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«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 1η Ιουνίου, στις 20:50 
 

 
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου υποδέχεται τον μήνα το Σάββατο 1η Ιουνίου,  με ένα επεισόδιο 
που θα λυγίσει και τους πιο σκληρούς. 
 
Το άνοιγμα του πρώτου πακέτου αναφέρεται στην ενδοοικογενειακή βία και σοκάρει. Η 
παραλήπτριά του, η Ιωάννα, μια γυναίκα μαχήτρια που για χρόνια κουβαλούσε το δικό της 

«σταυρό» λόγω της ασθένειας του παιδιού της, συγκινεί  με την ομολογία της και τα 
περιστατικά βίας στα οποία έγινε μάρτυρας. Ποιος κρύβεται πίσω από το πακέτο της, που 
την κάνει να χάσει τα λόγια της;  
 
Ποιος είπε πως ένας συνταξιούχος πρέπει να μένει αδρανής; Αυτό σκέφτηκε και η Έφη 
Πυργιανάκη όταν είδε τον πατέρα της να συνταξιοδοτείται και να απογοητεύεται που δεν 
ένιωθε πια παραγωγικός. Έτσι εμπνεύστηκε τους «Συνταξιούχους εν δράσει», μια 

εθελοντική ομάδα που ενεργοποιεί τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, κάνοντάς τους  να 
αισθάνονται ότι βιώνουν την τρίτη τους εφηβεία: τους  συσπειρώνει τους σε ακτιβιστικές 
και εθελοντικές δράσεις βοηθώντας άλλους συνανθρώπους τους.  
 
Τέσσερα αδέρφια ταξιδεύουν από την Ζάκυνθο με την ελπίδα να συναντήσουν για πρώτη 
φορά τη μεγαλύτερη αδερφή τους. Οι ίδιοι αν και πέρασαν δύσκολα και φτωχικά παιδικά 
χρόνια παραμένουν δεμένοι και θεωρούν πως η εύρεση της μεγάλης τους αδερφής θα 
«γιατρέψει» ανοιχτές πληγές του παρελθόντος. Με τίποτα, όμως, δεν φαντάζονται τις 
τραγικές καταστάσεις που βίωσε η αδερφή τους από παιδί. Η Κρίσταλ,  η οποία  μεγάλωσε 
χωρίς την βιολογική της μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, κατά την διάρκεια των 
παιδικών της χρόνων δέχτηκε ψυχολογική πίεση και έπεσε θύμα βίας. Τι ακραίο συνέβη 
κατά την διάρκεια της εφηβείας της, που το εξομολογείται για πρώτη φορά; Πώς θα 
αντιδράσει όταν μάθει ότι ο Έλληνας βιολογικός της πατέρας την αναζητούσε μια ζωή; 
 
Η συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 


