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fa 

εοΝοε 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ 

«ΛΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΩ 
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» 
EUROVISION 2013 
ΟΣΑ ΛΕΝ ΕΛΕΙΧΑΝ 
ΟΙ ΚΑΡΙΕΡΕΣ! 

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ∆ΕΝ 
ΧΑΝΩ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΟΥ! 

[HOV 
Η παρουσιάστρια µιλά για την επιστροφή της οτο γυαλί, τις κριτικές 
που έχει δεχθεί και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της n µητρότητα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥ-Η 

ΜΟΥ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΡΤ! 

ΡΑΝΙΑ ΘΡΑΣΚΙΑ 

Με την εκποµπή «Αλλάζω» και το αισιόδοξο σλόγκαν της 
«Αλλάζω... αλλά ζω», n παρουσιάστρια θα δίνει καθηµερινά 

µάχη στην πρωινή ζώνη της δηµόσιας τηλεόρασης µε σκοπό 
να πείσει τους τηλεθεατές v' αλλάζουν κανάλι. Η Ράντα 

Θρασκιά µας µιλά για τις εµπειρίες που αλλάζουν ζωές, για τις 
κριτικές που είναι έτοιµη να δεχθεί αλλά και για το πρώτο της 

βιβλίο, που κυκλοφορεί µε τίτλο «Κοιτάω Μπροστά». 

Συνέντευξη στη ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΑΑΟΥ Εικονογράφηση ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΖΑΝΤΕ 

Επιστρέφεις στο προσκήνιο 
έπειτα από αρκετό 

καιρό µε ένα βιβλίο και 
µια νέα εκποµπή στη 
δηµόσια τηλεόραση... 

∆εν αισθάνοµαι ότι λείπω και πάρα πολύ 
καιρό από το γυαλί. Η τελευταία µου 

δουλειά ήταν το «Υπάρχει λύση» στον 
Alter, που διήρκεσε µόνο λίγες εβδοµάδες 

λόγω των γνωστών προβληµάτων 
που είχε το κανάλι και που οδήγησαν 
στο κλείσιµο του. Οµως, µε την επαγγελµατική 

αυτή ατυχία συνέπεσε µια 
πολύ ευνοϊκή συγκυρία για µένα, γιατί 
µπόρεσα έτσι να είµαι κοντά στον µικρό 
µου γιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκποµπής 

ήµουν σε πολύ προχωρηµένη 
εγκυµοσύνη οπότε ήταν πραγµατικά 
µεγάλη τύχη το γεγονός ότι µου δόθηκε 

n δυνατότητα να είµαι τους πρώτους 
µήνες κοντά στο νεογέννητο µωρό µου. 
Για πρακτικούς λόγους αλλά και για καθαρά 

συναισθηµατικούς, καθώς θεωρώ 

πολύ σηµαντικό οι µητέρες να είναι µαζί 
µε τα παιδιά τους κυρίως στους πρώτους 

µήνες της ζωή τους. 
Αν n εκποµπή «Υπάρχει λύση» συνεχιζόταν, 

όµως, θα τη σταµατούσες 
για να µείνεις σπίτι µε to µωρό 

σου; Οταν µου είχε δοθεί n ευκαιρία, 
δεν είχα την τόλµη να το κάνω. Η ζωή 
µου µε έφερε σε αυτήν τη θέση και µου 
έδωσε αυτή την ευκαιρία ∆εν ήταν 
προσωπική µου επιλογή. Τώρα ma µπορώ 

να πω µε το χέρι στην καρδιά ότι θα 
προτιµούσα να κάνω αυτό, τώρα που έχω 

βιώσει την εµπειρία της µητρότητας, 
αυτούς του δύσκολους και κρίσιµους 
για τη σχέση της µητέρας και του παιδιού 

µήνες, σίγουρα θα επέλεγα να καθίσω 
στο σπίτι. 

Ο τίτλος της νέας εκποµπής είναι 
«Αλλάζω». Εσένα tt σε έχει αλλάξει; 

Η µητρότητα µε έχει αλλάξει. Και 
σε µερικά θέµατα προς το χειρότερο. Ας 
πούµε, πριν γίνω µητέρα ήµουν πολύ 
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Πρεηιερα Η εκποµπή 
«Αλλάζω» » θα ξεκινήσει 
στα µέσα Μαρτίου στην 
κρατική τηλεόραση και Sa 
µεταδίδεται ICH το πρωί 
από την ΕΤ-1. To βιβλίο της 
«Κοιτάω Μπροστά» 
κυκλοφορεί ήδη από τις 
εκδόσεις ∆ιόπτρα. 

ψύχραιµη, κάτι που έχω χάσει εντελώς. 
Πολύ mo εύκολα διάφοροι φόβοι βρίσκουν 

τον δρόµο τους µέσα µου αη' ό,τι 
στο παρελθόν. Ισως όσο µεγαλώνουν τα 
παιδιά και θα αισθάνοµαι ότι πατούν 
στα πόδια τους, νοµίζω ότι θα αλλάξουν 
και θα εξελιχθούν όλα αυτά µέσα µου. 
Οµως, ο τίτλος της εκποµπής σηµαίνει 
κάτι πιο γενικό. Με βάση όλα αυτά που 
εισπράττουµε ως Ελληνες πολίτες αυτήν 
τη δύσκολη στιγµή, πρέπει να προσαρµοστούµε 

σε µια νέα πραγµατικότητα, 
άρα να αλλάξουµε. Ο σκοπός, όµως, είναι 

να ζούµε καλά σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα. 
Αρα πρέπει να βρούµε τους 

τρόπους να είµαστε καλά µέσα στις νέες 
συνθήκες Είναι µια πολύ συνειδητή επιλογή 

ζωής που θέλουµε να µεταλαµπαδεύσουµε 
και στους τηλεθεατές και στον 

εαυτό µας. 
Με ττ θα ασχολείται n εκποµπή; 
Είναι µια τρίωρη καθηµερινή εκποµπή, 
στην οποία προσπαθούµε να προσεγγίσουµε 

όλα τα θέµατα από τέτοια πλευρά 
ώστε να είναι χρηστικά και µέσα από 
αυτά οι τηλεθεατές να έχουν πρόσβαση 
στην πληροφορία. Θα υπάρχουν και ενότητες 

οικογενειακής φροντίδας και 
ψυχολόγοι και γιατροί θα µας βοηθούν 
να βρίσκουµε λύσεις σε προβλήµατα. 
Πιστεύεις ότι τώρα, µε όλους 
τους κλυδωνισµούς που δέχεται n 
δηµόσια τηλεόραση, είναι n κατάλληλη 

στιγµή για να ενωθείς µε το 
δυναµικό της; 
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∆εν θυµάµαι κάποια εποχή 
που n ΕΡΤ να µη δεχόταν 
επικρίσεις, αν αυτό εννοείς. 

Παρ' όλα αυτά, πρέπει 
και είναι στον δηµόσιο 

χαρακτήρα της να γίνονται και νέα 
πράγµατα. Από τη δική µου πλευρά, αισθάνοµαι 

πολύ τυχερή που σε αυτήν τη 
συγκυρία έχω ενταχθεί στο δυναµικό 
της. Μου ταιριάζει πολύ n αισθητική 
της, πάντα τη φλέρταρα και χαίροµαι 
πολύ που είµαι εδώ. 
θεωρείς ότι έχεις δεχτεί επίθεση 
από τον Τύπο; ∆εν πιστεύω σε επιθέσεις 

και πολέµους. Είναι πολύ βαρύγδουπες 
εκφράσεις για να τις χρησιµοποιούµε 
στη δουλειά µας. Ούτε θεωρώ 

ότι βρίσκοµαι στο επίκεντρο κάποιας 
ειδικής κατάστασης όταν όλα γύρω µας 
είναι τόσο δύσκολα. 
Είσαι έτοιµη και για τις κριτικές; 
Είµαι βέβαιη ότι θα υπάρξουν κριτικές. 
Πάντα υπάρχουν, αυτό δεν σηµαίνει ότι 

εγώ αποπροσανατολίζοµαι, ότι χάνω 
τον στόχο µου. Είναι βέβαιο ότι κάποιες 
από αυτές θα µε πάνε, ίσως, και ένα βήµα 

παρακάτω. Σε κάποιες ίσως χρειαστεί 
να κλείσω τα αυτιά µου. Οµως είµαι 

πολύ προσηλωµένη στον στόχο µου και 
γνωρίζω ότι αυτό είναι µέρος της διαδικασίας 

γιατί είµαι πάρα πολλά χρόνια 
στο γυαλί και ξέρω πώς λειτουργεί. 
Ολα αυτά τα χρόνια εξακολουθείς 
να έχεις το στυλ του «κοριτσιού της 
διπλανής πόρτας» χωρίς να τονίζεις 

άλλα στοιχεία σου. θεωρείς ότι 
αυτό ελκύει τους τηλεθεατές, που 
µοιράστηκαν µαζί σου σε παλαιότερες 

εκποµπές τις εµπειρίες τους; 

ii 
Είµαι βέβαιη ότι µε τη νέα 
εκποµπή da υπάρξουν 
κριτικές. Πάντα υπάρχουν, 
αυτό δεν σηµαίνει ότι εγώ 
χάνω τον στόχο µου. Είναι 
βέβαιο ότι κάποιες από 
αυτές Sa µε πάνε, ίσως, και 
ένα βήµα παρακάτω. 

Οταν κάποιος κερδίζει την εµπιστοσύνη 
των άλλων σίγουρα έχει να κάνει και µε 
αυτό που εκπέµπει ως προσωπικότητα. 

∆εν ξέρω αν αυτό µε κάνει το κορίτσι 
της διπλανής πόρτας, αλλά ποτέ δεν 

προσπάθησα τίποτα λιγότερο από το να 
σέβοµαι και να εκτιµώ την εµπιστοσύνη 
των τηλεθεατών. Τώρα, αν αυτό µε χαρακτηρίζει, 

δεν µπορώ να το ξέρω... 
Ολες αυτές σι δραµατικές ιστορίες 
ανθρώπων δεν σε επηρέαζαν και 
ψυχολογικά; To βιβλίο σου βασίζεται 

σε αυτές τις ιστορίες; Πολλές 
φορές µε επηρέαζαν τόσο ώστε να χρειάζοµαι 

αρκετές ώρες µετά το τέλος της 
εκποµπής για να αποφορτιστώ. Οµως, 
παράλληλα, είχα και ένα τεράστιο κέρδος. 

Γνώρισα καλύτερα τους ανθρώπους, 
τα συναισθήµατά τους. τις βαθύτερες 
αιτίες των επιλογών που κάνουµε 

όλοι σι άνθρωποι. Ολα αυτά αποτελούν 
την καλύτερη αφορµή να µιλήσω για τα 
ψυχολογικά ζητήµατα και τις σκέψεις εκείνες 

που µπορούν να οδηγήσουν έναν 
άνθρωπο πιο κοντά στην αυτογνωσία. 
To «Κοιτάω µπροστά» είναι ένας 
«Οδηγός επιβίωσης για λάθος επιλογές», 

όπως λες στον πρόλογό 
του; Με το βιβλίο αυτό είχα στόχο να 
παρακινήσω κι άλλους ανθρώπους να 
πάρουν την απόφαση να κοιτούν µπροστά, 

θεωρώ ότι όταν εγκλωβιζόµαστε 
στο παρελθόν και στα λάθη µας δύσκολα 
µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα φτάσουµε 

κάποτε να αγγίξουµε τα όνειρά µας 
Εσύ έφτασες σε κάποια κοµβική 
στιγµή στη ζωή σου που είπες ότι 
πρέπει να κοιτάξεις µπροστά; Αν και 
αυτή n στιγµή δεν ταυτίστηκε µε την ανάγκη 

µου να γράψω ένα βιβλίο, υπήρξε 
και στη δική µου ζωή µια κοµβική εποχή 

θα έλεγα, που ένιωσα ότι θέλω να αλλάξω 
τπ ζωή µου και να κοιτάξω µπροστά 

και το έκανα. Νοµίζω ότι αυτά τα 
πράγµατα αν δεν είναι και λίγο βιωµατικά 

δεν είναι λογικό να µιλήσουµε γι' 
αυτά. Αισθάνοµαι ότι παλιότερα δεν θα 
µπορούσα να έχω γράψει αυτό το βιβλίο. 
Σε πολλές από τις ιστορίες του βιβλίου 

to κύριο θέµα είναι ο κοινωνικός 
περίγυρος και το «ττ θα πει ο 

κόσµος». Εσένα σε απασχολεί αυτό; 
Είναι µία από τις αγαπηµένες µου 

ενότητες, επειδή κι εµένα n µαµά µου 
κατάγεται ano ένα χωριό της Μακεδο- 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
• Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφική της 
καριέρα στο TV Μακεδονία Από 
εκεί. στον ANT1, στο πλευρό του 

Γιώργου Παπαδάκπ στο «Καληµέρα 
Ελλάδα» και στο δελαο ειδήσεων 
που παρουσίαζε έξι χρόνια, ενώ 

τα καλοκαίρια παρουσίαζε και το 
«Στούντιο µε θέα» στο πλευρό του 

Νίκου Μάνεση. 
» Στο Alter έκανε για τρία χρόνια τις 

εκποµπές «Κοιτάω µπροστά». 
• Στο Mega έµεινε τρία χρόνια 

στον «Οµορφο κόσµο το πρωί». 
Επέστρεψε στον ANT1 όπου 

έκανε το Infotainment πρόγραµµα 
«Ellate» και µετά γύρισε στο Alter 

για το «Υπάρχει λύση». 
• Παντρεύτηκε τον αγαπηµένο 

της, Ανδρέα Φωτόπουλο. 
οδοντίατρο στο επάγγελµα σε 
ένα αποµακρυσµένο εκκλησάκι 

στο Κατάκολο Ηλείας, σε κλειστό 
οικογενειακό και φιλικό κύκλο. • 

Είναι µητέρα δύο παιδιών. ¦ 
Στην τηλεόραση την ευχαριστεί να 

βλέπει το «Grey's Anatomy* και το 
«Good Wife», δύο ξένες σειρές που 
πιστεύει πως της ταιριάζουν πολύ. 
• θα έλεγε ξανά δελήο ειδήσεων 
στην τηλεόραση. Είναι κάπ που 

αγαπά πολύ να κάνει. 

νίας και έχω σχετικές εικόνες. Πιστεύω 
πως όσο περισσότερο γνωρίζουµε τον 
εαυτό µας, τόσο πιο σωστή θα είναι n 
αντιµετώπιση που θα έχουµε και από 
τον κόσµο. ∆εν πιστεύω ότι µπορούµε 

να ζούµε στα βουνά και ξεκοµµένοι 
πλήρως από το κοινωνικό σύνολο που, 
ούτως ή άλλως, µας προσφέρει κάποια 
ασφάλεια. Οταν γνωρίζουµε καλά τον 
εαυτό µας, αυτό µας διαφυλάσσει ano 
τον σοβαρό κίνδυνο να µας πουν οι άλλοι 

ποιοι είµαστε. Εγώ, από τότε που 
θυµάµαι τον εαυτό µου, αυτοπεριορίζοµαι 

και προσπαθώ να είµαι συµβατή µε 
τις αξίες µου και τα πιστεύω µου. Οµως, 
δεν µπορώ να σου πω ότι δεν µε ένοιαξε 

ποτέ τι θα πει ο κόσµος. Κι εγώ σε µια 
γειτονιά µεγάλωσα και µε ενδιέφερε τι 
θα πει n γειτόνισσα, · 
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