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ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 

Πρέβεζα 1767 

Η Σαπφώ γνωρίζει την Κασσάνδρα, την Κόρη του Δάσους, που τη σώζει από βέβαιο θάνατο και μεταξύ τους 

αναπτύσσεται μια βαθιά φιλία. Καθώς τα χρόνια περνούν, οι δυο γυναίκες εξελίσσονται σε μεγάλες θεραπεύτριες 

και δίνουν ανακούφιση σε κάθε ανθρώπινο πόνο και αρρώστια. Ταυτόχρονα είναι οι μόνες που τολμούν να 

αντισταθούν στη φριχτή πραγματικότητα που έχει υφάνει η σκοτεινή προσωπικότητα του Αλή Πασά Τεπελενλή 

στην Ήπειρο, αλλά και στην τρομοκρατία του συνεργάτη του, Κωσταντή Σπαθιά. Ώσπου ένα φοβερό φονικό 

διαλύει τις ευαίσθητες ισορροπίες και τα πάντα ανατρέπονται…   

Αθήνα 2008 

Η Έλενα Βενιέρη καταλήγει στη φυλακή μετά από μια σειρά ανεξήγητων αποτρόπαιων δολοφονιών. Εκεί τη 

γνωρίζει και την ερωτεύεται παράφορα ο γνωστός δημοσιογράφος Άρης Κομνηνός, που θα κάνει τα πάντα για να 

αποδείξει την αθωότητά της. Είναι στ’ αλήθεια η Έλενα θύμα των περιστάσεων ή είναι όντως μια σατανική 

δολοφόνος, που έχει παρασύρει τον Άρη στα δίχτυα της; 

Ο Άρης μπλέκεται σε ένα τρελό γαϊτανάκι μυστηρίου και υποψιών, προσπαθώντας να εξακριβώσει αν οι φόνοι 

έχουν τη ρίζα τους στο παρελθόν που εκδικείται ή στο παρόν που στιγματίζεται από τη ζοφερή δράση του 

υπόκοσμου. 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ 

 

Το ντεπούτο της Δήμητρας Ιωάννου στα λογοτεχνικά σοκάκια έγινε με το βιβλίοΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: Το μυστικό της 

μάγισσας, ένα μυθιστόρημα πολυπρόσωπο, πρωτότυπο και σαγηνευτικό μέσα στην απλότητά του. Ένα 

μεταφυσικό μυθιστόρημα με αστυνομική χροιά. Μια σκληρή και συγκλονιστική ιστορία που διαδραματίζεται σε 

δυο χρονικές περιόδους. 

 

Από την Πρέβεζα του 18ου-19ου αιώνα ως και την Αθήνα του 2007 εκτιλίσσεται μπροστά στα μάτια του 

αναγνώστη μια ιστορία που ακροβατεί ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Ένα δύσκολο εγχείρημα για 

μια νέα συγγραφέα, το οποίο όμως στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η Δήμητρα Ιωάννου στο πρώτο της 

μυθιστόρημα συνθέτει δυο ιστορίες με κοινό παρονομαστή την Κασσάνδρα, ένα ξωτικό στην Πρέβεζα του 18ου 

αιώνα αναπλάθοντας με περιγραφική δεινότητα όλο το κοινωνικόπολιτικό γίγνεσθαι της εποχής.  
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Οι εναλλαγές στον τρόπο αφήγησης οι οποίες συνδυάζουν έντεχνα τον πουριτανισμό, τους πρεβεζάνικους 

ιδιωματισμούς και την αυστηρή ηθική του 18ου αιώνα με το μοντερνισμό και τον εκφυλισμό της σύγχρονης 

εποχής, καθηλώνουν τον αναγνώστη δίνοντας του την αίσθηση ότι διαβάζει δυο βιβλία γραμμένα από δυο 

διαφορετικούς συγγραφείς. Πραγματολογικά άριστο με πλήθος καλολογικών στοιχείων να γοητεύουν τον 

αναγνώστη. 

 

Με λόγο άγουρο, ωστόσο με προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο, γλαφυρό και με ροή η συγγραφέας καταφέρνει να 

ξετυλίξει ένα κουβάρι μυστηρίου αργά και βασανιστικά μπλέκοντας άριστα την πραγματικότητα με το 

φανταστικό. Οι ήρωες -παρελθόντες και παρόντες-  βιώνουν γεγονότα σκληρά που σκιαγραφούνται με την 

απαραίτητη ωμότητα και τον ρεαλισμό που απαιτείται σε τέτοιες περιγραφές. 

 

Δολοφονίες, ίντριγκες, υπόκοσμος, σασπένς, αγωνία και μεταφυσικά γεγονότα, συστατικά που συνθέτουν ένα 

μυθιστόρημα με γρήγορη απρόβλεπτη πλοκή, πολλές ανατροπές και αποκαλύψεις που καθηλώνουν τον 

αναγνώστη.  

 

Μια αξιοπρεπής πρώτη απόδειξη του ταλέντου που εισχώρησε πρόσφατα στον κόσμο του βιβλίου. Το συστήνω 

ανεπιφύλακτα. Συγχαρητήρια. 
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