
Οι Εκδόσεις ΜΥΘΟΣ και το βιβλιοπωλείο Χατζηδανιήλ 
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου 

της Μαρίας Ανανγνωστοπούλου, 

Μπορώ Ακόμα Να Ονειρεύομαι

Θα μιλήσουν:
• Αγγελική Ράλλη, ομότιμη καθηγήτρια γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
• Μανούσος Μαραγκουδάκης καθηγητής συγκριτικής κοινωνιολογίας του πολιτισμού, 

πρόεδρος τμήματος κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Κλειώ Χατζηδανιήλ υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Δαφιώτη Αθανασία, δημοσιογράφος, θεατρολόγος ηθοποιός.

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώρα 20.00 
στον χώρο Έκθεσης Βιβλίου 

δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

ΜΠΟΡΩ
ΑΚΟΜΑ ΝΑ 

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ

ΜΑΡΙΑ ΑΧ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βιογραφικό συγγραφέως

ΓΕΝΝΉΘΉΚΕ στην 
Κωνσταντινούπολη 
από Μικρασιάτες 
γονείς, μεγάλωσε στη 
Μυτιλήνη και ζει στην 
Αθήνα και Μυτιλήνη. 
Ως καθηγήτρια της 
Αγγλικής υπηρέτησε στην ιδιωτική εκπαίδευση και διέκοψε για να ασχοληθεί με την ιστορία της γυναίκας της Λέσβου, με την παρουσία της στο κοινωνικό γίγνεσθαι των χρόνων της Οθωμανοκρατίας. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη θέση και την προσφορά της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία εκείνης της εποχής. Τα βιβλία της: Τα υφαντά της Λέσβου, Η λεσβιακή γυναικεία φορεσιά - 18ος-19ος αι., Η γυναίκα της Λέσβου στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, εκδόθηκαν από τον Δήμο Μυτιλήνης, Η Κεντητική στη Λέσβο18ος-19ος αι, από το Υπουργείο Αιγαίου. Από τις εκδόσεις «Εντελέχεια» Απάνω Σκάλα η Μυτιληνιά - η γειτονιά του Ονείρου, Μπορώ ακόμα να ονειρεύομαι και η μελέτη της Όψεις Θεάτρου στη Λέσβο - Λαϊκά Δρώμενα και Θεατρικές Παραστάσεις στην Αγία Παρασκευή -1864, 2010. Οι ΛΕΣΒΙΑΚΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - Χαρακτηρισμοί - Ξομπλιάσματα ανδρών και γυναικών, Ευπρέπειας και παρθενίας έλεγχος στη Λεσβιακή κοινωνία του 19ου αι. , Μυτιλήνη 2017, «ΑΙΟΛΙΔΑ». Εργασίες της δημοσιεύτηκαν σε περιοδικές εκδόσεις στην Αθήνα και Μυτιλήνη. 

Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών, της Λαογραφικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυματολογίας, Ιδρυτικό μέλος του «Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης (ΦΟΜ)» και μέλος του Συμβουλίου στα σαράντα χρόνια της παρουσίας του, επίσης στέλεχος σε συνόδους της Ολυμπιακής Ακαδημίας και επίτιμη δημότης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για τη συμβολή της στην προβολή της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της κωμόπολης. 

Μ
ΠΟΡΩ ΑΚΟΜ

Α ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜ
ΑΙ

Σημαδεμένη από τη βία της μικρασιατικής καταστροφής η Αντιγόνη, μια 
γυναίκα, μια μάνα. που μοιάζει να είναι η ίδια η αντοχή, πασχίζει να επι-
βιώσει σε ένα περιβάλλον όπου τα γεγονότα που πληγώνουν διαδέχονται 
το ένα το άλλο. Και όμως εξακολουθεί να ελπίζει, συνεχίζει να ονειρεύεται, 
καταφέρνει να εκτιμά μικρές στιγμές χαράς σε έναν κόσμο ανελέητων συ-
γκρούσεων. Αϊβαλί, Μυτιλήνη, Αθήνα: ένα ταξίδι ζωής, ένα ταξίδι που γρά-
φεται για τη ζωή, χωρίς παραίτηση, χωρίς ήττα. Μέσα από το βαθιά συγκινητικό πορτραίτο της Αντιγόνης, η γραφίδα της 
Μαρίας Αναγνωστοπούλου ιχνογραφεί με εξαιρετική μαεστρία τα πάθη του 
κόσμου της προσφυγιάς  και τα προσωπικά βιώματα της ηρωίδας στη δίνη 
των γεγονότων του 20ου  αι. Σε ένα έργο μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας η 
ζωντανή περιγραφή ανθρώπων, στιγμών, περιοχών αναδύει μνήμες, προ-
καλεί συγκινήσεις σε ένα ψυχικό αλισβερίσι συγγραφέα και αναγνώστη.     

Αγγελική Ράλλη Καθ. Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου ΠατρώνΜέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Ευρώπης    Το μυθιστόρημα δεν περιγράφει μόνο της εμπειρίες του ξεριζωμού από 
τις μικρασιατικές πατρίδες, αλλά κυρίως τη δυναμική και αγωνιστική πα-
ρουσία των πρωταγωνιστών, και ιδιαίτερα της Αντιγόνης, προσδοκίες και 
όνειρα που μπορεί να ματαιώνονται αλλά πάντα επανασχεδιάζονται. Μια 
αισιόδοξη ανάγνωση των ατομικών και συλλογικών εμπειριών.        Μαρία ΣταματογιαννοπούλουΔιδάσκει Ιστορία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα τραγικά βιώματα της Μικρασιατικής καταστροφής και της Προσφυ-

γιάς, τα δεινά που επέφερε στη χώρα η Κατοχή και ο Εμφύλιος, προσωπικά 
βιώματα και αφηγήσεις αντικατοπτρίζονται στο πρόσωπο της Αντιγόνης, 
της πρωταγωνίστριας του μυθιστορήματος, μιας γυναίκας του καθημερι-
νού μόχθου. 

 Δρ. Στρατής Αναγνώστου Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Μ.Ε. 
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