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"θα σας πω μια ιστορία αληθινοψεύτικη αλλά μοναδική" 

Ο Οσυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου ρίχνει άγκυρα ξανά στο Σατιρικό Θέατρο μετα απο 

17 χρόνια. Σαλπάρουμε μαζί και πάλιν. Το ταξίδι προβλέπεται συναρπαστικό, γεμάτο 

κινδύνους, αλλόκοτα όντα, μαγικές λέξεις, ξεχασμένες πριγκίπισσες, δυνατές φιλίες και πολλή 

περιπέτεια. 

Η συγγραφεας προικίζει τον παραμυθά της με μπόλικη φαντασία για να μας μεταφέρει μια 

εμπνευσμένη ιστορία βασισμένη στην "Οδύσσεια", τον "Σεβάχ το Θαλασσινό" και άλλα λαϊκά 

παραμύθια. Ένα κείμενο γεμάτο συναισθήματα, παιχνιδιάρικη γραφή, ευφάνταστες εικόνες, 

γρήγορες εναλλαγές και πρωτότυπους ηρωες. Με δεξιοτεχνία μπερδεύει το αληθινό και το 

ψεύτικο, ενώ εξυμνεί την θέληση και την επιμονή που χρειάζεται ο άνθρωπος για να 

κατακτήσει τους στόχους του, ξεπερνώντας εμπόδια και πειρασμούς. Στον "Οδυσσεβάχ" η 

φαντασία απεικονίζει την πραγματικότητα εύστοχα και σπιρτόζικα . 

"Οδυσσεβάχ" 

Ένας πολυμήχανος και αδέξιος παραμυθάς πλάθει την ιστορία του Οδυσσεβάχ  που 

κουρασμένος απο τους πολέμους, ξεκινά μαζί με τους συντρόφους του, το ταξίδι για την 

επιστροφή στην πατρίδα του. Ο παραμυθάς μας όμως έντεχνα περιπλέκει την ιστορία. Για να 

φτάσει ο Οδυσσεβάχ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Δρακοκύκλωπα Αρχισαλαχάρ, να 

ξεφύγει απο το νησί των Λωτοφάγων, να περάσει απο τις Σειρήνες, να συναντήσει τη 

Γοργόνα, τη μάγισσα Κιρκίλα, τη πριγκίπισσα Λαριζάντ, να περάσει χώρες που μιλάνε 

παράξενα, να διασχίσει λίμνες, δάση και ποτάμια... θα καταφέρει να φτάσει άραγε ο 

Οδυσσεβάχ στην Ιθαγδάτη?  

"Με ένα μεγάλο Φου και Αχ ξεκινάει ο Οδυσσεβάχ" υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του 

Μάριου Κακκουλή. Με 8 εύπλαστους ηθοποιούς επι σκηνής, με τα φαντασμαγορικά κοστούμια 

της Ρέας Ολυμπίου, τα εντυπωσιακά σκηνικά της Έλενας Τερέπεη και τη μαγική μουσική του 

Γιώργου Χριστοφή, ο σκηνοθέτης φτιάχνει για εμάς μια ονειρική παράσταση όπου μπροστά 

στα μάτια των θεατών οι άνθρωποι μεταμορφώνονται σε ζώα, οι γοργόνες αναδύονται από τη 

θάλασσα, οι σειρήνες πετάνε στον αέρα. Μια παράσταση με όπλο τη φαντασία. Μια 

παράσταση ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. 
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Παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Σωκράτους, Ήβη Νικολαϊδου, 

Χάρης Αριστείδου, Ειρήνη Σαλάτα, Αντρέας Δανιήλ, Γιώργος Νικολάου, Έμμα 

Ονησιφόρου, Αλέξανδρος Γ. Μαρτίδης.  

Χώρος Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου 

Μία ιδανική παράσταση για παιδιά όλων των ηλικιών αλλά και για μεγαλύτερους θεατές που 
ονειρεύονται ακόμη και πιστεύουν στην επίτευξη του στόχου, στην αξία της προσπάθειας, 
στην αξία της οικογένειας και της πατρίδας, στη νίκη του καλού και του δικαίου. Μία 
παράσταση με πανανθρώπινα μηνύματα ουσιαστικά και επίκαιρα. 

Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Μικρή Πόρτα, το 1981 και έχει μεταφραστεί σε 
επτά γλώσσες. Στο Σατιρικό Θέατρο πρωτοανεβάστηκε το 2000 με μεγάλη επιτυχία. 

ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι Ελληνίδα ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας. Γεννήθηκε στην 

Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου του 1936. Σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης 

στο Λονδίνο. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι στη Γαλλία το 1956 στο έργο 

"Γιατρός με το ζόρι", ενώ δυο χρόνια αργότερα στην Αθήνα στο έργο "6ος Αμερικανικός 

Στόλος". Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1958 στην ταινία "Η κυρά μας η 

μαμή". Το 1964 τιμήθηκε με το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία "Γάμος αλά Ελληνικά". Από το 1965 ως το 1975 

σχημάτισε το δικό της θίασο μαζί με τον τότε σύζυγό της, Γιάννη Φέρτη. Το 1984, ίδρυσε το 

Θέατρο Πόρτα. Ακολούθησε σταδιοδρομία στη συγγραφή θεατρικών έργων για παιδικό 

θέατρο, τα οποία παρουσιάζονταν στο Θέατρο Πόρτα, όπως ο "Οδυσσεβάχ", "Ελίζα", "Η 

Πεντάμορφη και το Τέρας", "Οικογένεια Νώε", "O Eλαφοβασιλιάς", καθώς και το "Σκλαβί", που 

απέσπασε το Νοέμβριο του 2001 το βραβείο δραματουργίας Κάρολος Κουν. Το 2001 

τιμήθηκε, επίσης, με το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας του Ιδρύματος Kώστα και Ελένης 

Ουράνη. Έχει παντρευτεί το συγγραφέα και μεταφραστή Κωστή Σκαλιόρα 

 
 


