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«Μια γραμμή, ένα λεπτό αυλάκι, χάραξε το χνώτο στο τζάμι, κι 

έπειτα κι άλλη, κι άλλη (ή να ’ταν μονοκοντυλιά; δύσκολο να 

πεις), κι ένα πρόσωπο εμφανίστηκε από το πουθενά πάνω 

στο παράθυρο του αυτοκινήτου που είχε σταματήσει στο 

φανάρι: το χαμογελαστό πρόσωπο μιας γυναίκας με μακριά 

μαλλιά, και με το βλέμμα της χαμηλωμένο. Μιας όμορφης 

γυναίκας, λίγο λυπημένης∙ ή μόνης». 

Κάπως έτσι ξεκινάει «Η Κόκκινη Μαρία» το τελευταίο μυθιστόρημα του 

Κυριάκου Αθανασιάδη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα 

μυθιστόρημα για έναν έρωτα που γεννιέται. Και μια κοινωνία που κρύβεται. 

Επικοινωνήσαμε μαζί του και τον ρωτήσαμε για το πρώτο του βιβλίο, τους 

ήρωές του, τη συγγραφή, τα βιβλία γενικότερα. 

1. Η Κόκκινη Μαρία κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες και 

προκάλεσε αίσθηση σε κριτικούς και αναγνώστες. Πρόκειται για το 

δέκατο βιβλίο που γράφετε. Μιλήστε μας λίγο γι’ αυτό. Τι ακριβώς (ή 

περίπου) συμβαίνει στις 182 σελίδες του βιβλίου; 

Ναι, είναι το δέκατο βιβλίο που εκδίδω, αν εξαιρέσουμε και μια ντουζίνα 

παιδικά και εφηβικά, που πράγματι ανήκουν σε διακριτό corpus. Επιτρέψτε 

μου όμως να αμφιβάλλω για την αίσθησή σας ότι προκάλεσε αίσθηση — 

δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αναφορικά με την υπόθεση: πρόκειται για την 

ιστορία ενός έρωτα που δεν μπορεί παρά να έχει κακό τέλος· επίσης, για 

μια κοινωνία παιδιών που ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης, σε παλιές 

στοές, σήραγγες, κατακόμβες κλπ., αλλά και στον Υπόγειο: εκεί κρύβονται, 
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μεγαλώνουν και προφυλάσσονται από τους ενήλικες, δηλαδή από μας — 

από το «Κακό»· και είναι, τέλος, η ιστορία μιας συγχώρεσης. 

2. Η έκδοση του βιβλίου πώς προέκυψε; Λένε πως μια από τις αρετές 

του συγγραφέα είναι να ξέρει να περιμένει. Αλήθεια, ήταν δύσκολο να 

βρείτε εκδότη; Είναι πιο εύκολο να βρει εκδότη κάποιος που έχει ήδη 

παρουσιάσει λογοτεχνικό έργο; Σας ρωτάω επειδή το κάθε βιβλίο 

σας έχει τη σφραγίδα διαφορετικού εκδότη. Είναι δική σας επιλογή ή 

απλώς συμβαίνει; 

Ήταν διακαής μου πόθος να συνεργαστώ με τη «Διόπτρα», τον πιο σοφά 

αναπτυσσόμενο εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα σήμερα, και, σε αντίθεση με 

ό,τι συνέβαινε συνήθως, ευελπιστώ ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Δεδομένης 

όμως της πρωτοφανώς άθλιας πολιτικής αστάθειας (διότι περί αυτού, 

φοβάμαι, πρόκειται, και όχι για Κρίση πλέον…), τα σχέδιά μας πρέπει να 

περιμένουν — βέβαια, όλη η εκδοτική παραγωγή στη χώρα θα αλλοιωθεί 

απερίγραπτα και θα συρρικνωθεί και θα οπισθοδρομήσει λόγω της 

οικονομικής μοίρας που θα συναντήσουμε οσονούπω. Όσο για το άλλο 

που ρωτάτε: οι Έλληνες εκδότες εκδίδουν αναλογικώς ελάχιστα ελληνικά 

βιβλία, και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Ίσα-ίσα. Είμαστε ένα πολύ-πολύ 

μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, και οι επιλογές από την ξένη 

είναι ούτως ή άλλως περιορισμένες: η βιβλιογραφία μας είναι ατελής και 

γεμάτη τρύπες, χρειαζόμαστε επειγόντως ακόμη περισσότερα ξένα βιβλία. 

Οπότε, ναι, είναι δύσκολο για κάποιον νέο συγγραφέα να βρει εκδότη —

ανέκαθεν ήταν, πόσο δε μάλλον στις μέρες μας—, και δη εκδότη που να 

μην του ζητήσει να προπληρώσει όλο το κόστος της έκδοσης (για την 

ακρίβεια, να την πληρώσει ακριβά, με «καπέλο», πρακτική που 
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ακολουθείται στη χώρα μας από πάντα). Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν 

πειράζει, δεν έχουμε πολλούς πεζογράφους της προκοπής. Εντέλει, 

υπάρχει πάντα και το Διαδίκτυο για όποιον καίγεται να αποδείξει πως είναι 

ο Κάφκα. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να του βγάλει βιβλίο, 

προς Θεού. 

3. Πώς γράψατε την Κόκκινη Μαρία; Πώς ξεκινήσατε; Τι ήταν αυτό 

που σας ώθησε; Μια έμπνευση της στιγμής; Μια κεντρική ιδέα; Πόσο 

καιρό σας πήρε να ολοκληρώσετε το μυθιστόρημα; 

Η ιδέα είναι παλιά, την είχα για πάνω από δεκαπέντε χρόνια: η κρυφή 

κοινωνία των παιδιών με τα ονόματα που δεν σημαίνουν τίποτε, αυτοί που 

θέλουν να τα βλάψουν, η παιδική κακοποίηση, ένας ατελέσφορος έρωτας, 

η Κόκκινη Μαρία που θυσιάζεται — όλα αυτά. Ουσιαστικά, ήξερα καλά το 

βιβλίο όσο πίσω μπορώ να θυμηθώ. Αλλά μόνο πέρυσι έφτασε ο καιρός 

για να το γράψω. Μου πήρε ένα μήνα. 

4. Πολλοί συγγραφείς λένε ότι όταν ξεκινούν να γράψουν, γνωρίζουν 

την αρχή και το τέλος της ιστορίας, συχνά και τον τίτλο του βιβλίου. 

Ισχύει κάτι τέτοιο στη δική σας περίπτωση; 

Καλό είναι να γνωρίζεις εκ των προτέρων και πού θα βάλεις τα κόμματα, 

αλλιώς δεν μιλάμε για γράψιμο, μιλάμε για χαβαλέ. Η καθαυτό συγγραφή 

δεν είναι διανοητική εργασία αλλά αμιγώς σωματική: είναι περισσότερο μια 

άσκηση πειθάρχησης, πρέπει να τηρείς απαρεγκλίτως ένα πρόγραμμα, 

δεν είναι κατιτί «πνευματικό», αλλά κάτι που γίνεται με τα χέρια. Το 

γράψιμο συνιστά χειρωναξία. 
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5. Πείτε μας λίγα λόγια για τον κεντρικό ήρωα του βιβλίου σας; Ποιος 

είναι; Τι κάνει; Πώς περνάει τις μέρες του; Τι αγαπάει; Τι είναι αυτό 

που τον πονάει; Για ποιο λόγο έγινε ο ήρωάς σας; 

Είναι ο Άρης, δώδεκα χρονών, άρα περνάει περίεργα, δύσκολα και 

φαντασμαγορικά. Η ηλικία αυτή —και λίγο πιο μεγάλη— με εξιτάρει: μου 

αρέσει η μετάβαση από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο, από το παιδί στον 

ενήλικα. Θα ασχοληθώ στο μέλλον πολύ με τις μεταιχμιακές περιόδους της 

ηλικίας του ανθρώπου, για να το θέσω κάπως πιο σοβαρά. 

6. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου κάπου, κάπως κρύβεται ο 

συγγραφέας. Φανερωθείτε, παρακαλώ. Ποια είναι η αγαπημένη σας 

φράση από την Κόκκινη Μαρία; 

Ειλικρινά, δεν έχω κάποιαν αγαπημένη φράση. Δεν έχω από κανένα βιβλίο 

μου, άλλωστε. Φταίει ίσως που δεν γράφω με φράσεις, αλλά 

προσπαθώντας να αποτυπώσω την πλοκή και την ατμόσφαιρά της. Και 

φυσικά δεν θυμάμαι κάποια φράση, κάτι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν μότο, ακόμα κι αν υπάρχουν τέτοιες. 

7. Όλοι οι συγγραφείς αγαπούν τα βιβλία. Και μερικά τα αγαπάνε 

περισσότερο από άλλα. Ωστόσο υπάρχει κάποιο βιβλίο που 

ξεχωρίζετε; Θα μας πείτε τι το ξεχωριστό έχει για εσάς; 

Όχι όλα τα βιβλία. Είναι σαν να λέμε πως ένας οπαδός αγαπά όλες τις 

ομάδες, ή ότι ένας ένθεος αγαπά όλες τις θρησκείες. Όχι: τα βιβλία είναι εν 

γένει κακά. Ελάχιστα —ένα τιποτένιο ποσοστό— είναι της προκοπής. (Και 

αυτά ακριβώς συνιστούν έναν Λογοτεχνικό Κανόνα, ή την Ιστορία της 

Λογοτεχνίας, αν θέλετε: αμφότερα, έχουν λίγες σελίδες Περιεχομένων). 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 
 

 

 
Αγ. Παρασκευής 40, 121 32 Περιστέρι-Αθήνα 

Τ.: 210 330 2828, F.: 210 330 2882 
sales@dioptra.gr, marketing@dioptra.gr 

www.dioptra.gr 

Πολλά βέβαια, και δόξα τω Θεώ, κάνουν ευχάριστη παρέα, κάπως σαν να 

παρακολουθείς μια χαριτωμένη ταινία στο βίντεο — μια χαρά. Δεν είμαι σε 

θέση, πάντως, να ξεχωρίσω ένα βιβλίο, που μου ζητάτε, θα ήταν απλώς 

αυτό που σκέφτομαι τώρα — σε πέντε λεπτά θα έχω σκεφτεί άλλα δέκα. 

Αλλά, για να παίξω το παιχνίδι, θα πω αμέσως-αμέσως το αρχετυπικό 

hard boiled «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δυο φορές» (1934) του Κέιν. 

Λατρεύω τα νουάρ σε όλες τις εκδοχές τους, κι αυτό είναι από τα 

αγαπημένα μου: Μεγάλη Ύφεση, πλοκή-ποίημα, αθάνατοι χαρακτήρες, 

ρεπορτάζ (η ιστορία είναι αληθινή), ερωτικό πάθος, προδοσίες, φονικά, 

αίμα — τα έχει όλα. Κυρίως: όλοι εδώ είναι χαμένοι για χαμένοι, και 

μάλιστα είναι χαμένοι πριν καν ανοίξουμε το εξώφυλλο. Αριστούργημα. 

8. Πώς επιλέγετε τα βιβλία που διαβάζετε; Ακολουθείτε 

συγκεκριμένους συγγραφείς; Συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας; 

Μπαίνετε σε ένα βιβλιοπωλείο και αποφασίζετε εκείνη τη στιγμή; 

Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσετε; 

Ναι, και συγκεκριμένους συγγραφείς ακολουθώ, και συγκεκριμένα είδη 

λογοτεχνίας προτιμώ. Αλλά, αναφορικά με τη μεταφρασμένη πεζογραφία, 

(προσπαθώ να αποκτώ και να) διαβάζω και κάποια από αυτά που 

επιλέγουν συγκεκριμένοι Οίκοι: οι εκδότες και τα επιτελεία τους γνωρίζουν 

πολύ καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, 

ή τι διέλαθε της προσοχής μας στο παρελθόν. Ιδέες μπορεί να πάρει 

κανείς, φυσικά, και από την κριτική, ιδίως αυτή των βιβλιοφιλικών μπλογκ, 

ή από επιθεωρήσεις βιβλίου όπως το «The Books’ Journal», και 

προφανώς αντιστοίχων του εξωτερικού, ιδίως (μάλλον: μόνο) των ΗΠΑ. 

Όρεξη να ’χει κανείς, και διάθεση για διάβασμα. Ζούμε σ’ έναν υπέροχο 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 
 

 

 
Αγ. Παρασκευής 40, 121 32 Περιστέρι-Αθήνα 

Τ.: 210 330 2828, F.: 210 330 2882 
sales@dioptra.gr, marketing@dioptra.gr 

www.dioptra.gr 

κόσμο, και είναι υπέροχος γιατί η ζωή μας δεν φτάνει για να διαβάσουμε 

όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μας περιβάλλουν: αυτά που 

γράφτηκαν, αυτά που γράφονται, και αυτά που μένουν να γραφτούν. 

9. Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που θα γράψετε; 

Μετά την «Κόκκινη Μαρία» έγραψα άλλα δύο βιβλία, το ένα για 

«προεφήβους». Το επόμενο που θα γράψω είναι η εξιστόρηση κάποιων 

γεγονότων της προσωπικής της ζωής που μου έκανε μια Φίλη (δεν έχουμε 

ιδωθεί, δεν την ξέρω) στο Facebook. Έλαβα τη σχετική άδειά της, και 

προχωρώ. 
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