Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

«Μετά τα μεσάνυχτα»
με την Ελεονώρα Μελέτη
Γιατί οι καλύτερες ιστορίες είναι οι αληθινές
Απόψε στις 24:00

Με εκ βαθέων εξομολογήσεις κλείνει η φετινή σεζόν για την εκπομπή «Μετά τα
μεσάνυχτα».
Απόψε, η Μαρία Σατραζέμη που έχουμε γνωρίσει μέσα από πληθώρα διαφημίσεων,
συγκλονίζει, ξεδιπλώνοντας στην Ελεονώρα Μελέτη την προσωπική της ιστορία. Λίγο πριν
τα τριάντα της, την «χτυπά» ο καρκίνος και εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με την απειλή του
θανάτου. Οι γιατροί αποφασίζουν διπλή μαστεκτομή. Μια δύσκολη περίοδο ξεκινά. Οι
προσωπικές της ανησυχίες για το αν θα τα καταφέρει, ο φόβος στα μάτια των συγγενών της,
αλλά και η εγκατάλειψη από τον σύντροφό της ο οποίος της δήλωσε «πως θέλει η γυναίκα
του να έχει στήθος»…
Αμέσως μετά, η Φλορίντα Πετρουτσέλι μιλά για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια στην
Ιταλία. Θυμάται πόσο άσχημα ένιωθε όταν ο πατέρας της αρρώστησε από καρκίνο αλλά και
πώς άλλαξαν οι ισορροπίες στην οικογένειά της μετά τον θάνατό του, όταν εκείνη ήταν μόλις
8 χρόνων. Πώς από μικρό κοριτσάκι υποχρεώθηκε να αναλάβει χρέη μαμάς, μεγαλώνοντας τη
μικρότερη αδελφή της και μαγειρεύοντας για την οικογένεια τις ώρες που η μητέρα της
εργαζόταν για να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά. Θυμάται τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία για
τον τίτλο της Miss Italia αλλά και το πώς πήρε την απόφαση, μετά από διακοπές, να μείνει για
πάντα στην Ελλάδα. Πώς μπήκε η τηλεόραση στη ζωή της και με ποιον δεν θα ήθελε να
συνεργαστεί ξανά; Τέλος, η Φλορίντα Πετρουτσέλι αναφέρεται στη γνωριμία και τον έρωτά
της με τον Άρη Γουτο αλλά και στον ερχομό της κόρης της Μαίρης.
Η Αλεξία Μουστάκα, κόρη του Σωτήρη Μουστάκα και της Μαρίας Μπονέλου, η οποία είναι
επίσης ηθοποιός, θυμάται την όμορφη ζωή που έζησε δίπλα στους διάσημους γονείς της ενώ
αναφέρεται και στους τελευταίους μήνες του Σωτήρη Μουστάκα, πριν εκείνος χάσει τη μάχη
με τον καρκίνο.
Τέλος στο πλατό της εκπομπής, η Δωροθέα Μερκούρη ξεδιπλώνει το κουβάρι της ζωής της:
η λαμπερή καριέρα ως μοντέλο, τα ξέφρενα χρόνια στη Νέα Υόρκη και η επιστροφή στην
Ελλάδα. Η Δωροθέα αποκαλύπτει για ποιο λόγο αποφάσισαν να χωρίσουν με τον σύζυγό της
και εξομολογείται το παράπονο της για τους Έλληνες σχεδιαστές μόδας.
«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 24:00

