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 «Οι τέσσερις εποχές της μέλισσας» είναι το νέο βιβλίο του Κυριάκου 
Αθανασιάδη που αφηγείται μια συγκινητική ιστορία αγάπης και μυστικών που 
νίκησε τον χρόνο και τη λήθη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 
Ηταν βάσανο να την κοιτάς τη Μέλισσα. Γιατί η πολλή ομορφιά είναι πράγμα 
σπαρακτικό, σαν ζωοδότης ήλιος που σου καίει το βλέμμα. Μα πώς να κάνεις 
αλλιώς; Πώς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της;  

Όλο το νησί, εκείνο το μικρό και ξεχασμένο νησί του Ιονίου, είχε να λέει γι’ αυτήν. 
Και να ονειρεύεται. Μα είχε δίκιο ο μεγάλος της αδελφός: δεν έπρεπε να τη 
στεφανωθεί κανένας χωριάτης, αλλά μόνο κάποιος μεγάλος και τρανός. Γιατί η 
Μέλισσα θα γινότανε αρχόντισσα και θα διαφέντευε τον τόπο.  

Εκτός κι αν, τελικά, δεν τα κατάφερνε να ξεφύγει από την κατάρα.  

Ο μεγάλος τεχνίτης ονειρεύτηκε τη μικρούλα Ελένη μελένια, κι έτσι την ιστόρησε, 
έτσι τη ζωγράφισε και έτσι την παρέδωσε στο Βάθεμα, γι’ αυτό κι εκείνοι, όλοι 
στο χωριό, ξέχασαν τ’ όνομά της και πια την έλεγαν Ελένη, Μελένη, Μελένια. Και 
το Μελένια μετά δεν τους έφτασε, γιατί δεν ήταν μόνο μελένια η Ελένη, ήταν και 
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πονετική, σε πόναγαν η ομορφιά της και το μέλι της, σε τάραζαν, σε σούβλιζαν, 
σε τσίμπαγαν, κι έτσι της το άλλαξαν κι αυτό, και την είπανε αλλιώς.  

Την είπαν Μέλισσα.  

Η συγγραφέας Σοφία Βόικου 
γράφει για το νέο βιβλίο του Κυριάκου Αθανασιάδη: 

Με αφορμή τη ζωή της Μέλισσας, ενός κοριτσιού στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα σ’ ένα μικρό νησί των Επτανήσων, ο Κυριάκος Αθανασιάδης χτίζει ένα 
ευφάνταστο λογοτεχνικό σύμπαν. Η Μέλισσα, αν και βαφτισμένη Ελένη, μαγεύει 
και κεντρίζει με την ομορφιά και τον χαρακτήρα της όσους συναναστρέφεται: τα 
αδέλφια της, τον παιδικό της φίλο Γιάννη, τον μελλοντικό της σύζυγο, τους 
συγχωριανούς της. Ο συγγραφέας στήνει, λοιπόν, ένα «γαϊτανάκι» πράξεων και 
ηρώων όπου κεντρικός άξονας είναι πάντα η Μέλισσα και γύρω της 
στροβιλίζονται όλοι οι υπόλοιποι ήρωες. 

Το «σκηνοθετικό» αυτό εύρημα (ας μου επιτραπεί η έκφραση) δίνει την ευκαιρία 
στον Κυριάκο Αθανασιάδη να στήσει μία υπόθεση με γραμμική μεν αφήγηση, με 
εμβόλιμους ωστόσο αφηγηματικούς κύκλους και σπείρες που σε ρουφάνε —στην 
κυριολεξία— στη δίνη ενός μαγικού κόσμου. Αν και πολυπρόσωπο βιβλίο, ο 
αναγνώστης δεν δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις ζωές των ηρώων, να 
πορευτεί, να χαρεί και να πονέσει μαζί τους. 

Χωρίς το μυθιστόρημα να είναι ηθογραφικό, ο Αθανασιάδης φτιάχνει ένα 
μυθιστόρημα με έντονα στοιχεία ηθογραφίας του 1900 στη σωστή αναλογία, 
χωρίς καθόλου να κουράζει. Οι σκηνές του είναι κινηματογραφικές και, μαζί με τη 
δουλειά του συγγραφέα, πιστεύω πως έκανε και τη δουλειά του μελλοντικού 



σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας που θα θελήσει να μεταφέρει το βιβλίο 
στη μεγάλη (ή τη μικρή) οθόνη. Εικόνες άμεσες και καταιγιστικές. Όλη η 
καθημερινή ζωή, οι δυσκολίες, τα πανηγύρια, τα αρραβωνιάσματα, οι ετοιμασίες 
του γάμου, οι ενδυμασίες περιγράφονται με τρόπο συνάμα ονειρικό και 
ρεαλιστικό.  

Οι «Τέσσερις εποχές της Μέλισσας» είναι αδιαμφισβήτητα ένα μυθιστόρημα 
χαρακτήρων. Ο δημιουργός της χτίζει αρχετυπικούς χαρακτήρες, όπως ο βίαιος 
Αχιλλέας, η όμορφη Μέλισσα, η μελαγχολική Αντωνία, ο ερωτευμένος Γιάννης, ο 
«ελαφρύς στο μυαλό» Διομήδης που θυμίζουν μολιερικούς πρωταγωνιστές. 

Θεωρώ πως ο Αθανασιάδης κουβαλά επάνω του (συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν 
έχει σημασία) μια μεγάλη γκάμα της ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας: από τη 
νέμεση και την κάθαρση της αρχαίας τραγωδίας στην ψυχογραφία του 
Παπαδιαμάντη και τον ρεαλισμό του Βάρναλη. Οι σκηνές που εκτυλίσσονται στην 
ταβέρνα του Αχιλλέα έφεραν στο μυαλό μου «κάτι» από τους Μοιραίους του 
τελευταίου.  

Ο αφηγητής είναι παρών-απών σε όλο το βιβλίο, συμμετέχει με τον τρόπο του, 
σχολιάζει, κριτικάρει. Είναι διάχυτη μια δόση ειρωνείας και ενός υποδόριου 
χιούμορ που «σφάζει με το βαμβάκι» τα ανομολόγητα πάθη του ανθρώπινου 
γένους και της ελληνικής φυλής. 

Αυτό όμως που πραγματικά απογειώνει το βιβλίο είναι η γλώσσα. Γραφή λυρική 
και συναισθηματική, χωρίς να καταντάει διόλου «μελό», γραφή που γαληνεύει και 
παρασύρει. Λογοτεχνία με την πλήρη έννοια του όρου, ως τέχνη του λόγου. 

Κι όπως συνηθίζεται ο κάθε αναγνώστης να έχει και τον δικό του αγαπημένο 
ήρωα σε κάθε βιβλίο, δεν μπορώ να μη σταθώ στον ήρωα που μου «έκλεψε την 
καρδιά». Δεν είναι ούτε η Μέλισσα ούτε ο Γιάννης. Είναι ο Πελεγκρίνης, ο παπάς 
της μικρής κοινωνίας, ένας ανθρώπινος εκπρόσωπος του Θεού, που συνδυάζει 
την απλότητα του νησιώτη, τη θυμοσοφία του λαϊκού ανθρώπου, τη στοργή για 
το ποίμνιό του και την αγάπη για τα καλά πράγματα που έδωσε ο Θεός στον 
άνθρωπο — όπως το κρασί. 

Έρωτες, τραγικά γεγονότα, χτυπημένα από τη μοίρα πλάσματα, αστείες σκηνές, 
ανατροπές… όλα δοσμένα στη σωστή δόση σε ένα βιβλίο που απόλαυσα μέχρι 
την τελευταία σελίδα. 

 


