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ΜΕΗΝΘΑ 

 

 

«ΜΑΑΖ»  ΜΤΘΘΣΟΡΗΜΑ ΣΗ ΚΑΣΘΑ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 Ζ Λέζρε αλάγλσζεο ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο, ηελ 

Σξίηε 8 Φεβξνπαξίνπ ,παξνπζίαζε ην έξγν ηεο Καιακαηηαλήο 

ζπγγξαθέα Κάηηαο Αλησλνπνύινπ, πνπ έθπγε από ηε δσή ζηηο 9 

Οθηώβξηνπ ηνπ 2010. Δηδηθόηεξα αζρνιήζεθε κε ην κπζηζηόξεκά ηεο 

«ΜΑΑΕ,  

εθδ. Ωθεαλίδα 2002» . 

    Ζ Κάηηα Αλησλνπνύινπ γελλήζεθε ζηε Καιακάηα ην 1940.ηα 18 

ηεο παξαθνινύζεζε γηα ιίγν καζήκαηα ζηελ Πάληεην. Ύζηεξα έθπγε γηα 

ηελ Αγγιία. Σν 1964 γλσξίδεη ζηελ Ύδξα ηνλ θηλεκαηνγξαθηζηή Σδηκ 

Οπίιζνλ, Απζηξαιό ζηελ θαηαγσγή . 

Παληξεύνληαη θαη αξρίδνπλ ηαμίδηα ζηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιήο: Ηλδίεο, 

Παθηζηάλ ,Αθγαληζηάλ. ηα ηαμίδηα ηεο, θξαηά εκεξνιόγην. 

Γελ ήηαλ ην όλεηξό ηεο λα γίλεη ζπγγξαθέαο αιιά δεκνζηνγξάθνο, 

ζπγθεθξηκέλα μέλε αληαπνθξίηξηα , όπσο εθκπζηεξεύεηαη ε ίδηα ζε κηα 

ζπλέληεπμή ηεο : «Όηαλ γύξηζα ζηελ Ειιάδα κεηά από θάπνην ηαμίδη , 

μεθπιιίδνληαο ην εκεξνιόγην κνπ , άξρηζα λα γξάθσ. Οη πεξηγξαθέο ησλ 

πόιεσλ βγαίλνπλ πάληα κέζα από ηνπο αλζξώπνπο. 

Είκαη πνιύ πξνζσπηθή κε ηνπο αλζξώπνπο. Δέλνκαη καδί ηνπο , έρσ ην 

ράξηζκα λα  

κ’εκπηζηεύνληαη θαη λα κνπ δηεγνύληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ηζηνξίεο»,1995. Γίλεηαη ακέζσο κπεζη ζέιεξ.Ζ ζπγγξαθέαο κε κηα 

γιώζζα πάιινπζα θαηαγξάθεη ηα ρηιηάδεο πξόζσπα ηεο ρώξαο θαη δελ 

θξύβεη  ηελ αγσλία ηεο λα κεηαθέξεη ζηνλ αλαγλώζηε κηα ζπλαξπαζηηθή 

εκπεηξία. 



 Σν 1990 εθδίδεη ην «Υίλιερ και μία νύσηερ ζηο Πακιζηάν». 

Μπήθε ζηηο ζξπιηθέο απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο ηνπ Β.Παθηζηάλ, 

πξνζθαιεζκέλε από ηνλ νπιαξρεγό κηαο πνιεκνραξνύο θπιήο , πνπ 

πηζηεύεη πσο είλαη απόγνλνο ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ , θνξώληαο ζαιβάξηα 

θαη ηζαληόξ , ζπλνδεπκέλε από 15 νπινθόξνπο. 

Δίλαη ε δεύηεξε γπλαίθα πνπ ηεο επέηξεςαλ λα παηήζεη ηα εδάθε ηνπο. 

 ην Αθγαληζηάλ , ζθεπαζκέλε κε κηα κπνύξθα γιίζηξεζε κπζηηθά 

ζηε ρώξα , όηαλ ν πόιεκνο ελαληίνλ ησλ Ρώζσλ ήηαλ ζην απνθνξύθσκά 

ηνπ. Έδεζε ιίγν κε ηνπο Μνπδαρεληίλ ηνλ εκθύιην ζπαξαγκό ηνπο ζηα 

ρηνληζκέλα βνπλά ηεο ρώξαο. 

 

 ην «Η κςπία Οςίλζον ηαξιδεύει» έρνπκε κνλαρηθά ηαμίδηα- κεηά 

ηελ αζζέλεηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο-. Θέιεη λα μαλαδήζεη ηνλ θύθιν ησλ 

ηαμηδηώλ πνπ έθαλε κε ηνλ Σδηκ. Σαμηδεύεη κόλε ζε κέξε γλσζηά Ηλδία , 

Παθηζηάλ , Αθγαληζηάλ . 

Σώξα όκσο είλαη όια δηαθνξεηηθά . Γελ ηελ καγεύνπλ πηα νη Ηλδίεο . ην 

Παθηζηάλ ζπλαληά ηελ Μπελαδίξ Μπνύην. Ζ ζπλάληεζή ηνπο 

επεηζνδηαθή . Ο λεαξόο παθηζηαλόο  ακίξ , πνπ ηελ ζπληξόθεπζε 

θάπνηε ζην Παθηζηάλ είλαη  εξστλνκαλήο . Ο Αθγαλόο Άγηνο , εγεηηθή 

κνξθή ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ ιανύ  ηνπ , είλαη έλαο κηθξνπνιηηηθόο πνπ 

λνηάδεηαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ . Οη θαηξίεο ησλ Μνπδαρεληίλ 

αιιεινζθνηώλνληαη , κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θηινξσζηθνύ 

θαζεζηώηνο . Οη ειεπζεξσηέο – καδί θαη ε ίδηα – κπαίλνπλ ζηελ 

Κακπνύι ιεειαηώληαο ηελ πξηλ επηδνζνύλ ζηε ζθαγή. Ζ ίδηα γξάθεη : 

«Σην Αθγαληζηάλ αλαθάιπςα όηη αγαπώ ηνλ θίλδπλν θαη κπνξώ λα 

ιεηηνπξγήζσ όηαλ θηλδπλεύσ .Εθεί γλώξηζα ηνπο Μνπδαρεληίλ πνπ 

αιιεινζθνηώλνληαη. Έδεζα ηε θξίθε ηεο Κακπνύι θαη κεηά δξαπέηεπζα 

ζην Παθηζηάλ , αλαδεηώληαο ηε ιήζε ζηα βνπλά θαη ζηηο θξπθέο θνηιάδεο 

ησλ Κάιιαο , απνγόλσλ ηνπ Μεγαιεμάλδξνπ». 



 ηελ Κίλα ηαμηδεύεη κεηά ηελ γλσξηκία ηεο κε κηα θηλέδα ,ηελ 

Σζηλ,ε νπνία  γλσξίδεη πνιύ θαιά Αξραία Διιεληθά . Σν ζεκείν επαθήο 

ηνπο ήηαλ νη αξραίνη πνιηηηζκνί ησλ ρσξώλ ηνπο . Ζ Σζηλ κηινύζε κε 

πνιύ  πάζνο θαη επαηζζεζία γηα ηε ρώξα ηεο . Απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη 

καδί ηεο ζηελ Κίλα θαη λα γλσξίζεη κηα ρώξα πνπ κέρξη ηόηε δελ ηελ 

ελδηέθεξε. Έηζη πξνθύπηεη ην επόκελν ηεο ηαμηδησηηθό ην «ΝΘΥΑΟ 

ΚΘΝΑ» . 

 Σν «ΜΑΑΖ» είλαη ην πξώην ηεο κπζηζηόξεκα. 

«Ήκνπλ ζαλ έηνηκε από θαηξό» γξάθεη . Σαμηδεύεη ζηε γαιιόθσλε 

Γπηηθή Αθξηθή , ζηελ αθηή Διεθαληνζηνύ. Θέκα ν μαθληθόο  έξσηαο 

αλάκεζα ζ’ελα λεαξό καύξν θαη ζε κηα ιεύθε από ηε Γύζε. 

 ην «ΜΑΑΖ» ε Κάηηα Αλησλνπνύινπ πεξηγξάθεη ηε γηνξηή ηεο 

Μάζθαο ,δηαθσκσδεί κηα ηειεηή Βνπληνύ , καο ηαμηδεύεη ζην Μαλ , ζηε 

Μπνπξθίλα , ζην Κνηνλνύ , ζην Σνκπνπθηνύ , ζην Νηαθάξ , ζηε Γθάλα . 

Πιεγώλεηαη κε ηα παηδηά – ζηξαηηώηεο ηνπ αληάξηηθνπ ζηξαηνύ ηεο 

ηέξα Λεόλε πνπ ηα ππνρξεώλνπλ λα ζθνηώλνπλ θαη λα ηεκαρίδνπλ ηα 

θνξκηά κε κπαιληάδεο .Σα παηδηά πνπ πνιύ λέα ζα πεζάλνπλ από AIDS . 

«Είλαη κηα ηζηνξία κε πνιιά βησκαηηθά ζηνηρεία . Τν βηβιίν γξάθηεθε ζε 

δσκάηηα μελνδνρείσλ ,κε έλα ιαπ- ηνπ ζην ρέξη .  

Μίιεζα κε πνιινύο Αθξηθαλνύο , κπήθα ζε ζπίηηα , είδα πσο ιεηηνπξγνύλ 

νη νηθνγελεηαθνί δεζκνί θαη πόζν ραιαξά είλαη ηα ζεμνπαιηθά ήζε , ζ’ έλα 

Ιζιάκ πνπ ην μέξνπκε κεζαησληθό» 

 Ζ ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα  

αζζκαίλνπζα , κε έλα ιόγν ρεηκαξξώδε , δσληαλό. Δίλαη απζεληηθή. Ο 

ηξόπνο γξαθήο ηεο πνιιέο θνξέο είλαη θσηνγξαθηθόο . Γξάθεη ηα 

γεγνλόηα όπσο ηα δεη θαη ηα αηζζάλεζαη . Δίλαη πνιίηεο ηνπ θόζκνπ , 

όπσο  ιέεη ε ίδηα , θπγάο από ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηεο , ηελ Καιακάηα , 

πνπ δελ θαηαθέξλεη λα μεράζεη. « Ζ πόιηο ηελ αθνινπζεί.» 



 Γη’ απηό ε λνζηαιγία ηεο έληνλε θαη νη ελνρέο ηεο πνιιέο. «Η ηζηνξία 

θπγήο κνπ αξρίδεη ζε πνιύ κηθξή ειηθία» ,δηεγείηαη ε ηδία . « Γλώξηζα 

ηνπο αλζξώπνπο  , ήπηα καδί ηνπο θαη άθνπζα ηζηνξίεο πνιέκνπ, πάζνπο 

θαη πνιεκηθνύ θαλαηηζκνύ πνπ κνπ δηεγεζήθαλ. Έγξαςα απηά πνπ έδεζα, 

απεπζπλόκελε ζηνλ αλαγλώζηε,όπσο ζα έθαλα γηα έλαλ αγαπεηό θίιν πνπ 

ζα κνπ δεηνύζε λα ηνπ κηιήζσ γηα ηηο πεξηπέηεηεο κνπ». 

 

 ηελ επόκελε ζπλάληεζε ,πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 8 

Μαξηίνπ , ζηε Γεκόζηα Βηβιηνζήθε Καιακάηαο, ζηηο 7 ην απόγεπκα, ε 

Λέζρε  Αλάγλσζεο ζα δηαβάζεη θαη ζα ζρνιηάζεη ηε λέα πνηεηηθή 

ζπιινγή ηεο πνηήηξηαο  Κικήρ Δημοςλά «Σα Εύπεηπα» από ηηο 

εθδόζεηο Ίκαπορ .   

 

 

 

 

 

 

                                                                               Γηα ηε Λέζρε 

Αλάγλσζεο  

 

                                                                     ηαζνπνύινπ Μίλα , 

θηιόινγνο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


