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Βook Review: Ικετηρία - Παναγιώτης Ρίζος  

Κι ερχόμαστε λοιπόν σε μια από εκείνες τις 

περιπτώσεις που κάποια μικρά βιβλιαράκια,100 

και κάτι το πολύ σελίδες, από όχι πολύ γνωστούς 

συγγραφείς, κατορθώνουν και περικλείουν τόση 

αλήθεια και συναίσθημα στις σελίδες τους που 

καταφέρνεις και νιώθεις πλήρως ικανοποιημένος 

από ένα βιβλίο, χωρίς να επιζητάς τίποτα 

παραπάνω.  

Αυτό ακριβώς αισθάνθηκα διαβάζοντας τις 

‘’Ικετηρίες’’ του Παναγιώτη Ρίζου και είναι 

αναμφίβολα ένα εξαιρετικό βιβλίο, χωρίς περιττές 

λεπτομέρειες ή προσπάθεια εντυπωσιασμού. 

Δώδεκα φανταστικές ιστορίες για πρόσφυγες, 

διακινητές, εμπόρους, συνοριοφύλακες με φόντο 

τα πάντα  ταραγμένα νερά του Αιγαίου. Εκεί όπου 

πραγματικότητα και φαντασία περιπλέκονται και τα όρια της μιας καταπατούν εκείνα 

της άλλης. 

Με το προσφυγικό να είναι από τα πιο φλέγοντα θέματα της Ελλάδας τα τελευταία 

δύο χρόνια και τίποτα το ουσιαστικό να μη γίνεται για την επίλυση του, αυτό το 

βιβλίο αποτυπώνει στις σελίδες του την γυμνή αλήθεια μέσα από τα μάτια 

υποτιθέμενων θυμάτων που διηγούνται την ιστορία τους αλλά και μέσα από τους 

ίδιους τους ιθύνοντες που για κάποια χρήματα παραπάνω δε διστάζουν να θυσιάζουν 

ανθρώπινες ζωές χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό ή ενοχή για πιθανή απώλεια τους, 

αρκεί οι ίδιοι να έχουν εξασφαλιστεί. Αυτό δείχνει φυσικά πολλά και για το 

χαρακτήρα των ανθρώπων που δε νοιάζονται για τους γύρω τους και όχι απλά δε 

βοηθάνε κάποιους ταλαιπωρημένους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από 

τη δίνη του πολέμου, αντιθέτως παίζουν κορώνα-γράμματα κυριολεκτικά τις ζωές 

τους με αντάλλαγμα μερικές χιλιάδες ευρώ, τα οποία φυσικά αξίζουν πολύ 

περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή! Μέσα σε όλη λοιπόν αυτή την κατάσταση 

χάους που επικρατεί, ο συγγραφέας με αυτό το βιβλίο κάνει μια ύστατη προσπάθεια 

να περισώσει ίσως ό,τι μπορεί, αν και είναι πολύ δύσκολο, και έστω και τη τελευταία 

στιγμή να ευαισθητοποιήσει τους υπεύθυνους να βρουν μια δραστική λύση σε αυτό 

το μείζον πρόβλημα. Γιατί με την ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να παίζει κανένας. 

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 
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