Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

«Μετά τα μεσάνυχτα»
με την Ελεονώρα Μελέτη
Γιατί οι καλύτερες ιστορίες είναι οι αληθινές
Απόψε στις 00:10

Απόψε μετά τα μεσάνυχτα, δύο εκ βαθέων εξομολογήσεις θα συγκινήσουν, θα
αγγίξουν και θα προβληματίσουν.
Η Ελεονώρα Μελέτη συναντά την Άση Μπήλιου που αφήνει για λίγο τα άστρα και μιλά
για τη ζωή της. Η γνωστή αστρολόγος διηγείται τα παιδικά της χρόνια και πώς αυτά
στιγματίστηκαν από τον θάνατο του πατέρα της, σε ηλικία εννέα ετών, αλλά και από την
αποκάλυψη που της έκανε η μητέρα της στην εφηβεία, ότι είναι υιοθετημένη. Για ποιό λόγο
δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να γνωρίσει τη βιολογική της μητέρα, και πώς αντέδρασε όταν η
φυσική της οικογένεια την προσέγγισε, πριν από λίγα χρόνια; Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι
ήταν το μοναδικό παιδί της βιολογικής της οικογένειας, το οποίο οι γονείς του αποφάσισαν
να δώσουν για υιοθεσία; Τι είπε στη μητέρα που τη μεγάλωσε λίγο πριν εκείνη φύγει από τη
ζωή;
Η Άση Μπήλιου αναφέρεται, ακόμα, στον λόγο για τον οποίο δεν έχει επισημοποιήσει, με
γάμο, τη σχέση της με τον επί 27 χρόνια σύντροφό της, αλλά και στα χρώματα με τα οποία
είχε βάψει τα μαλλιά της, την περίοδο που ήταν πανκ!
Αμέσως μετά, τη σκυτάλη παίρνει η Καίτη Φίνου που μιλά για όλα. Η γνωστή ηθοποιός
ξεκινά με τον θάνατο της αδελφής της, η οποία έφυγε ξαφνικά πριν από λίγους μήνες, και
ξετυλίγει σιγά - σιγά το κουβάρι της ζωής της, πηγαίνοντας μέχρι τα παιδικά της χρόνια,
τότε που μεγάλωνε με τον αλκοολικό πατέρα της. Γιατί ενώ υπήρξε μία από τις πιο
εμπορικές ηθοποιούς δεν κατάφερε να κάνει περιουσία; Γιατί φιλοξενείται στο σπίτι του
ηθοποιού; Πώς έμεινε μόνη, μετά από θυελλώδεις έρωτες με τον Στάθη Ψάλτη και τον
Λευτέρη Πανταζή. Πώς διαχειρίστηκε τις δύο αποβολές που είχε, και για ποια σχέση της
δηλώνει μετανιωμένη που τελικά δεν την κράτησε; Τέλος, η Καίτη Φίνου μιλά για την
απόπειρα βιασμού που έγινε εις βάρος της, κατά την εφηβεία, αλλά και για την άμβλωση
στην οποία υποχρεώθηκε να προχωρήσει.
«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 00:10

