Τρίτη 30 Απριλίου 2019

«Μετά τα μεσάνυχτα»
με την Ελεονώρα Μελέτη
Γιατί οι καλύτερες ιστορίες είναι οι αληθινές
Την Τρίτη 30 Απριλίου και την Τετάρτη 1η Μαΐου, στις 00:15
Απόψε λίγο «Μετά τα μεσάνυχτα» ο Πασχάλης Τσαρούχας συναντά την Ελεονώρα
Μελέτη. Χωρίς να μπαίνει σε ρόλο, κάτι που έκανε με επιτυχία τους τελευταίους μήνες στο
«Your face sounds familiar», ο γνωστός ηθοποιός, χαλαρός και ευδιάθετος απαντά σε όλα.
Γιατί δέχτηκε να συμμετέχει σε παιχνίδι μιμήσεων την ώρα που όλοι περίμεναν πως θα
απορρίψει την πρόταση, κάτι που έκανε αρχικά. Εξηγεί για ποιο λόγο συχνά γίνεται «ωμός»
και επιθετικός με τους δημοσιογράφους, περιγράφει το περιστατικό που τον εξόργισε κατά τη
διάρκεια συνέντευξης και σχολιάζει το γεγονός πώς η διεθνής του διάκριση πέρασε «στα
ψιλά» κάτι που δεν συμβαίνει και με την προσωπική του ζωή. Πώς εμπνεύστηκε το πρώτο του
παιδικό παραμύθι και πώς σχολιάζει τον χαρακτηρισμό «περίεργος» που του απέδωσε σε
πρόσφατη συνέντευξή της, η πρώην σύζυγος του, Θεοφανία Παπαθωμά.
Μαζί μας και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Ο γνωστός ηθοποιός μιλά για την ταινία του
Κώστα Γαβρά στην οποία θα ενσαρκώσει τον Αλέξη Τσίπρα. Πόσο δύσκολο είναι για εκείνον
να «μεταφέρει» τον Πρωθυπουργό στην μεγάλη οθόνη χωρίς να πρέπει να τον μιμηθεί, αλλά
και πως τον «μελετά» προκειμένου να τον πλησιάσει όσο μπορεί.
Τέλος, η Σοφία Βόσσου κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα της Ελεονώρας και απαντά σε
πρόσφατα δημοσιεύματα που τη θέλουν να δίνει μάχη με τη νευρική ανορεξία. Θυμάται με
χαμόγελο τα ένδοξα χρόνια της τηλεοπτικής της καριέρας, τη σχέση της με τον Ανδρέα
Μικρούτσικο και αποκαλύπτει αν σήμερα έχουν επικοινωνία. Γιατί αποφάσισε να χάσει παρά
πολλά κιλά και τί την οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει την εικόνα της.
Αύριο, Τετάρτη 1η Μαΐου, λίγο «Μετά τα μεσάνυχτα», ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος
στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανακοίνωση ότι παντρεύεται για δεύτερη φορά!
Αποκαλύπτει το παρασκήνιο της γνωριμίας του με τη μέλλουσα σύζυγο του και εξηγεί για
ποιο λόγο αποφάσισε να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο δημοσιογράφος μιλά για τα
παιδικά του χρόνια και αποκαλύπτει αν ήταν «περίεργος» από μικρός και με ποιο τρόπο
κατάφερε να ξεχωρίσει στο σχολείο ανάμεσα στους πλούσιους συμμαθητές του. Δεν
παραλείπει να σχολιάσει και τις εκκεντρικές του δηλώσεις που τον έχουν βάλει πολλές φορές
σε μπελάδες, αλλά και τα μόνιμα ψυχικά τραύματα που του άφησε η επίθεση που δέχτηκε στα
Εξάρχεια.
Μαζί μας και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Μας μιλά για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή
της ο ερχομός της δεύτερης κόρης της και πώς κατάφερε να αποφύγει την επιλόχειο
κατάθλιψη. Αναφέρεται στη γνωριμία με τον σύζυγο της, δηλώνει υπέρ του δημόσιου
θηλασμού και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θήλασε το πρώτο της παιδί δύο χρόνια!
Περιγράφει τη δύσκολη περίοδο που πέρασε όταν «φλέρταρε» με την κατάθλιψη κάτι που
συνειδητοποίησε πρόσφατα.
«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, στις 00:15

