
Ο Κυριάκος Γιαλένιος αναφέρεται σε πτυχές του νέου του βιβλίου το οποίο θα το 
παρουσιάσει την Πέμπτη στην πόλη μας 

Ένα μυθιστόρημα… κόντρα στο ρεύμα 

 

 
ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ 
  

Συνέντευξη στη ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΑΣΒΑΝΗ 
  
Μετά το βιβλίο του «Η νόσος των εραστών» (Εκδ. Μελάνι) με το οποίο ήταν 
υποψήφιος για το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα το 2012, 
ο Κυριάκος Γιαλένιος επιστρέφει με ένα νέο μυθιστόρημα και με νέο εκδοτικό οίκο. 
Τίτλος του; «Μόνο τα νεκρά ψάρια ακολουθούν το ρεύμα» που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
Μέσα από τις σελίδες του μας μεταφέρει σε ένα τόπο όπου όλα είναι σκοτεινά και 
δυσοίωνα. Ωστόσο οι ήρωές του αναζητούν την ελπίδα, τη διέξοδο. Διεκδικούν ένα 
καλύτερο αύριο και, ενίοτε, υπερνικούν τα εμπόδια. 

Με αφορμή την προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου στη γενέτειρά του, τη 
Θεσσαλονίκη, μιλήσαμε μαζί του. 

  

-«Μόνο τα νεκρά ψάρια ακολουθούν το ρεύμα». Γιατί επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος; 
-Ο τίτλος χαρακτηρίζει καταστάσεις και ορίζει χαρακτήρες. Οι ήρωες του βιβλίου 
βρίσκονται σε μια αέναη κίνηση, μόνιμα ενεργοποιημένοι και ενεργητικοί, 
αναζητώντας συνεχώς μια διέξοδο, μια σωσίβια λέμβο, γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων όμως, πως αυτό δεν θα τους δοθεί χαριστικά αλλά θα πρέπει να το 
διεκδικήσουν κόντρα στα εμπόδια που υψώνονται γύρω τους και μέσα τους. 
Κόντρα στο ρεύμα... 

  

-Σε κάποια σημεία το μυθιστόρημα περιγράφει καταστάσεις που ζούμε ως 
κοινωνία ή έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ενώ σε άλλα γίνεται ακόμη πιο σκοτεινό 
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και περιγράφει ένα μέλλον πιο δυσοίωνο. Πώς βλέπετε το παρόν και το μέλλον 
του τόπου; 
-Εάν μετά από όλα αυτά, δεν αλλάξει δομικά η παιδεία και η αντίληψη των 
ανθρώπων που ζούμε σε αυτή την χώρα, φοβάμαι πως το μέλλον θα θυμίζει κάτι 
από σκοτεινή ταινία επιστημονικής φαντασίας. 

  

-Φωτογραφίζετε ως τόπο της κύριας πλοκής την Ελλάδα χωρίς ωστόσο να την 
κατονομάζετε. Γιατί το επιλέξατε αυτό; 
-Οι καταστάσεις που περιγράφω στο βιβλίο είναι διαχρονικές και οικουμενικές. Για 
κάποιο λόγο τοποθετώντας σε ξεκάθαρα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, ένιωσα ότι 
περιορίζομαι. Ότι μαζί περιορίζονται οι ήρωες και ίσως οι αναγνώστες. Μ΄ αρέσει 
να φαντάζομαι πως ο κάθε αναγνώστης, ανάλογα με τα βιώματα του τοποθετεί τον 
εαυτό του σε συγκεκριμένα μέρη που έχει ζήσει ή έστω αντικρίσει, δίνοντας του τα 
αντίστοιχα ονόματα. Το βρίσκω απελευθερωτικό. 



  

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο; 
-Δεν υφίσταται συγκεκριμένη ιδέα. Το βιβλίο είναι ένας συνδυασμός ερεθισμάτων, 
εμπειριών, αναγνωσμάτων, καθημερινότητας και συνεχούς τριβής μεταξύ 
φαντασίας και πραγματικότητας. Η διαδικασία συγγραφής είναι μια δυναμική 
κατάσταση η οποία μεταβάλλεται, εξελίσσεται, κάποιες φορές ακυρώνεται και 
άλλες αυτοαναιρείται. 



  

-Παράλληλα έντονες είναι οι αναφορές στις ανθρώπινες σχέσεις. Πώς βγαίνουν οι 
ήρωες μετά την περιπέτειά τους; Τι αλλάζει; 

-Όλοι βγαίνουν αλλαγμένοι. Κάποιοι ατσαλώνονται, κάποιοι άλλοι με περισσότερες 
χαρακιές. Γεγονός είναι πως μετά από μια τέτοια ομοβροντία συναισθηματικών 
μαρμαρυγών, τίποτα δεν μένει ίδιο. Το ζήτημα από εκεί και μετά είναι πως 
μετουσιώνονται οι εμπειρίες επι πραγματικού. 

  

-Ποιο βιβλίο διαβάζετε αυτό το διάστημα; 
-Μόλις τέλειωσα την «Καρδερίνα» της Ντόνα Ταρτ (εκδ. Λιβάνης) και ακόμα δεν 
έχω αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βιβλίο που θα αναμετρηθεί με αυτό το 
αριστούργημα. 

  

-Και ποιος ο αγαπημένος σας συγγραφέας; 
-Υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που έχω αγαπήσει. Αν ήταν να διαλέξω έναν, θα 
έλεγα μάλλον τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. 

  

Χρήσιμα 
Το μυθιστόρημα θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στο 
πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιανός (Αριστοτέλους 7). Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο 
ποιητής Τέλλος Φίλης, ενώ ανάγνωση αποσπασμάτων θα κάνει ο ηθοποιός Μιχάλης 
Συριόπουλος. Ο συγγραφέας θα είναι παρών, θα μιλήσει με το κοινό και θα 
υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. 

  

 


