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των εκπλήξεων. Μου αρέσουν πολύ τα σό-
ου για να διασκεδάζει ο κόσμος. Μου αρέ-
σουν τα παιχνίδια και το κατάλαβα από το 
«Still standing». Ισως να μου άρεσε και ένα 
ωραίο ταξιδιωτικό και μέχρι εκεί. 
 Μαγκαζίνο ή talk show; 
Οχι, όχι. Αν και μου αρέσει να κάνω συνε-
ντεύξεις, ο τρόπος που γίνονται πια οι συνε-
ντεύξεις δεν μου ταιριάζει. Εχουν την «αγω-
νία» την αναπαραγωγής. Εγώ είμαι της πα-
λιάς σχολής, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει εν-
διαφέρον. 
 Με την Υβόννη Μπόσνιακ είστε πολύ κα-

λές φίλες. Πώς τη βλέπεις στην τηλεόραση; 
Με την Υβόννη δεν είναι απλά μια φιλία. Εί-
μαστε οικογένεια. Είναι ένας πολύ σημαντικός 
άνθρωπος στη ζωή μου. Μου αρέσει στην τη-
λεόραση, είναι υπέροχη, είναι φανταστική και 
κάνει κάτι πάνω σε αυτό που αγαπά, τη μόδα. 
 Φέτος έχουμε και νέες αφίξεις στην παρου-

σίαση. Εχεις δει την Ιωάννα Μαλέσκου και την 
Ηλιάνα Παπαγεωργίου;

Λίγο παραπάνω την Ηλιάνα, που μου αρέσει 
πάρα πολύ. Είναι ένα κορίτσι που δεν μπή-
κε με τσαμπουκά στην τηλεόραση. Εχει χιού-
μορ, είναι έξυπνη, όμορφη, είναι διαδραστι-
κή. Μου αρέσει που τα κανάλια είναι large με 

τους νέους παρουσιαστές. Τους δίνουν 
χώρο, τους δίνουν κεντρικές θέσεις. 

Μου αρέσει γιατί, αν κάποιος έχει 
το ταλέντο και τη δύναμη, μπο-
ρεί να πιάσει την ευκαιρία από 
τα μαλλιά και να μείνει για πο-
λύ καιρό στο χώρο. Ενας κα-
λός παρουσιαστής δεν φαί-
νεται μόνο από τα νούμερα. 

 Τα τελευταία χρόνια, βέ-
βαια, έχουμε δει 

γαλεπήβολα σχέδια. Ολα ήρθαν πολύ γλυκά 
και όμορφα στη ζωή μου και δεν το περίμε-
να. Οπότε κανείς δεν πρέπει να απογοητεύ-
εται. Οταν ερχόταν κάτι στη ζωή μου, πάντα 
το καλοδεχόμουν και δεν ζητούσα κάτι περισ-
σότερο, δεν ζητούσα υπερβολές. 
 Η μεγάλη δημοσιότητα μπορεί να οδηγή-

σει κάποιον στο να «καβαλήσει το καλάμι»… 
Μπορεί και να είναι δικαιολογημένο όλο αυτό;

Δικαιολογημένη δεν είναι η αλλοίωση της 
προσωπικότητας από την τηλεόραση, αλ-
λά συμβαίνει, είναι αναμενόμενο θα έλεγα. 
Ολο αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. 
Από τους στόχους, το επίπεδο ματαιοδοξίας 
που βρίσκεται ο καθένας, από τον κοινωνικό 
και επαγγελματικό περίγυρό του, από το πώς 
ανέβηκε τα «σκαλοπάτια» (ένα-ένα… πέντε- 
πέντε;). Επίσης, από την ανατροφή, τα παιδι-
κά του χρόνια, τα απωθημένα του.
 Την έχεις χορτάσει την τηλεόραση; 
Οχι, εγώ από την τηλεόραση αναπνέω. Η τη-
λεόραση είναι το οξυγόνο μου. 
 Τι είναι αυτό που σου δίνει η τηλεόραση; 
Η αγάπη του κόσμου είναι το μεγαλύτερο 
δώρο που μου έχει κάνει αυτή η δουλειά. 
 Μου δίνεις την αίσθηση ότι είσαι μια ρο-

μαντική γυναίκα που δεν ασχολείται και πο-
λύ με πρακτικά θέματα. Ισχύει; 

Εχεις δίκαιο! Πετάω στα σύννεφα. 
Τώρα πια, όμως, μετράω τις κινή-
σεις μου περισσότερο. 
 Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέ-

ρει σε μια συνεργασία;
Το βασικότερο από όλα είναι 
το κανάλι να μου προτείνει κά-
τι που μου ταιριάζει. 
 Τα χρήματα;
Είναι πολύ σημαντικά, αλλά έρ-
χονται μετά.  
 Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις 

στην τηλεόραση; 
Δεν είμαι ο άνθρωπος 

 Λόγω της πανδημίας, έχουν αλλάξει σχε-
δόν όλα. Εσένα σε ποιο επίπεδο σε δυσκολεύ-
ει περισσότερο; 

Αυτή την περίοδο στην προσωπική μου ζωή 
είμαι πιο ζορισμένη. Αγχώμομαι, γιατί αυτό 
δεν τελειώνει. Εχω πιεστεί. Επαγγελματικά έχω 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ξέρουμε 
τώρα τον τρόπο να προστατευτούμε. Πέρυ-
σι, όταν συνέβη, ήμασταν όλοι απροετοίμα-
στοι. Κάναμε εκείνο το ένα επεισόδιο χωρίς 
κόσμο, που ήταν ζόρικο. Τώρα έχουν προ-
σαρμοστεί όλα στα νέα δεδομένα. Εχω επαφή 
με τους παίκτες, με την κριτική επιτροπή και 
μου είναι οικείο. Σου αποκαλύπτω ότι έχουμε 
βρει κι έναν τρόπο να έχουμε επαφή με ένα 
κομμάτι του κόσμου… Θα το δείτε σήμερα!
 Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε 

όλοι με ανοιχτό το στόμα αυτά που συμβαί-
νουν. Μιλώ για τις καταγγελίες για σεξουαλι-
κή παρενόχληση και λεκτική βία στον καλλι-
τεχνικό χώρο. Εχεις παρακολουθήσει το θέ-
μα; Πώς αισθάνεσαι με όλα αυτά που ακούς; 

Και να μη θέλω να το παρακολουθήσω, αυ-
τό δεν γίνεται. Είναι τέτοιος ο βομβαρδισμός 
αποκαλύψεων, που δεν μπορείς να μην ασχο-
ληθείς. Ομως, με ενδιαφέρει το θέμα ως κοι-
νωνικό φαινόμενο. Θα πω δυο πράγματα για 
το πώς το βλέπω εγώ όλο αυτό, όπως το λέω 
και στους φίλους μου. Είναι ένα πολύ σοβα-
ρό θέμα και πιστεύω πως πρέπει να πάρει 
τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Αυτό πιστεύω 
ότι θέλουν και οι άνθρωποι που έκαναν τις 
καταγγελίες. Για εμένα καλώς έχει ξεκινήσει 
όλο αυτό, γιατί σπάνε αποστήματα. Ο δρό-
μος που άνοιξαν οι άνθρωποι που μίλησαν 
είναι σημαντικός, γιατί πλέον υπάρχει φόβος 
και όλοι αυτοί που έκαναν όλο αυτό το μεγά-
λο κακό δεν θα το επαναλάβουν. Εχω κλάψει 
πάρα πολύ κι έχω πονέσει βαθιά με αυτά που 
ακούω αυτές τις ημέρες.
 Ολοι όσοι σε γνωρίζουμε ξέρουμε καλά ότι 

είσαι καλοπροαίρετη. Αυτό κάποιες φορές με-
ταφράστηκε ως αδυναμία;

Ναι, το έχω αισθανθεί αυτό που λες. Μου έχει 
συμβεί να πιστέψουν ότι είμαι αδύναμη. Και 
να είμαι, όμως, σε αδύναμη φάση, πάντα δί-
νω τόπο στην οργή και αφήνω τα πράγματα 
να φτάσουν οριακά, ώστε να είμαι 100% σί-
γουρη και να αντιδράσω. Περνάω δύσκολα 
στη φάση της αναμονής. Ομως, πια το έχω 
εκλογικεύσει και δεν με ζορίζει. 
 Κάποια στιγμή είχες δηλώσει ενοχλημένη 

από τη συμπεριφορά της κυρίας Δρούζα, 
όταν σε κάλεσε σε μια από τις εκπομπές της…

Οταν είχα κάνει εκείνη την αναφορά, η Αν-
να Δρούζα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: 
«Γεια σου, κορίτσι μου, είμαι η Αννα Δρού-
ζα. Ειλικρινά, δεν θυμάμαι αν έχει γίνει αυτό 
και μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά σου 
ζητώ συγγνώμη».
 Η πορεία σου μοιάζει όμορφη, παραμυθέ-

νια. Εσύ το βλέπεις έτσι; 
Βλέπω τη ζωή μου σαν μια ωραία ιστορία. 
Πολύ ισορροπημένη ιστορία ζωής που μπο-

ρεί να είναι σαν παραμύθι, αλλά είναι κι 
ένα παράδειγμα για ανθρώπους 

που έχουν όνειρα. Εγώ πο-
τέ δε έκανα με-

και περιστατικά όπου «κόβονται» εκπομπές 
ακόμη και καταξιωμένων παρουσιαστών. 

Ναι, αυτό είναι μια άσχημη συγκυρία. Μπο-
ρεί να είναι large, αλλά μετά δεν δίνουν χρό-
νο στο να προσαρμοστεί ο κόσμος και να δει 
ένα νέο τηλεοπτικό προϊόν. 
 Σε τρομάζει η ιδέα ότι κάποια σεζόν μπορεί 

να μην υπάρχει κάποια εκπομπή που να σου 
ταιριάζει και να χρειαστεί να μείνεις εκτός;

Δεν με τρομάζει. Ομως, θα ήθελα -όσα χρό-
νια με θέλει ο κόσμος- να κάνω πράγματα 
στην τηλεόραση.
 Σου λείπει κάποιος από την τηλεόραση; 
Αγαπώ πολύ τη Ρούλα Κορομηλά και θα ήθε-
λα μια στο τόσο να τη βλέπω.
 Φέτος τι παρακολουθείς στην τηλεόραση; 
«Αγριες μέλισσες» και «Ρουκ Ζουκ». Δεν προ-
λαβαίνω να δω και πολλά. 

Δεν παρακολουθείς ριάλιτι, σωστά; 
Ναι, δεν ασχολούμαι καθόλου.
 Τι σου έχει λείψει περισσότερο από τη ζωή 

μας πριν από την πανδημία;
Πάρα πολλά πράγματα. Τα ποτά και τα φα-
γητά με φίλους, τα ταξίδια, η ανεμελιά! Θέ-
λω η ζωή μας να γίνει λίγο πιο ανέμελη, με 
πνίγει πλέον αυτό.
 Ο Αντώνης είναι ο άνδρας της ζωής σου και 

είναι δίπλα σου σε ό,τι και αν κάνεις. Πώς σε 
βλέπει στην τηλεόραση;

Γενικά, δεν είναι και άνθρωπος που εκφράζε-
ται πολύ, αλλά ξέρω πόσο με εκτιμά ως επαγ-
γελματία, γιατί βλέπει πόσο πολύ δουλεύω. 
Οσες φορές με κρίνει, το κάνει πολύ αυστη-
ρά, όμως ξέρω και μου το λέει ότι με θαυμά-
ζει γι’ αυτό που είμαι. 
 Οταν σκέφτεσαι τον Αντώνη, ποιες λέξεις 

σού έρχονται…
Δικαιοσύνη και αγάπη.
 Εχεις βρει δικαιοσύνη στη δουλειά;
Πιστεύω πως όλα τα φτιάχνουμε εμείς. Αν εί-
σαι δίκαιος, ξέρεις να διακρίνεις τη δικαιοσύ-
νη και να την ελκύεις, όχι πάντα βέβαια. Αν εί-
σαι κακοπροαίρετος, ελκύεις τους κακοπρο-
αίρετους. Αν είσαι κουτσομπόλης, τους κου-
τσομπόληδες. Αν έχεις καλοσύνη, θα ελκύεις 
καλοσυνάτους.
 Ολα αυτά τα χρόνια που είσαι στον ΑΝΤ1, 

είχες κι άλλες προτάσεις, φαντάζομαι. Τι εί-
ναι αυτό που σε κρατά τόσα χρόνια στο ίδιο 
κανάλι;

Μένω πάντα εκεί που νιώθω ασφαλής και ότι 
με αγαπούν. Φεύγω μόνο όταν σταματήσουν 
να συμβαίνουν αυτά. 

«Μένω εκεί 
που νιώθω 
ασφαλής!»


