
Book Review: Υπόσχομαι να μην ξεχάσω – Γιώργος Πολυράκης 

Συντάχθηκε στις 24 Απριλίου 2018. 

Μακράν ο καλύτερος μέχρι στιγμής Γιώργος Πολυράκης. Παρόλο που είναι 20 χρόνια στο χώρο 

της λογοτεχνίας, δεν είναι υπερβολή να πω ότι ίσως είναι το καλύτερο βιβλίο του. 

Βασισμένο στη τραγική Αρμένικη γενοκτονία, ο συγγραφέας παραθέτει με εκπληκτικό τρόπο 
στο χαρτί όλα τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου κατάλληλα πλαισιωμένα με τα 
πρόσωπα που απαρτίζουν την ιστορία του, σε τόσο άρτιο βαθμό που προσωπικά ένιωσα σα να 
βρισκόμουν όντως σε εκείνη την εποχή και να τα βίωνα όλα αυτά. Επειδή όμως αυτό δεν 
ισχύει, έβαλε τους χαρακτήρες να τα βιώσουν ,έστω και εικονικά, για να μπορέσουν να μας 
μεταφέρουν όσο πιο παραστατικά γίνεται, το κλίμα εκείνης της εποχής. 



Στην Αρμενία του 1915,όταν ακόμη τίποτα δεν προέβλεπε την κόλαση που θα 
επακολουθούσε,ο Κεβόρκ και η Νεβάρτ, ζουν ανέμελοι τον έρωτα τους κάνοντας όνειρα για το 
μέλλον, το οποίο δυστυχώς σκάει μπροστά τους πολύ πιο απότομα απ’όσο το φαντάζονταν. 
Καταφέρνοντας να επιβιώσουν από την τραγωδία, αναζητούν ο ένας τον άλλο χωρίς 
αποτέλεσμα, για να καταφέρουν τελικά να ξανασυναντηθούν κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες,36 χρόνια αργότερα. Ο χρόνος μπορεί τελικά να θεραπεύσει τον πόνο; 

Ό,τι και να πω νομίζω είναι λίγο γι’αυτό το βιβλίο. Αν και θαυμάστρια εδώ και χρόνια του 
κυρίου Πολυράκη και λάτρης αρκετών βιβλίων του, είχε καιρό να με συναρπάσει τόσο ένα 
ανάγνωσμά του. Από τη πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να το διαβάζω, κατάλαβα ότι είχε κάνει 
μια εξαιρετική μεν ιστορική έρευνα πάνω σε εκείνα τα ταραγμένα χρόνια, παράλληλα όμως 
είχε σκιαγραφήσει εξίσου εξαιρετικά τους χαρακτήρες του και τους είχε εντάξει μέσα σε εκείνο 
το κλίμα, χωρίς να παρεκκλίνουν από πουθενά. Από την άλλη ωστόσο ,το βιβλίο δεν είναι 
αμιγώς ιστορικό, με την έννοια της μαθησιακής γνώσης .Δεν παραθέτει στεγνά τα γεγονότα, 
χωρίς κανένα περαιτέρω ενδιαφέρον, ωστόσο ζωντανεύει εκείνη την εποχή, παρά τα όσα 
άσχημα εμπεριέχει, με παραστατικότατο τρόπο και όχι βασισμένος σε μια ξύλινη, σχολική 
γραφή. Αυτό είναι το σημαντικότερα επίτευγμα για ένα ιστορικό μυθιστόρημα κι όταν ένας 
λογοτέχνης το πετύχει, σίγουρα έχει εκπληρώσει το στόχο του. 

Δε θα μακρηγορήσω περισσότερο, ο κύριος Πολυράκης έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι είναι 
εξαιρετικός συγγραφέας, με αυτό όμως το βιβλίο νομίζω ότι θα πείσει και τους πιο δύσπιστους. 
Πραγματικά το θεωρώ από τα καλύτερα ιστορικά μυθιστορήματα που κυκλοφορούν .Διαβάστε 
το με κλειστά μάτια! 

  

  

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 

 


