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 «Μετά τα μεσάνυχτα» 
Γιατί οι καλύτερες ιστορίες είναι οι αληθινές 

 
Κάθε Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00 

 

Τον Νοέμβριο του 2016, η Γαλήνη Κοεμτζή, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, αποφασίζει να κάνει ένα τσιγάρο, στον 9ο όροφο της φοιτητικής 
εστίας. Η Γαλήνη βρίσκεται στο κενό. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται «αυτοκτονία» και 

μπαίνει στο συρτάρι.  

Το ένστικτο της μάνας, όμως, δεν ησυχάζει. Η Σταρούλα Τομπάζη, μητέρα της 

22χρονης τότε Γαλήνης, συνεχίζει με τη βοήθεια του δικηγόρου της τις έρευνες 
προκειμένου να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί στην κόρη της. Ένα χρόνο αργότερα, ο 

εισαγγελέας, μελετώντας τα νέα στοιχεία, διατάζει επείγουσα προκαταρκτική έρευνα 

και έτσι ο φάκελος ανοίγει ξανά.  
Απόψε τα μεσάνυχτα, καλεσμένοι της Ελεονώρας Μελέτη, είναι η μητέρα, η 

αδελφή και ο δικηγόρος της  νεαρής φοιτήτριας. Τι αποκαλύπτουν, ποια στοιχεία 

έχουν στα χέρια τους; Γιατί πιστεύουν πως η Γαλήνη δεν έδωσε τέλος στη ζωή της.  

Τι συμβαίνει με το ροζ υλικό που είχε αναστατώσει τελευταία τη ζωή της Γαλήνης; 
Γιατί η μητέρα της δεν πίστεψε ποτέ πως πρόκειται για αυτοκτονία και ποιος μπορεί 

να κρύβεται πίσω από τον θάνατο της Γαλήνης;  

  
Το κλίμα θα γίνει  πιο ανάλαφρο όταν η Ελεονώρα υποδεχθεί στο πλατό, ένα νέο, 

όμορφο και ταλαντούχο κορίτσι, τη Αφροδίτη Λιάντου, κόρη της Εβελίνας 

Παπούλια και του Γιώργου Λιάντου. Η Δήμητρα έχει πάρει τον δικό της δρόμο, 
εκείνον της μουσικής. 

Έχοντας, ήδη, κυκλοφορήσει το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Why», η Δήμητρα 

κάνει την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση και συστήνεται στο κοινό. Με την 

γλυκύτητα της νιότης της, απαντά με αφοπλιστική ωριμότητα στα πάντα, ενώ το 
πρόσωπό της λάμπει όταν μιλά και για την προσωπική της ζωή.  

  

Τρίτη καλεσμένη γι’ απόψε, η συγγραφέας Κατερίνα Πλουμιδάκη, η οποία λίγο 
έλειψε να χάσει τη ζωή της εξαιτίας μίας… πράσινης σαλάτας. Για σχεδόν πέντε 

ολόκληρα χρόνια, μετά από μία λάθος διάγνωση, η Κατερίνα ακολουθώντας τις 

συμβουλές των γιατρών, έτρεφε μέσα της με τον χειρότερο τρόπο, το «τέρας» του 
εχινόκοκκου. Η ίδια, χωρίς να το γνωρίζει, είχε μετατραπεί σε μία πραγματική 

«χειροβομβίδα» έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, μέχρι που αποφάσισε να κάνει 

προληπτικές εξετάσεις χοληστερίνης, θέλοντας να απολαύσει χωρίς φόβο μία ζεστή 

σοκολάτα σε χιονοδρομικό σαλέ… 
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