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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ [Ισμήνης Χ. 
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ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 

«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... 

 
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; 

 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ 
 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ είναι το τρίτο κατά σειρά μυθιστόρημα ενηλίκων που 
παρουσιάζει στο αναγνωστικό κοινό η Ισμήνη Μπάρακλη και το πρώτο που πέφτει στα χέρια 
μου. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινή ιστορία μέσα στο οποίο η του 
ανθρώπου με το θείο αλλά και τη δικαιοσύνη αποκτούν διαφορετική σημασία. 
 
Με λόγο που ρέει ευχάριστα, χωρίς περιττές επαναλήψεις και με πλήθος καλολογικών 
στοιχείων η συγγραφέας καταφέρνει και οδηγεί τον αναγνώστη στα μονοπάτια που 
περπάτησαν και οι ήρωες της. Ξεκινώντας την ιστορία της από τη μέση των γεγονότων 
ξετυλίγει σιγά σιγά τη ζωή του κεντρικού ήρωα.  
 
Ένας ήρωας των άκρων, τρισυπόσταστος, αντισυμβατικός, άριστα σκιαγραφημένος, ξεκινάει 
ένα ταξίδι αυτογνωσίας και μεταμέλειας και μεταλλάσσεται ολοκληρωτικά σε έναν ήρωα από 
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αυτούς που όταν ο αναγνώστης πλάθει τη μορφή τους σχηματίζεται ένα χαμόγελο στο 
πρόσωπό του.  
 
Το τελευταίο πόνημα της Ισμήνης Μπάρακλη είναι ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα, με 
γρήγορη πλοκή, πλήθος γλαφυρών περιγραφών και πολλά νοήματα που θα προβληματίσει 
τον αναγνώστη και θα τον γοητεύσει. Ένα βιβλίο έντονα μοιρολατρικό το οποίο βέβαια ωθεί 
τον αναγνώστη να περπατήσει μαζί με τον ήρωα στα μονοπάτια της συνείδησής του, να βρει 
την κάθαρση, να περάσει από το σκοτάδι στο φως. Να μεταμορφωθεί σε μια πεταλούδα... 
Γιατί πότε κλείνει ένας κύκλος; Όταν το τέλος του κύκλου φτάσει στο σημείο από όπου 
ξεκίνησε. Και τότε έχεις το τέλειο σχήμα... 
 
Ελευθέριος Α. Μανδαλιανός 
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