
BOOK REVIEW: Η ΚΛΗΡΟΝΌΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ - ΔΉΜΗΤΡΑ ΙΩΆΝΝΟΥ 

BY XYTOULA PAPAZOGLOU - ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 28, 2019 

Η Δήμητρα Ιωάννου συστήθηκε στο αναγνωστικό κοινό μέσα από το πρώτο της βιβλίο με 
τίτλο «Κασσάνδρα: Το μυστικό της μάγισσας», το οποίο και κυκλοφόρησε το 2013, από τις 
εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. «Η Κληρονόμος του Ποταμού» είναι συνολικά το πέμπτο προσωπικό της 
μυθιστόρημα. Η Δήμητρα Ιωάννου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και ασχολείται επαγγελματικά με τη Σωματική Ψυχοθεραπεία και τη Βιοανάδραση. Η μελέτη 
των ανθρώπινων σχέσεων, συμπεριφορών και διαδράσεων ανέκαθεν τη γοήτευε, ενώ το 
γράψιμο είναι το μεγάλο της πάθος. Η αγάπη της για την Ελλάδα είναι ριζωμένη βαθιά, γι’ αυτό 
και ερευνά επίμονα τη λαογραφία και τα μυστικά κάθε γωνιάς της.  

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ:  
α) Συγγραφέας: Δήμητρα Ιωάννου 

β) Τίτλος: Η Κληρονόμος του Ποταμού  
γ) Έτος Έκδοσης: 2018 

δ) Έκδοση: Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥ: Αν και το βιβλίο «Η Κληρονόμος του Ποταμού» το ήθελα από την πρώτη ημέρα 
της κυκλοφορίας του, ήρθε τελικώς στα χέρια μου, λίγους μήνες μετά. Προηγούμενο βιβλίο της 
συγγραφέας, δεν είχα διαβάσει ξανά, γιατί δεν έτυχε, παρόλο που η ίδια μου ήταν γνωστή και 
τα βιβλία της με καλές κριτικές. «Η Κληρονόμος του Ποταμού» είναι στην ουσία η πρώτη μου 
επαφή-γνωριμία με τη συγγραφέα Δήμητρα Ιωάννου.  

 

Αυτό που με κέντρισε το ενδιαφέρον, ήταν εξ αρχής, το εξώφυλλο του και έπειτα η περίληψη 
του στο οπισθόφυλλο. Παράλληλα ο τίτλος του βιβλίου είναι αρκετά αντιπροσωπευτικός με την 
ιστορία που παρουσιάζει η συγγραφέας.  

 

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Ρόζα Παλαιολόγου αλλιώς και Φιλίτσα. Η Φιλίτσα 
μεγάλωσε με τη γιαγιά της και το πατέρα της. Ένας πατέρας που μόνο πατέρας δεν ήταν για 
την Φιλίτσα, αφού κάθε φορά που γυρνούσε στο σπίτι μεθυσμένος, εκείνος τις χτυπούσε. 
Καταφύγιο της, ήταν το ποτάμι του Αχέροντα. Εκεί θα γνωρίσει τη Λευκοθέα, μια γυναίκα που 
αποδεικνύεται Κληρονόμος του Ποταμού. Οι δυο γυναίκες θα δεθούν και η Φιλίτσα θα μάθει όλα 
τα μυστικά για το ποτάμι, την ιστορία του, τον Βασιλιά του αλλά και τα βότανα. Ένα τραγικό 
γεγονός όμως, θα φέρει τη Φιλίτσα στην Αθήνα, και με άλλο όνομα, αυτή τη φορά ως Ρόζα 
Παλαιολόγου θα χτίσει από το μηδέν, τη δική της αυτοκρατορία, στο κόσμο της ομορφιάς. Στην 
πορεία της ζωής της, η Ρόζα άλλοτε Φιλίτσα, θα γνωρίζει άντρες που θα την επηρεάσουν, θα 
ερωτευθεί αλλά και θα μισήσει. Θα κάνει φίλους αλλά θα αποκτήσει και εχθρούς. Καλείται 
όμως να διαφυλάξει ένα μυστικό του παρελθόντος. Χρόνια μετά την επιτυχία της, το 2017, η 
Ρόζα Παλαιολόγου, θα βρεθεί νεκρή, έχοντας αφήσει πίσω της γρίφους. Η εγγονή της Λευκή, ο 
άντρας της Άγγελος, ο παιδικός της φίλος Φώτης και ο ερευνητής Χρήστος Βαράγκης καλούνται 
να λύσουν το μυστήριο του θανάτου της. Θα γυρίσουν πίσω το χρόνο στο παρελθόν, θα 
αναζητήσουν παιδικούς φίλους της Ρόζα από το χωριό, ενώ θα επισκεφθούν τον ποταμό, που 
μεγάλωσε η Ρόζα και όπως φαίνεται είναι ο μόνος που μπορεί να διαλευκάνει το μυστήριο. 
Ποιος ευθύνεται για τη δολοφονία της Ρόζα Παλαιολόγου; Τι σημαίνουν και που οδηγούν οι 
γρίφοι στα αρχαία, που άφησε πίσω της;  

 

Η Δήμητρα Ιωάννου, παρουσιάζει ένα ταξίδι στο χρόνο. Από την Ήπειρο και την Αθήνα του 60, 
στην Αθήνα και στην Ήπειρο του σήμερα. Από τις πρώτες σελίδες, και με τις αναδρομές στο 
χρόνο, η Δήμητρα Ιωάννου, απλά μαγεύει. Η γραφή της είναι εξαιρετική ενώ η ιστορία που 
παρουσιάζει είναι πολύ ενδιαφέρουσα, σε συνδυασμό με τα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία 
που παρουσιάζει σχετικά με τον ποταμό Αχέροντα και τη γύρω περιοχή. Επιπλέον καταφέρνει 
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να παντρέψει μοναδικά, τη μυθοπλασία με τα στοιχεία της μυθολογίας καθώς και με κλασσικά 
έργα αρχαίων δημιουργών όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης.  

 

Οι σελίδες γυρνάνε αβίαστα, η μία μετά την άλλη, η ιστορία έχει γρήγορη εξέλιξη και οι 
περιγραφές της συγγραφέας, δεν κουράζουν σε κανένα σημείο. Το αντίθετο μάλιστα, σε 
μαγεύουν. Επιπλέον, μέσα από την ιστορία, η συγγραφέας προσπαθεί να περάσει πολλά 
μηνύματα σχετικά με την αληθινή φιλία, την αγάπη και το μίσος, τη γυναικεία δύναμη αλλά και 
τη συγχώρεση. Μια ιστορία που περνώντας μέσα από το θάνατο, υμνεί την ίδια τη ζωή.  

 

Μερικές φορές οι πιο ήρεμοι άνθρωποι βρίσκουν τη δύναμη και παίρνουν τις πιο σκληρές 
αποφάσεις. 

 

Στα πολλά συν του βιβλίου είναι οι αναφορές σε πρόσωπα, γνωστά στο ευρύ κοινό, που 
άφησαν το δικό τους στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην ελληνική μουσική. 
Από την Τζένη Καρέζη και τη Ρένα Βλαχοπούλου, στο Γρηγόρη Μπιθικώτση και στον Μίκυ 
Θεοδωράκη. 

 

Εν κατακλείδι, «Η Κληρονόμος του Ποταμού», είναι μια πολύ δυνατή και ενδιαφέρουσα ιστορία. 
Ένα βιβλίο που παρά τον μεγάλο όγκο του διαβάζεται εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον έχει όλα 
εκείνα τα στοιχεία που δε θα απογοητεύσει κανέναν αναγνώστη. Μια υπαρκτή τοποθεσία 
γεμάτη ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, έναν φόνο, δολοφόνο (τον οποίο δύσκολα μπορεί να 
μαντέψει ο αναγνώστης), αγωνία, μυστήριο, δράση, έρωτες, μίση και πάθη. Ένα βιβλίο που 
σίγουρα θα σας ταξιδέψει. 

 

 

 
Πλοκή: 1960 Η μυστηριώδης γυναίκα που περιδιαβάζει στις όχθες του Αχέροντα χαρίζει τις 
γνώσεις της στη δεκαεξάχρονη Φιλίτσα. Η τελευταία φτάνει στην Αθήνα, αλλάζει το όνομά της 
σε Ρόζα και χτίζει μια αυτοκρατορία από το μηδέν. Η πολυτάραχη ζωή της Ρόζας σημαδεύεται 
από μεγάλους έρωτες, ισχυρές ίντριγκες, έντονα μίση κι ένα σκοτεινό μυστικό που καλείται να 
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περιφρουρήσει πάση θυσία, ακόμα και με την ίδια της τη ζωή. 2017 Η δολοφονία της 
πασίγνωστης πλέον Ρόζας Παλαιολόγου συγκλονίζει το πανελλήνιο και ο διάσημος ερευνητής 
Χρήστος Βαράγκης μαζί με την εγγονή της, τη Λευκή, καλούνται να λύσουν το μυστήριο. Όσο 
περνά ο καιρός, εισχωρούν όλο και πιο βαθιά σε έναν λαβύρινθο μίσους και θανάσιμων εχθρών. 
Κι ενώ αναζητούν τη λύση στο παρελθόν, η βοήθεια έρχεται ανέλπιστα από το αγερικό του 
ποταμού. Ποια είναι η μυστηριώδης Λευκοθέα που αναδύεται από τα πέπλα του χρόνου και 
φαντάζει φτιαγμένη από τα αθάνατα νερά; Θα καταφέρουν να λύσουν τους γρίφους της Ρόζας, 
έτσι όπως φαίνεται η ίδια να τους καθοδηγεί μέσα από τα έργα αρχαίων δημιουργών που έχουν 
υμνήσει τον επιβλητικό Αχέροντα; Ένα βιβλίο κεντημένο με τους θρύλους του ποταμού των 
στεναγμών και των μυθικών παραποτάμων του, που διέσχιζαν τον Άδη. Μια ιστορία που, 
περνώντας μέσα από τον θάνατο, υμνεί τη ζωή! 
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* Η ανάρτηση είναι καθαρά προσωπική γνώμη. Μπορείτε να βρείτε εδώ κι άλλες κριτικές μου σε 

βιβλία που έχω διαβάσει 
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