Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

«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 ηθοποιό Άννα
Ίρις στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου που την
αθωώνει, παμψηφεί, για το ροζ σκάνδαλο εκβιασμού στο οποίο φερόταν να εμπλέκεται. Η
ηθοποιός κατηγορήθηκε ότι μαζί με τον σύντροφό της εκβίαζαν γνωστό επιχειρηματία πως θα
δημοσιοποιούσαν ροζ βίντεο εάν δεν εισέπρατταν από εκείνον κάποιο χρηματικό ποσό. Τι
αλλαγές έφερε στη ζωή αλλά και τη δουλειά της η ανεξέλεγκτη δημοσιότητα που πήρε η
υπόθεση; Γιατί βρέθηκε, άθελά της, μπλεγμένη σε ένα τέτοιο σκάνδαλο και γιατί δίνει μάχη
με την Google προκειμένου να αποκατασταθεί η φήμη της;
Στη συνέχεια, η Έμιλυ Φυρίγγου, που γνωρίσαμε μέσα από το «The Voice», εμφανίζεται
στο πλατό με τομή στο στήθος από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στην οποία υπεβλήθη σε
ηλικία 14 ετών. Δηλώνει περήφανη που βγήκε νικήτρια από αυτή την περιπέτεια αλλά και από
τη μάχη της με την κατάθλιψη. Επίσης, περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η
οικογένειά της όταν και η ίδια αρρώστησε, λίγο μόνο καιρό αφότου η αδελφή της είχε δώσει
τη δίκη της μάχη με τον καρκίνο. Εξηγεί γιατί τραυμάτισε τα χέρια της από τον πόνο που
ένιωθε μετά το χειρουργείο, ενώ εξομολογείται πως η αγάπη της για το τραγούδι, την οποία
ανακάλυψε τυχαία, την έβγαλε από την μετεγχειρητική κατάθλιψη.
Τέλος, ο Σόλων Τσούνης, ο αγαπημένος ηθοποιός από τη σειρά του Alpha «To σόι σου»,
αποκαλύπτει για ποιο λόγο είχε αποφασίσει, παλαιότερα, να εγκαταλείψει την πολλά
υποσχόμενη καριέρα του προκειμένου να ζήσει στο Παρίσι όπου εργάστηκε σε... οικοδομή. Τι
τον έκανε να επιστρέψει ξανά στη Ελλάδα; Πόσο τον σημάδεψε ο χαμός του πατέρα του, πριν
από λίγα χρόνια;
«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 00:10

