
 «Πρωταγωνιστές οι μοιραίοι 
ίσκιοι που κουβαλούμε στο πλάι 
μας» 

• Η Ι. Μπάρακλη μιλά στο «Ε», για το βιβλίο της «Σμύρνη. 

Κυνήγι Μαγισσών», που παρουσιάζει σήμερα στο 

«Πανελλήνιο»: 
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Η Ισμήνη Μπάρακλη παρουσιάζει σήμερα Παρασκευή στο «Πανελλήνιο» 

στις 8 το βράδυ, το νέο της βιβλίο από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», «Σμύρνη. 

Κυνήγι Μαγισσών». Τη βιβλιοπαρουσίαση οργανώνουν το βιβλιοπωλείο 
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«Χατζηδανιήλ» και θα μιλήσουν ο βραβευμένος δημοσιογράφος του ΑΠΕ-

ΜΠΕ, Στρατής Μπαλάσκας, και η συγγραφέας.  

Η κ. Μπάρακλη 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. Από τις ίδιες 

εκδόσεις κυκλοφορεί και το μυθιστόρημά της, «Το μυστικό της 

πεταλούδας». 

  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ 

  

Κυρία Μπάρακλη, η παρουσίαση αυτού του βιβλίου σας στη Λέσβο, έχει 

ιδιαίτερο συμβολισμό. 

«Χαίρομαι πολύ που θα βρεθώ στη Λέσβο, ένα νησί με ιστορία, ευαισθησία 

και σεβασμό στον άνθρωπο, με ανθρώπους που κουβαλούν όλα αυτά τα 

χρόνια τη Σμύρνη στην καρδιά τους, ζωντανή και το απέδειξαν στο 

πρόσφατο παρελθόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Σύλλογο 

Μικρασιατών της Σκάλας Λουτρών “Το Δελφίνι” καθώς και το 

βιβλιοπωλείο “Χατζηδανιήλ” για την πρόσκλησή τους, ώστε να βρεθούμε 

την Παρασκευή 7 Ιουλίου στο καφέ “Πανελλήνιο”, να γνωριστούμε με 

αφορμή το τελευταίο μου βιβλίο “Σμύρνη. Κυνήγι Μαγισσών”. 

Τι σας ενέπνευσε για τη συγγραφή του; 

«Η ιστορία της Σμύρνης, της Κάτω Παναγιάς και των ανθρώπων της, είναι 

η ιστορία των προγόνων μου. Κατωπαναγιούσης ο παππούς μου από την 

πλευρά της μητέρας μου. Η αδερφή του, η Αργυρώ, το πρόσωπο που μου 

ενέπνευσε την ιστορία αυτή, θα βρεθεί από τη φλεγόμενη προκυμαία της 

Σμύρνης στην Αμερική για να κτίσει από τις στάχτες πάλι τη ζωή της. Το 

βιβλίο αυτό είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, ανάμεσα σε δύο εποχές και 

δύο ηπείρους. Δυο ιστορίες λοιπόν, μια πρόσφατη που εξελίσσεται στη Νέα 

Υόρκη του 1993 και μια προγενέστερη της Σμύρνης του 1922, θα 

μπλεχτούν με έναν μυστήριο τρόπο με αφορμή έναν εφιάλτη που 

καταδύεται συχνά η ηρωίδα». 

Ποια είναι η σχέση σας με τη Σμύρνη; 

«Είναι μια οικογενειακή ιστορία που χρόνια τη γνώριζα, αλλά δεν την 

άγγιζα. Ώσπου ήρθε η ώρα της, καθώς οι ιστορίες είναι ιδιόρρυθμες, 

μυστήριες, θέλουν να επιλέγουν εκείνες τη χρονική στιγμή που θα 

αναδυθούν στο φως και όχι ο δημιουργός... Το καλοκαίρι του 2015, με 

πλημύρισε η ιστορία αυτή. Με ξυπνούσε αξημέρωτα, με καλούσε κοντά της 

για να με ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Την ακολούθησα. Ένιωσα την έντασή 

της, θαύμασα τη Σμύρνη, παρατήρησα τους διαβάτες στην προκυμαία, στην 



όπερα, στις λέσχες... αισθάνθηκα την ευδαιμονία τους. Και ύστερα είδα 

εκείνη. Την Αργυρώ, την ηρωίδα μου. Όλα στροβιλίζονταν γύρω από 

αυτήν. Και ίσως ο τόπος, οι άνθρωποι και η εποχή να μου διέγειραν τόσα 

συναισθήματα, για έναν και μόνο λόγο... Το γύρισμα της μοίρας, το ζενίθ, 

λίγο πριν το ναδίρ». 

Ποιες είναι οι περίφημες μάγισσες που πρωταγωνιστούν στον τίτλο του 

βιβλίου σας; 

«Το κυνήγι μαγισσών ξεκινά από την Ειρήνη, στη σύγχρονη ιστορία και την 

εμμονή της να διαλευκάνει έναν επίμονο εφιάλτη, μιας γερόντισσας που 

στοιχειώνει τα όνειρά της ζητώντας από εκείνη βοήθεια. Ίσως πάλι, όλα να 

ξεκινούν λίγα χρόνια νωρίτερα με την εκταφή ενός αζήτητου μνήματος. Κι 

όσο το κουβάρι της ιστορίας ξετυλίγεται, το κυνήγι μαγισσών μεταφέρεται, 

αλλάζοντας διάσταση, και ίσως εκεί, να αφορά όλους μας, να γίνεται δικό 

μας, να έχει να κάνει με το κυνήγι του ανώτερου εαυτού μας». 

Θεωρείτε ότι το κοινό σας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή είναι 

ετερόκλητο; 

«Το αναγνωστικό κοινό του βιβλίου είναι ο κάθε ένας από εμάς, 

ανεξαρτήτως φύλου και βιωμάτων, καθώς η ιστορία είναι ένας ύμνος στη 

ζωή, με φόντο τη Σμύρνη και επίκεντρο τον άνθρωπο. Ωστόσο, η πρόθεση 

του μυθιστορήματος, δεν είναι να αναπαραγάγει την ιστορία της 

μικρασιατικής καταστροφής. Πρωταγωνιστές σε τούτη την ιστορία, είναι οι 

ίδιοι οι άνθρωποι, εμείς, οι πράξεις μας, οι μοιραίοι ίσκιοι που κουβαλούμε 

στο πλάι μας». 

 


