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Της Μαρίας Παπανικολάου

«Η μισή Ελλάδα βρίσκεται εντός
των συνόρων και η άλλη μισή εκτός.
Η μία χρειάζεται την άλλη. Εμείς
εδώ για να μην απομονωνόμαστε
και να μην ομφαλοσκοπούμε και
εσείς για να μη χάνετε τη ματιά
προς τα πίσω, προς τις ρίζες, που
είναι απαραίτητη για να προχωρήσει
κάποιος μπροστά». Η κ. Μεταξία
Κράλλη βάζει στη δική της «ψαγμέ-
νη» άποψη τις σχέσεις των εντός με
τους εκτός Ελλάδας Ελληνες και θε-
ωρεί επίσης πως ο κάθε ένας Ελλη-
νας, όπου κι αν είναι, πρέπει «να
βρει το κομμάτι της ιδέας Ελλάδα
που τον εκφράζει για να είναι ο δε-
σμός με την πατρίδα χαρά και επι-
λογή». Με λίγα λόγια η κ. Κράλλη
δίνει μία άλλη διάσταση στο τι πρέ-
πει να κάνουμε σαν Ελληνες για να
κρατήσουμε ολοζώντανη την επι-
κοινωνία των ομογενών με την Ελ-
λάδα και των εντός Ελλάδας με την
Ομογένεια και με την πατρίδα. 

Μία... μίξη που θα κάνει ακόμα
πιο δυνατή την σχέση μας με την
Ελλάδα. Μία... μίξη που εφαρμόζει
και στην... πράξη και μάλιστα με
μεγάλη επιτυχία στο βιβλίο της «Η
αγάπη φόβο φέρνει». Ενα βιβλίο
που διαδραματίζεται στην Κρήτη
και περιγράφει σύνθεση όλων αυτών
των ερεθισμάτων που κάποια στιγμή
διάβασε, είδε και άκουσε γύρω από
τις περίφημες «βεντέτες» της Κρήτης,
μιας άλλης -πιο παλιάς από τη ση-
μερινή- εποχής. 

Η κ. Κράλλη, μπορεί να μην είναι
από την Κρήτη, αλλά λόγω της βα-
σικής της εργασίας (νομικός) έχει
κάνει την... έρευνα των στοιχείων
της και έχει διαπιστώσει πως στην
Κρήτη, παρά την ...ιδιαιτερότητα
με τις «βεντέτες» και σε αντίθεση
με άλλες περιοχές, ο ρόλος της γυ-
ναίκας ήταν πιο «δυναμικός στην
οικογενειακή και κοινωνική ζωή
από ομόφυλές τους σε άλλες περιο-
χές της Ελλάδας». 

Το βιβλίο της κ. Κράλλη «Η αγάπη
φόβο φέρνει» είναι -χωρίς αμφιβο-
λία- πολύ ενδιαφέρον και κυρίως
πολύ... ζωντανό. Διαδραματίζεται
σε έναν πολύ ιδιαίτερο τόπο της
Ελλάδας, στην λεβεντογέννα Κρήτη,
ένα μέρος που «βγάζει δύναμη» και
όπως λέει και η ίδια, αν και δεν κα-
τάγεται από κει της αρέσει «η πε-
ρηφάνια των κατοίκων της, το πάθος
με το οποίο υπερασπίζονται την
κληρονομιά τους και γενικά είναι
μία ράτσα που έχει πολλά να της
θαυμάσεις, ακόμα και στην υπερ-
βολή της». Εκεί ζουν οι πρωταγωνι-
στές της και λόγω θεματολογίας και
περιοχής είναι αρκετοί, ενώ παίζουν
σημαντικό ρόλο. Πολλά πρόσωπα,
πολλές καταστάσεις, πολύ... κίνηση
και ζωντάνια στο βιβλίο της. Από
την αρχή μέχρι το τέλος σε κρατάει
σε εγρήγορση και ο αναγνώστης ζει

μέσα από εκείνους πολλά από τα
χαρακτηριστικά της Κρήτης. Ανα-
γνωρίζοντας η ίδια η κ. Κράλλη τη
δυσκολία που θα έχει ο αναγνώστης
να παρακολουθήσει -στην αρχή-
την «οικογένειά της» μας έχει... σκο-
νάκι. «Οικογένειά της»; Μα ναι.
«Οικογένειά της» είναι όσοι «παί-
ζουν» στο βιβλίο της αφού, όπως
λέει και η ίδια, «όταν περνάς τόσες
ώρες με το να σκέφτεσαι ή να γρά-
φεις για κάποια πρόσωπα, στο τέλος
σου γίνονται πιο οικεία και από τη
δική σου οικογένεια». Κάπως έτσι
είναι και για την κ. Κράλλη το γρά-
ψιμο ενός βιβλίου, είναι σαν οικο-
γένεια με την συγγραφέα μας να
βρίσκει ηρεμία και το διάστημα που
δημιουργεί «να είναι από τις πιο
όμορφες περιόδους» της.

Το βιβλίο της «Η αγάπη φόβο

φέρνει» μπορεί να αφήσει, σε κά-
ποιους, ορισμένα κενά περιμένοντας
κάποια συνέχεια, ή ένα άλλο βιβλίο
...συμπληρωματικό που θα λύσει
κάποια θέματα, όμως για την ίδια
την συγγραφέα δεν υπάρχει λόγος.
Οι βασικοί πρωταγωνιστές φτάνουν
στον προορισμό τους, οπότε δεν
χρειάζεται συνέχεια. Ισως είναι ένα
από τα μυστήρια που μας έχει η κ.
Μεταξία Κράλλη όπως και το ίδιο
της το όνομα αφού «ως ψευδώνυμο
ήθελα κάτι που να είμαι εγώ και
κάτι που ν’ απομακρύνεται από
μένα. Στο ‘Μεταξία Κράλλη’ υπάρ-
χουν και τα δύο. Δεν θα πω όμως
ποιο είναι τι!».

«Περιοδικό»: To Μεταξία Κράλ-
λη είναι το ψευδώνυμο που χρη-
σιμοποιείτε. Με ποιο σκεπτικό
διαλέξετε το συγκεκριμένο και

τι σημαίνει για σας;
Μεταξία Κράλλη: Ως ψευδώνυμο

ήθελα κάτι που να είμαι εγώ και
κάτι που ν’ απομακρύνεται από
μένα. Στο «Μεταξία Κράλλη» υπάρ-
χουν και τα δύο. Δεν θα πω όμως
ποιο είναι τι!

«Π»: Το βιβλίο σας «Η αγάπη
φόβο φέρνει» στηρίζεται σε μια
βεντέτα από αυτές που -όλοι έχου-
με ακουστά- ότι... ζουν στην Κρή-
τη. Είναι κάποια πραγματική βεν-
τέτα που έγινε στην Κρήτη και
έχετε ζήσει ή έχετε ακούσει;

Μεταξία Κράλλη: Η βεντέτα εί-
ναι υπέροχο θέμα για να στήσεις
γύρω της μια ιστορία. Εχει ένα σωρό
συναρπαστικά στοιχεία. Πάθος, έχ-
θρα, κώδικες τιμής, αφοσίωση και
μίσος. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί της
ασχολήθηκαν τόσοι σπουδαίοι συγ-

γραφείς όπως ο Σαίξπηρ, ο Μπαλζάκ,
ο Δουμάς, ο Μεριμέ κ.α. Πάμπολλες
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές επίσης
βασίστηκαν σε αυτό το βάρβαρο
αλλά συνάμα συναρπαστικό έθιμο
που ζει, ή μάλλον ζούσε, όχι μόνο
στην Κρήτη αλλά και στη Μάνη,
την Κορσική, την Σικελία, σ’ όλο
τον κόσμο. Στο βιβλίο πάντως δεν
περιγράφω κάποια πραγματική βεν-
τέτα αλλά σύνθεση όλων αυτών των
ερεθισμάτων που κάποια στιγμή
διάβασα, είδα, άκουσα.

«Π»: Πιστεύετε ότι η γυναίκα
στην Κρήτη σώπαινε μπροστά σε
έναν άντρα και λόγω εποχής και
λόγω καταγωγής ; Σήμερα συμ-
βαίνει αυτό ; Είναι κάτι που το
δικαιολογείτε λόγω... περιοχής
και νοοτροπίας ή κάτι που σας
θυμώνει ;

Μεταξία Κράλλη: Η γυναίκα όν-
τως σώπαινε παλιότερα μπροστά
στον άντρα. Πρόκειται για μια στάση
που άρχισε να αναθεωρείται τον
20ό αιώνα και κυρίως το δεύτερο
μισό του με τη χειραφέτησή της
και την έξοδό της στην εργασία.
Νομίζω όμως πως είναι άδικο να
πούμε ότι αυτό συνέβαινε στην Κρή-
τη. Αντίθετα, θα έλεγα πως οι Κρη-
τικές είχαν πολύ δυναμικότερη πα-
ρουσία στην οικογενειακή και κοι-
νωνική ζωή από ομόφυλές τους σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν
πιστεύω πως πρόκειται για μια νοο-
τροπία που επιζεί και στις μέρες
μας. Στις παλιότερες εποχές ούτε
το δικαιολογώ ούτε με θυμώνει.
Απλώς το παρατηρώ ως ένα στοιχείο
του καιρού εκείνου.

«Π»: Η Ειρήνη Ρουσάκη -αν
και στις φλέβες τις κυλάει κρητικό
αίμα- χρησιμοποιώντας την κοινή
λογική βλέπει ότι ζουν σε έναν
παραλογισμό. Πόσο δύσκολο ήταν
να την βάλετε σε αυτόν το ρόλο;
Πόσο δύσκολα μπορούσε να πει
την γνώμη της σε μια οικογένεια
-αλλά και σε μια νοοτροπία γενι-
κότερα- που απαιτούσε τη γυ-
ναίκα απόλυτα υπάκουη στον άν-
τρα; 

Μεταξία Κράλλη: Η Ειρήνη όν-
τως βλέπει από την αρχή τον παρα-
λογισμό της οικογενειακής έχθρας.
Ωστόσο, δε νομίζω πως διστάζει να
πει τη γνώμη της. Αντίθετα μιλάει
με την πρώτη ευκαιρία σε όλους,
στον πατέρα της, τον αδελφό της,
τον αγαπημένο της. Γενικώς έχω
την άποψη πως οι γυναίκες της
ιστορίας είναι ιδιαίτερα δυναμικές
και ανεξάρτητες, είτε τάσσονται
υπέρ της βεντέτας είτε εναντίον
της. 

«Π»: Από την άλλη μεριά βλέ-
πουμε μια Αρετή που ξεχειλίζει
με μίσος χωρίς να αναλογίζεται
τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει
αυτό το μίσος. Πως και γιατί την
κάνατε τόσο σκληρή; Δεν σκε-
φτήκατε να την... μαλακώσετε

Μεταξία Κράλλη: Η μισή Ελλάδα βρίσκεται εντός των συνόρων 

‘‘Η μισή Ελλάδα

βρίσκεται εντός των

συνόρων 

και η άλλη μισή εκτός. 

Η μία χρειάζεται την

άλλη. Εμείς εδώ για 

να μην απομονωνόμαστε

και να μην

ομφαλοσκοπούμε 

και εσείς για να μη

χάνετε τη ματιά προς 

τα πίσω, προς τις ρίζες,

που είναι απαραίτητη 

για να προχωρήσει

κάποιος μπροστά’’
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λίγο; 
Μεταξία Κράλλη: Η Αρετή είναι

πράγματι σκληρή. Είναι όμως μια
γυναίκα που έχει χάσει δυο γιους
και η άκαμπτη στάση της μου φαί-
νεται σύμφωνη με την ανθρώπινη
φύση. Δεν σκέφτηκα λοιπόν να τη
μαλακώσω γιατί το μαλάκωμά της
θα φαινόταν ψεύτικο σε μια μάνα
που εξακολουθεί να πενθεί και σε
έναν άνθρωπο που δεν έχει αμφι-
σβητήσει το περιβάλλον μέσα στο
οποίο ζει. 

«Π»: Θυμώσατε με τους πρω-
ταγωνιστές σας; Θέλατε να τους
φωνάξετε να βάλουν την λογική
μπροστά και να δουν αλλιώς τα
πράγματα;

Μεταξία Κράλλη: Είναι λίγο δύ-
σκολο να θυμώσω με χαρακτήρες
που εγώ δημιούργησα! Η όλη πλοκή
στηρίζεται στην σύγκρουση δύο νο-
οτροπιών. Υπάρχουν αυτοί που θέ-
λουν να διαιωνίσουν την έχθρα και
αυτοί που θέλουν να πάνε επιτέλους
παρακάτω. Οι μεν όμως δεν θα μπο-
ρούσαν να υπάρξουν χωρίς τους δε.

«Π»: Οταν άνοιξα τις πρώτες
σελίδες του βιβλίου μου έκανε
εντύπωση ο κατάλογος προσώ-
πων. Στην πορεία είδα ότι τον
χρειάστηκα. Πόσο δύσκολο ήταν
για εσάς να μην χαθείτε μέσα
στα τόσα ονόματα; Στις τόσες
ζωές; 

Μεταξία Κράλλη: Καθόλου δύ-
σκολο! Οταν περνάς τόσες ώρες με

το να σκέφτεσαι ή να γράφεις για
κάποια πρόσωπα, στο τέλος σου γί-
νονται πιο οικεία και από τη δική
σου οικογένεια. Δεν είναι λοιπόν
δυνατόν να μπερδέψεις τα ονόματά
τους ή να μπερδευτείς στις ζωές
τους. 

«Π»: Ο απαγορευμένος έρωτας
είναι κάτι που πρωταγωνιστεί.
Το βιβλίο αν και μιλάει για μια
παλιά βεντέτα έχει ως πρωταγω-
νιστή τον έρωτα. Ο έρωτας τελικά
καταφέρνει να τα νικήσει όλα;
Είδαμε πολλούς έρωτες να απο-
τυγχάνουν, είτε λόγω έλλειψης
πραγματικής αγάπης, είτε λόγω
φόβου ή και δειλίας...

Μεταξία Κράλλη: Οχι, ο έρωτας
δεν μπορεί να νικήσει τα πάντα.
Παραμένει όμως από τα πιο δυνατά
όπλα που διαθέτει ο άνθρωπος για
ν’ αντισταθεί στην όποια αντιξοό-
τητα. 

«Π»: Καθώς διάβαζα το βιβλίο
πραγματικά σε κάποια σημεία αι-
σθάνθηκα ότι «έβλεπα» μια υπερ-
παραγωγή. Εχετε σκεφθεί ποιοι
θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν
το δημιουργήμά σας στην μεγάλη
ή στην μικρή οθόνη;

Μεταξία Κράλλη: Ομολογώ πως
όχι! 

«Π»: Το βιογραφικό σας λέει
ότι εργάζεστε ως νομικός. Η αγά-
πη σας για την συγγραφή πως
προέκυψε ή ήταν κάτι που υπήρ-
χε και βγήκε;

Μεταξία Κράλλη: Αυτό που
υπήρχε πάντοτε ήταν η αγάπη για
το διάβασμα. Η συγγραφή εμφανί-
στηκε στην πορεία, σχεδόν τυχαία
και παραμένει μια από τις πιο ευ-
χάριστες εκπλήξεις που δοκίμασα
στη ζωή μου.

«Π»: Κατά την άποψή σας ποιος
είναι ο ποιο τραγικός ήρωας στο
βιβλίο;

Μεταξία Κράλλη: Προσωπικά
λυπήθηκα πολύ τον Νικόλα. Παρα-
μένει για χρόνια εγκλωβισμένος σε
μια κατάσταση που αποδοκιμάζει,
σύρεται από τις εξελίξεις και στο
τέλος πληρώνει δυσανάλογα βαρύ
τίμημα. 

«Π»: Η Κρήτη φημίζεται για
την ένθερμο αίμα των κατοίκων
της. Εχετε ζήσει εκεί; Εχετε γνω-
ρίσει Κρητικούς; Εχε ζήσει την
νοοτροπία τους;

Μεταξία Κράλλη: Δεν έχω ζήσει
στην Κρήτη αλλά την έχω επισκεφθεί
αρκετές φορές. Είναι ένας τόπος
που βγάζει δύναμη, το ίδιο και οι
κάτοικοί του. Μ’ αρέσει η περηφάνια
τους, το πάθος με το οποίο υπερα-
σπίζονται την κληρονομιά τους. Είναι
μια ράτσα που έχει πολλά να της
θαυμάσεις, ακόμα και στην υπερ-
βολή της.

«Π»: Το βιβλίο στηρίζεται πάνω
σε μια μεγάλη αγάπη, αυτή του
Πέτρου με την Ειρήνη, όμως είναι
γεμάτο με αισθήματα. Η Αθηνά
με τον Νικόλα άλλο ένα θύμα αυ-

τής της βεντέτας. Δεν θα ήταν
ποιο εύκολο να φύγουν; Η κοινή
λογική αυτό λέει.

Μεταξία Κράλλη: Για έναν άν-
θρωπο όπως ο Νικόλας που έχει με-
γαλώσει με το να θεωρεί την αφο-
σίωση στην οικογένειά του την υπέρ-
τατη αξία, το να φύγει μακριά τους
ισοδυναμεί με προδοσία, πάει κόν-
τρα στα βαθύτερα πιστεύω του. Μην
ξεχνάμε εξάλλου ότι ο ίδιος του ο
πατέρας υπήρξε θύμα της βεντέτας.
Μπορεί η λογική να υπαγορεύει
την απομάκρυνση από την Κρήτη
αλλά ο Νικόλας δεν μπορεί να το
υποστηρίξει συναισθηματικά. Η Αθη-
νά πάλι δεν είναι αρκετά τολμηρή
ώστε ν’ απαιτήσει πράγματα και
έτσι χάνουν κι οι δύο.

«Π»: Στο βιβλίο σας μας αφή-
νετε με ερωτηματικά; τι θα γίνει
με τον Λευτέρη... θα στρώσει;
Θα μαλακώσει; Κάτι τέτοιο πάν-
τως φαίνεται προς το τέλος. Η
Αρετή; Σκέφτεστε ίσως μια συ-
νέχεια ή απλά θέλατε να αφήσετε
την... φαντασία του αναγνώστη
να δώσει -ο καθένας μας- τη συ-
νέχεια που θέλει;

Μεταξία Κράλλη: Δεν σκέφτομαι
κάποια συνέχεια γιατί για εμένα η
ιστορία τελείωσε. Ολοι οι ήρωες
διάλεξαν την πλευρά στην οποία
θα σταθούν από δω και στο εξής. Η
Αρετή παραμένει αμετακίνητη στο
πένθος της και το μίσος της. Οσο
για τον Λευτέρη... Η Φιλιώ είναι
καλή επιρροή για την ολοκληρωτική
μεταστροφή του! 

«Π»: Σας ταλαιπώρησε καθόλου
η συγγραφή του;

Μεταξία Κράλλη: Το γράψιμο
είναι μια διαδικασία που απαιτεί
και κόπο και χρόνο. Μόνο ταλαι-
πωρία όμως δεν θα ονόμαζα τις
ώρες που περνάω με τις ιστορίες
μου. Αντίθετα είναι από τις πιο
όμορφες περιόδους όταν γράφω. 

«Π»: Ετοιμάζετε κάτι καινούρ-
γιο αυτή την περίοδο; (αν ναι μι-
λήστε μας γι� αυτό).

Μεταξία Κράλλη: Στα τέλη Μαρ-
τίου θα κυκλοφορήσει από τις εκ-
δόσεις «Ψυχογιός» το τρίτο μου βι-
βλίο με τίτλο «Δεύτερη Πράξη».
Είναι μια ιστορία που εξελίσσεται
στην Αθήνα του σήμερα και που
άρχισε να σχηματίζεται την εποχή
που έγραφα το «Μια φορά κι ένα
καλοκαίρι», καθώς πρωταγωνιστής
σε αυτήν είναι ο Μάριος, ο φίλος
του Δημήτρη που ήταν ο κεντρικός
ήρωας του πρώτου μου βιβλίου. 

«Π»: Η Ομογένεια είναι λάτρης
της πατρίδας και ό,τι θυμίζει
αυτή. Το βιβλίο είναι ένας τρόπος
επικοινωνίας των ομογενών μας
με την Ελλάδα, την γλώσσα μας,
την γραφή μας. Τι θα προτείνατε
στους ομογενείς μας για να κρα-
τήσουν την Ελλάδα ζωντανή στην
καρδιά τους; Ποιο μήνυμα θα
τους στέλνατε αφενός σαν συγ-

γραφέας και αφετέρου σαν Ελ-
ληνίδα; 

Μεταξία Κράλλη: Η μισή Ελλάδα
βρίσκεται εντός των συνόρων και η
άλλη μισή εκτός. Η μία χρειάζεται
την άλλη. Εμείς εδώ για να μην
απομονωνόμαστε και να μην ομφα-
λοσκοπούμε και εσείς για να μη χά-
νετε τη ματιά προς τα πίσω, προς
τις ρίζες, που είναι απαραίτητη για
να προχωρήσει κάποιος μπροστά.
Για μένα, ο καλύτερος τρόπος για
να μείνει η Ελλάδα ζωντανή στην
καρδιά της Ομογένειας είναι ο κα-
θένας να βρει το κομμάτι στην ιδέα
«Ελλάδα» που τον εκφράζει (βιβλία,
ταινίες, μουσική, έθιμα, ιδέες ή ανα-
μνήσεις) έτσι ώστε ο δεσμός με την
αρχική πατρίδα, την old country
όπως είναι η αγγλική έκφραση, να
μην είναι καθήκον αλλά επιλογή
και χαρά.

«Π»: κ. Κράλλη σας ευχαρι-
στούμε πολύ. 

και η άλλη μισή εκτός. Η μία χρειάζεται την άλλη

Aκολουθήστε μας στο Facebook:
Eθνικός Κήρυξ / The National Herald
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www.ekirikas.com

Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

(718) 784-5255 (NΕΑ YΟΡΚΗ)

(210) 361-4598 (ΑΘΗΝΑ)

ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
info@ekirikas.com
periodiko@ekirikas.com
maria@ekirikas.com
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Η ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΡΑΛΛΗ
(ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1975. Σπούδασε
νομικά στην Αθήνα και στο
Παρίσι. Ζει μόνιμα στην Αθήνα,
όπου εργάζεται ως νομικός. 
Από τις εκδόσεις  ΨΥΧΟΓΙΟΣ
κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά
της, με τίτλο ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και Η ΑΓΑΠΗ ΦΟΒΟ
ΦΕΡΝΕΙ. 
Σύντομα θα κυκλοφορήσει και το
καινούργιο της βιβλίο ΔΕΥΤΕΡΗ
ΠΡΑΞΗ.


