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Όταν έγινα μητέρα άλλαξε στη ζωή μου …. τα πάντα. Ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που διαχειρίζομαι το χρόνο μου, οι επιθυμίες μου, το 

24ωρο…  Όλα! 

Μετανιώνω για όσες φορές βιάστηκα να τον κρίνω… 

Δεν μετανιώνω που για τον χρόνο που περνάμε διαβάζοντας, παίζοντας, μιλώντας. 

Η πιο ωραία στιγμή μου ως γονιός …. απολαμβάνοντας το βραδινό διάβασμα, τις συζητήσεις, τις συμβουλές, το χιούμορ… 

Η πιο δύσκολη στιγμή μου ως γονιός…. η ευθύνη να προετοιμάσεις έναν δυνατό άνθρωπο σε μια μη αξιοκρατική, ηθική, δίκαιη 

κοινωνία. 

Αντικείμενα που φυλάω από το μεγάλωμα του παιδιού μου … γράμματα, χειροτεχνίες, ημερολόγια. 

Με κάνει χαρούμενη όταν … γελάει.  Κούραση, έννοιες, αγωνίες… όλα σβήνουν. 

Μαζί του θέλω να ….  βλέπω τη ζωή, μέσα από το δικό του καθαρό βλέμμα. 
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Για το βιβλίο: 

Εμπνεύστηκα το βιβλίο… σε ένα ορεινό χωριό του Πάρνωνα, από μια αληθινή ιστορία του εμφύλιου. 

Για να το γράψω χρειάστηκα …   

Το βιβλίο τούτο, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος,  ένιωσα αρκετές φορές να με κάνει να νιώθω ευάλωτη, αδύναμη.  Από την αρχή 

ακόμα του ταξιδιού μου, βασανιζόμουν από την αβεβαιότητα αν θα καταφέρω να μεταφέρω στον ήρωά μου τις σπουδαίες αλλαγές που 

υπέστη η ο χαρακτήρας του, αλλαγές που τον μεταμόρφωσαν, τον σμίλευσαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε  να γίνει ένας αληθινός 

φιλόσοφος.  Κι όσο προχωρούσα την ιστορία, η σκέψη αυτή με τυραννούσε ολοένα και πιο πολύ… Πώς μπορεί ένας χοϊκός άνθρωπος, 

σαν του λόγου μου, να νιώσει έναν φιλόσοφο…  Να μπει μέσα στα ράσα του, να πάρει τη φωνή του, να αφουγκραστεί τη σκέψη του…  

Για το βιβλίο τούτο χρειάστηκαν ψυχικές αντοχές.  

  

Αγάπησα περισσότερο σε αυτό … 

Αγάπησα τη μεταμόρφωση αυτού του ανθρώπου, από αγρίμι σε μια οσιακή μορφή. Αγάπησα την κάθε στιγμή του ταξιδιού του, καθώς 

ένιωθα να αλληλοεπιδρώ με τον ήρωά μου,  να βιώνω την μεταμέλειά του στιγμή τη στιγμή, να συμπαρασύρομαι από τα τελευταία 

χρόνια ζωής του, να επηρεάζομαι, να μπουσουλάω  πίσω από τα βήματά του και αν δεν είναι ψευδαίσθησή μου, ένιωσα ο άνθρωπος 

αυτός να μου δίνει μια μικρή σπρωξιά, να τονώνει το βηματισμό μου στο δικό μου προσωπικό ταξίδι. 

  

Αν έλεγα σε μια πρόταση το μήνυμα του βιβλίου αυτή θα ήταν …. 

είναι στο χέρι μας να ξεφύγουμε  από τον σκοτεινό μας εαυτό, να νικήσουμε τα πάθη μας, να γίνουμε φωτεινοί, να επιδράσουμε, εμείς, 

στο περιβάλλον μας. Αλλά και τούτο μέσα από το κείμενο: «ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος του ο εαυτός» 

Η πιο αγαπημένη μου στιγμή στο βιβλίο … 

Φτάνοντας στο τέλος,  εκεί που καθισμένος στη ρίζα μιας ελιάς, μέσα στην αγκαλιά της φύσης, στο θρόνο του Θεού, όπως αποκαλεί το 

σημείο, ο ήρωάς μου θα αποκαλύψει όλη του τη ζωή. 

Το παιδί μου μου είπε για το βιβλίο….  “Είμαι υπερήφανος, μαμά”. 

Η μητρότητα και η λογοτεχνία …. πρακτικά πολύ δύσκολος συνδυασμός, ωστόσο είμαι απόλυτα βέβαιη  πως αν δεν ήμουν μαμά δεν 

θα έγραφα με τον ίδιο τρόπο. 



 



Σύντομο βιογραφικό: 

Η Ισμήνη Χ. Μπαρακλη κατάγεται από το Ναύπλιο. Φοίτησε στο St. George Commercial College και εργάστηκε επί σειρά ετών σε 

μεγάλη οικονομική εφημερίδα ως υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Συνεδρίων. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού. Γράφει για παιδιά 

και μεγάλους. “Το μυστικό Της Πεταλούδας” είναι το έκτο κατά σειρά βιβλίο της, και το πρώτο που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Ψυχογιός. 

2013 «Από τα Gucci… στο Ταγάρι» εκδόσεις Μίνωας 

2013 «Το Ημερολόγιο Ενός Κακομαθημένου 1» εκδόσεις Μίνωας – Βραβείο Εφηβικής λογοτεχνίας «οι πένες της χρονιάς» 

2014 «Λικέρ Τριαντάφυλλο» εκδόσεις Μίνωας 

2014 «Το Ημερολόγιο Ενός Κακομαθημένου 2» εκδόσεις Μίνωας 

2015 «Το Ημερολόγιο Ενός Κακομαθημένου 3» εκδόσεις Μίνωας 

2016 «Το Μυστικό της Πεταλούδας» εκδόσεις Ψυχογιός 
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