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Είλικρινήςκαι προσγειωµένη, n Ράνιάθρασκιά 
πατά γερά στα πόδια της και αντιµετωπίζει 

τη ζωή µε αισιοδοξία. Την ώρα 
που περίµενε να βγει στον τηλεοπτικό αέρα της 
δηµόσιαςτηλεόρασης οι εξελίξειςανατρεπουν 
τα σχέδιά της. Με µότο ζωήςτο «Κοιτάω µπροστά», 

µας µιλά για όσα ένίωσε στο άκουσµα κα i 
µόνο της «φραγής» της ΕΡΤ. ¦ 

Θα ήθελα να µου σχολιάσεις τις τελευταίες 
εξελίξεις στην ΕΡΤ. Περίµενες ποτέ τέτοια 

εξέλιξη; 
To ζήτηµα της ΕΡΤ είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο. 

Κάθε πτυχή αυτού του θέµατος 
χρήζει ξεχωριστής ανάλυσης. Αυτήν τη στιγµή, 

το συναίσθηµα που κυριαρχείµέσαµου 
είνα i n αγωνία για τους ανθρώπους που χάνουν 

τις δουλειές τους. ¦ 
Λίγους µήνες πριν βγει στον αέρα n εκποµπή 

σου, συµβαίνουν όλα αυτά. Πώς 
νιώθεις; 

Είναι πολύ µικρό να προσεγγίζω το θέµα της 
E FT σαν προσωπικό µου πρόβληµα, πι οηγµή 
που είναι ξεκάθαρα πρόβληµα ολόκληρηςτης 
ελληνικής κοινωνίας. Νιώθω ό,τι και οι περισσότεροι 

Ελληνες, ανασφάλεια και φόβο για το 
αύριο της πατρίδας µου και την ίδια στιγµή 
ελπίδα ότι όλα µπορούν να αλλάξουν προς 
το καλύτερο, αρκείνα προσπαθήσουµε όλοι 
για αυτό - όπως µπορεί ο καθένας. 

sb Π οτε προέκυψε n ιδέα της συγγραφής του 

βιβλίου σου «Κοιτάω µπροστά»; 
Η ιδέα του συγκεκριµένου βιβλίου -γιατί 
n ιδέα της συγγραφής υπήρχε πάντα στο 
µυαλό µου^· προέκυψε τα χρόνια του «Κοιτάω 

µπροστά». Οταν n εκποµπή ολοκλήρωσετον 
κύκλο της, θέλησα να συνεχίσω τις ιστορίες, 

και έτσι τις έκανα βιβλίο. • 
Στην εκποµπή υπήρχαν ειδικοί που έδιναν 

συµβουλές στους καλεσµένους. Εσύ θα 
απευθυνόσουν σε κάποιον ψυχολόγο; 

To έχω κάνει στο παρελθόν, στο πλαίσιο εκπαιδευτικήςδιαδικασίας 
οπότε γνωρίζω τη 

διαδικασία εκ των έσω. Φυσικά και θα το έκανα, 
ειδικά αν έφτανα σε αδιέξοδα που αφορούν 

τη µητρότητα και το µεγάλωµα των 
παιδιών. Είναι κάτι που όχι µόνο δεν απορρίπτω, 

αλλά το προτείνω κιόλας. 
β Για επαγγελµατικά αδιέξοδα θα το έκανες; 

Πιστεύω ότι τα επαγγελµατικά αδιέξοδα περνάνε 
σε µικρότερο βαθµό από το χέρι µας ενώ 

n προσωπική µας ζωή εξαρτάται απόλυτα 
από µας. ∆εν µπορούµε να ελέγξουµε αν 

θα έχουµε δουλειά ή αν θά έχουµε τη δουλειά 
που µας αρέσει. 

B Εχεις γνωρίσει το µέτρο και την ισορροπία 
σε ανθρώπους της τηλεόρασης; 

Σίγουρα σε βάζείσε µια πιο απαιτητική διαδικασία 
αυτογνωσίας ένα επάγγελµα 

που έχει ένα µεγάλο κοµµάτι µαταιοδοξίας 
και αναγνωσιµότητας, που είναι επικίνδυνο 

να σε αλλοιώσει. Πολλές φορές 
χάνουµέ τον εαυτό µας, αλλά είναι στο χέρι 

µας να τον ξαναβρούµε, σε όποια δουλειά 
καίαν βρισκόµαστε. α 

Εχεις χτυπήσει ποτέ πόρτα για δουλειά; 
Οχι, δεν το 'χώ κάνει ποτέ! Εχω κάνει προτάσεις 

συνεργασίας, επειδή βρέθηκα στο ίδιο 
τραπέζι µε ανθρώπους που είχαν κάτι να 

µου πουν και είχα κάτι να-τους πω. Στο πλαίσιο 
αυτό, ναι! ∆εν έχω. καµία µοµφή ως προς 

το αντίθετο. Θεωρώπάρα πολύ αξιοπρεπές 
να π ροτείνεί; κάποιος-συνεργασια, χρειάζεται 

τόλµη και αυτοπεποίθηση για να το κάνεις. 
∆εν είναι µέµπτό. . 

ίβ Από τον κόσµο έλαβες εκτίµηση. Από τους 
συναδέλφους σου;, 

∆εν µπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγµή κάποιον 
από τους ανθρώπους µε τους οποίους 

έχω συνεργαστεί που δεν εκτιµώ, χωρίς 
να υπονοώ ότι ήταν εύκολες όλες µου οι 

συνεργασίες. Οµως αη' όλουςτουςανθρώπους 
κάτι παίρνεις και κάτι δίνεις. 

Για τον κόσµο είσαι ένας πολύ ήρεµος άνθρωπος 
και µονίµως χαµογελαστή! Αυτή n 

εικόνα απέχει πολύ απάτη Ράνια στην προσωπική 
της ζωή; 

Ολα αυτά τα χρόνια, και να ήθελα να κοροϊ¬ 

δέψω κάποιον, θα έβγαινε κάποια στιγµή. Ο 
καθένας µας κρίνεται από όλεςτου τις επιλογές. 

Η ηροσωπικότητά µας φαίνεται σε διάφορες 
εκφάνσεις της ζωής µας και επειδή οι 

ζώές των ανθρώπων που εργάζονται στην 
τηλεόραση είναι προβεβληµένες, δύσκολα 
µπορείς να κρυφτείς. Ο δρόµος της υποκρισίας 

είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει συνεχώς 
να θυµάσαι τι έκανες και τι είπες. Πέρασαν 
πάρα πολλά χρόνια από τότε που προσπάθησα 

να υποκριθώ κάποια που δεν είµαι. Ηταν 
κάτι που δεν µπορούσα να κάνω. Ετσι, 

αποδέχτηκα τον εαυτό µου και προσπάθησα 
να τον µοιραστώ µε τους άλλους. Αυτό 

δεν σηµαίνει ότι µε αποδέχθηκαν όλοι και 
άρεσα σε όλους αλλά αυτός είναι ο mo εύκολος 

δρόµος. 
I Παρακολουθείς τηλεόραση; 
∆εν είµαι τηλεορασάκιας, γιατί πάντα ήξερα 
την άλλη πλευρά τηςτηλεόρασης. Αυτή αγαπούσα 

και εκείαφιέρωνα τον χρόνο µου. Αντιλαµβάνεσαι 
ότι και µε δύο παιδιά στο σπίτι n 

τηλεόραση µας είναι ερµητικά κλειστή. 
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