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Θεατρικές Παραστάσεις του Ερασιτεχνικού Ομίλου του 

Αναγνωστηρίου «ΚΥΘΡΕΑ» το έτος 1929 

Ο εμπνευσπ]c; της ιδέας, για ερασι

τεχνικές παραστάσεις στην Κuθρέα, 

ήταν ο μεγ6λοc; δάσκαλος Σταύρος Κu

πραγόρσς. Για την πορεία του Θεάτρου 

Κυθρέας, έχει ασχοληθεί ο Μάριος Στ. 

Πετ6σης, με σχεωω 6ρθρο του, nou δη
μοσιcίJθηκε στο Περιοδικό «Ελι:ύθερη 

Κυθρέα" (χρονιί1 5η, Αρ. τείJχους 14 
σελ. 124-1 

Με το σι1ντομο c:υτό σημείωμα, θα 

αναφερθοιJμι: μι)νο στις θεατρικές rτα

ραοτάσεις του εραοιτεχ\ιικού ομίλου 

του Λvαγνιι)(_:;τηρίου «Κυθρ~:ο» κατά το 

έτος 1 θ29 κοι ειδικότερα στο Αεατριι-<ό 
«Βελισσαριος του Βυζαντiοu,,, που 

αποτέλεσε τον rτρcinσ μεy6λυ σταθμό 

Κυθρέας 

ρ6λο 

Ει\fΞΥΘΕΡ!Λ της Λευκωσίας, ημερομη-

1 () Λt I θ?9 i 550), 
μc: τιτλο E:f( Ι-\ΥΟρlΞ.ΑΣ - !'-Ιέα ζωrι και 

δr)r~ωη: 

8 ΛυγοίiuιυιJ 929. Γicιvε 

λίγα χρ6νια, πο:J στην πανιίJρια μας 

μια ζωή. 

ια, 1ωιι; γ!Ο \tα ηροοδεύσει 

τόπος f<.Ol να βαr)ίοη οταθερο με 

ταχc~α ι.ον δρ{ιμο του ηολιτι

ομου και της ει1ημεpίας, πριπει να υπάρ

χε.ι γερη αντιττολiη:υσις, οργαΊιιι.ψι':νη 

rτάνω σε αρχες, με λαικrΊ 

Κώστας Ζ. Γιαννός 

ιδεολογία. Όμοια και σε κάθε ιωινότητα, 

ειδικά για να uπάρξη κάποια πρόοδος, 

πρέπει να υπάρξουν δύο αντιμαχόμενα 

κόμματα - Κυβ~~ρvηση - Αντιπολίτευση -
με αρχηγούς τους πιο σοβαρούς, έξυ

πνους κuι θετικούς ονδρες, που να βρά

ζει μέσα τους αγνή αγάπη για το γενικό 

συμφέρο κι όχι το ατομικό και για την πρό

οδο κι εξωραιομι':ι της δικής των κοινότη

τας. 

ΙΞτσι και ε.μείς στην Κυθρέα, χωρι·· 

σμένοι σε Νιο αντψοχ6μενα ισχυρίΊ κόμ

ματα, με φιλσπρόόδους αρχηγούς κι ορ· 

γανωμένοι σε δύο ωχυρά σωματεία, που 

προσrταθοίινε ποιο να υπερτερήσει το 

(Jλλn στην Ι<οινωνΗαΊ δράση, αρχίσαμε να 

ζοrjμε μω ευγεν::':υτερη, συμηυκνω-

συγχpσνη .. 

Ο cραατr. ε)(Vtκό~ όμιλος του /\\/(}J

υτηρfου η «Κυθρέα», μας χάρισε τες πε

ρασμένες Κυριω<ές, δίJο όμορφες απο

λαυστικές νυχτιές Παρουσίασε από 

οκηνης τον «t3ελισσάρωv» του Βυζα

ντiου. δίrο φορι:':ς Ι-\α Γ' εηαv6ληψιν. 

Μας έκανε να θυμηθούμε κ(πτοιες 

λαμπρtς, αλλά κοι άγρια τραγικές σελί 

της ιστορίας του Βυζαντί.οu. Η ψυχι-

αγωνία, ο ανείrωηος π6νος και η 

τρη Θλίψη του ήρuJΟς εκείνου, 

Ι·ωτοποτήpα της βαρβαρικής αγριάδας 

1-(0L καταπατητοίι της βάρβαρης υπερηφά

νεια'~. που η CΨ.ληpό ι:;ψο.pμέvη τοίιχε 

Π(J.ρει το πιο ηολι:J τιμ ο της ζωής διJ.φο -




