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Φόρεµα ano µε%ξι και δαντέλι 
Alexander Mc Queen, Luisa. 

∆εξιά σελίδα: 
Μεταξωτό πουκάµισο µε λεπτοµέρειες 

στα µανίκια,ΌηΙοβ και µεταξωτή εµπριµέ 
παντελόνα Eiro, όλα Luisa.Ko^iva 

βραχιόλια µε µεταλλικές λεπτοµέρειες 
MaxMara, Attica - The Department Store. 

Πέδιλα Steve Madden.Nak. 
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∆υναµικό 
comeback 
M' ένα βιβλίο που ήδη κυκλοφορείκαι µια νεα εκποµπή που αναµένεται 
ουντοµααπότον αέρα της ΕΤ1, n Ράνια θρασκιά κάνει µια θεαµατική 
επιστροφή και κοιτάει µόνο... µπροστά! 
ΚΕΙΜΕΝΟ IONIA ΤΑΛΑΝΤΙΝΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ 
STYLING ΣΑΣΑ ΧΑΡΑΡΑ 
MAKE UP ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΠΑΝΟΥ 
HAIR STYLIST ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ BY ΥΙΑΝΝΙ HAIR SPA 
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Glow glow µαρτιοσ 54 

Τη Ράνια m γνωρίσαµε και την αγαπήσαµε πριν αρκετά 
χρόνια, όσοι ζούµε στη Θεσσαλονίκη µέσα από 

την παρουσία της σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, ενώ 
αργότερα την αγκάλιασε και n υπόλοιπη Ελλάδα λόγω 

της επιτυχηµένης της τηλεοπτικής πορείας, τόσο 
στην ψυχαγωγία όσο και στην ειδησεογραφία. Μετά από µια σύντοµη 

αποχή, -στο µεταξά n οικογένεια της έγινε τετραµελής, µε 
την απόκτηση του δεύτερου γιου της- επανακάµπτει mo δυναµικά 
µε διττό ρόλο... αυτόν της συγγραφέα, αλλά και της παρουσιάστριας. 

Κοινός παρανοµαστής των δυο, n διάθεοή της να κάνει -όσο είναι 
εφικτό- λίγο καλύτερη τη ζωή των συνανθρώπων της, προσφέροντάς 

τους λύσεις. Η παρουσιάστρια µε το γλυκό χαµόγελο και 
τον ήπιο τόνο στη φωνή, µε τη θετική µατιά στη ζωή και την καλοπροαίρετη 

προσέγγιση στους ανθρώπους και τις καταστάσεις, 
δείχνει να έχει πλήρη έλεγχο της ζωής της και να το απολαµβάνει. 
Ξεκινώντας να διαβάζω το βιβλίο της «Κοιτάω µπροστά», µε προσωπικές 

ιστορίες και ψυχολογικές αναλύσεις που βοηθούν να κοιτάξει 
κανείς λίγο mo βαθιά στις επιλογές του, σταµάτησα πριν τον 

πρόλογο, σε µία από ης αφιερώσεις της στο σύζυγο της, Αντρέα, 
που την αγαπάει, όπως ονειρευόταν.Της ζήτησα να µου εξηγήσει 
πώς ακριβώς είναι αυτό; «Οι περισσότεροι άνθρωποι -µεταξύ τους 
κι εγώ- ονειρεύονται να αγαπηθούν γι' αυτό που είναι, έναν άνθρωπο 

που δε θα θελήσει να τους αλλάξει, 
που θα τους αγαπήσει µε τις µικρές 

και τις µεγάλες τους στιγµές και που δίπλα 
του θα µπορούν να εξελιχθούν και να ανθίσουν, 

χωρίς να βάζει εµπόδια στα όνειρά 
τους». Η ίδια, θεωρώντας ότι τα όνειρα 

γεννιούνται από τις καταστάσεις και τους 
ανθρώπους µε χους οποίους τα µοιραζόµαστε, 

δεν παρασύρθηκε ποτέ από την εικόνα 
ενός λαµπερού νυφικού για να κάνει 

σχέδια γάµου. «Όλα γεννήθηκαν µέσα µου 
όταν ήµουν έτοιµη συναισθηµατικά να στηρίξω τη δηµιουργία οικογένειας, 

ούσα σε µία σχέση αληθινής αγάπης...». 
NEA ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΑ 
Η ψυχολογία ως γνωσπκό αντικείµενο µπαίνει στη ζωή της κατά 
τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων και αποτελεί αγαπηµένο 
µάθηµα. Η γοητεία του να µαθαίνει να ερµηνεύει ανθρώπινες συµπεριφορές 

και να αναζητά τις βαθύτερες ψυχολογικές αιτίες πίσω 
από τις επιλογές είναι µεγάλη και αποτελεί την κινητήρια δύναµη 
πίσω από την εκποµπή της στο ALTER και το βιβλίο της. Περιέργως, 

δεν έχει καµία διάθεση ψυχανάλυσης όταν συναναστρέφεται 
τις κολλητές της -µαζί τους λειτουργεί µε αγάπη και σεβασµό-, είναι, 

όµως, πάντα διαθέσιµη να ακούσει τις σκέψεις και τα συναισθήµατά 
τους και να τα αναλύσουν µέχρι να βρουν τις λύσεις. «To 

ίδιο κάνουν κι αυτές για µένα στη διάρκεια των συναντήσεών µας, 
κάθε φορά που βρίσκοµαι στην αγαπηµένη Θεσσαλονίκη». Ο γραπτός 

λόγος αποτελούσε ανέκαθεν την αδυναµία της και αγαπηµένο 
τρόπο έκφρασης, ενώ n ιδέα του συγκεκριµένου βιβλίου υπήρχε 

από χρόντα στο µυαλό της. «Η υλοποίηση του έγινε µε τρόπο σχεδόν 
ιδανικό, καθώς εντελώς ξαφνικά και χωρίς κανένας να γνωρίζει 

την πρόθεσή µου να γράψω βιβλίο, ήρθαν οι εκδόσεις ∆ιόπτρα 
και µου πρότειναν να συνεργαστούµε/Οπως καταλαβαίνεις, αν και 
7 µηνών έγκυος, πέταξα από χαρά! Ένα όνειρο µου, µέσα από πολύ 

δουλειά, γινόταν πραγµατικότητα! Έτσι, γεννήθηκε το "Κοιτάω 
µπροστά".Όσον αφορά στην εκποµπή, θα ξεκινήσει να προβάλλεται 

από τα µέοα Μαρτίου στην ΕΤ 1 µε σκοπό να ενηµερώνει και 
να βρίσκει πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις σε καθηµερινά προβλήµατα, 

προτείνοντας έξυπνες ιδέες και αποτελεσµατικούς τρόπους 
για να βελτιώσουµε τα ζωή µας.« Είµαι πολύ χαρούµενη, γιατί 

στην εκποµπή θα είµαστε µε τον Λευτέρη Λαζάρου! Μαζί µας θα 

είναι και ο αρχιτέκτονας ΓιώργηςΛαµπαθάκης, µε προτάσεις και λύσεις 
για να αλλάξουµε τον χώρο µας. Φυσικά, όλο αυτό στηρίζεται 

από µια οµάδα εξαιρετικών δηµοσιογράφων». Τη ρωτάω πώς, µετά 
από τόσα χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα, βλέπει τον εαυτό της στη 

δηµόσια τηλεόραση και n απάντηση έρχεται άµεση: «Νιώθω εξαιρετικά 
τυχερή που σε µια τόσο δύσκολη εποχή για την τηλεόραση 

και κυρίως για τους εργαζόµενους, έχω την ευκαιρία να δουλέψω 
σε µια τόσο καλή παραγωγή. Η ΕΡΤ έχει µια αισθητική που µου 

ταιριάζει και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι µου για να κάνουµε 
µια εκποµπή που θα σέβεται τους τηλεθεατές και θα αξίζει τον κόπο 

να προβάλλεται». 
ΟΚΟΣΜΟΣΤΗΣΤΎ 
Πιστεύοντας ότι οι επιλογές µας καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το 
ποιοι είµαστε, αποφεύγει να προκαθορίσει αν θα έκανε οποιαδήποτε 

τηλεοπτική δουλειά. «Σε τέτοιες ερωτήοεις απαντάει κανείς 
µε τις πράξεις του, γιατί οι βαρύγδουπες δηλώσεις είναι εύκολες. 
Οι τηλεθεατές γνωρίζουν καλά ποιοι είµαστε και είµαι ευγνώµων, 
γιατί κάθε φορά που έκανα µια δύσκολη επιλογή, ακόµη κι αν αυτό 
ήταν να απέχω, µε στήριξαν µε τρόπο που µε συγκίνησε». Η επικοινωνία 

µαζί τους είναι που της λείπει περισσότερο όλο αυτό το διάστηµα, 
ελπίζοντας ότι µε τη νέα εκποµπή αυτή n αµφίδροµη σχέση 

θα αποκατασταθεί. Οι σχέσεις της µε πρώην συνεργάτες έχει 
µπει πολλές φορές στο µικροσκόπιο 
εντύπων και εκποµπών. Η Ράντα δηλώνει 

απερίφραστα ότι δεν έχει δηµιουργηθεί 
αρνητικό κλίµα µεταξύ τους, απλά 

ο καθένας έχει τη ζωή και τους ρυθµούς 
του και απλώς αυτά δε συγκλίνουν. «Στα 
18 χρόνια που εργάζοµαι στην τηλεόραση 

δεν είχα ποτέ καµία αντιπαλότητα 
στον εργασιακό µου χώρο. Αυτό δε ση- w 
µαίνει ότι ο δρόµος µου ήταν στρωµένος w 
µε ροδοπέταλα. Θεωρώ ότι, όπως κάθε ^ 

επαγγελµατίας, έτσι κι εγώ προσπάθησα να αντεπεξέλθω στις κα- & 
ταστάσεις που βρέθηκαν στον δρόµο µου ». Κι όταν ήταν στις δόξες £; 
της, βίωσε αυτό που συµβαίνει σε πολλούς, όταν είναι στο απόγειο 5 
όλοι να τους θυµούνται, ενώ στα δύσκολα, να εξαφανίζονται; «Αυ- f 
τή είναι µια εξαιρετικά επώδυνη, αλλά και λυτρωτική εµπειρία ζω- S 
ής και γι' αυτό θεωρώ σηµαντικό το γεγονός ότι την έζησα και πλέ- \\\ 
ον την έχω αφήσει πίσω µου ». < 
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ^ 
∆είχνει τόσο ήρεµη σε κάθε έκφανση της ζωής της που µε βάζει σε ^ 
πειρασµό να τη ρωτήσω αν είναι έτσι όλη την ηµέρα. Η λέξη «εξάρ- ^ 
σεις» άραγε της είναι άγνωστη; «Ως άνθρωπος είµαι ήρεµη και ψυ- ii 
χραιµη. Θεωρώ ότι µε το χαµόγελο και τη συζήτηση λύνονται τα i 
προβλήµατα και όχι µε φωνές και φασαρίες. Γιατί, τελικά ακόµη κι < 
όταν έχουµε δίκιο οι υψηλοί τόνοι και n έλλειψη ψυχραιµίας µας m 
κάνουν συνήθως να το χάνουµε». Εντάξει µε τα εσωτερικά θέµατα, < 
αλλά υπάρχει και n γυνατκεία φιλαρέσκεια... Αν και υποστηρίζει ότι || 
όλοι επιθυµούν µια εικόνα που να αγαπούν και να είναι και αρεστή, $ 
συµπληρώνει γελώντας: «∆εν ξέρω, πάντως, καµία γυναίκα που να § 
είναι απόλυτα ευχαριστηµένη µε την εµφάνισή της και να µην πα- § 
ραπονιέται για κάτι που της λείπει...»! Η Ράνια όσο µιλάει τόσο ο 
περισσότερο σε πείθει ότι έχει µια σχεδόν τέλεια ζωή - όχι χωρίς Η 
προσπάθεια, βέβαια.Υπάρχουν, όµως, ιδανικές ζωές; «∆εν πιστεύω g 
στις τέλειες ζωές και στους τέλειους ανθρώπους. Προσπαθώ να µα- ξ 
θαίνω από τα λάθη µου, να ζω όοο mo συµβατά µπορώ µε τις προ- £ 
σωπτκές µου αξίες και να έχω στη ζωή µου ανθρώπους που αγαπώ |§ 
και µε αγαπάνε µέσα σε σχέσεις αµοιβαιότητας.Έχω περάσει πολύ ο 
δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, έµαθα να κάνω υποµονή στην καται- & 

γίδα, µέχρι να βγει ο ήλιος και να φωτίσει την επόµενη µέρα.Τώρα S 
mo το ξέρω: n λύση είναι να Κοιτάω µπροστά»! G fi 

∆εν πιστεύω στις τέβειες 
Ιωές και oiovs τέβειους 

ανθρώπους. Προσπαθώ να 
µαθαίνω από τα βάθη µου 
και να χω ανθρώπους που 
αγαπώ και µε αγαπάνε σε 
σχέσεις αµοιβαιότητας. 
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