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νει στον αναβάτη ένα χτύπημα με τα τεράστια χέρια του στην πλάτη καθώς περνά: «Τα δύο 
νέα είδη γκιόστρας. 1. Ηγκιόστρατου δαχτυλιδιού (giostra all’ annello, corsa all’ annello), 2. 
Η γκιόστρα του Σαρακηνού (Giostra della quintana, corsa alla quintana, Giostra del Saraci
no)» (oo. 25 εξ.). Το επόμενο κεφάλαιο, «Η γκιόστρα σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυν
θο» (σσ. 29 εξ.) αναφέρει τις γνωστές ιστορικές μαρτυρίες, ακόμα και για τις παρωδίες της 
giostra degl’arlioti και της giostra dei stradiotti στην Κέρκυρα, ενώ ύστερα περνάμε στην Αγ- 
γλοκρατία: «Η γκιόστρα στα χρόνια της Αγγλοκρατίας και η εγκόλπωσή της στο λαϊκό θέ
ατρο» (σσ. 35 εξ.), για τις μαρτυρίες το 1834/35 (βλ. τώρα και άλλες μαρτυρίες στο Β. Πού- 
χνερ: «Νέες ειδήσεις για το κονταροχτύπημα (giostra) στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα», 
Λαογραφία 40, 2004-2006, σσ. 433-440) και την παράσταση του δεύτερου μέρους του Ερω- 
τόκριτον στο Σκουλικάδο. Ένας επίλογος (ο. 39) τοποθετεί το αγώνισμα σ’ ένα ευρύτερο 
πλαίσιο. Ακολουθεί ακόμα το Παράρτημα 1 με σχετικά παραθέματα από την Ερωφίλη, την 
Ευγένα και τον Ερωτόκριτο καθώς και την Προκήρυξη Γκιόστρας από την Κέρκυρα της Αγ
γλοκρατίας (σσ. 43 εξ.) και το Παράρτημα 2 με Πίνακες και χάρτες (σς. 55 εξ.) καθώς και 
μια βιβλιογραφία (σσ. 69 εξ.). Παρουσιάζω το βιβλίο αυτό ως δείγμα υπεύθυνης και γοητευ
τικής πληροφόρησης για την Μέση Εκπαίδευση, που αποβλέπει στην ανάδειξη της ιδιαιτε
ρότητας μιας περιοχής, εξηγώντας και παρουσιάζοντας την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, 
η οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συσχετίζεται και με τον αθλητισμό.
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Το μέτωπο της επιστημονικής ενασχόλησης με το Θέατρο Σκιών φαίνεται πως αναθερ- 
μαίνεται εκ νέου και νέοι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι. Μέτα τις αλλεπάλληλες εργασίες 
του Κ. Γιαγκουλλή για τον κυπριακό Καραγκιόζη μια νέα μελετήτρια παρουσιάζει ένα πολύ 
καλά τεκμηριωμένο άρθρο για τη θεματολογία του κυπριακού θεάτρου σκιών (σσ. 213 εξ.) 
και για την παρουσία της Κύπρου στα έργα Ελλαδιτών Καραγκιοζοπαικτών (σσ. 221 εξ.). 
Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, το κυπριακό θέατρο σκιών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και για πολλούς λόγους. Ο βετεράνος της θεατρικής ιστοριογραφίας της Θεσσαλίας, Φώτης 
Ν. Βογιατζής, παρουσιάζει μια συνέχεια της μονογραφίας του Το θέατρο σκιών στη Θεσσα
λία, Καρδίτσα 1995, που κάλυπτε το χρονικό φάσμα 1881-1930, αλλά για ορισμένους καρα
γκιοζοπαίκτες επεκτεινόταν και πέρα από το χρονικό αυτό όριο. Η νέα αυτή δημοσίευση με 
τον υπότιτλο «Μέρος τρίτο: Νεότερα στοιχεία για το Θέατρο Σκιών στην Θεσσαλία» απο- 
τελείται από τα εξής κεφάλαια: Κεφάλαιο δέκατο «Πρόσθετα ανέκδοτα στοιχεία για τους 
μεγάλους εκπροσώπους του Θεσσαλικού Θεάτρου Σκιών στα χρόνια 1900-1940» (σσ. 173 
εξ.), κεφάλαιο ενδέκατο «Κάποιες προσθήκες για μεταπολεμικές παραστάσεις του Θεά
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τρου Σκιών (από μη Θεσσαλούς καλλιτέχνες) στην Θεσσαλία» (σσ. 208 εξ.) και κεφάλαιο 
δωδέκατο, «Μεταπολεμικοί Θεσσαλοί (κυρίως Καρδιτσιώτες) Καραγκιοζοπαίκτες» (σσ. 
212 εξ.), κεφάλαιο δέκατο τρίτο «Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις Θεάτρου Σκιών στην Θεσσα
λία (1980-2006)» (σσ. 241 εξ.). Όπως έχω τονίσει με την ευκαιρία της δημοσίευσης της μο
νογραφίας καθώς και άλλων σχετικών εργασιών του συγγραφέα, η συγκέντρωση στοιχεί
ων για το επαρχιακό θέατρο σκιών είναν συνήθως ιδιαίτερα δυσχερής, γιατί δεν θεωρήθη
κε από τους συντάκτες των τοπικών εφημερίδων φαινόμενα άξια αναφοράς (όπως οι ερασι
τεχνικές παραστάσεις του σχολείου π. χ. ή του ωδείου). Όπως πάντα η πλούσια εικονογρά
φηση των μελετημάτων του κ. Βογιατζή κάνουν και μόνο το ξεφΰλλισμα μια ξεχωριστή από
λαυση η οποία μας μεταφέρει σε μιαν άλλη εποχή.
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στήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη», Μυτιλήνη 2006, 214σ., πολλές εικ.,
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ I. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΕΛΗ 
Το θέατρο στη Λέσβο, έκδοση της ίδιας, Αθήνα 2007, 224σ., εικ.

Με συγκίνηση παρουσιάζω δυο εργασίες που αφορούν το θέατρο στη Μυτιλήνη, συγκί
νηση γιατί μαρτυρούν, πως υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους και 
αντιστέκονται στην κακώς εννοούμενη παγκοσμιοποίηση, στην πιο μικρή κλίμακα της στε
νότερης πατρίδας, που συχνά διαφοροποιείται και από την εθνοκεντρική επιπεδοποίηση σε 
πανελλήνια κλίμακα. Το ένα είναι ένα λεύκωμα του γνωστού συλλόγου «Η ανάπτυξη», έτος 
ιδρύσεως 1894, της Αγιάσου, ορεινού χωριού της Λέσβου γνωστού για το θεαματικό καρ
ναβάλι του, έκδοση αξιώσεων, που χρησματοδοτήθηκε από του Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στή
ριξης (2000-2006, μέτρο 7.9.3 «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτή
των...»), - μακάρι παντού να πιάσουν τα χρήματα τόπο με τέτοιον τρόπο, - το άλλο μια ερευ
νητική και εκδοτική πρωτοβουλία μιας αποφοίτου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που με αφορμή κάποια θεατρολογικά μαθήματα ανακάλυψε τον 
τόπο καταγωγής της, τη θεατρική του παράδοση, ενθουσιάστηκε και ενέσκυψε στο εγχεί
ρημα να τον ανασύρει από τη λήθη. Τη σημασία αυτών των τοπικών μελετών για μια χαρ
τογράφηση της θεατρικής δραστηριότητας στην Ελλάδα έχω τονίσει πολλές φορές (βλ. Β. 
Πούχνερ: «Το θέατρο στην επαρχία», Το θέατρο στην Ελλάδα. Μορφολογικές επισημάνσεις, 
Αθήνα 1992, σσ. 331-371), κι όσο μπορώ να κρίνω, αυτές οι εκκλήσεις είχαν και κάποια θε
τικά αποτελέσματα.

Το λεύκωμα για την Αγιάσο βέβαια έχει ευρύτερη σκοπιμότητα, αλλά το θέατρο κατα
λαμβάνει εξέχουσα θέση. Ξεκινάει με την Τουρκοκρατία και την ίδρυση του Αναγνωστη
ρίου το 1894 (σσ. 9 εξ.), το ιστορικό του χωριού, τα πρώτα βήματα του σωματείου, την πε
ρίοδο της Τουρκοκρατίας 1894-1912, την περίοδο της απελευθέρωσης 1912-1946, την επα
νίδρυση του Αναγνωστηρίου 1952, κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, πινακοθήκη, λαογραφι- 
κό μουσείο κτλ. Στο κεφάλαιο «Στόχοι και δραστηριότητες» (σσ. 29 εξ.) πρώτο θέμα είναι


