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ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ 

Συνέντευξη στη ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΑΣΒΑΝΗ 

  

«Το μυστικό της πεταλούδας» θα κληθούν να ανακαλύψουν οι αναγνώστες στο νέο 

ομώνυμο βιβλίο της Ισμήνης Μπάρακλη  που κυκλοφόρησε πρόσφατα και που 

εγκαινιάζει τη συνεργασία της με νέο εκδοτικό οίκο: τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η 

συγγραφέας με αφορμή την παρουσίαση του μυθιστορήματός τη Δευτέρα 

30/5/2016 στην πόλη μας, απάντησε στις ερωτήσεις μας.                    

  

-Γιατί κρατά κάποιος μυστικά; 

-Η προσωπική μου εκδοχή είναι, στην προκειμένη περίπτωση, από αγάπη. Η 

ερμηνεία του αναγνώστη όμως θα καθορίσει  την αιτιολογία, όπως αναφέρει και 

μέσα το κείμενο «…Κάθε ταξίδι έχει τα δικά του μυστικά. Σαν να υπάρχει ένας 

άγραφος νόμος… Μόνο στο  τέλος αντιλαμβάνεσαι τους λόγους που έγινε, τη 

συγκλονιστική ουσία των γεγονότων που έζησες… Μόνο τότε. Όταν η 

πραγματικότητα έχει σβήσει από μπροστά σου, όταν οι στιγμές οδηγούμενες από τη 

μνήμη ξανάρχονται στον νου…» τότε, λοιπόν, ο αναγνώστης θα αποφασίσει.  

  

-Ποιο είναι το μυστικό της πεταλούδας; 
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-Το μυστικό θα το ανακαλύψει ο αναγνώστης μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που 

θα τον συμπαρασύρουν στη δύνη μιας συγκλονιστικής ιστορίας που θα μετεωρίσει 

τη συνείδηση του στο μεταίχμιο: Φονιάς ή Άγιος;  Φυγάς ή Ήρωας;     

  

 

 

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο; 

-Η ιδέα γεννήθηκε σε ένα ορεινό χωριό του Πάρνωνα, στα ορεινά της Σπάρτης, από 

μια συγκλονιστική ιστορία του εμφύλιου.  Υπαρκτό πρόσωπο της εποχής εκείνης, η 

πρώτη όψη του ήρωά μου, η σκληρή και αδίστακτη. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτού του 



ανθρώπου από αγρίμι σε μια οσιακή φιγούρα, είναι η δική μου εκδοχή που 

ακουμπά στους εξελικτικούς νόμους της προόδου και της αυτοβελτίωσης. 

  

-Έχετε ηρωίδες τέσσερις γυναίκες που τις απασχολεί ένας άνδρας. Πώς  

προσεγγίζετε τις γυναίκες και πώς τους άνδρες ήρωές σας; 

-Κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι ένας τρισυπόστατος άνθρωπος, ο Φραγκούλης 

ο ληστής, ο Αυγουστής Παπαδάκης, ο γέροντα Ιωάννης, το ίδιο και το αυτό 

πρόσωπο: ένας αδίστακτος άντρας, ένας γοητευτικά υπέροχος άνθρωπος, ένας 

ταπεινός ασκητής που η πορεία της ζωής του καθορίζεται από τέσσερις γυναίκες, 

στο χθες και το τώρα. Ταυτίστηκα έντονα με όλους τους ήρωές μου, 

αφουγκράστηκα τα εσώψυχά τους, ιδιαιτέρως όμως ταυτίστηκα με τον Αυγουστή, 

καθώς πιστεύω πως αλληλεπιδράσαμε με τέτοιο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια, από 

την αρχή της ιστορίας μέχρι το τέλος, που ένιωσα πως τον άνθρωπο αυτό τον 

γνωρίζω πολύ καλά, όπως γνωρίζεις έναν δικό σου άνθρωπο, και νομίζω πως αυτό 

είναι κάτι που φαίνεται  στο βιβλίο έντονα και σε όλες τις όψεις του ήρωα. 

  

 -Με αυτό το μυθιστόρημα έχετε και νέα εκδοτική στέγη. Μιλήστε μας για αυτή τη 

συνεργασία… 

-«Το Μυστικό της Πεταλούδας», το έκτο κατά σειρά βιβλίο μου, με  βρίσκει στο νέο  

εκδοτικό μου σπίτι, ευγνώμων στους ανθρώπους των εκδόσεων Ψυχογιός, που 

έσκυψαν πάνω στο βιβλίο μου με ευαισθησία και αγάπη.  

  



-Τι διαβάζετε αυτό το διάστημα; 

-Κυρίως ιστορικά βιβλία που έχουν να κάνουν με την περίοδο που καταπιάνομαι 

στο νέο μου μυθιστόρημα και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό. 

  

Χρήσιμα 

Το μυθιστόρημα θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 19.00 στο Public της 

Τσιμισκή (Στοα Χιρς). Για το βιβλίο θα μιλήσει ο δημοσιογράφος Τάσος Ρέτζιος. Η 

συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου 

της. 

  

 


