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Δεν έχουν σημασία ο χρόνο 
και ο wnos, αλλά οι άνθρωποι 
Η συνάντηση μου με τον βραβευμένο Σκοτσέζο συγγραφέα Andrew Nicoll με αφορμή την επίσκεψη του στη χώρο 
μας ήταν άκρως διασκεδαστική. Με έντονη σκοτσέζικη προφορά και με απόλυτη σοβαρότητα, αυτοσαρκαζόταν με 
ένα χιουμοριστικό πνεύμα που διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. Χαρακτηριστικά, κοιτάζοντας ένα 
άρθρο για το βιβλίο του, σχολίασε: «Πολύ καλό το κείμενο, αλλά, για δες, έκαναν λάθος κι έβαλαν τη φωτογραφία 
ενός χοντρού αντί για τη δική μου!» και μου έδειξε το εν λόγω άρθρο με τη δική του, βέβαια, φωτογραφία. To ίδιο 
ανάλαφρο πνεύμα διατρέχει και το γεμάτο ευαισθησία μυθιστόρημα του, «Ο καλός δήμαρχος», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Διόπτρα, οε μετάφραση της Φωτεινής Πίπη. Η ιστορία του διαδραματίζεται στη μικρή πόλη της Ντοτ, της 
οποίας ο δήμαρχος, Τάιμπο, είναι ερωτευμένος με την παντρεμένη γραμματέα του, Αγάθπ, αλλά διστάζει να αψηφήσει 
τις κοινωνικές επιταγές και να το εκδηλώσει, γιατί επιθυμεί, πάνω από όλα, να τον θεωρούν «καλό». 

Τι σας ώθησε στη δημιουργία αυτού του μυθιστορήματος; 
Όταν έκλεισα τα σαράντα, με έπιασε n κρίση της μέσης ηλικίας και άρχισα 
να γράφω διηγήματα... 
Γιατί περιμένατε να γίνετε σαράντα χρονών για να ασχοληθείτε με 
τη λογοτεχνία; 
Εσείς είστε μια νέα και χαριτωμένη κοπέλα, δεν μπορείτε να καταλάβετε 
πώς νιώθει ένας άντρας όταν γίνεται σαράντα. Λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος 

έχυσε πικρά δάκρυα όταν δεν υπήρχαν πια άλλες χώρες να κατακτήσει. 
Ήταν τότε τριάντα δύο χρονών. Εγώ είχα συμπληρώσει τα σαράντα και 

δεν είχα κατακτήσει καμία χώρα! Γνωρίζω ότι τέτοιου είδους καταστάσεις 
παίζουν άσχημα παιχνίδια με το μυαλό του ανθρώπου. Φέρνω πάντα ως 
παράδειγμα έναν φίλο μου, ο οποίος στα σαράντα του βρήκε μια νεότατη 
κοπέλα για γκόμενα, αγόρασε σπορ αμάξι και έβγαλε ένα πανάκριβο διαζύγιο. 

Η συγγραφή διηγημάτων ήταν πολύ οικονομικότερη, θέλησα απλώς 
να υπάρχει και κατι άλλο σχετικό με μένα, κάποια άλλη έκφανση της ζωής 
μου. Τελικά, τα διηγήματα αποδείχθηκαν αρκετά επιτυχημένα, εκδόθηκαν, 
και αυτό μου άφησε μια ωραία αίσθηση. Εκείνη την εποχή είδα ένα όνειρο 
το οποίο θεώρησα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει καλό υλικό για ένα διήγημα 

κι έτσι άρχισα να το γράφω, πιστεύοντας ότι 0α βγει οε περίπου οκτώ 
σελίδες.Ύστερα από 18 μήνες και από πολλές διαδρομές με το τρένο, είχα 
στα χέρια μου αυτό το βιβλίο. 
To γράφατε δηλαδή όλο κατά τη διάρκεια των διαδρομών που κάνετε 
με το τρένο για να πάτε στη δουλειά; 
Ναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Έγραφα στο σημειωματάριο μου στο 
τρένο και το δακτυλογραφούσα τα απογεύματα και το Σαββατοκύριακο 
στο σπίτι. 
Όταν τοποθετήσατε την τελευταία τελεία στο κείμενο, προβλέπατε 
ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία; 
Ποτέ δεν μου πέρασε μια τέτοια σκέψη. Δυσκολεύτηκα μάλιστα πολύ να το 
εκδώσω. Ήταν απαίσια εμπειρία. Στην Αγγλία έχουμε τηλεοπτικές εκπομπές 
όπως το «X-Factor» και το «Βρετανία, έχεις ταλέντο». Δεν μου αρέσουν κα- 
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θόλου, αλλο λατρεύω τα αρχικά στάδια τους, με τις οντισιόν, όταν πηγαίνουν 
όλοι οι βλάκες που νομίζουν πως ο καθένας τους είναι ο επόμενος 

Μάικλ Τζάκσον - κατι το οποίο προφανώς δεν ισχύει Βρίσκω, ωστόσο, αυτή 
τη φάση εκπληκτικά διασκεδαστική. Για δύο χρόνια, λοιπόν, όσο πάλευα 

να εκδοθεί το μυθιστόρημα, σκεφτόμουν ότι ίσως να είμαι σαν αυτούς. Εγώ 
μπορεί να πίστευα ότι είναι καλό βιβλίο (άρεσε, μάλιστα, πολύ και στη μαμά 
μου!), αλλά ίσως πίσω από την πλάτη μου οι εκδότες να έσκαγαν στα γέλια, 
λέγοντας «Τι καραγκιόζης είναι αυτός; Νομίζει ότι είναι ο επόμενος Μάικλ 
Τζάκσον!». Είναι επώδυνη διαδικασία, γιατί, αφού το στείλεις, ύστερα κάθεσαι 

και περιμένεις, για βδομάδες, μετά για μήνες, και δεν λαμβάνεις καμία 
απάντηση. Είχα τελειώσει το γράψιμο στη διάρκεια των διακοπών μου 

στην Ισπανία και είχα αποφασίσει ότι, αν δεν εκδιδόταν έπειτα από δύο χρόνια, 
θα σταματούσα τις προσπάθειες. Δέκα μέρες πριν από την λήξη αυτής 

της προθεσμίας, έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν εκδοτικό οίκο του Εδιμβούργου, 
με το οποίο με πληροφορούσαν ότι το ήθελαν. Σήμερα πλέον έχει 

εκδοθεί οε 23 χώρες. 
θεωρείτε ότι είναι μια ιστορία για τους ανθρώπους ή ότι αφορά 
περισσότερο την πόλη στην οποία κατοικούν; 
Η πόλη της Ντοτ είναι όντως ένας από τους ήρωες του βιβλίου, γιατί, όταν το 
έγραψα, την είχα χαρτογραφήσει πλήρως: ήξερα πού κατοικούσε ο καθένας 
και μπορούσα να το αναπαραστήσω λεπτομερώς μέσα στο μυαλό μου, κυρίως 

επειδή είναι βασισμένη στο μέρος όπου μένω, το Νταντί, το οποίο απλώς 
μετακίνησα λίγο βορειοανατολικότερα. Υπάρχουν πολλά μέρη και χαρακτήρες-προσωπικότητες 

που μου είναι γνωστά, τα γνωρίζω από τον τόπο μου. 
Προσπάθησα, όμως, να το πλάσω σαν ένα μέρος που δεν βρίσκεται σε κάποιον 

χάρτη και δεν τοποθετείται σε κάποια απόλυτα συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Γιατί δεν έχουν σημασία ο χρόνος και ο τόπος, αλλά σι άνθρωποι. Και 
οι άνθρωποι είναι πάντα οι ίδιοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Ακρόπολη γελούσαν, 

έκλαιγαν, διασκέδαζαν και στενοχωριούνταν ακριβώς όπως εμείς. Δεν 
νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν αλλάξει καθόλου στο πέρασμα των αιώνων. 
Οπότε, αυζό που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι και το πώς αυτοί νιώθουν. 
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Αν θες να γράψεις 
ένα βιβλίο, 

πάρε ένα κομμάτι χαρτί, 
πάρε ένα μολύβι, 

ακουμπά το ατο χαρτί 
και άρχισε να το κουνάς 

Έτσι γεννιούνται 
τα βιβλία. 

Γιατί τοποθετήσατε ως αφηγήτρια την προστάτιδα αγία της πόλης; 
Επέλεξα να βάλω έναν παντογνώστη αφηγητή nw να napomptl τα πάντα 
από ψηλά, γιατί τεχνικά είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις κώηοισν που ξέρα 
ακριβώς τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή, πώς ακριβώς νιώθουν οι ήρωες 
να έχει ταυτόχρονα μοναδική διορατικότητα. Ταυτοχρόνως, την έηλαοο 
μια μοναχή 1.200 χρόνων, με μούσι, έτσι όπως αυτοσυσυτνεται και στους 
αναγνώστες στην αρχή του βιβλίου. M' αυτόν τον τρόπο, πίΜα να υποδηλώσω 

ότι το μυθιστόρημα αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά ότι έχει non λιγάκι 
παράξενο, κάτι λίγο παραμυθένιο, για να μην περιμένουν μια ρεαλιατκΑ 

αποτύπωση. Η αγία παρεμβαίνει από καιρού εις καιρόν στην ιστορώ, σ*οΑ*άζοντας 
τις εικόνες της στους τοίχους ή στον καθεδρικό ναό, ώστε να θυμίζει 

στους αναγνώστες ότι αυτή είναι ο αφηγητής τπς ιστορίας. 
Γράφετε για τα πολλά πρόσωπα και τις πολλές εκφάνσεις της αγάπης. 
Ποια είναι n πιο σημαντική και γιατί; 
Ήθελα να γράψω τι είναι αγάπη, καθώς και τι δεν είναι αγάπη. Αλλα και για 
τα παραμύθια και τις αυταπάτες που επιβάλλουμε στον εαυτό μιις προκειμένου 

να χωρέσουμε τις ζωής μας στο πλασματικό δοχείο του ιδανικού. 
Ήθελα να γράψω για τους μπελάδες που προκαλούμε στους εαυτούς μας, 
λέγοντας ψέματα σ' εμάς και στους γύρω μας. Μακάρι να μπορούσαν οι 
άνθρωποι να είναι ειλικρινείς και να λένε την αλήθεια1 Είμαι παντρεμένος 
με την ίδια γυναίκα 23 χρόνια, οπότε δεν έχω και τεράστια εμπειρία a' αυτά 

τα θέματα. Έχω βρεθεί όμως οε ανάλογη κατάσταση και γνωρίζω: όταν 
αγαπάς, γίνεσαι πολύ ευάλωτος. Τοποθετείς όχι μόνο την ευτυχία που αλλά 

και την επιβίωση σου στα χέρια άλλων ανθρώπων. Είναι μια πολύ επικίνδυνη 
ενέργεια και απαιτεί κουράγιο. Μερικοί άνθρωποι δεν αντέχουν να 

κάνουν αυτό το άλμα. 
Λέτε ότι 0a ήταν καλύτερα άμα υπήρχε ειλικρίνεια. Μήπως, όμως, 
θα ήταν επίσης πιο επώδυνα; 
Αυτό είναι ένα επανερχόμενο δίλημμα. Για να είμαι όμως mo συγκεκριμένος, 
θα σας φέρω ένα παράδειγμα: δεν είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει διαφορά 
μεταξύ άντρα και γυναίκας. Εύχομαι να γνώριζα, όταν ήμουν νεότερος, ότι 
τα κορίτσια γουστάρουν τα αγόρια όσο και τα αγόρια γουστάρουν τα κορίτσια. 

Εύχομαι οι γυναίκες να καταλάβουν ότι οι άντρες δεν τις θΓλουν μόνο 
για το σεξ, αλλά τους ενδιαφέρουν πολύ n στήριξη, n συντροφικότητα, n 

σταθερότητα και όλα αυτά. Έχει υπερισχύσει ο μύθος ότι οι γυναίκες θέλουν 
μόνο σχέσεις και οι άντρες μόνο σεξ, ενώ στην πραγματικότητα είναι 

λάθος: άντρες και γυναίκες θέλουν και σχέσεις και σεξ. Αν ήμασταν ειλικρινείς 
σχετικά με αυτά τα ζητήματα, n ζωή θα ήταν mo απλή. 

Ένα από τα βασικά θέματα του βιβλίου σας είναι n σημασία του «καλού» 
έναντι του «δίκαιου» ή του «νομοταγούς». Τι αντιπροσωπεύουν 

αυτές οι έννοιες για εσάς; 
Νομίζω on ο Τάιμπο, για να τον σέβονται, να τον θεωρούν υπόδειγμα και 
να έχουν καλή γνώμη γΓ αυτόν, θέλει να ακολουθεί τους κανόνες. Φαίνεται 

σωστό, αλλά δεν είναι. Αν παρέβαινε τους κανόνες και παραδεχόταν ότι 
αγαπάει την Αγάθη, όλα 0a είχαν εξελιχθεί mo εύκολα. Οπότε, το να κάνεις 
το σωστό δεν είναι πάντα και καλό. 

Οι ευκαιρίες, ειδικά οι χαμένες, απασχολούν ιδιαίτερα τους 
Υπάρχουν ευκαιρίες για τις οποίες μετανιώνετε που τις χάσατε; 
Στην πραγματικότητα, όχι. Έχουμε μια παροιμία στη Βρετανία που λέει: «Οι 
τύψεις είναι για όσα δεν έκανες και όχι για όσα έκανες». Η ζωή μου έχει πάει 

αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι τελικά οι περισσότεροι από εμάς, 
όταν κοιτάμε πίσω τη ζωή μας με αντικειμενικότητα, βλέπουμε ότι n πλειονότητα 

των αποφάσεων που πήραμε μας βγήκε τελικά οε καλό. Βέβαια, ίσως 
να ήμουν απλώς τυχερός. ,. 
Η κύρια επαγγελματική ενασχόληση σας 
είναι n δημοσιογραφία. Σας βοήθησε αυτό 
καθόλου στη συγγραφή; 
Όχι, είναι εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείς 

εντελώς διαφορετικούς μυς του μυαλού 
σου για κάθε μια από αυτές. 

Η ενασχόληση σας με τη γραφή πρέπει, 
ωστόσο, να σας προσέφερε μια εξοικείωση 
με τη γλώσσα και το γράψιμο... 
Ναι, σίγουρα. Αν πας στο γραφείο τώρα και το 
αφεντικό σου πει «Θέλω να μου γράψεις, μέχρι 

τις 4-5.000 λέξεις για τα πορτατίφ», 0a το 
κάνεις. Όλα είναι ζήτημα εφαρμογής και εξάσκησης. 

Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που είναι 
πολύ καλλιτεχνικοί τύποι και οι οποίοι βασανίζονται 

και αγχώνονται για την έμπνευση, τα κίνητρα 
των ηρώων και όλα τα τεχνικά, δομικά, 

στοιχεία, ενώ στην πραγματικότητα όλα είναι 
δικαιολογίες για να μη στρωθούν να γράψουν 
βιβλία. Αν θες να γράψεις ένα βιβλίο, πάρε ένα κομμάτι χαρή, πάρε ένα μολύβι 

ακουμπά το στο χαρτί και άρχισε να τα κουνάς,Έτσι γεννιούνται τα βιβλία. 
Με το να κάθεσαι στο δωμάτιο και να σκέφτεσαι να γράψεις ένα βιβλίο 

δεν δημιουργείται ποτέ κανένα βιβλίο. Θ 
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