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«Ο καλός δήμαρχος» 
Ο Andrew Nicoll, ο συγγραφέας του μυθιστορήματος «Ο καλός δήμαρχος», 
έχει βιώσει στο πετσί του τις ανατροπές και τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει n 
ζωή. Παρ' ότι εργάστηκε ως ξυλοκόπος, ανακάλυψε το ταλέντο που είχε στη 
συγγραφή και αποφάσισε να αφοσιωθεί σε αυτή. Με την επιμονή του και την 
ανεξάντλητη φαντασία του, κατόρθωσε να κερδίσει το Βραβείο του Καλύτερου 
Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα στη Σκωτία. Οι μικρές του ιστορίες έχουν 
δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Σήμερα ο Andrew Nicoll ζει 
στη Σκωτία. Είναι φ ετών, παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών. 
Στην Ελλάδα κυκλοφορεί στις 30/11 ένα σπουδαίο και πολύ ανθρώπινο 
μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Διόπτρα, με τίτλο «Ο καλός δήμαρχος», σε 
μετάφραση Φωτεινής Πίπη. Η υπόθεση έχει ως εξής: Σε μια καθωσπρέπει μα 
μάλλον ξεχασμένη γωνιά της Βαλτικής, ο καλός δήμαρχος Τάιμπο αδυνατεί να 
εκφράσει την αγάπη του στην κυρία Στόπακ, ώσπου 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... 
Η «C.P.» εξασφάλισε για εσάς μερικά αποσπάσματα από ένα βιβλίο που θα σας 
συγκινήσει. 

«Ε 
' να αεράκι μπήκε απθ το παράθυρο. 

Ο Τάιμπο το είδε να πλησιάζει, 
να αναδεύει τις φτελιές 

στη λεωφόρο πλάι στον 
Άμπερσαντ, να θαμπώνει το νερό στα σιντριβάνια 

της πλατείας, να κουνάει τις λεπτές κουρτίνες 
στο παράθυρο, να ανακατεύει τα χαρτιά πάνω 
στο γραφείο του κι έπειτα να προχωράει, αόρατο, 

προς το γραφείο τηςΑγάθης. Ήξερε ότι 
θα την είχε αγγίξει, θα είχε ακουμπήσει τα χείλη 

της, θα είχε γεμίσει το στόμα της - θα το είχε 
αναπνεύσει χωρίς καν να το καταλάβει. «Κυρία 
Στόπακ», φώναξε, «τι άρωμα είναι αυτό που 
φοράτε;» «Για ποιο λόγο ρωτάτε κάτι τέτοιο, 
Δήμαρχε Κρόβιτς;» «Κανένα λόγο. Συγγνώμη. 
Ξεχάστε πως ρώτησα». Ο Τάιμπο άνοιξε τον 
κόκκινο δερμάτινο φάκελο και άρχισε να διαβάζει. 

«Είναι το "Ταϊτή"», είπε εκείνη. 
Και ο Τάιμπο επανέλαβε το όνομα του άπειρες 
φορές από μέσα του όσο δούλευε. «Ταϊτή, Ταϊτή, 

Ταϊτή», γινόταν ένα με το κροτάλισμα της 
γραφομηχανής της και με τον ψίθυρο από τα σιντριβάνια 

και με το μουγκρητό του τραμ και ο 
Τάιμπο δούλευε ώσπου πύκνωσε το σκοτάδι. 
Αν της το ζητούσε, ηΑγάθη θα καθόταν όλη νύχτα 

για να τον βοηθήσει, αλλά δεν της το ζήτησε 
κι εκείνη καθάρισε το γραφείο της και το 

κλείδωσε λίγο μετά τις πέντε. Ένιωθε την απόγνωση 
να παγώνει το στήθος της σανποταμίσιο 

βότσαλο που κατρακυλάει σε κάθε της πλευρό 
και προσγειώνεται και μένει στο στομάχι της. 
Δεν είχε νόημα να γυρίσει σπίτι της, αλλά δεν 
είχε νόημα και να μη γυρίσει. Την ώρα που 
κλείδωνε το γραφείο της, έπιασε τον εαυτό της 
να σκέφτεται: «Σπίτι είναι το μέρος όπου πρέπει 

να σε αφήσουν να μπεις». Η γιαγιά της το έλεγε 
αυτό σαν παρηγοριά - καθησυχαστική υπόσχεση 

ότι πάντα θα ήταν ευπρόσδεκτη. Τώρα 
αυτή n φράση ακουγόταν σαν καταδίκη σε φυλάκιση 

και ξαναείπε από μέσα της: «Ποιο το αναθεματισμένο 
νόημα;» Περπάτησε πολύ ως το 

σπίτι της. Δεν ήταν όπως χθες, ένας ευχάριστος 
περίπατος προς έναν τόπο ευτυχίας, αλλά μια 
ατελείωτη, βαριά πεζοπορία μέσα στο κουρνιαχτό, 

σε δρόμους που έκαιγαν, στο τέλος μιας 
κουραστικής ημέρας. Δεν βιαζόταν. Τα πόδια 
της πονούσαν, τα ένιωθε να τσούζουν και να a- 

Ο «Καλός δήμαρχος» από τις εκδόσεις Διόπτρα 
θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία στις 30/11. 

νάβουν σε κάθε της βήμα, λες και το δέρμα 
στις πατούσες της πήγαινε να ξεκολλήσει από 
τα κόκαλα». 
[...] 

«Και έτσι είχαν τα πράγματα για τον Τάιμπο και 
τηνΑγάθη - κάθε μέρα σχεδόν τα ίδια. Τα συνηθισμένα. 

Σηκώνονταν το πρωί και έπαιρναν το 
τραμ για τη δουλειά τους από αντίθετες πλευρές 

της πόλης και εκείνη δούλευε όλη μέρα και 
στενοχωριόταν γιατί δεν υπήρχε κανείς στον 
κόσμο που να m νοιάζεται ή που να τη θέλει, ενώ, 

μόλις στη διπλανή πόρτα, ακριβώς στην άλλη 
πλευρά του τοίχου, ο καλός Τάιμπο Κρόβιτς 

ήταν δυστυχής γιατί τίποτε και κανέναν σε όλο 
τον κόσμο δεν ήθελε, εκτός από την κυρία Στόπακ. 

Ξεγελούσαν ο ένας τον άλλον. Είχαν ξεγελάσει 
ο ένας τον άλλον στο γάμο, όταν ηΑγάθη 

νόμιζε ότι ο Τάιμπο έκλαιγε από συγκίνηση, χω- 

Κριτικές για τον «Καλά δήμαρχο»: 
«Ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ 
- το διακρίνει ένα χιούμορ και μια λεπτότητα, που με 
συνεπήραν από την πρώτη σελίδα και με κράτησαν ως την 
τελευταία». 

«Daily Telegraph» 

«Ξεκάθαρο χειροτέχνημα ενός θαυμάσιου συγγραφέα». 
«The Financial Times» 

ρις να της περάσει από το μυαλό πως ίσως να έκλαιγε 
από αγανάκτηση γιατί την ήθελε και δεν 

μπορούσε να την έχει. Και n Αγάθη τον ξεγέλασε, 
όταν έκλαψε επειδή ζήλευε το χοντρό μωρό 

που μεγάλωνε μέσα στην κοιλιά της Κέα και 
εκείνος δεν το κατάλαβε. Ξεγελούσαν ο ένας 
τον άλλον κάθε μέρα με χίλιους διαφορετικούς 
τρόπους, χωρίς κανένας από τους δύο να τολμάει 

να παραδεχτεί αυτό που του έλειπε, χωρίς 
κανένας από τους δύο να τολμάει να πει τον πόνο 

του, απρόθυμοι και σι δύο να εξομολογηθούν 
την αλήθεια της ζωής τους. Κόντευαν, παραλίγο, 

να ξεγελάσουν και τους εαυτούς τους. 
Κι ωστόσο, ήταν παρηγοριά ο ένας για τον άλλον. 

ΗΑγάθη με την πληθωρική και εύθυμη ομορφιά 
της -δεν μπορούσε να μην είναι όμορφη- 

και ο Τάιμπο με την ευγένεια του. Ο Τάιμπο 
δεν μπορούσε να μην είναι ευγενικός. Ζέσταιναν 

ο ένας τον άλλον με αυτά τα μικρά δώρα 
την ευγένεια και την ομορφιά. Είναι πολύτιμα. 
Είναι πάντα δυσεύρετα». 
[...] 
«Ο Τάιμπο δεν εκκλησιαζόταν. Του άρεσε να ηγείται 

της πομπής του δημοτικού συμβουλίου 
στο ετήσιο προσκύνημα του στο λόφο της μητρόπολης 

και, σε κάποιες στιγμές απελπισίας, 
επικαλούνταν -όπως όλοι σι καλοί κάτοικοι της 
Ντοτ μαθαίνουν να κάνουν από μωρά- φωναχτά 
τη βοήθεια της Βαλπουρνίας. Μερικές φορές, 
μπορεί και να σήκωνε το βλέμμα του από το 
γραφείο του και να μιλούσε στη γενειοφόρο 
μοναχή πάνω στο οικόσημο της πόλης, όπως θα 
μίλαγε σε έναν καλό παλιόφιλο. θεωρούσε την 

προσευχή μια ευκαιρία για ηρεμία και για να 
συγκεντρώσει τις σκέψεις του σε ένα γαλήνιο 
μέρος αλλά, στην πραγματικότητα, δεν πίστευε 
ότι την εισάκουε κάποιος. Όταν έλεγε τα λόγια, 
τα εννοούσε ειλικρινά. Ερεαν μέσα από την 
καρδιά του όπως κατρακυλάει το χιόνι από τις 
στέγες όταν λιώνει αλλά, μετά από λίγο, το χιόνι 

εξαφανίζεται. Εξατμίζεται ή στάζει μέσα στις 
υδρορροές και δεν υπάρχει τίποτε που να μαρτυράει 

ότι ήταν κάποτε εκεί. Όταν προσευχόταν 
ο Τάιμπο, ήξερε ότι μιλούσε στον εαυτό του, όχι 

σε μένα και ασφαλώς όχι στον θεό, και ήξερε 
ότι αυτό σήμαινε πως δεν ήταν καθόλου 

προσευχή αυτό που έλεγε, οπότε, μια που μπορούσε 
να μιλάει στον εαυτό του εξίσου καλά 

και στην κουζίνα του όπως και στη μητρόπολη, 
δεν έμπαινε στον κόπο. Χειρότεροι άντρες από 
το Δήμαρχο Τάιμπο Κρόβιτς πήγαιναν στην εκκλησία 

εκείνο το πρωί και ίσως τους χρειαζόταν 
περισσότερο, αλλά αυτό που είχε ανάγκη ο Τάιμπο 

ήταν ένας καφές και αφού δεν πήγαινε 
στην εκκλησία είχε το χρόνο να τον φτιάξει. 
Σύρθηκε ως την κουζίνα, αφού πρώτα έκανε 
μια στάση στο μπάνιο. To σώμα του πονούσε 
σαν να είχε κοιμηθεί πάνω σε στρώμα από πέτρες. 

Ενιωθε ακόμα κουρασμένος, αγουροξυπνημένος 
και προβληματισμένος από κάποια 

παράξενα, ντροπιαστικά, ταπεινωτικά στιγμιότυπα 
ενός ονείρου που είχε διαποτίσει το μυαλό 

του, όπως διαποτίζει τις κουρτίνες ο καπνός 
του πούρου. Βόγκηξε και ταρακούνησε το κεφάλι 

του για να τα αποδιώξει, αλλά δεν το πέτυχε». 
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