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επιμέλεια Άννα Μουσογιάννη 

Στις τρεις Αδελφές κύριε Τσέχωφ βάζετε τον Αντισυνταγματάρχη 
Βερσίνιν να λέει « Τι θα γινόταν αν ξανάρχιζε κανείς τη ζωή του 
και μάλιστα συνειδητά. Φαντάζομαι τότε, ότι ο καθένας μας θα 
προσπαθούσε πρώτ’ απ’ όλα να μην επαναλάβει τον παλιό του 
εαυτό»… 

Το βασικό ερώτημα που τίθεται στο βιβλίο αυτό: Η Νιτσεϊκή θεωρία της αιώνιας επιστροφής. Κάτι 

που πραγματεύτηκε με μια διαφορετική οπτική και ο Κούντερα στο βιβλίο του «Η αβάσταχτη 
ελαφρότητα του είναι» όπου το αναφέρει και στον πρόλογο του. Θα ζούσαμε άραγε με τον ίδιο 

τρόπο τη ζωή μας αν επαναλαμβανόταν;  Πόση βαρύτητα θα δίναμε στις πράξεις μας τότε;  Και εάν 
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καλούμασταν να την ξαναζήσουμε, συνειδητά, ακόμα μια φορά όπως το πραγματεύεται στο βιβλίο 

της η Βικτώρια Μακρή τι άραγε θα επιλέγαμε να κάνουμε; 

Η Μαργιότα, η Βέργω και η Άννα. Τρεις αδελφές. Η κάθε μια βιώνει με το δικό της τρόπο τον 

έρωτα. Βίοι παράλληλοι και συνάμα διαφορετικοί ξετυλίγονται μέσα από τις σελίδες περίτεχνα σαν 

κουβάρι και μας παρασύρουν σε ένα κόσμο που κυριαρχούν το συναίσθημα και οι επιθυμίες! Πόσο 

τελικά δούλοι των συναισθημάτων μας είμαστε; 

Πότε άραγε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι όταν ως υπηρέτες της ανάγκης φτιάχνουμε το δικό μας 

λαβύρινθο; Η Μαργιότα δίνει την απάντηση!  Όταν καταφέρουμε να αποτινάξουμε από πάνω μας 

κάθε επιθυμία που μας κρατάει δέσμιους του ίδιου μας του εαυτού! 

“Γιατί οι επιθυμίες δεσμεύουν αν δεν τις ικανοποιήσεις σου 
γκρινιάζουν σε τραβάνε από το μανίκι να γυρίσεις να τις κοιτάξεις, 
συμπεριφέρονται  σαν κακομαθημένα παιδιά για να τραβήξουν 
την προσοχή σου, σε στριμώχνουν, σε φτάνουν σε σημείο να 
αρρωστήσεις από την πίεση που σου ασκούν και να είναι 
αχόρταγες….”….. 

Όπως ο Καζαντζάκης είχε φωνάξει περίτρανα στο βιβλίο του Ασκητική «Δεν ελπίζω τίποτα δε 
φοβάμαι τίποτα, είμαι λέφτερος» έτσι και η αφηγήτρια της ιστορίας, η Μαργιότα, αποφασίζει ότι 

αυτό που μένει στο τέλος είμαστε εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Οι επιθυμίες εξανεμίζονται 

αφήνοντας πολλές φορές μια πικρή αίσθηση. 

“Ο άνθρωπος λυτρώνεται αληθινά από τα πάθη του όταν 
απελευθερωθεί  από τα θέλω του και κοιτάξει γύρω του  τις 
ανάγκες των συνανθρώπων του”. 

Και η ίδια σε μια στιγμή αυτογνωσίας παραδέχεται ότι ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που 

μετουσιώνει τις επιθυμίες σε ζωή και βγαίνει πάνω από αυτές. 

Το “Μια Νύχτα με τον Τσέχωφ” είναι ένα εισιτήριο στον κόσμο της φαντασίας και των βαθύτερων 

επιθυμιών μας. Τα τοπία εναλλάσσονται αρμονικά, από την Αθήνα, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα 

στην Φλωρεντιά και την Τοσκάνη όπως και οι ζωές των ηρώων του. Τα πορτραίτα των 

ηρωίδων  σκιαγραφούνται από το “πινέλο” της Βικτώριας Μακρή με κάθε λεπτομέρεια. Και γύρω 

από τη Μαργιότα, την Άννα και τη Βέργω οι άνθρωποι που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους 

και άλλαξαν το ρου της προσωπικής τους ιστορίας. 

Η συγγραφέας δε διστάζει, κάποιες φορές, να μετατρέψει την πένα της σε μαχαίρι και να 

εισχωρήσει στις πιο μύχιες σκέψεις του εκάστοτε αναγνώστη. Ηθικά διλλήματα, οι επιλογές και 

κατά πόσο επηρεάζουν τη ζωή τόσο τη δική μας όσο και των γύρω μας, ο έρωτας, η οικογένεια. 

Κάθε σχέση και ένα μικρό λιθαράκι, κάθε άνθρωπος και ένα μάθημα και η ζωή τρέχει και δεν 

περιμένει κανέναν να την προφτάσει. Τελικά ποιός έχει το τιμόνι; Ένα ερώτημα που ο καθένας 

απαντάει έχοντας ως γνώμονα τη δική του οπτική. 

“Ένιωσα καλά επειδή αποφάσισα να είμαι πιο κοντά στην ουσία 
και λιγότερο στο φαίνεσθαι” 

Και λίγο πριν κλείσω με μια ανάσα σας αναφέρω κάποια από τα θέματα που θίγονται σε αυτό το 

εξαιρετικό ανάγνωσμα : Οικογένεια, έρωτας, σχέσεις, φιλία, επιθυμίες, γάμος, παιδιά, ταξίδια, 

όνειρα και ένα θέμα το οποίο θεωρείται ταμπού, αυτό του γυναικείου αλκοολισμού. 

Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε και είμαι σίγουρη ότι δε θα 

χάσετε. Αρκεί να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο και να δώσετε να ηνία στην εξαιρετική 

αφηγηματική γραφή της Βικτώριας Μακρή. 

 



 
 

 

Είμαστε άραγε φυγάδες της ίδιας της ζωής και ειδικά του εαυτού μας; 

Από ό,τι αγαπάμε; 

Για ένα όνειρο….για μια επιθυμία γίνονται όλα; 

Οι απαντήσεις στο βιβλίο της Βικτώριας Μακρή από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ! 

  

  


