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ΑΜΑΞΟΣΟΙΥΙΑ-ΘΕΑΣΡΟ ΣΟ ΣΡΕΝΟ ΣΟ ΡΟΤΦ 

 

ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΒΑΓΟΝΙ 

 

«Ένας Όμηρος»                                                                                                 
ηνπ Brendan Behan 

 

 
ηο Θεαηρικό Βαγόνι ηνπ Σξέλνπ ζην Ρνπθ παξνπζηάδεηαη ην  ζεαηξηθό 

έξγν “Ένας Όμηρος” ηνπ Brendan Behan (Κπξέληαλ Κπήαλ), ελόο από ηνπο 
ζεκαληηθνύο Ηξιαλδνύο ζπγγξαθείο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, ζε μοσζική Μίκη 
Θεοδωράκη, ην νπνίν έρεη λα παξνπζηαζηεί ζε αζελατθή ζθελή πάλσ από ηξεηο 
δεθαεηίεο.  Πξόθεηηαη γηα έλα δπλαηό ζεαηξηθό θείκελν γξακκέλν ην 1958, 
εμαηξεηηθά επίθαηξν ζηηο κέξεο καο θαη κία κεγάιε παξαγσγή γηα ην Σξέλν, πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεη έναν ικανόηαηο θίαζο δέκα (10) ηθοποιών. 

Σε κνπζηθή ηνπ έξγνπ ζπλέζεζε ν Κίθεο Θενδσξάθεο ην 1962 γηα ηελ πξώηε 
παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηελ Διιάδα από ηνλ ζίαζν ηνπ Ιεσλίδα Σξηβηδά. Σα 16 
ηξαγνύδηα ηνπ έξγνπ αγαπήζεθαλ από ηνλ ειιεληθό ιαό θαη ηξαγνπδήζεθαλ γηα 
δεθαεηίεο. Σν κνπζηθό ζέκα γηα ην «Γειαζηό παηδί» ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηαηλία 
«Ε» ηνπ Θώζηα Γαβξά θαη έγηλε παγθνζκίσο γλσζηό.  

ήκεξα, γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ Σξέλνπ ζην Ρνπθ, ο Μίκης Θεοδωράκης 
ζσνθέηει 2 νέα ηραγούδια, «Έτω μια αγάπη» θαη «Όηαν ο ωκράηης ζηην 
παλιά Ελλάδα», ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξσηόηππν θείκελν αιιά δελ 
είραλ έσο ηώξα κεινπνηεζεί θαη ηα νπνία νινθιεξώλνπλ ηνλ θύθιν ηξαγνπδηώλ 
“Ένας Όμηρος” ηνπ ζπλζέηε.  

Σν έξγν δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα κπνξληέιν ζην Γνπβιίλν, όπνπ ζπρλάδνπλ 
πξώελ επαλαζηάηεο ηνπ Ηξιαλδηθνύ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ αλάκεζα ζε πόξλεο, 
ηξαβεζηί θαη απόθιεξνπο ηεο θνηλσλίαο. ε κηα δνθεξή αηκόζθαηξα πνπ αληαλαθιά 
ηελ παξακόξθσζε ηεο θνηλσλίαο, έλαο λεαξόο Άγγινο ζηξαηηώηεο θξαηείηαη όκεξνο 
ζαλ αληίπνηλα γηα ηε θπιάθηζε ελόο λεαξνύ κέινπο ηνπ IRA, πνπ πξόθεηηαη λα 
απαγρνληζηεί ζε κία θπιαθή ηνπ Κπέιθαζη. Κέζα ζ’ απηήλ ηελ παξάδνμε νκήγπξε 
μεηπιίγεηαη κία εξσηηθή ηζηνξία ζηνλ αληίπνδα ησλ πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ.  

Ο ζπγγξαθέαο ζέηεη πνιηηηθά, θνηλσληθά, ζξεζθεπηηθά θαη ζεμνπαιηθά 
δεηήκαηα, αζθεί θξηηηθή, παξνπζηάδεη ηελ γθξνηέζθ όςε ηεο δπζηπρίαο αιιά θαη ηε 



ραξά ηνύ λα δεηο, ηνλ ελζνπζηαζκό ηεο επαλάζηαζεο, απεπζύλεηαη ζην θνηλό, ην 
ςπραγσγεί αιιά θαη ην νδεγεί λα ζθεθηεί, αληηζηέθεηαη κε ρηνύκνξ ζηελ άδηθε 
θαηαπίεζε θαη ζαηηξίδεη ηνπο ήξσέο ηνπ ζαλ λα είλαη ν ίδηνο ηνπ ν εαπηόο αιιά θαη 
ηαπηόρξνλα κέιε κηαο θνηλσλίαο ηελ νπνία αληηκάρεηαη κε πάζνο.  

Πξόθεηηαη γηα έξγν δηαρξνληθό πνπ θαζξεθηίδεη ηε ζεκεξηλή καο θνηλσλία, 
όπνπ αθόκα θη αλ ζύηεο θαη ζύκα πξνέξρνληαη από δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα, 
κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην πξόζσπν. 

ηελ παξάζηαζε ζπλαληηνύληαη ν Ηξιαλδόο επαλαζηάηεο Brendan Behan κε 
ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ Κπξερη ελώ ηα γλσζηά ηξαγνύδηα ηνπ έξγνπ εξκελεύνπλ 
νη εζνπνηνί πνιπθσληθά, a capella ή κε ηε ζπλνδεία νξγάλσλ, ηα νπνία παίδνπλ νη 
ίδηνη επί ζθελήο. 

 
ΤΝΣΕΛΕΣΕ :                                                                                                       
Μεηάθραζε  Βαζίιεο Ρώηαο - Βνύια Γακηαλάθνπ                                                                                                                                      
θελοζεζία Σαηηάλα Ιύγαξε                                                                                        
θεληθά – θοζηούκηα Ληόξα Ιεινύδα - Γαλάε Θνπξέηα                                     
Μοσζηθή Κίθεο Θενδσξάθεο 
Δλορτεζηρώζεης - δηαζθεσή Γηάλλεο ακπξνβαιάθεο                                                                    
Χορογραθίες Εσή Χαηδεαλησλίνπ                                                                             
Φωηηζκοί Γεκήηξεο Θενδσξόπνπινο                                                                   
Βοεζός ζθελοζέηης Αιθπώλε Βαιζάξε 
 
 
Παίζοσν οι ηθοποιοί (κε αιθαβεηηθή ζεηρά):  
Κηράιεο Αθνιαγηάλ, Δβειίλα Αξαπίδε, Θαλάζεο Βιαβηαλόο, Γάθλε Θαθεηδή, 
Παλαγηώηεο Θιίλεο, Θσλζηαληίλνο Θσηζαδάκ, Βαζίιεο Πνπιάθνο, Θσζηήο 
Σδαλνθσζηάθεο, Έιελα Χαηδεαπμέληε θαη ν κοσζηθός Απόζηνινο Θενδνζίνπ. 

 

 

 

Πρόγραμμα INTRO 

Κάθε Πέμπηη ζηις 8.00 μ.μ.  

Πξηλ από ηελ παξάζηαζε, ζην Wagon-Restaurant ηεο Ακαμνζηνηρίαο, νη ζεαηέο 
έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηελ Ηξιαλδία θαη ηνλ Όκερο ηνπ Brendan Behan 

από ηε ζεαηξνιόγν – εζνπνηό νθία Γαιαλάθε. 

Ζ είζνδνο είλαη ειεύζεξε 

 

 



ΠΑΡΑΣΑΕΙ:   

Σεηάξηε έσο άββαην ζηηο  9.00 κ.κ.  

& Θπξηαθή ζηηο  7.00 κ.κ.  
 

ΣΙΜΕ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ: 

Οιόθιεξν  22 €  

Φνηηεηηθό  15 €  

Θάζε Σεηάξηε γεληθή είζνδνο 15 €   

 

 
Πληρουορίες  - Κρατήσεις θέσεων 
ΑΜΑΞΟΣΟΙΥΙΑ-ΘΕΑΣΡΟ «ΣΟ ΣΡΕΝΟ ΣΟ ΡΟΤΦ» 
ηδεροδροκηθός ηαζκός Ροσθ, επί ηες Λεωθ. Κωλζηαληηλοσπόιεως,  
Προαζηηαθός Ροσθ  
Σει  210-5298922 / 6937-604988 
θαζεκερηλά εθηός Γεσηέρας   10.00–14.00 & 18.00–22.00 
 
ΣΡΕΝΟΘΕΑΣΡΟ          
Μαθρσγηάλλε 5, Μεηρό Αθρόποιε 
Σει/fax  210-9243609  
Γεσηέρα – Σεηάρηε - άββαηο  10.00–18.00  
Σρίηε – Πέκπηε – Παραζθεσή   10.00–14.30 & 17.30–21.00 
 

Tickethour 

www.tickethour.com, Easypay Σράπεδας Πεηραηώς & 211 1805555 
 
 
 


