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«∆εν exw την πο8ντέ8εια 
να µην εργάζοµαι 

ια το νπόβοιπο ms ζινήβ µον!»\ 
Μια µέρα µετά την παρουσίαση του πρώτου Tns βιβλίου στην 
Αθήνα, n Ράνια Θρασκιά µιλάει στο YOU για την ΕΡΤ, για τη 
δουλειά Tns, το βιβλίο Tns, την τηλεόραση και φυσικά για την 
οικογένειά Tns αλλά και για τη βάφτιση του δεύτερου γιου Tns. 

Ano ιηνΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡ0Π0ΥΛ0Υ 

Ano m µία n βάφτιση του µικρού Tns 
γιου και από την άλλη n παρουσίαση 

ιου βιβλίου ms Κοαάω Μπροστά 
που έγινε στην Αθήνα. Και µέσα 

σε όλα αυιά ενηµερώθηκε από την 
ΕΡΤ on n εκποµπή ins αναβάλλεται για Σεπτέµβριο. 

∆εν είναι n πρώτη φορά που n ζωή ms παίζει 
περίεργα παιχνίδια και n χαρά εναλλάσσεται 

µε τη λύπη... To ίδιο έγινε µε το ALTER κατά την 
εγκυµοσύνη του δεύτερου παιδιού ms, το ίδιο γίνεται 

και τώρα... 
θυµό για την τηλεόραση έχειβ; To χελευιαίο 
διάστηµα δεν σου έχει φερθεί µε ιον καλύτερο 

ιρόπο... 
∆εν έχω κανένα θέµα. Η τηλεόραση είναι n δουλειά 

µου και την αγαπώ πολύ και ό,τι επαγγελµατικά 
όνειρα και oroxous έθεσα στη ζωή µου 

τα έχω εκπληρώσει µέσα από αυτήν τη δουλειά. 
Άρα µόνο ευγνωµοσύνη αισθάνοµαι, αν ψάχνουµε 

κάποιο συναίσθηµα. Προέκυψαν προcpavcos 
aτuxίεs από us τελευταίεβ συνεργασίε5 ή 

απόπειρε5 συνεργασιών που opens καθόλου προσωπικό 
δεν είναι το θέµα. Μαζί µε tous περισσότερου5Έλληνε5 

που επηρεάστηκαν από την οικονοµική 
κρίση είµαι κι εγώ. 

«Αλλάζουµε» είναι ο τίιλοβ tns εκποµπήβ που 
θα έβγαινε στην ΕΡΤ. θα in δούµε κάποια 
στιγµή και πότε; 
Προσανατολιζόµαστε οι ιθύνοντε5 Tns ΕΡΤ και 
epeis, n οµάδα Tns εκποµπή5 δηλαδή, να βγει 
τον Σεπτέµβριο. Πρώτον, γιατί διαδικαστικά δεν 
έχουν ολοκληρωθεί oAes εκείνε$ οι ενέργειεβ 
που απαιτούνται για να παρουσιαστεί ένα πρόγραµµα 

στη δηµοσία τηλεόραση και δεύτερον, 
γιατί πιστεύουµε, επειδή δεν πρόκειται για µια 

καλοκαιρινή εκποµπή, ότι θα αναγκαζόµασταν 
να αλλάξουµε το ticpos ms και δεν θα ήταν αυτό 
που σχεδιάζαµε rooous µήvεs. Οπότε µιλάµε για 
ένα νέο ραντεβού από την καινούρια σεζόν -κι 
αυτό είναι κάτι που θα ανακοινώσει επίσηµα και 
n ΕΡΤ- στο οποίο αυτή τη φορά θα φροντίσουµε 
να είµαστε συνεπει^. 

Έχειβ πληρωθεί για όσο διάστηµα εργάζεσαι 
µε ιην οµάδα σου; 
Όχι, βέβαια. Η συµφωνία είναι να ξεκινήσει n µισθοδοσία 

pas µε την παρουσίαση iris εκπoµπήs 
στον αέρα. 
Υπάρχουν τα ποσά αυτά που ακούγονται στην 
ΕΡΤ; 
Αν µε ρωτάβ για m δική µου οικονοµική συµφτονία 

είναι n mo χαµηλή που έχω κάνει ποτέ και 
προσαρµοσµένη στα δεδοµένα και στα πλαφόν 
που θέτει n ΕΡΤ για tous συνεργάτε5 ms αλλά 
και στην εποχή που διανύουµε. 
Τι είναι αυτό που σου λείπει από την τηλεόραση; 

Μου λείπει n δουλειά µου. Μου λείπει να πληρώνοµαι 
κάθε µήνα, αν και αυτό πια δεν είναι τόσο 

δεδοµένο. Μου λείπει ξεκάθαρα n επικοινωνία 
µε tous τηλεθεατέ5. Auro που αισθάνεσαι, αυτή n 
εκτίµηση που naipveis, n ανιδιοτελήβ αγάπη, το 
πόσο τρέφεται n µαταιοδοξία σου µέσα από όλο 
auro που συµβαίνει. Auro είναι κάτι που µου λείπει. 

Αλλά κυρίκκ µου λείπει το κοµµάτι το επαγγελµατικό. 
∆εν έχω την πολυτέλεια να µην εργάζοµαι 

για το υπόλοιπο Tns ζωή8 µου και αυτή είναι 
µια δουλειά που αγαπώ να κάνω και -όσο 

περνάει από το χέρι µου- θεωρώ ότι είναι ένα$ 
κύκλθ5 που δεν έχει κλείσει. Μπορεί n ζωή να 
µου αποδείξει ότι έκλεισε τελικά, θα δούµε... 

Έχω οια 
σκαριά ένα 

µυθιστόρηµα. 
/ Είναι auto 

που λέµε 
«θα φανεί αν 
µα8 ανιέξει ^ 
to σκοινί»... ^ 
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Είµαι πολύ 
ευτυχισµένη 
µε τα αγόρια 

µου και 
νοµίζω oil 

αυιή in 
στιγµή δεν 
θα είχα us 
ανιοχέ8 για 

ένα τρίτο 
\ παιδί 

Στο φώιηµα µητρότητα ή ιηλεόραση, n απάντηση 
είναι γνωστή; 

Στη δική µου περίπτωση n µητρότητα και ο χρόvos 
που είχα εκκ» τηλεόραση µου έδο>σαν δύο 

µοναδικέ$ ευκαιρίε5 στο προσωπικό µου κοµµάτι. 
Αυτό είναι αξία ανεκτίµητη και δεν θα το θίξω συνδυαστικά. 

Αλλά κυρίου επαγγελµατικά, έκανα ένα 
άλλο µου όνειρο και έναν άλλο µου στόχο πραγµατικότητα: 

Τη συγγραφή του πρώτου µου βιβλίου 
που όσο είχα την απασχόληση µε την τηλεόραση 
χρονικά αυτό δεν γινόταν. 
Αναπλήρωσε ένα κοµµάτι ins έλλειψη Tns τηλεόραση; 

Όχι, δεν αναπλήρωσε το κοµµάτι Tns τηλεόραοΉ, 
γιατί auro είναι πολύ ξεχωριστό, αλλά σίγουρα κάλυψε 

auro Tns 6npioupyias που είχα ανάγκη αλλά 
και το κοµµάτι Tns επικοινοίνίαβ non επίση5 -εκκκ 
από το οικονοµικό- είναι πολύ καθοριστικό τού 
γιατί αγαπάτο τόσο πολύ τη δουλειά που κάνω. 
Είναι n δεύτερη φορά που επιλέγει να κάνεΐ8 
κάτι µακριά από τα φώτα Tns δηµοσιότηταβ, και 
αναφέροµαι στη βάφτιση του γιου σου... 
Είναι πολύ συνειδητή επιλογή. Και οτο µυστήριο 
του γάµου pas και ons δύο βαφτίσει pas επιλέξαµε 

να γίνουν όλα έτσι ήσυχα και απλά, µακριά 
από τα φώτα Tns 6npoo0mas. θεωρώ ότι είναι 
πολύ προοωπικέ5 auyues και lSiaixepes και κυρίcos 

πιστεύουµε -ο Ανδρέα5 κι εγώ- ότι δεν έχουµε 
την άδεια των παιδιών pas για να τα εκθέσουµε 

στα φώτα. Auro, άλλωστε, είναι ένα στοιχείο που 
εµπεριέχει µόνο n δική µου δουλειά. Άρα σέβοµαι 
απολύτακ τη δική tous ελευθερία και δεν θα tous 

φόρτωνα ποτέ κάτι από in δουλειά µου. θα το επιλέξουν 
όταν γίνουν 18, αν tous αρέσει n δηµοσιότητα 

ή όχι. 
Είναι κάτι που θεωρεί^ ότι γίνεται; Είναι εφικτό 
να ξεφύγει από τα φώτα και us κάµερεβ; 
Σε προσωπικό επίπεδο έχω δει on δεν µπόρεσα κι 

εγώ να καταφέρω να µείνει n ζωή µου µακριά από 
τα φώτα Tns δηµοσιότητα5, και n αλήθεια είναι ότι 
ούτε κρύφτηκα ποτέ ούτε και ενοχλήθηκα από αυτό 

το κοµµάτι. Αλλά σε ό,π αφορά στα παιδιά είναι 
ένα πολύ αυστηρό όριο για εµένα. Εκείνα είναι αυτόνοµε5 

προοωπικότητε5, έχουν τη δική tous ελευθερία 
και αισθάνοµαι ότι δεν έχω κανένα δικαίωµα 

να τα εκθέσω µε οποιαδήποτε τρόπο. Άρα όταν 
αυτό δεν έγινε σεβαστό, βρήκα τον τρόπο Tns δικαιοσύνη, 

n οποία µε προστάτεψε, και κατέστησα 
οαφέ5 npos κάθε κατεύθυνση ότι αυτό είναι ένα 

απαράβατο όριο. 
Όλο και περισσότερο οι επώνυµοι καταφεύγουν 
στη νοµική οδό... To ίδιο έχει κάνει και n Φαίη 
Σκορδά, n Ελεονώρα Μελέτη... 
Εγώ θεωρώ ότι είχα εξαντλήσει κάθε άλλο τρόπο 
και όταν αυτό δεν έγινε δυνατό οδηγήθηκα εκεί. 
Αλλά auro θα το έκανα µόνο για τα παιδιά. ∆ηλαδή 

θεωρώ on n δική µου ζωή, επειδή n δηµοσιότητα 
είναι ένα κοµµάτι Tns δουλε^ που απορρέει 

από την αναγνωσιµότητα, και πολύ µε χαροποίησε 
όταν άρχισε να συµβαίνει, είναι κάτι πολύ δι- 
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αφορεπκό, γι' αυτό και δεν θα άλλαζα τίποτα 
σε αυιό. 

Οι κουµπάροι σου είναι ιρία νέα παιδιά... 
Πάβ προέκυψε αυιή n σχέση και κατά συνέπεια 

n κουµπαριά; 
Με τη Μαίρη και ιον Παναγιώτη γνωριστήκαµε 
στο πλαίσιο του Elatte-Έχσι, ξεκίνησε µια πολύ 

γλυκιά σχέση στην οποία βάλαµε γερά θεµέλια 
για να µετατραπεί σε µια φιλία που τώρα 

τη στολίσαµε µε κάτι mo ιερό, καθώ» είναι 
πια πνευµατικοί γονεί» του παιδιού uas µαζί µε 
τον Μύρωνα Στρατή. Είναι tpeis άνθρωποι που 
έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ektos από τη δεδοµένη 

εξωτερική οµορφιά, έχουν αρχέδ, ενώ 
είναι σύγχρονα παιδιά και πολύ Tns εηοχήϊ 
tous. Είναι καλόκαρδοι, ευγενικοί, έχουν χιούµορ, 

διαθέτουν ό,π θα ήθελα να έχω εγώ αν 
ήµουν στη δική tous ηλικία. Παιδιά-πρότυπα... 
Η παρουσίαση του βιβλίου σου έγινε πρώτα 
στη θεσσαλονίκη. Να φανταστώ όχι τυχαία; 
Η αλήθεια είναι ότι έτσι ονειρευόµουν την παρουσίαση 

του βιβλίου και το πρότεινα στον εκδοτικό 
µου Οίκο. Προφανάκ λόγω καταγωγή», 

γιατί ήξερα ότι θα είχα απέναντι µου ένα κοινό 
που κατά µεγάλο του ποσοστό θα αποτελείτο 
από φίλου» καρδιακού» και από την οικογένειά 
µου. Είχε για εµένα µια συναισθηµατική διάσταση 

όλο αυτό. Τώρα κάναµε την παρουσίαση 
στην Αθήνα, που είχε το δικό Tns χαρακτήρα, 
καθώ» ra πάνελ αποτελούσαν άντρεϊ µεταξύ 
αυτών ο Τζώνυ Καληµέρα και ο Παναγιώτα 
Χατζηδάκη». Γιατί ναι µεν us γυναίκεβ απασχολούν 

αυτά τα θέµατα, αλλά πάντα epeis εµπιστευόµαστε 
περισσότερο tous άντρε»... 

Με m Φαίη Σκορδά που προλόγισε το βιβλίο 
σου στη θεσσαλονίκη είστε φίλε»; 
Ήξερα ότι θα το κάνει για κάτι που Tns αρέσει, 

και το αγάπησε και n ίδια το βιβλίο, αλλά 
και γιατί την εκτιµώ για πάρα πολλού» λόγου». 
Τη λέξη «φιλία» τη χρησιµοποιώ µε πολλή φειδώ. 

Με τη Φαίη έχουµε βόλει os βάσει» για µια 
ουσιαστική σχέση και µέχρι στιγµή» ο xpovos 

µάϊ έχει δικαιώσει. 
Έχεκ πληγωθεί από φίλε» και δη του χώρου; 
∆εν θα το διαχώριζα µε auro τον τρόπο αλλά, 
ναι, έχω πληγωθεί από φίλε». 
Ο Αντώνη» Κανάκη» πα» δεν ήταν ανάµεσα 
σε aurous που προλόγισαν το βιβλίο; 
Παρόλο που είναι ο «vovos» του βιβλίου δεν 
ήταν αν και µου έχει κάνει την τιµή να το διαβάσει 

και να ασχοληθεί τόσο σοβαρά µε αυτό 
ώστε να έχει µια πάρα πολύ ουσιαστική κριτική 

να µου κάνει, την οποία έχω γράψει και 
κορνιζάρει! Είναι αυστηρό» και ήταν πολύ µεγάλη 

µου τιµή που είχε πάρα πολύ θετικά σχόλια 
να πει για το βιβλίο µου. 

Τι είναι αυτό που oas συνδέει µε ιον Κανάκη; 
Με τον Αντώνη pas συνδέει µια πολύ βαθιά φιλία 

καιρό τώρα και -τολµώ να το πω- τα χρόνια 
pas έχουν δικαιώσει.Ένα βράδυ στη Χαλ¬ 

κιδική, πολύ ξεχωριστό, µε rovous χρυσόσκονα 
και ευτυχία, από αυτά τα βράδια που γελάβ, 
περνάί όµορφα, είναι καλοκαίρι και όλα 

µοιάζουν απλά και εύκολα ψάχναµε τίτλο για 
την εκποµπή. Ξεκίνησε ω» αστείο και ω» παιχνίδι 

και όταν ξυπνήσαµε το πρωί ήταν ο µόvos 
τίτλο» που επαναλάβαµε. Μου είπε σε κάποια 
δεδοµένη στιγµή: «Έχει» καταλάβει π έχει 

συµβεί;». Και του λέω: «Τι;». Και µου απαντά: 
Έχεΐδ τίτλο για την εκποµπή σου!». 
Μυθιστόρηµα θα έγραφε»; 
Έχω στα σκαριά ένα µυθιστόρηµα. Είναι αυτό 
που λέµε «θα φανεί αν pas αντέξει το σκοινί», 
npos το παρόν, επειδή και n ∆ιόπτρα µε στηρίζει 

τόσο πολύ και έχει πιστέψει σε εµένα και τίποτα 
δεν ήταν δεδοµένο και ήταν n πρώτη µου 

προσπάθεια και είχα πολύ µεγάλη αγωνία για 
το ncos θα µε δεχτεί το αναγνωστικό κοινό non 

µε αντιµετώπισε µε µια τεράστια αγκαλιά, δεν 
έχω πια κανέναν λόγο να µη γράψω δεύτερο 
και τρίτο βιβλίο. 
Περί tivos πρόκειται; 
Έχει πολύ πάθο», έρωτα, συναισθήµατα... Είναι 

στα κόκκινα! 
Τώρα που λεθ για naOos και συναισθήµατα, 
noos είναι ο γάµο» µετά από δύο παιδιά; 
Μου αρέσει ο συνειρµ05 σου... Και τα παιδιά 

αλλάζουν τη σχέση και ο γάµο» αλλάζει 
τη σχέση και το πρώτο παιδί αλλάζει a ισορροπίεϊ 

και το δεύτερο και όλα θέλουν το χρόνο 
tous, την υποµονή και το να είµαστε δεκτικοί 
σε όλε» αυτέ» a αλλαγέϊ. Τίποτα δεν γίνεται 

xcopis προσπάθεια. Όµω», απαραίτητα σι 
αλλαγέδ δεν είναι κακέ». Αν δώσουµε χρόνο 
στη σχέση µα», τα παιδιά το µόνο που κάνουν 
είναι να δυναµώνουν πολύ τα θεµέλια Tns οικογένεια». 

Ένα παιδί ίσον κανένα! Τα δύο; 
Αυτά τα κλισέ µού φαίνονταν φοβερέ» υπερβοkes, 

όµωδ τώρα πλέον µπορώ να προσυπογράψω 
για όλα! Απλά στο πρώτο παιδί είναι τα πάντα 
τόσο καινούρια και εµεί» τροµοκρατηµένοι 
στο πά» θα µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε 

και όταν έρχεται το δεύτερο παιδί είναι ήδη 
πάρα πολύ αργά για να καταλάβουµε ότι είναι 
απλή υπόθεση να µεγαλώνει ένα παιδί... 
Τρίτο παιδί θα έκανες θα πήγαινε» για την 
κόρη; 
∆εν µε ενδιαφέρει καθόλου το φύλο του παιδιού. 

Είµαι πολύ ευτυχισµένη µε τα αγόρια µου 
και νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή δεν θα είχα us 

αντοχεί για να κάνω ένα τρίτο παιδί, θα το αδικούσα, 
αλλά ποτέ δεν ξέρείϊ n ζωή τι φέρνει... 

Τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί πρωτίστω» 
να κάνεις 
Αγαπώ πολύ τα ταξίδια... Και έχω αρχίσει να 
ονειρεύοµαι πολλά ταξίδια µε τα παιδιά. To ξέρω 

ότι είναι επικίνδυνο auro. Παλιά τα εξαιρούσα 
πάντα από αυτά τα όνειρα, αλλά τώρα 

βρίσκονται µέσα σε όλα όσα ονειρεύοµαι. 
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