Τετάρτη 27 Μαρτίου 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 τον Αναστάσιο
Ζαρίφη. Ο Αναστάσιος γεννήθηκε και καταχωρήθηκε ως κορίτσι. Από πολύ νωρίς, όμως, στη
ζωή του συνειδητοποίησε πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε φυλομετάβαση. Ήταν μόλις τριών ετών όταν άρχισε να αισθάνεται πως αυτό που ήταν απείχε από
εκείνο που έδειχνε. Απόψε, μας περιγράφει τα στάδια της συνειδητοποίησής του, τις σκέψεις
και τους φόβους που είχε για το πώς θα το πει στην οικογένειά του, αλλά και το πόσο
υποστηρικτικοί στάθηκαν οι γονείς και ο αδελφός του στην απόφασή του. Ακόμα, περιγράφει
τη συγκινητική κίνηση του πατέρα του να συστήσει, εκ νέου, τον γιο του στο κοινωνικό τους
περιβάλλον και εξομολογείται τα συναισθήματά του κάθε φορά που έκανε ένα βήμα πιο κοντά
στην αλήθεια του.
Αμέσως μετά, ο Γιάννης Βαρδής εξηγεί για ποιο λόγο αποφάσισε να κάνει αγωγή στους
δημιουργούς ενός τραγουδιού της Πάολα, ισχυριζόμενος πως πρόκειται για αντιγραφή από
τραγούδι του πατέρα του. Συγκινείται όταν αναφέρεται στον μεγάλο καλλιτέχνη Αντώνη
Βαρδή και στο πώς βίωσαν τη μάχη του με τον καρκίνο, το πρόσωπό του, όμως, λάμπει όταν
η συζήτηση στρέφεται στην οικογένειά του. Πώς γνώρισε τη γυναίκα του Νατάσσα; Τι τύπος
πατέρα είναι αλλά και πώς αντιδρά η τρίχρονη κόρη του στον ερχομό του αδελφού της,
Αντώνη, τον ερχόμενο Ιούνιο;
Σειρά στις εξομολογήσεις παίρνει η Ελευθερία Ρήγου. Η ηθοποιός, που είχε χαρακτηριστεί
ως το απόλυτο sex symbol στο ξεκίνημα της καριέρας της, εξηγεί για ποιο λόγο αποφάσισε να
αποχωρήσει από το προσκήνιο ενώ βρισκόταν στο απόγειο της επιτυχίας. Πώς ήρθε
αντιμέτωπη με την κατάθλιψη; Πώς πήρε 40 ολόκληρα κιλά; Επίσης, περιγράφει τη δύσκολη
περίοδο κατά την οποία είχε εγκαταλείψει τον εαυτό της και πώς οδηγήθηκε στη διάλυση του
γάμου της αλλά και στη συναισθηματική υπερφαγία. Σήμερα έχοντας χάσει όλα τα περιττά
κιλά, όμορφη και λαμπερή, μιλά για τη δύσκολη εποχή που άφησε πίσω της αλλά και τη
δυναμική επιστροφή της στα καλλιτεχνικά δρώμενα.
«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 00:10

