
 
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019       

 
 

«Πάμε Πακέτο» 
 

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, στις 20:50 
 

 
Έντονη συγκίνηση, ανατροπές αλλά και απρόσμενες εκπλήξεις κρύβει το άνοιγμα του 
πακέτου, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 20:50. 
 
Το πρώτο πακέτο θα προσπαθήσει να ενώσει, μετά από 45 χρόνια, δύο γυναίκες που η 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο τις χώρισε με βίαιο τρόπο. Η αποστολέας έζησε εγκλωβισμένη 

σε ένα καταφύγιο για πολλούς μήνες και εκεί ενημερώθηκε για τη εκτέλεση του πατέρα της 
από τους Τούρκους. Η ζωή της στην συνέχεια είχε πολλές ανατροπές, ώσπου στο τέλος 
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Πόσο μακριά έφτασε το πακέτο της και ποια ήταν η εξέλιξη 
στην ζωή της παραλήπτριας; 
 
Ο αποστολέας του δεύτερου πακέτου, πριν από λίγους μήνες, είχε ένα ατύχημα που 
παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Είναι θαύμα το γεγονός ότι ζει, καθώς οι γιατροί δεν του 

έδιναν καμία ελπίδα. Ο Αργύρης μέσα στο θάλαμο της εντατικής βίωσε μια απίστευτη 
εμπειρία, όπως ο ίδιος εξομολογείται στην εκπομπή: βγήκε από το ίδιο του το σώμα και 
έβλεπε τον εαυτό του να χειρουργείται! Από τότε έχει αλλάξει εντελώς την θεωρία του για 
την ζωή.  
Σε ποιόν, όμως, στέλνει το πακέτο αυτό; Ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει στην 
ιστορία ο νικητής του Master chef, Τιμολέων Διαμαντής;   
 
Η 18χρονη Φαύστα  είναι ο καρπός της εξωσυζυγικής σχέσης μιας γεωργιανής που βρέθηκε 
ως οικιακή βοηθός στο σπίτι ενός Έλληνα. Ο πατέρας της, για άγνωστο λόγο μετά την 
γέννησή της, κατήγγειλε τη μητέρα της στις αρχές, με αποτέλεσμα μάνα και κόρη να 
απελαθούν από την χώρα. Στη συνέχεια την εγκατέλειψε και η μητέρα της σε κάποιο 
ίδρυμα, όπου μεγάλωσε μόνη της χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί για εκείνη. Μητέρα και κόρη 
επικοινωνούν ελάχιστα μεταξύ τους μέχρι και σήμερα. Τώρα η Φαύστα ψάχνει τον πατέρα 
της, το οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Αναζητά τις απαντήσεις που τόσα χρόνια τη 
βασανίζουν. Μπροστά σε ποια ανατροπή θα βρεθεί; 
  
Η συγκινητική συνέχεια επί της οθόνης… 
 
 
«Πάμε πακέτο», με την Βίκυ Χατζηβασιλείου: Ποτέ άλλοτε μια εκπομπή δεν 

άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων! 


