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 «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 υποδέχεται την Ελένη Φιλίνη.  

Η διαχρονική ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή τη δεκαετία του ‘80 και είναι μέχρι και 
σήμερα πολύ αγαπητή στο κοινό, ανοίγει την καρδιά της και μιλά για όλα. Μεταξύ άλλων, 
αναφέρεται στα παιδικά της χρόνια και στην απουσία του πατέρα της, ο οποίος μετά από μία 
οικονομική καταστροφή υποχρεώθηκε να μεταναστεύσει μόνος του στον Παναμά, 
προκειμένου να στηρίξει την ίδια και τη μητέρα της. Πώς ήταν ο δρόμος προς την επιτυχία; 
Πώς, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της, εκείνη κατάφερε να γίνει χορεύτρια αλλά και 
πρωταγωνίστρια σε επιτυχημένα τηλεοπτικά σήριαλ και θεατρικές παραστάσεις; Τι λέει για τις 

τρείς μεγάλες σχέσεις της ζωής της; Πόσο κοντά έφτανε στο γάμο, χωρίς όμως ποτέ να κάνει 
το μεγάλο βήμα και γιατί πήρε απόφαση της να μην αποκτήσει παιδιά; Η Ελένη Φιλίνη, η 
γυναίκα που μεταμφιέζεται με άνεση από Τόνι Σφήνο έως Γκρέις Τζόουνς, σε μία συνέντευξη 
εφ όλης της ύλης. 
  
Αμέσως μετά, τη σκυτάλη παίρνει η Μυρτώ Αλικάκη. Η γνωστή ηθοποιός θυμάται πώς μέσα 
σε ένα απόγευμα όλη η Ελλάδα μιλούσε για την «Αναστασία». Πώς αυτός ο πρώτος της ρόλος 
την υποχρέωσε να κόψει τα μαλλιά της έτσι ώστε ο κόσμος να μην την αναγνωρίζει; Ακόμα, 
αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον ηθοποιό Πέτρο 
Λαγούτη, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα διαζύγιο μετά 
από τόσα χρόνια χωρισμού, πόσο δύσκολο ήταν να παίζουν μαζί στο θέατρο την περίοδο της 
μεγάλης κρίσης και ποιο το μυστικό της άριστης σχέσης που έχουν καταφέρει να έχουν 
σήμερα;  
  
Τέλος, η Ειρήνη Βενιέρη, η «πριγκηπέσσα» του διαδικτυακού ραδιοφώνου με το γνωστό πια 
«δώσε», έρχεται στο πλατό για την πρώτη της συνέντευξη. Η γυναίκα που με την εκπομπή 
της μέσω Facebook καταφέρνει να αγγίζει με τις μουσικές της επιλογές 10.000 άτομα κάθε 
φορά, εξομολογείται στην Ελεονώρα Μελέτη, πώς ασχολήθηκε με το διαδικτυακό ραδιόφωνο, 
μετά τον χωρισμό της. Πώς διαχειρίστηκε το τέλος του 20ετή γάμου της; Τι λένε τα παιδιά 
της για την νέα της καριέρα; Πώς επιλέγει τα ρούχα σε κάθε της εμφάνιση; Γιατί οι ακροατές 

την αποκαλούν «θεραπεύτρια καψούρας»; 
 
«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 00:10 

 


