
q Ποιο είναι το πιο σημαντικό, που 
μάθατε μέσα από τις συνεργασίες σας 
στην τηλεόραση, κυρία Θρασκιά;

Πάντα μέσα από τις συνεργασίες μου 
αποκτώ πολύτιμες εμπειρίες και γνωρίζω 
καλύτερα τόσο τους άλλους ανθρώπους 
όσο και τον εαυτό μου. Το σημαντικότερο 
όμως είναι ότι εξελίσσομαι ως επαγγελμα-
τίας και προσπαθώ να γίνομαι ολοένα και 
καλύτερη, για να ανταποδώσω μέσα από 
τη δουλειά μου όσα μου δίνουν τόσα χρό-
νια οι τηλεθεατές. 

q Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια 
και τώρα συγγραφέας. Το αντιμετωπί-
ζετε σαν μία ακόμη δουλειά ή αποτε-
λεί κι αυτό κομμάτι του εαυτού σας;

Είναι πολύ νωρίς για μένα να δω τη 
συγγραφή ως επάγγελμα. Αυτό που μπορώ 
να πω για αυτό το βιβλίο είναι ότι προσπά-
θησα πολύ και για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, για να είναι κάτι που θα αξίζει τον χρό-
νο που θα του αφιερώσουν οι αναγνώστες. 
Και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων, διότι το 
έχουν ήδη αγκαλιάσει με αγάπη και μου 
μιλούν με πολύ όμορφα και τρυφερά  λόγια 
για το «ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ» μου!

q  Έχετε κάνει σημαντικά πράγματα 
στην καριέρα σας, αν και είστε πολύ 
νέα. Θεωρείτε πως η δουλειά τής πα-
ρουσιάστριας σταματά νωρίς ή είμα-
στε σε μια εποχή, στην οποία η εμπει-
ρία και ο χαρακτήρας εκτιμώνται ως 
προσόντα από τους ανθρώπους των 
καναλιών;

Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένειά 
σας, κυρία Δούλη! Θεωρώ πάντως ότι ο 
επαγγελματισμός, το ήθος και η καλλιέρ-
γεια μας πάνε μπροστά τόσο στη δουλειά 
μας όσο και στη ζωή μας, όσο δύσκολες 
και αν είναι οι συνθήκες γύρω μας.

q Τι καταλάβατε για τον εαυτό σας, 
κυρία Θρασκιά, γράφοντας το «Κοιτάω 
μπροστά»;

Ότι μου αρέσει πολύ να εκφράζομαι 
μέσα από τον γραπτό λόγο και ότι η συγ-
γραφή ενός βιβλίου με συναρπάζει, όσο 
και το να προσπαθώ να δω στο βάθος μιας 
ψυχής, κάτι που επιχειρώ συχνά μέσα στις 
σελίδες τού βιβλίου μου…

q Μιλάτε σωστά ελληνικά αλλά και 
πολύ όμορφα. Διαβάζετε πολύ;

Δεν διαβάζω τόσο πολύ όσο θα ήθελα… 
το διάβασμα νιώθω ότι ποτέ δεν είναι αρ-
κετό. Πάντα υπάρχουν και άλλα βιβλία που 
περιμένουν εκεί για να τα ανακαλύψω και 
όταν αυτό συμβαίνει είναι μια υπέροχη δι-
αδικασία!

q Με ποιο από τα πρόσωπα που 
έχετε συνεργαστεί είχατε την καλύτε-
ρη χημεία;

Είχα την τύχη να έχω πολύ καλές συ-
νεργασίες με ανθρώπους που είχαμε κοι-

νούς στόχους και με πολλή δουλειά τούς 
πετυχαίναμε. Όλοι έχουν ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά μου και θα μας συνδέουν για 
πάντα πολλές όμορφες αναμνήσεις που 
δημιουργήσαμε μαζί. 

q Τι σας κάνει να «Κοιτάτε μπρο-
στά», κυρία Θρασκιά;

Το να «ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ» είναι στά-
ση ζωής για μένα. Αν και δεν είναι πάντα 
εύκολο να αφήνεις πίσω σου ό,τι σε πλη-
γώνει και οδηγεί τη ζωή σου σε αδιέξο-
δο, ωστόσο είναι πάντα ο πιο σύντομος 
δρόμος προς τον εαυτό μας και τα όνειρά 
μας… 

q «Η πιο μεγάλη πτώση είναι η πτώ-
ση από το ύψος της αθωότητας…» έχει 

γράψει ο Μίλερ. Πώς το σχολιάζετε;
Πάντα μαθαίνουμε από τις πτώσεις 

μας, ακόμα και από αυτές που μας πονάνε 
πολύ. Η αξία όμως του να ξανασηκώνεσαι 
είναι ανεκτίμητη.

q Τι βλέπετε σαν φάρο μέσα στην 
σκοτεινιά που ζούμε;

Τα βλέμματα των αγαπημένων μου αν-
θρώπων, τα γέλια μας, τα όνειρά μας που 
πασχίζουμε να κάνουμε πραγματικότητα. 
Η αληθινή αγάπη ήταν, είναι και θα είναι 
πάντα το φως που νικάει όλα τα σκοτάδια. 
Και αυτά γύρω μας και κυρίως εκείνα μέσα 
μας…

q Θα σας δούμε σύντομα στην τη-
λεόραση;

Είμαστε στην προετοιμασία μιας ολο-
καίνουργιας εκπομπής που θα ξεκινήσει 
μέσα στο Μάρτιο από την ΕΤ1. Η εκπομπή 
θα λέγεται ΑΛΛΑΖΩ και θα είμαστε καθη-
μερινά στον αέρα από τις 10.00 μέχρι τις 
13.00!   

q Η εκπομπή σας «Κοιτάω μπρο-
στά», της οποίας συνέχεια είναι και 
το βιβλίο σας, που πρόσφατα κυκλο-
φόρησε από τις εκδόσεις «Διόπτρα», 
έριξε φως και έδωσε λύση σε πολλά 
προβλήματα συνανθρώπων μας. Τι 
σας ώθησε να ασχοληθείτε με μια τέ-
τοια θεματολογία εκπομπής, αλλά και 
τι αισιοδοξείτε να προσφέρετε στο 
αναγνωστικό κοινό μέσα από το βι-
βλίο σας;

Το βιβλίο μου έχει μέσα 36 ιστορί-
ες γυναικών αλλά και ανδρών, οι οποίες 
αποτελούν την καλύτερη αφορμή για να 
μιλήσουμε για δύσκολες ψυχολογικές κα-
ταστάσεις που όλοι βιώνουμε στη ζωή μας, 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μέσα από 
το ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ προσπαθούμε να 
βρούμε τους τρόπους που θα μας οδηγή-
σουν πιο κοντά στην αλήθεια μας, στους 
στόχους μας, στην αγάπη. Την αγάπη που 
θα φωτίσει τη ζωή μας και θα μας δώσει 
τη δύναμη να αφήσουμε πίσω ό,τι σαμπο-
τάρει την ευτυχία μας και ό,τι μας απομα-
κρύνει από τα όνειρά μας.

q Κατά τη διάρκεια των εκπομπών 
σας αισθάνεστε να αναπτύσσεται κά-
ποια σχέση με σας και τους τηλεθεατές 
σας;

Η μορφή αυτή της επικοινωνίας είναι 
πολύ ουσιαστική και πάντα είναι το ζη-
τούμενο για μένα στην πορεία μιας εκπο-
μπής.

q Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση 
σας με τον εκδοτικό οίκο «Διόπτρα»;

Σαν ψέμα! Ταιριάζει τόσο πολύ η αισθη-
τική μας και ο τρόπος που αντιλαμβανόμα-
στε τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω 
μας, που συχνά σκέφτομαι πόσο τυχερή 
στάθηκα. Το βιβλίο μου ευτυχώς είναι σε 
πολύ καλά χέρια! 

q Υπήρξαν άνθρωποι από το φιλικό 
ή οικογενειακό σας περιβάλλον που 
σας παρότρυναν να ασχοληθείτε με τη 
συγγραφή;

Ήταν πάντα το όνειρο του πατέρα μου 
να ασχοληθώ με τη συγγραφή. Είμαι σί-
γουρη πως σε κάποιο επίπεδο με επηρέ-
ασε πολύ αυτό όπως και η απίστευτη στή-
ριξη του πολυαγαπημένου μου μεγάλου 
αδερφού.

q Στην αρχή τού βιβλίου σας ξεκι-
νάτε με μια πολύ όμορφη αφιέρωση 
στους γονείς σας, στον σύζυγο σας και 
στα δύο σας παιδιά. Τι σημαίνουν για 
σας αυτά τα πρόσωπα;

Δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποτέ αυτό 
που νιώθω για την οικογένεια μου με λέ-
ξεις, παρά μόνο με συναισθήματα μέσα 
μου…
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{{

Ε ίναι το κορίτσι που κατάφερε να 
μπει στις ζωές μας μέσα από την 
τηλεόραση και να μας κερδίσει. 

Να γράψει ανθρώπινες, ευαίσθητες 
ιστορίες στην ψυχή μας. Την χαρα-
κτηρίζουν η αλήθεια της, η αρμονία 
της, η σκέψη της, η αγάπη της. Η 

Ράνια Θρασκιά είναι η έκπληξη του 
διαρκώς καινούριου, η έκπληξη του 
ν’ ανακαλύπτεις κάτω από τη δια-
φορά των πραγμάτων και των ιδεών 
έναν ακέραιο χαρακτήρα, τη συμφω-
νία τής ζωής με τον εαυτό της, την 
υγεία τής ψυχής, την προσέγγιση 

ενός ονείρου. Για το ταξίδι τής ανα-
κάλυψης δεν χρειάζεται να αναζητάς 
διαφορετικά τοπία, αλλά να βρίσκεις 
διαφορετικές οπτικές. Ξέρει να αντι-
κρίζει τη ζωή χωρίς φίλτρα, να την 
κοιτάει καταπρόσωπο. Αστραφτερή, 
γλυκιά και ώριμη κάνει το επόμενο 

βήμα της με το βιβλίο της «Κοιτάω 
μπροστά». Διαθέτει αυτή την ικανό-
τητα να βρίσκει την φρεσκάδα μέσα 
στο παλιό. Αντιδρά στη δίχως νόημα 
διαβίωση, αφήνει ανοιχτές πύλες για 
την αγάπη. Κερδίζει σε μεστότητα, 
ταυτότητα, αυτογνωσία.

{{ Η αληθινή αγάπη θα είναι πάντα 
το φως που νικάει όλα τα σκοτάδια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗ ΔΟΥΛΗ

Η Ράνια Θρασκιά γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στη Θεσσαλονίκη. 

Τελείωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη 
Ρόδο. Από το πρώτο έτος των σπουδών της, 
εργάστηκε ως συντάκτρια και παρουσιάστρια 
δελτίων ειδήσεων σε δωδεκανησιακά κανάλια. 

Όταν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, εργάστη-
κε στο ΤV Μακεδονία, ως παρουσιάστρια δελ-
τίων ειδήσεων και ψυχαγωγικών εκπομπών, 
ενώ παράλληλα δίδασκε σε Ι.Ε.Κ. προσχολική 
αγωγή και θεατρικό παιχνίδι. 

Μετά από τρία χρόνια εντάχθηκε στο δυνα-

μικό τού ΑΝΤ1 ως δημοσιογράφος και παρου-
σιάστρια δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών 
εκπομπών. 

Το 2004 μεταπήδησε στην ψυχαγωγική 
ζώνη του ΜΕGA Channel για τα επόμενα τρία 
χρόνια. 

Ακολούθως εργάστηκε στο Αlter όπου πα-
ρουσίαζε την εκπομπή ψυχολογίας «Κοιτάω 
Μπροστά», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το 
τηλεοπτικό κοινό. 

Το ομότιτλο βιβλίο της είναι η πρώτη συγ-
γραφική της δημιουργία. 

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών.


