
 

 

 
 

 

«Βήματα στον πολιτισμό» στο Ηράκλειο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

«Οι Σιδεράδες» 

σε σκηνοθεσία του Αυγουστίνου Ρεμούνδου 

Στις 23 Μαρτίου 

στο Κινηματοθέατρο «Αστόρια» 

 
 
Τρεις σιδεράδες που τους χωρίζει ένας πόλεμος αλλά τους ενώνει ένα μυστικό. Ένας 
Σέρβος, ένας Ρώσος, ένας Γερμανός και ανάμεσά τους μια γυναίκα, αναζητούν τους 
γιους τους με φόντο τη μεταπολεμική Γερμανία. 
  
«Οι Σιδεράδες», μια βαλκάνια κωμωδία του Σέρβου Μίλος Νίκολιτς, είναι ένα 
εγκώμιο στην ανθρώπινη ύπαρξη, μια απόδειξη πώς όταν η αγάπη μιλά, το μίσος, τα 
όπλα, ο εθνικισμός σιγούν. Ο Σέρβος Άτσα έχει μόλις ανακαλύψει, ότι την περίοδο 
που τον έστειλαν σαν αιχμάλωτο πολέμου στο σιδεράδικο του Πέτερ στην Γερμανία, 
η γυναίκα του έμεινε έγκυος από τον Ιβάν, έναν Ρώσο σιδερά. Έχοντας μάθει την 
αλήθεια για την πατρότητα του γιου του πηγαίνει ξανά στην Γερμανία, με την 
ελπίδα ότι θα βρει ένα δικό του παιδί εκεί. 
  
Μέσα σε ένα σιδεράδικο, ξεδιπλώνεται με κωμικό και συγκινητικό τρόπο, η αλήθεια 
τριών πατεράδων και μιας μάνας. 
 
Ο γεννημένος στο Κοσσυφοπέδιο Μίλος Νίκολιτς, έχοντας ζήσει τον εμφύλιο 
σπαραγμό της χώρας του, ασκεί κριτική στις απάνθρωπες και άθλιες συνθήκες του 
Πολέμου και καταδικάζει κάθε εθνικιστική συμπεριφορά. 
  
Με όπλα τον γρήγορο ρυθμό, τους δυνατούς χαρακτήρες, τα κωμικά μπερδέματα, 
την αξιόπιστη και σύγχρονη μετάφραση του Χρήστου Γκούβη καθώς και τους 
εκρηκτικούς μουσικούς συνδυασμούς των δαιμονικών εγχόρδων των String 
Demons, «Οι Σιδεράδες» θα μαγέψουν το κοινό. 
   
«Οι Σιδεράδες» ανέβηκαν για πρώτη φορά στη Σερβία το 1992 και έκτοτε έχουν 
παρουσιαστεί σε πάνω από 30 θέατρα σε Σερβία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελλάδα και 
Κύπρο. 



  
«Τους Σιδεράδες τους έχω γράψει βασισμένος στις αρχές της αρχαίας τραγωδίας, 
μεταμφιεσμένης σε αρχαία κωμωδία. «Σαν συναυλία σε μια χορδή ή σαν το bolero 
του Ravel, όπου υπάρχει παραλλαγή του ίδιου θέματος, το οποίο πολλαπλασιάζεται 
οδηγώντας τελικά στο Παράλογο που πείθει περισσότερο από τον Ρεαλισμό. 
Εφόσον το κωμικό και το τραγικό είναι δίδυμα αδέρφια, βοηθούν τελικά 
στη σκηνή το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα κάθε πόλεμος και κάθε εθνικισμός να 
οδηγεί στο Παράλογο, στην έλλειψη κάθε νοήματος.» Μίλος Νίκολιτς. 
 
Συντελεστές 
 
Σκηνοθεσία: Αυγουστίνος Ρεμούνδος 
Μετάφραση: Χρήστος Γκούβης 
Μουσική: String Demons 
Κοστούμια – Σκηνικά: Τόνια Αβδελοπούλου 
Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Μούντριχας 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίνα Ντούνη 
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Ανδριόπουλος 
Video – Trailer: Νικήτας Χάσκας 
Sound Engineer: Τάκης Μάρκου 
Παραγωγή: «Αγγέλων βήμα» 
 
Παίζουν: Ερμόλαος Ματθαίου, Ερνέστος Βουτσίνος, Έφη Καραγιάννη,Αβραάμ 
Παπαδόπουλος 
 
 
Παράσταση: Πέμπτη 23 Μαρτίου, ώρα 21.00 
Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργων  
Προπώληση εισιτηρίων: Κινηματοθέατρο Αστόρια 
Πληροφορίες- Κρατήσεις : Αρβανιτίδου Χρύσα, 2310257218, 2810 226191, 6932040527 
 

 


