άγόρασαν ένα ύπαίθριο κινημα

τογράφο πού δ.ξιζε μόνο 3000 χιλ. λίρες καί 
σέ διάστημα λιγώτερο άπό δέκα χρόνια κα

τώρθωσαν ν' όναδείξουν ένα δ.ρτιο κινημα

τογραφικό συγκρότημα καί νά τό έγκαταλεί

ψουν μέ τό ξερριζωμό τους σέ άξία 30 χιλ. 
λιρων. 

Καί δμως δταν έφθασαν στήν έλεύθερη 

περιοχή ή Κυβέρνηση δέν τούς βοήθησε οϋ

τε ένα σπίτι νά κτίσουν. Στίς αiτήσεις τους 

γιά αύτοστέγαση η στέγαση ή aπάντηση 

ήταν: «Oi aπολαβές σας ξεπερνούν τό ποσό 
πού προνοούν τά σημερινά κριτήρια». Καί 

τούτο γιατί καί oi δυό τους έργάζονται ατή 
CYT Α καί παίρνουν ένα μισθό μιδ.ς άξιόπρε
πης διαβίωσης όχι δμως καί της λύσης τού 

στεγαστικού τους πρόβληματος. 

'Ο Στέλιος Δημητρίου πέθανε πρίν δυό 

χρόνια όπό aνίατη άρρώστεια πού σίγουρα 

προκλήθηκε όπό τό δ.γχος καί τήν άγων ία της 

προσφυγιδ.ς καί μόνον δ ταν ή οiκογένειά του 

στερήθηκε προστάτου καί μισθού του έγκρί
θηκε ή α'ίτησή του γιά σπίτι σέ Κυβερνητικό 

Συνοικισμό Λευκωσίας. 

·Ο Φυλακτής Δρουσιώτης έξακολουθεϊ νά 

παραμείνει δ.στεγος 'Αθηναϊος μέ τήν συνε

χιζόμενη άπάντηση της 'Επιτροπης Κριτη

ρίων καί 'Επιλογης της ·Υπηρεσίας Μερί

μνης - Oi aπολαβές σας ύπερβαίνουν τόπο
σό των ύφισταμένων κριτηρίων-. 

Καί οί δυό τους έδρασαν καί κοπίασαν νύ

κτες καί μέρες, έκαμαν όκόμη οίκονομίες μέ 

πολλές στερήσεις καί κατώρθωσαν ν' όνο

δείξουν μιά δ.ξια λόγου έπιχείρηση .. Επιχεί
ρηση κοινωνική καί πολιτιστική, επιχείρηση 

πού συνεισέφερε τόσο ατά ταμεϊα τού Κρά

τους δσο καί ατό Δη μ ο Κυθρέας. Καί δμως δ. ν 

καί τήν έχασαν χωρίς νά φταίξουν, έμειναν 

όβοήθητοι στή σκληρή τους δοκιμασία καί 

όγωνίζονται ύπό δύσκολες συνθηκες διαβιώ

σεως καί στέγης. 
·Ο Φυλακτης Δρουσιώτης πού μού έδωσε 

τίς σχετικές πληροφορίες γιά τό καινούργιο 

σινεμά μού τόνισε σάν πικρό παράπονο τήν 
aστοργία αύτή της Κυβέρνησης πού έπέδει

ξε καί aτούς δυό συνεταίρους τού 'Απόλλω

νος Κυθρέας. 

'Αλλά ποιά τύχη περίμενε τό κινηματο

θέατρο μιδ.ς καί οί lδιοκτητες του φεύγοντας 

τό εγκατέλειψαν; Τό θέατρο έμεινε κατά

κλειστο γιά 1-2 βδομάδες δ πως τό εγκατέλει
ψαν oi lδιοκτητες. "Ε να καλό πρwί, ένας 
Τουρκοκύπριος ό 'Ισμέτ Φιλαβερτη όπό τό 

Μπεηγκιογιου παρουσιάσθηκε σάν κάτοχος 

τού σινεμδ. κομπάζων μεταξύ των έκεϊ 

έγκλωβισμένων πώς είναι πιά δικό του, γιατί 
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τό είχε ένοικιάσει άπό τό «Κράτος". 
· Επεστράτευσε άρ~ετές · Ελληνοκύπριες 

πού ήταν έγκλωβισμένες ατή Βώνη, άνοιξε 

διάπλατα τίς θύρες καί άνέθεσε τόν καθαρι

σμό γιατί σέ λίγες μέρες θ' iiρχιζε λειτουργία 

άφού είχε κάμει καί τίς σχετικές διαπραγμα
τεύσεις γιά προμήθεια τούρκικων ταινιών. 

Εϋκολη λεία καί εϋκολη ίδιοκτησία. Μέ τήν 

ψυχρή δικαιολογία πώς άνήκει ατό «κράτος" 

καί τήν ψευτοενοικίαση πού έκαμε ό λοχα
γός τού Τουρκοκυπριακού στρατού οίκειο

ποιήθηκε τό σινεμά "·Απόλλων" καί χωρίς 

καθυστέρηση άρχισε τήν εκμετάλλευσή του 

σάν νόμιμος ίδιοκτήτης. 

·Ο 'ίδιος ξεύρει πολύ καλά πόσους κόπους 

καί θυσίες, πόσες στερήσεις καί ταλαιπωρίες 

οί 'Έλληνες ίδιοκτήτες του ύπεβλήθησαν 

γιά τόσα καί τόσα χρόνια wστε νά φθάσει ατή 
θέση πού τό βρήκε, γιατί τίς παρακολουθού

σε καθημερινά έκ τού πλησίον. Μπροστά 

δμως ατό εϋκολο κέρδος ό Τούρκος 'Αξιω-
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ματικός ξεχνa όλότελα καί δέν ύπολογίζει 
οϋτε δίκαιο καί ήθική οϋτε θεΙο καί άνθρώπι
νο νόμο. 

Πρέπει δμως νά ξεύρει τόσο ό ϊδιος δσο καί 
οί δ.λλοι Τούρκοι πού οίκειοποιούνται καί νέ
μονται τίς έλληνικές μας περιουσίες θά έλ
θει έποχή πού ή άδικία πού έγκολπώθηκαν 
θά πέσει σάν κατάρα όργής καί τό ψευτοκρά
τος τους θά διαλυθεl ατά μέρη πού τό άπετέ
λεσαν, οί 'ίδιοι θά τραβηχθοϋν καί περιορισ
θούν στίς δικές τους περιουσίες πού νόμιμα 
τούς άνήκουν, δλες δέ οί ·Ελληνικές περι
ουσίες πού τώρα τίς εκμεταλλεύονται θά 
Περιέλθουν σ' αύτούς πού τίς κατέχουν μέ 
τίτλους ίδιοκτησίας. ·Η ·Οθωμανική Αύτο
κρατορία πού κρατούσε τρεΙς 'Ηπείρους κα
τέρρευσε καί μαζί της ή Τουρκία πού λίγο 
έλειψε νά χαθεϊ όλότελα άπό τόν χάρτη, για
τί είχε σάν ύπόβαθρο τήν άρπαγή καί τήν 
λεηλασία, τήν άδικία καί τήν οίκειοποίηση 
ξένων περιουσιων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

τίς πληροφορίες γιά τόν κινηματογράφο 

"ΑΠΟΛΛΩΝ" Κυθρέας τίς έχω πάρει απο 
τούς κ. κ. · Αριστόδημο Μαλαόν άπό τήν ένα-

ρία ·Αγίας Μαρίνας Κυθρέας καί Φυλακτήv 

Δρουσιώτην άπό τόν 'Άγιον · Ανδρόνικον 
Κυθρέας. 




