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Εκτύπωση 

  
Η συγγραφέας Ισμήνη Μπάρακλη με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου "Κυνήγι 
μαγισσών" στον ΙΑΝΟ, απάντησε σε πέντε απλές και γρήγορες ερωτήσεις στο IANOS magazine. 

 

Ποιό είναι το βιβλίο που σας άλλαξε τη ζωή και σας στιγμάτισε για πάντα; 

Πολλά βιβλία αφήνουν το χνάρι τους μέσα μας. Ξεχωρίζω πάντα τα Γνωμικά, εκδ. Εστία,  του πατέρα 
μου,  καθώς με έφεραν σε επαφή με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, τις αληθινές γνώσεις και αξίες που, αν 
εφαρμοστούν, οδηγούν στην εσωτερική καλλιέργεια, ελευθερία σκέψης και ευδαιμονία.   

 

Ποιός  είναι ο καλλιτέχνης που επηρέασε τη δουλειά σας και με ποιον τρόπο; 

Ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης, η ίδια η ζωή, γλυκιά, πικρή, απρόβλεπτη.  Και από τη φύση μου ήμουν 
πάντα άνθρωπος που προτιμούσα να ακούω παρά να ακούγομαι, να παρατηρώ, να συλλέγω 
εντυπώσεις, εικόνες, αλλά και κάτι άλλο, το κυριότερο, να παρακολουθώ τα γυρίσματα της μοίρας, τις 
επιπτώσεις των πράξεων μας, αυτήν την ανεξέλεγκτη συνήθεια της ζωής να αντιζυγίζει προθέσεις. 

https://www.ianos.gr/magazine/sto-para-pente-me-tin-ismini-mparakli.html
https://www.ianos.gr/cmspro/view/print/id/5825


Με τρεις λέξεις ή με μια φράση  πώς θα περιγράφατε τη ζωή σας; 

Σαν ένα διαγώνισμα του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους, μέσα από σκέψεις, πράξεις, διλλήματα, 
αποφάσεις…  Ελπίζω να μην κλαψουρίζω, μετά θάνατο, πάνω από μια μηδενισμένη κόλλα χαρτί. 

 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας  συγγραφέας; 

Έχω καλλιεργηθεί και αναπτύξει στοιχεία από  πολλούς. Μέσα σε αυτό το συνονθύλευμα υπάρχει 
σίγουρα ο Καζαντζάκης για τον σπαραγμό των λέξεων. 

 

Τι εύχεστε  για το 2017 και τι επιθυμείτε να συμβεί τη νέα χρονιά 

Να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, να αναζητήσουμε τις δυνάμεις που έχουμε κρυμμένες μέσα μας, στοιχεία 
ολοζώντανα στα μύχια του εαυτού μας, που πρέπει να τα ανακαλύψουμε και να τα οδηγήσουμε στο 
φως. Να βγάλουμε δηλαδή στην επιφάνεια τον ανώτερο εαυτό μας. Ίσως με αφορμή μια στιγμή 
προσωπικής αναταραχής, να είναι η ευκαιρία να τα ανακαλέσουμε από τη λήθη και να τα τραβήξουμε 
στην επιφάνεια της ύπαρξής μας. Και ίσως αυτό να πρέπει να γίνει το δικό μας κυνήγι μαγισσών, η δική 
μας προσπάθεια ζωής, το κυνήγι του ανώτερου εαυτού μας. 

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι φέτος ο IANOS  διανύει το 32ο έτος λειτουργίας του! Με 

αφορμή αυτά τα γενέθλια, πολλοί αγαπημένοι μας καλλιτέχνες γράφουν για εμάς ένα μικρό κείμενο, εφ 
‘όσον το επιθυμούν, για την εμπειρία τους μαζί μας. 
 Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας και τις  δικές σας σκέψεις; 

Σε μια εποχή που κυριαρχούν λάθος μηνύματα, αξίες και πρότυπα, ο Ιανός καλλιεργεί πολιτισμό ψυχής, 
μιλώντας από προσωπικά βιώματα, όσες φορές βρέθηκα στις περίφημες συναντήσεις με συγγραφείς, 
αλλά και στην πρόσφατη παγκόσμια ημέρα ποίησης, αντικρίζοντας μια κατάμεστη αίθουσα από νέους 
ανθρώπους, με ευλαβική συμμετοχή.  Εύχομαι χρόνια πολλά σε αυτή τη γενναία προσπάθεια που 
επιτυγχάνεται μέσα από άξιους ανθρώπους με όραμα 

 


