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ΣΜΥΡΝΗ «Κυνήγι μαγισσών»-

Ισμήνη Χ. Μπάρακλη 

1922, Σμύρνη 

Το κατατρεγμένο κορίτσι επιβιβάζεται στο πλοίο της σωτηρίας του, με προορισμό 

την Αμερική. Το μυστικό της θα γίνει ο ίσκιος που θα την ακολουθεί για μια ζωή. 

1989, Δημοτικό Κοιμητήριο Κυλλήνης 

Τα φτυάρια παλεύουν με το σκληρό χώμα πάνω από ένα αζήτητο μνήμα. Ξαφνικά 

παγώνουν όλα. Η εκταφή ματαιώνεται. Το μνήμα θαρρείς πως αντιστέκεται, σαν να 

κρύβει μέσα του μια ολόκληρη ιστορία. Ζωντανή. Στοιχειωμένη. 

1993, Νέα Υόρκη 

Το σημαδεμένο κορίτσι καταδύεται συχνά σε έναν αλλόκοτο εφιάλτη∙ φωτιά κι 

αντάρα, ουρλιαχτά και ολολυγμοί, και μια γυναικεία φιγούρα να ζητά από εκείνη 

κάτι… Άραγε τι; Ώσπου, μια παλιά φωτογραφία θα της γίνει εμμονή… ένα κυνήγι 

μαγισσών θα ξεκινήσει. 

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αλήθεια μέχρι να αναδυθεί στο φως, ακόμα κι 

αν άργησε μια ολόκληρη ζωή; 

Ίσως να είναι στην ανθρώπινη φύση μας με ευκολία να 

κρίνουμε,  

να βγάζουμε συμπεράσματα,  
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να βάζουμε ταμπέλες σε ανθρώπους  

και να δικάζουμε λάθος γεγονότα που πιστέψαμε  

πως τα ζυγίσαμε με το δράμι....  

όμως αυτά μας ξεγέλασαν. 

Αυτό το βιβλίο με κέρδισε αμέσως από την περιγραφή του οπισθόφυλλου πρώτα και 

μετά από τον τίτλο του. Μην σας πλανέψει όμως ο τίτλος. Εδώ δεν μιλάμε για 

πραγματικό κυνήγι μαγισσών, με ξόρκια και τα συναφή. Αλλά για το κυνήγι των 

«μαγισσών» που στοιχειώνουν τις σκέψεις μας, τις συνειδήσεις μας, τα όνειρα μας. 

Το βιβλίο της Ισμήνης πραγματεύεται μια ιστορία αγάπης και σύγχωρεσης με φόντο 

την Μικρασιατική καταστροφή και όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο είναι βασισμένη 

σε αληθινά γεγονότα. Η Καλομοίρα, η Μαρία και η Ειρήνη. Τρεις γυναίκες. Τρεις 

γενιές. Η ψυχή της Σμυρνιάς γιαγιάς αναζητά τη συγχώρεση. Η μάνα που έχει 

μεγαλώσει χωρίς το χάδι της δικής της μητέρας. Και η εγγονή που παλεύει να βρει τις 

ισορροπίες της. Ο ρόλος της είναι καταλυτικός και χωρίς να το έχει σχεδιάσει θα γίνει 

εκείνη που θα αποκαλύψει το παρελθόν της οικογένειας της. 

Σκληρή και αδυσώπητη η μοίρα των ανθρώπων.  

Σε σέρνει από το μανίκι εκεί που θέλει αυτή, θες δεν θες. 

Σμύρνη, Αμερική, Ελλάδα. Τρία μέρη που συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους μέσα 

από την πορεία της Καλομοίρας μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Η ιστορία της, 

όμως, ξεκινά λίγο πριν. Στις καλές μέρες και με τις προετοιμασίες ενός γάμου. Ενός 

ματωμένου γάμου τελικά με τα όσα εξελίχθηκαν αργότερα. Και η υποχρεωτική φυγή 

μιας κοπέλας για έναν καλύτερο κόσμο που ίσως την κάνει να ξεχάσει τη φρίκη που 

έζησε. Ο προορισμός της η Αμερική. Φτάνοντας εκεί ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Η 

μοίρα, όμως, μετά από ένα χρόνο την καλεί να γυρίσει στα πάτρια εδάφη. Χωρίς το 

παιδί της. Ποιοι είναι οι λόγοι που την έκαναν να εγκαταλείψει το σπλάχνο της και 

γιατί δεν το αναζήτησε ποτέ στα χρόνια που πέρασαν; Αυτό το μυστικό καλείται να 

ανακαλύψει ο αναγνώστης μέσα από το κυνήγι μαγισσών που έχει πλέξει η 

συγγραφέας. 

...από το γάλα πιο λευκή,  

απ' το νερό πιο δροσερή, 

κι από το πέπλο το λεπτό πιο απαλή. 



Από το ρόδο πιο αγνή, 

απ' το χρυσάφι πιο ακριβή, 

κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική. 

Σαπφώ 

Η γραφή της Ισμήνης μοιάζει να χαϊδεύει το χαρτί και η αφήγηση κυλάει ευχάριστα 

για τον αναγνώστη. Έχει ένα μαγικό τρόπο να δένει εξαιρετικά τρεις διαφορετικές 

εποχές σε μία και να κάνει άνετα την εναλλαγή από τη μία στην άλλη. Εγώ 

προσωπικά ταξίδεψα στη Σμύρνη, γεύτηκα τις γεύσεις της, ευφράνθηκα με τις 

μυρωδιές της, εντυπωσιάστηκα με τα χρώματα της, περπάτησα στους μαχαλάδες της. 

Ένιωσα ότι ήμουν εκεί, και εγώ παρούσα στα γεγονότα της εποχής. Χαμογέλασα, 

συγκινήθηκα, στενοχωρήθηκα. Φτάνοντας στο τέλος ένιωσα μια απίστευτη 

αγαλλίαση και πραγματικά μου έφυγε ένα βάρος από μέσα μου. Σαν να ήμουν εγώ 

που πάλευα να λύσω το μυστήριο και να λυτρωθώ από το παρελθόν μου. 

Στιγμές είναι η ζωή, τώρα ευτυχισμένες, αύριο, ποτέ δεν 

ξέρεις! 

Ένα βιβλίο που χάθηκα μέσα στις σελίδες του και ρούφηξα την κάθε λέξη του μέχρι 

την τελευταία του τελεία. Συνήθως δεν προτιμώ Έλληνες συγγραφείς αλλά η 

γνωριμία μου με την Ισμήνη Μπάρακλη και τη γραφή της είναι από αυτές που θα 

μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μου και σίγουρα θα διαβάσω κι άλλο βιβλίο της. 

Η ΙΣΜΗΝΗ Χ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ 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 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματα ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ και ΣΜΥΡΝΗ. ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ. 


