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Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

«Ενιονο to σημάδι ιων Ελλήνων σιην Ιστορία» 
«Ο ΚΑΛΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ» 
ANDREW 
N1COLL 
«ΔΙΟΠΤΡΑ» 

Βραβευμένος 
ως ο Καλύτερος 
Πρωτοεμφανιζόμενος 

Συγγραφέας 
στη Σκωτία, 

ο Andrew Nicon 
χτυπά την 

πόρτο της ελληνικής 
αγοράς βιβλίου 
με το καλογραμμένο, 

ευχάριστο 
μυθιστόρημα 

«Ο Καλός Δήμαρχος» 
που κυκλοφορεί 
από τις 

εκδόσεις «Διόπτρα». 
Ηρωαςτου 

ο καλός δήμαρχος 
Τάιμπο, ο οποίος 
σε μια καθωσπρέπει 

μα μάλλον ξεχασμένη 
γωνιά της 

Βαλτικής, αδυνατεί να εκφράσει την 
αγάπη του στην κυρία Στόπακ. Ωσπου, 
μια μέρα, εκείνη ρίχνει κατά λάθος το 
μεσημεριανό της μέσα σε ένα σιντριβάνι 

και, από εκείνη τη στιγμή, οι ζωές 
τους πλέον δεν θα είναι ποτέ ξανά οι 
ίδιες... Ο «Α.Τ.» εντόπισε τον 46χρονο 
συγγραφέα, ο οποίος μας αποκάλυψε 
το μυστικό της επιτυχίας του... · 

Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος αλλά 
και οι κριτικοί λάτρεψαν το βιβλίο 
σας; 

«Πιστεύω πως είχα τόσο καλές κριτικές 
γιατί περιφρόνησα το κατεστημένο. 

Πήγα αντίθετα σε ο,τι θεωρείται σοβαρή 
και μοντέρνα λογοτεχνία και επέστρεψα 

σε κάτι παλιότερο, σε μια ιστορία. 
Αρέσουν οι ιστορίες στους ανθρώπους. 

Γι' αυτό άλλωστε πουλάνε και τα 
αστυνομικά διηγήματα. Δεν αρέσουν οι 
μελαγχολικές και βαρετές ανοησίες 
που τους έχουν επιβάλει οι επαγγελματίες 

λογοτέχνες. Οι άνθρωποι έχουν 
βαρεθεί πια τα βιβλία που περιγράφουν 
δύο άντρες να κάθονται σε ένα σκοτεινό 

υπόγειο και να παρατηρούν τις σταγόνες 
βροχές που πέφτουν στο τζάμι, 

για 500 σελίδες. Μπορούμε να γράψουμε 
μια ιστορία, όπου θα συμβαίνουν 

διάφορα γεγονότα, όπου οι άνθρωποι 
θα είναι αστείοι ή λυπημένοι και παρ' 
όλ' αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να 
πουν κάτι σοβαρό και σημαντικό». · 

Πώς μπορεί ο αναγνώστης να ταυτιστεί 
με αυτή την ιδανική αγάπη 

που περιγράφετε στο βιβλίο σας; 

«A! Auto είναι εύκολο. Αν βρεις αυτή 
την αγάπη, θα την αναγνωρίσεις. Αντην 
έχεις χάσει, θα τη θυμάσαι. Αν δεν την 
είχες ποτέ, θα την ποθείς, όπως εκείνοι 
οι Αρχαίοι Ελληνες που ήταν αλυσοδεμένοι 

στην σπηλιά και παρατηρούσαν 

τις σκιές να τρεμοπαίζουν 
στον τοίχο. 

Ηξεραν ότι 
υπήρχε το άλογο 
ακόμη κι αν δεν είχαν 

δει ποτέ 
τους». 

Μερικά από 
τα ονόματα των 
χαρακτήρων που 
χρησιμοποιείτε 
είναι ελληνικά. Θεωρείτε 

πως 
έχετε επηρεαστεί 

από τον αρχαίο 
ελληνικό 

πολιτισμό; 

«Εννοείτε 
εκτός του Λεωνίδα; 

Ναι, ελπίζω 
να έχω επηρεαστεί 

από 
την ελληνική 
κουλτούρα. 
Ποιος δεν θα 

το ήθελε άλλωστε; 
Δεν υπάρχουν άλλος λαός -εκτός από 
εμάς τους Σκωτσέζους φυσικά- που να 
άφησε τόσο έντονα το σημάδι του 
στην Ιστορία. Από τα παιδικά μου χρόνια, 

ήμουν ερωτευμένος με την Ιλιάδα 
και την Οδύσσεια, τις Ιστορίες του 
Ηροδότου και τον μεγαλοπρεπή θάνατο 

του Σωκράτη. Ενας από τους ήρωες 
του βιβλίου, ο Γέμκο ο δικηγόρος, θρηνεί 

επειδή όλ' αυτά δεν αποτελούν πια 

μέρος μιας συνηθισμένης 
καθημερινής 

συνομιλίας 
και νομίζω πως 
έχει δίκιο». · 

Πρέπει να είναι 
ερωτευμένος 
ο συγγραφέας, 

αν θέλει 
να γράψει 

για την αγάπη; 

«Οχι, δεν το πιστεύω. 
Αυτό θα 

σήμαινε πως 
ένας συγγραφέας 

θα πρέπει να 
πολεμά ο ίδιος 
για να περιγράψει 

έναν πόλεμο ή να είναι δολοφόνος 
αν πρόκειται να γράψει για φόνο». · 

Πιστεύετε ότι οι τάσεις που υπάρχουν 
στην αγορά του βιβλίου, μπορούν 
να επηρεάσουν τις επιλογές 

του συγγραφέα; 

«Auto θα ίσχυε στην περίπτωση που 
η απόκτηση χρημάτων είναι η πρώτη 
και μοναδική σκέψη. Ημουν τυχερός 
που το βιβλίο πούλησε πολλά αντίτυπα, 
αλλά δεν έχω φτάσει και στο σημείο να 
μη χρειάζεται να δουλέψω. Αν ήθελα να 
γράψω μόνο και μόνο για να πλουτίσω, 
θα έγραφα αστυνομικές ιστορίες ή 
ιστορίες για μια νέα γενιά βρικολάκων. 
Ομως, κάτι τέτοιο δεν με ενδιαφέρει. Οι 

ίδιοι οι άνθρωποι 
παρουσιάζουν 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, 

είναι 
mo αξιοπερίεργοι 
και ενδιαφέροντες 

απ' οποιοδήποτε 
άλλο θέμα. 

Αξίζει πραγματικά 
να γράφεις γι'αυτούς. 

Αυτό άλλωστε 
και θα δείξει 

αν τα κατάφερες 
στην δοκιμασία 
της τέχνης. Τέχνη 
ουσιαστικά είναι 
αυτό που μας δείχνει 

τι σημαίνει να 
είσαι άνθρωπος». · 

Πότε να περιμένουμε 
την επόμενη συγγραφική 

σας προσπάθεια; 

«Μόλις χθες υπέγραψα για τα επόμενα 
δύο βιβλία μου. To ένα έχει ήδη τελειώσει 

και είναι έτοιμο να πάρει το 
δρόμο του για το τυπογραφείο. Είναι 
πολύ διαφορετικό. Σαν μια μαύρη και 
πικρή σοκολάτα. Λέει την ιστορία ενός 
διάσημου συγγραφέα, σε μια απωθητική 

και βρόμικη αμερικάνικη πολιτεία 
του Νότου. Ξέμεινε από συγγραφικές 
ιδέες αλλά μόλις βλέπει ένα νεαρό κορίτσι 

στο πανεπιστήμιο που διδάσκει, 
πιστεύει ότι αν μπορούσε να την έχει, 
θα μπορούσε να γράψει και πάλι. Αλλά 
δυστυχώς, δεν γίνεται έτσι». 

Η γυναικεία n ρ α v υ α 11 κ οiη t α 
«TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΟ» 
Σ1ΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ 
«ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ», σελ. 992 

Νέα έκδοση της πρωτοποριακής και 
κλασικής πια μελέτης που κυκλοφόρησε 

το 1949 και αποτέλεσε το απόλυτο 
έργο αναφοράς του φεμινιστικού 

κινήματος. Τα 50.000 αντίτυπα της 
πρώτης έκδοσης εξαντλήθηκαν μέσα 
σε μια βδομάδα, ενώ το Βατικανό περιέλαβε 

το βιβλίο στη «μαύρη λίστα» 
του. 

Η Σιμόν ντε Μποβουάρ εξετάζει τη 
γυναίκα από βιολογική, ιστορική, κοινωνιολογική, 

ψυχαναλυτική, σεξουαλική, 
φιλολογική και μυθολογική πλευρά, 

για να καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι η κατωτερότητα της δεν είναι φυσικό 

χαρακτηριστικό αλλά «κοινωνική 
κατάσταση» που κατασκευάστηκε 
από τους άντρες. Στόχος της είναι να 
προσπαθήσει να δείξει με σαφήνεια 
πώς διαμορφώθηκε η «γυναικεία 
πραγματικότητα», γιατί η γυναίκα καθορίστηκε 

ως Αλλο και ποιες ήταν οι 
επιπτώσεις αυτού του καθορισμού 
από τη σκοπιά των αντρών. 

Οπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει: «Οι 

σημερινές γυναίκες 
έχουν σχεδόν εκθρονίσει 

το μύθο 
της θηλυκότητας 
αρχίζουν να κάνουν 
αισθητή την ανεξαρτησία 

τους με πολύ 
συγκεκριμένους 
τρόπους- δεν καταφέρνουν 

όμως εύκολα 
να βιώσουν απόλυτα 

την κατάσταση 
τους ως ανθρώπινα 
όντα. Εχοντας ανατραφεί 

από γυναίκες, 
μέσα στους κόλπους 
ενός γυναικείου κόσμου, ο φυσιολογικός 

προορισμός τους είναι ο γάμος, ο 
οποίος στην πραγματικότητα τις υποδουλώνει 

ακόμα και σήμερα στον άντρα 
- το αντρικό κύρος κάθε άλλο παρά 

έχει εξαλειφθεί: στηρίζεται ακόμα 
σε γερές οικονομικές και κοινωνικές 
βάσεις. 

Είναι συνεπώς αναγκαίο να μελετή¬ 

σουμε πολύ προσεκτικά 
την παραδοσιακή μοίρα 
της γυναίκας. 0α προσπαθήσω 

να περιγράφω 
πώς η γυναίκα μαθαίνει 
την κατάσταση της, πώς 
τη βιώνει, σε τι είδος 
σύμπαντος βρίσκεται εγκλωβισμένη, 

ποιους τρόπους 
διαφυγής έχει. Και 

μόνο αν όλα αυτά γίνουν 
κατανοητά», συνεχίζει η 
συγγραφέας, «μόνο τότε 

θα μπορέσουμε να 
καταλάβουμε ποια προβλήματα 

αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες που, 

έχοντας κληρονομήσει 
ένα βαρύ παρελθόν, προσπαθούν να 
χτίσουν ένα καινούργιο μέλλον». 

Εξήντα χρόνια μετά κι ενώ η φεμινιστική 
ουτοπία ξεφτάει καθώς σεξιστικές 

αντιλήψεις και πρακτικές επανέρχονται 
σε πολλά σημεία του πλανήτη, 

το έργο αξίζει να διαβαστεί ως ορόσημο 
της ιστορίας του γυναικείου κινήματος. 
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