
 

 

 

   

 
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018       

 
 

«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στις 20:00 
 

 
Ραντεβού με τα πιο δυνατά συναισθήματα δίνει μαζί μας, η Βίκυ Χατζηβασιλείου και αυτό 
το Σάββατο 24 Νοεμβρίου, στις 20:00. 
  
Η Σοφία έρχεται από την Αλεξανδρούπολη και σοκάρει περιγράφοντας τη σκληρή 
καθημερινότητα που βιώνει εδώ και 32 χρόνια, μεγαλώνοντας το παιδί της που ανήκει στο 

φάσμα του αυτισμού. Η αποστολέας έχει αφιερώσει τη ζωή της σε αυτό το παιδί, καθώς 
χρειάζεται διαρκώς την προσοχή της. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ξεπέρασε τα όρια των 
αντοχών της, όπως τότε που αυτό κινδύνευσε να πεθάνει ύστερα από κατάποση μεταλλικών 
αντικειμένων. Ποιο είναι το άτομο στο οποίο στέλνει πακέτο; 
  
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα μας συστήσει ανθρώπους που 
αξίζει να γνωρίσουμε. Πριν από τέσσερα χρόνια, τρεις γυναίκες με διαφορετικές καταβολές, 

ενώθηκαν με σκοπό να δημιουργήσουν μια εθελοντική ομάδα που θα στέκεται δίπλα στον 
συνάνθρωπο. Η μικρή παρέα  ανθρώπων ολοένα μεγαλώνει και σήμερα αριθμεί 7.000 
εθελοντές. Η «Παρέα» «οργώνει» τον Πειραιά με τις βόλτες αγάπης προσφέροντας φαγητό 
που μαγειρεύουν τα μέλη της, βοηθά άπορες οικογένειες που έχουν ανάγκη και προσπαθεί 
να συνεισφέρει όπου μπορεί. Ποια είναι η έκπληξη της εκπομπής που θα συγκινήσει τους 
ανθρώπους της παρέας; 
  
Η 21χρονη Μαρία ταξιδεύει από την Κύπρο με την ελπίδα να εκπληρώσει την μεγάλη της 
επιθυμία: να συναντήσει για πρώτη φορά τον πατέρα της. Η Μαρία είναι καρπός του γάμου 
μιας Ελληνοϊταλίδας και ενός Ουκρανού. Το ζευγάρι έζησε έντονα, όμως ο πατέρας της 
επέλεξε να εγκαταλείψει την σύζυγό του, λίγες μέρες πριν γεννηθεί η Μαρία. Η αποστολέας 
από την ημέρα που γεννήθηκε «κουβαλάει» τον πόνο της απόρριψης του πατέρα της. Τόσα 
χρόνια τα συναισθήματά της έχουν περάσει από πολλές διακυμάνσεις και ακόμα και σήμερα 
δεν ξέρει πως θα αντιδράσει όταν τον δει. Άραγε ο πατέρας έχει δικαιολογίες για τα τόσα 
χρόνια εξαφάνισής του; Θα «γκρεμιστεί» ο τοίχος τόσων χρόνων ανάμεσά τους ή θα 
υψωθεί μεγαλύτερος; 
  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 

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


