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Οι Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ με τη στήριξη του
Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και
Άθλησης Ρόδου(Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) και το βιβλιοπω-
λείο «Το Δένδρο» σας προσκαλούν στην πα-
ρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος της
Δήμητρας Παπαναστασοπούλου "Από Ξύλο
και Ασήμι" που αναφέρεται στην περιπετει-
ώδη διαδρομή της θαυματουργής εικόνας
της Παναγίας του Φιλερήμου, στη Ρόδο και
τους κατοίκους της, την Κυριακή, 8 Μαρτίου
2015 και ώρα 18:30 στο χώρο του Δημοτικού
Θεάτρου Ρόδου (Πλ. Ελευθερίας 1)

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Τζίνα Δαβιλά,
η συγγραφέας θα διαβάσει αποσπάσματα
του βιβλίου και θα συνομιλήσει με το κοινό.

1522. Μέσα στο απόρθητο κάστρο της
Ρόδου, κάτω από την απειλή των πολυάριθ-
μων Τούρκων, η ζωή δεν κοστίζει τίποτα. Ο
κόσμος, ιππότες και απλοί πολίτες, ξεκινούν
τη μέρα τους χωρίς να ξέρουν αν θα τους
βρει η νύχτα, συνεχίζουν όμως να ζουν και
να ερωτεύονται, παρά την αγριότητα που ξε-
χύνεται καταπάνω τους σαν καταιγίδα. Ενώ

η πείνα, η προδοσία και ο θάνατος κυριαρ-
χούν, φέρνοντας την ήττα των χριστιανών,
ένας καλόγερος προσπαθεί να διαφυλάξει
μια πολύτιμη εικόνα της Παναγίας, αγνοών-
τας τον κίνδυνο που τον περικυκλώνει. Τέσ-

σερις αιώνες αργότερα. Τώρα, οι κάτοικοι
του όμορφου νησιού ανεβαίνουν έναν δια-
φορετικό γολγοθά – αυτόν του φασισμού. 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 καθημερινότητα
ανακατεύεται με την αντίσταση και την κατα-
σκοπεία και γίνεται αβάσταχτη, αποπνικτική,
με την προδοσία να κυριαρχεί τόσο στο
πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος, με το θά-
νατο να καραδοκεί, με την ελπίδα για ζωή να
ξεθωριάζει, αλλά να μη χάνεται, μέχρι που
το τέλος έρχεται αδυσώπητο αλλά λυτρωτικό.

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η Δήμητρα Παπαναστασοπούλου γεννή-

θηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε
στη Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) και στη Θεσσαλονίκη
(Ανωτάτη Βιομηχανική) όπου έμεινε και ερ-
γάστηκε για 20 χρόνια. Είναι παντρεμένη και
ζει στην Αθήνα.

Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί
επίσης το βιβλίο της Σαν στάχυα στο χρόνο
και Στη Σκιά των Αιώνων.

Παρουσίαση βιβλίου για την διαδρομή 
της εικόνας της Παναγιάς της Φιλερήμου
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