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Το «Ένας από μας» είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Daniel Magariel. Κυκλοφόρησε 

για την ελληνική γλώσσα τον Φεβρουάριο του 2018 από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Το βιβλίο μας αφηγείται τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο αδέρφια και 

τον πατέρα τους και την απρόβλεπτη καθημερινότητα μέσα στον κόσμο των 

καταχρήσεων. Ακόμη επικεντρώνεται στο ψυχολογικό παιχνίδι που ξεδιπλώνεται 

ανάμεσα σε έναν εξουσιαστικό πατέρα και τα παιδιά του, τα οποία τον έχουν 

αποδεχτεί ως τη μοναδική τους λύση. 

«Ένας από μας» 

 



Η αφήγηση ξεκινά όταν τα δύο αγόρια κατευθύνονται με τον πατέρα τους σε έναν νέο 

τόπο και μια νέα ζωή. Οι γονείς τους είναι ήδη χωρισμένοι και με ένα τέχνασμα 

έχουν ήδη πετύχει να παραμείνουν με τον πατέρα, εφόσον η μητέρα τους είναι 

ανίκανη να τα αναθρέψει. Ο «πόλεμος», όπως αναφέρουν, έχει στεφθεί με επιτυχία. 

Οι τρεις τους σαν ομάδα ξεκινούν μια νέα καθημερινότητα η οποία όμως θα φέρει 

πολλές αποκαλύψεις και πολλές δυσκολίες και ανατροπές. Τα αγόρια θα δουν τον 

πατέρα τους να αλλάζει, να μετατρέπεται σε ένα απαιτητικό αφεντικό, που τα 

εξουσιάζει ασφυκτικά και τα χρησιμοποιεί. Έτσι θα ξεκινήσει ένας αγώνας 

επιβίωσης, μια διαδικασία απόδρασης, ενώ οι βεβαιότητες των παιδιών θα 

κλονιστούν ξανά και ξανά μέσα στην καθημερινή δοκιμασία τους. Η προσπάθεια των 

αγοριών να μείνουν ενωμένα, να αποδεσμευτούν από τον τύραννό τους και να βρουν 

μια λύση για να επιβιώσουν συνθέτουν ένα δυνατό θρίλερ που κρατά το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη μέχρι την τελευταία σελίδα. 

Ο συγγραφέας δομεί εξαιρετικά τα ψυχολογικά πορτρέτα των ηρώων του. Το κύριο 

βάρος δίνεται φυσικά στους τρεις πρωταγωνιστές, τον πατέρα και τα δύο αγόρια. Ο 

πρώτος μέσα από τις αντιθετικές κινήσεις του ασκεί περίτεχνα μια τεράστια 

ψυχολογική πίεση στους γιους του, ώστε να τους κρατά κοντά του. Άλλοτε είναι 

υπερπροστατευτικός και υποτακτικός ενώ άλλες φορές χρησιμοποιεί απειλές και βία 

προκειμένου να τρομοκρατήσει και να πετύχει τον στόχο του. Όλα αυτά σε 

συνδυασμό με τον εθισμό του στα ναρκωτικά και τις επακόλουθες ψυχικές 

μεταπτώσεις. Από την άλλη τα δύο αγόρια βρίσκονται σε μια συνεχή εσωτερική 

διαμάχη. Μπορούν να εμπιστευτούν τελικά τον πατέρα τους ή μήπως πρέπει να βρουν 

άλλη λύση και να φύγουν από κοντά του; Μπορούν να εμπιστευτούν ο ένας τον 

άλλον; Αυτή η σύγκρουση τους οδηγεί άλλοτε να υπακούν τυφλά, άλλοτε να 

αντιστέκονται, και τελικά να βρουν δραστικές λύσεις προκειμένου να επιβιώσουν. 

Η αφήγηση 

 

Ο Daniel Magariel αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο τα γεγονότα, έτσι ώστε ο 

αναγνώστης μπαίνει μέσα στην ιστορία. Διαβάζοντάς το δεν αποκτά την αίσθηση πως 

είναι ένας εξωτερικός παρατηρητής, αλλά νιώθει πως είναι όντως το πρόσωπο της 

ιστορίας και βιώνει αυτά που βιώνει και ο αφηγητής. Σημαντική είναι επίσης η 

επιδεικτική απουσία των ονομάτων. Με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας χτίζει μια 

αφήγηση όπου ο καθένας θα μπορούσε να είναι ο «πατέρας», η «μητέρα» ή ο 

«μεγάλος αδελφός». Έτσι, αναδεικνύεται επίσης, το ψυχολογικό υπόβαθρο που 

διατρέχει το βιβλίο, στο οποίο περισσότερη σημασία έχουν οι ιδιότητες παρά οι 

ταυτότητες των προσώπων. Τέλος, με συνεχείς αναδρομές ο συγγραφέας 

συμπληρώνει τα κενά της ιστορίας και αποκαλύπτει σταδιακά πολλές πτυχές των 

χαρακτήρων του ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητοί. 



 

Ο συγγραφέας του βιβλίου Ένας από μας, Daniel Magariel  

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

 

Ο Daniel Magariel γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάνσας. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο 

Columbia και συνέχισε τις σπουδές του ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου των Συρακουσών στη Νέα 

Υόρκη. Εκτός από τη γενέτειρά του, έχει ζήσει στο Μιζούρι, το Νέο Μεξικό, τη 

Φλόριντα, το Κολοράντο και τη Χαβάη. Ζει στη Νέα Υόρκη με τη σύζυγό του. Το 

«Ένας από μας» είναι το πρώτο του μυθιστόρημα. 
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