Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

«Μετά τα μεσάνυχτα»
με την Ελεονώρα Μελέτη
Γιατί οι καλύτερες ιστορίες είναι οι αληθινές
Απόψε στις 00:15
Απόψε λίγο «Μετά τα μεσάνυχτα», η Ελεονώρα Μελέτη υποδέχεται τον Θοδωρή
Ρουσόπουλο, για μία διαφορετική συνέντευξη.
Ο γνωστός πολιτικός και δημοσιογράφος μιλά για τα παιδικά του χρόνια, για τον ταχυδρόμο
πατέρα του, για τη γνωριμία του και τον γάμο του με τη Μάρα Ζαχαρέα αλλά και για το
«σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου». Επίσης, μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις και τα
συναισθήματα του κατά την περίοδο που συγκέντρωνε πάνω του τα βέλη, και εξηγεί πώς όλη
αυτή η ιστορία επηρέασε την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.
Αμέσως μετά, η Μαρίνα Πατούλη, δίνει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη νίκη
του συζύγου της στις εκλογές της περασμένης Κυριακής.
Η Μαρίνα Πατούλη μιλά για την κοινή πορεία της με τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη, Γιώργο
Πατούλη. Περιγράφει τον παράδοξο τρόπο γνωριμίας τους αλλά και το πόσο δύσκολο ήταν να
τον ακολουθεί στην αυτοδιοικητική του δράση τα πρώτα χρόνια. Γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα να μυηθεί και εκείνη στην πολιτική, ώστε να έχουν οι δυο τους έναν κοινό
παρανομαστή. Επίσης, μετρά τις θυσίες που έχουν κάνει ως οικογένεια προκειμένου να
αφιερωθούν στα «κοινά», εξηγεί για ποιο λόγο απέσυρε τη δική της υποψηφιότητα για
δήμαρχος, για το καλό του συζύγου της, και αναφέρεται στον 14χρονο γιο τους Αλέξανδρο,
που όπως φαίνεται έχει και εκείνος το μικρόβιο της πολιτικής. Ακόμα, δεν διστάζει να
απαντήσει και σε όσους την έχουν κρίνει σκληρά λόγω των ενδυματολογικών της επιλογών.
Τελευταία καλεσμένη της αποψινής εκπομπής η Αναστασία Περράκη. Το γνωστό μοντέλο
παραδέχεται πως την είχε πληγώσει πολύ η πρώτη της συμμετοχή στα καλλιστεία όπου δεν
κατάφερε να πάρει κάποιο τίτλο. Επίσης, δηλώνει πολύ ευτυχισμένη στο πλευρό του
συντρόφου της, ενώ αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της γνωριμίας και της σχέσης τους.
Λάμπει όταν μιλά για την κόρη που απέκτησε με τον Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο και
απαντά σε όλα γύρω από τον πολυσυζητημένο χωρισμό και τη δικαστική τους διαμάχη.
«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 00:15

