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Επιστρέφεις στην τηλεόραση 
έπειτα από ενάµιση χρόνο 
απουσίας. Συµφωνείς ότι είναι 

δύσκολο για κάποιον που 
έχει συνηθίσει να βρίσκεται 
µπροστά σης κάµερες, να 

βρεθεί ξαφνικά εκτός; 
Για πάρα πολλά χρόνια σχεδόν όλη µου n ζωή ήταν 
n δουλειά µου. ∆υσκολεύτηκα πολύ να βρω us vies 
ισορροπίες αλλά το µεγαλύτερο δώρο που µου έκανε 
n απουσία µου από την τηλεόραση ήταν ότι µε βοήθησε 

να δω τα πράγµατα από απόσταση, να τα εκλογικεύσω 
και να κάνω την αυτοκριτική µου. ∆ιαπίστωσα 

µε τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο on δεν γυρίζει όλος ο 
Koopos γύρω από µένα και mions on είναι µια δουλειά 

που έχει την ιδιαιτερότητα να χάνεσαι µέσα σε 
αυτή. To µεγαλύτερο κέρδτκ ήταν on ήρθα αντιµέτωπη 

µε τον µεγαλύτερο φόβο µου, που ήταν να µείνω 
χωρίς δουλειά Βρήκα λοιπόν tous τρόπουϊ να είµαι 
ευτυχισµένα αληθινή και xcopis να είµαι στην τηλεόραση. 

Και τώρα που επιστρέφω κουβαλάω την αυθεντική 
χαρά non iocos για κάποιο διάστηµα είχα χάσει. 

To ζητούµενο ήταν να υπάρξει µία πρόταση που θα 
µπορούσα να υπηρετήσω και θα ενδιέφερε και tous 

ιθύνοντες εν05 καναλιού. Αυτή n απίστευτα ευνοϊκή 
συγκυρία βρέθηκε, και αυτή m στιγµή είµαστε στο 

στάδιο της προετοιµασία για µια νέα εκποµπή που 
προορίζεται για την πρωινή ζώνη Tns ΕΤ1. 

Πώς νιώθεις που ύστερα από επτά χρόνια 
θα βρίσκεσαι και πάλι στην πρωινή ζώνη; 
Τα χρόνια που πέρασα στο πρωινό του Mega ήταν 
εξαιρεηκά, αλλά τώρα είναι πολύ διαφορετϋώ και 
οι συνθήκες, και το περιεχόµενο της εκποµπής ακόµα 

και εγώ n ίδια Είναι µία εκποµπή πκ πληροφορίας, 
θεωρώ on µία πρόβα αυτού που θα κάνω τώρα, 

κατά κάποιον τρόπο έγινε όταν παρουσίαζα το Ehtte 
στον ΑΝΤΙ. θέλω να είναι όσο mo χρηστική γίνεται 

και να δίνη TiAnpoqxjpies που κάνουν m ζωή pas 
mo εύκολη. 

Ποιο τηλεοπτικό πρόσωπο που δεν βρίσκεται 
στην τηλεόραση σου λείπει; 

Σίγουρα ο Nkos Χατζηνικολάου και n Αννα ∆ρούζα. 

Θα περίµενε κανείς να αναφέρεις τα ονόµατα 
του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της Σίσσυς 

Χρηστίδου. 
Μα αν δεν κάνω λάθος ο Γρηγόρης θα επιστρέψει 
στην τηλεόραση και n Σίσσυ βρίσκεται πολύ µικρό 
χρονικό διάστηµα εκτός 

Θα τους καλέσεις στην εκποµπή σου; 
θα το ήθελα πάρα πολύ, είναι δύο πολύ δηµοφιλή 
τηλεοπτικά πρόσωπα που ενδιαφέρουν τον κόσµο. Ειδικά 

ο Γρηγόρη έχει αγαπηθεί όσο λίγοι από το τηλεοπτικό 
κοινό. Ο povos ενδοιασρόβ µου -και γι' αυτό 

δεν το έκανα όταν είχα την ευκαιρία- είναι γιαή θέλω 
να αποφύγω τα όποια σχόλια και τη λανθασµένη 
αναπαραγωγή Αυτό θα ρε σταρατούοε. 

Είναι αλήθεια on εκείνη n οµάδα από τον 
Όµορφο κόσµο το πρωί -δηλαδή ο Γρηγόρης 

Αρναούτογλου, n Σίσσυ Χρηστίδου, ο 
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«Βρήκα τους τρόπους 
να είµαι ευτυχισµένη, 
αληΒινή και χωρίς να 

είµαι στην τηλεόραση» 

Κωνσταντίνος Αγγελίδης κι εσύ-δεν έχετε 
διατηρήσει συνειδητά καµία επαφή; 
Τα πράγµατα σε αυτή την εκποµπή ήταν και εξελίχθηκαν 

πολύ όµορφα Απλά οι συνθήκες όπως και 
οι άνθρωποι, αλλάζουν. Η ζωή όλων pas είναι πλέον 

διαφορετική, ο καθένας ωριµάζει µε διαφορετικό 
τρόπο, οπότε είναι φυσιολογικό κάποια πρόσωπα 

που παλαιότερα ήταν στη ζωή pas να µην είναι πια 
ρέρος της καθηρερινότητάς pas. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι µέσα στην καρδιά 

pas. 

Πριν από έναν χρόνο έγινες για δεύτερη 
φορά µητέρα. Έχετε σκεφτεί τι όνοµα θα 
δώσετε στον δεύτερο γιο σας; 
θα προτιρούσα να το ανακοινώσουρε στη βάφτιση, 
που θα γίνετ τον Μάιο στην Αθήνα Μην περτρένεις 
βέβαια ιδιαίτερες εκπλήξεις, γιατί σε αυτά τα πράγµατα 

είµαστε παραδοσιακοί Όπως ο ∆ιονύσης πήρε το 
όνοµα του παππού του, κάη αντίστοιχο θα γίνει και 
µε τον αδελφό του. Αυτό που µπορώ να πω προς το 
παρόν είνατ on ο µικρός θα έχει τρεις καταπληκτικούς 

νονούς: m Μαίρη Συνατσάκη και τον Παναγιώτη 
Χατζηδάκη, µε τους οποίους συνεργάστηκα 

στο Elatte, και τον Μύρωνα Στρατή. Παρόλο που 
ανήκουµε ηλικιακά σε άλλες γενιές και µε τα τρία 
παιδιά µάς ενώνουν κοινές αξίες και ο τρόπος non 

βλέπουµε τη ζωή. Χαίροµαι που θα τον βαφτίσουν 
και νοµίζω ou θα έχουν πολύ καλή επαφή µαζί του 
όταν θα µεγαλώσει. Φαντάζεσαι να είναι στην εφηβεία 

και να καµαρώνει που θα ακούει στο ραδιόφωνο 
τα τραγούδια του νονού του; 

Τι αλλαγή έφερε στη σχέση µε τον άντρα 
σου, Ανδρέα Φωτόπουλο, ο ερχοµός των 
παιδιών; 
Οι ισορροπίες αλλάζουν, γταη' εκεί που στην οικογένεια 

υπήρχαν µόνο δύο µέλη, θα πρέπει να φπάξεις 
ένα καινούριο σχήµα non αρχικά ήταν τρίγωνο 

και τώρα τετράγωνο. Επειδή γνωρίζαµε καλά ο 
ένας τον άλλον και ήµασταν πολύ συγκεκριµένοι σε 
αυτό ποτ; θέλαµε από τη ζωή µας, έχουµε υποµονή 
στα δύσκολα και ό,η πρόβληµα κι αν προκύψει χέρι 
χέρι το ξεπερνάµε. Αλλά χρειάζεται πολλή υποµονή, 

µεγάλη κατανόηση και χρόνος. Ξέρεις ποτα είναι 
n µεγαλύτερη παγίδα στην οποία πέφτουν τα περισσότηχι 

ζευγάρια; Πιστεύουν ότι n ζωή είναι σαν ns 
κινηµατογραφικές ταινίες που µπορείς εύκολα από 
m µία σκηνή να πας στην άλλη, αγνοώντας ότι στην 
πραγµατική ζωή ο χρόνος µετράει κανονικά κατ on 
δεν υπάρχει µοντάζ για να κόψεις ης σκηνές που δεν 

σου qjt'oouv. 

Πόσο εύκολο ήταν για µία γυναίκα που 

εργάζεται στην τηλεόραση από τα 19 της 
χρόνια να µείνει στο σπίτι της και να µεγαλώνει 

τα παιδιά της; 
Η φύση ετοιµάζει κάθε γυναίκα για να αντεπεξέλθει 
στη µητρότητα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ on τα πατδιά 
µου είναι το mo δύσκολο και το mo σηµαντικό πράγµα 

που έχω κάνει am ζωή µου. Η ευθύνη που έχεις 
απένανα σε δύο ζωές, που εξαρτώνται απόλυτα από 
εσένα, περνάει σε κάθε σου κύτταρο και όλες σου οι 
σκέψεις φιλτράρονται µέσα από ης δικές τους ανάγκες. 

Ήταν τεράστια αλλαγή και χρειάστηκα χρόνο 
για να βρω τις ισορροπίες µου. 

Θα ήθελες τρίτο παιδί; 
Νοµίζω on δεν θα µπορούσα να αντεπεξέλθω σης 
απαιτήσεις τρίτου παιδιού. Μπορεί σε δύο χρόνια να 
έχω άλλη άποψα γταή αν µου έκανες την αντίστοιχη 
ερώτηση όταν ο ∆ιονύσης ήταν ενός χρόνου, θα οου 
απαντούσα on δεν αισθανόµουν έτοιµη γτα δεύτερο 

πατδί. Αλλά όταν πέρασαν δύο χρόνια και έµαθα 
on είµαι έγκυος έκανα τον σταυρό µου και είπα: «Σε 
ευχαριστώ, θεέ µου, γι αυτό το δώρο που έφερες στη 
ζωή pas». 

Σε ποιον µοιάζει φυσιογνωµικά ο µεγάλος 
και σε ποιον ο µικρότερος σας γιος; 
Νοµίζω ou κάπως τα έχουµε µοιράσει στην οικογέ- 
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νειά pas. (Γελάει.) Ο µεγάλος µοιάζει περισσότερο οε 
εµένα και ο µικρός στον Ανδρέα. 

Βλέπεις κοµµάτια από εσένα και τον άντρα 
σου στον ∆ιονύση, που είναι τώρα τριών 
ετών, και στον µικρότερο γιο σου που πριν 
από λίγες ηµέρες είχε τα πρώτα του γενέθλια; 

∆εν ψάχνω τον εαυτό µου στα παιδιά. Ψάχνω τους 
τρόπους που θα τα έχω ασφαλή και χαρούµενα. Αυτό 
που θα ήθελα είναι να είναι δύο παιδιά που θα αντιδρούν 

κατ θα υψώνουν το ανάστηµα τους στους γονείς 
tous, όπως έκανα κι εγώ. Κατά πι γνώµη µου αυτό 
είναι δείγµα ότι οι γονείς έχουν πετύχει, γιαη µεγαλώνουν 

ανεξάρτητους ανθρώπους κατ πραγµατικά 
λαχταράω τη στιγµή που θα µου πουν «µαµά κάνεις 
λάθος!». 

Ποια συµβουλή που σου έχει δώσει n µητέρα 
σου. Ζωή, έρχεται στο νου σου τώρα που 

απέκτησες κι εσύ παιδιά; 
Τώρα αντιλαµβάνοµαι το νόηµα της φράσης «όταν 
θα γίνεις µάνα θα καταλάβεις», που µου έλεγε όταν 
ήµουν µικρή. Τώρα πια δεν τη θεωρώ καθόλου υπερβολική 

που ανησυχούσε µε το παραµικρό, για να µην 
πω ότι εγώ είµαι πολύ λιγότερο ψύχραιµη από εκείνη. 
Φοβάµαι και αγχώνοµαι περισσότερο από ό,η πρέπει 

και πραγµατικά θα ήθελα να µπορώ να το ελέγχω, 
γιατί παρόλο που δεν τους το δείχνω, νοµίζω on διαισθάνονται 

κάθε αρνητικό µου συναίσθηµα. To περίεργο 
είναι ou οι περισσότερες φοβίες µου ξεκίνησαν από 

τότε που έγινα µητέρα. Ξαφνικά φοβάµαι ns διαδροµές 
µε το αυτοκίνητο, µε το αεροπλάνο, και εκεί που 

παλιά ένα ταξίδι ήταν απλά ένα διαδικαστικό ζήτηµα 
τώρα πια ό,η ξεφεύγει από το πεδίο του ελέγχου µου 
µε αγχώνει φοβερά. 

Έγινες ακόµη mo ευαίσθητη την περίοδο της 
εγκυµοσύνης σου; 
Είναι γεγονός ou κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
τα βλέπεις όλα στην υπερβολή τους. Αλλά εγώ, έτσι κι 
αλλιώς, είµαι ένας άνθρωπος που µπορεί να κλάψει 
παρακολουθώντας µία ταινία ή ακούγοντας ένα τραγούδι. 

∆εν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω ποίηµα 
του Ελύπι και να µην κλάψω στη µέοαΈχω πιάσει 
πολλές φορές τον εαυτό µου να συγκινείται απίστευτα 
όταν δει δυο ανθρώπους να φέρονται µε τρυφερότητα 
ο ένας στον άλλο. Μου έχουν έρθει πολλές φορές δάκρυα 

στα µάπα ('παν οδηγώ και ακούω ένα τραγούδι. 
Ειδικά το CD της Ελευθερίας Αρβανιτάκη Τραγούδια 
για τους µήνες σε µουσική του ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου, 

µπορεί να µε κάνει να κλαίω ασταµάτητα! 

Πότε ήταν n τελευταία φορά που τα παιδιά 
σου σου έφεραν δάκρυα στα µάπα; 
∆άκρυσα από συγκίνηση όταν είδα ιον µεγάλο µου 
γιο να χαϊδεύει τρυφερά τον αδελφό του. Είναι µία εικόνα 

που δεν θα ξεχάσω ποτέ. 

Ποιος από τους δυο σας είναι mo αυστηρός 
στο θέµα της διαπαιδαγώγησης; 
Με τον Ανδρέα έχουµε αποφασίσει σε ένα κοινό 
µοντέλο διαπαιδαγώγησης. Όταν διαφωνούµε, το 
συζητάµε πρώτα µεταξύ µας πριν το εφαρµόσουµε 
στα παιδιά. ∆εν ξέρω αν είµαι αυστηρή ή όχι, αλλά 
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προσπαθώ τα παιδιά να µεγαλώνουν µε άµια, κάτι 
που θεωρώ απαραίτητη συνθήκη για να νιώσουν 
εκείνα ασφαλή και σίγουρα ότι έχουν δύο γονείς 
otous onoious µπορούν να βασίζονται ανά πάσα 
στιγµή, θέλω να είναι σαφές ότι οι πράξει tous θα 
έχουν συνέπειες. Τον µεγάλο µου γιο, όταν κάνει 
κάτι που δεν επιτρέπεται, τον βάζω σε ένα συγκεκριµένο 

σηµείο του δωµατίου του και του ζητάω 
για τρία λεπτά να σκεφτεί αυτό που έκανε. 

Οταν σε βλέπει κάποιος από κοντά διαπιστώνει 
ότι είσαι πιο αδύνατη από ποτέ. 

Πόσα κιλά πήρες στη δεύτερη εγκυµοσύνη 

σου; 
E, λοιπόν µε εµένα συµβαίνει το εξής 
καταπληκτικό: την περίοδο Tns εγκυµοoxivns 

µου -και ειδικά tous τρεις πρώtous 

µήνες που τρεφόµουν µόνο µε χαµοµήλι 
και φρυγανιές- αδυνάπζα και τα 

έπαιρνα όλα και µε το παραπάνω όταν 
σταµατούσα τον θηλασµό. Στη δεύτερή 
µου εγκυµοσύνη πήρα συνολικά δέκα 
κιλά, τα οποία έχασα σε σαράντα µέρες. 
Αλλά µετά πήρα δεκατρία! Μη µε ρωτήσει 

πακ το έκανα αυτό. «Τρώγοντας» 
είναι n µόνη απάντηση που µπορώ να 
δώσω, γιατί αυτά τα δέκα λεπτά χαλάρωσα 

που σου πρόσφερα το φαγητό 
µπορούν πολύ εύκολα να σου προσθέσουν 

κιλά. 

µου προσφέρει πολλές εναλλακτικές. ∆ηλαδή, αν 
πεινάω το πρωί µπορώ να φάω ένα τοστ µε ένα ποτήρι 

χυµό, διαφορετικά µπορώ να πφιοριστώ σε ένα 
γιαούρπ µε λίγο µέλι. Τρώω τα φαγητά που µαγει- 

Ποια είναι n πιο αυστηρή δίαιτα 
που έχεις κάνει; 
Εχω κάνει πολλές λάθος δίαιτες στη 
ζωή µου. Την πρώτη φορά που υπέβαλλα 

τον εαυτό µου σε αυτή τη διαδικασία 
ήταν αµέσως µετά m Πανελλήνιες 
και από τότε πρέπει να έχω 

κάνει τουλάχιστον ακόµα τριάντα 
φορές δίαιτα Όταν ήµουν 19 ετών 
και σπούδαζα στη Ρόδο, είχα µείνει 

για µέρες νησηκή επειδή πίστευα 
ότι έτσι θα απαλλαγώ από τα περιττά 

κιλά. Οταν λέω νησπκή, εννοώ 
on δεν έτρωγα ήποτα και ότι έπινα 
µόνο νερό. Ώσπου µια µέρα λιποθύµησα 

κατ βρέθηκα στο νοσοκοµείο 
µε σπασµένη µύτηΓΗµουν στο σπίτι και ειπυχώς, για 
καλή µου τχτχη, άκουσε τον θόρυβο από το πέσιµο n 
σπιτονοικοκυρά µου και έσπευσε να µε βοηθήσει. To 
επόµενο που θυµάµαι είναι να συνέρχοµαι στο νοσοκοµείο. 

Ευτυχώς, από τότε κατάλαβα ότι το βάρος 
µπορεί να το ελέγξει κανείς ακολουθώντας µια σωστή 

και κωρροπηµένη διατροφή, όπως κάνω τώρα 
µε m συµβολή Tns διαιτολόγου µου Ειρήνης Πασχαλέρη. 

Λυπάµαι πολύ όταν βλέπω κορίτσια στην 
εφηβεία να κάνουν εξαντλητικές δίαιτες και θυµάµαι 
τον εαυτό µου, όταν ήµουν ανώριµη, που ακόµα κατ 
όταν ήµουν 60 κιλά µε θεωρούοα χοντρή. 

Πόσα κιλά έχεις χάσει συνολικά; 
Εχω χάσει δώδεκα κιλά. Αν θυµάµαι καλά, το ίδιο 
βάρος είχα όταν παντρεύτηκα Ακολουθώ ένα πρόγραµµα 

διατροφής που σέβεται τις ανάγκες µου και 

(L «∆άκρυσα από συγκίνηση 
όταν είδα τον µεγάλο µου 
γιο να χαϊδεύει τρυφερά 

τον αδελφό του» 

ρευω 
για τα παιδιά µου, απλά δεν συνδυάζω για παράδειγµα 

κρέας µε µακαρόνια, ή αν θα φάω µακαρόνια 
θα είναι ολικής άλεσης, τα οποία θα συνοδεύσω 

µε ντοµάτα και τυρί χαµηλών λιπαρών. To µυστικό 
είναι ότι µετά τις 6 το απόγευµα δεν τρώω καθόλου 
υδατάνθρακες και ότι δεν βιάζοµαι και δεν αγχώνοµαι 

µε το βάρος µου. To συγκεκριµένο πρόγραµµα 
διατροφής το ξεκίνησα σης 3 Σεπτεµβρίου και έχω 
pnpcxrra µου ακόµα δύο µήνες, γιατί θέλω να χάσω 
ακόµα τέσσερα κιλά. 

Ταυτόχρονα το πρόσωπο σου είναι πολύ 
φρέσκο και λαµπερό! Ποιο είναι το µυστικό 

σου; 
Είµαι άυπνη τρία χρόνια! (Γελάει.) Για το πρόσωπο 

µου δεν κάνω τίποτα Για να καταλάβεις, έχει να 

ακουµπήσει το πρόσωπο µου αισθητικός πάνω από 
τέσσερα χρόνια/Ολο λέω on πρέπει κάποια σηγµή 
να πάω για να κάνω έστω µια θεραπεία ενυδάτωσης, 
αλλά το αµελώ. Ούτε κρέµα νυχτός χρησιµοποιώ 
ούτε µαπών ούτε τίποτα. Είµαι απλά χαρούµενη! 

'Εχεις δοκιµάσει ποτέ να κάνεις µπότοξ; 
∆εν έχω δοκιµάσει καν να το σκεφτώ. Σέβοµαι αυτές 
που επιλέγουν να το κάνουν, αλλά εµένα µου αρέσουν 

τα πρόσωπα non έχουν φυσική έκφραση και 
ως πρόηιπα οµορφιάς έχω γυναίκες που παραµένουν 

ωραίες και κοµψές, χωρίς να έχουν αλλοιώσει 
τα χαρακπτριστικά τους. Από Ελληνίδες µου αρέσει 
πολύ n Πόπη Τσαπανίδου που είναι ξεκάθαρο on 
δεν έχει πειράξει τίποτα πάνω πις και όσο µεγαλώνει 

γίνεται ακόµα οµορφότερη και 
από ξένες, n Ντάίάν Λέιν. Βρίσκω 
εξαιρετικά όµορφες τις γυναίκες που 
ωριµάζουν, γιαπ' το βλέµµα µιας γυναίκας 

που έχει περάσει πράγµατα 
είναι πολύ γοητευπκό. 

Εδώ και δύο µέρες κυκλοφορεί 
το πρώτο σου βιβλίο µε τίτλο 
Κοιτάω µπροστά. 

Νατ, και είµαι πολύ χαρούµενη γΓ 
αυτό, γιαή ήρθε µε έναν µαγικό τρόπο 

στη ζωή µου. Παντα µου άρεσε να 
γράφω και έχω µισοτελειωµένα διηγήµατα 

ποιήµατα και στιχάκια. Όταν 
έκανα το Κοιτάω µπροστά, όπου ο κόσµος 

µοιραζόταν µαζί µου την ιστορία 
του, είχα σκεφτεί on θα είχε µεγάλο 
ενδιαφέρον να καταγραφούν όλες µε 
κάποιον τρόπο, γιατί ο καθένας µέσα 
από αυτές θα έβρισκε ένα κοµµάη από 
τον εαυτό του. Όταν ήµουν στον έβδοµο 

µήνα της δεύτερης εγκυµεκτύνης 
µου, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
από τις εκδόσεις ∆ιότιτρα σαν να διάβασε 

τη σκέψη µου µε προσέγγισε προτείνοντάς 
µου να συνφγαστούµε. Όταν 

του είπα την ιδέα µου µου είπε να του 
παρουσιάσω ένα δείγµα της δουλειάς 
µου και όταν διάβασε το πρώτο κεφάλαιο 

υπογράψαµε το συµβόλαιο. Πρόκειται 
για δεκαοκτώ θεµαηκές ενότητες, 

τριάντα έξι προσωπικές ιστορίες γυναικών 
και αντρών και τη δική µου συναισθηµατική 

µαπά και ψυχολογική προσέγγιση σε όλα αυτά. 

Αν έγραφες ένα βιβλίο για m ζωή σου, n 
τίτλο θα είχε; 
θα είχε τον τίτλο που διάλεξα και στο πρώτο µου βιβλίο, 

καθώς το να Κοιτάω µπροστά είναι µια επιλογή 
που έκανα οε µια πολύ δύσκολη σηγµή της ζωής 

µου και µε οδήγησε σε φωτεινά µονοπάτια µέσα µου 

και γυρω µου. 
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