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Κύριε Τσέχωφ, στο έργο σας Οι Τρεις Αδελφές, θέτετε έναν προβληματισμό. Λέτε μέσα από έναν ήρωά σας, 
«συχνά σκέφτομαι, τι θα γινόταν αν κάποιος ξανάρχιζε τη ζωή του από την αρχή και μάλιστα συνειδητά. 
Φαντάζομαι τότε πως θα προσπαθούσαμε να μην επαναλάβουμε τον παλιό μας εαυτό, να μην ξαναπράξουμε 
κάποια λάθη…» 

Με αυτά τα λόγια ξεκινάει η παρουσίαση του βιβλίου και είναι αρκετό για να σε ταξιδέψει. Κλασικά στοιχεία 
προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σε κάνουν να προσδοκάς ποιότητα και άρτια γραφή. Διαβάζοντας το 
βιβλίο, συναντάς αυτό ακριβώς: ώριμη γραφή, με ποιότητα και καλοδεμένη ιστορία ενώ ταυτόχρονα τίθενται 
σοβαροί προβληματισμοί σε σχέση με τις αποφάσεις τις ζωής και αν θα τις επιλέγαμε και πάλι αν είχαμε τη 
δυνατότητα να διαλέξουμε. 

Τρεις ηρωίδες που δοκιμάζονται, ζουν και πονούν, αγαπούν και φτάνουν στα άκρα. Εμείς, κάτι παραπάνω 
από απλοί παρατηρητές, συμπάσχουμε και αγωνιούμε για το μέλλον τους. Ανησυχούμε με τις επιλογές που 
κάνουν και εν τέλει τις συνοδεύουμε στην πορεία που χαράσουν. 

Έννοιες όπως η μοναξιά, ο έρωτας, η εξάρτηση και ο πόνος ξεδιπλώνονται με αφορμή ένα θεατρικό έργο και 
όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της η συγγραφέας το πέρασμά της έξω από ένα θέατρο ήταν πράγματι η 
αρχή της έμπνευσης του βιβλίου της. 

Η Μαργιότα έχει ένα όνειρο: να συνομιλούσε με τον αγαπημένο της Τσέχωφ και αυτό εξάπτει την φαντασία 
πριν ακόμα περιπλανηθείς στις σελίδες του βιβλίου. Όταν έρθει η ώρα να το κάνεις, η ιστορία ξετυλίγεται με 
τόσο όμορφο τρόπο, καλογραμμένη και σαν ένα όνειρο σε παρασύρει στις ζωές των ηρωίδων της. 

Περιγραφικό, με λεπτομέρειες που σε κάνουν μέρος της ιστορίας, έντονα συναισθήματα που τα νιώθεις να σε 
κατακλύζουν και μια ιστορία που όταν τελειώνεις το βιβλίο λυπάσαι που οι χαρακτήρες έμειναν στις σελίδες 
του και δεν σε ακολούθησαν. 

  

http://www.newsage.gr/category/slider-news/
http://www.newsage.gr/category/c213-eidiseis/c191-politismos/c188-vivlia/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%b2%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b9%ce%b1/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%b9%cf%89%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b1-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%ae/
http://www.newsage.gr/tag/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%cf%8d%cf%87%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%cf%83%ce%ad%cf%87%cf%89%cf%86/
http://www.newsage.gr/tag/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%ce%b1%cf%82/
http://www.newsage.gr/tag/%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%8c%cf%82/


 
  

Λίγα λόγια για το βιβλίο 
Κύριε Τσέχωφ, στο έργο σας Οι Τρεις Αδελφές, θέτετε έναν προβληματισμό. Λέτε μέσα από έναν ήρωά σας, 
«συχνά σκέφτομαι, τι θα γινόταν αν κάποιος ξανάρχιζε τη ζωή του από την αρχή και μάλιστα συνειδητά. 
Φαντάζομαι τότε πως θα προσπαθούσαμε να μην επαναλάβουμε τον παλιό μας εαυτό, να μην ξαναπράξουμε 
κάποια λάθη…» Αγαπημένε μου κύριε Τσέχωφ, απόψε θα ’θελα να σας εξομολογηθώ κάποια λάθη δικά μου 
που δε θα ’θελα να ξανακάνω αν είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω τη ζωή μου από την αρχή… 
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Αυτό είναι το όνειρο της Μαργιότας: να καθόταν με τον αγαπημένο της Τσέχωφ σ’ ένα απόμερο τραπεζάκι σ’ 
ένα μπαρ, να μοιράζονταν ένα ποτήρι κρασί και να τα λέγανε. Να μιλούσαν για τη ζωή που δεν είναι παρά ένα 
παιχνίδι, στο οποίο άλλοτε καλούμαστε να παίξουμε χωρίς πρόβα, άμαθοι και άβγαλτοι, κι άλλοτε να 
παραμένουμε στην άκρη, σαν ηθοποιοί χωρίς ρόλο. 

Μαργιότα, Βέλγω, Άννα. Τρεις γυναίκες, τρεις αδελφές. 

Ένα μυθιστόρημα για τον έρωτα και τον πόνο, την εγκατάλειψη και την ευτυχία, όλα όσα επαναλαμβάνονται 
στις ζωές των ανθρώπων σαν σελίδες θεατρικού έργου που δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 
Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΚΡΗ γεννήθηκε στην Πάτρα και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και κατοικεί. Άρχισε να 
ασχολείται 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 Διαγωνισμούς. Συνεργάζεται με ηλεκτρονικά 
έντυπα λογοτεχνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το 2012 απέσπασε 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 ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ και CASTA DIVA. 
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