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ΤίποΤα δεν ήΤαν εύκολο

Η ΗΡΩΊΔΑ ΜΑΝΑ ΜΟΥ

ΓΊΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Το πρώτο συγγραφικό εγχείρημα του Γιώργου Πατούλη απο-
τελεί ένα τρυφερό και ανθρώπινο αφιέρωμα στην αγαπημένη 
του μητέρα, την Πόπη Κατελάνου, που έφυγε από τη ζωή πριν 
από λίγους μήνες.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ξετυλίγεται η ιστορία μιας 
γυναίκας δυναμικής, ανεξάρτητης και ασυμβίβαστης, ιδωμένη 
μέσα από τα μάτια του γιου της. Η βιωματική αφήγηση του 
Γιώργου Πατούλη μάς μεταφέρει στα μεταπολεμικά χρόνια, τό-
τε που τίποτα δεν ήταν εύκολο –όπως είναι και ο τίτλος του βι-
βλίου– πόσο μάλλον για μια νεαρή γυναίκα, η οποία αρνήθηκε 
να συμβιβαστεί με τις καταπιεστικές νόρμες μιας συντηρητικής 
κοινωνίας. 

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

το βιβλίο του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη

Τίποτα δεν ήταν εύκολο – Η ηρωίδα μάνα μου.
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Η Πόπη Κατελάνου πάλεψε από τα παιδικά της χρόνια να στα-
θεί στα πόδια της. Με σκληρή δουλειά κατόρθωσε να γίνει 
οικονομικά ανεξάρτητη, να στήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση 
και να τη λειτουργήσει για δεκαετίες, ενώ δεν δίστασε να πάρει 
δύσκολες αποφάσεις με βαρύ τίμημα. Αντεπεξήλθε σε όλους 
τους ρόλους που ανέλαβε, μα πάνω απ’ όλα σε αυτόν της μά-
νας – κατάφερε με στερήσεις και δυσκολίες να μεγαλώσει μόνη 
της δύο παιδιά, να τα «προικίσει» με αξίες, να τα εφοδιάσει με 
αγάπη και να τους εμφυσήσει πίστη στον εαυτό τους, για να 
προχωρούν πάντα μπροστά στη ζωή τους. Σε βάθος εξήντα 
χρόνων, περιγράφεται βήμα βήμα μια σχέση αγάπης και στορ-
γής, που ανακόπτεται μόνο από τον θάνατό της.

Στον πιο απρόσμενο –ίσως– ρόλο του μέχρι τώρα, ο Γιώργος 
Πατούλης καταφέρνει μέσα από το βιβλίο του να σκιαγραφή-
σει το πορτρέτο μιας, όπως ο ίδιος τονίζει, γλυκιάς, τρυφερής, 
περήφανης και δυνατής γυναίκας που τον καθόρισε σε όλη 
την πορεία της ζωής. Της ηρωίδας μάνας που δίδαξε στα παι-
διά της να κρατούν ζωντανά τα όνειρά τους με θέληση, πίστη, 
υπομονή και επιμονή. Και παράλληλα, ο συγγραφέας πλέκει το 
εγκώμιο κάθε ηρωίδας γυναίκας, που κόντρα σε δυσκολίες και 
αντιξοότητες δίνει τον δικό της αγώνα, αθέατα και αγόγγυστα, 
για να κατακτήσει το όνειρό της. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

https://www.ianos.gr/events/giwrgos-patoulis-diadiktuakh-
paroysiash-tipota-den-htan-eykolo/

https://youtu.be/zFaa71P1Qmc

https://www.ianos.gr/events/giwrgos-patoulis-diadiktuakh-paroysiash-tipota-den-htan-eykolo/
https://youtu.be/zFaa71P1Qmc



