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Η
κουκλοπαίκτρια ,Αννέτα Στεφανοπούλου, 
δηµιούργησε τον ρεµπέτη Γιοβάν για να 
ανακαλύψει καλύτερα την τέχνη της. «Με 
τη φροντίδα της λεπτοµέρειας, ο χαρακτή-

ρας γίνεται ζωντανός» υποστηρίζει.
Οι κουκλοπαίκτες στην Ελλάδα αποτελούν µια µι-
κρή κοινότητα ανθρώπων που δείχνουν αλληλεγ-
γύη ο ένας στον άλλο. Η οµάδα κουκλοθέατρου 
Bufos δηµιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2011. «Ο 
Bufos έφτιαξε τον Γιοβάν και τον φρόντισε µε πολ-
λή προσοχή. Η παρουσία της κούκλας στον δρόµο 
δηµιούργησε µεγάλη δυναµική. Με στήριξαν πολύ 
οι αγαπηµένοι µου άνθρωποι, οι φίλοι και συνερ-
γάτες µου».
Η Αννέτα έχει παίξει σε παραστάσεις, έχει παρακο-
λουθήσει σεµινάρια και έχει κατασκευάσει πολλές 
κούκλες. Ο Γιοβάν όµως είναι το πιο προσωπικό 
της δηµιούργηµα. 
«Γεννήθηκε από την επιθυµία µου να αναπτύξω 
µια συστηµατική σχέση µε την τέχνη της εµψύχω-
σης και να δω τι γκελ µπορεί να κάνει έξω από 
τον προστατευµένο χώρο του θεάτρου. Ο Γιοβάν 
δεν έκανε πολλές πρόβες και βγήκε αµέσως στον 
δρόµο».

Κουκλοθέατρο στον δρόµο
Η επικοινωνία µε τον κόσµο έπλασε την προσω-
πικότητα της κούκλας. «Την τρίτη µέρα του έβαλα 
µουστάκι και έφτιαξα το µπουζούκι του. Ηταν προ-
ορισµένος να γίνει ρεµπέτης. Με γοητεύει πολύ το 
κοµµάτι της εµψύχωσης: η αναπνοή της κούκλας, 
πώς θα κάνει παύση, πώς θα εκφραστεί. Ο κόσµος 
έβλεπε ότι ο Γιοβάν είναι “ζωντανός”. 
Τα ρεµπέτικα τραγούδια ήταν απλώς η αφορµή για 
να επικοινωνήσει µε τους ανθρώπους. Οταν περ-

νούσε το σκουπιδιάρικο έλεγε “ευχαριστώ” και ο 
σκουπιδιάρης σχολίαζε ότι είναι ο µόνος που τον 
χαιρετάει σε αυτή την πόλη. Οταν ακουγόταν ένας 
δυνατός θόρυβος τρόµαζε ή σχολίαζε αυτούς που 
έκαναν τζόγκινγκ µε φωσφοριζέ ρούχα. Είναι πρό-
κληση να εντάξεις κάτι µέσα στο αληθινό, στο εδώ 
και τώρα».
Η παράσταση σύντοµα άρχισε να φιλοξενείται και 
σε καφενεία. Η δοµή της απέκτησε συγκεκριµένη 
µορφή µέσα από την τριβή. 
«Ο Γιοβάν τραγουδάει ρεµπέτικα, φτιάχνει τον 
καφέ του και στο τέλος παίζει ένα ροκ κοµµάτι και 
επιτίθεται σ’ εµάς τους κουκλοπαίκτες. Είναι µια 
δοµηµένη παραγωγή µε χώρο για αυτοσχεδιασµό. 
Κάποια στιγµή µας ανακάλυψε ο ∆ηµήτρης Μυστα-
κίδης και στη συνέχεια η Ελένη Τσαλιγοπούλου».
Οι εµπειρίες από το κουκλοθέατρο στον δρόµο 
ήταν σκληρές. «Το δύσκολο ξεκινάει από τη στιγµή 
που µπαίνεις στο µετρό και αρχίζουν να σε αγριο-
κοιτάνε. Αν πας κάπου να παίξεις, οι σταθεροί πω-
λητές αρχίζουν να αισθάνονται απειλή, ενώ στην 
πραγµατικότητα τους φέρνεις κι εσύ κίνηση. Αυτό 
µου θυµίζει τη νοοτροπία “ας ψοφήσει η κατσίκα 
του γείτονα”. Μια φορά ένας κύριος µου φώναζε 
“θα φύγεις τώρα από εδώ” και µια άλλη φορά µε 

κλέψανε και δεν αντέδρασε κανένας. Επίσης, το 
να είσαι γυναίκα συνοδεύεται από στερεοτυπικές 
αντιδράσεις και σχόλια. Τελικά ανακάλυψα ότι δεν 
είµαι τόσο µάγκας για να αντέξω όλα αυτά».

Οι κούκλες δεν φοβούνται
Ο Γιοβάν έχει ταξιδέψει σε πολλά φεστιβάλ του 
εξωτερικού, από την Ευρώπη µέχρι την Κορέα. 
«Είναι το πιο µακρινό µέρος που έχουµε φτάσει. 
Εκεί όλοι είναι µαγκωµένοι και τυπικοί, αλλά στο 
τέλος συγκινήθηκαν και έκαναν αγκαλιές µε τον 
Γιοβάν. Η κούκλα δεν έχει φιοριτούρα και στιλι-
ζαρισµένη πόζα. Μετά την παράσταση γνωρίζει 
τον κόσµο, τον χαϊδεύει και τον προσεγγίζει. Μια 
φίλη µού έχει πει ότι βγάζει σε όλους τον καλύτε-
ρό τους εαυτό. Οι κούκλες εξάλλου δεν φοβούνται 
να χάσουν κάτι, να σχολιαστούν αρνητικά, ούτε να 
πεθάνουν. Ολοι αυτή την ελευθερία δεν ονειρευ-
όµαστε;».
Παγκοσµίως, το κουκλοθέατρο άργησε πολύ να 
µελετηθεί. «Το πρώτο θεωρητικό κείµενο γράφτη-
κε στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτό ίσως κράτησε 
πίσω την εξέλιξή του, παράλληλα όµως προστά-
τευσε την ουσία του. Η µορφή που επικράτησε έχει 
αµεσότητα και έλλειψη σοβαροφάνειας. Πιστεύω 
ότι το κουκλοθέατρο απέφυγε τον ελιτισµό, τουλά-
χιστον στον νότο. Στη δυτική Ευρώπη έχει µπει 
κανονικά στα µεγάλα θέατρα. Στην Ελλάδα η πα-
ράδοση µε τους πολέµους και τη φτώχεια ευνόησε 
περισσότερο τον Καραγκιόζη και τον Φασουλή».
Η Αννέτα κατασκευάζει κούκλες µε διάφορα υλι-
κά. «Για να δηµιουργήσεις µια κούκλα περνάς από 
πολλές τέχνες. Γλυπτική, κοµµωτική, ραπτική, πρι-
όνισµα ξύλου. Εγώ αγαπάω το αφρολέξ για το ρεα-
λιστικό αποτέλεσµα που βγάζει, τις γκριµάτσες και 
το τρέµουλο. Εχω δουλέψει µε ξύλο, χαρτοπολτό, 
ύφασµα, πέτρες και σύρµα. Οταν πάω διακοπές 
µαζεύω υλικά στην παραλία».

Ένας ρεµπέτης στην Κορέα
Ηλέκτρα Ζαργάνη 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η πρόσφατη τιµητική διάκριση και 
επιβράβευση της 17χρονης µαθή-
τριας, Μαρίας Κοκάλα, κατοίκου 
Σφενδάµης Πιερίας, από το διεθνές 
συνέδριο του MDRT [Aσφαλιστικού 
και Χρηµατοοικονοµικού κλάδου], 
για την επιχειρηµατική της δραστη-
ριότητα, έδωσε µια νότα αισιοδοξί-
ας για το µέλλον του τόπου από την 
υγιώς σκεπτόµενη και αγωνιζόµενη 
νέα γενιά.
Και δεν είναι µοναδικό το παρά-
δειγµα της Μαρίας, που είχε βρα-
βευθεί και πέρυσι µε υποτροφία ως 
ηγετική προσωπικότητα.  Εκατοντά-
δες φερέλπιδες νέοι µας έχουν τύ-
χει διεθνών τιµητικών διακρίσεων 
για καινοτόµες εφαρµογές και εφευ-
ρέσεις, ενώ µεγάλος αριθµός νέων 
επιστηµόνων µας διαπρέπουν στο 
εξωτερικό ως καθηγητές και ερευ-
νητές σε ονοµαστά Πανεπιστήµια 

και Ερευνητικά Κέντρα.
Αυτοί οι µοχθούντες και επιτυχηµέ-
νοι νέοι αποτελούν την αθέατη πλευ-
ρά της  Ελλάδας. Σπάνια προβάλλο-
νται από τα ΜΜΕ ως παραδείγµατα 
προς µίµηση και αν καµιά φορά φι-
λοτιµούνται κάποια έντυπα να τους 
αναφέρουν τους καταχωρούν στις 
εσωτερικές σελίδες µε µικρά στοι-
χεία. ∆ηµοσιότητα απολαµβάνουν 
σήµερα οι λαλίστατοι κενόδοξοι 
πολιτικοί, οι καλλιτέχνες, οι ποδο-
σφαιριστές και οι καλλίγραµµες ηµί-
γυµνες κοπέλες που συµµετέχουν σε 
επιδείξεις µόδας και σε «παιγνίδια»  
ερωτικών περιπτύξεων στα «κόκκινα 
δωµάτια» µεσηµβρινού τηλεοπτικού 
σώου.
Από την άλλη ο «Ναός της ∆ηµοκρα-
τίας», το Κοινοβούλιο, κατάντησε αρέ-
να σφοδρών αντιπαραθέσεων, χυδαι-
ολογίας και διαξιφισµών µεταξύ των 
εκλεγµένων εκπροσώπων µας προκα-
λώντας την απογοήτευση και τον απο-

τροπιασµό των παρακολουθούντων 
από τα θεωρεία της Βουλής ανήλικων 
µαθητών. Η ελλειµµατικότητα, οι πε-
λατειακές συναλλαγές ,ο άστατος  και 
προκλητικός βίος µεγάλου µέρους  
της εθνικής αντιπροσωπείας µας   και 
η έλλειψη στοιχειώδους ήθους και 
αξιοπρέπειας υποβιβάζουν το Κοι-
νοβούλιο στα µάτια των νέων ιδίως 
ανθρώπων. Η πρόσφατη απρεπής 
συµπεριφορά της ωρυόµενης και µαι-
νόµενης Βουλευτού και το προκλητι-
κό ζεϊµπέκικο Υφυπουργού υγείας σε 
ταβερνείο, αποτελούν ελάχιστα δείγ-
µατα του ποιου των εκλεγµένων εκ-
προσώπων µας.
Αντιλαµβάνεται κανείς τι µηνύµατα 
διαχέονται και µε ποια πρότυπα τρο-
φοδοτείται η ελληνική νεολαία από 
τις προαναφερόµενες συµπεριφορές. 
Περαιτέρω η απαξίωση των παραδο-
σιακών µας αξιών, το αλαλούµ της 
παιδείας, η παραχάραξη της ιστορίας 
µας, η υποβάθµιση της γλώσσας, της 

θρησκείας και των εθνικών συµβό-
λων µε την παράλληλη εκτεταµένη 
διαφθορά, το ανεξέλεγκτο έγκληµα 
και την υποτίµηση της αριστείας και 
αξιολόγησης, συνθέτουν το παζλ της  
καθηµαγµένης και πανταχόθεν βαλ-
λοµένης χώρας µας.
Ευλόγως γεννάται το ερώτηµα: Κάτω 
από αυτές τις δυσοίωνες συνθήκες σε 
ποια Ελλάδα µπορούµε να προσδο-
κούµε; Η απάντηση είναι προφανής. 
Μόνη ελπίδα µας αποτελεί η «άλλη 
Ελλάδα» των αρίστων και αφανώς 
αγωνιζοµένων εν µέσω µυρίων δυ-
σχερειών νέων µας προς βελτίωση 
του µορφωτικού και πνευµατικού 
τους επιπέδου και η συνέργειά τους 
προς αναγέννηση της αγαπητής τους 
πατρίδας. Της πονεµένης και πάλαι 
ποτέ δοξασµένης αυτής γωνιάς του 
πλανήτη για την οποία ο τιµηµένος 
ποιητής µας Γιώργος Σεφέρης είπε το 
ανεπανάληπτο: «Όπου και να ταξιδέ-
ψω η Ελλάδα µε πληγώνει».

«Ποια Ελλάδα προσδοκούµε;»
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΝΑ  - ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ




