
 
Το Σακάκι που Βελάζει 
Στανισλάβ Στρατίεβ 
 
Θεατρική Περίοδος:  Θεατρική Περίοδος 2016-2017 [Έναρξη: 12 Νοεμβρίου 2016] 
 
Χώρος:   Θέατρο ΠΚ 
 
Συντελεστές:  Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νότης Παρασκευόπουλος 

Κίνηση: Γιάννης Πολύζος 
Σκηνικά: Μυρσίνη Μανέτα 
Κοστούμια: Κωνσταντίνα Μαλτέζου 
Μουσική Επιμέλεια: Νότης Παρασκευόπουλος - Γιάννης Πολύζος 
Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Ζαΐρης 
Κατασκευή Σκηνικού: Γεράσιμος Μαλτέζος 
Φωτογραφίες - trailer: Γιώργος Χαρίσης 
Οπτική Επικοινωνία: Νίκος Γαζετάς 

             
Διανομή:  Αφεντικό / Τζόρο / Πρώτος Χωρικός / Ιβάνωφ 

Πάνος Καλαντζής 
   Προϊστάμενος (φωνή) 

Στέφανος Κυριακίδης 
   Δεύτερος Χωρικός / Γυναίκα του Ανθρώπου του Ανελκυστήρα / Ντερμεντζίεβα 
    Κωνσταντίνα Μαλτέζου 
   Ιβάν Αντόνωφ / Γιος του Ανθρώπου του Ανελκυστήρα 

Δημήτρης Μαμιός 
Υπάλληλοι / Άνθρωπος του Ανελκυστήρα (φωνή) / Νοικοκυρά 
Νότης Παρασκευόπουλος 
Κουρέας / Ευγένιος / Ντίκο / Ψυχίατρος 
Τάσος Τζιβίσκος 

   
Σχόλια: Η παράσταση πραγματοποιήσε περιοδεία σε Πάτρα (Λιθογραφείο), Ναύπακτο (Τεχνουργείον) 

και Τρίπολη (Μαλλιαροπούλειο). 
 
 
Λίγα λόγια για το έργο 
 

Ο Ιβάν Αντόνωφ αγόρασε ένα σακάκι… κάπως μαλλιαρό. Τώρα καλείται να πληρώσει φόρο για το 
πρόβατό του. Δηλαδή το σακάκι που εκτρέφει. Με λίγα λόγια για το πρόβατο που φοράει. Ο παραλογισμός 
των δημοσίων υπαλλήλων που εκπροσωπούν το κρατικό θηρίο συνθλίβει κάθε ελπίδα για δικαίωση και η μόνη 
λύση που διαφαίνεται είναι το δίλημμα της τρέλας ή της μοναχικής σταυροφορίας απέναντι στο σύστημα. 
 
 
Σημείωμα της ομάδας 
 
Γραμμένο το 1976, "Το Σακάκι που Βελάζει" παραμένει επίκαιρο, με τη διαχρονική γραφή του συγγραφέα να 
ταιριάζει, 40 χρόνια αργότερα, απόλυτα στην ελληνική πραγματικότητα. 
 
Χρησιμοποιώντας ως κύρια θεματική τη μάστιγα της γραφειοκρατίας και με όχημα την Οδύσσεια του Ιβάν 
Αντόνωφ μέσα σ’ έναν Δημόσιο Οργανισμό, ο Στρατίεβ αποδομεί τον κρατικό μηχανισμό με την σάτιρά του, 
θέτοντας κανόνες σε μία λογική που μέσα στο κρατικό σύστημα φαντάζει ως κάτι παράλογο και ανίσχυρο. Η 
αλήθεια, παγιδευμένη σε στοίβες εγκυκλίων, οδηγιών και αναφορών, πασχίζει να βρει τη διέξοδο μα πάλι 
χάνεται μέσα στα ξεχασμένα ερμάρια των διαδρόμων. Το σύστημα - ανασταλτικός παράγων της όποιας 
εξέλιξης - παγιδεύει και τελικά συνθλίβει τον απλό πολίτη που τολμάει να ξεφύγει. 
 
Παράλληλα με την σάτιρά του, ο Στρατίεβ αναζητά μέσα απ’ τους ήρωές του και τον χαμένο χρόνο. Τον χρόνο 
που μεταφράζεται σε ώρες, γιγαντώνεται σε εβδομάδες και φεύγει σαν αέρας μέσα από τις εποχές που 
επαναλαμβάνονται, ενώ ο άνθρωπος μένει στάσιμος σαν ακροκέραμο και περιμένει «Κάποιος να έρθει, κάτι να 
γίνει…» όπως εξομολογείται και η Ντερμεντζίεβα. 
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Τo 2016, το έργο του Στρατίεβ συμπλήρωνε 40 χρόνια ζωής, ενώ παράλληλα συμπληρώνονταν και 35 χρόνια 
από την Πανελλήνια Πρώτη σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου. Η παράσταση - που ανέβηκε σε νέα 
μετάφραση - είχε την επίσημη υποστήριξη της Πρεσβείας της Βουλγαρίας. 


