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Σαν να μην πρέπει να ενδιαφέρεται
να αλλάξει την κενότητα που νοιώθει,
να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της
πνευματικής του υπόστασης. Απο-
φάσισα λοιπόν να εμπνευστώ τους
χαρακτήρες των ηρώων του βιβλίου
μου από κάποιους αντίστοιχους τσε-
χωφικούς, να σκιαγραφήσω κάποιους
ανθρώπους, - γυναίκες ιδιαίτερα -,
που απλώς αφήνουν τα χρόνια να
περνάνε με την ελπίδα κάποτε να
βρεθεί στο δρόμο τους ένας έρωτας
που θα τους πάρει τα μυαλά και θα
τους αλλάξει τη ζωή τους όλη, αυτή
η τεράστια κατηγορία ανθρώπων που
πιστεύει πως αυτοί δεν πρέπει να

κάνουν το παραμικρό παρά μόνο να
κάθονται σε ένα σαλόνι πίνοντας ένα
ζεστό καφέ ή ένα μπράντι και να
κοιτάνε έξω από το παράθυρο τις
μέρες και τις νύχτες που φεύγουν.
Επέλεξα όμως να βάλω εντέλει την
κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, την
Μαργιότα, κάποια στιγμή να συνει-
δητοποιείται, να ξεφεύγει από την
αδράνεια και την εύκολη ζωή, να
βρίσκεται μπροστά σε εξαιρετικά σο-
βαρά προβλήματα και να αναγκάζεται
έτσι να ωριμάσει, να μάθει να ωφε-
λείται από τις λεγόμενες «στραβές»
της ζωής. Το έκανα από άποψη αυτό.
Δεν μου ξέφυγε. Ηθελα εν τέλει κά-
ποιος από όλους να βγαίνει συνειδη-
τοποιημένος από τα προβλήματα που
προκύπτουν.

Η Αννα χάνει την αγάπη της
και καταφεύγει στο ποτό. Ενας
άνθρωπος ήσυχος αλλά κλει-
στός σαν χαρακτήρας. Οι ευαί-
σθητοι και κλειστοί άνθρωποι
είναι πιο επιρρεπείς;
Νομίζω πως ναι. Οι εξωστρεφείς

άνθρωποι έχουν ισχυρά αντίδοτα.
Θα βάλουν τις φωνές, θα σπάσουν
αντικείμενα, θα εκτονώσουν την έν-
τασή τους. Θεωρώ πως οι λεγόμενοι
«κλειστοί» άνθρωποι είναι αυτοί που
είναι επίφοβοι. Ο χαρακτήρας της
Αννας του βιβλίου μου δυστυχώς
είναι πραγματικός χαρακτήρας. Και
δυστυχώς τον έχω δει στο πολύ κον-
τινό μου περιβάλλον. Κοπέλα ήσυχη
και ήρεμη, σχεδόν συνεσταλμένη και

ρομαντική, βρέθηκε μετά από κάποιες
σκληρές καταστάσεις με τις οποίες
ήρθε αντιμέτωπη να μη μπορεί να
διαχειριστεί τα ίδια της τα συναι-
σθήματα. Και τα έπνιξε. Και τα συ-
ναισθήματα πνίγονται στο κρασί.
Πουθενά αλλού. Και είναι ισχυρός
εθισμός το αλκοόλ. Η ήσυχη και γλυ-
κιά εκείνη κοπέλα, η συνεσταλμένη
και ντροπαλή, που κοκκίνιζε άμα
την κοίταζε παραπάνω ένα αγόρι,
βρέθηκε να βρίζει σαν λιμενεργάτης
με μια μπουκάλα στο χέρι. Τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου της άρχισαν
να αλλάζουν, να αλλοιώνονται. Η
ντροπαλοσύνη στα μάτια της έγινε

κακία, ζήλεια για αυτούς που δεν
υποφέρουν. Αρχισε να αρρωσταίνει
ψυχικά και αυτό να επηρεάζει όλη
της την οικογένεια. Τότε ανέλαβε να
τη βοηθήσει άνθρωπος από αυτούς
που πιο πάνω χαρακτηρίσαμε εξω-
στρεφή, που δεν μασάνε και δεν κω-
λώνουν, που βλέπουν αγαπημένο
τους άτομο να πίνει και βάζουν τις
φωνές, του πιάνουν το χέρι, βουτάνε
την μποτίλια, τη σπάνε, δίνουν και
μια ανάποδη στον αλκοολικό και
παίρνουν την κατάσταση στα χέρια
τους. Διότι ο εσωστρεφής τελικά άν-
θρωπος αποδεικνύεται πως αδυνατεί,
συν τοις άλλοις, να εκφράσει και τη
θέληση να ξεφύγει από τη μιζέρια
του. Αρα πρέπει να το κάνει κάποιος
άλλος για αυτόν.

Η θρησκεία είναι σημαντική
στην ισορροπία της ψυχής; Και
αν ναι πού βοηθάει;
Ας ορίσουμε καλύτερα όλο αυτό

το θέμα που άπτεται της σχέσης του
ανθρώπου με το θείο ως η επαφή
του ανθρώπου με την οντολογική
του φύση, με την πνευματική υπό-
σταση τού είναι του. Διότι δεν είμαστε
μόνο ύλη, μόνο αυτό που διαλύεται
με το θάνατο. Υπάρχει η ψυχή, αυτή
η τεράστια και ανερμήνευτη στο σύ-
νολό της ακόμα και από την ίδια την
επιστήμη της Ψυχιατρικής, εσωτερική
λειτουργία τού είναι μας, που βρί-
σκεται πέρα από τη λογική, και πέρα
από τα συναισθήματα. Ο όρος θρη-

σκεία νομίζω πως είναι περιο-
ριστικός, ενδεχομένως και δια-
χωριστικός. Βάζει ετικέτες, αυ-
τός είναι Χριστιανός, εκείνος
Μουσουλμάνος. Επίσης θέτει
και όρια μεταξύ αυτών – γι’
αυτό και το διαχωριστικός, που
είπα. Η οντότητα είναι μια ευ-
ρεία έννοια, καθώς οντότητα
είναι και ο Χριστιανός και ο
Μουσουλμάνος, είναι και ο άθε-
ος και ο μη άθεος. Θεωρώ πως
η επαφή μας με αυτήν ακριβώς
την εσωτερική μας φύση βοη-
θάει να ισορροπούμε και να
γαληνεύουμε, να μπαίνει μια
τάξη εκεί που η λογική αδυνατεί
να βάλει. Παράδειγμα, πεθαίνει
ένας αγαπημένος μας άνθρωπος
και η λογική υπαγορεύει πως ο
θάνατος είναι ένα σκληρό πρά-
μα που όταν συμβαίνει μας τσα-
κίζει ανεπανόρθωτα. Εκεί χρει-
άζεται να πενθήσουμε με την
ψυχή μας και όχι με τη λογική.
Και αυτό το καταφέρνουμε εάν
αφεθούμε να ενωθούμε με αυτό
που υπάρχει μέσα μας, με την
οντότητα, αν καταφέρουμε να
απομακρυνθούμε από την εξω-
τερική φασαρία και ταραχή του
κόσμου γύρω μας. Βέβαια, μια
τέτοια βοήθεια, κάποιος μπορεί
να την πάρει και με τη συμβουλή
ενός γέροντα σε εκκλησία, ή μελε-
τώντας φιλοσοφία, ή αφιερώνοντας
χρόνο στα προβλήματα των άλλων
ώστε να ξεκολλήσει το μυαλό του
από τα δικά του προβλήματα. Υπάρ-
χουν διάφοροι τρόποι να έρθει κά-
ποιος σε επαφή με τον εσωτερικό
του εαυτό, με αυτή την ευδαίμονα
κατάσταση του εσώτερου είναι του.

Η Βέλγω «θυσίασε» εν μέρει
τα νιάτα της για μια πιο υλική
ζωή. Η οικονομική άνεση κάνει
έναν άνθρωπο να θυσιάζει πολ-
λά πράγματα. Τι είναι όμως
αυτό που συγκρατεί τον ιδεα-
λιστή;
Ο ιδεαλιστής συγκρατείται από

το όραμά του. Και άφραγκος να είναι,
-που πάντα είναι-, έχει ένα ισχυρό
δεκανίκι που τον στηρίζει και τον
κρατάει όρθιο: την εικόνα που έχει
μες στο μυαλό του μιας κοινωνίας
που απαρτίζεται από περισσότερους
ανθρωπιστές πολιτικούς και λιγότε-
ρους ή και καθόλου τραπεζίτες. Κι
αν θέλουμε να το δούμε αυτό το
θέμα πιο βαθιά μπορούμε να πούμε
πως, ευτυχής και πλήρης είναι αυτός
που έχει τη θέση μέσα του πως η
παγκόσμια κοινότητα, με όλα τα

στραβά και τα ανάποδα που συμβαί-
νουν, εν τούτοις βαδίζει προς την
εξέλιξη, προς την πρόοδο. Πως, μα-
θήματα για τον άνθρωπο είναι όλα
αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν
ανά τον κόσμο, και οι πόλεμοι, και
οι πνιγμοί προσφύγων στη θάλασσα,
και ο αναλφαβητισμός, και ο υποσι-
τισμός, και ο άνισος καταμερισμός
του πλούτου, και η εκμετάλλευση,
ώστε μέσα από όλα αυτά να επέλθει
κάποτε η συνειδητοποίηση και άρα
η ωρίμανση του ατόμου, να ξεκολ-
λήσει επιτέλους η ανθρωπότητα στο
σύνολό της από την ψευδή ικανο-
ποίηση που της δίνει η ύλη και να
στραφεί στον πολιτισμό του πνεύ-
ματος. Οπότε, ακόμα κι αν κάποιοι
άνθρωποι - που είναι πολλοί αυτοί,
πάρα πολλοί - θυσιάζουν αρκετά
πράγματα για την οικονομική τους
άνεση, στην ουσία, και χωρίς να το
αντιλαμβάνονται, παραδίδουν μαθή-
ματα στην ανθρωπότητα, σεμινάρια
με τίτλο «τι δεν πρέπει να κάνει ο
άνθρωπος για να μη νοιώθει διαρκώς
κενός και δυστυχής». Είναι χρήσιμα

όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας,
αρκεί να ξέρεις να αποκωδικοποιείς
τα μηνύματα που λαμβάνεις.

Στο βιβλίο σας διακρίνουμε
όλες τις κοινωνικές τάξεις. Μπο-
ρεί ο πλούτος να σε κάνει ευ-
τυχισμένο; Μπορεί το χρήμα
να αγοράσει τα πάντα; ‘Η μή-
πως υπάρχουν αξίες που αντέ-
χουν απέναντί του;
Υπάρχουν τεράστιες αξίες που αν-

τέχουν απέναντι στο χρήμα. Και αλί-
μονο εάν η ύλη από μόνη της ήταν
ικανή να φέρει την ευτυχία στον άν-
θρωπο. Θα συνδέσω αυτή η ερώτησή
σας με την αμέσως προηγούμενη,
για να συνδέσω και τις απαντήσεις.
Θεωρώ πως το χρήμα, τα μόνα χρή-
σιμα πράγματα που μπορεί να αγο-
ράσει είναι το γάλα, το ψωμί, τα
φρούτα, τα βιβλία, άντε και καμιά
σοκολάτα υγείας. Επίσης τα ρούχα
και κάνα εισιτήριο για θέατρο. Τι
άλλο είναι ικανό να αγοράσει το χρή-

Η συγγραφέας Βικτώρια Μακρή μιλάει στο «Περιοδικό» για το βιβλίο της με 

Η ζωή δεν είναι αδράνεια 

Εννοιες και αξίες όπως: «Εγώ»,
προσωπικότητα, εσωστρέφεια, ψυχή,
θρησκεία, ιδεαλισμός, αγάπη, χρήμα,
ύλη, έρωτας, επιπολαιότητα, μοιχεία,
πόνος, θάνατος, εγκατάλειψη, εξε-
ρεύνηση, ευτυχία και πολλά άλλα
που πηγάζουν από αυτά.

Η κ. Μακρή τόσο στη ζωή της,
όσο και στο συγκεκριμένο έργο της,
δεν βάζει «δήθεν» ή «πιασάρικους»
τίτλους ή πρόσωπα ή καταστάσεις
για να... πουλήσει, αλλά βάζει αυτό
που είναι η ίδια και κυρίως αυτά που
έχει δει, έχει ζήσει, έχει ακούσει.
Βάζει ζωή, βάζει αλήθεια, βάζει πραγ-
ματικότητα. Γι’ αυτό και μπορεί να
περάσει σωστά τις έννοιες αυτές και
να οδηγήσει τον αναγνώστη στο σω-
στό δρόμο.

Αλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η κ.
Μακρή τις ίδιες αξίες και έννοιες τις
έχει βιώσει και ζήσει και μέσα από
την άμεση επαφή που έχει με την
Ομογένεια και τους ομογενείς και
μας εξηγεί τον λόγο...

Ο τίτλος «Μια νύχτα με τον
Τσέχωφ» μήπως είναι λίγο πα-
ραπλανητικός; Διαβάζοντάς το,
ανακαλύπτει ο αναγνώστης τον
λόγο που χρησιμοποιήθηκε ο
συγκεκριμένος τίτλος. Δεν σας
ανησύχησε ότι σαν τίτλος -
ίσως κάποιοι- θεωρούσαν το
βιβλίο λίγο «βαρύ»;
Εάν ο συγγραφέας γράφει μέσα

από έμπνευση, τότε όχι, δεν έχει
την παραμικρή ανησυχία ή ενδοιασμό
για την αποδοχή που θα έχει το
βιβλίο του. Διότι η έμπνευση είναι η
σχέση του συγγραφέα με τη δημι-
ουργία, με την «τράπεζα» των ιδεών,
το σημείο από όπου αντλεί τρόπους
για να γειώνει τις ατέρμονες σκέψεις
του, είναι ένας δρόμος που ανοίγεται
στο αρμονικό χάος αυτού που απο-
καλείται «λειτουργία του εγκεφάλου»
και του επιτρέπει να προχωρήσει,
να κάνει βήματα μπροστά, να πάψει
να είναι δημιουργικά στάσιμος. Εάν
λοιπόν ο συγγραφέας λειτουργεί με
αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά δηλαδή
καθ’ υπόδειξη της έμπνευσης, τότε

είναι ειλικρινής τόσο απέναντι στον
εαυτό του όσο και απέναντι στους
αναγνώστες του έργου του. Διαφο-
ρετικά, αν αρχίσει τους υπολογισμούς,
π.χ. «αυτό το θέμα είναι πιασάρικο,
το άλλο είναι βαρύ – ας γράψω κάτι
πιο ανάλαφρο - εκείνο εξάπτει την
ερωτική φαντασία οπότε ας το βάλω
για να πουλήσω περισσότερα αντί-
τυπα», τότε πλέον δεν μιλάμε για
συγγραφέα που ασχολείται με τη λο-
γοτεχνία αλλά για κάποιον που έχει
μια κάποια ευχέρεια στο γράψιμο,
που γράφει καλές εκθέσεις, και το
εκμεταλλεύεται για να βγάλει φράγκα.
Στη λογοτεχνία όμως δεν μπαίνεις
για να βγάλεις φράγκα –καλοδεχού-
μενα εάν παρεμπιπτόντως προκύ-
ψουν-, μπαίνεις από την εσωτερική
ανάγκη της ψυχής σου να επικοινω-
νήσει με τον γραπτό λόγο με τον άν-
θρωπο. Είναι εσωτερική αυτή η σχέση.
Ούτε βαριά, ούτε ανάλαφρη. Είναι
καθαρά εσωτερική.

Πώς προέκυψαν οι τρεις αδελ-
φές;
Προέκυψαν με βροχή, στη λεω-

φόρο Μεσογείων, βραδάκι, κάπου
πήγαινα, έπεσα πάνω σε μποτιλιάρι-
σμα, γυρνάω αφηρημένα το κεφάλι
μου έξω από το αυτοκίνητο, βλέπω

το θέατρο «Πόρτα». Και τα μάτια
μου στέκονται. Κι εκεί μου ήρθαν
όλα.

Να ένα ωραίο θέμα για βιβλίο,
λέω. Οτι μια γυναίκα παρακολουθεί
ένα θεατρικό έργο, τις «Τρεις αδελφές»
του Τσέχωφ, για παράδειγμα, και
στο έργο βλέπει ομοιότητες με τη
δική της ζωή. Γιατί έχει κι αυτή αδελ-

φές, και γιατί ως χαρακτήρες, αυτή
και οι αδελφές της, έχουν κοινά ση-
μεία με τις Ρωσίδες ηρωίδες του Τσέ-
χωφ.

Επειδή, η Ρωσία των αρχών του
εικοστού αιώνα με την Ελλάδα του
σήμερα και με οποιοδήποτε άλλο
κράτος θα συναντώνται πάντα στη
διαχρονική γυναίκα και στο διαχρο-
νικό άντρα που επιζητούν τρόπους
ώστε η μεταξύ τους σχέση να είναι

ευτυχής. Διότι τη ζωή εντέλει την
καθορίζουν οι χαρακτήρες των αν-
θρώπων που την απαρτίζουν και όχι
οι ονομασίες κρατών και πόλεων.
Υπάρχει ισχυρή συγγένεια εξ αγχι-
στείας μεταξύ όλων μας. Μόνο μια
βότκα στο τραπέζι του ενός Ρώσου
και μια ρετσίνα στο τραπέζι ενός Ελ-
ληνα κάνει τη διαφορά. Τίποτ’ άλλο.

Πήρα λοιπόν την Αννα, τη Μαργιότα
και τη Βέλγω από την Καισαριανή
και τις αντιπαρέβαλλα με τη Μάσα,
την Ολγα και την Ιρίνα του Τσέχωφ.
Στην πορεία της αφήγησης προέκυψε
ότι, σχεδόν, μια χαρά αδελφούλες
θα μπορούσαν να ήσαν και οι έξι.

Τρεις αδερφές, τρεις διαφορε-
τικοί χαρακτήρες. Τι είναι αυτό
που δίνει στον άνθρωπο την
ιδιαιτερότητά του;
Η δύναμη του εγώ, της προσωπι-

κότητας, που, ως δύναμη, δεν είναι
απαραίτητο ότι είναι πάντοτε αθώα.
Το εγώ ενός π.χ. αδύναμου, άβολου
ανθρώπου, μπορεί να τον τσακίσει,
να τον κάνει ψυχικό ερείπιο. Να βρε-
θεί μπροστά σε μια δυσκολία, να λυ-
γίσουν τα πόδια του και εκεί να πι-
στέψει λανθασμένα ότι μπορεί να
βοηθηθεί να σταθεί όρθιος από τη
χημεία, τις ουσίες, αλκοόλ ή ναρκω-
τικά. Και μετά να βρεθεί σε έναν κα-
τήφορο που δεν έχει τελειωμό. Είναι
πολύπλοκο το ανθρώπινο εγώ. Θέλει
να φαίνεται, να το θαυμάζουν, να εί-
ναι αρεστό, να είναι υγιές, να είναι
άρρωστο για να τραβά την προσοχή
και τη φροντίδα των άλλων, θέλει
να κυριαρχεί και να κυριαρχείται,
να εξουσιάζει και να εξουσιάζεται.

Δεν πιάνεται πουθενά το εγώ. Θέλει
τα πάντα. Είναι γεμάτο επιθυμίες.
Και οι επιθυμίες είναι πηγή δυστυχίας.
Μόνο. Διότι ως επί το πλείστον πα-
ραμένουν ανεκπλήρωτες. Η ιδιαιτε-
ρότητα του κάθε ανθρώπου δεν είναι
τίποτα άλλο παρά ο ιδιαίτερος και
ξεχωριστός τρόπος που επιλέγει για
να εκπληρώσει τις επιθυμίες του.

Με τι κριτήρια κάνατε την επι-
λογή των χαρακτήρων; Θέλατε
δυνατούς δεσμούς ανάμεσά
τους αλλά διαφορετικούς χα-
ρακτήρες; Πώς αποφασίσατε
τι θα χαρακτηρίζει τον καθέ-
να;
Εχω διαβάσει αρκετά έργα του

Τσέχωφ. Εχω σταθεί ιδιαίτερα στη
σκιαγράφηση των χαρακτήρων των
ηρώων του. Σχεδόν αφουγκράστηκα
τη θλίψη και το κενό που ο Τσέχωφ
ήθελε οι ήρωές του να έχουν μέσα
τους. Ενα κενό και μια πλήξη που
δεν συνειδητοποιείται και αυτό ακρι-
βώς δίνει με το έργο του αυτός ο
σπουδαίος συγγραφέας.

Οτι, ο άνθρωπος περνάει από τη
ζωή σαν να θεωρεί ότι είναι ένας
απλός περαστικός, ένας ασήμαντος
ξένος, ένα υλικό μόνο σώμα που βρέ-
θηκε στη ζωή από καθαρή σύμπτωση.

Της Μαρίας Παπανικολάου

Βικτωρία Μακρή και «Μια νύχτα με τον Τσέχωφ». Ενα
δίδυμο που είναι «τροφή» για το μυαλό. Τόσο η συγ-
γραφέας όσο και το έργο της αποτελούν μία πρώτης

τάξεως ευκαιρία για τον αναγνώστη να μάθει ή ακόμα και να
συνειδητοποιήσει σωστά έννοιες που παίζουν σημαντικό ρόλο
στη ζωή μας και τις έχουμε αντιληφθεί λάθος.

τίτλο «Μια νύχτα με τον Τσέχωφ» και όχι μόνο

αλλά δράση

Στη λογοτεχνία μπαίνεις από την εσωτερική
ανάγκη της ψυχής σου να επικοινωνήσει
με τον γραπτό λόγο με τον άνθρωπο

Συνέχεια στη σελίδα 22

Η Ελλάδα είναι μέσα μας, δεν είναι εικόνες
όπως ένα ξένο μέρος που επισκεπτόμαστε. 
Είναι μαγική η σχέση μας με την Ελλάδα

Βικτώρια Μακρή:
«Εάν ο συγγραφέας

γράφει μέσα από
έμπνευση, τότε όχι,
δεν έχει την παρα-
μικρή ανησυχία ή

ενδοιασμό για 
την αποδοχή 

που θα έχει 
το βιβλίο του».
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μα. Τίποτα. Θα θυμάμαι πάντα μια
κουβέντα που έχει πει ένας Αμερι-
κανός πρώην πλούσιος τραπεζίτης
(έχω διαβάσει τη συνέντευξή του)
και η οποία κουβέντα του συνοψίζει
όλη τη φιλοσοφία της συνειδητοποί-
ησης που έρχεται από το σύγχρονο
τρόπο ζωής: «Εγκατέλειψα το επάγ-
γελμά μου», είπε, «πούλησα το πλού-
σιο σπίτι μου και όλα μου τα υπάρ-
χοντα και τώρα ζω σ’ ένα απλό ξενο-
δοχείο. Εχω ένα κρεβάτι, ένα μικρό
σαλόνι, έναν υπολογιστή, ένα μπάνιο,
μερικά ρούχα και κάποια λίγα χρή-
ματα στην τράπεζα για το νοίκι αυτού
του δωματίου και το φαγητό μου. Τι
να το κάνω το δίπατο σπίτι, το αυτο-
κίνητο, τις δεξιώσεις. Πεθαίνοντας,
το μόνο που θα πάρω μαζί μου θα εί-
ναι η χαρά της ψυχής μου που απε-
λευθερώθηκε από την πίεση που της
ασκούσε η μανία της ιδιοκτησίας. Κι
αυτό που θα ‘θελα να αφήσω πίσω
μου θα είναι η ευχή να το βιώσουν
κι άλλοι αυτό…».

Η Μαργιότα άργησε να... γευτεί
την πραγματική αγάπη. Για
ποιο λόγο την «ταλαιπωρήσατε»
λίγο σε αυτό το κομμάτι; 
Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Γι’ αυτό.

Γιατί η ζωή δεν είναι, «τελειώνω το
λύκειο στα 18, το πανεπιστήμιο στα
23, αρραβωνιάζομαι στα 25 και στα
28 κάνω τον γάμο μου σε νησιώτικο
ξωκλήσι απέναντι από το ηλιοβασί-
λεμα». Το έχω δει και αυτό το σενάριο,
αλλά έχω δει και τη συνέχειά του, το
sequel σαν να λέμε, είδα και το Rocky
2… Και είδα τη γυναίκα αυτή στα
40 της με βαθιά σημάδια κατάθλιψης
στο πρόσωπο, είδα τον άντρα της να
πίνει με τις ώρες μπύρες μπροστά
στην τηλεόραση παρακολουθώντας
στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες,
είδα το παιδί τους από τις πρώτες
τάξεις του γυμνασίου να παίρνει
«μπάφους», και το κυριότερο από
όλα, τους άκουσα κιόλας να λένε
πως για τον κακό τους τον καιρό και
τον ανάποδο φταίει η κυβέρνηση.
Γι’ αυτό η Μαργιότα του βιβλίου μου
αργεί να πει ένα γνήσιο «σ’ αγαπάω»
σε άντρα, γι’ αυτό αργεί να καταστα-
λάξει σε γάμο. Επειδή για μένα το
γνήσιο κατασταλαγμένο άτομο, αρ-
σενικό - θηλυκό, είναι εκείνο που
λειτουργεί περίπου σαν να κάνει μα-
θητεία, που δεν βιάζεται, που δεν
θέλει να φτάσει 50 χρόνων και να
συμπεριφέρεται σαν εικοσάχρονο
στη Μύκονο, να μην καταντήσει ένας
μεσήλικας με πεινασμένο βλέμμα,
μεσημεριανό ύπνο, αλλά με τζιν παν-
τελόνι και καουμπόικες μπότες. Η
Μαργιότα μου ήθελα να γίνει μάνα
σε μεγάλη – για την κοινωνία –
ηλικία, ήθελα να κάνει αυτή πρόταση

γάμου στον αγαπημένο της, ήθελα
να μου δώσει την εντύπωση ότι έμαθε
να παρατηρεί τον εαυτό της και τον
κόσμο και να αποκομίζει χρήσιμα
συμπεράσματα που την ωριμάζουν.
Εν ολίγοις, δεν ήθελα μια ηρωίδα
που να κλαίει τη μοίρα της επειδή
παντρεύτηκε νωρίς, κερατώθηκε νω-
ρίς, πήρε αντικαταθλιπτικά νωρίς,
χόντρυνε νωρίς, έβαλε πατάκια στο
παρκέ της για να κάνει –ασυνείδητα
– τους άλλους να σέρνονται. Καμία
σχέση εγώ και οι ήρωές μου με τέτοιες
μικροαστικές συμπεριφορές.

Διακρίνουμε την αγάπη σας
για την εξερεύνηση του κάθε
τόπου. Μέχρι στιγμής ποιο μέ-
ρος της γης σας έχει κάνει να
το αγαπήσετε περισσότερο και
γιατί; Πού βρίσκεται η Ελλά-
δα;
Η Ελλάδα βρίσκεται παντού. Ακό-

μα και στη Ρώμη να ζεις, σε σπίτι με
παράθυρο με θέα τη Φοντάνα ντι
Τρέβι, η Ελλάδα θα είναι στο τραγούδι
που θα ακούς τις νύχτες που θα ξε-
κουράζεσαι με τα μάτια κλειστά, θα

είναι στη φωνή της Ελένης Βιτάλη
και στους στίχους του Λευτέρη Πα-
παδόπουλου. Η Ελλάδα είναι μέσα
μας, δεν είναι εικόνες όπως ένα ξένο
μέρος που επισκεπτόμαστε. Είναι μα-
γική η σχέση μας με την Ελλάδα, οι
πολιτικοί της μας πονάνε, αλλά η γη
της, το άγριο τοπίο της Μάνης, το
Μυρτώο πέλαγος, η Ουρανούπολη
της Χαλκιδικής, ο Θεσσαλικός κάμπος,
μας δίνει κουράγιο να αντέχουμε.
Από τα ξένα μέρη που επισκέφτηκα
έχω αγαπήσει πολύ την Τοσκάνη της
Ιταλίας, εκείνους τους απέραντους
αμπελώνες με το χρυσοκόκκινο χρώ-
μα και τους λόφους με τις παπαρούνες
που τους κοιτάς και λες, «άραγε πού
τελειώνει αυτό το τοπίο…». Επίσης
έχω αγαπήσει πολύ την Κέρκυρα,
την ομορφιά του Ιονίου πελάγους.
Γενικά, στέκεται το βλέμμα μου και
ίσως και η καρδιά μου πιο πολύ σε
τοπίο παρά σε πόλεις. Ακόμα και
στην Πάτρα που γεννήθηκα, εάν κα-

θίσω να παρατηρήσω τη σκέψη μου,
θα δω πως αφήνεται για αρκετή ώρα
σ’ ένα κομμάτι παραλίας κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Ανδρέα που μας
πήγαινε για μπάνιο η γιαγιά μου
εμένα και τον αδελφό μου μικρά,
και η οποία παραλία δεν υπάρχει
πλέον, έχει κλείσει με βράχια, αλλά
η μαγεία της μνήμης αυτή είναι, δια-
τηρεί στο ακέραιο κατηργημένες στο
φυσικό πεδίο παραστάσεις και αν-
θρώπους. Πρωτίστως συναισθήμα-
τα.

Αγάπη. Ερωτας. Επιπολαιότη-
τα. Μοιχεία. Πόνος. Θάνατος.
Εγκατάλειψη. Εξερεύνηση. Ευ-
τυχία. Είναι τα χαρακτηριστικά
του βιβλίου. Πρέπει να περά-
σουμε από όλα τα στάδια;
Οχι, δεν είναι απαραίτητο να πε-

ράσουμε από όλα αυτά τα στάδια.
Μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του
μυθιστορήματος είναι αληθινό, είναι

ιστορίες παρμένες είτε από τη δική
μου ζωή είτε από γνωστούς και φί-
λους. Και όλες αυτές οι καταστάσεις
υπήρχαν μέσα μου και κάποτε ήθελα
να τις καταγράψω. Γι’ αυτό και ανα-
φέρω τέτοιου είδους βιώματα. Ομως
θεωρώ ότι, σε λιγότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, παρόμοιες βιωματικές κατα-
στάσεις έχουμε όλοι, καθώς ο πόνος,
ο θάνατος, η επιπολαιότητα, η ευτυ-
χία, η εγκατάλειψη, η προσδοκία για
κάτι καλύτερο, είναι χαρακτηριστικά
στοιχεία του ανθρώπου και όχι κά-
ποιων φανταστικών μυθιστορηματι-
κών χαρακτήρων μόνο. Εάν η ζωή
μου ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα,
και το έβλεπα αυτό να συμβαίνει και
στους γύρω μου, το πιο πιθανό θα
ήταν να ξεσκάω την πλήξη μου γρά-
φοντας βιβλία με εξωτικές συνταγές
μαγειρικής που θα ξεσήκωνα από τα
ταξίδια αναψυχής που θα έκανα. Εν-
τέλει όμως ο συγγραφέας, εκτός το
δικό του πόνο, πρωτίστως αφουγ-
κράζεται τον πόνο γύρω του, των
συνανθρώπων του, είναι άτομο που
δεν ζει στην αμεριμνησία του, γι’
αυτό και οι ιστορίες που συνήθως
γράφει στο μεγαλύτερο μέρος τους
είναι εμπνευσμένες από όλα αυτά
τα στοιχεία που δώσατε στην ερώτησή
σας, την αγάπη, το θάνατο, τη μοιχεία,
την ευτυχία… Και να προσθέσω και
κάτι ακόμα, πως ζητούμενο στον συγ-

γραφέα είναι, – και είναι δική μου
γνώμη αυτή, καθαρά προσωπική, –
στο τέλος να δίνει τη λύτρωση, να
μην αφήνει το πεδίο αλύτρωτο, ο
αλκοολικός για παράδειγμα να βρίσκει
έναν τρόπο να θεραπεύεται, ή μια
ρομαντική κοπελίτσα που ονειρεύεται

γαλάζιους πρίγκιπες να ξε-ονειρεύεται,
να ωριμάζει στο φινάλε, να πέφτει
από τα σύννεφα ακόμα κι αν χρειαστεί
να σπάσει τα μούτρα της. Ποτέ δεν
ήμουν οπαδός της άποψης ότι ο συγ-
γραφέας ας αφήνει στο τέλος τον
ήρωά του να αυτοκτονεί - για να πω
ένα άλλο παράδειγμα. Και όχι επειδή
τάχαμου τα βιβλία μπορεί και να
επηρεάσουν κόσμο, όχι, καθόλου
από αυτή την άποψη. Αλλά επειδή
είμαι υπέρμετρος οπαδός του αγώνα,
του προσωπικού, του κοινωνικού,

του συνολικού, του πολιτικού, του
οποιαδήποτε αγώνα. Θα μιλήσω σε
μια ιστορία μου ενδεχομένως για κά-
ποιον που γονατίζει από το βάρος
των προβλημάτων, θα μπω όμως στη
θέση του και θα το παλέψω. Και
αυτό θα γράψω.

Πέρα από το μυθιστόρημα εί-
σαστε και στιχουργός. Ποιο
κομμάτι αγαπάτε περισσότερο
στο κάθε είδος και ποιο λιγό-
τερο ή και καθόλου;
Αγαπώ πολύ το μυθιστόρημα επει-

δή μου δίνεται η δυνατότητα να πω
πολλά, και κατά βάθος είμαι πολυ-
λογού, παρότι αν με δει κάποιος σε
μια παρέα θα δει ένα άτομο λιγομί-
λητο. Στίχους έχω γράψει αρκετούς,
αλλά πέρα από αυτούς που έχουν
ήδη μελοποιηθεί τους υπόλοιπους

τους έχω στο συρτάρι μου, αν μου
ζητηθούν κάποια στιγμή έχει καλώς,
αλλιώς δεν συνεχίζω πλέον να ασχο-
λούμαι με αυτό το θέμα. Με συναρ-
πάζει το γεγονός ότι έχω μπροστά
μου τριακόσιες και πάρα πάνω άγρα-
φες σελίδες και είμαι ελεύθερη να
τις γεμίσω μ’ ένα σωρό ιστορίες που
με ενδιαφέρουν πολύ.

Το Θέατρο, μιας και σε θεα-
τρικό έργο στηρίζεται το βι-
βλίο, τι θέση έχει στη ζωή σας;
Σας αρέσει και αν «ναι» γιατί;
Αγαπάω πάρα πολύ το θέατρο.

Είναι αυτό που λέμε, με μάγευε από
παιδί. Και αγαπάω πολύ το λεγόμενο
κλασικό θέατρο. Θέλω να μπαίνω
στο θέατρο και τα μάτια μου να πέ-
φτουν σε μια βαριά βυσσινί βελούδινη
αυλαία, να χαμηλώνουν τα φώτα και
να τη βλέπω να ανοίγει και πίσω της
να υπάρχει ένα υπέροχο σκηνικό με
έπιπλα και ρούχα εποχής, και ο
χώρος του σκηνικού να φωτίζεται
από λάμπες πετρελαίου. Μαγεύομαι!
Ποτέ δεν θα μπορέσω να εξηγήσω
με σαφήνεια γιατί μαγεύει εμένα
και τόσο κόσμο το θέατρο. Ισως πάλι
καταλήξουμε στον Τσέχωφ, σε μια
κουβέντα που έχει πει ότι, οι θεατές
αυτό που βλέπουν σε μια θεατρική
παράσταση είναι η ίδια η ζωή τους,
ο ίδιος τους ο εαυτός, είναι θεατές

της ίδιας τους της ζωής και δεν το
έχουν πάρει χαμπάρι. Αν τα πράγματα
είναι έτσι όπως λέει ο Τσέχωφ τότε
ναι, έχουμε μαγευτεί όλοι μας από
τον καθρέφτη που υπάρχει μπροστά
μας σε μια θεατρική παράσταση,
από όλους αυτούς τους ήρωες και
χαρακτήρες που υποδηλώνουν όψεις
και πλευρές του χαρακτήρα και της
ζωής μας. Αλλά υπάρχει κι ένα
«αλλά». Θα εξακολουθούμε άραγε
να είμαστε παθητικοί θεατές της
ίδιας της ζωής μας ή θα δραστηριο-
ποιηθούμε κάποια στιγμή και θα πά-
ρουμε τη ζωή στα χέρια μας να γί-
νουμε πρωταγωνιστές, να αλλάξουμε
τα κακώς κείμενα;

Τι ετοιμάζετε αυτή την περίο-
δο;
Ηδη γράφω το επόμενο μυθιστό-

ρημα, επίσης ολοκληρώνω ένα θεα-
τρικό έργο που έχω ξεκινήσει πριν
καιρό, - που το διορθώνω, το συμ-
πληρώνω κι όλο ατελείωτο το έχω -,
κι ακόμα έχω έτοιμα προς έκδοση
δύο παραμύθια και μια συλλογή διη-
γημάτων.

Κυρία Μακρή σας ευχαριστού-
με.
Σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχα-
με! n

Βικτωρία Μακρή: Η ζωή δεν είναι αδράνεια αλλά δράση

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι ομογενείς μας αγαπούν την Ελλάδα. Πώς πιστεύετε
ότι μπορούν να επωφεληθούν διαβάζοντας ελληνικά
βιβλία; Και τι είδος; Τι πιστεύετε ότι πρέπει να περά-
σουν στις νεότερες γενιές των ομογενών;

Πω, πω! Αγαπώ πάρα πολύ τους ομογενείς μας! Εχω συγγενείς
στην Αμερική, ανίψια της μανούλας μου, που έφυγαν μικρά
από το χωριό να πάνε εκεί να δουλέψουν, που δούλεψαν και

τα κατάφεραν, που έκαναν οικογένεια, και τα παιδιά τους γεννήθηκαν
στην Αμερική, και πόσο αγαπάω και πόσο με συγκινεί όλη αυτή η
πορεία αυτών των  ανθρώπων που ξενιτεύτηκαν! 

Με εμπνέουν! Θέλω να γράψω βιβλίο για αυτούς! Κι έχω υπέροχες
και συγκινητικές διηγήσεις τους. Μικρός ανιψιός της μητέρας μου
που έφυγε εκείνα τα χρόνια με το υπερωκεάνιο για την Αμερική,
πήγε στην Καλιφόρνια έχοντας τρεις αγάπες ριζωμένες βαθιά στην
καρδιά του: τη μητέρα του, τον πατέρα του και το κλαρίνο. Με το
κλαρίνο έκλαιγε. Εγραφε γράμματα στη μητέρα μου και σε άλλους
συγγενείς στην Ελλάδα και τους έβαζε να του στέλνουν κασέτες στην
Αμερική με μουσική μόνο με κλαρίνο. Η γυναίκα του μας έλεγε πως
άκουγε τις κασέτες με τις ώρες κι έκλαιγε. Η μουσική γενικά παράγει
κραδασμούς. Υπάρχουν μουσικές που τις ακούς και σε ξεσηκώνουν,

άλλες σε γαληνεύουν, άλλες σε κάνουν και δακρύζεις. Με ρωτάτε
λοιπόν, πώς πιστεύω ότι μπορούν να επωφεληθούν οι ομογενείς μας
διαβάζοντας ελληνικά βιβλία και τι είδους βιβλία. Η απάντησή μου
είναι, μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να ωφεληθούν με την ανάγνωση
βιβλίων όπως ο ξάδελφός μου ωφελήθηκε ακούγοντας κλαρίνο,
δηλαδή να δονηθεί η ψυχούλα τους, να μπουν τα λόγια του βιβλίου
βαθιά μέσα τους και να τους αγγίξουν, να τους θεραπεύουν, να τους
κάνουν καλό. Η λογοτεχνία άλλωστε οφείλει να είναι θεραπεία,
οφείλει το βιβλίο να δίνει στην ψυχή μονάχα ευχαρίστηση. Και ας
μην σταθούμε μόνο στην ελληνική λογοτεχνία. Μακάρι οι ομογενείς
μας να ξεκουράζουν τη ζωή τους όλη με ένα καλό βιβλίο από την παγ-
κόσμια λογοτεχνία, να τη χαλαρώνουν όπως ένα κλαρίνο χαλαρώνει
με τους κραδασμούς του την ψυχή ενός παιδιού που απομακρύνθηκε
βίαια σε μικρή ηλικία από τη μάνα του. Μακάρι να μπορούσε ένα
βιβλίο μου να γίνει το βάλσαμο, το «κλαρίνο» στις ψυχές των ομογενών
μας, της παλαιάς και της νέας γενιάς. Δεν θα είχα καλύτερο…

Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΚΡΗ γεννήθηκε στην Πάτρα και με-
γάλωσε στην Αθήνα, όπου και κατοικεί. Άρχισε να ασχο-
λείται με το γράψιμο κατά τη διάρκεια των σπουδών
της στο Πολυτεχνείο. Έχει γράψει στίχους οι οποίοι
έχουν μελοποιηθεί από τον Νίκο Μαμαγκάκη και την
Καλλιόπη Τσουπάκη, καθώς και διηγήματα τα περισσότερα
εκ των οποίων έχουν βραβευθεί σε Λογοτεχνικούς Δια-
γωνισμούς. Συνεργάζεται με ηλεκτρονικά έντυπα λογο-
τεχνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το 2012 απέ-
σπασε το πρώτο βραβείο στον 2ο Διαγωνισμό Διηγήματος
της ιστοσελίδας eyelands.gr με το διήγημα «Παράθυρο
με θέα στο Μυρτώο Πέλαγος», ενώ το 2013 συμμετείχε
στο συλλογή διηγημάτων Μια παράξενη Κυριακή των
εκδόσεων Αρχίγραμμα, με το διήγημα «Η Κυριακή της
Γοργόνας». Το 2014 τιμήθηκε με το 2ο βραβείο στον 1ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δοκιμίου του περιοδικού Νέα
Σκέψη, με το δοκίμιο «Η Ατομική Βούληση ως Δύναμη
Κοινωνικής Ανασυγκρότησης». Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟ-
ΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ και CASTA DIVA.

ΒιογραφικόΒιογραφικό

Χαρακτηριστικά στοιχεία 
του ανθρώπου και όχι φανταστικών
μυθιστορηματικών χαρακτήρων

Η λογοτεχνία άλλωστε οφείλει 
να είναι θεραπεία, οφείλει το βιβλίο
να δίνει στην ψυχή μονάχα ευχαρίστηση


