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της Μαρλένας Πολιτοπούλου 

Δυο βιβλία που μπορούν να σταθούν δίπλα δίπλα όχι μόνο επειδή  αποτελούν 
το ντεμπούτο των συγγραφέων τους στο μυθιστόρημα, με εξαιρετική αποδοχή 
από κοινό και κριτικούς αλλά και επειδή από διαφορετικούς δρόμους πιάνουν το 
θέμα μιας άγριας ενηλικίωσης και μέσα από τη ματιά των εφήβων κοιτάζουν ο 
ένας την Αμερική της φτώχειας και των ναρκωτικών και ο άλλος τη σκληρή 
πραγματικότητα της Νιγηρίας. 

Αυτά που τους ενώνουν: Η ανάγκη για οικογένεια, η πατρική εξουσία και η 
κατάχρησή της, η αγάπη ανάμεσα στα αδέρφια, η ρήξη, η προδοσία. Η 
κοινωνική κριτική. 

Αυτό που τους διαφοροποιεί: η γραφή. Σκληρή, όπως και η ιστορία του από τον 
γεννημένο στο Κάνσας, νεουορκέζο Daniel Magariel , ο ρυθμός του ένα συνεχές 
σφυροκόπημα. Με μικρές προτάσεις πιάνει έναν ασθματικό ρυθμό που σε 
αναγκάζει να κάνεις μικρά διαλείμματα για ανάσα. 

Λυρικός και συνάμα ρεαλιστής ο Νιγηριανός Chigozie Obioma, ακουμπάει στους 
μύθους της πατρίδας του, τους ενώνει με την σύγχρονη ιστορία και προχωράει 
σε μια δραματική εξιστόρηση της επαλήθευσης μιας τρομακτικής προφητείας. 
Αναλυτικός, περιγραφικός και ποιητικός. 



το δέσιμο της σύγχρονης ζωής στη Νιγηρία με τους ζωντανούς μύθους στη 
συνείδηση των ανθρώπων. Με τόλμη και φαντασία βάζει τα κοινά για τους 
ανθρώπους προβλήματα για επιβίωση, αγάπη μέσα στην οικογένεια,  την 
εκπαίδευση των παιδιών, την αντιπαράθεση με την κοινωνική πραγματικότητα, 
τις προκαταλήψεις δίνοντας έτσι ένα βάθος στην ιστορία του που καταφέρνει 
να ξεπεράσει την εξιστόρηση της δύσκολης ζωής σε μια χώρα της Αφρικής, τη 
φτώχεια, τη δικτατορία, τον εμφύλιο και να μιλήσει για την ανθρώπινη 
τραγωδία της ύπαρξης. Άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με σκληρό ρεαλισμό, άλλοτε 
με ποιητική διάθεση που κάνει βουτιές στις δοξασίες των ανθρώπων σκιαγραφεί 
το μέγεθος του αγώνα να υπάρξεις σε μια χώρα που σπαράσσεται ανάμεσα στο 
παρελθόν και το σήμερα, τις αυταρχικές δομές της εξουσίας και την ανάγκη για 
ελευθερία. Μια παιδική σκανδαλιά και η προφητεία ενός τρελού ανοίγει έναν 
τραγικό κύκλο μέσα σε μια οικογένεια με όλα τα στοιχεία της παραδοσιακής 
σκληρότητας από μέρους του πατέρα και της καταφυγής στη μαγεία από τη 
μεριά της μητέρας, όπου η τρέλα, ο φόνος,  η απόγνωση θα κλείσουν με ένα 
άνοιγμα στην ελπίδα. 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου «Ένας από μας»: https://goo.gl/tPYXKN 
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