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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Η Ράνια Θρασκιά και η νέα της εκποµπή 

16 

Ήρθε η ώρα να... 
κοιτάξει µπροστά: 
Η Ράνια Θρασκιά 
επιστρέφει στους 
δέκτες µας µέσα 
από την κρατική TV 
και παράλληλα µας 
παρουσιάζει το πρώτο 
της βιβλίο. 

Ano τη ΦΑΙ∆ΡΑ ΣΤΑΘΗ 

Comeback µε εκποµπή και 
βιβλίο! Μετά το «ναυάγιο» 

του ALTER η Ράνια 
Θρασκιά παρέµεινε για 

περισσότερο από ένα χρόνο 
εκτός TV, αν και κατά καιρούς οι 
φήµες την ήθελαν να βρίσκεται 
σε συζητήσεις για διάφορα 
προγράµµατα, χωρίς ωστόσο 
ουδέποτε να επιβεβαιωθούν. 
Τώρα όµως ήρθε το πλήρωµα 
του χρόνου και επιστρέφει 
πράγµατι στη µικρή οθόνη, 
που τόσο της έχει λείψει, 
ενώ παράλληλα παρουσιάζει 

στο κοινό την πρώτη της 
συγγραφική απόπειρα. 

Νεο µαγκαζίνο 
Όπως αποκάλυψε στον Γιώργο 

Λιάγκα και τη Φαίη Σκόρδα 
στο πλατό του «Πρωινού mou» 
αυτή την περίοδο ετοιµάζεται 
πυρετωδώς για να αναλάβει την 
παρουσίαση µιας νέας εκποµπής. 
Αν όλα πάνε καλά, το προτζεκτ 
θα βγει στον αέρα το Φεβρουάριο 
µέσα από τη συχνότητα της ΕΤ1, 
η οποία εµπλουτίζεται σταδιακά 
µε νέο live πρόγραµµα. 
Η εκποµπή βασίζεται σε µια δική 
της ιδέα, που συνδυάζει τα τηλεοπτικά 

είδη nqvco στα οποία έχει 
δουλέψει στο παρελθόν και θα 
περιλαµβάνει ολίγον... αη' όλα, 
δηλαδή ψυχαγωγία και ενηµέρωση, 

µε βασικότερο στόχο να 

δίνει χρηστικές συµβουλές στους 
τηλεθεατές. Αν και µέχρι την ώρα 
που γράφονταν αυτές οι γραµµές 
τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί, 
πιο πιθανή ώρα προβολής του 
µαγκαζίνο θεωρείται η δύσκολη 

ζώνη 10.00 - 13.00 από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή - και 
όχι το Σαββατοκύριακο, όπως 
αρχικά ακουγόταν. Επιπλέον, αν 
όλα πάνε καλά, όπως δήλωσε 
η Ράνια Θρασκιά, στόχος των 
ιθυνόντων της κρατικής είναι το 
πρόγραµµα να «χτιστεί» µέχρι τον 
Ιούνιο, ώστε να επανέλθει όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωµένο από 
το Σεπτέµβριο. 

Προσεχώς 
στα βιβλιοπωλεία 
Και µπορεί όλο αυτό το χρονικό 

διάστηµα της απουσίας της να 
αφοσιώθηκε κυρίως στους 
δύο γιους της, όµως παράλληλα 

έγραφε πυρετωδώς το 
πρώτο της βιβλίο, που αναµένεται 

να κυκλοφορήσει 
από τις εκδόσεις «∆ιοπτρα» 
στις 4 Φεβρουαρίου. Ο 
τίτλος του είναι «Κοιτάω 
µπροστά» και περιλαµβάνει 
διάφορες ανθρώπινες ιστορίες 

-κυρίως γυναικείες- που 
εµπνεύστηκε από την οµότιτλη 
εκποµπή της στο ALTER, αλλά 
και από προσωπικές εµπειρίες. 
Ωστόσο η ίδια σπεύδει να 
διευκρινίσει πως σε καµία 
περίπτωση δεν αισθάνεται... 
συγγραφέας. Π 

Off camera 
φ Η πιο πρόσφατη τηλεοπτική 

εµφάνιση της Ράνιας 
Θρασκιά ήταν στην εκποµπή 
του ALTER «Υπάρχει λύση», 
που συµπαρουσίαζε µε τον 
Νίκο Σαµοΐλη και η οποία κατέβασε 

αυλαία πρόωρα λόγω 
των γνωστών προβληµάτων 
του καναλιού. 

φ To καλοκαίρι του 2010 
παρουσίαζε το πρωινό µαγκαζίνο 

του ANT 1 «Elatte». 
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