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Η Ράνια Μπουμπουρή κουβεντιάζει στο BOOK TOUR με τον Θεοφάνη Θεοφάνους. 

 

Σύντομο βιογραφικό 

Η Ράνια Μπουμπουρή είναι δημοσιογράφος, επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια. Γεννήθηκε 

το 1974 στο Καρπενήσι, όπου πέρασε ξέγνοιαστα παιδικά χρόνια με πολλά γέλια και πολλούς 



καβγάδες με τις τέσσερις αδελφές της. Στις πανελλήνιες εξετάσεις πέρασε πρώτη στο Τμήμα 

Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., όπου αρίστευσε στα μαθήματα λόγου και φιλοσοφίας με 

καθηγητές τους Δ.Ν. Μαρωνίτη και Γ. Βώκο αντίστοιχα. Λατρεύει την παιδική λογοτεχνία και είναι 

μέλος του ελληνικού τμήματος της IBBY (International Board on Books for Young People). Μέχρι 

σήμερα έχουν κυκλοφορήσει είκοσι βιβλία της για παιδιά, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση 

κατέχει η «τρελή τρελή σειρά» της στις Εκδόσεις Ψυχογιός:  ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΑΛΦΑΒΗΤΑ 

(Έπαινος Ποίησης της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς), ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΤΡΕΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΑΡΙ 

και ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΤΡΕΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ, τα οποία συνοδεύονται από CDs σε μελοποίηση του 

Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου, με τη συμμετοχή πολύ γνωστών και αγαπημένων καλλιτεχνών.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το ιστολόγιό της: http://raniouska.blogspot.gr. 
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αλφαβητικά οι: Δώρος Δημοσθένους, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Κοκκίδου, Μάρκος Κούμαρης, Ελισάβετ 
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Εκδόσεις Ψυχογιός, 2013 (Έπαινος Ποίησης της ΓΛΣ). Συνοδεύεται από CD με 

25 τραγούδια σε μουσική του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου, όπου συμμετέχουν 

αλφαβητικά οι: Σαβίνα Γιαννάτου, Σπύρος Γραμμένος, Φοίβος Δεληβοριάς, 

Δώρος Δημοσθένους, Νίκος Ζιώγαλας, Γιάννης Ζουγανέλης, Βασιλική 
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Ενότητα 1
η
: Εκ των έσω 

Ποια παιδική σας ανάμνηση παραμένει ανεξίτηλη; 

Το παιχνίδι με τις τέσσερις αδερφές μου – στην αυλή, στον κήπο, στον δρόμο, στα χιόνια, στα 

«Τολ», στο περιβόλι της γιαγιάς και του παππού... 

  

Και ως ενήλικη; Τι είναι αυτό που συχνά πυκνά ανασύρετε στη μνήμη σας και αποτελεί 

πάντα ένα καλό εφαλτήριο για το μέλλον; 

Παίρνω δύναμη από τα βλέμματα των ανθρώπων που αγαπώ. Σε αυτά ανατρέχω πάντα. 

  

Εκλάμψεις, αναλαμπές; Συνήθως με ποιον τις μοιράζεστε; 

Με τον σύντροφο και σύζυγό μου. Είμαστε μαζί από φοιτητές κι εκτιμώ απεριόριστα την καλοσύνη 

και την εξυπνάδα του. 

  

Ο άνθρωπος, ανέκαθεν, ως οντότητα ζει ανάμεσα σε πειρασμούς. Ασπίδες έχουμε; 

Δεν νομίζω ότι μπορώ ν’ απαντήσω γενικά. Ο πειρασμός έχει διαφορετική έννοια για τον καθένα, 

ανάλογα με την κοσμοθεωρία του, και ο καθένας έχει διαφορετικές ασπίδες, ανάλογα με τον 

χαρακτήρα και την παιδεία του. 
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Τι σας προσγειώνει απότομα; 

Η κακία.                                                                                        

  

Δώστε μου ένα λόγο για ν’ αγαπήσει κανείς τη μέρα. 

Η λαχτάρα να τη ζήσει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. 

  

Σε ποια εποχή συναντάμε την αληθινή Ράνια, όπου συμμετέχουν σε αυτό που ζει όλα τα 

μέρη του σώματος (σώμα, μυαλό, ψυχή);  

Πάντα. Λατρεύω την οικογένειά μου και τη δουλειά μου, οπότε δίνομαι σε κάθε μέρα, κάθε εποχή, 

ψυχή τε και σώματι. 

  

Ποια είναι η ραχοκοκαλιά της ζωής; 

Η αγάπη και η δημιουργία. 

  

Ενότητα 2
η
: H τέχνη της γραφής 

Από τα είδη του λόγου, ποιο σας συγκινεί/συναρπάζει περισσότερο; 

Το καλό μυθιστόρημα. 

  

Υπάρχει λογοτεχνικός ήρωας του οποίου το γραφτό της μοίρας θα αλλάζατε; 

Να το άλλαζα όχι, αλλά να διάβαζα μια διαφορετική εκδοχή από τον ίδιο τον δημιουργό θα το 

ήθελα στον «Παίκτη» του Ντοστογιέφσκι και στο «Κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου. 

  

Η γραφή απαιτεί πειθαρχία ή λειτουργεί αυτόματα;          

Χωρίς πειθαρχία δεν γίνεται. Ακόμα και το αυτόματο θέλει πειθαρχία, αλλιώς θα χαθεί. 

  

Επιλέγετε ένα καλοξυσμένο μολύβι ή μια καινούργια γραμματοσειρά ενός πολυμέσου, για 

να ζυμώσετε το χρόνο, τον τόπο, τους ήρωες ως πρώτη επαφή με τη σελίδα; 



Συνήθως γράφω στον υπολογιστή και προτιμώ να μην αλλάζω γραμματοσειρά. Όταν σημειώνω 

κάτι στο μπλοκάκι μου, χρησιμοποιώ ό,τι βρεθεί μπροστά μου· αν μπορώ να διαλέξω, προτιμώ το 

στιλό – τα μολύβια και τα μαρκαδοράκια ξεθωριάζουν με τον καιρό. 

  

Ας π(ι)ούμε μαζί έναν αγαπημένο σας στίχο/φράση/απόσπασμα από την εγχώρια ή 

παγκόσμια λογοτεχνία. 

«Ένας αταίριαστος γάμος θα ρήμαζε τη ζωή σου για πάντα. Γιατί αιώνια θα σ’ έτρωγε το 

συναίσθημα της ντροπής και της αθλιότητας. Παιδί μου, μη με ποτίσεις με τη λύπη αυτή. Είναι 

τόσο θλιβερό να μην εκτιμάει κανείς το σύντροφο της ζωής του». Η πατρική συμβουλή του κ. 

Μπένετ στη Λίζι, στην «Περηφάνια και προκατάληψη» της Τζέιν Όστεν (μτφρ. Ν. Παπαγιάννη, εκδ. 

Ίκαρος 1953). 

  

Ενότητα 3
η
: Μια φράση ασυμπλήρωτη 

(Ένα μικρό λογοπαίγνιο με αφορμή τον τίτλο βιβλίου «Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις» 

του  Δρ. Φελίτσε Λεονάρντο Μπουσκάλια) 

Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις και να ελπίζεις πως… ό,τι έμαθες θα βοηθήσει και τους άλλους. 

  

Υ.Γ. Οι ταινίες κρύβουν μέσα στη συντομία τους μεγαλειώδεις πανανθρώπινες αξίες. 

Υπάρχει κάποια την οποία, από πλευράς σεναρίου, μας παροτρύνετε να δούμε; 

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο. Αφού εστιάζετε την ερώτηση στο σενάριο, να 

πω ότι στην ταινία αυτή συμβαίνει το εξής ανεπανάληπτο, νομίζω: ο Ντάλτον Τράμπο –

κυνηγημένος από τον μακαρθισμό και καταχωρισμένος στη Μαύρη Λίστα του Χόλιγουντ– έγραψε 

το μυθιστόρημα «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» και αποφάσισε να το μεταφέρει στον κινηματογράφο 

ο ίδιος, αναλαμβάνοντας μόνος του τη σκηνοθεσία, ενώ στο σενάριο συνεργάστηκε με τον Λουίς 

Μπουνιουέλ. Αριστούργημα! 

  

Έκθεση εικόνων 



 



 



 

 



 



 



  



 



 

 



 

  

 



  



 



 



 



 

  

Το τελευταίο λογοτεχνικό της εγχείρημα. 



 

Λίγα λόγια για το βιβλίο. 

H μικρή Ρόζα θαυμάζει πολύ τον Ζορό, που πάντα τα βάζει με τους κακούς και βοηθάει τους 

αδύναμους και τους καλούς. Κι επειδή της αρέσει να φοράει μια ροζ μάσκα κι ένα ροζ 



τραπεζομάντιλο στην πλάτη σαν μπέρτα, όλοι τη φωνάζουν Ροζώ. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες, 

όμως, η Ροζώ ανακαλύπτει ότι δε χρειάζεται να είναι κανείς σπουδαίος ήρωας, για να ομορφαίνει 

τη ζωή των ανθρώπων γύρω του. Γίνεται κι αλλιώς. Διαβάστε πώς… 

Αποκτήστε το άμεσα: http://goo.gl/Rx8x9b 

  

 

Τη Ράνια Μπουμπουρή θα τη συναντήσετε και στα: 

 www.lesvosnews.net & www.bonusmallmag.com/ 

  

 

 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.booktourmagazine.com/news/gnoriste-ti-rania-mpoympoyri/ 

http://goo.gl/Rx8x9b
http://www.lesvosnews.net/
http://www.bonusmallmag.com/
http://www.booktourmagazine.com/news/gnoriste-ti-rania-mpoympoyri/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.booktourmagazine.com%2Fnews%2Fgnoriste-ti-rania-mpoympoyri%2F

