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ΚΥΘΡΕΑ

· Η πορεία τού θεάτρου Κυθρέας
' Υπό

τού Δοκiμοu

· Εφέδρου · Αξιωμαηκοίi

Πuροβολικοu Πετι:Ίση Στuλιανοίi Μόριοu

...

1'1

Θiα-τρο. Μιa

πολvδιάστατη, yια-

δtν είναι uο~άχα «i\ψις» δπως Μλeγε

o\lrε j.ΙΟIIάχα ή

δ

ατ!)ν

όικοή, σαν .λόγοι; καi μέλος, ό:λλlχ εΤναι ΟΊ.Jγ·
χpόιlιως η δράση,
Ο:νελlσσεται

μ ιό

·πράξη δηλαδή

μέσα ατQ.; χρόνο fχσ.ιτας

ΟΙ

πάνω

κα1

οί

Ι<άτω

θηκαν κa!

ένορίες

σιι')"κροτή·

<7Cx\l

ο1

~όλοοθοι:
Άτrό πλευ,p(iς πάνι:..> ένοριc;;,ν:

πώ
μια

!':ι' !να •τέλος "Κα\ τiΊς όποίαι; η
~χι;:; !Ιια ψ<X\I!i,OO η ό;φο:νέ.ι;-.ιωτο ρuθμό ...
Το Θέcrτρο είνσ;,

αvτb πο\.< ψανε.ρ?;νει ,.η.,

έv(;ς λαοv.

Ο!

Κυ

τόο-:.> 'Π(Jλu συνδεδεμένοι μ1: τίjν
-τnE5~:tξt:.t\•

καi

καλλιιφγη-

η'\•ι ·παvι~ρχαια Θε

άνθρ,;;·ποι

ΠοU

άπ(ι

τwι;;, 3:>1 Κιιθρεi.i!τες

τον

δι1:v
1η:ι~J μ~i χρι η•ρ !v

τc) Εργο το γυναικε~ο
ΡiΊ

σrαι!

rεωρy!vο Πετάση κ<α1

τοο Λοlζου, O''H1il

i;'t πολλοuς

Σ~Η.Jλ~<Χ·-

νοiλ

χώ-

κα!

ροvς.

ποο λέμε
CHJ'('J(poιvOO

κvρ\ως

μi: 'ΑpχαΊες ιραγω-

Ό tμmιεuστfις τής fδέας, δηλ η'\ς σννέ

πως τοuς

κοί.ιδης, Αvτο γινόταν ΥΙΟ:τi 'rr1·v

&'Ο

αuτii

άm:>υσlαζι: τό yυ;rαικε!ο ατο•χεiο ό:πό το Θέ
ατρο, λόγω τοί) δ'fι θε:ωρεlτο !1'1'pom1 μιa γυ
ναίκα να

Θέατρο, 'Εδώ θΟ: μΎΙΌpοu-

)(Ιση<; καi
μι&:ς μεγαλίrrε
ριηι; ΘΕ;ατρικης; Παpάιδοσ•ης, ό
δά

ποίiμε: πως

σκαλοι; Κιrnραyόρας Σταίiρος μάζεψε 'Πεpί

γvΥαίκας emό το

ποv 18 νέοvς στο σχολείο τiΊς τοόμ'Πας δ
τrως f.λεγαν το ΣχολεΊο Άyioo Άvδ~iκοv,
έξηyώvτάι; τοος το\ις λόγοος; τijς σvγκέV'1'ρω
σης, Ή ίδέa: αότη -roV Κιιπραγόρα άρεσε.

1Η.'t>νω

Σ ηιλιανοο καΙ δ

'EJ>,..

Πατριι.)τικοΟ

'ΠΙΟ

τΟΟς κρατοVσαν διJ.ο
το\)

σαμε

va

κά•'οομε
ήταν

μάλιστα ΠΟΟ

μι.:): παρέ'.-θεση ΙΙ<α!
αiσθηη'J ή ό:ποvσiο

να
τijς

σε τέ-τοιο δαθμο

πολλές

φορiς avάγκαζε

τοuς

δη.μιοορyοuς αότijι; τής σκέψης να σταματή
σοιιv.

Εότυχr.:Jς

6ρέθη.καν δύο-τρεΊς

άνδρες

ΠΟU μ1τορο\)σαν VCx τrpοσcφμοστοw 01'0 ρόλο
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της yννςtίως. Αύτο δμως δέιν μποροUσε

vO:

Ιtiη\/Οθέτης γιa τiς κάτω ένορίες εΤχε ά

aV~ΛεXfO"Tt:i γιι:Χ πάντα, έτσι fνας λόγος πού

vαΜ-βει lνας άλλος

ίΚανc τούς Κv&ρεώτες

vO:

σταματήσουν τη

μεγάλος δάσκαλος

δ

θεατριιιή τοuς δράση ήταν καΙ αύτό, της ελ~

Χρίστος Τσιγώνης. Πολύτιμη ήταν ή δοήθεια
πού τοίί fδωσαν δVο άλλοι δάσκαλοι τής

λειψης yυvο:ικών. Το πρώτο Δρά·μα εΤχε τ~

Κυθρέας, ό Γιάγ4<ος Κωνσταντινίδης καί

ση μεγάλη iιπιτvχία πσU

στος Λογγίνος.

έφερε

σέ

σκέψη

τοίις οραματιστές yιa την δη·μιοvργία ένός
σvλλόyοu.

Άπό tΒω άρχίζει καΙ ή Ιστορία

τοu &εό:τροιι Κvθρέας.
ΟΙ νtοι τW Άγίοu

Άνδροyίκοu καΙ

Ά

γίοu Γεωρyiοu fίθελαν να άvαλάβοw πρωτο-

δ

Σav tρασιτέχνες fιθσιτοιο1

οΙ: 'Αντώνιος Χ'' Γιάγ.κσυ, Κυριάκος Χ''
ΓιάγΙCου, Σάβδας Στuλιανοϋ, Μιχάλης Στυ
λιανού, Γεώρyιος Κορέλλης (Δάσκαλος), 'Α

θανάσιος Πέτσας (Δάσκαλος), Γεώργιος Κ.
Χαραλαμπίδης ..{Δάσκαλος ά'ΠΟ τό Τραχών ι

6οιιλίQ, τrριΧγμα ΠΟΟ δέν άρεσε στοιJς κατοί

Κvθρέας), Μηνάς Γεωρy. Ρουμπαλιά, Γεωρ-

ΚοΥς τώv. κάτω έvοριώv μέ ό:ποτέλεσμα τώρα

γσυλλί}ς

ή Θεατριιιι\ δ;μάδα τώv δύο έvοριών
xω
PIQ'11:i ai 5όο δμάδες. Ή σVΙΛερyασία τών
$W ~tά(εωv θά σuνεχιστεi γιa δύο φ.

Λόρδου κάί δ άδελφός τσυ), Παναής Χpι
στοδσυλίδης, 'Ανδρέας Κ. Τταζέτικοv, (κα
τόπιν Ιερέας), Παναγιώτης Κ. Τταζέτικσυ,
Ζαχαρίας Καλλή, Στυλιαμός
'Ορφανίδης.
Γιa τίς κωμωδίες μάλιστα Προστέθηκε κα1
δ Χρ. 'Ηλιόπουλος (δάσκαλος ά:πό το Πα
λαίi<vθρο), 6 'Ιωάννης Κλεόπα, δ Μιχάλης
Στvλιανοϋ καί δ γνωστός ήθοποιος
ά'ΠΟ
τr)ν Λευκωσία Παπijς Φιλιπ'πίδης cγυναικα
δελφός τοϋ γιατροί) ΕύD.θοvτα).

va

yς,. άκόμ-ιι κ<χi

eα

σταματήσει γιa πάντα.

'Ε&) μiκ'Οii)Οί:ιμε να ποϋμε πως το Θέατρο
1"Ι)άβηξε Φι:όμσ άρκετοιJς νέους της Κυθρέας

«απά 701.1 μέ ό:ποτέλεσμα δ άριθμός τώv με

λι!Μι να. α~ηθεϊ στσUς 30 .. Αύτa τCι μέλη
"l'fiαiζαw;; Θέατρο μαζu καΙ πσλλές φορές τΙς

έΑεύ&ρες ώρες

διασκέδαζαν καί έπαιζαν

καντάδες.

'Ακόμη Wα γεγονός 1\ρθε vO: διαταράξει
τiιv σ!JΙΙ'Ερ)'QΙ,7\α, τής τόσο ώραίας καί ώφέ
λιμης σVΙΛερyασίας. Αύτή
σι}'μ<χ11.1ι το τιλος της.

Ό

Ιάeδας

τr)v φορι:Χ

Στυλιανού πσU

1\ταιν

δμως

ά'πο

τοος Π13ω'fεpyάτες ούτής τής ΘεατριΙCής κί

νησης δvααρεστήθη.κε μέ όρισμέvο: άτομα
της θεατpιιcήι; κίνησης στον γάμο τοu 'Ακα
Qιώτη ιιοl άπεσκίρτησε ά'ΠΟ ττ)ν όμάδα .:χό

τή. Μάiλιατα δ ίδιος έnηρέασε τΟν πατiρα
καt ηΊv μητ&pα τσυ έτσι ώστε να μftv ά
φήqσυv τον άδελφό τσυ τόν Μιχάλη Στvλια
\'Οiί vιί g(ΧΥ<Χm;χίξει θέατρο. Αύτη ήταν μιa
ό:πό τiς μεyαλύτερες άπώλειες τοϋ Θεάτρσυ
Κvθρέος;. Αf.πο το γεγοvΟς έφερε στΟ τέλος

τr) '· οwερyαο{α τώv δVο παρατάξεων.

Μω.ιΟτο pετά άττ' αύτο τό γεγονΟς ά

Βοηθοί

Δάσκαλοι:

Γιάγκος
στος

(γιΟς της Καλλισθένης

........................

Χρίστος

Τσιγώνης,

Σταύρος

Χαράλαμπος

Κυ-πραyόρας

κα1

Φpοντιστiις

ΟΙ πάνω tνορίες συνέχισαν μΕ: τά
στελέχη

τήν θεατρική τους

ρcχστάσεις hyίνοντο

στΟ

δράση.

ίδια
πα

κλησίας Χαρδακιώτισσας καi στήν πλατεία
κοντCι στό

καψεΥεiο τοu

Γεωργίσυ Πετάση.

Μερικά ά'ΠΟ τά Θεατρικa έργα ποιJ έπαιξαν

oi
ή

πάνω tνορίες ήταν ή .-.Γκόλψω), cΈσμέν
Τοvρκdτrοϋλλω,

cΆδικημένος

Σύζυyο9,

c9η -'Ισυλίοv 1821:., kαi άλλα πολλά.
ΟΙ παρ<χb'τάσεις τών κάτω tνοριώv έyίνον
το στΟ

π;ροαύλιο

τf\ς

ιδ<κλησίας

'Αγίου

Άνδρσιιίκοv καί στiς αίθουσες τελετών τώv

δύο bμάδων φοόvτωσε άκόμη

"Εται at 8w παρατάξεις χωρισμέΝες πιa
~~ καi tνισχVθηκαν ώς έξής:

ΟΙ

προαύλιο της ό<

τ~ .ε'fxciν μεyόλη άvάyκη γιατί μέ ττ)ν συν
ε~<: καΙ τίς συμβουλές τσυ θά πετύγ

σ<φμ~w;;.ς σωστά.

-

λιανού.

Δημοτικών Σχολείων.

χαιvο:ν. τrολλα στό Θέατρο καi θά εΤχαv άρ

Χρί

Χατζηδάς,

Διορy<:νωτr)ς- Σκηνοθέτης ό Σά66ας Στυ

-πωό~ J<<ti . δ μεγάλος Κυ-πραγόρας άφή
ν<;\i\ιτ<Χς τΟ &ιιειρό τσυ vO: πάει χαμένο, δλοι

κt~ mwxlaς δίνοντας παραστάσεις προ

Λαγγίνος,

ΣτυλιC1'119ίί--Κωνσταyτιvίδης,

I

~

Ό άνταγωνισμός καί ή έχ&ρα μεταξu τών
πιο πολu σέ

6α&μο που ή δ·μάδα .των κάτω ένοριών κα
-rηγορή&ηκε άτrο "Ιtολλοος πως 1\ταν άιvάξια
να

παίζει

οράματα.

'Η όμάδα δμως τώv κάτω ένοριώv δέν τά
εβαλε κάτω καί παραιyvωρίζοντας τίς συκο
φαντίες τής

άλλης δ;μάδας,

έφερε

μαθητtς

I

f
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ό:πο τi'jν Λεvκωσίσ
καΙ

μαζί μ€ έπσηελματίες

παρουσίασε ΦΤbν ΧορΟ τοο

π<:i.ι πpαγμαηκa εΤχε μεγάλη έπιτvχiα\

Μετα ά:νεδάζεται
ρης».
δ

Ζήνων

Καπάμης.

πρωταγωιιrιστικοος

ή .τΓκιS;/Ιψω:ι>,

Μι;τΟ:

έδώ θα

μ:πορΟΟ

va

τταρένθεση καΙ

ά

~···~'Α'~"-~n ΠοV άντιμε~

δ

Γιάγκοu,

Μαζί

ρόλοuς

δ Μιχάλης

Ροwος~Κολι6ς καi δ Χ''

λότο
τιi>ν

€λλ1:ιφη

ήθorrroιi:w

ρ\{,>ς ή ό.'"Παιαlα

καΙ

τό

ΆντCJvης

δ

Κώστας Κολιός.

fργο σημειώvοομε πως

πάνω ένοριιi>ν.

Χ''

Κώστας

τόπο Οπrο

·wαίχτηκε
τήν δ·μά&ι

Πρω-rαγωνιστης σ' αίπο

τό Ε.ργο δ Ζήνων Καττό:μψ;.

κv-

ςrτοιχεiοιι. 'Η

Κα6αλΜ-'

τοvς κρά:τησαιι

ό

Στuλιαιrοίi,

στΟν ϊδ10 χ,ρόνο καί
είναι τδ oii(O'\IQJ.IΙΙ<ό,

<ι:Μαvρος

Πρωταγωνιστi']ς ό Γιάγκος Κολιος καi

Άπο

τiς

συνεχεΊς έπιτvχiες

τής όμά

δ:χ; τωv κάτω έvοριι;';,ν, ή δμό:δα τοίί κ. Κατ·

τάμη πρότεινε
τi:w κάτω

ξαν6: σwεργασία.

:Ι:νοριιiw

δέχτηκε,

Ή όμάοο

μάλιστα

&πό

ένο:

mryH:tτζij

φρόνησε Ιiτσ;

ώστε

λόγου.

6ρισκόπw

στi!Υν

μα μέλη τόπ: ε!χαν έγγpaψ'tΊ

ποv

νά. μό:ίkι τi'jv τέχνη το\)
εΤναι ή "Π•·ni•Ί't"'rωc:"

Ή
τόσα

έφικτο

νό:

κα1 όmοφασ1σηj--

6:πό
1οuς

κατο\ΙΙ<α.•ς

ας.

κό:πστ κά1τοο

χες,

Κuθρέ:-

60

πij--

φ·ηαχη:Ι οοήθησε η κ;:χ ΜΟλ-

yα
κα~

ΤΟUς \δΙΟΙ.iζ

τών Ι<.Χrω {.vopιw.ι

ρόψ1t.ι;ινα.

Ό δάσκαλος

Γιάγ--

l>ηJλ~ανοΟ: ζωγpάφ~σε ~rrάvω στό κάrrtυ"f

l.να 'rt'f~i,)~HC)

c;rλoT,,.

'Η

Ολη

έργασia

τ-ης

f.γινt σ-ιr-hς fιλ~<:n<<:i.ις τοο λ Βα
Ή &ιvλειΟ: α::,,η τοv σκηvικοο cποίχισr.

!'.:3

·r-ι~ πανί. 'Λξiζει ν.Ο: σημειι.:&! πt:)ς
v~-r..,,,,.. κpcl

δ κ. Γιάγιως Κωv-

&φιλrJΚε.ρδως ΥΙ<"λ νu

ση-μειωθεί' -πως σaν μόνι

ομάδα

σuνέδαινα-v πάλι
λει

κάτω

·n;)v

δvσάρεσ·rα γι'

Στu

ρ6λοuς κράτησαν
Γιάγκ.οu καΙ δ Άθα-

0-

δεν

μάλιστα νό:

ί:pγα

€Jξω

Ι·

δέας

ό κ.

6άζει

τα
παu

κάτω,

κο:!

θέ

Θεατρικ;-'.ι:

η)ν

η';•;

θόι βοηθήσει

τa

γεγσvότα

παροvσ ιάσει

&πο

αίιτη

ένορι.::w παρό

αόη'J

;η:pίπτωση

καΙ

πci!ς

δ όvεφεuη)r;

Κuπr><:χy,')ρας.

αuτrιι; τi)ς

πρόγμα

το δποΊοv

κάvε•. Όπι..Jς χαrλ--αιγηριο-ηκΟ: μaς ι:iπε δ ~t.
Σό:Μας

va

Σ τvλιανοΟ χρειάστηκε γιά

ζ.ΗΟV Άμί-αντο

va

5γr.Χλει

άδεια

•iμi··

ρες. 'Η ά&ια 6yijκε ά:πο τG'\'
μεσοΟ γιΟ:

Λε·

15-·-20 μέρες καΙ σ-τοίχισε €3

έξΟΟα τοίi κ. Κυπρaγ6ρα. Σvμφωνήθηι<:ε λoι
rri!Jιv

να

<rαιχτεl το

Έκ•δικητές»,

fργο

'!Μό:ρτuρες

μέσα αη1v α'1θοuαα

Ύδpαίου στον Άμlαvτο
δ Μιχάλης

Λόγω

400.

νέχισε πάλι χι.>ριστό:.

τi'!v ιποχi'ι έκείνη. Το
ήταν

συλ

ριαμ-έ.vωv νέων δυακολιC>v ή κάθ€: ομάδα σι•

ζήτησε yιa το Σκηνι-

1:30

va

Άξiζει

κ.

6

Σάβδας Σ τυλω:vοv &νέλα6ε τi'ιν

γιΟ:

~Ηό:

1{0:\

τοο Μελη

μόνο

w·

)l."fα. Ή ένοικίαση τής αίθοuuας Θα σ-τοίχισε
κάπου

1500

yιa τον 01<σπο αίιrό

f. 8.

φυλλάδια Πfiplπoo, αότο ίtyινε

&κόμη

δ&ο φορές, χρειάσ-τηκε δ!: ή έκτvπv.κrη &λλων
τοοι;.>v ψ~.ιλλαδίων γιατ!

r ιa
γα.ι

χρειό:στη;κάv

κω

-πριο

ή{k.>'troιo Παπή Φιλιππί

δη, τψ κ, Κpιστόδονλο Ήλιό'ιtοuΛο,

τi!Jιv ά

'Ή

δύο α&τ{)!i'(ίvητα άvfι-

κοvτα το ένα crτόv
την

Κυθρέα

Παvαγιώτοu

καΙ

τοv fρ-

18

μεταφορά τοος fγιvε
Γvμνάσ·ίου, τΟν Κu

τ!ς

ηΊv

το

(Σ ιαηλή)

Μιχαηλίδη
&λλο
&πο

στΟν

όmο

Μιχαήλην

τΟν Μαραθόδοu-

vο. Χαρακτηρισηι<ό: θvμδ:ται δ

Σό:66·α Σ τu-

δελφδv τοίί Πσντί,κα κα1 τbν γιΟν τοΟ Τ ου

λιαvοίl δη ityιvε σταιJμος σηΊv Χρuσ66ριιση.

πάρατζη.

τηv vuxτo:v έγινε ένας άλλος σταθμος δπου
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lιαvνάvτi\Ο'Ψ τΟν 'Αδάμο Παπαζαχαρία άπο

γα τά έξασφάλιζαν γιa

'Π\ν Κvθρέα, ό woioς tργαζόταν σαν Μάγει

κ. Κλεάνθης Κολιός

.ρας στα Με:1'<χλλεiα.

φtρει

Στόν J(VpiO ρόλο δ
κοv.. Εiδtκά αώο το
Τσvyώιιης.

Κ<χλλfις

'Αντώνrις Χ"

Γιάy

ρόλους

δ

Ζαχαρίας

(σ&ι &ρχηιyος τf)ς όργάνωσης)

Μιχάλης Στvλιαvοϋ

(σav

-Αησιε

Σ! &ρώπιοη πού Ειcανα

δ

Χαvούμ).

στον κ.

Σά66α

Σwλιαvοii γιά τvχΟν περιστατικΟν ειί~άρι
στο

fi

τίς

δύο όμάδες δ

Κλινii<; ΠοU τα εtχε

μαζί τοιι άJπΟ τfιy ΑΤγvπτΟΥ καi

ό

δάσκαλος κ. Χρίστος Λογγίνος.

έργο το δίδαξε δ κ.

Σ! ιtόριους

i\

Δuστvχώς γιά πολλοιJς λόγοvς οΙ δύο δμά
δες σταμάτησαν να παίζοvν δράματα.

μως ή

• 0-

Θεατρικr) δράση τών Κvθpεωτών θά

σvνεχιστεί Φ<όμα γιά λίγο χρονικο διάο-τη
μα μέ τά

01

άριστερά

Σωματεία τού τδτrοv.

ποραστάσεις τώι.ι Σωματείων αότων γι

δωά-ρεα;το στήν παραμονή τοος στΟν

νόντοvσ~ν στά έξοχικά κέΥτpα τώι.ι Ζαχαρή

Άμίοvτο, ό τελεvτα'iος_ μαί διηγήθηκε τfιν

'Αθανάοη, Άvτωνίοv Λοίζαι καΙ Κωστfj Χ"

iοτορία ίκεiνη -rroιJ

'Αδάμοv.

δ 'Ανδρέας Κωνσταvτί

νοv- ~ σrον 'Αμίαντο
Χωρiς σώΟς να το

μ-Ε ε~οιλιότητα.

mi σε καvivα, τήν ώ

ρα τής ~ης εΤχε μεταψιρει μιά σκά

ιpη -rτήλι\Α1 πάνω

στήν σκηνή.

I"''Vλlαvoil στό τέλος της

Α'

Ό

Σά66ας

πράξης

Σαν έρασιτέχνι;:ς 'Προσφέρθηκαν οΙ

Γεώργιος Στvλλfj Όρφαναί, Βασίλης Βασι
λειάδης καi ι'iλλοι πολλοί.
Δvστvχως δμως καΙ

πάλι ή προσπάθε-ια

τών άριστερ&w Σωματείων δεν κράτησε γιά

εΤχε

πολύ. ~Ισως ή διάδοση τοϋ ραδιοφώvοv, τής

μ~τφι;ινήσει την σκάφη, χωρiς vά τό άντιλη

τηλεοράσεως καi ή δημιαιριyiα κιΥηματογρά

ψθεi δ -Πατmv6ρέας, δ δποίος στο μέσό τfjς
Β' Πράξης,- ~ρχισε vά άναζητε'i τίΊv σκάφη,

φου στfιν Κvθρ€α άιπΟ τΟν κ.

\kφοΟ ~ρχιο-αν οΙ πόιιοι vά τον ένοχλοϋν.

ση τών Κvθρεωτl.'w. ·Εvας άλλος πιό, σοβα

Αότή ή τrαράσταση εΤχε μεγάλη έπιτvχία
σ& τέτοιο 6α.&μ.Q πού έπαναλήφθηκε

φορές τΙς tπόμεοvες

καi

3

μ€ρες. Μάλιο-τα

4

εtχε

ρός λόγος ήταν καi

ή

θρέα έπαγγελματικων

έπίσκεψη

ψορα τΟν μήνα, γιά νά παροvσιάζει Θεατρι

Θεάτρου μας cm-ως δ Νίι<ος
•Ελλη

πού παροvσιάστη

Κu

αύτός

τοϋ Θιάσου Γέλιοv, ταί ΟΘΑΙΚ καΙ ταί Θιά
σου Παπαδημήτpη.

"λλ'λα θεατpU<a έργα

στiιν

Θιάσων &πως

«λειστεi σvμφωνία δπως ή δμάδα έρχεται μιά

ι<Q tρyα.

Γεώρyιον Πε

τάσην, fφε,ραν σέ τέλος τήν Θεατρική Δρά

Μεγάλα όνόματα

Γlαναyιώτου, ή

τού

Παvτελίδης, ή

•Ελλη Κvριακί6οv,

'Ανδρέας Μούστ.ρας, ή

Φ.λωρεvτία

δ

Δημη

Ι«JV dπο την όμόiδα των κάτω Ενοριών καi ποι)

τ.ρίοv, δ Γιάννης Ροvσάκη<;, δ Γιάννης Μεν

εfχαν μεγάλη έπιτvχία εΤναι: cΌ ΚοvτσοιJ.κ

τώνης-Φιρφιρής, δ Κώστας Παπαιμα.ρκίδιης,

Μεχιιμ€τ» τΟν δπο'i·ον έρμ·ήνεvσε δ κ. Γεώρ

δ 'Ανδρέας Μαvρομ·μάτης, ή Καίτη Τσεριώ

γιος Ά. Κορiλλης, την Μαρία κόρη τοϋ Χ'

τοv-ιΓ1cχόλοu, ή Δώρα ΚΦ<οvράτοv, δ

'

Γιωρι«hζη 'pμ'ήνεvσε δ Μιχάλης Στvλιαvοϋ,
τΟν ι:'μmιστοv
~ίδιης ιtαl

Θεράπων δ

τΟν Μεττέν

Σ τvλιανΟς

'Αγά δ

Όρ

Σά66ας

Στvλιανοϋ.
cΉ Φι.λοcή '-ΕταιρείCD τήν όποία δί&:χξε

Βλα

δίμηρος Κα~J~Cαρίδης, καi άλλοι πολ~οi πέ
ρασαν άπιΟ έβω άφήνοντας τiς καλότερες bι
τvτιώσεις.
Ή μοναδικiι Θεατρικr'ι δράση πού έyίνετο

τά τελεvταiα

1Ο

χρόνια ήταν τά θεα"Ι'ρικa

δ Τσιγώνη!; καi ποU έπαιξαν σέ κύριους ρδ

fργα ΠοU άνέ6αζαν μαθητές

λοvς δ 'Αντώνης Χ"

μοτικών Σχολείων Κvθρέας, δσο καΙ τοϋ Γv

Γιάγκου, Παπάvδρεας

Κφν.στον:rΙ_ν~, ._Χρίστος, 'Ιωάννης

i\

TovπQ-

, οατζιης κ?ι.,Σ~ς Στ\ΜιανοV στον ρόλο
·-.~:κ~-~

,

-:mσ. &ρy<!,' χωιttς να ξέροvμε
στοιχεΊ-α,

'lfOU

πολλά

'Παίχτηκαν τfιν έποχή αύτίΊ

-1\-

μvασίου.

Καi

μάλιστα

EXOIJV

κό τοι.κ; πολλές έπιτvχίες:
ατρΙκά Μονόιrρακτα,

-rooo

των Δη

στό bιφτητι

Γ1cροι.ιqtαζο\!. θε

αe διάφορες κο:ιΜιη:

)(VΙΚΕς tκδηλώσεις, καθως κα'Ι lιrτίκαιR(Χ :Θεc;χ
η>ιkά Σκετσάκια.

- Αλλοτε

πάλι τrαροοσία

ταν: ~ ζεi τό Μεσολόγγι», «Κατηραμένος

ζαν τραγωδίες καi fριyα τού σόyχρονοu 'Ελ

u-t61;t-,

~ 'foU ΖαλδyγσJ~, «Νεράϊδε9,
Jλα.ιε~ 6οακός:., c'Αγαπητικος της Βο

ληνικού pε'ΙΙ'ι;ριτορίοv.

mι0'11'01ίλΜχς» κ.~. π.

λείο της ~ιώτισσας

'Afl(e:t Υ« ο-ημειωθεί πώς τα Θεατρικά φ.

Μικρο1 τδτε θυμάμαι
vά παροuσιάσοιιμε μαζl

στο Δημοτικο Σ χο

π-ροσπα&ύισαμε

μέ τiς

πολ{ιτιιμες
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δοήθf.ιες φvσΙΚΟ: .,ι;;;v δασκάλων μας διάφορα
Θεατρι«ό:

Μονάτι;ρακτα στΙς

κa:λλιτι:χvικf:ς

τα έπόμενα

χpόνια σννε:χίσαμε μi άλλα

Θεατρικό: έργα κvpίως tτrίικαιρο:

Θεατρικό:

bι:δηλώσεις. θ!Jμaμο:Ι ΤΟ'\1 lαυrό μοο τr:ρωτa:

Μονόπρακτα καi Κυπριακό: Σκέτς.

γ(.)'ΙΙΙστή. Μαζί j.IOO τrαίζανε, σa\1 σvμτrpωτα

pεση των καταλληλοτέρωv

ή Μαρία Θ. Φωτίαι, δ

μδ:ς βοήθησαν π~Μ ό κ.

Μακpfις, ή Κvτr:.ροόλλα ... , ή ά6ι:λφή μαι Ρέα
ι<σi ή Ν7ίνα Κωνσ....ο(ι;ρα. Το Γυμνά

της

σuyyραφέαι;

σιο ΚΙΙ&pέαι; tτrίσης τr<:Mu συ~ &Υι6αζε Θε

σης yνωστf!

ι:ι:-rpιi(.Ες Παραστοοεις. Χα<ραιι;τηριστικΟ:

• Ο λα τό:

μaμαι σ'f'Q

Σ χολ ικfις χρονιάς

παροuσιάστηκε το

1973

θv

'f'Q

'Αξίζει νά σημ-ε.ιω&Ί "Π"ωt; πολλο! κάτοικοι

CE

~~ω

61to

Wr7j

θεατ ρικιΖ>ν έργων)

,

η·ού παpοvσιάσαμε ~ταν κυ

Κλείνοντας

αίιτij

μοο τήv

&vctφoρix

γιι:Χ

το Θέατρο Κuθρέαι;, θα /)eελα να πω, ;τώς

τής Κtιθρέας, "Π"αiζωιε,
τρο

cr.;yy ραφέας

ρίως δικά τοος έργα.

fρyo cΉ

Θυσία τοο 'Μραάμ::..

Ιtι:;

κα1 ή κα Ντί'\-Ό ΨαρΟ: (άτrο ηΊν Λεμεσό έ'Πί

έρασιτεχvικ&,

θέα

διάφορες bι:8ηλώσεις ΠΟΟ γη•ό!l1"ΟUσ<:ι:ΙΙ
τήv Κι.ιeρέα. Μιά περ!wrωση εΤ~~αι

ΠοV "1"0 1969 6:\Ιεοάστηκε σf: ΚΙ'Ιι'Ι'jj.Ιατο

$έατpο της Λεuκ<.>σiο:<; μt φροντίδα καΙ σκη

οο

μ"Ποροϋσε τό 16ιο

δει

πρωτοδοuλiα

Σωματε\'ο vό: &vαλά

μt σκοπό

1110ς

η)ν

Θιάσοι.ι μέ γενικό σκο

πό το άνέ.δασμα Θεατρικι'J.t

Παρι:ιχτrάσεωv

ποο νό: πpο6λη·ματiζ0ΙJ'ΙΙ κα1 vό:

τοο καθένα μας yιά τό πp66λημά μας, Θό:

~!α τώ Γιάννη Μεντώνη-Φιρφφή fι c9η

μ'Π"οροίίααv vά χρησψοποιηθοϋv νέοι καi νέες

Ίοολiω

τf\ς Περωχflς Κιι&pέας ι<αi ώ<όμα νέοι ιΧττο

182i~ τοο Βασlλη Μιχαηλίδη.

1Ι'α1'έρας μω τrοο

Ό

λάδει μέρος σ' αύτήν

άλλες «ι:ι:-τεχόlμεΙιες περιοχές.

Θά

μrrrοροίίσε

τijv '!'Ι'α:pάσταση tρμήνεvσε τόv ρόλο τοίί 'Αρ

vά γίνεται μιό: παράσταση τουλάχιστον τόν

χιεπισκότrω Κvπpιανοο. Μιό: άλλη χαραι<τη··

χρόνο, τό: δε χρήματα ό:πο τό: κέρδη οο μπο

ριστιιι:f!

ι;Τναι κα1 ή

τοο θεiω .μω κ.
/i'παφνε

Θε6δωροv

μέρος σ-ε 1rολ\tς

Πετ&ση

πού

έκιδηλώσεις

έγiνοvτο πι;ι:λαι~ στ!.; Κεvτρικtι;
Ή

m:piπτωση
πσV

παΊ

"ΙΙ"οU .μαζί μ·i: αλλα: b<το-

πισμfνα 'ΠαιδΙά πι;χ:ισ'1"Ι'α.θούσαμε μέσα
vά

ό:πι'ι

«γωνι

σηκ6τΙΊτας, ά'ncιxfjr,: ιι:ο:Ι καρτερίας.

ro

να ΠΟ:ροιχ:ι"Ιάσοι~με

ro

τοο

«Ω

1τοίι Πt.pΙ"(ράφεt τό: γνωστό: γεγοφ

Σδ:ς

vd:

φτιά

ξουμε τον Θiασο τοο

Σωμστε!οιι μσ:ι;;.

~Αι:;

μi'jv

10

πώς ηδη

Qm:Q

ιι;α1 τrοο Πlf:j:Η-

λωτη Κε.;:ιόνεια:t έvήρyψε. πρι':)το
λεσ·μα

νά

παρα.κ:η(tζε.ι

νο τό

πpiv

άποτέ-·

έvό:μισv

χρό-

έργο τfις Ο"V!J7ΙΟ:τριώτισσάς
έλιώ.

Κι /Υπr.κ; εΤπε κάποτε ή μεγάλη μας MA-

Piri<A

ΚCΠΟΠΟΥΛΗ.

καΙ πάντα Θέατρο ...
Ξαναλέω τό τw Ά'Ποστόλου Παvληu:
τ(\1 κοομ(ι) ...»

Στήν προ-

βοήθησαν "Πολλά τrαιτα)ς δποίοιιι; εtvαι ή d&λφή

μαι Ρέα ΠετΦη, ή Κίιιι:α .Χ''

c'Αδού-

κα1 πόJλι

Όρφανοίί.

Ο"rtαιkιά μου

καΛι;:, λοιπδ-.ι νέοι

καΙ νέες τίjς περιοχi'jς Κιιβρέας γιό:

της

ησσqς

διό: μερ:κο]
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ΚΙJΠραyδρα.

'!6έα

τοvς κας

'!1/}ΟΟ"'Ι!"αιh:ιά j.Ιας ξεκίνησε κάποο

νότα στιΊν Κvθρέα ·r<ι

δισταγμο

τiΊ\'
τοΟ κ.

ό:πέ&ιξαv

λΟ(ΟΟΚΤΤΙ·ΡΙ<ΜΊΙ~!'1 ε!ναι ή

yρά.φει

γιΟ: τiς άνάγ

χα"·

&κόμη τιΊv ό:

Ή

Χωρίς

i_••

·πάλι

. μας

μ·ιa

)(ρη"σψοτrοιη.θα}ν

"""'"'"'"''-'>·

ήταν

μσ..ι

pοΟσαν να

t<:ες τοu Σωματεiοο.

καΙ ή

Γεωργiα Σαι:ιηιyιάννιJ. Μδ:ς βοήθησαν tπlοηι;
'11"0λΛά πα;διa τοο θεατρικσίί διμ!λω Γμμνα

θέατρο...

καΙ

vά ζήσω, δί!ν
καΙ

χίλια

&0:

χρόνια

το χορτάσω ...

χiλια θέατρα

•.-0:

χτίσω,

δev θα .μο() φrιάσαιvε ! .. .

Ή ζωfι εΤναι Θέατρο! ... «τί ικοιvοτοπίω
ικι δμως ττJv έ'ΙΙ'αvαλαμδάνω:'

αίοu 'Ακροπδί\ε:ως Α' τοο όποίου όπήρξα μέ

Νό: αl

λος καΙ Π.ρόεδΙΚΙι;.

ΆτrΟ τώρα καΙ μ'Ι!'ρός, ό,τι Θκανα ώς τώ-

-t:πpογραμματικαί

μου

δηλώσεις;)
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'Πάνrα ....
Kvpi()Ι,

κ.;.ρ1<:
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129
Κα!

Σvγγραφε'!ς!

Υ.Σ.

iσ·τοpί·σ: τοο

Κuθρέας

μο() η\ν διηγήθηκε δ πατnτοίις μου Σάt'ί6ας
Σw:λιαVQu &η-ο :Πιν Κv&ρέα.

--· ~κοΙνόν>

~Οσοι πιστοί!

ΜΑΡΙΟΣ

'Η αι"iλσ!α

Σ.

!1ΕΤΑΣΙ-!Σ
{ΠΕΙ}

MA:PIKA ΚΟΤΟΠΟΥλΗ

Κu()ρέα κσi fι
δέ.
την

