Το ζργο ¨Η Σιδθρά¨, είναι εμπνευςμζνο από τθ ηωι τθσ Margaret Thatcher, τθσ Βρετανίδασ
Πρωκυπουργοφ, που κυβζρνθςε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία τθν δεκαετία του 1980. Το ζργο
διαδραματίηεται ςτθ ςουίτα τθσ Πρωκυπουργοφ. Το κεατρικό ολοκλθρώνεται ςε τρεισ
πράξεισ και προςπακεί να ςκιαγραφιςει τθν ςχζςθ τθσ γυναίκασ με τθν εξουςία, τον ρόλο
των ανδρών και τθ ςχζςθ αυτισ τθσ γυναικείασ δφναμθσ απζναντι ςτα πατροπαράδοτα
κθλυκά πρότυπα. Το ζργο αποκαλφπτει πτυχζσ των παιγνιδιών των πολιτικών και
αποπειράται να μπει ςτα άδυτα τθσ πολιτικισ ίντριγκασ .
Στθν πρώτθ πράξθ θ Πρωκυπουργόσ ςυηθτά με τον βοθκό τθσ για τισ λεπτομζρειεσ ενόσ
ςυνεδρίου παρουςία τθσ υπθρζτριασ που ανζλαβε να εξυπθρετιςει τθν Πρωκυπουργό.
Περιγράφει τθν πορεία μιασ φιλόδοξθσ δυνατισ κυρίασ και τον δρόμο προσ τθν εξουςία. Η
πρώτθ ςκθνι παρουςιάηει τθν γυναικά δφναμθ, τισ φιλοδοξίεσ τθσ και τισ άμυνεσ τθσ
απζναντι ςε μια κοινωνία που τθν κζλει αδφναμθ και εφκραυςτθ
Στθ δεφτερθ πράξθ θ Πρωκυπουργόσ κάνει πρόβα τθν ομιλία τθσ μπροςτά ςτον βοθκό τθσ,
θ υπθρζτρια είναι και πάλι παρόν, όταν ο βοθκόσ κα αποχωρίςει, οι δυο γυναίκεσ κα
ξεδιπλώςουν τουσ ρόλουσ που κλικθκαν να ενςαρκώςουν. Η υπθρζτρια και θ Βαςίλιςςα,
και οι δυο γυναίκεσ, και οι δυο ςε ζνα κόςμο για άντρεσ. Η Μάργκαρετ Άτγουντ είπε πωσ θ
κοινωνία αντιμετωπίηει ζναν ιςχυρό άντρα ςαν γεννθμζνο θγζτθ και μια ιςχυρι γυναίκα
ςαν ανωμαλία. Πόςο αλθκινό είναι αυτό; Η δεφτερθ πράξθ κα φζρει επίςθσ τθν ανατροπι ,
θ υπάκουθ υπθρζτρια αποπειράται να ςκοτώςει τθν Πρωκυπουργό που πιςτεφει ότι είναι θ
αιτία τθσ προςωπικισ τθσ τραγωδίασ.
Στθν τρίτθ πράξθ το πρόβλθμα λφνεται, θ Πρωκυπουργόσ μζνει μόνθ και εξθγεί τθν εξζλιξθ
του δράματοσ . Παρακζτει τισ αίτιεσ του αποτελζςματοσ . Μζςα από τα λεγόμενα τθσ
αποκαλφπτει τθ μοναδικι ίςωσ αλικεια όλου αυτοφ του παραμυκιοφ, αυτό που ςίγουρα
κρφβει θ κορυφι είναι μια εκιςτικι μοναξιά.
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