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Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. 

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Παρίσι. Ζει μόνιμα στην Αθήνα κι 

εργάζεται ως νομικός. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν με 

μεγάλη επιτυχία τα μυθιστορήματά της ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, 

Η ΑΓΑΠΗ ΦΟΒΟ ΦΕΡΝΕΙ, ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ και ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ 

ΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

http://www.happytv.gr/author/hatvpgrpy/


Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Κάποτε στη 

Σαλονίκη» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

Περιγραφή βιβλίου: Η Χριστίνα Παπάζογλου και ο Αλμπέρτο Ματαλών 

συναντιούνται στη Θεσσαλονίκη το 1927. Είναι γείτονες και πηγαίνουν 

στο ίδιο σχολείο. Αυτά είναι και τα μοναδικά πράγματα που τους 

ενώνουν. Εκείνη είναι ανιψιά του μητροπολίτη της πόλης κι εκείνος γιος 

μιας εύπορης εβραϊκής οικογένειας. 

Ο έρωτας που θα γεννηθεί μεταξύ τους μοιάζει καταδικασμένος. Στη 

Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου –ένα μωσαϊκό προσφύγων, 

φτωχολογιάς, αλλά και μιας πλούσιας, ανθηρής ισραηλιτικής 

κοινότητας– οι κανόνες της κοινωνίας και της θρησκείας δεν αφήνουν 

άλλο περιθώριο στο ζευγάρι παρά να ακολουθήσει διαφορετικούς 

δρόμους. 

Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα κι από κει στη μακρινή Βιέννη, ο 

Αλμπέρτο και η Χριστίνα γίνονται μάρτυρες των ταραγμένων στιγμών 

πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι όταν αυτός ξεσπάει, ό,τι 

ως τότε θεωρούνταν δεδομένο ανατρέπεται μέσα στη λαίλαπα των 

γεγονότων. Η Χριστίνα, ο Αλμπέρτο, ο Μπενίκο, η Νινόν, η Ρούλα και ο 

Αστέρης θα κληθούν να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους και τις 

πεποιθήσεις τους, αλλά και με όσα, σε πείσμα των καιρών, ποτέ δεν 

απαρνήθηκαν. 

Ένα βιβλίο για μια πόλη, δυο κοινότητες και τους ανθρώπους που 

βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και την Ιστορία. 

Η συγγραφέας μιλά στο HappyTv.gr και τους αναγνώστες. 

Διαβάστε τη συνέντευξη και στο τέλος της σελίδας, διαβάστε για 

το διαγωνισμό. 

 Πείτε μας δυο λόγια για το νέο σας βιβλίο «Κάποτε στη 

Σαλονίκη» που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 

Ψυχογιός.. 



Είναι η ιστορία δύο νέων, της Χριστίνας και του Αλμπέρτο, που 

ερωτεύονται στη Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου και του 

Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνη είναι Χριστιανή κι αυτός Εβραίος. 

Παράλληλα είναι η ιστορία της πόλης όλη εκείνη την ταραγμένη 

περίοδο. 

 Πόσο καιρό ετοιμάζατε το συγκεκριμένο βιβλίο και τι σας 

οδήγησε στη συγγραφή του; 

Η συγγραφή κράτησε κάτι παραπάνω από χρόνο. Η προετοιμασία 

πολύ περισσότερο. Δεν ήταν όμως συνειδητή. Μάζευα χρόνια 

πληροφορίες για ένα θέμα που μ’ ενδιέφερε (η Θεσσαλονίκη πριν 

και κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και η τύχη της ισραηλιτικής 

της κοινότητας), χωρίς να ξέρω ότι όλα αυτά κάποτε θα τα 

χρησιμοποιούσα σε μία δική μου ιστορία. 

Ο πρώτος σπόρος αυτού του βιβλίου ήταν η διήγηση ενός 

συμμαθητή μου για τον παππού του που είχε πάει στο Άουσβιτς κι 

ήταν ο μόνος που επέστρεψε απ’ όλη του την οικογένεια. Με είχε 

εντυπωσιάσει αυτό, όταν το άκουσα. Κι ήταν 25 χρόνια πριν … 

Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο καιρό δούλευε μυστικά αυτή η ιστορία 

μέσα μου. 

 Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή 

βιβλίων; 

Από ένα αστείο. Ένα στοίχημα με φίλες μου ότι θα έγραφα μια 

ιστορία κι εκείνες θα μου λέγανε αν τους άρεσε. Την έγραψα, 

τους άρεσε, ξέχασα το όλο θέμα για σχεδόν 5 χρόνια και κάποια 

στιγμή αποφάσισα να την ξεθάψω και να την παρουσιάσω στις 

εκδόσεις «Ψυχογιός». 

 Ποιος είναι ο πρώτος που διάβασε το βιβλίο σας πριν το 

πάει στο τυπογραφείο; 

Ο σύντροφός μου και η καλύτερή μου φίλη. Κομμάτι, κομμάτι, 

κάνοντας τις παρατηρήσεις τους. Και, πιστέψτε με, είναι αυστηροί 

κριτές. 



 Οι Έλληνες σήμερα, τι σχέσεις έχουν με τα βιβλία; Αγοράζει 

ο κόσμος βιβλία; 

Αν κρίνω από το πόσους βλέπω γύρω μου να κρατάνε ένα βιβλίο 

στο μετρό, στην παραλία, στο λεωφορείο, σ’ αίθουσες αναμονής, 

θα έλεγα ότι διαβάζουν και μάλιστα πολύ. Αγοράζουν βιβλία, τα 

δανείζονται, τα προμηθεύονται από βιβλιοθήκες. Είναι μια μεγάλη 

απόδραση το βιβλίο, ιδίως στις δύσκολες εποχές που ζούμε. 

 Τι νομίζετε ότι χρειάζεται να υπάρχει σε ένα βιβλίο για να 

οδηγήσει στην επιτυχία; 

Αυτό, ειλικρινά, είναι κάτι που δεν μπορώ ν’ απαντήσω. Το 

μυστικό επιτυχίας ενός βιβλίου ξεφεύγει ακόμα και στους 

ανθρώπους που ασχολούνται με τον χώρο, τους συγγραφείς ή 

τους εκδότες. Δεν αρκεί να είναι καλογραμμένο, με ενδιαφέρουσα 

ιστορία, να έχει καλή προώθηση ή να είναι μια προσεγμένη 

έκδοση. Η επιτυχία θέλει κάτι παραπάνω, απροσδιόριστο. 

Καταλήγει στο να είναι κάτι τόσο ανεξήγητο ποιο βιβλίο θα 

λατρέψουν οι αναγνώστες όσο το ποιους ανθρώπους 

ερωτευόμαστε. 

 Συγγραφέας γεννιέσαι ή γίνεσαι; 

Και τα δύο. Πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα σου που να σε σπρώχνει 

στο γράψιμο κι αυτό δεν μαθαίνεται. Από κει και πέρα όμως 

απαιτείται πολλή δουλειά και πειθαρχία. Κανένα ταλέντο δεν αρκεί 

από μόνο του, αν δεν το καλλιεργήσουμε. 

 Θα σας ενδιέφερε να δείτε κάποιο από τα βιβλία σας να 

μεταφέρεται στην μικρή ή τη μεγάλη οθόνη; 

Ποιος συγγραφέας δεν θα ήταν χαρούμενος, αν έβλεπε τις 

ιστορίες του να γίνονται εικόνες; Δεν είναι όμως κάτι που το έχω 

σκεφτεί σοβαρά. 

 Πείτε μας για ένα βιβλίο που δεν έχετε γράψει εσείς και θα 

θέλατε να το είχατε γράψει καθώς και έναν συγγραφέα που 

θαυμάζετε… 

Απ’ όσα βιβλία έχω αγαπήσει ως αναγνώστρια, δεν θα ήθελα να 



έχω γράψει κανένα γιατί ακριβώς θα έχανα τη χαρά να τα 

απολαύσω ως αναγνώστρια. Όσο για τους συγγραφείς που 

θαυμάζω είναι πάμπολλοι. Θα μείνω όμως σε τρία ονόματα που 

επηρέασαν πολύ την εφηβεία μου, την εποχή που ξεκίνησα να 

διαβάζω και κυριολεκτικά καταβρόχθιζα τα βιβλία: Λέων Τολστόι, 

Δημήτρης Χατζής, Μαργαρίτα Λυμπεράκη. Με μοναδικό κριτήριο 

ότι με συγκίνησαν βαθιά. 

 Τι εύχεστε στους αναγνώστες του happytv.gr ; 

Υγεία! Είναι το πιο βασικό. Αμέσως μετά, πολλά ταξίδια. Όχι μόνο 

κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Μέσα από τις ιστορίες των 

βιβλίων, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. 

 


