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Στην Πολυξένη Καραμίχα 

Ε
ίναι μια γυναίκα εντυπωσιακή, με φλο-
γερό ταμπεραμέντο και ξεκάθαρη ει-
κόνα για τα «θέλω» της, μια γυναίκα με 

τσαγανό και ζηλευτή αυτοπεποίθηση. Η ηθο-
ποιός και συγγραφέας Δήμητρα Παπαδή-
μα μιλά στη Realnews για το καινούργιο βι-
βλίο της, το οποίο έχει πολλά αυτοβιογραφικά 
στοιχεία, ενώ σοκάρει η μαρτυρία της για σε-
ξουαλική παρενόχληση που υπέστη πάνω στη 
σκηνή από συνάδελφό της. Παράλληλα, ανα-
φέρεται στα δύσκολα παιδικά χρόνια που την 
οδήγησαν στη συγγραφή του «Βίος βίας», αλ-
λά και σε όσα φωτίζουν τη ζωή της: τον σύζυ-
γό της Γιάννη Μποσταντζόγλου και την κόρη 
της Μαρία Θαλασσινή.

 Πώς «γεννήθηκε» το καινούργιο βιβλίο σας 
με τίτλο «Βίος βίας»; 

Προέκυψε από τη δύσκολη καθημερινότη-
τα, από την «κηδεία» του θεάτρου. Ξύπνη-
σα μια μέρα και συνειδητοποίησα ότι ο βί-
ος μας έχει πολλή βία. Ξεκίνησα να γράφω 
για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασα.
 Μιλήσατε για την «κηδεία» του θεάτρου. 

Το 2017, όμως, που ξεκίνησε η συγγραφή 
του βιβλίου, δεν γνωρίζαμε για τα «σκοτει-
νά» σημεία…

Δεν μιλούσαμε γι’ αυτό, αλλά υπήρχε. Εγώ 
είχα ζήσει κάτι αντίστοιχο στο θέατρο, λίγο 
πριν αρχίσω να γράφω το βιβλίο. Για μία ακό-
μη φορά έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Είχα 
φοβερή οργή και θυμό μέσα μου. 

 Μου κάνει εντύπωση που σε μια φάση της 
ζωής σας, που ήσασταν ήδη καταξιωμένη, με 
πολλά θεατρικά χιλιόμετρα, κάποιος σας συ-
μπεριφέρθηκε άσχημα.

Εγινε το 2016-2017 από έναν άνθρωπο που 
ήταν 10 χρόνια μικρότερός μου. Με πείραξε 
πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Ηταν ένα μεγά-
λο πισωγύρισμα για εμένα. Με τάραξε. Ηταν 
Μεγάλη Εβδομάδα και θα πηγαίναμε να παί-
ξουμε στην Πάτρα. Ο συγκεκριμένος άνθρω-
πος μού παραβίαζε το εσώρουχο πάνω στη 
σκηνή. Ηθελα να πάω να καταγγείλω το πε-
ριστατικό, αλλά μετά σκέφτηκα ποιος θα με 
υποστηρίξει. Ηταν κάτι που το έκανε πάνω 
στη σκηνή παρουσία θεατών. Ποιος θα με 
πίστευε; Φόρεσα σορτς και μου το έσκισε… 
Ο κόσμος πίστευε ότι είναι μέρος της παρά-
στασης, αλλά δεν ήταν. Αμφέβαλα για τον 
ίδιο μου τον εαυτό. Σκεφτόμουν μήπως τον 
προκάλεσα εγώ στην ερωτική σκηνή.

Η ηθοποιός και 
συγγραφέας Δήμητρα 
Παπαδήμα μιλά στην 

«R» για τη βία που έχει 
ζήσει πάνω στη σκηνή, 

για τα δύσκολα παιδικά 
της χρόνια, καθώς και 
για τα συν και τα πλην 

της ωριμότητας, ενώ 
αναφέρεται στην εποχή 
που «περπατούσε στον 

δρόμο και τράκαραν 
τα αυτοκίνητα» 

«Στη ζωή μου 
με πόθησαν 
πολλοί άνδρες»


