Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

«Πάμε Πακέτο»
Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018, στις 20:00
Η Βίκυ Χατζηβασιλείου το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου υποδέχεται τον πιο γιορτινό μήνα
του χρόνου και ανοίγει τέσσερα μοναδικά πακέτα, που κρύβουν τις πιο απρόσμενες
εκπλήξεις.
Η παραλήπτρια του πρώτου πακέτου είναι μια γυναίκα που «όργωσε» τις πασαρέλες την
δεκαετία του 90, αφού πρώτα στέφθηκε «Μις Ελλάς 1988». Μια δυναμική γυναίκα η οποία,
εξαιτίας της νόσου Bell (πάρεση) κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της, καθηλώθηκε για
δύο χρόνια στο κρεβάτι. Η Σύλβια Αντώναρου πάλεψε και στάθηκε στα πόδια της κι έκτοτε
έβαλε σκοπό της ζωής της να προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες. Ποιος
είναι ο αποστολέας του πακέτου της που θα την συγκινήσει;
Η Ειρήνη, φοιτήτρια στο τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, βρίσκεται ανυποψίαστη στο
κοινό της εκπομπής για να παρακολουθήσει πώς πραγματοποιείται ένα τηλεοπτικό γύρισμα.
Είναι η μέρα των γενεθλίων της και καθόλου δεν φαντάζεται αυτό που θα επακολουθήσει.
Ο αγαπημένος της τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός και ο πρωταγωνιστής της αγαπημένης της
τηλεοπτικής σειράς του Alpha «Το Τατουάζ», Στέφανος Μιχαήλ, συνωμοτούν με τους
υπεύθυνους της εκπομπής για να της κάνουν την πιο γλυκιά έκπληξη γενεθλίων, η οποία θα
της μείνει αξέχαστη! Ποιοι δικοί της άνθρωποι διοργάνωσαν, πίσω από την πλάτη της, αυτό
το πάρτι για τα 20 της χρόνια;
Στο τρίτο μέρος της εκπομπής η Βίκυ Χατζηβασιλείου μας συστήνει έναν άνθρωπο που
αξίζει να γνωρίσουμε. Πρόκειται για έναν γλυκύτατο παππού, ο οποίος από την στιγμή που
συνταξιοδοτήθηκε έβαλε σκοπό να ομορφύνει με την ζωγραφική του όλα τα σχολεία της
Πάτρας. Μέσα σε έξι χρόνια έχει ζωγραφίσει 33 σχολεία! Ποια ήταν η αφορμή για να
ξεκινήσει το εθελοντικό του έργο και τι είναι αυτό που του δίνει δύναμη να συνεχίσει; Ποιες
είναι οι εκπλήξεις που τον περιμένουν;
Ο αποστολέας του τελευταίου πακέτου έχει ζήσει μια μυθιστορηματική ζωή. Βγήκε
αλώβητος μέσα από πολλές περιπέτειες και «φλέρταρε» με τον θάνατο αρκετές φορές,
νικώντας τον. Την τελευταία φορά, όμως, τα δεδομένα ανατράπηκαν κι έχασε το κουράγιο
του. Σε αυτή, την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, αποτύπωσε στο χαρτί μερικά λόγια
του, που έγιναν στίχοι τραγουδιού, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Με αυτό το πακέτο θέλει
να πει για πρώτη φορά κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο που τόσα χρόνια δεν τολμούσε
να πει.
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης…
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν
άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων!
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