
 
 

 

   

 
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018   

 
 
 

 «Μετά τα μεσάνυχτα» 

με την Ελεονώρα Μελέτη 

 
Γιατί οι καλύτερες ιστορίες είναι οι αληθινές 

Απόψε στις 00:10 

 
 

Απόψε λίγο «Μετά τα Μεσάνυχτα», η Ελεονώρα Μελέτη συναντά την 

ανατρεπτική και χειμαρρώδη Ραμόνα Βλαντή.  

Το κορίτσι που εισέβαλε με στυλ στη ζωή μας, μιλά για όλα και αποδεικνύει πως έχει 
προσωπικότητα, χιούμορ αλλά και ευαισθησίες.  

Η Ραμόνα μπορεί να βάζει όρια σε όλους όσοι δεν συμφωνούν μαζί της, αλλά η ίδια 

δεν «μασά» τα λόγια της όταν μιλά για τον πρώην άντρα της και τα παιδιά της. 
Θυμώνει με τον εαυτό της όταν αναφέρεται στη συμμετοχή της στον διαγωνισμό 

Playmate, αποκαλώντας τoν trash και αποκαλύπτει πώς από τη Ρουμανία βρέθηκε να 

τσακώνεται με την κριτική επιτροπή στο «My style rocks». Εξακολουθεί να μην μιλά 
με τις συμπαίκτριές της; Γιατί ενώ περίμενε να έχει μία θέση ανάμεσα στους κριτές 

του ριάλιτι παιχνιδιού, τελικά, δεν της έγινε ποτέ η πρόταση και τι συμβαίνει αυτή 

την περίοδο στην προσωπική της ζωή;  

 
Αμέσως μετά, απέναντι από την Ελεονώρα κάθεται η Βασιλική Μιλλούση, στην 

πρώτη της συνέντευξη έπειτα από την απόφασή της να αποσυρθεί από το αγαπημένο 

της άθλημα.  
Η πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής δακρύζει όταν περιγράφει τα 

συναισθήματά της κατά την τελευταία της εμφάνιση. Λάμπει από ευτυχία όταν 

αναφέρεται, για πρώτη φορά χωρίς ενδοιασμούς, στη σχέση της με τον Λευτέρη 

Πετρούνια, και μας «ταξιδεύει», μέσα από τις περιγραφές της, στα σκληρά χρόνια 
του πρωταθλητισμού.  

Πώς αντέδρασε όταν οι άνθρωποι που είχε δίπλα της, της είπαν πως «ξόφλησε» στη 

γυμναστική στην ηλικία των 20 ετών; Τι ήταν εκείνο που, λίγα χρόνια μετά, την 
έστειλε ξανά στον τάπητα για να αποδείξει σε όλους πως είναι μία τόσο σημαντική 

αθλήτρια; Τι της είπε ο Λευτέρης Πετρούνιας όταν ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά 

του μετά τον τελευταίο της αγώνα, και τι απαντά όταν η Ελεονώρα την ρωτά αν 
σκέφτεται να παντρευτεί σύντομα με τον σύντροφό της; 

 

«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 00:10 

 


