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«Τιποτένιος ο άνθρωπος, οσμή από χώμα, καρτερεί τα φτερά να πετάξει,  να ξυπνήσει μια 

μέρα πεταλούδα. Μυστικός ο αγώνας, κρυφός, μόνο για κείνον». 

Τέσσερις γυναίκες στο χθες και το σήμερα ξεδιπλώνουν έναν τρισυπόστατο άντρα, 

ορίζοντας μοιραία και αμετάκλητα τη ζωή του, αυτή του Φραγκούλη του Ληστή, του 

Αυγουστή Παπαδάκη, του Γέροντα Ιωάννη∙ ενός επικίνδυνου ανθρώπου, ενός μοναδικά 

υπέροχου άντρα, ενός ταπεινού ασκητή… Ένας αόρατος διαβήτης χαράζει μοίρα προς 

μοίρα τον κύκλο της ζωής του, κεντώντας σταυροβελονιά παρόν με παρελθόν… 
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Ο ταραγμένος βίος ενός αμαρτωλού που τα βήματά του θα τον οδηγήσουν μέχρι τα πιο 

βαθιά μονοπάτια της αγάπης. Η παρανομία, τα πάθη, το έγκλημα θα συγκρουστούν με το 

βαθύτερο στοιχείο της ύπαρξης, τη συνείδηση. Κι ένας ισόβιος αγώνας ξεκινά, με τρόπαιο 

την κάθαρση και τίμημα τον αβάσταχτο έρωτα ανάμεσα σ’ έναν άντρα με σκοτεινό 

παρελθόν και μια γυναίκα με λαμπρό μέλλον… Πώς μπορεί ένας αδιέξοδος έρωτας να 

γεμίσει φως τις ζωές των ανθρώπων; 
  

Για ακόμη μια φορά οι Εκδόσεις Ψυχογιός έβγαλαν ενα απιστευτο βιβλίο. Το Μυστικο 

της Πεταλούδας όταν έπεσε στα χέρια μου, διαβάστηκε αμέσως. Ενιωσα περίεργα 

συναισθηματα για τον ήρωα. Δεν ήξερα εαν έπρεπε να τον μισήσω ή να τον αγαπήσω. 

Τελικά η μοίρα μας παίζει απίστευτα παιχνίδια και είμαστε είτε το θέλουμε είτε όχι, στο 
έλεος της! 

  

Μια συνέντευξη με τη συγγραφέα του βιβλίου κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη: 

Κ. Μπαρακλή, γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο; Ίσως επειδή η πεταλούδα 

μεταμορφώνεται; 
Αλληγορικός ο τίτλος, η μεταμόρφωση της πεταλούδας, ομοιάζει πολύ με το ταξίδι της 

ψυχής που προσπαθεί να απαλλαχθεί από τα πάθη της, τα ελαττώματά της, να σπάσει το 

«κουκούλι» της και να πετάξει ελεύθερη! 

Οι ήρωες μας φτάνουν τελικά στην λύτρωση, περνώντας όμως από τόσες κακουχίες. 

Γιατί; 
Ίσως ο πόνος να είναι ένας δρόμος προς την αυτογνωσία. 

Η Βαγγελιώ προσπαθώντας να εκδικηθεί για την αδερφή της ξέχασε να ζει. Μήπως 

τελικά πρέπει να αφήνουμε το παρελθόν πίσω μας, όσο τραγικό και αν είναι αυτό; 
Να συγχωρούμε, να προσπερνάμε,   να μην είμαστε αυστηροί, όπως και εμείς οι ίδιοι δεν 

θέλουμε να είναι αυστηροί οι άλλοι μαζί μας. Να προχωράμε, λοιπόν, καθώς όλα αυτά  

καθυστερούν το δικό μας προσωπικό ταξίδι. 

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δώσεις πραγματική συγχώρεση σ’ αυτή τη ζωή; 
Είναι σίγουρα μια γενναία απόφαση που απαιτεί ωριμότητα και βάθος ψυχής. 

Η κόλαση και ο παράδεισος τελικά είναι ότι ζούμε; 
Ίσως να είμαστε και εμείς οι ίδιοι, βυθισμένοι μέσα στις φωτεινές ή σκοτεινές  σκέψεις 
μας, αναλόγως. 

Ο Θεός υπάρχει μέσα μας; 
ο Θεός υπάρχει παντού, δεν μένει παρά να τον ανακαλύψουμε. 

Υπάρχει αγαπημένος ήρωας και γιατί; 
Αγαπημένος όλων, ο Φραγκούλης ο ληστής, ο Αυγουστής Παπαδάκης, ο γέροντας 

Ιωάννης, ένας άνθρωπος με τρείς όψεις, μέσα από το ταξίδι της μεταμόρφωσής του, που 

θα μετεωρίσει τη συνείδηση του αναγνώστη στο μεταίχμιο… Φονιάς ή Άγιος; Φυγάς ή 
Ήρωας; 
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