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ΑΠΟ ΞΥΛΟ 
ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ
Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί
το βιβλίο «Από ξύλο και ασήμι» της
Δήμητρας Παπαναστασοπούλου.

1522. Μέσα στο απόρθητο κάστρο της
Ρόδου, κάτω από την απειλή των πο-
λυάριθμων Τούρκων, η ζωή δεν κοστί-
ζει τίποτα. Ο κόσμος, ιππότες και απλοί
πολίτες, ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς
να ξέρουν αν θα τους βρει η νύχτα, συ-
νεχίζουν όμως να ζουν και να ερω-
τεύονται, παρά την αγριότητα που ξε-
χύνεται καταπάνω τους σαν καταιγίδα.
Ενώ η πείνα, η προδοσία και ο θάνατος
κυριαρχούν, φέρνοντας την ήττα των
χριστιανών, ένας καλόγερος προσπα-
θεί να διαφυλάξει μια πολύτιμη εικόνα
της Παναγίας, αγνοώντας τον κίνδυνο
που τον περικυκλώνει. Τέσσερις αι-
ώνες αργότερα. Τώρα, οι κάτοικοι του
όμορφου νησιού ανεβαίνουν έναν δια-
φορετικό γολγοθά – αυτόν του φασι-
σμού. Η ανηφόρα είναι δύσκολη, αλλά
αντέχουν, αν και ζουν σε μια ζοφερή
αβεβαιότητα. Ο κλοιός όλο και σφίγγει,
σαν ένα μουσικό ρόντο, που ενώ είναι
το ίδιο, η έντασή του αυξάνει μέχρι να
φτάσει στην κορύφωση.
Ένα μυθιστόρημα γεμάτο συγκινήσεις,
ανατροπές και αλήθειες. Η καθημερι-
νότητα ανακατεύεται με την αντίσταση
και την κατασκοπεία και γίνεται αβά-
σταχτη, αποπνικτική, με την προδοσία
να κυριαρχεί τόσο στο πρώτο όσο και
στο δεύτερο μέρος, με το θάνατο να
καραδοκεί, με την ελπίδα για ζωή να
ξεθωριάζει, αλλά να μη χάνεται, μέχρι
που το τέλος έρχεται αδυσώπητο αλλά
λυτρωτικό.
Η Δήμητρα Παπαναστασοπούλου γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα.
Σπούδασε στη Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) και στη
Θεσσαλονίκη (Ανωτάτη Βιομηχανική)
όπου έμεινε και εργάστηκε για 20 χρό-
νια. Είναι παντρεμένη και ζει στην
Αθήνα.
Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί
επίσης το βιβλίο της «Σαν στάχυα στο
χρόνο».
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