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Διαβάσαμε: «Η κόκκινη Μαρία» του 
Κυριάκου Αθανασιάδη 

Το BookSitting διάβασε την Κόκκινη Μαρία του Κυριάκου Αθανασιάδη, που 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, και γράφει την άποψή του.  

Γράφει η Αλεξία Καλογεροπούλου  

(alexia.kalogeropoulou@gmail.com) 

 

Ημερομηνία 19/02/2015 

Μέσο booksitting.wordpress.com 

Συντάκτης Αλεξία Καλογεροπούλου 

Link http://bit.ly/1FynPVZ 

http://bit.ly/1FynPVZ
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Μια συναρπαστική μυθοπλασία που κινείται ευέλικτα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην 

ονειρική αχλύ, χαρακτηρίζει την Κόκκινη Μαρία, το πιο πρόσφατο βιβλίο του Κυριάκου 

Αθανασιάδη, με βασικούς ήρωες τον Άρη και τον πατέρα του, τη μικρή Ζένια και τη μητέρα 

της, Μαγκνταλίνα. 

Όλα ξεκινούν όταν ο Άρης βλέπει τη Ζένια στα φανάρια κάποιου δρόμου. Ώρες μετά 

δυσκολεύεται να την βγάλει από τη σκέψη του και πείθει τον πατέρα του να την καλέσουν 

σπίτι τους για φαγητό. Εκείνη δέχεται και τους ακολουθεί. 

Κι ύστερα, αρχίζει η περιπέτεια. Οι εικόνες αλλάζουν γρήγορα, με κινηματογραφική ταχύτητα. 

Το βιβλίο του Κυριάκου Αθανασιάδη θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια περιπετειώδης 

ταινία, όπου η δράση εμπλέκεται με την ρομαντική αγάπη, η τόλμη με την τρυφερότητα και η 

ψυχική ευγένεια με τον βόρβορο του υπονόμου. 

Ο αναγνώστης διαπιστώνει έκπληκτος ότι παράλληλα με έναν κόσμο που μοιάζει με τον δικό 

του,  στον υπόνομο υπάρχει και ένας άλλος, με διαφορετικούς κανόνες, που δραστηριοποιείται 

κυρίως όταν πέφτει το σκοτάδι. Εδώ, στο Νησί, όπως το ονομάζει ο συγγραφέας, η βία, ο 

φόβος και η κακομεταχείριση από αυτούς που είναι – ή παριστάνουν- τους δυνατούς 

εντάσσονται στην καθημερινότητα. Ένας παράλληλος, μυθικός κόσμος που μου έφερε στο νου 

τη Χώρα του Ποτέ, του Πήτερ Παν, μόνο που εδώ, στο Νησί, δεν κυριαρχεί η χαρά και η 

διασκέδαση, αλλά ο πόνος και η βία.  

Οι αλληγορικές ιστορίες και οι έντονοι συμβολισμοί που μεταχειρίζεται ο Κυριάκος 

Αθανασιάδης αφυπνίζουν τον αναγνώστη. Ο χειμαρρώδης τρόπος γραφής ζωντανεύει τη φωνή 

του συγγραφέα, τόσο που νιώθεις σαν να τον ακούς να αφηγείται ο ίδιος την ιστορία του, 
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χωρίς ανάσα, πότε με μια ήπια ταραχή και πότε με γλυκύτητα. Αν δεν τελειώσεις το βιβλίο, 

δύσκολα το αφήνεις από τα χέρια σου. Δεν το επιτρέπει η ενδιαφέρουσα πλοκή. 

Info: Η κόκκινη Μαρία, συγγραφέας: Κυριάκος Αθανασιάδης, εκδόσεις 

Διόπτρα, Νοέμβριος 2014, σελ. 192, τιμή: 12,20€.  

 

 

 

http://www.dioptra.gr/Vivlio/421/712/I-kokkini-Maria/
http://www.dioptra.gr/el/
http://www.dioptra.gr/el/

