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Η Ισμήνη Μπάρακλη κατάγεται από το Ναύπλιο και εργάστηκε επί σειρά ετών σε μεγάλη 
οικονομική εφημερίδα ως υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Συνεδρίων. Γράφει βιβλία για παιδιά και 
μεγάλους. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο «Σμύρνη, Κυνήγι 
μαγισσών» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το βιβλίο πραγματεύεται μια ιστορία αγάπης και 
σύγχωρεσης με φόντο την Μικρασιατική καταστροφή και όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο 
είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Άραγε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αλήθεια μέχρι 
να αναδυθεί στο φως, ακόμα κι αν άργησε μια ολόκληρη ζωή; 

Από τον Άγγελο Γεραιουδάκη 

Πώς συλλάβατε την ιδέα για να δώσετε ζωή στους χάρτινους ήρωες του βιβλίου; 

Η ιστορία της Σμύρνης είναι η ιστορία των προγόνων μου. Κατωπαναγιούσης ο παππούς 
μου, απ’ την πλευρά της μητέρας μου, δώδεκα ετών πήδηξε απ’ την φλεγόμενη προκυμαία 
της Σμύρνης, κυνηγώντας τη μάνα και τα αδέρφια του σε καΐκι αρόδο για τη Χίο και με μεγάλη 
τύχη τα κατάφερε. Η αδερφή του, η Αργυρώ, το πρόσωπο που με ενέπνευσε αυτή την 
ιστορία, μετά από περιπέτεια βρέθηκε στην Αμερική, παντρεύτηκε κι έκλεισε εκεί τον κύκλο 
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της ζωής της, με παιδιά κι εγγόνια. Η ιστορία της Σμύρνης και των ανθρώπων της, ήταν η 
μαγιά για να στηθεί όλο το βιβλίο, που πλέκεται ανάμεσα σε δυο ιστορίες, δυο εποχές και δυο 
ηπείρους. 

Η έμπνευση είναι μια ιστορία εκεί έξω αρκεί να έχεις το κατάλληλο βλέμμα να την δεις; 

Η έμπνευση είναι κάτι πολύ περισσότερο, ίσως ακόμα και κάτι ανεξήγητο που δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί με λέξεις. Το κατάλληλο βλέμμα, η κατάλληλη χρονική στιγμή και πολλά ακόμα 
που συγχρονίζονται για να πάρει σάρκα και οστά μια ιστορία. 

Οι πληροφορίες που χρειαστήκατε ήρθαν μέσα από συζητήσεις και έρευνα; 

Κάθε βιβλίο προϋποθέτει μεγάλη έρευνα του ιστορικού πλαισίου. Πόσο μάλλον τούτο το 
βιβλίο που ακουμπάει δυο τραγικά σημεία της ιστορίας, τη γενοκτονία των Αρμενίων και τη 
Μικρασιατική καταστροφή. 

Ποιο είναι το πιο δυνατό συναίσθημα που βγάζει το βιβλίο σας; 

Η λύτρωση. Αυτό τουλάχιστον μου μεταφέρουν οι αναγνώστες, και τούτο, αν συμβαίνει, είναι 
γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα στο χρόνο. Οι ομοιότητες των ανθρώπων, το βάρος των 
αποφάσεων, το αντίχτυπο των πράξεων, η εκπλήρωση του καθήκοντος που έρχεται στη ζωή 
ίσως με τη μορφή κάποιου τραγικού διλήμματος… 



 

 

 



Τελικά γίνεται ή όχι να ξεφύγεις από το παρελθόν σου; 

Το παρελθόν είναι η ίδια μας η ζωή, αναπόσπαστο κομμάτι του βίου μας, το παρατηρούμε με 
περίσκεψη, περισυλλογή και επίγνωση των δώρων του. Γιατί όλα είναι δώρα, και τα γλυκά, 
και τα πικρά, που θα μας οδηγήσουν σε ένα φωτεινό παρόν και μέλλον. 

Φτάνει μία στιγμή για να αλλάξει τα πάντα; 

Όταν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα τέτοιας κλίμακας μια στιγμή αρκεί για να ανατρέψει όσα 
θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι τότε. Σημασία έχει, σε μια τέτοια στιγμή να μη χάσεις τον εαυτό 
σου, να σταθείς ακλόνητος στις αξίες σου και στο δικό σου προσωπικό ταξίδι. 

Ποια είναι η αγαπημένη σας φράση μέσα από το βιβλίο; 

«Τι σημασία έχει αν είμαι χριστιανή ή μουσουλμάνα; Καμία. Εμένα να ακούσεις. Καμία… Όλα 
θα σβήσουν κάποτε, θα χαθούν μεμιάς εκείνη τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή που θα 
παραδώσεις την ψυχή σου. Κοντοζυγώνει η ώρα, μέρα με τη μέρα την πλησιάζεις. Τι νομίζεις; 
Πως εσύ θα τη γλιτώσεις; Πως ήρθες εδώ για πάντα; Κι ύστερα μήτε όνομα θα ζητήσει 
κανένας μήτε πατρίδα μήτε θρησκεία, ανόητε άνθρωπε. Την καρδιά σου μόνο, αυτή θα 
ψηλαφίσει, θα τη ζυγίσει, να δει τι αξίζει… Και φρόντισε στο ζύγι να ’ναι βαριά, ασήκωτη, να 
χωράει πολλούς μέσα. Μην είναι άδεια, αλίμονό σου. Αυτό να θυμάσαι…». 

Αρκετοί συγγραφείς λένε ότι όταν ξεκινούν να γράφουν, γνωρίζουν την αρχή και το 
τέλος της ιστορίας, συχνά και τον τίτλο του βιβλίου. Ισχύει κάτι τέτοιο και στη δική σας 
περίπτωση; 

Ποτέ δεν έχω προκαθορισμένο πλάνο. Αφήνω τις ιστορίες να με τρέχουν εκεί που θέλουν, 
αφουγκράζομαι τους ήρωες, συμπάσχω μαζί τους, και απολαμβάνω το ταξίδι αυτό, που σε 
καμία περίπτωση δεν είμαι εύκολο, είναι όμως συγκλονιστικό για εμένα. Και ίσως αυτό, να 
αγγίζει τελικά και τον αναγνώστη. Η αλήθεια του. 

Γράφετε για παιδιά και για μεγάλους. Ποια γραφή θεωρείτε πιο δύσκολη, το παιδικό 
βιβλίο ή το μυθιστόρημα; 

Δεν υπάρχουν εύκολα βιβλία. Κάθε βιβλίο ενέχει τις δυσκολίες του και αποτελεί μεγάλη 
ευθύνη για το δημιουργό, να μιλήσει στην καρδιά του αναγνώστη, να προβληματίσει, να γίνει 
τροφή για σκέψη. Καταλήγω πως είτε πρόκειται για παιδικό είτε για ενηλίκων αυτό που τελικά 
έχει σημασία είναι όταν κλείνει το βιβλίο να βρίσκεται σε εγρήγορση η συνείδηση. Αυτό μόνο. 

Τί ήταν που κατά βάθος σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή παιδικών 
βιβλίων; 

Σίγουρα ο γιος μου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, με γύρισε πίσω στα παιδικά μου χρόνια, μου 
θύμισε το παιδί που έχουμε όλοι μέσα μας. 

Έχετε κάποιο ρητό σαν αρχή στη ζωή σας; Αν ναι, ποιο είναι αυτό και γιατί το 
συγκεκριμένο;  

Ρητό όχι, αλήθεια μόνο… είμαι περαστική, σε έναν σύντομο βίο, ευγνώμων στο Θεό για το 
σημείο της γης και τους ανθρώπους που διάλεξε για εμένα να ζήσω, να γνωρίσω, να λαθέψω, 
να πονέσω, να φάω τα μούτρα μου, και ύστερα να μαλακώσω, να παλέψω πάθη, να 
εκδηλώσω αγάπη, αλληλεγγύη και να επιστρέψω πάλι πίσω. Μου αρέσει να παρομοιάζω τη 
ζωή εδώ με ένα διαγώνισμα του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους… Ελπίζω να μην 
κλαψουρίζω -μετά θάνατον- πάνω από μια μηδενισμένη κόλλα χαρτί… 

  
 


