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Αβραάμ Σεκέρογλου 27/07/2016 

“Στην Αρχαία Ελλάδα, ικετηρία ονόμαζαν ένα κλαδί ελιάς περιτυλιγμένο με άσπρο μαλλί 
προβάτου, το οποίο κρατούσαν στα χέρια τους ως σύμβολο της δυστυχούς τους 
κατάστασης όσοι κυνηγημένοι προσέτρεχαν σε μια ξένη χώρα για να βρουν άσυλο και 
σωτηρία, για να τύχουν προστασίας ή ασφάλειας επειδή κινδύνευαν ή ήταν αδικημένοι.”

Η τελευταία συλλογή διηγημάτων του Παναγιώτη Ρίζου που κυκλοφόρησε πρόσφατα από 
τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, φέρει τον τίτλο “ΙΚΕΤΗΡίΑ” και περιέχει 12 διηγήματα που 
περιφέρονται θεματικά γύρω από το προσφυγικό ζήτημα. Άλλες φορές σκληρά ρεαλιστικές
και άλλες φορές υπερβολικές, όλες όμως καταφέρνουν να δώσουν μια πτυχή της 
υπόθεσης που μας απασχολεί έντονα τον τελευταίο χρόνο. Δοσμένη από τη ματιά των 
πρωταγωνιστών, είτε αυτοί είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες, είτε οι διακινητές, ή οι κάτοικοι των 
νησιών που τους υποδέχονται.

Ο συγγραφέας Παναγιώτης Ρίζος είχε την καλοσύνη να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις 
του Pencil, τόσο για το εν λόγω έργο του όσο και για τη συγγραφή.

Πείτε μας δυο λόγια για την Ικετηρία. Ήταν μια έκφραση του πόσο σας έχουν 
συγκλονίσει τα γεγονότα που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο; 

Ένα απόγευμα, πέρυσι τον Αύγουστο, ήμουν σε διακοπές στην δροσιά του κλιματιστικού 
και έτρωγα καρπούζι χαζεύοντας τηλεόραση. Είδα την εξής σκηνή: Άνδρες του λιμενικού 
της Ιταλίας ή της Ελλάδας, δεν έχει σημασία, πάνω στις ταχύπλοες λέμβους τους να 
απωθούν με τα κουπιά ανθρώπους που ήταν στην θάλασσα και προσπαθούσαν να 
πιαστούν από τα σχοινιά για να σωθούν. Σοκαρίστηκα. Δεν το πίστευα στα μάτια μου.  Την 
άλλη μέρα άρχισα να γράφω το πρώτο διήγημα.  

Πιστεύετε πως η τέχνη είναι ένα μέσο ευαισθητοποίησης και δράσης γενικότερα 
πάνω σε τέτοια θέματα ή δεν είναι αρκετό αυτό; 

Η τέχνη από μόνη της μπορεί και έχει την δύναμη να μιλά απευθείας στις ψυχές και στα 
συναισθήματα των αποδεκτών, να κινητοποιεί δυνάμεις, να μεταστρέφει αντιλήψεις, να 
προκαλεί διπλωματικά επεισόδια και ενίοτε να διακόπτει διπλωματικές  σχέσεις κρατών με 
αφορμή για παράδειγμα την έκδοση ενός βιβλίου και την αντίδραση που προκάλεσε, 
εννοώ για παράδειγμα το βιβλίο του Σαλμάν Ρουσντί – Σατανικοί Στίχοι – που έγιναν 
αφορμή να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις Ιράν – Μεγάλης Βρετανίας.

Κάθε ιστορία έχει ένα στοιχείο που πηγαίνει στα άκρα τον αναγνώστη. Τον κάνει να 
σκέφτεται “δεν γίνονται αυτά”. Νιώθετε ότι ακόμα και στα πλαίσια της φανταστικής 
ιστορίας, το παρακάνατε σε κάποιες περιπτώσεις; 

Κάποιες ιστορίες μου μιλούν για ένα υποθαλάσσιο μουσείο προσφύγων.  Τις  έγραψα το 
Σεπτέμβριο πέρυσι.  Τον Γενάρη φέτος διάβασα ότι ιδρύθηκε υποθαλάσσιο μουσείο 
προσφύγων στην θαλάσσια περιοχή της Lambendousa στην Ιταλία ( εκεί που έγινε το 
μεγάλο ναυάγιο). Ο Von Canaris σε μια άλλη ιστορία είναι  αρχηγός μίας περιπόλου που 
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έχει λάβει διαταγή να ναρκοθετεί την θαλάσσια περιοχή της πορείας των  προσφύγων. Να 
απωθούνται με κάθε μέσο,  ήταν η επίσημη  θέση των εκπροσώπων τουλάχιστον 6 
κρατών μελών της ΕΕ. Είμαι επίσης σίγουρος ότι μεγάλες ομάδες πληθυσμών κρατών 
μελών της ΕΕ ( να μην πω η πλειοψηφία ) θα επικροτούσε αυτήν την στάση. Οι ιστορίες 
μου οδηγούν την πραγματικότητα ένα μικρό βήμα παρακάτω. Ένα μικρό βήμα, μήπως και 
ο αναγνώστης αντιληφθεί την επικείμενη φρίκη και αντιδράσει … έγκαιρα.                

Φοβάστε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα σε αυτό το θέμα; 

Φοβάμαι ότι δεν έχει όρια η ανθρώπινη φρίκη και η ανθρώπινη σκληρότητα. Αλλά και η 
ανθρώπινη ευαισθησία.  Αναδεικνύονται και οι δυο σ’ αυτές τις δύσκολες οριακές 
καταστάσεις

Τι σημαίνει για εσάς το γράψιμο; 

Είναι μια εσωτερική ανάγκη, θα’λεγα  υπαρξιακή. Εκφράζομαι μέσα από το γράψιμο, 
επικοινωνώ καλύτερα, δημιουργώ και διαμορφώνω ήρωες, καταστάσεις, αλλά και 
διαμορφώνομαι επίσης.

Πώς συνδυάζετε τη συγγραφή με το βιοποριστικό σας επάγγελμα; 

Επίσης γράφω για να βιοποριστώ. Είμαι δικηγόρος, οπότε η συγγραφή αποτελεί ένα 
μείζον κομμάτι της επαγγελματικής μου  καθημερινότητας. Κι εκεί πρέπει να γράψεις τα 
περιστατικά το ιστορικό της υπόθεσης να το εντάξεις στα νομικό πλαίσιο να αποκρούσεις
 την άποψη και τις θέσεις που διατυπώνει  ο αντίδικος, να πείσεις τους δικαστές εκ νέου με
γραπτά επιχειρήματα.  Παντού λόγος, γραπτός κυρίως. 

Η Ικετηρία είναι η δεύτερη συλλογή διηγημάτων που εκδίδετε. Έχετε σκεφτεί να 
στραφείτε σε πιο μεγάλες φόρμες; 

Δεν το έχω σκεφτεί.  Με εκφράζει και μου πάει η μικρή φόρμα. Ίσως γράψω κάποια 
νουβέλα στο μέλλον, ένα μεγαλύτερο διήγημα.  Αλλά δεν έχω στο μυαλό μου να  γράψω 
ένα μεγάλο μυθιστόρημα.  Θέλω πάντοτε μία μικρή ιστορία που να περιέχει με πυκνότητα 
όλα τα μέρη ενός δράματος, να περιγράφει με καθαρότητα την πτυχή του ήρωα ή της 
καταστάσεως που με ενδιαφέρει να αναδείξω και ει δυνατό την κάθαρση…   

Αν ναι, τι θεωρείτε πιο εύκολο, το διήγημα ή το μυθιστόρημα; 

Το καθένα έχει την δική του ιδιαιτερότητα και δυσκολία. Τα ευπώλητα – τα Best sellers που 
λένε – είναι περισσότερο τα μυθιστορήματα.  Ίσως τα έχει συνηθίσει περισσότερο το 
αναγνωστικό κοινό, είναι και ογκώδη τα περισσότερα, 500ρια ( σε σελίδες εννοώ όχι σε 
joule – τζάουλ )  τα αγοράζει ο αναγνώστης,  λέει  θα μου φτουρίσει στις καλοκαιρινές 
διακοπές, θα τις βγάλω με ένα βιβλίο, ενώ τα διηγήματα τελειώνουν εύκολα.      

 Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συγγραφέας; 

Διαβάζω αρκετά ποίηση.  Ο αγαπημένος μου είναι ο Ελύτης. Από τους σύγχρονους 
ποιητές μας ξεχωρίζω την Χριστοδούλου, τον Παπαγεωργίου, τον Γκανά και αγαπώ και την
ποίηση πολλών άλλων, δεν μπορώ να τους απαριθμήσω όλους

 Από συγγραφείς του πεζού  λόγου Μπόρχες, Παπαδιαμάντης, Παπαδημητρακόπουλος, 
Χιόνης και άλλοι   

 Ποιο βιβλίο διαβάσατε τελευταία φορά και σας συγκλόνισε; 

Το Γκιάκ του Παπαμάρκου και την ποιητική συλλογή « εγώ το μαύρο θα κρατώ έως 
θανάτου» του Παπαγεωργίου   

Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνέντευξη, θα θέλαμε να μας
πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας ιστορία από την Ικετηρία και γιατί. 

Η Ικετηρία, η ομώνυμη ιστορία  είναι η αγαπημένη μου γιατί αναφέρεται σε κώδικες 



επικοινωνίας ( πολιτισμών ) που δεν ισχύουν πλέον … από άγνοια …αυτών που τους 
είχαν πρώτοι θέσει και που τώρα δεν μπορούν να διαχωρίσουν και να ερμηνεύσουν ορθά  
το νόημα και τον συμβολισμό τους. Τους παρ – εξηγούν και τους παρ – ερμηνεύουν και θα 
τιμωρηθούν στο μέλλον με το Άγος και την συμφορά ( κι ας μην το γνωρίζουν ακόμη ).
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