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Ο Δημήτρης Σίμος είναι «ένας άνθρωπος που του αρέσει να μιλά για ήρωες της διπλανής πόρτας» όπως λέει ο ίδιος. Και στο «Σώσε με» μας 
συστήνει την αστυνόμο Λουκίδη και την οικογένεια Πομάνου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΟΣ

Ηταν η στιγμή να δημίου ργήσ® 
έναν γυναικείο χαρακτήρα

Συνέντευξη στην
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

α
Η ελληνική 
μυθολογία και 
τα αιματηρά 
της επεισόδια 
μπορεί να 
παραλληλιστούν 
στο κείμενο με 
τη δράση της 
οικογένειας 
Πομάνου και των 
περιφερειακών 
χαρακτήρων 
που καλείται 
να ανακρίνει 
η αστυνόμος 
Λουκίδη ^

ώσε με» είναι ο τίτλος 
του νέου βιβλίου του 
Δημήτρη Σίμου που 
κυκλοφόρησε πρό

σφατα από τις εκδόσεις «Με
ταίχμιο». Το ελληνικό αναγνω
στικό κοινό τον γνώρισε με 
τα «Βατράχια» την πρώτη του 
συγγραφική δουλειά, η οποία 
έλαβε την πρώτη θέση στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό μυ
θιστορήματος «Ασημένια Σε
λίδα», ενώ ο ίδιος ήταν υπο
ψήφιος για το βραβείο Νέου 
λογοτέχνη από το λογοτεχνι
κό περιοδικό «Κλεψύδρα». 
Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Σί
μος με το «Σώσε με» μας με
ταφέρει στην Κομοτηνή. Με 
αφορμή το μνημόσυνο του πα
τέρα της, η Νικόλ Πομάνου, 
μια νεαρή καλλιτέχνης ξυλο
γλυπτικής, επισκέπτεται το χω- 
ρτό της, το χωρτό της, το Κρυ
φό, γτα να συναντήσετ τη μη
τέρα κατ ττς δυο αδελφές της. 
Η μτκρότερη αδελφή της δεν 
εμφανίζετατ στο καθορτσμένο 
ραντεβού. Η εξαφάντσή της 
θα δοκτμάσετ τους δεσμούς 
της οτκογένετας. Γτα να τη 
σώσουν, πρέπετ να ανττμε- 
τωπίσουν τα μυσττκά που τό
σα χρόνια έκρυβαν στο Δά
σος των Μαντταρτών. Την 
ίδτα σττγμή, στον υγρότοπο 
του Εθντκού Πάρκου Θράκης, 
η αστυνόμος Λουκίδη ανακα- 
λύπτετ το παραμορφωμένο 
πτώμα μτας γυναίκας...
Με αφορμή το «Σώσε με» σή
μερα μτλάμε με τον Δημήτρη 
Σίμο γτα τη μοίρα, τη νέα του 
ηρωίδα, τον γυνατκείο ψυχτ- 
σμό, την σχέση πραγματτκό- 
τητας κατ φαντασίας, τη θέ
ση της γυναίκας σε ανδρο- 
κρατούμενα επαγγέλματα κατ 
πολλά άλλα.

Η δράση του βιβλίου εξε
λίσσεται στην Κομοτηνή. 
Γιατί επιλέξατε αυτή την πε
ριοχή; Πιστεύετε πως η πε
ριφέρεια κρύβει περισσότε

ρα μυστικά από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα;
Η ατμόσφατρα παίζετ πολύ ση- 
μανττκό ρόλο στα περτσσότε- 
ρα έργα μου κατ η Θράκη εν- 
δείκνυτατ γτα την τοπο - γεω
γραφία που ήθελα να χρηστ- 
μοποτήσω. Επίσης, η ύπαρ
ξη κοτνοτήτων με δταφορε- 
ττκό θρησκευττκό πολιττσμό 
από την πλετοψηφία των κα
τοίκων της περτοχής δημτουρ- 
γούσε μτα εξατρεττκή ευκατρία 
να ανακαλύψω μτα πολύ - πο- 
λτττσμτκότητα που πρόσφερε 
την εξωττκή χροτά που ήθε

λα να έχετ το κείμενο. Η περτ- 
φέρετα δεν κρύβει λιγότερα ή 
περισσότερα μυσττκά από τα 
αστικά κέντρα, αλλά τα κρύβει 
καλύτερα, βαθύτερα, σε σκο
τάδια που γτα να νικηθούν 
από το φως πρέπετ να ψάξεις 
για ήρωες.

Σε μερικούς ίσως κάποια 
γεγονότα να φαίνονται εξω
πραγματικά. Υπάρχουν φο
ρές που η πραγματικότητα 
ξεπερνά τη φαντασία;
Η έμπνευσή μου στα περισ
σότερα έργα μου είναι οι άν

θρωποι κατ τα περιστατικά της 
πραγματικής ζωής. Ετσι κατ 
σε αυτό το έργο, η περιθω
ριοποίηση των μειονοτήτων 
στην ελληνική κοινωνία ήταν 
αυτό που αποτέλεσε το έναυ- 
σμα για να βάλω την πρώτη 
πρόταση στο νέο μου μυθι
στόρημα. Μια ωμή πραγμα
τικότητα.

Στο «Σώσε με» μας συστή
νετε την αστυνόμο Λουκί
δη. Πώς αποφασίσατε να 
επιλέξετε μια γυναίκα ντε- 
τέκτιβ;

Ηταν η στιγμή να δημιουργή
σω έναν γυναικείο χαρακτή
ρα σε αυτό τον ρόλο. Το εί
χα ανάγκη, ήθελα να δω την 
πλευρά του αστυνομικού υπό 
ένα θηλυκό πρίσμα, να δοκι
μάσω μια διαφορετική προ
σέγγιση.

Η ίδια κάποια στιγμή σκέ
φτεται τις υποχρεώσεις 
«που τη βαραίνουν λόγω 
βαθμού, γένους, οικογέ- 
νειας». Είναι αυτή η φρά
ση ένα σχόλιο για τις δυ
σκολίες που αντιμετωπί
ζουν οι γυναίκες σε ανδρο- 
κρατούμενους επαγγελμα
τικούς χώρους;
Ναι και χωρίς υπεκφυγές. Δυ
στυχώς ακόμα και οι σύγχρο
νες κοινωνίες όπως και η ελ
ληνική εκδηλώνει σεξιστικά 
και οπισθοδρομικά ταμπού σε 
σχέση με το γυναικείο φύλο.

Κεντρικά πρόσωπα -εκτός 
της αστυνόμου- τέσσερις 
γυναίκες. Τρεις αδελφές 
και η μητέρα τους. Πόσο 
δύσκολο ήταν να γράψε
τε «μιλώντας» ως γυναίκα; 
Πώς πλησιάσατε τη γυναι
κεία ψυχοσύνθεση;
Είναι η πρώτη φορά που προ
σεγγίζω τόσους διαφορετικούς 
γυναικείους χαρακτήρες και 
αποφασίζω να προσεγγίσω 
τους δεσμούς και τις σχέσεις 
μιας επαρχιακής μητριαρχι
κής οικογένειας και μάλιστα 
σε διάλυση. Η οικογένεια Πο
μάνου, η μητέρα και οι τρεις 
κόρες της οικογένειας με έβα
λαν σε έναν κόσμο αγάπης και 
ανταγωνισμού, αδικίας και λύ
τρωσης. Ηταν πολλές φορές 
που με προβλημάτισε αν ο 
πόνος ερμηνεύεται διαφορε
τικά, βιώνειαι με άλλους κα
νόνες λόγω φύλου και ανώ
τερης συναισθηματικής ευφυ
ΐας του θηλυκού γένους και σε 
αυτό το κομμάτι έδωσα τη με
γαλύτερη προσοχή.

Η μοίρα ορίζει τις επιλογές μας
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το «Σώσε με» ως μια 
σύγχρονη αρχαία τραγωδία; Ερχεται τελικά η κάθαρ
ση για τους πρωταγωνιστές;
Το «Σώσε με» είναι μια διαδρομή από την οποία προσπάθη
σα να βγω αλώβητος, με συνοδηγό τη Νικόλ Πομάνου, μια 
νεαρή καλλιτέχνιδα ξυλογλυπτικής που αναζητά τη χαμένη 
της αδελφή. Η ελληνική μυθολογία και τα αιματηρά της επει
σόδια μπορεί να παραλληλιστούν στο κείμενο με τη δράση 
της οικογένειας Πομάνου και των περιφερειακών χαρακτή
ρων που καλείται να ανακρίνει η αστυνόμος Λουκίδη. Οι 
ελληνικοί μύθοι, που αντικατοπτρίζουν τα ήθη και τις συνή
θειες της εποχής τους, βρίθουν από περιστατικά αιματηρών 
πράξεων. Στην ελληνική μυθολογία ο φόνος και η αδικία 
βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη. Ο Ηρακλής εξολοθρεύει 
ολόκληρες οικογένειες, επειδή τον αδίκησαν, θεοί και θεές 
επιφυλάσσουν τρομερές τιμωρίες σε όσους τους αγνοούν. 
Η Μήδεια σκοτώνει τα παιδιά της για να τιμωρήσει τον Ιά-

σονα και καταδικάζει τη γενιά του σε μη-συνέχεια.

«Ποτέ δεν είσαι σίγουρος τι 
διαλέγει η μοίρα» αναφέρει μια 
ηρωίδα. Πόσο είναι στο χέρι της 
μοίρας ή στο χέρι μας οι εξελίξεις 
στη ζωή μας;
Η μοίρα ορίζει τις επιλογές μας. Στο 
χέρι μας είναι οι αποφάσεις, οι επιλο
γές μας, σε αυτό το μονοπάτι που μας 
έχει ήδη οριστεί και υποδειχτεί από τη 
γέννησή μας.

«Από τη μέρα που γεννιόμαστε αυτομά
τως γινόμαστε ιστορίες, κι εγώ έχω απο
φασίσει να μιλώ γι’ αυτές». Αν μιλούσατε 
για τη δική σας ιστορία ποια θα ήταν αυ-

τή; Τι τίτλο θα είχε;
Ενας άνθρωπος που του αρέσει 
να μιλά για ήρωες της διπλανής 
πόρτας...

Η αστυνόμος Λουκίδη ήρθε 
για να μείνει; Και τι κάνει 
αυτή την εποχή ο αστυνό
μος Καπετάνος;
Η αστυνόμος Λουκίδη ήρθε 
και έμεινε, αλλά δεν νομίζω 
πως θα την ξαναδούμε. Σε 
ό,τι αφορά τον αστυνόμο 
Καπετάνο, θα τα ξαναπού- 
με το καλοκαίρι του ’21, 
με την τέταρτη ιστορία 
του σε «Σκοτεινά νερά».
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