
Νόρα Πυλόρωφ: Αλίμονο στο 

συγγραφέα που παραμένει 

στα ίδια χνάρια! 
    

 

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου της βιβλίου “Συνένοχοι” στη 

Θεσσαλονίκη η συγγραφέας Νόρα Πυλόρωφ μας μιλά αποκλειστικά. 

Συνέντευξη στην ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 

Κυρία Πυλόρωφ, ασχοληθήκατε αρχικά με τη λογοτεχνική 

μετάφραση και στη συνέχεια με τη συγγραφή. Πώς έγινε η 

μετάβαση; Σε ποια ηλικία και σε ποια φάση της ζωής ήρθε η 

συγγραφή; 

Ξαφνικά και απρόσμενα. Τυχαία και συμπτωματικά. Ηταν όμως σαν από 

χρόνια να όδευα προς τα εκεί. Βοήθησε πολύ η διδασκαλία της Γερμανικής 

λογοτεχνίας στο Ινστιτούτο Γκαίτε και ακόμα πιο πολύ η ενασχόληση με τη 
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μετάφραση λογοτεχνίας και η διδασκαλία της μετάφρασης. 

Πολλοί επίδοξοι συγγραφείς παρακολουθούν μαθήματα στα οποία 

διδάσκονται πώς να γράφουν. Πιστεύετε ότι η πρακτική αυτή 

φέρνει αποτελέσματα ή πρέπει να προϋπάρχει κάποιο ταλέντο; Με 

λίγα λόγια συγγραφέας γίνεσαι ή γεννιέσαι; 

Εξασκήθηκα στον ορθό χειρισμό της γλώσσας, εμβάθυνα στα μυστικά της, 

έμαθα τα κατατόπια και τις τρικλοποδιές της, προσέγγισα καλύτερα τη 

μητρική μου μέσα από την ξένη γλώσσα. και βέβαια όξυνα και βελτίωσα το 

λογοτεχνικό μου κριτήριο. 

Η συγγραφή ήρθε αργά στο δρόμο της ζωής μου, και ίσως ήταν καλύτερα 

έτσι γιατί είχα περισσότερο χρόνο, το είδα σα θεόσταλτο δώρο και του 

αφοσιώθηκα απόλυτα. Και βέβαια η τράπεζα της μνήμης μου είχε να 

προσφέρει πολλά και ενδιαφέροντα, εμπειρίες ζωής πολύτιμες. 

Νομίζω ότι βγάζει στην επιφάνεια κάποιο ταλέντο, ναι, αυτό που υπάρχει 

και είναι κρυμμένο, και ο επίδοξος συγγραφέας δίσταζε ή ντρεπόταν να 

τολμήσει. Αν δεν υπάρχει αυτό δε βοηθάει κανένα μάθημα γραφής. 

Τι στοχεύετε με τα βιβλία σας; Μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον 

κόσμο; 

Πιστεύω ότι δεν μπορεί. Θεωρώ όμως ότι είναι αρκετό αν μπορέσει να τον 

προβληματίσει, να σκάψει λίγο πιο βαθιά μέσα του. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο σας βιβλίο «Συνένοχοι». Ποια 

ήταν η έμπνευσή σας; Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στη 

συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου; 

Στο βιβλίο διαχειρίζομαι το θέμα τη ενοχής. Είναι ένα ευρύτερο θέμα που 

εμπεριέχεται σε πολλές επιστήμες και επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Ισως 

τις πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις τις δίνει η λογοτεχνία, όπου το θέμα 

ενοχή παρουσιάζεται σε εναλλασσόμενες μεταμφιέσεις και συμβολισμούς. 

Από κει ξεκίνησα και με βάση κάποια αληθινά στοιχεία που είχα στη 

διάθεσή μου έπλασα την πλοκή μου. 

Ένα μυθιστόρημα με έξι πρωταγωνιστές, έξι διαφορετικοί 

χαρακτήρες. Πείτε μας πώς δημιουργήθηκαν οι ήρωες. Είχατε 

κάποια πρότυπα πάνω στα οποία βασιστήκατε ώστε να 

διαμορφώσετε τους χαρακτήρες του; Ποιος χαρακτήρας σας 



«παίδεψε» περισσότερο; Ποιον αγαπήσατε, ποιον θαυμάσατε και 

ποιον συμπονέσατε; 

Οντως οι ήρωές μου είναι ανόμοιοι και προέρχονται από διαφορετικούς 

χώρους ο καθένας. Διαφέρουν ηλικιακά και σε μορφωτικό επίπεδο. Θα 

τους ενώσει ένα συγκεκριμένο γεγονός και θα βαδίζουν μαζί και χώρια στα 

χρόνια που θα ακολουθήσουν. 

Δεν προτιμώ κανένα τους, δεν κάνω «χάρες», όλοι τους «παιδιά» δικά μου 

είναι. Δεν κοπιάζω να τους φτειάξω, είναι εκεί και περιμένουν τη σειρά 

τους. 

Στην εισαγωγή του βιβλίου σας γράφετε: «Ο άνθρωπος τελικά δεν 

είναι εντελώς ένοχος, αφού δεν άρχισε αυτός την Ιστορία, ούτε και 

εντελώς αθώος, αφού τη συνεχίζει» – Άλμπερ Καμύ. Σχολιάστε μας 

τη φράση αυτή και ποια η σχέση της με την ιστορία των ηρώων 

σας; 

Η μεγάλη Ιστορία αποτελείται από τις μικροιστορίες των ανθρώπων που 

ζήσαν πριν από μας. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί και οι υπαίτιοι. 

Με κάποιον τρόπο. Εμείς, τι φταίμε; Λέμε, και νίπτουμε τας χείρας μας. 

Μόνο που εμείς συνεχίζουμε τα λάθη τους και αύριο θα το λένε για μας οι 

γενιές που θα ακολουθήσουν. 

Κλείνοντας, κυρία Πυλόρωφ, πιστεύετε ότι με τα χρόνια αλλάζει η 

γραφή ενός συγγραφέα; Κατά πόσο έχει αλλάξει η δική σας γραφή 

από το πρώτο βιβλίο έως και τώρα; 

Από βιβλίο σε βιβλίο αλλάζει. Και αυτό είναι το ευτύχημα. Αλίμονο στο 

συγγραφέα που παραμένει στα ίδια χνάρια! 



Συνένοχοι 

Πέντε επιβάτες στο κουπέ ενός τρένου σ’ ένα ταξίδι του 

χαμού. Και η έκτη επιβάτιδα, η πέτρα του σκανδάλου, το φιτίλι που βάζει 

φωτιά. Το ανοίκειο συντελείται εκεί μπροστά στα μάτια τους και θα τους 

σημαδέψει μια ολόκληρη ζωή. 

«Το τελευταίο πράγμα που αποτύπωσαν τα μάτια μου σαν στιγμή 

απολιθωμένη, σαν πίνακας που δεν άλλαξε όλες τις δεκαετίες που 

πέρασαν, είναι τα πρόσωπά σας πίσω από το κλειστό τζάμι∙ απαθή, 

αμέτοχα, αδιάφορα. Ουρλιάζω και δεν ακούω τη φωνή μου. Ούτε κι εσείς. 

Αλλά εσείς βλέπετε. Κι εγώ βλέπω εσάς να παρακολουθείτε το ανόσιο 

δράμα που παίζεται πάνω στα στραπατσαρισμένα ηλιοτρόπια. Το 

σφραγίσατε το τζάμι, αγαπητοί μου τοτινοί συνταξιδιώτες. Το σφράγισε η 

αδιαφορία σας. »Από τότε ζείτε μ’ αυτή την εικόνα. Τη φέρνατε καμιά 

φορά στο μυαλό σας; Ή την απωθήσατε; Όμως το ασυνείδητο, κυρίες και 

κύριοι, δεν έχει χρόνους, ενεστώτα, παρατατικό, μέλλοντα. Έχει μόνο 

εικόνες. Και ενοχές. Που φυτρώνουν ξανά και ξανά, όσο κι αν τις 

ξεριζώνουμε. Κάθονται εκεί υπομονετικά και περιμένουν την ώρα τους…» 

Οι ζωές των έξι ηρώων χαρτογραφούνται από μοναξιά και έρωτες, από 

επαγγελματικά αδιέξοδα και οικογενειακά μυστικά. Με ρυθμό που όλο και 

επιταχύνεται, απογυμνώνονται και οδηγούνται στην τελική δραματική 

σύγκρουση, όπου το μαχαίρι χώνεται βαθιά κι ο καθένας θα πληρώσει για 

το μερτικό του στο φταίξιμο. 

Ένα μυθιστόρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη σε εποχές ταραγμένες, 

από τις εκτοπίσεις των Εβραίων και το Άουσβιτς μέχρι τη θαμπή, 

κουρασμένη Ελλάδα του σήμερα.  


