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Είναι από τις φορές που νιώθω πραγματικά την ανάγκη να μιλήσω για ένα βιβλίο. Όχι 

μόνο για το εάν μου άρεσε ή όχι, αλλά κυρίως για την έκπληξη που ένιωσα 

διαβάζοντάς το. 

Η "Δεύτερη Πράξη" είναι το τρίτο βιβλίο της Μεταξίας Κράλλη, μιας λατρεμένης 

μου συγγραφέως, η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 2012 προκαλώντας αίσθηση με το 

"Μια φορά και ένα Καλοκαίρι" αλλά και με το γεγονός πως χρησιμοποιεί ψευδώνυμο 

και ουδείς γνωρίζει την πραγματική της ταυτότητα. Ακολούθησε, ένα χρόνο 

αργότερα, το συγκλονιστικό "Η αγάπη φόβο φέρνει". Ένα βιβλίο μοναδικό, γεμάτο 

Κρήτη όπως αντιλαμβάνεται κάποιος μυημένος από τον τίτλο του. Έναν τίτλο 

εμπνευσμένο από τον ανεπανάληπτο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου "Ερωτόκριτος"  

"Καλά το λεν οι φρόνιμοι, η αγάπη φόβο φέρνει κ' εις ένα πράμα όπου αγαπά χίλιες 

φορές γιαγέρνει" 

Δε ξέρω εάν φταίει ο θαυμασμός μου για τα δύο προηγούμενα λογοτεχνικά έργα της 

κυρίας Κράλλη, όμως για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ξεκίνησα να διαβάζω το 

τρίτο της βιβλίο γεμάτη αρνητισμό. Είχα πολλές απαιτήσεις και ήμουν σίγουρη πως 

θα απογοητευόμουν. Τότε έζησα μια μαγική εμπειρία που κάθε συστηματικός 

αναγνώστης οφείλει να βιώσει στη ζωή του και να φανεί "παλικάρι". Έκανα λάθος! 

Η ιστορία μας μεταφέρει στη σύγχρονη Ελλάδα όπου ο Χριστόφορος Ορφανούδης, 

βαριά άρρωστος, κληροδοτεί ένα κρυμμένο μυστικό στον αποξενωμένο γιο του 

Μάριο και τη λατρεμένη του προγονή Μιλού. Εκείνοι προσπαθούν να αποκαλύψουν 

θαμμένες αλήθειες, αλλά και να διαχειριστούν τη μεταξύ τους έλξη.  

Το βιβλίο κυκλοφόρησε με την προσδοκία πως θα είναι η συνέχεια από το "Μια φορά 

και ένα Καλοκαίρι" και αν και κάποιους από τους ήρωες του τους ξανασυναντάμε, 

δεν είναι έτσι. Η "Δεύτερη Πράξη" είναι ένα αυτόνομο βιβλίο, στο οποίο η 

συγγραφέας τολμά να διαφοροποιήσει το συνηθισμένο μοτίβο που χρησιμοποιεί στην 

πλοκή των έργων της. Για πρώτη φορά η ιστορία υφαίνεται γύρω από ένα και μόνο 

ζευγάρι και ο ρόλος των δευτερευόντων χαρακτήρων, αν και σημαντικός, είναι 

μειωμένος. Η κυρία Κράλλη με στακάτη, σύγχρονη πένα και αναδρομικές αφηγήσεις 

μας κάνει κοινωνούς των ζωών των ηρώων της. Η αλήθεια είναι πως η ιστορία είναι 

γεμάτη από το τους δύο πρωταγωνιστές και η αστυνομική χροιά διατηρεί μικρό ρόλο 

στις εξελίξεις. Όμως θεωρώ πως στην πραγματικότητα η "Δεύτερη Πράξη" είναι ένα 

βιβλίο που γράφτηκε για τη Μιλού.  

Η Μιλού δεν είναι άλλως ένας λογοτεχνικός χαρακτήρας, αλλά μια ξεκάθαρη 

αναφορά στους ρόλους που καλείται να επιτελέσει μια γυναίκα στη σύγχρονη 

Ελλάδα. Η συγγραφέας περιγράφει το πνεύμα της εποχής με αρτιότητα, αλλά κυρίως 

καταφέρνει να γεμίσει τον αναγνώστη με τα αισθήματα που βιώνουν οι ήρωες στην 
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εκάστοτε σκηνή. Προσωπικά ταυτίστηκα απόλυτα με την ηρωίδα, παρά τα λάθη και 

τα αρνητικά της. Ακριβώς γιατί είναι μία ηρωίδα ζωγραφισμένη με γκρίζα χρώματα. 

Κάποιες στιγμές συγκινήθηκα έχοντας έρθει αντιμέτωπη με σκηνές της 

καθημερινότητας, αλλά και με τις σκέψεις που κάνω -που κάνουμε- όταν βρίσκομαι 

αντιμέτωπη με τον έξω κόσμο. Αυτό είναι το μαγικό σε αυτό το λογοτεχνικό έργο. 

Όταν παίρνουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας επιθυμούμε να χαθούμε στο δικό του 

κόσμο και να εξαφανίσουμε το δικό μας, έστω και για λίγο. Η Μεταξία Κράλλη έχει 

γράψει για τον κόσμο που θέλουμε να εξαφανίσουμε. Τον περιγράφει στρωτά, δίχως 

συντηρητισμό και σοβαροφάνεια, αλλά με ειλικρίνεια, χιούμορ και κάποιες φορές με 

κυνισμό. Κι όμως δεν απογοητεύει. Ίσα-ίσα παραδίδει ένα έξοχο ψυχογράφημα, το 

οποίο αποτελεί πρόκληση για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Θεωρώ πως ο καθένας 

μας μπορεί να βρει κομμάτια του μέσα σε αυτό το βιβλίο.  

Ίσως η ιστορία είναι πιο απλοϊκή από τα προηγούμενα δύο έργα - με πιο αργές 

εναλλαγές- όμως η πένα της συγγραφέως επιδεικνύει αξιοθαύμαστη εξέλιξη. Για 

εμένα προσωπικά είναι πολύ ξεκάθαρο πως πρόκειται για την καλύτερη δουλειά της 

συγγραφέως και για ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει.  
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