
 
 

 

   

 
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019       

 
 

«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, στις 20:50 
 

 
Εξομολογήσεις που σοκάρουν και εξελίξεις που δεν τις περιμένει κανείς κρύβουν τα πακέτα 
του Σαββάτου 16 Φεβρουαρίου. 
 
Αποστολέας του πρώτου πακέτου είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο που κατά το παρελθόν 
απασχόλησε την κοινή γνώμη με την πολυτάραχη ζωή του. Ο πάτερ Παρθένιος Βεζυρέας 

εξομολογείται στην Βίκυ Χατζηβασιλείου πως στα 14 του χρόνια έφυγε κρυφά από το 
πατρικό του στην Κρήτη για να εισαχθεί σε ιερατική σχολή και πως από μια συγκυρία έκανε 
το πέρασμά του στο χώρο της τηλεόρασης. Παραδέχεται πως υπήρξε περίοδος που 
«χρησιμοποιήθηκε» και «χρησιμοποίησε» τα μέσα.  
Αφού τα άφησε όλα αυτά στο παρελθόν αφιερώθηκε εκεί που ένιωθε ότι ανήκει από μικρός, 
στην εκκλησία. Ποια είναι η συγκινητική ιστορία που τον συνδέει με την διακεκριμένη σεφ 
και παραλήπτρια του πακέτου του, Ντίνα Νικολάου; 

 
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε μαζί στην πιο «έξυπνη» πόλη της 
Ελλάδας, τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα ανακηρύχθηκαν το 2015 ως μια από τις δέκα πιο βιώσιμες 
πόλεις της Ευρώπης και ο δήμαρχός της Δημήτρης Παπαστεργίου έρχεται να μας πει πως 
κατάφερε με την βοήθεια των συμπολιτών του, να αποτελεί η πόλη τους πρότυπο ακόμα και 
για πόλεις τους εξωτερικού. Τι συνδέει τον δήμαρχο με τον κορυφαίο ραδιοφωνικό 
παραγωγό Μιχάλη Τσαουσόπουλο; 
 
Η Σοφία έρχεται με την ελπίδα να συναντήσει την βιολογική της μητέρα και την αδερφή 
της. Η Σοφία δεν έλαβε αγάπη από κανέναν στην ζωή της και πάντα αισθανόταν πως ήταν 
«βάρος» για όλους. Με την βιολογική της μητέρα και την αδερφή της συναντήθηκαν 
ελάχιστες φορές και έχει πολλά χρόνια να μάθει νέα τους.  
Από το 2013 η Σοφία έμεινε στο δρόμο, τρέφεται από τα συσσίτια και βιοπορίζεται με 
πολλές δυσκολίες. Στον αντίποδα γνωρίζει πως οι βιολογικοί της συγγενείς έχουν μια άνετη 
ζωή και στεναχωριέται που κανείς δεν ενδιαφέρεται για εκείνη. Πώς θα αισθανθεί όταν 
μάθει πως η μητέρα της δεν ήρθε στην εκπομπή; Ποια είναι η ατάκα της αδερφή της που θα 
πυροδοτήσει την ατμόσφαιρα; Θα φύγει ο τοίχος; 
  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 

 
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 


