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α βιβλία παίζεια βιβλία παίζει
Γράφει και επιμελείται ο Παναγιώτης Σκορδάς

Κυριάκος Αθανασιάδης
Η κόκκινη Μαρία

Μυθιστόρημα
Εκδόσεις «Διόπτρα»
Αθήνα 2014, σελ.182

OΚυριάκος Χ. Αθανασιάδης γεννήθη-
κε στη Θεσσαλονίκη το 1963. Από

το 1986 έως το 2009 έζησε στην Αθή-
να. Εργάζεται ως επιμελητής εκδόσεων
και έχει επιμεληθεί περισσότερα από
300 βιβλία (λογοτεχνικά, φιλοσοφικά,
δοκιμιακά), ανάμεσά τους και τη σειρά
«Orbis Literae» των εκδόσεων
«Gutenberg». Συνεργάστηκε με εφημε-
ρίδες και περιοδικά ως διηγηματογρά-

φος και το 1987 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο «Ιστορίες υ-
περβολής» (εκδ. «Ροές»). Ακολούθησαν άλλα επτά πεζο-
γραφικά βιβλία και περισσότερα από 10 βιβλία για παιδιά
και εφήβους -κάποια από αυτά με ψευδώνυμο. Συνεργάζε-
ται με διάφορα έντυπα και ψηφιακά μέσα.
Για το τελευταίο μυθιστόρημά του με τον τίτλο «Η κόκκινη
Μαρία» γράφει η Γιώτα Παπαδημακοπούλου στο
«culturenow.gr»: «Ο συγγραφέας έχει χτίσει μια περίτεχνη
ιστορία που, ξεκινώντας από τη γέννηση της ελπίδας, κα-
ταλήγει στην προσπάθεια της απελπισίας να την καταπιεί
και να την αφανίσει. Γοητεύοντάς μας με τα πιο τρυφερά
παιδικά αισθήματα και τα όνειρα που αυτά γεννούν, μας
προσγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα και από εκεί μας
καλεί ν’ ακολουθήσουμε τα σκοτεινά μονοπάτια των μύ-
θων και του ασυνείδητου, που μπλεγμένα ένα κουβάρι
πρέπει να τα ξετυλίξουμε χωρίς να ξέρουμε αν θα συνα-
ντήσουμε στο τέλος της διαδρομής τη λύτρωση ή το αιώ-
νιο σκοτάδι της ψυχής. Φαντασία και πραγματικότητα γί-
νονται ένα, μέσα από τη στακάτη, νευρωτική σχεδόν αφή-
γηση του συγγραφέα, που ακολουθεί ρυθμούς κινηματο-
γραφικούς που σου κόβουν την ανάσα και που νιώθεις να
πνίγεσαι χωρίς να μπορείς να σταματήσεις να διαβάζεις.
Σαν ένα παραμύθι βγαλμένο από τα πιο όμορφα παιδικά ό-
νειρα, που έχει όμως αναμειχθεί με τους χειρότερους ενή-
λικες εφιάλτες».
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