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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 18 Μαϊου, στις 20:50 
 

 
Αυτό το Σάββατο 18 Μαϊου γέλιο και συγκίνηση «πάνε πακέτο» στον Alpha. 
Μετά από δέκα χρόνια τηλεοπτικής αποχής, ο νικητής του Fame Story 3, Περικλής 
Στεργιανούδης επιλέγει να στείλει το δικό του πακέτο. Ο «εξολοθρευτής» του δημοφιλούς 
παιχνιδιού, με τις καυστικές του ατάκες και τα ερωτικά του καμώματα είχε καταφέρει να 
κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο τον έστεψε -με συντριπτικό ποσοστό- 

αδιαμφισβήτητο νικητή. Ο Περικλής σε μια απολαυστική κουβέντα με την Βίκυ 
Χατζηβασιλείου αφηγείται άγνωστα περιστατικά της ζωής του, θυμάται την περίοδο του 
παιχνιδιού, την άνοδο και την πτώση. Ο ίδιος συνεχίζει να δηλώνει αμετανόητος εργένης… 
μέχρι τη στιγμή που μια εντυπωσιακή κοπέλα κάνει την είσοδό της στο στούντιο. Πώς ένα 
εσώρουχο που κρύβεται μέσα στο πακέτο θα προκαλέσει γέλια μέχρι δακρύων; 
 
Ο αποστολέας του δεύτερου πακέτου έρχεται από την Κύπρο με μια συγκλονιστική ιστορία 

ζωής. Ήταν μόλις έξι μηνών όταν οι ίδιοι του οι γονείς τον έριξαν στα σκαλιά του σπιτιού 
τους. Για δύο χρόνια βρισκόταν μόνος του στο νοσοκομείο χωρίς να τον αναζητήσει κανείς 
μέχρι που δόθηκε για αναδοχή. Ακολούθησε μια έντονη εφηβεία χωρίς αγάπη,  με 
χουλιγκανισμό, κρατητήρια, κακές παρέες. Με τους βιολογικούς γονείς του δεν θέλησε ποτέ 
να αποκτήσει επαφή. Σήμερα, όμως, νιώθει έτοιμος να στείλει ένα πακέτο στον πατέρα του. 
Πώς οδηγήθηκε σε αυτή του την απόφαση; 
 
Στο τρίτο μέρος της εκπομπής, οι Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. έρχονται από το Ηράκλειο της Κρήτης και 
με θετική τους ενέργεια μιλούν για το σπουδαίο εθελοντικό τους έργο. Μια ιδέα που 
γεννήθηκε ανήμερα των γενεθλίων ενός φοιτητή το 2011, κι έχει σκορπίσει μέχρι σήμερα 
χαμόγελα χαράς σε πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Τι είναι όμως αυτό που 
διαφοροποιεί την συγκεκριμένη ομάδα; Το ότι κατάφεραν με αυτή τους την προσπάθεια  να 
συσπειρώσουν πολλούς ανθρώπους της διασποράς, δημιουργώντας ένα μεγάλο κύμα 
φιλελλήνων. Ποια είναι η πολύ συγκινητική έκπληξη που τους περιμένει; 
 
Η συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 


